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RØDBY KØBSTAD



O P K O M S T

Fu g l e f l u o t -l im e n  — c* mær
keligt og righoldigt Ord, der i sin 

Nøddeskal nummer Kebstadc-ns Hi
storie, d er«  Oprindelse, dens For
tido Glane, dens Nutids Sorg, dens 
Freontids Haab. Ordat e r  nyt, dkabt 
i cn  Nutfldfe-Agilotion Jar a t Logge cn 
Verdcnsrutc over Rødby; men er Ud
trykket end n y t; dets Tanke or dog 
gamrmeh F ugleti ugl-Lin ion har gan- 
nem fjerne Tider været lyet i 'Kuld 
og Kon som Hovedruten. (ra> Kcbcn- 
havn til Hot stem, Hamborg og videre 
Syd paa. Folk og Fæ, Landsknægt 
og Købmand, Konger og Stoimænl, 
alllc Jagde de Vejen* over Rødby. Ver
densruten (blev Byens Løftestang. 
Gennem Aarh und reder var Rutens 
Historie Byens Historie; rig Fast paa 
Ruten bot od rig F art i Byens Vel
stand  og Va*kSt. Og da Buten syg
nede bon, fik ogsaa Byen Svindsot, 
indtil Borgerne tog sig sammen, 
fandt andre Veje og nærmere lig
gende MnaJ. Men Mindet om Forti
dion levede halv t ubevidst som et 
Æ vontyr i Byens Sjæl, slumrede et 
helt Aariiundrede, m en vaagnede 
saa op og voksede frem til ikke alene 
a t være e t Fontids Minde, m en ogsaa 
et Frem tids Maal. Man vilde genop

bygge Fortids-Ruten i Nutids-Di
mensioner og genskabe Byens Løf
testang fra fordums Tider. 1 (oreto 
Omgang forirftodo man sig og narre
de ikke Maak-t ; men man opgav det 
ikke. Og for eller senere vH mon 
rrøa dot og atter knytlo Trenden til 
Fortiden — og til den store Vorden 
derude.

Det var udelukkende Beliggenhe
den ved Verdensruton, der gav Ste
det til, at Rodby gennem mango og 
longe Mdlemlid Llev hævet fra 
Bondebyernes Række op i Kdbslæ- 
dornes Kreds. Vj er i Stand til al 
>følgo denne Udvikling Skridt (or 
Skridt.

Forsto Gang, man i de bevaredi 
Artuvsagor træffer Rodby, er i Val
demar Sejrs Jordebog fra Tiden om
kring 1200. Byen nævnes da sammen 
med Sæddinge og or søm den«* cn 
Bondeby, hvori Kongen øjede Jorde
gods; mon paa Valdemar Sejre Tid 
havde Byen 6ikkert bestaaot i ad
skillige Aanhundrcdor. Navnot kom
mer æf at rydde (-redde) og fortæflor 
os al toan, at Grunden — her som 
saa mange andre Steder — or ryd
det for Skov og Krat, før den blev



jndlagot U1 Dyrkning. Man endnu 
far derme Opdyrkning havde antaget 
storro Dimensioner, har der sikkert 
været on Oldlidsbøbyggelse ved don 
fiskerige, skovkran sede Fjord. Som 
Bondeby er Rodbys Beliggenhed 
valgt efter Bondetarv; d. v. s. nair 
de bedste Jorder, fiemt fra Have* og 
fra de Jet owrev ommode Enge, der 
var selvskrevne til at danne udyrket 
Overdrev ined Sommergræsning til 
Kvæget.

Allerede paa VatdemanUden gik 
Vejen fra Sjælland til Holsten over 
Lo Hånd gennem Rodby og ned til 
Overfartastede# Dragsminde. I hine 
fjerne Tider var sikkert Bondebyen 
og dens Beboere -ret upaavirkede af 
denne Trafik. Udviklingen herhjem
me forte med sig, at netop i don Tid. 
Ruten voksede i Betydning, sank 
don danske Bondestand mere ug 
mere i Anseelse og Kaar; flere og 
flere Byrder væltedes over paa don. 
og for Rodbybøndernes Vedkommen
de var de nye og stadig voksent 
Byrder ret naturligt knytte! til Ar
bejdet mod Overførsel af Folk, som 
rejste i Koogons og Rigets Tjeneste.
Af samme Grund har Kronen tidlig 
eet sin Interesse i erfterhaandan at 
faa tegt alle Rodbys Bøndcrgaande 
ind under Krongodset. Som Regel 
var jo Kronens Bønder ikke dc 
vænst farne, og Kongerne fik da og- 
sna fiNigfl Ojo for, at de Rødbybon- 
der burde have noget fil Gengæld for 
de ekstra Byrder, de araatto bæro 
ved Færgefarten. Og saaledes op
voksede da Jidt efter lidt de Privile

gier, der gav Bondebyen Rodby vis
se Kølrstadrettigheder uden a t gøre 
den til Købstad.

Rødbys forstc Privilegium er et 
aaben! Brev' udstedt af Christian I 
under hans Ophold paa Aalholm i 
Maj lfof. Det hedder i Brevet, at 
til Gengæld for »den storo Umage, 
Kost og Tynge, som vor Almue udi

der gav Rodby det fonte Privilegium.

Rodby har* med at fore oe og vore 
Budkfc over til Tyskland og for at 
gure den endnu mere .redøbond til 
delte Arbegde, vil Kongon nnaddig 
unde, »vor Almue udi Rodby, at de 
ni aa sejle med døres eget Køb
mand«* ab til Tyskland fra dones 
By, som andre vore iKetetadsmænd 
gøre ifdi LoBamd«. Dot var jo lan- 
fra noget Købstadsprivilegium her



blev givet; dat gav (kun Rodbybøn- 
derrue Titlndelse til at «elv a t sejle 
deres Produkter til Tyskland og 
tage Varer til eget Behov med til
bage.

Delte Privilegium stadfaxfledo og 
udvidede Kong Haas ved et aabent 
Brev, som ham Pinseafton 1506 ud
sted!» under sit Bcsog paa ‘Maribo 
Kloster. Atter hor er det Besværet 
med færgefarten til Tysldaind, der 
or Avirsag til Begunstigelser*; (thi det 
hedder i Brevet: »Paa det vore (kære 
Undersa atter udi Rødby m aa Jwref- 
tør des bedre og ydermere* bære 
»vor og Kronens Tynge og Tjene
ste«, da hover vi dem »til Bistand og 
Gode maadeligon undt og givet saa- 
danno Nnador og Privilegier* at do 
herefter m aa »købe og stelge med 
Bønder som andre af vore Keb- 
atadama*nd gøre herudi Lcdkund. og 
ligededes maa de købslaa med ud
læ ndiske Købmænd, som soger ind 
til deres By«.

Dot var, som man ser, en betyde
lig 'Forøgelse aff Privilegiet; thi nu 
maa Hødbybøndornc ikke alone sejle 
og 'handle med deres agne Frem
bringelser cg koble til ogol Behov, 
men de maa ogsan købe og handle 
med andre Bønder og med1 fremme
de Købmænd. Disse Rettigheder, 
som blev stadfæstede baade af Ohri- 
sliam II, Frederik I og Christian 111, 
gav jo. hvad Handelen angaar. fak
tisk Rødby samme Rettigheder som 
andre smaa Købstæder; men i andre 
Henseender var den fremdeles ?m 
Bondeby.

I et Kongebrev af 1567 kommer 
dermo Halvhed i Byens Stilling klart 
til Ordc. Brevet er udstødt i Anled
ning af en fra Redbymændone ind- 
gaaeit KAage over, at de baade be
skattes som Borgere og som Bønder. 
Derfor fastsættes dør nu følgende: 
De af Byens Indvaanere, som »brugo 
Avl med Ager og Eng og aariig give 
Landgilde med videre, og ikke bruge 
Købmandskab mere end Bander 
etters gor, maa ikke besvære« med 
borgerlige Tynger (Skat); men de, 
som hruger Købmandskab og ikke 
saa olksr ploje eller give Landgilde. 
sknJ gøre Tynge som andre Købstad- 
mænd. De derknod, som baade brugo 
Købmandsskab og Bondenæring, skal 
Iwadc svare til al Tynge som Køb- 
stndmamd og have a1 Besværing som 
Bønder«.

Frederik II gav — stadig under 
Henvisning til Byrdørne ved Færge
farten for Kronens Folk — Byen 
endnu en Begunstigelse, idet han vod 
sit oabne Brev af 19. Juni 1582 be
vilgede Rødbymænriane herefter at 
være »kvit. fri og forskaanet for al 
Nævn. Toug d ier Dommer-Ed at 
gøre«. Dot vil sige, at de blev fri for 
de Ombud, som Retsplejen paniagdo 
Banderne, og som navnlig bestod i. 
at der i Misgemingssager blev udpe
get et Nævn i Reglen paa 12 Bønder, 
som skulde udgranske og undersøge 
Sagen og under Ed for 'Dommeren 
klargøre om den Sigtede havde gjort 
sig skyldig i den Forbrydelse, han 
var anklaget for. I Jordtrættor kunde 
de Jigeledes blive udbudt til ail afgi



ve Kendelse. Disse besvrertigo og 
hojst utaknemmelige Hv«v, tøev de 
nu, i Modsætning tf  andre Bander, 
fri for.

Naar Rodby, trods alle disse Be
gunstigelser, fremdeles var en Bonde
by skyWtce del den Omstændighed, 
at Kronen ejede alle Byens Janter, 
saa Rodbymændene var Kronens 
Fæstere og som saadanne undergivet 
samme Kaar og Bestemmelser som 
Kronens andre Bander. Til Ændring 
af dette Forhold udferævedes, at 
Kronen vikle forøre Byen sine Jor
der. saaledes som Tilfældet var i Nak
skov, og naturligvis tillige givo den 
egen Styrelse og eget Ting. Min du 
Arealer, det drejede sig om i Rafty 
var uendelig mere vidtstrakte end i 
Nakskov, der desuden som Fæst- 
njngsby havde større Krav paa Be
gunstigelser.

Et JHle Skridt i denne Retning fo
retog Christian IV, da han 19. Juni 
1632 udledte el aabent Brev, hvori 
han »bevilger og tillador, at menige 
vore og Kronens Tjenere (Fæstere' 
udi Rodby maa, enhver især, behol
de deres G aard es Bygninger og be
sidde dem for dem selv og deres Ar
vinger kvit og frit som fri Købo- 
gods«. Men det understreges udtryk
keligt i Brevet, at Gaven kun omfat
ter Bygningerne og den Grund, der 
horer til dem, men derimod ikke 
Marterne. Disse skal Bønderne frem
deles tage i Fæste og svare samme 
Afgifter som hidtil uden Afslag. 
Rodby var derfor fremdeles en Bon

deby. Om end en Bondeby imod visse 
Købstad rettigheder.

Med Hensyn til Bystyret v a r  dot 
ligeledes am aat bevendt inOd Køb- 
stadpræget. I Aarhundreder var Tol
deren Byens eneste Em bedsmand og 
Byen sorterede i retslig Henseende 
under Fugl se Herredsting ganske 
som 'Herredets andre Landsbyer 
Hvad 'Borgemnes Delagtighed i S ty
relsen angik indskrænkede denne 
sig ti! 3— i  Taxerborgere, der Jign 
de By-skatten.

Ogsati Signetet, det ydre Tegn paa 
Kobstadvændighedon, savnede Rod
by indtil langt op i dot 17. A arhun-

RØDBY K ø B S T f l D S S E G L  
antagelig fra Tiden 1682—90.

drede. Signetet, der viser en I ilde on- 
mastet Sejler over b laa Bølger i 
Sølvfelt, hentyder sikkert til Famge- 
farten, som Byen skyldte sin Op
komst

Undertiden gjorde solv Myndighe
derne sig skyldig i den iFejltagelee, 
at betegne Rødby som Købstad. Den 
11. Nøvcsnbeir 1636 ufdbtcder Qhri- 
stian IV f. Eks. el Brev, Ihvori dot 
hedder, at da de aarlige M arkeder i



Taagerup og Sæddinge giver Anled
ning ftH megen »Gudsbespottelse og 
Fortørnelse bande med Slagsmaal og 
udi anden Maade«, saa  haver vi 
naadigst bevilget, at disse Markeder 
skal afskaffes og »herelter holdos udi 
vor Købstad Rodbyt. Ja  i ot Brev al 
22 April 1646 hedder dot endog, al 
vi aJlernaadigst haver bevilget 
»Borgmester og Raad udi vor Køb
stad Rodby*, at de — i Betragtning 
af dom sflore Tyngen do udi forleden 
Fe$de udataaet haver — ligesom vore 
andre Købstæder i Sjælland og Fyn 
m aa i tao Aar være fri for alle ordi
nære og ekstraordinære Skatter. Det 
er kilarl, a t den Form, som er an
vendt i Brevene fil de andre Køb
stæder, e r  gåset igen i Brevet til 
Rodby, skønt 'Byen hverken- (havde 
Borgmester eller Raad, ja  end ikke 
sin egen Byfoged. Qgsan den Om
stændighed, at en Del alf Rodby- 
mændene svarede Skat som (Køb
mænd, bevirkede ret ofte, ait Byen i 
Skattesager nævnedes i Ketoslrcder- 
nes Række; men i alle Betænknin
ger, Indberetninger og lignende Do
kumenter er og bliver den Bonde
byen. Dot træder særlig stærkt -frøn 
i 1682, da der blev nedsat enrv Kom
mission -til at undersøge Købslæder
nes Tilstand. I den Betænkning, 
Kommissionen afgiver, nævnes Rød
by d e t ikke, hvorimod der gøres re- 
do for Tilstanden, i Nakskov, Maribo, 
Sakskøbing og Nysted. (Derimod fin
der m an Rødby i den omfangsrige 
Beretning am Tilstanden af Kron
godset i de forskellige Sogne og

landsbyer. Halvheden korruner og 
saa til Orde i Rodby-Mændencs egen 
Optræden. Som oftest ser vi dem i 
d e r«  Andragender pukke paa deres 
»Købstadrettigheder« og de faar og- 
saa ved højtidelige officielle Lejlig
heder lov al mode med Delegereda 
som de øvrige Købetæder saa!odes 
■væd »Reformations-Rigsdagen« 1536 
og ved de forskellige Hyldnings- og 
Kroningsfester; men det forhindrer 
dem ikke i til andre Tider al troppe 
op sammen med Bønderne, na ar der 
er Fordele al opnaa eller værge ad 
don Kant. 1532 optræder de saaledes 
sammen med Bønderne hos Frederik 
I paa Nykøbing Slot og klager over, 
a t Lansmændene ikke respekterer de 
Rettigheder, Kronens Bønder paa 
Lolland tidligere har opnaaot, men 
plager dem med uberettiget Gæsteri, 
Ægt, Aibojde, Skrivekonn m. an. Kon
gen giver Bønderne Ret og udsteder 
e t aåbent Brev dørom. Det samme 
geniager sig 1666.

Halvheden i Rodbys Stilling giver 
sig ogsaa Udslag i dens Administra
tion. Ligetil Tiden omkring 1600 er 
det Tolderen, som e r (Kronens Re
præsentant i Byen. Derefter faher 
Toldetrembcdet i Betydning og nu  op
træder en »Foged«, der baade fun
gerer som Kronens Ridefoged* og som 
Sognefoged og undertiden forer den 
fine Titel: »Kongens Foged«. Han 
sørger for Skattens Inddrivelse, har 
Opsigt med Færgeriet og meget an 
det, og optræder i Andragender og 
lignende paa »Indvmnernes« Vegne. 
Han forevindeir naturligvis da Rod-



by omsider faar haadc Byting o« 
Byfoged.

En lunefuld Skæbne vride, al Bod
by først blev anerkendt som Køb
stad, efter al dan havde mistet Be- 
(ingi^stK- for al hævde sig som saa- 
dan. idet dens Havn jwa Grund af 
Tilsanding da var lagi omtrent ode. 
Anorkonde's<?n som Købstad skete 
ved Forordningen af 28. Januar 
1682, der bidsk ra-nkede dels Han- 
<Msrettighedarne for en Hække min- 
<ke Købstivder, deis Tallet af Borg
mestre og Haadrnænd i de (itkeHe 
Byer ved at give faste Bogier for 
hvor stor Magistrat, hver By inaaite 
have. Hvad Handelsrettigheder an- 
gaar. dWles Købstæderne i dem, som 
maatte fore udenrigsk Harndol, og 
dem som kim maatte ernære sig >aJ 
den indenlandske Handel mellem 
Bigome (Danmark, Norge og Hertug
dømmerne) og Provinserne saaivø!- 
éom af deres Agerdyrkning og anden 
smaa llaandtering«. Til do sids‘e 
hørte Bodhy, der saaledes (om end 
kun foreløbig) hk«v lærøvet sit gamle 
Privilegium til at drive Ha>mfel pna 
Tysidand. Forordningen ophøjede 
aHsna Bødby i Kolrstædemes Ha-k- 
ker og gav den en Byfoged og et By
ting. Det hedder herom i Forordnin
g s :  >1 hver af disse Fldkto?r: Hille
rød, Bedby, Soer, Skanderop skal 
være cn Byfoged«, og <k< hedder vi
dere, at der tH Byfogdor og andre 
OmghaFspersoner skal udvælges »af 
de bedste og vederhæftigste Borgere, 
sotn længe have skattet og skyldet 
og bedst kende Byernes Tilstand«.

I I.obet af Anrel 1B82 or dor saa 
aket Indstilling om Valg af Byfogod, 
ligesom dorr forrnenflig or opfort et 
Baadhus oiler indrettot fiytingsloka- 
!er i ot forhaandonvmrende Hus; thi 
13. December lfi.82 faar Jurgen So
rensen Bestalling seen Byfoged i 
Bodby, og 18. Maj 1085 bostkikkes 
Jaerib Knudscn Brim til Byssk river. 
Hans Ansogning om don no Stilling:

C H R I S T I A N  V. 
der gjorde Rodby til Kobstad.

err endnu bevaret; dot hodtFor liori bl. 
a : Eftersom dot havor behaget JOd1-'- 
Majestät at forordne oiv Byfoged i 
Kdors Majestæts Købstad Rodby, men 
der endnu ingon Byskriver or be
skikket, saa Ixdor jog (fattige. iKari. 
ô*n er født li r |>aa Stedot, aX blive 

lvnaadet med Byskrivordns Bestal
ling. Og han fik don.



Ophøjelse« til Købstad var altsaa 
fuldbyrdet, m m  Fordele« var tvivl
som, og G hede« over at liave faael

e«e« Byfoged og eget Ting derfor 
rnegot blandet; mon derom i et sonore 
Kapitel.

OE N E R A L S T A B S KO R T  OVER RØDBY KOMMUHE 
(Masleslok 1: 100000, I cm. m  I Kilometer)



HAVNENE

D RAGSMINDE—IKRAMNTTZE -  
SYLTHOLM er de Navne, der 

tankes paa, naar her er Tale om 
Havnene; do fleste andre Byer har 
kun halt én Havn. Rodby derimod 
hole tre, og de betegner hver sit Af
snit i Byens Historie. Det torate at 
disse Navne fortæller om Bondebyen 
Rødbys Opblomstring og Udvikling 
IH Kobetad. Det midte-rate Navn- or 
bygget op paa det førebes Ruiner og 
gemmer Historien om Nedgang og 
Ulykker, Mismod og Seévøpgivetee. 
Det sidste Navn al de tre fik ingen 
lang Historie; det var knapt bleven 
til, far det blev ændret til Rødbyhavn 
og sctn saadon er det et Stykke Nu
tid, hvis Historie det maa overlades 
Efterverdenen al skrive.

DRAGSMINDE er et saa gammelt 
Navn, at dets Oprinde!» maa «ga* 
helt liftage i Oldtiden. Minde betød 
•Munding eKer Udløb, og Dragene 
var Betegnelse for Sandrevler efbr 
Sandtunger, der endnu lindes i 
Navnet Bunddragene. Dragsminde er 
adtsaa Rødby!jordens Munding efter 
Udløb ved Dragene. Navnet er for
svundet af Nutidens Kort, og Diger
nes udjævoende Linie er trukket 
hen over det fordums Udløb, saadelø

Beliggenhed kun kan konstateres 
ved <?n nøjere Undersøgelse i Mar
ken. Paa Videnskabernes Selskabs 
Kort fra 1776 er Dragsmi ndo angivet 
oneHein de to Øer Bred-fjed og Myg- 
Ijed, d. v. s. omtrent paa det Sted, 
hvor der nu i Digot er anbragt en 
selvvirkende Sluse, der baldes 
Dragsmindeslusen. I en Banke i 
Nærheden kan enrisru findes Mur
brokker af TofdbodhuseL (Her har 
det sidste og det fattige Dragsminde 
ligget. Det atdste, det store og rige 
Dragsminde m aa vi søge — og finde 
et andet Sted, dois ved Undersø
gelser i Marken, dels ved Hjælp af 
de gamle Kort.

Det første, der ved en Undereøgik».* 
i Marken tiltrækker sig Opmærksom
heden, er den gamle Skanse. N aar 
man fra dens Volde betragter Om
givelserne, er man straks paa  del 
rene med, a l Skansen aldrig har haft 
den ringeste Betydning som Forsvar 
for det ovennævnte Dragsmindemd- 
føb meHem Bredfjed og Myggofjed, 
dertil er Afstande« a lt for stor. Skan
sen m aa alts aa være bygget for at 
•beskytte et tidligere og næ rm ere lig
gende SejHøb, og hvor dette  h a r  lig
get er ikke vanskelig a t konstatere; 
thi det falder straks i Øjnene, a t  der



ude ifra Diget og op deur tidligere 
0  Lidsø gaar en Lavning og midt i 
denne ligger Skansen paa ot Ira Øst 
udgaaemde lille Højdedrag; den har 
SkaneevoWe mod Syd, Vest og Nord, 
men er nabon mod 0 ^ . Gaar man 
ud fra, al den for 'nævnte Lavning er 
dot tidligere Sejlløb, vil man se, al 
Skansen ganske liar bdherøket Lø
bet. Kanonerne paa den sydlige 
Skansevold har peget ud mod Indlø
bet fra Havel; den vesbLjg>e Skanue- 
volds Kanonor har skudt ivers over 
Sejlløbet, og Skytset paa don nord
lige Skaunseverfd har kunnet beskyde 
de Skibe, der trods a5t var Sluppet 
ind om Skansen. — Hor syne» ikke 
at være noget ot tage fejl alf.

Men «lotter man sig alene til det, 
der kan ses i Marken, m aa man- faa 
del indtryk, at Dragsmindeudløbel 
har været ret ud for Skansen; men 
gantedes er dot ikke. Giver m an sig 
til at undersøge de gamle Kort, op
dager man lo Ting: a t Udløbet har 
været liett nede i Nærheden af 
Syttholm og al der har været endnu 
en Skanse til Forevar arf Ind
sejlingen.

For a t danne sig e t Begreb om 
Indsejl ingsforhokJeme, m aa man 
først gøre sig klart, hvorledes Rød
by fjord saa ud i gamle Dage. Sen- 
déh for Øen Lang, laa Øen Lidse og 
et godt Stykke Sønden for den igen, 
— ihvor nu Diget ligger — laa en 
hel Række Øer og Holme, som dan
nede Grænsen frteHem Fjorden og 
Havet. Det var, for at nævne de vig
tigste, Tjørnebjeng, Bredfjed, Myggo -

fjcd og Sylthobn. Fjorden havde lo 
større Udløb, et mellem Halvøen 
Humminge og Tjømcbjorg og et mel
lem Myggefjed og Sylthctm, desuden 
nogle mindre Udløb meltom de an
dre Holme, hvoraf dot starete var 
me/ltem Bredfjed og Myggefjed. 
Sidstnævnte 0 havde nærmest Form 
af en Drage med en lang Halo, der 
som en smal Sandbanke strakte sig 
ned mod SyHholm, derved skabtes 
indenfor Banken en lang smal Fjord
arm, der løb ud ved SyHholm; det 
var Dragsmindp. Det faste Land in
denfor Fjordarmen lob mod Nord
vest ud i to Næs: Nørre Bkndemæs 
og Sønder Bmdemæs. Paa det lørst- 
■najvnlc Næs ligger don nys omtalte 
Skanse, og paa Sønder Bindemæ8 
faa en anden Skanse; den- findes 
ikke angivet paa Videnskabernes 
Selskabs Kort; mon derimod paa el 
Mataikefskort fra 1806 og paa Qere 
senere Kort. Denne Skanse blev 
sløjfet ved Digab ygningen og an
vendt IH Fyld i Digel Dragwninde- 
indløbot har altsaa været overor
dentlig stærkt befæstet, hvilket vi
ser, hvor stor Betydning dot engang 
har haft; men dot ligger langt til
bage. Allerede for hafvtrediehundre- 
de Aar sidon var dets RoNe udspil
let, det gamle Dragsmindeløb maatlc 
opgives paa Grund af Tilsanding, og 
man tyede da fil Udløbet mellem 
•Myggefjed og Bredfjed. Hvorncar 
Skanserne er opført kan- ikke afgø
res. Det er muLigt, at den ene al dem 
er anlagt eller i hvert Fatø forstær
ket af Christian IV; thi 1646 taler



Rodbymrcmdesw i et Andragende om 
det meget Arbejde, de bar haft ved 
Skan&eb. Men den oprindelige Be
f a l i n g  af Sejlløbet ligger sikkert 
langt længere tilbage.

Efter at have konstateret del 
gamle Bragam indolobs Beiiggonb?d, 
or det næste Spcngsmaal: Hvor var 
Anløbspladsen for don betydelige 
Trafik, der i længst svumetoe Aar-

hundreder gik ovor Dragsminde? 
Hvis man for om muligt art (finde 
dette studerer Kortet .meget neje, 
fanges Ojet snart af em smal Tunge 
hojt Land, der med lige aifskaarne 
Sider, strækker sig (fra Lidso ud i 
don gamle Fjordbund. UndersogCT 
man Stedet i Marken, kan m an me
get tot konstatere denne smalle Tun
ges Tilstedeværelse. Skorot Jorden

DET GAMLE DRAGS MI NDE
Udsnit al Generalstabskort med Landingspladsen ved Lids« og Antydning af den nu jævnede Skanse 

paa Sondef-BIndemats. Indsejlingen har været ved Kortels nederste Kant



nu i flere Aar har været undeT Plov, 
sos dan tydeligt, og paa boggo Sider 
af don e r  om ondnu rot stærk Sænk
ning som et SejMoib. Godsejer Moes- 
gaarckKjeldsen fortæMer, at disse 
Løb paa hver ski Side af den skibs
bro formede Landtungo tidligere — 
/or Stedet blev taget under Plov o« 
blev drænot og planeret — var damgt 
stærkere fremtrædende og a t  ban tit 
har tænkt paa, hvad dot kunde be
tyde. At vi her etaar ved Landings
pladsen c*Mer »Skibsbroeix i dot æld
ste Dragsmindeløb, kan der næppe 
være Tvivl om. Kun savner jeg ilo
stor aif de Stensætninger af raa 
Kamp som utvivlsomt har dannet 
Landingspladsens Sider; men Hr. 
Moeegaard-Kjeldsen kunde give en 
meget nærliggende Forklaring her
på a. Den nuværende Vej til Lidso er 
nemflig anlagt 1876; der or gaaet en 
M rangle Skærvor i don, og hvad var 
da lettere end a t tage de mange rare 
'Kampsfon, som her ia a  lige for 
Haanden.

— Fjordem sandte jo el Løb Øst 
om Langø op til Næsbæk; men dette 
maa allerede paa dot Tidspunkt da 
Dragsminderuten fik dtor Betydning 
have været saai tilsandet, a t dot kun 
kunde berfares med Baade, og Traii- 
kcu fra Næebæk til Havnen ved 
Lidse maatte derfor foreg aa «ned 
Pramme, der ikke stak dybt, mon 
kunde lage on stor Last.

Da Tilsandingen i dat yderete 
Dragsmindeløb odelagde Sejladsen 
md om Bmdornæseeme og Havnen 
maatte flyttes fra Lidse ud til det nye

Dragsminde meHero Brcdfjad og 
Myggefjed, fik Prammene <kbbdi 
saa lang Vej ud til Havnen; det var 
slemt, mon værre var det naturlig
vis, a t den nye Havn var langt min
dre beskyttet mod Storm og Hav end 
den gamle. Naar denne Flytning al 
Havnen har fluidet Sted, kan ikke 
oplyses; mon dem or antagelig fore- 
gaadt i Tiden omkring 1670.

Samtidig med Anlæge* aif dem nye 
Havn cfltor Færgesltd blev der op
fort et Fangehus, der snart efter 
blev udvidet til ogsaa at rumme 
Toldbod og Bolig for Tolderen. Be
liggenheden af dette Hus kam- som 
lor nævnt endnu paavises. Det or en 
Jordbanke, hvori man uden større 
Anstrengelse kan konstatere Tilste
deværelsen af raat tilhugget Kamp 
og Hector af Tegl. Endvidere er der, 
ved en ren foreløbig Undersøgelse, 
som Amtsforvalter Halek foretog for 
an Del Aar sidem, fundøl en- Mængde 
Kridtpiberesler; men ogsaa deres 
Tilstedeværelse lader sig -foikflare. 
Jkfandem, der forestod Færgeriet, har 
-utvivlsomt haft Ret til at beværte de 
Rejsende med Mad og Drikke», Skip
perne, der kia og ventede paa Fær
getur og Last, har jævnlig tfoikortet 
Ventetiden med 01 og Tobak, og de 
itubræfckede Kridtpiber er sammen 
næd Feje^am et kastet lige udenfor 
Døren.

— Det var som a lt nævnt Sandet, 
der blev -Drogsmindefartens Bane. 
Sandrevlen, der med Bunddragene 
som Udgangspunkt gennem Aårhun
dreder sked sig tængere og længere



op ad Kysten, har i røgen Maade 
været skæbnebestemmende dor flod
by. Paa Revlens Vej fremefter luk
kede den forst for det gamte Dnags- 
mmdctob, derefter for døt nyere 
Dragsmindelob og tiksidst for Kram- 
nitze. Og da man ved Ankegel ad den 
ny Rødbyhavn lod, som om man 
gterate den gamle Historie con Sand
revlens evige Vandring, bragte den 
sig selv i Erindring ved Aar for Aar 
al bygge on Vold op for Havsneind- 
løbet og gentage sit aa nh undrede 
gamle Spil ■ved Dragamindeåobene 
mtd stadig lidt efter fidt at sætte 
Sandet ind efter i Havnen. Thi det, 
dor sker i vore Dage ved Rodby
havn, er ikke andet og meno end det, 
der for Aårhundreder siden skete 
ved det gamle Dragsmindeiøb.

— Oplysningerne om Trafiken 
over Dragsminde skal fortrinsvis 
soges i de Bestenmetser, der trælles 
vodrorende Told og Udforsel og i 
Brevene til TøkJeme i Rodby. Her 
skaf kun nævnes de vigtigste af 
disse Breve.

5. Oktober 1555, udstedes et aabent 
Brev, hvori det hedder, at da mange 
udforer Haste og Osner fra Købstæ
derne uden at giveTcW, og da dor er 
ved at blive Mangel paa gode Heste 
i landet, har Kongen og Rigets Raad 
bestemt, at Heste, Øxner og andet Fæ 
fremtidig kun maa udføres øver As
sens, Kolding, Ribe øg Rødby, og al 
der ikke maa udfores danske Heste 
U? højere Værdi end 18 Joachkn- 
datere. Beetemmeteon er, som man 
aer, af stor Betydning for Rødby,

idet Byen faktisk fa a r Monopol som 
enesto Udførselshavn for K reaturer 
fra irele SjæiJand og LoMand-Fnilster. 
Forbudet blev naturligvis overtro adl, 
men at Tøkløren i Rodby var paa 
sin Post fremgaar af et Kongebrev 
af 12. September 1559. Jongem Sture 
har, hedder det i Brevet, været hos 
Kongen i Vordingborg og klaget over, 
at nogle Heste, han  vilde udføre af 
Riget, or bleven beslaglagt i Rodby, 
akont de kun havde en Værdi af 4—5 
Daler. Kongen befaler derfor Lens
manden over flavn6bong Lou, Erik 
Rud, at undersøge Sagan, og er den 
rigtig skal Hostene have Lov at 
passere, mod a l der svanes Toid, er 
de derimod moro vand cHct under 5 
Aar, skal Forbudet overholdes. 1560 
ophæves det dalvise Forbud snod 
Udforsel af Hesto, >da mange har 
bdklogcl sig over det*, mon det ind
skærpes, al Udførslen kun m aa ske 
ovar Rodby og de andre fer nævnte 
Havne. 1663 udstedes Udførselsfor
budet igen grundet paa Krigen, an od 
Sverrig.

1564 klages der atter over Rødby- 
Tolderens Nidkærhed. KJagfereov er 
denne Gang Grev Swarlzherg, Felt- 
øversten for de lyske Lcjetropper, 
som anvendes i Krigen mod Sverrig; 
han klager over, at lian h a r  Janet 70 
Øxner standset ved Udførseisstødet i 
Rødby. Tolderen forklarer, a t Bedlag- 
iaggelsen er skel, fordi Bønderne har 
klaget over, a l Driverne paa deres 
Vej gennem Landet tog aAt del Kvæg, 
de kunde faa fat paa, og n a a r  Bøn
derne protesterede, fik de del Svar, al



alt det Kvæg. Driverne havde, var 
svensk Kvæg, der var gjort til Bytte 
iSverrige. Bondcrnes Klager, der sik
kert har været rigtige nok, er saare 
betegnende for den Retstilstand, Fcj- 
detiderne affedte, men det er ikke 
mindre betegnende, at Kongen, for at 
holde gode Miner med Feltherren, 
gav ham Ret og befalede Tolderen at 
lade Grevens Kvæg passere.

Bemærkelsesværdig er ogsaa en kon
gelig Befaling af 22. Februar 1567 til 
Tolderen i Rodby og de andre Udfør- 
sclsliavne om at tage en Daler af hver 
Oxe udover den sædvanlige Told; 
men Tolderne man »saafrcml de vil 
undgaa Kongens Unaade ikke tale 
noget om denne Sag, for Købmænde
ne kommer til Toldstedet med deres 
Oxner«. Den Slags »Fif< skulde jo 
ikke opmuntro til at overholde Paa- 
budet om kun at benytte Rodby og 
de andre til Kvægudforsel godkendte 
Havne, og 3. November 1567 har 
Kongen igen »erfaret«, at Forbudet 
bliver overtraadl, saa Kongen ikke 
faar Told, og det indskærpes derfor 
alter strengt. Den, som overtræder 
Forbudet, skal miste alt, hvad han 
har at fare med, og skal yderligere 
straffes. Men denne Gang nævnes 
ogsaa Nakskov blandt de Havne, der 
har Lov at udføre Kvæg.

1572 sker der en Forandring. 
Bondcrne paa Lolland har gammelt 
Privilegium paa mod en ringe Told 
at udfore del af dem selv opdrættede 
Kvæg. Men delte Privilegium mis 
bruger de til ogsaa at udfore Øxner og

Heste, som er opkobt paa Sjælland 
og som de udgiver for deres egne. 
For at komme dette Uvæsen til Livs 
bestemmer Kongen i Brev af 4. Juli 
1672, at Tolden for Kvæg og Heste 
fra Sjælland, der udfores over Rod
by, skal erlægges i Vordingborg

Fra anden Side prover man stadig 
al gorc Attentat paa Rodbys Prive 
legiuin paa Kvægudforsel. Saalc- 
des klager Falstringerne 1691 over. 
at den store Mangel paa Foder gor 
det besværligt for dem at overholde 
Forbudet om, al Oxner kun maa ud
fores over Rodby, og de ansøger dea- 
aarsag om Lov til at udfore do Øx
ner, som de har paa Stald, ovor Ny
købing. Ved et Brev af 24. April faar 
de den ønskede Tilladelse, men det 
indskærpes, at den kun gælder Stald- 
oxner og ikke Græsoxner.

Hvor stor og betydningsfuld Ud
førselen af Kreaturer ovor Rodby har 
været i denne Periode faar man ved 
et Tilfælde god Besked om. Bondor
ne havde som for nævnt Ret til at 
udfore deres egne Kreaturer mod on 
mindre Told; men 1690 har Adelen 
tilsneget sig samme Ret, og Rodby- 
Tolderen Hans Berger indberetter del 
til Rentemesteren Encvold Kruse. Re
sultatet bliver, at Kongen befaler, at 
Adelen skal svare den fulde Told, da 
Privilegiet kun gældor Bønderne. 
Adelen paaberaaber sig Aarel efter 
deres formentlige Ret til samme 
Toldlettelse som Bønderne, men af- 
visos. Medens dette staar paa har 
flere Adelsmænd paa Lolland undladt



at betale Tolden og kun givet Tolde
ren et Bevis for hvor mange Kreatu
rer, de hver især har udfort. I de sid
ste 3 Aar har f. Eks. Hack UlfstanJ 
udført 110 Øxner, Niels Friis 72, Fr. 
Hobe paa Aalholm 421 og Christoffer 
Ilosengaard 116. 8 Adelsmænd har i 
disse 3 Aar udfort 861 Oxner, 18 He
ste og 2 Tyre. Dertil kommer saa all 
hvad de lollandske Bønder har ud
fort, og alt hvad der er fort over 
fra Falster, fra hele Sjælland og 
omliggende Øer. Det er klart, at det 
er mægtige Mængder af Kvæg, der er 
gaact over Rodby og at hele denne 
Trafik har givet Byen betydelige 
Indtægter. Endnu 1694 havde Adels- 
mændenc ikke betalt den skyldige 
Told, men saa faar de under 22. 
Juni et barsk Kongebrev, hvori det 
hedder, al hvis den skyldige Told nu 
ikke bliver betalt, vil Kongen se sig 
nødsaget til ved andre Midler at lade 
Kronens Helligheder indkræve. Det 
syntes at have hjulpet; thi nu horer 
man ikke mere om Sagen.

Efter 1690 aftager Kvægudførslen 
over Rodby kendeligt, idet flere og 
flere Havnebyer efterhaanden faar 
Udforselsrel, saa det til sidst kun 
bliver en Del af den lollandske 
Kvægudforsel, som gaar over Drags- 
minde. For Rodby betød det en ikke 
ringe Nedgang i Indtægter; thi selv 
om Kvægdriverne ikke var første 
Klasses Rejsende, saa skulde de dog 
købe til Livets Ophold, Foderet til 
Kvæget gav jo ogsaa Omsætning og 
Penge, og sidst men ikke mindst ka

stede Færgefarten med Kreaturer 
ikke saa lidt af sig. Men selv om 
Kreaturudforslen skrumpede ind, saa 
var og blev Rodbyruten den korteste 
og bekvemmesle for alle Rejsende, 
der fra Sjælland, Skaane, Mon og 
Lolland-Falsler agtede sig til Hol
sten, Hamborg og videre Syd paa; det 
var Hovedruten og langs den laa 
Kroerne og Skytsstederne, hvor man 
var indrettet paa uden storre Forsin
kelser al viderebefordre de Rejsen
de, der ikke rejste med egne Heste 
og Tjenerskab. Tit er det fornemme 
Rejsende, der befarcr Ruten og som 
oftest gor et lille Ophold i Rodby. 
1556 er Christian III i Rodby, n a 
turligvis med stort Folge, og udsteder 
19. August flere Breve herfra, inden 
han fortsætter Rejsen til Hellighafn 
i Holsten. — 1. April 1557 udgaar der 
Breve til Jorgen Ruds Hustru Karen 
og til Tolderen Oluf Rosse i Rodby i 
Anledning af, at »Kongens Datter 
Frk. Elisabeth« skal til Tyskland 
(Det maa formodentlig være Chri
stian Iil.s Datter Dorothea, der er 
Tale om, thi han havde ingen Dat
ter, der officielt bar Navnet Elisa
beth, og Frederik I.s Datter Elisabeth 
var paa den Tid ikke Frk., men Her
tuginde). Fru Karen Rud faar Ordre 
til at »drage og lilfly« det Kammer i 
Rødby, hvor Kongedatteren skal bo, 
det vil sige, at Kamrets nøgne Væg
ge skal dækkes med fint Klæde, som 
man paa enhver Adelsborg havde 
liggende til dette Brug. Prinsessen 
rejste under Ledsagelse af Kurfyrsl



August a( Saksens Raader og med 
stort Følge af Kongens egne Tjenere. 
Hvor stort Følget er, faar man at v i
de af Brevet ti! Tolderen, der inde
holder Ordre om at have Færger pa
rat til Overforsel af 70 Heste. Del cr 
klart, at slige store og fornemme Sel 
skaber ikke alene vakle Rore i den 
lille By, mon ogsaa Tillob og Om
sætning. Derimod kastede Færgeriet 
ved slige Lejligheder ikke stort af sig, 
idet Rodbymændcne jo havde Pligt 
til at færge Kongen, hans Folk og 
Bude gratis over. Men til Gengæld 
var der gode Penge at tjene ved at 
færge de mange private Rejsende over. 
Hver af Rodbybnndcrne havde sin 
Skude, og der var Kobmænd, som hav
de baade to og tre Færgeskibe. Begæ
ret efter Fortjeneste udartede rigtig
nok ikke sjældent til Optrækkeri. 20. 
November 1563 faar Tolderen saale- 
des Ordre til at sorgc for, at der ikke 
kræves ulilborlig Færgeløn af Folk, 
som drager ud af Riget; thi Kongen 
har »til sin Forundring« hørt, at de 
fremmede Krigsfolk, som han har 
hjem forlovet, bliver besværet med 
utilbørlig Færgeløn i Rodby, idol hver 
maa give V* Daler og somme endog 
1 Daler. — Men del var nok ikke 
alene Krigsfolket, del gik ud over; 
thi i el andet Kongebrev af 30. Ja 
nuar 1567 hedder det: Der er kom
met adskillige Klager over ubillig 
Færgeløn i Rodby, ja det forlyder, at 
man endog tager dobbelt saa meget 
som tidligere. Ligesaa klages der 
over, at de Rige i Rødby tiltvinger

sig Overførslen af de, der vil og kan 
betale, medens dc Fattige maa over
føre de, der rejser i Kongens Ærinde 
og skal frit over. Kongen fastsætter 
derfor nu følgende Takster: Enhver, 
der vil over for Penge, skal af en 
Skude med fuld Ladning fra Rødby 
til Hcllighafn give om Yintoren 10 
Mark, om Sommeren 8 Mark; og fra 
Rodby til Femern om Vinteren 6 
Mark, om Sommeren 3 Mark. Den 
færgemand, som tager højere Takst, 
har forbrudt sin Skude til Kongen. 
Naar nogen vil over og tilbyder don 
her fastsatte Betaling, skal Skippe
ren straks fore ham ovor og ikke 
vente paa liere. Overførslen skal 
gaa paa Tur mellem dem, der 
har Skuder, og det skal gaa ligeligt 
til baade med dem, som skal over
føres for Penge, og med dem, der skal 
overfores frit. Overtrædelse heraf 
skal ligeledes medføre Skudens For
tabelse til Kongen. Og ser Tolderen 
gennem Fingrene med nogen Ovor- 
tranlclse, har han forbrudt sin Boes- 
lod til Kongen.

Hvor almindelig benyttet Ruten 
over Rodby var, har man et Eksem
pel paa ved Daniel ltantzaus Død. 
Da Helten 11. November 1669 var 
faldet ved Varberg, blev hans Lig 
ikke, som det laa nær al antage, 
sendt med Skib fra Halmstad, men 
blev fort gennem Skaanc og Sjæl
land over Rødby til Holsten, hvor 
Slægtens Hovedsæde var. 1. Decem
ber 1569 udgaar der nemlig Brev til 
Peder Oxe og Johan Friis om, at de



paa Kongens Vegne, skal lade Daniel 
Rantzaus Lig »ærlig gelejde« fra Kø
benhavn til Hodby og sorgc for, at 
det over alt »gaar ordentlig til«, samt 
underrette Daniels Brodre, saa de 
kan være til Stede i Hellighafn og 
modtage Liget, nnar del kommer 
over.

Der foreligger ligeledes adskillige 
Breve, der viser, at Ruten over Rod 
by-Drngsminde var den vigtigste 
Poslrutc — om man tor bruge del Ud
tryk for den Tid— mellem Tyskland 
og Kobenhavn. I April 1555 udgaar 
der saaledes Brev til Lensmændenc 
og til Tolderen i Rodby om, at de 
hver især i sit Distrikt skal serge for, 
ut der stadig er Poslrytterheste rede 
til at fore Kongens Brevbude over 
Strækningen Gaabense-Soesmarke- 
Maribo-Rodby og derfra videre med 
Færge til Hellighafn. — 3. April 1557 
indskærpes delte yderligere: Kongen 
venter, hedder det, Brev fra Tysk
land, men da Brevene lit fremsendes 
langsomt og bliver liggende paa 
Vejen, skal Tolderen i Rodby, Abbe
disen i Maribo, Peder Oxe i Socs- 
marke og Gaabensc sorgc for, at der 
hver af disse Steder stadig er en god 
Posthest og Karl tilstede, saa at Kon
gens Postbud og Breve straks kan 
besorges. Saafreml nogen af de 
nævnte viser sig forsømmelig heri, 
skal de staa til Rette for den Skade 
heraf kan opstaa for Riget. — 1560 og 
1567 udgaar der tilsvarende Breve 
om at holde Postheste rede. Hvor 
villigt disse Paabud er efterkommet

faar henstaa ubesvaret, men der fo
religger andre Eksempler paa, at 
man ikke var saa hidsig med denne 
gratis Befordring af Kongens Sende
bud. 15. April 1594 hedder det f. Eks. 
at Kongen har erfaret, at Kancelli- 
bude, der skal over Rødby til Hellig
hafn med Breve og Bestillinger, ikke 
kan blive befordrede med mindre 
der er mange andre, som vil over. 
Da Tjenesten for Kongen herved bli
ver forsømt, befales det Rødbymæn 
denc uden Forhaling at befordre 
Kongens Bude.

Der mangler naturligvis ikke Eks
empler paa, al Ruten ikke alene bo- 
fares af kongelige Sendebud og æ rli
ge Rejsende; men ogsaa af Skarns 
folk og Rigets Fjender. Der udgaar 
nemlig ofte Befaling om at holde Øje 
med den Slags ubudne Gæster. 29. 
Juni 1557 faar bl. a. Tolderen i 
Rodby Brev om at passe paa. Thi 
mange »udlændiske Folk« rejser 
gennem Kongens Lande, uden at man 
véd, hvem de er og hvad deres Be
stilling er, derfor befales det nu, at 
udlændiske Folk ikke maa overfores 
med Færgerne uden at de har Kon
gens Pas, eller man véd, hvem de er. 
Kommer der fremmede Sendebud 
eller »andre besynderlige udlændiske 
Folk«, skal Kongen straks underret
tes. 24. Januar 1677 udgaar der igen 
Ordre om at passe paa mistænkelige 
Rejsende, der »kun vil spejde« 
Kommer der saadanne mistænkelige 
uden Kongens Pas, skal de anhol- 
des og Kongen straks underretles.



Ogsaa fremmede Landsknægte skal 
Færgefolkene være forsigtige med. 5. 
Juni 1556 udstedes der Forbud mod, 
al Indbyggerne i Rodby lager Lands
knægte med tilbage, nanr de sejler 
hjem fra Hellighafn; thi der kommer 
mange Landsknægte ind i Riget uden 
at have Tjeneste, og derfor maa de 
kun befordres, hvis de har Kongens 
Pas.

Undertiden kunde det ogsaa hænde, 
al Rodbymændene maaltc gore den 
saa ilde sete gratis Færgetjeneste 
udenfor deres eget Distrikt, saaledes 
ved Frederik lis Kroning 1559, da 
der under 4. August gik Ordre til 
Rodby om at sende alle sine Skuder 
og Færger i fuld udrustet Stand til 
WarnemQnde for al fore Kurfyrsl 
August og hans store Folge over '.il 
Gedser.

Sclvfolgelig var der ogsaa Færger 
paa Femern og i Hellighafn — saa 
Folk, der vilde over fra den Side 
ikke skulde ligge og vente til der 
kom Færger over fra Dragsminde — 
og ligesaa selvfølgelig var der megen 
Jalousi og Konkurrence mellem Fær- 
gemændenc paa begge Sider, navn
lig Mændenc fra Femern synes at 
have været paagaaende og ofte udar
tede det til Haandgribcligheder, naar 
Skældsordone ikke kunde gore det 
Der er saaledes opbevaret en Skri- 
volse fra 1670, hvori Michel Svend
sen Winter paa Rodby Indvaaneres 
Vegne klager over Frcrgemændene 
fra Femern. Han taler her om »don 
store Uenighed«, der ved Færgestedet

Dragsminde »falder mellem os og 
de femmerske Færgemrond«; thi 
naar de kommer til Dragsminde, bli
ver de liggende der saa længe, som 
de lyster og indtil de kan faa Fragt 
tilbage igen, hvilket or vores By til 
stor Skade og besværliggør os Udred 
ning af Skatterne. Han andrager der
for om, at de femmersko FærgemænJ 
maa faa Ordre til straks at sejle til
bage og ikke blive liggende i Drags
minde. Det ses dog ikke at der er ta 
gel Hensyn til denne Klage.

Alle de i det foregaaende fremfor'e 
Eksempler er tilstrækkelige til at 
klargøre Betydningen af Ruten Drags
minde—Holsten. Ruten synes at ha
ve kulmineret i Tiden 1660—1600. 
Efter den Tid er Efterretningerne 
sparsomme; det ser ud som Handels- 
traf iken nu tager af, men del mang
ler dog ikke paa fornemme Rejsende, 
der foretrækker Ruten som den kor
teste, og det gælder ikke mindst 
Kongerne og deres Hof. 22. Septem
ber 1613 kommer Christian IV til 
Rodby og bliver her i 4 Dage, inden 
han fortsætter Rejsen til Hellighafn. 
El Par Gange senere lægger Chri
stian IV Ruten over Rodby, og Fre
derik III befarer den ogsaa nogle Gan
ge. Sidste Gang en Konge benytter 
Ruten er vist 1678, da Christian V 
rejser til Holsten. Han kommor lil 
Rødby om Aftenen den 18. Novem
ber og fortsætter straks næste Dag 
ud til Dragsminde; men Vejrel er 
saa stormfuldt, at Færgen ikke tor 
gaa over med den dyrebare kongelige



Lasi, og Kongen maa blive i Færge
husel Dagen over. Han er fortnede 
lig over den uvelkomne Forhindring, 
og skont Bekvemmelighederne i 
Færgehuset er alt andet end fyrste
lige, nægter han dog at tage den kun 
en Mil lange Vej tilbage til Redby, 
hvor han vel heller ikke har været 
begejstret over de Behageligheder, 
man havde at byde paa. 1 Stedet la
ger Kongen en længere Tur til Nak
skov for bl. a. at bese Fæstningen og 
kommer forst tilbage til Dragsminde 
19. November, hvor han Dagen efter 
gaar om Bord og sejler i nogenlunde 
fint Vejr til Hellighafn. 29. Novem
ber er han alter udfor Dragsminde, 
men Vejret er igen haardl og Skibet 
tor ikke gaa ind over Revlerne, hvor
for Kongen og hans Ministre lader 
sig ro i Land og fortsætter straks Rej
sen til Niclslrup, hvor Kongen ir 
Gæst hos Stiftsbefalingsmand Lerche 

Del fremgaar heraf, al Dragsminde 
ikke mere er den bekvemme og let 
tilgængelige Havn, den tidligere bar 
været. Sandrevlen fra Bundragene 
har i Aarhundredemes Lob flyttet sig 
længere og længere Vest paa. Den 
ligger allerede nu tæt og hej udfor 
Dragsminde, og Sandrevlen uden
for betyder ogsaa med indgaaende 
Stram Tilsanding indefter i Mundin
gen og Fjorden. Dragsmindes Glans
periode er forbi. Der geres intet for 
ad kunstig Vej at modarbejde den 
Udvikling Naturforholdene skaber, og 
Folgen bliver, al Trafiken soger an
dre Veje. Et betydningsfuldt Skridt i

den Retning bliver allerede gjort i 
1653, da Poul Klingenberg planlæg
ger Omordningen af det danske Post
væsen og lægger Postruten til Ham 
borg over Nyborg—Assens—Haders
lev i Stedet for over Gaabense— 
Dragsminde—Hellighafn. Og da Rud- 
by-Dragsminde saaledes er vraget 
som Hovedposlrule gaar det rask 
nedad i det folgende Aarhundrede.

Som Udforselshavn for den sydlige 
Del af Lolland har Dragsminde dog 
endnu nogen Betydning, og Skibene, 
der forer Kornet ud, lager naturligvis 
Gods med tilbage. Tolderen, der skal 
holde Oje med denne Ind- og Udforsel, 
boer i Rodby, og nu og da maa Va
rerne vel være sluppet udenom Tol
deren. Thi 27. September 1672 ud- 
gaar der et kongeligt Reskript om, at 
»Tolderen som nu i Rodby er boen
des* herefter skal bo i Dragsminde, 
»hvor Overfarten er< og hvor han 
bedre »kan holde tilbørlig Opsigt med 
Alting« saa Forsogene paa at slippe 
udenom Tolden »desto mere kan for 
hindres*. — En Toldbygning maa 
derefter være opført i Forbindelse 
med Færgehuset og delte benævnes 
herefter stadig som »Toldbodhuset« 
Foruden dette var der ved Dragsmin
de nogle Kornmagasiner, som til
horle Købmændene i Rodby, saml 3 
a i  Fiskerhytter.

Men den nye Toldbod fremmede 
ingenlunde Varelransporteen over 
Dragsminde, tværtimod. Nu, da al 
Smugleri her er udelukket, dukker 
Kramnitze op som Konkurrent, dens



Havn cr ligo saa god, og der er goda 
Muligheder for at ind- og udsmug 
lede Varer. Altsaa gaar det nu end 
raskere ned ad Bakke med Drags
mindes Betydning. Selv om Færgeru
ten Dragsminde—Femern—Holsten
opretholdes er det skralt med Farten 
Til sidst er Forholdene saaledes, at 
det er tvivlsomt om Byrden ved den 
gratis Befordring er storre end den 
Fortjeneste, de private Rejsende gi
ver. Og Rodbymændene [aar tilsidsl 
indfort den Ordning, at Byen beko 
ster Anskaffelsen af 4 Færger med 
Tilbehør, der skal drives af fastion- 
nede Færgefolk under Ledelse og Op
syn af den i forrige Kapitel nævnte 
»Foged« i Rødby, der saa skal gere 
Byen Regnskab for Indtægterne. 
Det sidste kniber det med at faa — 
og saa ender det til sidst i den ren'» 
Elendighed.

Oplysende i saa Henseende er en 
Ansøgning, som Svend Mikkelsen 
Winter i Rødby — en Son af oven 
nævnte Michel Svendsen Winter — 
indgiver den 28. Marts 1687. Han 
skriver, at der ved Rodby »er 
et lidet og ringe Færgested over 
til Femern og Hellighafn«, hvilket 
nu paa nogle Aars Tid er bleven 
omtrent ode, saa det nu med F ar
ten ikke kan bringe saa meget ind. 
som til Fartøjs og Redskabs Vedlige 
holdelse behøves. Aarsagen hertil er, 
at Færgeriet har været Byfogden i 
Rødby betroet, saaledes at han skulde 
svare Byen Regnskab for, hvad Fær
gerne indbragte; men han har ikke

haft Kendskab til Søfarten og ikke 
formaaet at faa noget ud af det eller 
skaffe dc Rejsende god Befordring. 
Winters Fader, der var »Eders kgl. 
Majts. Foged i Rødby«, har forestaaet 
Færgeriet i ca. 30 Aar paa bedste 
Maade, og Winter selv var da i sin 
Ungdom beskæftiget ved Færgeriet. 
Han er derfor godt kendt med det, og 
hvis det bliver ham betroet, vil han 
beflitte sig paa at faa det noget bedre 
i Skik, saa han »med Tiden kunde 
have et lidet Stykke Brød« for sig og 
sine, og skulde den Rejsende alli
gevel blive vel befordret Han vil an 
sætte 4 dygtige Færgekarle, som han 
beder om maa være fri for Skat. Den 
Told, der erlægges ved Færgestedet 
er kun ca. 20 Daler om Aaret, og 
disse mener han bør anvendes til 
Havnens Reparation og Vedligehol
delse. — Denne Ansøgning gaar til 
Stiftsbefalingsmandens Erklæring, 
og han bekræfter, at Færgeriet er 
ganske forfalden, og at Byfogden in
tet gor for det og heller ikke aflægger 
Regnskab for det lidet deraf indkom 
mer. Toldindtægten er som af Anso 
geren opgivet og vil fuldt vel behø
ves til Havnens Vedligeholdelse 
Stiftsbefalingsmanden anbefaler der
for, al Ansøgningen bevilges, imod 
a t Winter yder Byen nogen Erstat
ning for de 4 Færger, som den i sin 
Tid har anskaffet. — Under 10. April 
1687 udstedes saa et Kongebrev, der 
giver Winter del ønskede Privilegium 
imod al han »saa vidt billig eragtes« 
giver Byen Vederlag for de gamle



Færger, »som for Jndvaanemes Midler 
skal være byggel«. Koncepten lil delle 
Kongebrev er ligeledes bevaret, men 
den har cn Slutning, som ikke gen 
gives i Kongebrevet og som gaar ud 
paa, at Færgckarlene skal være fri 
for alle Skatter mod, at Færgeman
den skal være pligtig til som hidtil 
uden Helaling at »oversætte Kon 
gens Betjente, som rejser i Kongens 
Ærinde«. At denne Bestemmelse er 
strøget skyldes sikkert Winter, idet 
Færgckarlencs ringe Skat jo paa in
gen Maadc kunde opveje Byrden ved 
den gratis Befordring. Og denne 
gamle Byrde, der i sin Tid indbragte 
Byen sine Privilegier, kan sikkert 
dermed betragtes som bortfaldet for 
bestandig.

Hvad Winter har faaet ud af Fær 
geriet eller hvor længe han har haft 
det, foreligger der intet om. Da Byfog
den Niels Hansen 1719 dode, var han 
Indehaver af Færgeprivilegiet, og da 
Byfoged Krøyer i Maribo udnævnte* 
til hans Efterfolgcr overtog ogsaa 
han Færgeriet, men det ser ud til, at 
Niels Hansen eller hans Bo har solgt 
Færgerne; thi t Krøyers Udnævnelse' 
hedder det, at han er forpligtet til 
ved Færgestedet, at »bolde og an
skaffe dygtige og fornødne Fartojer, 
siom nu sammesteds ikke skal befin
de««. Færgeprivilegiet horer derefter 
for bestandig sammen med Embedet 
som Byfoged i Rødby.

Imedens skrider Tilsandingen lang 
somi og sikkert og uforstyrret fremad. 
Der klages alter og alter over de

vanskelige Besejlingsforhold; men 
saa vidt man kan se i Arkiverne er 
det eneste Myndighederne foretager 
sig ved Dragsmindc en mange Gange 
gentagen og kostbar Istandsættelse af 
Toldbohuset. Kramnitze tager derfor 
mere og mere Luven fra Dragsmin
de og omkring ved 1745, giver man 
helt op og flytter ogsaa Færgesledet 
lil Kramnitze. 1 en Skrivelse som 
Tolder Rud i Rødby 12. Februar 1749 
sendte til Rentekammeret hedder del 
nemlig: Formedelst Dragsminde
Havns slette Indlob har Farten efter 
naadige Herrers Bevilling i nogle 
Aar været ved Kramnitze, og da 
Havnen ved Draxsminde i forrige og 
særdeles i denne Vinter er saaledes 
tilskyllet af Sand, at end ikke de 
mindste Fartojer kan løbe derind, 
saa har Købmændene i Rodby ladet 
alle deres Kornmagasiner ved Drag.i- 
minde nedbryde og flytte lil Rodby 
Toldboden staar nu ene og forladt, 
udsat for Skade af Vejr og Vand og 
Mennesker, eftersom ingen tor beh.> 
det Sted om Vinteren af Frygt for 
Vandflod. Og da der ikke er noget 
Haab om Havnens Forbedring, fore- 
slaar han, at Toldboden ved Auktion 
sælges til Nedbrydning. Han fore- 
slaar i Stedet at opfore Toldbygning 
i Rodby, hvor Tolderen længe har 
boet, og passende hertil anhefaW 
han et Sted yderst for Vestergade, 
thi en halv Fjerdingvej herfra (vej 
Næsbæk' lægger Prambaadene lil rg 
forer Varerne fra og lil Kramnitze. 
saa Tolderen herfra bekvemt kan



holde Opsyn. — Resultatet af denne 
Skrivelse bliver en Synsforretning 
paa Toldbodhusel ved Dragsminde. 
hvoraf frømgaar, at Huset hestod af 
17 Fag i Retning Ost-Vest. og at de 
3 Fag var lo Stokværk hojt med en 
Kvist i Nord og en i Syd. Der var • 
Huset 6 Værelser med Fjællegulv. 2 
Skorstene og en Rngerovn Det hole 
blev vurderet til 200 Rigsdaler Hu 
set blev saa udbudt til Auktion, soei 
afholdtes 20 Juni 17-19 paa Rand 
huset, men ingen vilde byde de for 
langte 200 Daler. 3 November hold 
tos en ny Auktion med frit Bud og 
her bod Kobmand Hans Mnrkeprang 
133 Rigsdaler. Sagen blev indborettel 
og 16. December godkendte Kongen 
det gjorte Bud. Huset blev derefter 
straks nedrevet.

Dragsminde Saga er ude.
Men man har ondt ved at glemnv 

Dragsmindes glorværdige Fortid, og 
da der 1752 bliver Tale om en alvor 
lig Forbedring af Postgangen Syd 
paa, kommer Dragsminde med ind i 
Overvejelserne. 3. Oktober 1752 ind
gik Generalpostamtet med en Foro 
stilling til Kongen om at indrette en 
ny Postrute over Vordingborg, Lo> 
land, Femern og Wagrien til Ham 
borg. Det blev derefter panlagt Kap 
tajn i Flaaden Tobias Wigandt at un- 
dersoge Betingelserne for Oprettelsen 
af en saadan Rute. Allerede 29. Ja 
nuar 1753 indgiver han Beretning om 
sine Undersøgelser Han anslaar Ud 
giften ved Opforelsen af en Skibsbro 
og et Fyr ved Dragsminde til 681

Rigsdaler, dertil kommer saa An
skaffelsen af Færger. Hus til Færge
mandene m. m ; men han fremhæ
ver de store Vanskeligheder Etable
ringen af en saadan Rute vil mød»*. 
Udenfor Dragsminde ligger nemlig el 
Rev 2 a 2.'4 Fod under dagligt Vand 
Indlobel over Revet er 5 Fod dybt. 
men flytter sig undertiden med 
Strommen og er desuden vanskeligt 
al passere ved vestlige og sydvestlige 
Vinde, da der er ikke saa lidt Bræn
ding. Paa Vejen fra Rodby til Drags 
minde er der 3 Steder som man ikke 
kan komme over ved Højvande, det 
værste er ca. 1000 Fod bredt og ved 
daglig Vande 1 a D i Fod dybt. 
Herover maa der for al sikre For
bindelsen opfyldes en ny Vej. Van
skelighederne paa Femnrnsiden er 
ikke mindre, og efter al have beskre
vet dem udfnrligl slutter Wigandt 
med at erklære, al Vanskelighederne 
efter hans Mening er alt for store 
Der nedsættes saa en Kommission til 
Overvejelse af Sagen. Kommissionen 
foreslnar al opgive Planen med al 
lægge Ruten over Femern og i Slø 
del undersngo Muligheden for Ruten 
Dragsminde-Hciligcnhafen; og sam
tidig henleder den Opmærksomhe 
den paa Kramnilze, som mnaske be 
dre egnet end Dragsminde. Kaptajn 
Wigandt faar saa Ordre til al under
søge Forholdene ved Kramnilze. Hans 
Beretning om denne Undersøgelse 
gaar ud paa. at der udkræves store 
Bekostninger til Anlæget af en Havn 
og al Vejen fil Kramnilze ligeledes



krævor meget store Belob for at go 
res passatæl i al Slags Vejr. Han 
har ligeledes undcrsogt et lidet Ind 
lob. der kaldes Mygfjed og ligger en 
halv Mil Syd for Dragsininde. fordi 
Folk havde betegnet dette Sted som

bekvemt; men siger han, Landet der 
bestaar overatl af opkastet Sand. 
hvorimellem lober et lille Vand 4 
Fod dybt, og udenfor dette ligger den 
samme Sandrevle som ved Drags- 
minde. og saa ligger delte Sled langt 
mere udsat for Soen, saa del maa be
tegnes som ganske uegnet. — Efter

dette Resultat af Undersøgelserne 
blev Planen opgivet.

Af Wigandls Indberetning fremgaar 
del klart, at Land-Vcjcn til Drags- 
minde er meget besværlig, idel den 
gaar over 3 Vad, hvoraf det storite er

1000 Fod bredt og saa dybt, at man 
ikke kan komme over ved llojvando. 
Nu kan der vel næppe være Tvivl 
om, at denne Vej under Magsvejr og 
Lavvande alligevel er benyttet til at 
transportere Varer fra og til Drags- 
minde, ellers vilde Rodby-Købmæn
dene næppe have byggot Korabodcr
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derude. Men der er heller ingen Tvivl 
om, at en Del af Trafiken mellem 
Rodby og Dragsminde, og da navnlig 
Porsonlrafikcn cr sket i Baade, som 
blev drevet dels med Aarer, dels 
med Sejl, og som havde Anlob3stcd 
ved Næsbæk en halv Fjerdingvej fra 
Rodby. Dette fremgaar bl. a. af et 
Kort, som Sokorttegneren Jens Ras
mussen fremstillede i Aarene 1692 
—1703. Paa dette Kort, der i det 
store og hele cr ret paalideligt, er 
Dragsminde]nbet fort helt op til Næs
bæk og Vanddybden, som ogsaa er 
angivet paa Kortet, /iser Favn, 
altsaa paa del nærmeste 1 Meler. 
Endnu i 1832 taler Kaptajnlojtnant 
Lclh i sin nedenfor nævnte Indbe
retning om »Farvandet mellem 
Dragsminde og Rodby«, han siger, 
at det er saa tilsandet, al end ikke 
en lille Baad kan flyde over ved 
lavvande. For Aarhundreder tilbage 
har dette Lob naturligvis haft sin 
Betydning, og dot maa antages, al 
Farten mellem Næsbæk og den gamle 
Dragsminde Landingsplads paaL ’dso 
udelukkende cr sket med Baade. 
Netop denne bosværlige Baadfart 
mellem Næsbæk og Landingspladsen 
paa Lidso var vel Grunden til, at 
Regeringen efter Rodbys Brand i 
1551 ønskede Byen flyttet »nærmere 
Stranden«; en Flytning som altsaa 
ikke blev til noget. Da Kramnitze 
senoro tager Luven fra Dragsminde, 
lægges Baadfarlen fra Næsbæk Nord 
om Lang til Kramnitze.

Den lange og besværlige Baadfar' til

Kramnitze gonerer Rodby ogSporgs- 
maalet om en Opmudring ved Drags 
minde rejses gentogende Gange se
nere. Saaledes i 1800, men Svare* 
lyder, at det er altfor dyrt. 1824 gaar 
det ligesaa. 1882 andrager Byfoged 
Ibsen pnany om, al det gamle Indien 
ved Dragsminde maa blive oprenset 
eftersom Ind- og Udskibningen ved 
Kramnitze er meget besværlig. Der er 
siger han en god Havn ved Drags 
minde, men Indlobet er formedelst 
Forsomelse i sin Tid aldeles tilstop 
pet med Sand. Under Frederik VI Op 
hold paa Lolland bliver Sagen ham 
forelagt af Sliftamtmanden, og Kap 
lajnlojlnant Leth faar saa Ordre til 
al undersøge Sagen. Hans Erklæring 
gaar ud paa. at det gamle Indlob ved 
Dragsminde er aldeles tilstoppet af 
Sand paa en Strækning af K Fjer 
dingvej indefter og Mundingen er 
ofte ganske tor, hvilket i lange Tider 
har forhindret selv den mindste Baad 
i at flyde over. En Genenmskæring 
vil være ligesaa bekostelig som 
unyttig. Bekostelig, fordi der udkræ
ves en Opmudring til 7— 8 Fod og 
Anlæg af en Mole langt ud i Soen, 
det vil tage flere Aars Arbejde og ko 
stc cn. 20,000 Rigsdaler foruden en 
betydelig Sum til Lukning af Udia 
bet ved Kramnitze. Og unyttig fordi 
de samme Aarsager, som i sin Tid 
har bevirket Tilsandingen, ogsaa vil 
hidforc cn Tilsanding af det nye ved 
Moler beskyttede Indlob. Dermed af 
vises Sagen ogsaa denne Gang, og 
nu rejses den ikke mere.



Dragsminde er gaaet over i Histo
rien

K RA MNI TZ E har som Udhavn 
for Rodby spillet en betydelig min
dre Rolle end Dragsminde, baade 
med Hensyn til Længdemm' i Tids
rum og Størrelse af Trafik. Kram 
nifze er jo et af de Navne, hvorom 
der har staact Strid indenfor Viden 
skaben, idet man fra én Sid', 
kaldte det vendisk, medens andre 
og deriblandt Johannes Stensirup, 
pure forkastede denre Fortolkninger 
hævdede, al det fremmede -itze kun 
hidrørte fra en uheldig Omskrivning. 
Denne Opfattelse er sikkert rigtig, 
idel meget taler for, al Navnet Kram
nitze er af forholdsvis ny Oprindelse- 
del findes ikke nævnt for efter 1700.
I ældre Tider bar Stedet et andet 
Navn. nemlig H o v m i n d e. hvis 
Oprindelse er let at paavise. Ved 
denne Del af Rodby Fjord har i Old
tiden ligget et Gudchov, som har gi 
vet Navn baade til Byen Hovby (se
nere Hoby) og til Udlobet. Ligesom 
Dragsmindc betyder Udlobet (Mun 
dingen) ved Dragene, saaledes betv 
der Hovminde Udlobet ved Hov’et 
Dette gamle Navn bruges i flere 
endnu eksisterende Skrivelser Un 
der 8 Marts 1570 udgaar der saa 
ledes kongelig Refa"ing til Indbyg 
gerne i Rodby om herefter altid at 
lobo ind i Dragsminde. naar de føret 
(Krigs IFolk ovor og sætte dem i 
Lind dér. Dp Folk. som kommer til 
Skibs til Rodby, har nemlig klaget

over, at Rodbymændene lober ind i 
►Houfminde« Havn og sætter Fol
kene i Land dér, hvorefter de med 
stort Besvær og undertiden med 
Livsfare maa passere to dybe Vejler 
for at komme ind til Byen. — 1620 
bortforpagtes Ølaccisen i en Række 
Byer og 1. Marts nævnte Aai fnar 
bl. a. tidligere Tolder ; Rodby lorgen 
Ploug Brev paa Ølaccisen i Rodby 
eller i »Drexminde og Haapoitide 
Havne, der ligger under Rodby <

At del er Kramnitze, som her be 
nævnes med sil gamle Navn Hov 
minde i lidt afvigende Omskrivnin
ger, kan der ikke være Tvivl om. 
Og at Soldaterne fandt Vejen fra 
Kramnitze ind til Rodby baade lang 
og besværlig er klart nok, eftersom de 
forsi skulde vade over til Lidse og der
efter vade over Lidse Vejle, fo ra tnaa  
frem til Ryen. Naar Rodbyfærgerne for 
Nemheds Skyld lob ind til Kramnitze 
i Stedet for Dragsminde, kan delte 
sikkert opfattes som Tegn paa, »i Ind
sejlingen til det gamle Dragsmind-* 
allerede den Gang var besværlig, i 
haardt Vejr maaske ogsaa farefuld, 
og Tanken om en Flytning af Fær 
gestedel har ve! allerede den Gang 
haft Raaderum i Rødbymænden°s 
Sind.

Hvis man dernæst vil prove paa 
at udfinde, hvorledes K ram nitz'• 
Navnel er opstaaet, saa er det heller 
ikke vanskeligt her at finde en no
genlunde holdbar Forklaring 1 de 
ældste Skrivelser, hvor Navnet fon-, 
kommer, skrives det nemlig bram 



næs, d. v. 9. Næsset, hvor der drive* 
Kramhandel. Vi har tidligere nævnt, 
at der efter Toldbodens Flytning fra 
Hedby til Dragsminde kom 9lør<-» 
Fart og Dristighed i Smughandelen 
ved Kramniizc. Del var særlig d<- 
foretagsomme Æroboere og Marstal 
skippere, der her drev deres Spi' 
nodbymændenc klagede atter 00 
atter over dem. Og Mnrslalfolken • 
ansøgte lige snn ofte om Tilladelse !'• 
at lobe ind og »tørre Garn» vel 
Kramnæs i Stedet for Dragsmind 
Det var Folk, der kun kend’.f Van 
skelighedcr for al overvinde dem, 
og nnar de var i Stand til i Tiden f<*» 
1740 til 1800 al erobre og behersk*, 
hele Handelen paa Nakskov, saa er 
det forslaaeligt, al de paa et Ii1 tgere 
Tidspunkt ikke var bange for at tage 
Konkurrencen op rmd Rødby men- 
dene, selv om del kun lod sig gøre 
ved mere eller mindre resikabl.' I ov- 
overtrædolser.

1727 sender Strandinspektor Carl 
Barfoed Rentekammeret en Klage 
over den megen Handel som Ærø
boerne og Alsingcrne driver med 
Bønderne ved et Sted kaldet Kram- 
næs, som ligger tø Mil fra Drags- 
minde Toldsted. Det ser ikke ud til. 
al der er kommet større Resultater 
ud af Klagen. Thi 1736 klager Tolder 
Rud i Rødby over, al Skipperne ; 
Stedet for al søge Dragsminde Havn 
sejler ind til Kramnæs. og da Tol
deren her ikke kan have det tilbør
lige Opsyn, ønsker han Sejladsen paa 
Kramnæs eller »Kramnidse« for

budt. 16. December 1736 sendte Ren 
tekammeret Sagen til Amtmandens 
Erklæring, mon del ses ikke, hvad 
der iovrigt er kommet ud af den. 
Derimod foreligger der først paa 
Aaret 1787 et Andragende Ira de 
Æroboore, der »driver Sildefiskeri 
under Lolland« om Tilladelse til at 
anløbe Kramnæs Havn for al tørre 
deres Garn. Svaret bliver et Afslag 
og Andragerne henvises til Drags
minde Havn. To Aar efter kommer 
Ærøboerne igen med samme Andra 
gende og faar samme Svar. fordi 
Tolderens og Amtmandens Erklærin
ger gaar ud paa, at det med al »torr* 
Garnene« og sælge Sild kun ci et 
Skalkeskjul for den ulovlige Kram- 
handel.

Men nu kommer Naturkræfterne 
Kramnitze til Hjælp. El Par hnard** 
Vintre fremmer i den Grad Tiisan 
dingen ved Dragsminde, al Sc)lads*'n 
her maa. opgives, og selv Furgern • 
til Femern og Holsten maa henvises 
til Krnmnitzc. Det er ikke lykkedoi 
mig nøjagtig at konslalerp Tid* 
punktet for donne Kramnitzes af 
gørende og endelige Sejr. 1 Tolder 
Ruds tidligere nævnte Skrivelse af 
12. Februar 1749 skriver han, al 
Færgefarten »efter naadige Herrerv 
Bevilling i n o g l e  A a r hnr været 
ved Kramnilze« og han beretter, at 
Købmændene har nedrevet deres Bo
der ved Dragsminde og flyttet dem 
til Rodby, hvor »Prambaadenø an
lægger«. Stiftamtmand Råben, son 
derefter fik Sagen til Undersøgelse,



giver i sin Indberetning af 12 Apr»! 
1749 nærmere Oplysninger om disse 
»Prambaade«, idet han om Opførel
sen af en ny Toldbod i Rødny jkri- 
ver: Skal der bygges et nyt Toldbod 
hus i Rodby er det bekvinmest; 
Sted dertil — i Henseende til Opsigt 
med Skibsfarten — yderst ved Rød 
bys Vestergade, idet »Pramhaadene 
anlægger en halv Fjerdingvej derfra 
og fore Varerne til og fra Fartøjern-* 
ved Kramnitze«.

Kramnitze er allsaa paa delte Tid" 
punkt Rodbys Udhavn og Forbindel
sen mellem Byen og Havnen skor 
ved Pramme, der ligger til ved Næs 
bæk, en halv Fjerdingvej fra Byen 
Det er ikke alene Gods, men ogsaa 
Rejsende, der befordres til og fra 
Kramnitze paa denne Maade Men 
officielt hedder Færgeruten fremdele:* 
Dragsminde-Heiligenhafen; endnu et 
halvt Aarhundrede efter at Drags 
minde er ophørt at eksistere som 
Havn benævnes Ruten i alte offi
cielle Skrivelser med det gam'e 
Navn, og Byfogden i Rødby har ved 
blivende Privilegium soro »Færge 
mand ved Dragsminde«. 2 April 
1756 faar saaledes Hans Christian 
Aagaard Bestalling som Byfoged i 
Maribo og Rødby og Færgemand ved 
Dragsminde Færgested Og 9 Do 
cember 1778 faar Byskriver i Rødbv 
Joachim Hcnrich Hahn tilligf* B° 
stalling som Byfoged i Rødby og 
Færgemand ved Dragsmindp Færge- 
sted Meget kastede dette Færgepr- 
vilegium ikke af sig og der klages

ofte over, at Færgerne holdes i slet 
Stand. Helt galt var del nok under 
sidstnævnte Byfoged, hvis Pengesa
ger og økonomiske Forhold aitid var 
i en yderet slet Forfatning. I en 
Skrivelse fra Generalpostamtef *'.l 
Stiftamtmand Juel Vind, hedder df*t 
under 14. August 1784, al mange bo 
sværer sig over, al Færgerne nr-Mern 
Rodby og Heiligenhafen er meg**t 
slette. Bl. a. har en Købmand i LQ 
beck klaget over, al Færgen var gan 
ske læk, da han sejlede over og at 
Hullerne blev tilstoppet med Papir. 
Desuagtet havde man taget Heste med 
i Færgen. Samme Færgebaad, hedder 
det, skal Natten derpaa være sunkpt 
Stiftamtmanden skal derfor undersø 
ge Sagen og lilholde Byfoged Hah.i 
som Færgemand at »sætte Færgern * 
i behørig Stand, saavel til Sikker 
hed for det Almindelige som og for 
Posten, hvis Transport imellem for 
benævnte tvende Steder en Gang 
ugentlig fra April Maaneds Begyn 
delse til September Maaneds Udgang 
er ham anbetroet«. — Færgen var alt- 
saa endnu postførende om Sommeren. 
Men denne Herlighed og Indtægt for
svinder kort e'ler. Tbi i Amtman
dens Copibøgcr — hvorfra mange cf 
disse Oplysninger er hentet — fin 
des under 12. Juni 1787 indført en 
Skrivelse til Hahn med Underretning 
om, at Caneelliet afslaar hans An 
søgning om at faa nogen Erstatning 
for det Tab, han i sin Egenskab a> 
Færgemand har lidt ved »Forlægge! 
sen af Postrulen«.



Imidlertid var Hahn 1786 sat Ira 
Byfogodbestillingen paa Grund al 
uordentlig Regnskabsforets« og de 
blev overdraget Byfoged Reimer i 
Maribo at bringe Orden i Regnska
berne, hvorfor han ved Siden af sit 
Byfogedembede i Maribo blev k m 
stituerel 9om Byfoged i Rodby Hahn 
beholdt derimod sine andre Embeder 
som Herredsfoged, Postmester o* 
Færgemand. Da han 18. Juli 1787 
dode, var Reimer ikke nær færdig 
med hans Regnskaber, og der bl.'v 
derfor ikke udnævnt nogen ny Bv 
foged. Birkedommer Klein blev Her- 
redsfoed. og Johannes Aagaard blev 
konstitueret som Postmester og Færge
mand. Men det vilde slei ikke ga-* for 
ham og allerede Aaret efter frasiger 
han sig begge Dele Herredsfogden 
bliver da Postmester, og Reimer faar 
under 4. Juni 1788 Ordre til slrakv 
at skaffe en anden Færgemand Han 
ger det paa den Maade, at hnn selv 
overtager Færgeriet, og derefter an 
søger om Bestalling som Færgemand, 
idet han gor gældend'*, al der i de 
sidste to Aar ikke har været nogen 
fast Færgemand, og at han • fter 
Stiftamtmandens Anmodning har 
overtagel Færgeriet fo»* egen Regning 
og anskaffffet to Færger, hvora1 den 
ene er ny. Stort bevend1 er Færgeriet 
ikke, men han kan dog tjene en naiv 
Snes Daler paa det om Aaret. Hans 
Ansogning anbefales af Sliftam*.o.an- 
den og 24. Juli 1789 beskikkes Rei
mer som Færgemand og faar bev.lget, 
al »Dragsminde FærgHuh« attei maa

forenes med Byfogedembedel i 
Rødby.

Ved Reimers Død 179? faar Rodby 
igen sin egen Byfoged, men der ud
stedes ingen Bestalling som Færge
mand og man hor^r o v e rh o v e t 
ikke mere til Ruten; Jon er antagelig 
nu sygnet saa stærk* lien. at den 
snart efter forsvinder s f sig se'v

Stort bevendt med »Havnen« ved 
Kramnilze var det ikke. Der fandtes 
hverken Bolværk eller Fortøjnings
pæle og kun ved Hjælp af Baad« 
kunde man komme i Land fra Ski
bene. Ogsaa med Indlobel var det 
saa som saa. hvilkpt bl. a. fremgaar 
af en Ansøgning, som Borgerne i 
Rodby indsendte 10. Juli 1776. De 
beder heri om Tilladelse til af frem
mede Skibe al opkræve »Prikke- 
penge, 4 Sk. af hver Læst, saaledes 
som de selv betnler til Vedligehol 
delsen af Prikkerne i »Indløbet i 
vores Havn ved Kramnilze eller 
Dragsminde Toldsted*, som »er saa 
aldeles vanskelig, at vi. som horer 
hjemme her, snart ikke uden med 
allerstørste Farer for al sætte Farloj. 
Gods og Liv til, kan løbe ind eller 
ud, hvorfor vi er nødsaget til al for
syne Indløbet med forsvarlige Prik 
ker og Opgravning, som aarlig bliver 
os til I,asl og Udgift«. Andragendet 
afslaas med den Motivering, at Af- 
giftøn vil volde Ubehag hos de Frem
mede og alligevel være ganske util
strækkelig til Havnens Vedligehol 
delse og Forbedring. To Aar efter - •  
17. Februar 1777 —• sender Rødby-



borgerne en ny Ansøgning, hvori del 
hedder: »Vi faa og ringe Handlende 
samt Skippere her i denne ved Ilde 
brand især minerede By, hvor snart 
Handel og Vandel er ophævet eller 
af ringe Betydning«, ansøger om at 
maalle beholde S n ap sen  til lUælp 
til at opgrave noget paa Revlerne, 
som narlig forskyder sig ind for vor 
slette Havn. Vi har gjort et Forsog 
med at bekoste tvende Ballastjern- 
skovle for med dem nt opgrave Sand 
til Rallnstbaadene og derved bevare 
Dybet i Revlerne paa det bekvem 
meste Sted. da det ellers forskyder 
sig til afsides og ubekvemme Steder 
Naar saadan Gravning og Roring 
sker paa Revlerne vil den udadgaa 
ende Strøm fore Sandet ud paa dy
bere Vand.

Heller ikke denne Gang ser del ud 
til at Andragendet er imødekommet.

Oplysende om Berettigelsen til at 
kalde Kramnitze en »Havn« er ogsaa 
en Skrivelse af 1772 fra Generaltold 
kammeret, der giver Skipperne i 
Rodby fri for at betale Laslepengo, 
naar de om Efleraaret gaar »balla
stede fra Kramnitze til Nakskov 
eller Oreby for at ligge Vinteren over 
der«. Det vil altsaa sig'1, at »Havnen« 
ved Kramnitze ikke var af den Be
skaffenhed, at Skibene kunde liggo 
der i Sikkerhed om Vinteren.

I Aarene 1798, 1808 og senere ind 
sendes der nye Andragender om 
Hjælp til Havnens Opmudring, men 
stadig forgæves. Endelig i 1821 an 
bringes der paa Statens Bekostning

4 Fortøjningspæle til 25 Rigsdaler pr 
Stk. 1893 betegnes de som meget 
slette og erstattes med 5 nye, der ko 
sier 220 Rigsdaler og samtidig faar 
en paa Stedet boende Fisker Auto 
risation som Lods ud og ind af 
Havnen.

I Begyndelsen af 50’erne i forrig* 
Aarhundrede hedder det om denne 
Rodbys Port ud mod den store V*»r 
den: Havnen inden for Kramnitze 
Gab dannes af 4 Pæle paa 7 Fod 
Vand. Fra Pælene gaar en daarlig 
Rende i krum Retning Nord om 
Langø op til en maadelig Bro af løse 
Sten ved Næsbæk, hvilken tjener 
som Udskibningssted for Rodby, m..r, 
da Indløbet til Fjorden ikke har mon 
end 4 Fod Vand kan kun Baade g u  
op til Næsbæk, og Rødbys 6 Fartøjer 
af samlet Drægtighed 17 Læster, maa 
derfor blive i Kramnitze og losse og 
lade ved Hjælp af Baade.

1857 besluttede Rodby helt at on 
give denne Karikalui af en Havn. 
idet Byen mod en Erstatning p a t
15,000 Rigsdaler afstod sin Havneret 
til Konsul Hage, der havde faa-t 
Koncession paa Udtørring af Rodby 
Fjord. I et halvt Aarhundrede var 
Rødby derefter uden Havn, og indtil 
Banen i Begyndelsen af 70’ernr ni *v 
anlagt, maatte man med Hest og 
Vogn befare den lange trælsomme 
Vej til Bandholm Havn; del tog 
akkurat en Dag for n i Mand al køn> 
fra Rodby til Bandholm og hjem igen 
med Læs.



S Y L T H O L M  var oprindelig 
Navnet paa en lille o. der la-« Syd 
for Mygfjed og paa smvlre Side a det 
lille Fjordudlob, der nævnes i Wi- 
gandts Indberetning >g er afk-.dse t 
paa det Side 30 gengivne Udsnit af Vi
denskabernes Selskabs Kort. Efter at 
have opgivet K ram nit/e, rettede 
Hodbymændene deres Opmærksom

•100 Fod eller ca. 2 Td. Ld. med en- 
Vanddybde af 12 Fo l. Bekostn ngen 
var anslaaet til 170,000 Rigsdaler; 
men da man ikke fandt Udveje »i. at 
skaffe denne betydelige Sum, kom 
Planen aldrig længere end paa Pa
piret.

18GG fik Ingenior Kroncke Kvices- 
sion paa en Jernbane H Vording'org

R Ø D B Y H A V N S  B A N E Q A A R D

hed paa Syltholm som el passende 
Sted for Anlægel af en Havn. Alle
rede straks efter Afstaaelsen af Kram 
nilze blev der udarbejdet et Proiekt 
til Anheg af en Havn ved Sylthrlm . 
Planen gik ud paa il anlægg- en 
saakaldt Ohavn, d. v. s. en Havn 
ude paa dybt Vand og forbundet med 
Land ved en Dæmning Havnebasi- 
nets Størrelse skulde være 300 X

— med fasi Bro over Storstrømmen — 
og videre over Falsle>- og Lolland til 
Syltholm, hvorfra der «kulde etable
res Dampfærgeforbindelse til F : nem 
og med Jernbanebro mellem Fe uern 
og Heiligenhafen Kroncke formaaede 
ikke at skaffe de betydelige Kapita
ler, der udkrævedes. ng Kone ^ io 
nen blev derfor ikke benyttet.

I 1872 udarbejdede daværende Pre-



mierlojtnant P. Hanson pi Pro] '<f til 
Anlæg af en Havn ved Syltholni og 
Forlængelse af Rødbybanen n»d til 
Havnen. Ogsaa de-w  Havn var 
tænkt som Ohavn, iorbundet mod 
Land ved en 150 Fod lang Dæmning 
og en 200 Fod lang Bro Havneoasi- 
nets Størrelse skulde ".ære ca Td. 
Ld og Dybden 10 Fod. men sa «ledes

des livligt i Bladene, cg Oberstløjt
nant P. Hansen udarbejdede i 1900 
en Plan til et Dnmpfærge-Havnean
læg ved Syllholm med 2-1 Fods 
Dybde og to Moler hver paa 2-100 
Fods Længde. Bassinirealet vat ca. 
00 Td. Ld. Havnen vilde kosto
3,100,000 Kr. og hel? Udgiften ved 
Femem-Hutens Etablering paa d^nsk

ØS T R E  YDERMOLE

at den kunde udvides til 18 Fod. 
Omkostningerne ved Anlæg af Havn 
og Bane var anslaaH til 1,203,000 
Kr. Ogsaa denne Plan strandede paa 
de store økonomiske Skær.

Da Planerne om Færgeruten Ued- 
ser-Warnemünde dukkede op, laa 
Rodby ikke paa den ’ade Side, men 
søgte ivrigt at slaa til 1 yd for Hulen 
over Rodby til Hamborg. Der af
holdtes Moder om Sag*r, den d.mfte-

Side ansloges til 9,859,000 Kr. Pla
nen vandt ikke Tilslo'ning hos Re
gering og Rigsdag.

1906 nedsatte Rodby Handelsför
ening saml Haandværker og Indu
striforeningen et Udvalg til at arbej
de for Anlæget af en Fiskerihavn ved 
Syllholm Efter Forhandlinger med 
Regering og Rigsdag udarbejded e  . et 
Projekt med to Moler, df : førtes ud til 
18 Fods Dybde, Anlægssummen var



beregnet til 480,000 Kr., hvoraf Sta
ten vilde betale Halvdelen; af den 
anden Halvdel tegned<- Rødb> sig 
for 133,8/iO Kr., og df omligg-.nde 
Kommuner. Amtskommunen og en 
Række Institutioner l°gnede Resten. 
Omkring Havnen eksproprierede S ta
ten 130 Td. Ld., der senere blev 
overdraget Rodby. 19°3 paabegvnd-

De eksproprierede Arealer var be
stemt til Bebyggelse, rr>«.r da der ikke 
kunde skaffes fersk Vind paa Seedet, 
gik det kun smaal. Porst efter at 
Rodby Vandværk i 1012 havde lagt 
en 6 Kilometer lang Vandledning ned 
til Havnen og Kleklncilelsværk -t li
geledes havde bygget I edninger der
ned. kom Byggelysten ti Live

D E T  N Y H f t V N E B f t S I N  
(Til Højre Skibsværftet, til Venstre Muddermaskinen)

tes Arbejdet og 1912 b ^ v  baade Hav
nen og Jernbaneforlængelsen fra 
Rødby indviet. Havnen spændte over 
et Areal paa ca. 9 Td Ld., der ved 
en Pier og Tvermole deltes i 3 Ba- 
siner, nemlig en Yde'-havn, en T ra
fikhavn og en F iskerhavn . Samtidig 
blev det gamle Navn Syltholm  kas
seret og Anlæget fik N avnet RØPBY- 
HAVN.

Del viste sig hurtig' al Dragsmin- 
dchavnenes gamle Flage; Tilsandin
gen var levende endnu Sandrevler 
lagde sig foran Havn°mundingen og 
Tangen drev ind i Havnen, hvor den 
laa og raadnede, saa Fiskerne ikke 
kunde holde deres Fisk levende i 
Hyttefadene. Som Fiskerihavn var 
den absolut mislykket og som Havn 
for en Trafik, der kunde betyd«; no-



gel, var den /or lille. Saa (og man da 
fat paa Agitationen for at faa Hav
nen udvidet.

1915 begyndfe man Anlægel a ' et 
Jernskibsværfl og «amMig udvi Wes 
Fiskerihavnen til Drug for Værftet. 
1918 rar det fuldf"r‘ og samtidig 
havde man en Del af den nye Hav
neby, der skulde afgive Bolig for

fort, blev det standse* af Staten paa 
Grund af de stærkt .■»'igende Pr ser, 
og det vil næppe blive fortsat, da 
man tvivler pan at Tilsandingen 
derved kan hindres.

Allerede 1917 var der udarbejdet 
et Projekt til Udvid®'sr. af Havnen 
ind mod Land, saaMes at d*- in
denfor det gamle Havn<>basin udgra-

D E N  M O N U M E N T A L E  I N D K Ø R S L L  T I L  R O D B i  H A V N  
(En Mælkevogn passerer —  i lockeit Side)

Skibsværftsarbejderne, iærdig. I 1918 
begyndte inan Arbejdet med at for
længe vestre Mole (or om multgi al 
hindre Havnens Tilsanding. P'anen 
gik ud paa at forlæng' Molen 350 
Meler med en Bekostning al V> Mili. 
Kr., hvoraf Staten vilde bidrage 
Halvdelen, medens den anden Halv
del skulde tilvejebringes ved et Hav- 
nelaan. Inden delle Arbejde variuld-

vedes et nyt paa 5/» Td. Ld om
givet af Havnepladser -• til Industri
virksomheder og Oplag — paa c.i 18 
Td. Ld. Da Arbejdet i 1919 blev ud
budt viste Tilbudene, al det vild - ko
ste 2,400,000 Kr. Men der forelaa go
de Tilbud om Leje af Havnearealerne, 
og Rødby Kommune, der alt havde 
laant 1,100,000 Kr. ul Foretagendet, 
besluttede yderligere at laane



1,300,000 Kroner 
men Stiftelsen af 
delte Laan udsat
tes til senere, 
hvorimod Arbej
det — efter ind
hentet Billigelse 
fra Staten — paa- 
begyndle9. Da 
del omtalte Laan 
paa 1,300,000 Kr. 
i 1920 skulde 
bruges, kunde det 
ikke faas, og Sta
ten maaltc da 
yde Laanet. Alli
gevel kom der til 
at mangle 600,000 
Kr. i Fuldførelsen 
af Arbejdet.

Da Hedby Kom
mune i 1923 kor
te fast, overtog 
Staten Admini
strationen af Hav
nen saaledes, at 
Byen blev fri for 
at svare Afdrag 
og Henter af alle 
de Penge, der ef
ter 1914 er laant 
til Udvidelse af 
Havnen. Men 
Maalcl er selv
følgelig, at Byen 
i en fjernere eller 
nærmere Fremtid 
atter skal overta
ge Havnen.



KI RKEN i Rodby sinar som en 
Illustration fil Historien om Byens 
Udvikling. Bygningens ældste Kerne 
er Typen paa Valdemartidens Lands
bykirker. og er opfort, da Rødby 
endnu kun var en almindelig Lands
by. Efterhaanden som Byen udvikle
de sig og bævede sig op over Lands
byernes Jævnmaal, blev ogsaa Kir
ken udvidet, men del skete paa den 
Mnade, at man lod det gamle staa 
i sin oprindelige Skikkelse og byg
gede det nye i den Stil og efter de 
.Evner, som da var raadende i Tiden 
og i Byen. Kirken blev derved en 
Afspejling af de skiftende Tider, men 
del skete og kunde kun ske paa Be
kostning af Helhedsindtrykket.

Om den Trækirke, der i Oldtiden 
eller den tidligste Middelalder blev 
rejst paa dette Sted. det højst belig
gende i den flade Egn, véd vi natur
ligvis intet. I Valdemartidens sene
ste Perioder er Trækirken bleven er
stattet med en Teglstenskirkc, ikke 
større end den lille Landsbys Behov 
krævede og derfor kun beslaaende af 
el lille Skib og Kor med Mandsind
gang paa Sydsiden og Kvindeind
gang paa Nordsiden, med fladt Loft 
og smaa højtsiddende, rundbuede 
Vinduer, og paa Kirkegaarden et

Klokketaarn af Tommer og Brædder. 
Paa Sydsiden af Skibet findes endnu 
under Taget den enkle, inen smukke 
Rundbuefrise, hvormed Valdemarti
dens Bygmester smykkede Kirken. 
Den første Tilbygning blev Vaabcn- 
huset, der opførtes over Mændenes 
indgangsportal paa Sydsiden. Den 
næste Udvidelse bestod i Opførelsen 
af Taarnet, der skulde give Bygnin
gen mere Anseelse og erstatte Klok
keskuret.

Vi er ikke i Stand til at tidfæste 
disse første Udvidelser af Kirken, 
men man har for Taarnets Vedkom
mende Lov at f o r m o d e ,  at del er 
opført i de nærmeste Aarlier efter, al 
Christian 1 havde givet Rødby de 
Privilegier, der straks hævede den 
op over almindelige Landsbyers 
Række og Kaar. Der findes i saa 
Henseende kun følgende lille Holde
punkt: 158C udgik der kongelig Befa
ling til Lcnsmændcne om at under
søge Tilstanden af de Kirker, som 
var dem underlagt, og give Indberet
ning derom. Lensmændenc lod Or
dren gaa videre til Provsterne. Ind
beretningen om de Kirkesyn, som 
Fuglse Herreds Provst Jørgen Chri- 
sliernsen i Oslofle foretog, er endnu 
bevaret og del hedder heri om Rodby



Kirke, at der tiltrænges folgende Re
parationer: Et nyt Loft udi Klokkc- 
taarnet, hvortil vil medgaa to Bjæl
ker, hver 14 Alen lange og to Tyli 
Egeljæl, 12 Alen lange og af Tyk
kelse som tre Fingro. Endvidere skal 
Taarngulvet forhøjer og lægges med 
Sten. Taget Sonden og Vesten paa 
Taarnet skal aftag's og forbedres 
med nye Lægter og Tagsten. Taar- 
nets Stottepiller skal repareres. Vaa- 
benhuset belmver Udbedring paa 
Lægter, Tag og Gulv. Kirkeporten 
skal færdiggøres og paahænges en 
ny Port.

Resultatet af denne Synsforretning 
fortæller os, som man ser, en hel 
Del. Taarnet har allerede den Gang 
staael saa længe — vel mindst et 
Hundred Aar — al det trænger til nyt 
Loft og i det Hele en gennemgribende 
Reparation. At Taamtaget mod Syd 
og Vest skal repareres er ensbety
dende med, al Taarnet den Gang 
ikke har haft Spir, men at dels Tag 
har været firsidet og er lohet op i en 
Spids. Ud til Vestergade har der væ
ret begyndt paa Opførelsen af en 
Kirkeport, der nu skal gores færdig.

Det hedder videre i ovennævnte 
Synsberelning: Denne Kirke er me- 
stensdels ved god Bygning og Hævd 
udvendig og vel prydet indvendig for
medelst fromme »Slig Lensrmends 
Forsyn som haver betænkt dette 
Sleds Lejlighed«: eftersom Rodby og 
Rodby Havn er almindelig Rigens 
Feriested, hvor mange Tyske og 
Danske, ædel og uædel, ja endogsaa

stormægtige Herrers og Polent&ters 
Tjenere kommer ind udi Dan
marks Rige og drager den samme 
Vej ud og del foraarsager, at de un
dertiden, naar de ligger og venter 
paa Bør, da soger Kirken. Derfor 
er denne Kirke ved øvrighedens Bi
stand, sin egen Indkomst og Almuens 
Hjælp kommen til god Hævd og 
Bygning, som før berørt er, og haver 
den og undertiden faaet nogen Hjælp 
af Ringsebølle Kirkes Indkomst, og 
det bor ogsaa herefter ske, om Rodby 
Kirke da skal holdes ved sin Magt og 
Hævd til Guds og Danmarks Riges 
Ære.

Naar Provst Jørgen Christiernsen 
her taler om Øvrigheden, mener han 
Kronen, der jo ved Reformationen 
kom i Besiddelse af Kirkegodset. Me
dens de fleste andre Kirker Tid efter 
anden blev overdraget til rige ade
lige Godsejere, forblev Rodby Kirke 
under Kronen, fordi denne selv var 
Godsejer i Rødby og ejede alle Jor
derne. Men Provstens Udtalelser vid
ner iøvrigl om, at Byen — til Trods 
for at der kun er gaaet en Menne
skealder siden dens Brand — har 
baade Evne og Villie til al ofre noget 
paa sin Kirke. Ogsaa de følgende 
Aartier er Opgangstider for Rødby. 
1632 skænker Christian IV yderli
gere Rodbymændene deres Gaardes 
Bygninger og Grunde i Byen, og Glæ
den over denne Gavmildhed giver sig 
straks Udslag i den store og smuk
ke Tilbygning, Kirken faar i dette 
Aar, og hvorom Aarslallel 1632 og



Christian IV Navnetræk paa Skibets og da Kirken 1728 partny skal udei- 
ostre Ende vidner. Udvidelsen be- des faar Nedgangsperioden et >.v- 
stod i, nt Koret blev nedrevet og Ski- deligl Udslag i den nye Tilbygning, 
bnt forlænget cl betydeligt Stykke der opføres som el Sideskib vinkelret
mod Ost og forsynet med en paa Hovedskibet og saaledes nt Halv- 
tresidet Afslutning i Stedet for Kor. delen af Portalen over den tidligere 
Den ny'* Del blev overbyggel med to Kvindeindgang dækken af Tilbygnin-

RØDBY KIRKE

store Hvælvinger og en Halvhvæl
ving over Korafslutningen. Den gam
le Del af Skibet fik derimod Lov al 
beholde sit flade Loft. 1 Korets Syd
side indsattes en Præsleindgang; den 
er nu lilmurel, men Portalen er be
varet.
Byen vokser i det folgende Aarhun- 

drede i Folketal, men ikke i Velstand,

gen; den anden Halvdel ses endnu. 
Der bliver ved denne Udvidelse ikke 
Tale om Hvælvinger eller Udsmyk
ning af nogen Art. Sideskibel faar 
fladt Loft og opfores saa spartansk 
som vel muligt; dets eneste Prydelse 
er Frederik IV Navnetræk og Aars- 
tallet 1728, der anbringes paa Til
bygningens nordøstlige Hjørne, lille



og beskedent for ikke at stikke af 
mod al den ovrige Tarvelighed.

Dermed er der gjort Rede for de 
forskellige Udvidelser, Kirken er un- 
dergaact. Tilbage er kun Spiret; det 
fandtes som for nævnt ikke 1586, 
naar det er paasal vides ikke, men 
man har Lov at mene, at det 
er sket enten samtidig med Udvidel
sen 1632 eller i de nairmeste Aarticr 
derefter. Man har ved Opførelsen 
været lidt for sparsommelig med 
Tømmerværket: thi Spiret har atter 
ug alter knevel store Reparationer 
fordi det var for spinkelt. 1732 blev 
del underkastet en gennemgribende 
Reparation; del samme gentog sig 
1768—69 og 1827; men Spiret kunde 
stadig ikke holde, og 1858 valgte man 
saa at tA ge det ned. Taarnct blev saa 
forhøjet 2—3 Meter og der opfortes 
et nyt Spir, der var mindre men 
smukkere end del gamle. Det blev 
desværre ikke tækket med Kobber, 
men med Zink, som stadig man ma
les »kobbergront«. Spirets Hojde er 
nu knapt 38 Meler.

Selvfølgelig er ogsaa den ovrige 
Del af Kirkebygningen underkastet 
mange Reparationer gennem de skif
tende Anrhundreder. Den sidste storre 
Restaurering foretoges 1889; Murene 
blev da bl. a. renset for Puds og der 
indsattes nye store Vinduer med 
smaa blyindfattede Ruder.

Medens i Kirkens Ydre de skiftende 
Tiders Tilbygninger nærmest røber 
sig ved Forskellen i de anvendte 
Murstens Størrelse, saa træder For

skellen i det indre langt stærkere 
frem. Valdemartidens Kirkerum 
staar endnu med sit flade Loft, der 
er noget højere end Sideskihets lige
ledes flade I-oft, medens Tilbygnin
gen fra 1632 knejser med sine høje 
lyse Hvælvinger. At Kirkerummet i 
høj Grad lider under denne Sammen
blanding af gammelt og nyt. af for
nemt og fattigt er indlysende. Dis
harmonien i Rummel øges yderligere 
ved et stort Orgelpulpitur, der spæn
der over den vestre Ende af don 
gamle Del af Skibet og derved frem
bringer en endnu mere lavloftet 
Del, saaledes at Kirkerummet med 
Hensyn til Højdeforholdene deles i 
ikke mindre end 4 Afdelinger. Men 
det er jo altid en Trost, al dot har 
va>rel endnu værre. Skibet har nem
lig i en vis Periode været forsynet 
med de saakaldte Pulpiturer eller 
Balkoner, prydet med mere eller 
mindre uheldige Billedskærernrbej- 
der. Omkring Midten af forrige Aar- 
hundreder blev alle Pulpiturerne 
nedrevet og solgt. Forskellige Epita
fier og Ligsten gik desværre med i 
læbet. Nu er der af Ligsten kun to 
tilbage; de er indsat i Ydermuren 
paa vestre Side af Vaabcnhusct. Paa 
den ene staar: »Anno 174! den 21. 
April blev herundor begravet salig 
Jørgen Eriesøn Willer og hviler med 
sin salig Hustrue Else Thomasdatter 
til en ghedelig Opstandelse«. Paa 
den anden Sten staar kun »M. C. D. 
1670«.

Rummet under Taamel er nu ad-



skilt fra Skibet, men man ser tyde
ligt, at saaledes har det ikke altid 
været. Ved Opførelsen af Taarnet har 
man ikke alene naaet at gire Byg
ningen mere Anseelse og erstatte 
Klokkcskurel paa Kirkegaarden, men 
ogsåa vundet mere Plads i Kirke
rummet Skibets Vestgavl — der for
oven var prydet med to Rækker 
Tandsnit, som endnu ses paa Taarn- 
loftel — er nemlig blevet gennem
brudt med en vældig spidsbuet, ikke 
videre skon Portal, der i Hojde naae- 
de helt op til Skibets Loft og i Vidde 
omtrent ud til Skibets Ydermure, 
saaledes at Taamrummet derved 
blev inddraget til Skibet. Senere er 
Buen atter tilmuret, men Udfyldnin
gen er ret naturlig sket med en tyn
dere Mur, saa Portalen fremdeles er 
stærkt iøjnefaldende. Samtidig blev 
der i Taarnets Vealgavl indsat en rigt 
profileret Indgangsporlal, saa Kirken 
nu har Indgang baade gennem Vaa- 
benhuset og Taarnet.

I Taarnet, hvorfra der er en vid 
Udsigt over det flade Land, hænger 
(o gamle Klokker uden Aarstal eller 
Inskription.

18138 indsattes et nyt Orgel, der for 
ca. 30 Aar siden blev beskadiget ved 
cl Lynnedslag og derfor delvis om
bygget og samtidig udvidet. At Kir
ken ogsaa i langt ældre Tider havde 
Orgel fromgaar af en i 1666 udstedt 
Bestalling for Hans Hansen Smed 
som »Orgelme&ler« i Rødby.

Under Orglet hænger paa Skibets 
vestlige Gavl tre gamle Klingbojtler 
d. v. s. Punge paa lange Stænger,

hvormed der inden Gudstjenestens 
Slutning indsamledes Gaver til de 
Fattige. Det skete paa den Maade at 
Kirkebetjenten Stol for Stol præsen
terede Klingbøjtlen for hver ni Til
horerne i Stolen; ved Hjælp af den 
lange Stang kunde han naa selv de 
inderst siddende. Skulde en eller 
anden tilfældigvis være saa > fordy
bet i sin Andagt«, at han ikke saa 
Bojtlen, skont han havde den lige 
foran Næsen, saa kunde Kirkebe
tjenten vække hans Opmærksomhed 
ved Hjælp af de smaa Sølvklokker, 
der vnr fæstet til Bojtlen. Den ældste 
af Klingbojtleme er en rød Fløjels
pung, rigt broderet med Sølv og Per
ler i Blomster og Ornamenter, der 
slynger sig om el Monogram med 
Bogstaverne S. W. og Aarstallct 
1722. Paa en Sølvring, hvortil Pun
gen er fæstet, staar: »Lauritz Jacob- 
Søn. Ziier, Annich'e Peters-Datler 
Willer har udlauet denne i Søenød 
til de Fattige«. Klingbøjtlen fortæller 
altsaa en hel lille Historie om Ziier 
og hans Kone, der i Havsnød lover 
en Gave til de Fattige, hvis de maa 
blive frelste, og siden holder deres 
Lofte paa den Maade al de gennem 
Klingbøjtlen kræver ogsaa andre for 
en Almisse til de Fattige. Den anden 
Klingbojtel er cl Bæger af Sølv, der 
under Kanten bærer Indskriften: 
»Denne Kierckc-Taule er foræret af 
Hans Jorgon Mackeprang Gud til 
Ære og Kiercken til Prydelse. Anno 
1725 d. 20. August». Den tredie er 
ligeledes el Sølvbæger, der bærer 
Indskriften: »Foræret til Rodby



Kiroko af Anna Mario Lundt sal. Mac. 
Sidenborgs don 13. Juni 1752.< Anna 
Mario I.und var Enke efter Tangenip- 
Thorslundc-Præston lians Sidenborts, 
dor døde 1728. Navnene Ziir, Willor 
og Mackoprang horer (il dot gamle 
Rodbys ansoto Købmandsslægter.

»Anno 1733 dond 23. December er 
denne Lysekrone Gud til Ære og 
Kirchen til Prydelse foræret af os da 
i Rodbyo værende Schippere, navn
lig Rasmus llryle. I.avreds llenrich- 
son, Jacob Ottosen, Krick Jorgcnsen 
Willor, Poder Madson Kollo og Ras
mus Pedersen<.

K U N Q B Ø J T L E R N E
Til Venstre Zlirs og flnnlche W'llcrs solvbrodcrede Flnjelspung: til Hojre de to Solvb*flere.

I Skibet hænger 3 Lysekroner. Den 
storste bærer Indskriptioncn:

»Denne Lysecrone hafver Siinmen 
Christensen med sin kiere Hustnie 
Marta Peders-Daatlcr foreret til 
Kirchen til Prydelse offver hendis 
salig Mand Jorgen Eriksen til Af- 
mindclse for sin Begrafvclse Anno 
1G81«.

Den næsistorste Lysekrone bærer 
følgende Indsrikfl:

Den tredic og mindste Lysekrone 
har ingen Indskrift.

I Sideskibet hænger to Skibe, to 
Epitafier og et gammelt, tarveligt Al- 
termnleri, dor forestiller Nadveren. 
Skibene er fra forskellig Tid og gi
ver et udmærket Rillede af Datidens 
Skibskonstruktion. Det største og 
nyeste bærer rundt om Siderne fol
gende Indskrift:



»Anno 1741 den 17. Martii blev 
dctlc Skib foræret Kircken til Pry
delse af Jorgen Eriksen Willer, Jens 
Markusøn Willer, Lars Ottosen, Pe
der Rrabrand, Lars Henriksen, Ja
cob Olleson. This Mathisøn, Erik 
Jørgensen Willer, Albrct Boye, Hans 
Ziir, Soren Winter, Hans Erikson og 
Johan Jeppesen«.

Del mindre, men ældste Skib bæ
rer Indskriften: »Anno 1741 den 17. 
.Martii renoveret af os. som bekoste
de del andet Skib«.

Af Epitafierne er del ene en Mes
singplade i Fonn af et Skjold med 
et Krucifiks ovenover og paa Si
derne nf dette to Messingdukker, der 
skal forestille Engle. Skjoldet har 
overel et Skriftsted og derunder føl
gende:

»Anno 1653. Dette Epitafium hal
ver hederlig og vellerl Mand Hr. 
Christen Andersen Arrebo, Sogne
præst til Ncbbclunde og Sædinge 
Sogne, med sin kiere Hustrue, erlig 
og gudfrygtig Qvinde Anna Knuds- 
datter bekostet Kircken til Zirat og 
deres salige Søn Knud Knudsen 
Nebbelunde til en christelig Amin
delse, som af Gud beskiket diss» 
Menigheders Sognepræst, dennem 
Irocligen betienle efter Guds Behag 
aleneslc en Maancds Tid. saligen 
dode her i Præstegnarden 9. Oclober 
1650 i sil Alders 27 Aar og ligger her 
under Alter-Foden begrafven. Gud 
gifve hannem med de Udvalgle en 
glædelig Opstandelse«.

Nedersl paa Skjoldet ses Christi 
Opstandelse og den flygtende Vagt.
Det ser lidt mærkeligt ud. at Ægte
parret benævner den unge Prasst som 
deres Son, skont han hedder Knud
sen og Faderen Christen Andersen

Arrebo. Forklaringen turde være 
den. at Andersen Arrebo har ægtet 
Enken efter sin Formand i Ncbbe- 
lunde-Sædinge Sognekald, der hed 
Knud Christensen, og at den ungo 
Rodbyppræst, der fik saa krank en 
Lykke, var Knud Christensens Son 
og altsaa Arrebos Stedson.

Det andet Epitafium, der er sat 
over Tolder Erik Jensen, er et Ma
leri paa Træ i en smuk Rennessance- 
ramme. I dens overste Felt ses Kri- 
stus med Sejrsfanen. I det nederslc 
og storre Felt. der er flankeret af 
Sojler. ses den Korsfæstede og paa 
Siderne Tolderfamilien i knælende 
Stilling; (il Venstre Erik Jensen i 
sort Kappe med Pibekrave og sort 
Kjortel med Sølvknapper, kortklip
pet graal Haar og graal Fuldskæg; 
bag ved ham knæler hans 4 Sønner 
i lignende Dragter. Til Højre for Kor
sel ses ydersi Hustruen i sort Kjole, 
hvidt Forklæde, Pibekrave og hvidt 
Hovedsæt; mellem hende og Manden 
knæler de 4 Dolre i lignende Drag
ter, men uden Hovedsæt. Foran 
Korsel ligger et Dødningehoved og i 
Baggrunden af Billedet ses Jerusa
lem. Baadc over Kristusfiguren 
øverst i Hammen og over Gruppe
billedet staar Skriftsteder. Under Bil
ledet slaar:

»Anno 1620 den 8. Maj døde erlig 
og vclakl Mand Erich Jenssøn for
dum kongl. Tolder i Hedby og ligger 
her nedenunder begrafven. Gud gifl- 
vc hannem med alle troe Christne 
en glædelig Opstandelse«.

Epitafiet har tidligere hængt paa 
Sydvæggen i det gamle Skib, hvor



Erik Jensens Orav formodentlig har 
været. Hans Bestalling som Tolder 
or dateret 30. April 1617, saa han 
har kun beklædt Embedet i 3 Aar. 

Prædikestolen, der staar midt i
Kirken, er meget enkel; den har 4 
tomme Kelter afgrænset ved dob
belte Sojler. foroven og forneden al

den oprindelige gamle Dobefont er 
blevet af. vides ikke. Det gamle 
Daahsfad af Messing, der nu pry
der Fonten, har ligeledes været 
bortkommet, men blev skaffet til 
Veje i Slutningen af forrige Aarhun- 
dnnle. I Runden af Fadet er en 
Fremstilling af Mariæ Rebudelse og

K I R K E N S  I N D R E

Felterne er latinske Bibelord. Fel
terne har tidligere haft de 4 Iivan- 
gelislfigurer, og over Stolen har væ
ret en Himmel, den er borttaget ved 
en af de tidligere Restaurationer.

Dobcfonlen er af Sandsten og an
skaffet 1858, for den Tid stod der en 
gyselig tarvelig Døbefont af Træ. 
som blev anskaffet 1830; nu staar 
den i Gangen under Taarnet. Hvor

der udenom en Række af de sædvan
lige Munkebogslavor, som endnu in
gen har kunnet lyde. Paa Fadets 
Kant staar RHS .  S N Æ R  I N G. 
derefter to Adelsvaaben (Slægterne 
Daa og Juel) samt 1606 C. W. D. 
R A N D O R P H .  Adelsvaabnene og 
det sidste Navn viser, at Fadet tidli
gere har tilhørt en anden Kirke, 
hvortrn det maa være erhvervet af



Hasmus Hansen Snroring, som var 
Kapelian og Rektor i Rødby fra 1602 
til sin Død 1713. I cl mindre Døbefad 
af Zink sfaar: »Hedby Kirke 1860«.

Gitterværket om Knæfaldel er cl 
fint Smedejernsnrbejde med cl slorl 
forgyldt Monogram i Midlen. Det ex 
ifølge en gammel Invcntarforteg- 
nelse skænkel 1704 af Søren Jacob 
sen Eilersen.

Altertavlen er rigt udakaarel Den 
øversle Del rager frem som en Bal- 
dnkin, der bæres nf lo korinliske 
Søjler, bvis ncdcrslc Del er prydel 
med smukke Udskæringer og sym
bolske Figurer af Klogskaben og 
Styrken. Tavlens Sidevinger er 
stærkt ornamcnleredc med flere Fi
gurer. Midterpartiet er et Maleri nf 
A Dorph fra 1894: »Del ene for
nødne». Del gamle Allcrmnleri hæn
ger som før nævnt i Sidcskibel. Paa 
Alterbordet staar lo svære Malmsta- 
gor med Indskriften: »Svend Michel- 
søn Winter H. B. Lucia Bormcslcrs 
Lflbeck», derover el Bomærke. Man
den, der har skænket Slagerne, er 
utvivlsomt den Svend Michclsen 
Winter, der — som omtalt Sido 27 
og 28 — i 1G87 fik overdraget Pri
vilegiet som Færgemand paa Ruten 
Dragsminde-Hciligenhafen. Han var 
allerede den Gang i smaa Kaar, og 
Færgeriet gjorde dem vist ikke bedre; 
llii 1706 fik han, paa Grund af de 
Ulykker og Tab, han havde lidt, 
Tilladelse til at »stille Bækken« (til 
Almisse) i Kirkerne i Fyns Stift 
Denne Tilladelse motiveredes med. 
at hanB Forældre i 1670 havdo skæn

ket 1166 Rigsdaler til Rodby Kirke. 
1711 var Svend Michclsen Winter 
endnu lige saa ilde faren, idet han 
nu søgte om at nydo noget af Renten 
nf Forældrenes Kapital. Senere man 
lian altsaa være kommet i bedr.- 
Kaar, siden han har skænket Malm- 
stagerne til Kirken. — Bag Alte
ret staar en flad Zinkbeholder med 
Indskriften: »Ringsebolle Kirkeflaskc 
Anno 1727 R. M. S. K.«

Alterkalken bærer i en Oval paa 
Bægeret fndskriptionen: »Rødbyc 
Kirckos Kalk og Disk omgjort 1769«. 
Ifølge en af Pastor Schade i 1766 ind 
sendt Beskrivelse stod der om Bæ
geret paa den gamle Kalk: »L. H. E.
S. U. S.« og paa Foden: »H. E. R. 
Helle Abc Andersøn« og med Ro- 
merzifre Aarstallct 1466, derover on 
Træsko og ved Siden deraf et Kru
cifiks i Sølv med en indstøbt Perle. 
Dot er aahenbarl denne gamle inter
essante Kalk, der or omstøbt 1769. 
Disken er uden Indskription. Paa 
Æsken staar: »Denne Esko foreris 
af Peter Gisse og Huslruc til Rødby 
Kirckc til en Ihukommelse efter 
dennem 1714«. I Bunden staar 14 
Lod. — Ifølge Pastor Schades før 
nævnte Beskrivelse af 1766 havde 
Kirken ogsaa en mindro Kalk, der 
under Foden bar følgende Indskrift: 
»Anno 1580 gav Johanne Michels 
denne Kalck, Halvparten til Rødbyc 
og Ringsebolle Kircker, Gud lil 
Ære«. Til Kalken hørte en Æske 
med latinsk Inskription, — Den n u 
værende lille Bcrettclseskalk er m e
get mærkelig, men hverken Kalken



olier don tilhorende Æ9kc og Disk 
har ringesle Inskription eller Mærke.
I en gammel Inventaricfortegnclse 
fra 1795 sinar om dette Sæt Alterkar 
og det ejendommelige -runde Træ- 
fuloral, hvori del opbevares, folgen 
de: >Kn liden Kalk og Disk af Sølv 
med Futeral af Træ, forandret d. 11. 
Juni 1770«. Del mærkelige ved Al- 
terknlkcn er den Krans, der findes 
midt pna RægoTstilken; den bærer i 
nydeligt forsiret Arbejde 3 Medailio
ner paa den skran Overside og 3 til
svarende paa den skraa Underside. 
Medaillonerne er formet som Mønter 
og bærer et Hoved med Inskription 
langs Randen; i de to paa Oversiden 
og de to paa Undersiden staar me
get lydeligt »Hector« og »Rex Pa
ris«; pna det tredie er Skriften saa- 
vcl paa Oversidens som Undersidens 
Medaillon saa udslidt, a t  den ikke 
med Sikkerhed kan lydes, men del 
k a n  maaske være »Kastor«. Hvor
ledes disse Billeder fra den græske 
Mytologi og SagnkredB har fundet 
Plads paa en kristen Alterkalk er en 
Gaade. Formentlig har Kransen en 
gang prydet et græsk-romersk Drik
kebæger; det ses tydeligt, al Stilken 
er fastgjort bnade over og under 
Kransen.

— Pladsen omkring Kirken er nu 
lille og sikkert kun en Rest af den 
gamle Kirkcganrd. Denne blev ned
lagt i Tiden omkring 1880, da den 
nye Kirkcgaard Syd for Byen blev 
anlagt; den gjorde Fyldest indtil 
1900, da den blev udvidet. Samtidig 
opførtes et Ligkapel.

Rødby Kirke ejes som for nævnt af 
Staten, men der fores for Tiden For
handlinger om, at den skal gaa over 
til at blive selvejende. Skønt Staten 
ejede Kirken havde den dog lige til 
1795 Karakter af en selvejende In
stitution, idet Staten havde tillagt 
Kirken en Del Jord og Indtægterne 
heraf samt Renterne af de Penge
gaver. som Tid efter anden blev 
givet af Folk i Byen, anvendtes 
til Vedligeholdelsen. Da det paa 
ovennævnte Tid kneb med at faa 
Penge nok til de nødvendige Repara
tioner, udstedtes 9. Oktober 1795 en 
kgl. Resolution, hvorefter Rentekam
meret skulde paatago sig Vedlige 
holdelsen mod at faa Kirken« Ind
komster. Samtidig traf man den 
Ordning, at en Mand skulde over
tage Kirkens Vedligeholdelse mode* 
fast aarligl Vederlag. Ved en herom 
afholdt Licitation blev Tømrermester 
Vonxel Benda lavestbydende med 
58 Rigsdaler om Anret og fik under 
21. November samme Aar Vedlige. 
holdelsen overdraget. Det var selv
følgelig en daarlig Ordning og den 
blev ogsaa snart forladt. Hovedre
parationerne krævede i de folgend«* 
daarlige Tider mange Penge, og da 
Staten selv var ludfattig, brugte 
man de til Kirken givne Kapitaler, 
skønt de efter de testamentariske 
Bestemmelser skulde henstaa urørte. 
Paa denne Maadc er haade Familien 
Winters ovennævnte Legat og flere 
andre forsvundne. Et Par Gange er 
der ogsaa lidt Tab ved, at Kirkevær
gen har forbrugt af Kirkens Midler.



Det skele f. Eks. 1761, da Kirkefor været Anneks til Rodby; men An-
slanderen Jacob Oltesen ved sin Dod nekssognels Lidenhed og Byens Fa'.-
efterlod et Underskud i Kirkeregn- ligdom bevirkede, at Kapellanen var
skabet paa 200 Rigsdaler. Der blev yderst slet aflagt. 1692 blev derfor
gjort Udlæg i hans Kobmandsgaard. Rektoratet ved Byens latinske Skole
men ved Auktionen indbragte den slaaet sammen med Kapellaniet, og
kun 8f> Rigsdaler. selv efter at Latinskolen 17-fO var

M ISSION SHU SET

— 1896 opfortes ved frivillige Bi
drag el Missionshus, der ligger paa 
Ringscbolle Grund.

P R Æ S T E R N E  i Rodby har ikke 
alle levet i Fred og Stilhed; der var 
tvertimod ofte Rivninger mellem 
Rodbymændene og deres Præst eller 
mellem Sognepræst og Kapellan. 
Ringsebolle har siden Reformationen

nedlagt blev Kapellanen vod a tv æ re  
Skoleholdcr. 1786 blev Kapellaniet 
nedlagt og der ansattes i Stedet cn 
Kateket, der ogsaa var Kordegn og 
Skoleholder. 1874 blev Katcketem- 
bedet nedlagt og 187& oprettedes et 
Kaldskapellani, men siden 1906 har 
dette Embede ikke været besat. Der
imod blev der truffet cn »midlerti
dig« Ordning, beslaaende i Ansættel



sen al en ordineret Medhjælper, som 
skal være Sognepræsterne i Rodby- 
ltingsobollc og Maribo-Hillested til 
Medhjælp.

Den forste lutherske Præst hed 
Rasmus Jensen og faar af Rhode 
Attest for at være en værdig Mand. 
der betjente Menighederne i 49 Aar. 
Ved hans Dod 1572 valgte Menighe
den Kapellanen Jacob lbsen Tyche 
til Sognepræst. Han havde kun væ
ret Kapellan i Rodby i to Aar, men 
havde indgiftet sig i en ad Byens 
store Familier og dermed erhvervet 
et stort Tilhold. Men det ser ud ti>. 
at Familieskabet har været den gode 
Hr. Jacobs eneste Adkomst til Em
bedet. Han var en slet Pradikant og 
desuden blottet for Sprogkundskaber. 
Af Hensyn til de mange fornemme 
Fremmede, som paa Rejsen til og fra 
Udlandet gæstede Rodby, onskedc 
Frederik II en bedre Prædikant og 
mere lærd Præet til Byen, og han 
gav derfor 1577 Rodby Sognemænd 
Ordre til igen at tage Hr. Jacob ti- 
Kapellan og kalde Sognepræsten i 
Vixnæs, Hr. Rasmus Hansen Rera- 
vius til Sognepræst i Rødby. Rera- 
vius var en meget lærd Mand og 
Forfatter af mange Salmer og gude
lige Skrifter og dertil en ypperlig 
Prædikant, altsaa en Mand, der helt 
igennem var Kaldet voksen. Rodby- 
mændene var nødt til at adlyde, 
men a t det ikke skete med det godn 
fremgaar af den Modtagelse Rera- 
vius fik. Hr. Jacob nægtede a t være 
Kapellan og blev derfor forflyttet 
først til Kapellanembedet i Maribo,

derefter til Kapellan i Bursø-Krangc 
og da man heller ikke der vildo hav-' 
ham, havnede han endelig eller 
mange Genvordigheder som Sogne
præst i Majbolle. Men Slægten i 
Rodby hævnede ham paa den uskyl
dige Reravius. Om deres Optræden 
overfor den nye Præst faar man Be
sked i et Klagcskrift paa 22 Punkter, 
som Reravius sendte Provsten. Præ
sten klager først over en Mand, der 
hedder Jens Roed, som lever i Utugt 
med et Fruentimmer og ikke har 
været til Alters i 18 Aar. Naar Præ
sten tilholdt Almuen at lade deres 
Bom soge Skole, har Jens Røed 
spotlet ham og udraabt, at Almuen 
skulde hellere holde deres Bom til 
Ploven; han har udskældt Præalen 
paa Kirkegaarden og loftet Haand 
imod ham. To af Jens Røeds Fæller, 
Rasmus Kræmmer og Rasmus Olsen 
har overfaldet og slnaet Præsten og 
den forsinævnte har endog undsagt 
ham paa Livet. Disse Hr. Jacobs 
smukke Venner har dernæst lorlcdt 
Almuen til ikke a t give Tiende og 
Høstfolkene til ikke at gøre Høstar
bejde for Præsten samt forhindret 
Børnene i at gaa til Katekismus- 
Lærdom. — Desværre faar man ikke 
at vide, hvilket Resultat, der kom ud 
af disse graverende Klagepunkter. 
Men a t Rødbyfolkene fremdeles har 
gjort deres Sognepræst Livet hedt, er 
der næppe Tvivl om, og 1582 fik de 
da endelig plaget Livet af ham; han 
døde pludselig en Aften, da han var 
ved a t gaa i Seng.

Rodbymændene synes ikke at være



bleven bedre gennem de skiftende 
Tider; 100 Aar derefter faar de i al 
Fald et slemt Skudsmaal af Præsten 
Knud Christensen Brun, som varde
res Sjælshyrde fra 1668 til 1681; 
han skrev nemlig følgende Ansøg
ning til Kongen:

Konge jeg maa trygle:
Giv mig Kaldet Rogie.
Faar jeg ikke dette,
Giv mig saa Dreslelte.
Rodby Folk er slemme,
Og jeg maa mig græmme;
Konge Dig forbarme 
Over Knud den arme.

Han fik ingen af Embederne, men 
maatte blive i Rødby, hvor han 1681 
døde som Provst.

Var Rodbymændene slemme, saa 
var Præsterne heller ikke altid af de 
gode. 1725 fik Rodby en Kapellan 
ved Navn Henrik Winther; han var 
født i Rødby, hvor Faderen var Tol
der, og blev først Kapellan hos sin 
Tvillingbroder Thomas Winther i 
Sollested-Skovlænge, men kunde 
ikke enes med ham og kom derfor til 
Rodby. Her svirede han som nogen 
Kapergasl og kom ofte beruset i 
Kirken; en Gang begyndte han sin 
Prædiken saaledes: »Begynd, hvor l 
slap, jeg er en Skærsliberraand. 
Snur, Snur, Hur, kommen ud af 
fremmed Land», og i den Dur fort
satte han indtil Menigheden forlod 
Kirken. Da Advarsler ikke hjalp, og 
han drev det til ogsaa al møde be
ruset, naar han skulde forrette Al
le rgangstjeneste og en Paaskedag var 
saa (uld, al han knap kunde staa

paa Benene, rejste hans Sognepræst 
Soren Eilers Sag imod ham og 
Provsteretten dømte ham fra Embe
det. Sagen kom for Landemodet 26. 
Juni 1732, og her mødte Hr. Winther 
og bekendte sine Forseelser og ind
rømmede, al han ikke egnede sig for 
Embedet; han bad om, at man vilde 
lade Naade gaa for Ret saa vidt, at 
han maatte faa lidt Pension af sin 
Eftermand og ikke blive domt fra Kjo
le og Krave, saa han muligvis gennem 
Forbedring kunde opnaa et andet 
Embede. Landemodedommen lod da 
ogsaa kun paa Embeds Fortabelse. 
Mon stor Giæde fik hverken han 
eller Dommerne af denne Naade; 
han rejste til København, hvor han 
fortsatte med Drukkenskaben, saa 
han ofte blev funden i Rendestenen.

Sognepræsten Frands Henrik Scha- 
de var heller ikke af de gode; han 
var saa trættekær og ufordragelig al 
han stadig laa i Strid snart med 
Borgerne, snart med Byfoged og 
Provst og snart mod sin Kapellan og 
Klokkeren. Denne sidste Strid udar
tede til en vidtløftig Proces, 9om 
stod paa i 5—6 Aar. 1757 tfik Kapel
lanen Hans Didrik Bruun bevilget fri 
Proces i en Sag mod Sognepræsten, 
som havde fornærmet ham og næg
tet ham Adgang til al udføre sine 
Kmbedsgemingcr. Sognepræsten var 
blevcn misundelig paa Kapellanen, 
fordi saa mange af Børnene søgte 
Undervisning og Konfirmation hoB 
lm,m og Schade havde da under Kon- 
fitmationshøjlideligheden 1756 from
sat en Række nedsættende og util-



borlige Udtalelser om Kapellanen. 
Ydermere havde Præsten overfor de 
Forældre og Lærermestre, som vilde 
sende deres Born til Konfirmations
undervisning hos Kapellanen, frem
sat Trusler om, at de vilde blive af
viste fra Herrens Bord. Og Præsten 
havde ikke ladet det blive ved Trus
len, men havde virkelig af denne 
Grund bortvisl Skomager Simon 
Mourilzen fra Alterbordet. Videre 
havde Præsten nægtet at udlevere 
Kalk og Disk til Kapellanen og der
ved forhindret denne i al berette de 
Syge, som sendte Bud olier ham, 
samt henvist de Folk, som ønskede 
Hjcmmedaab, til Skoleholderen i 
Stedet for til Kapellanen. Ogsaa 
med Klokkeren laa Præsten i Strid, 
og det var efter Provstens Indberet
ning, en Dag, da der skulde være 
Skriftemaal, udnrtct til stort Skæn
deri i Kirken imellem Præst, Kapel
lan og Klokker, saa der ikke blev 
noget af Skriftemaalet og Folk for
arget forlod Kirken. Trods’Formanin
ger fra Biskoppen var Skænderiet 
mellem Præsten og Klokkeren ofte 
gentaget i Kirken. Da Sagen kom for 
Provsteretten, beskyldte Præsten 
Provsten 'for Partiskhed, og da  man 
imødekom hans Ønske om a t en a n 
den Provst skulde tage Sæde i Ret
ten, gik det ikke bedre med denne, 
nu vilde Præsten have en Provst fra 
en anden Landsdel, men blev afvist. 
Resultatet heraf var, at Præsten nu 
ogsaa boskyldte Biskoppen for Par
tiskhed. Den vidtløftige Sag endte 
med, a l Præsten idømtes en Bøde

paa 100 Rigsdaler, Klokkeren fik en 
Bøde paa 8 Rigsdaler for utilbørlige 
Udtalelser overfor Sognepræsten. Ep 
Student Skytte, der havde været 
Præsten behjælpelig med at holde 
Vagt ved Kordoren og kun indlade til 
Skrifte de Folk, Præsten syntes om, 
fik en Bøde paa -40 Rigsdaler og 
Paalæg om al holde eig fra enhver 
Art af Kirketjeneste i Rødby, hvor 
han ved sin Adfærd havde gjort sig 
meget ilde lidt.

Den værste af alle Præslehistorier
ne er dog Peder Jacobsen Lunds, idet 
Rødbyfolkene gjorde ham Livet saa 
broget, at han berøvede sig Livet. 
1767 kom han til Rødby som Kapel
lan. Han var da 42 Aar og forlovede 
sig straks efter med den jævnaldren
de Jomfru Marie Sophie Voigt, der 
blev saa lykkelig over denne uven
tede Udsigt til Ægteskab, al hun dø
de faa Dage efter. Men Kapellanen 
tog sig ikke dette mere nær, end at 
han 3-Ugerdagen efter hendes Be
gravelse ægtede den 24-aarige Bodi1 
Binnerbolle, der i Løbet uf 13 Aar 
skænkede ham 10 Børn. 1776 blev 
Lund Sognepræst og dermed be
gyndte hans Fortrædeligheder, skont 
Avancementet fra det fattige Kapet- 
lanembede til det fede Sognekald 
tegnede sig for ham som en Lykke. 
Blandt de Ydelser, Præsien havde Ret 
til at kræve af Rcdbymændene, var 
ogsaa Kvægtiende. Forgæves havde 
Rødbymændene flere Gange søgt al 
blive fri for den, og havde deretter 
prøvet al nægte at betale den; men 
Resultatet var 1761 blevet en Høje-



sforølsdom, der domle dem til al 
svare Kvægliendo lil Præsien, Da 
^und nu fra den lille Kapellanbo- 
lig rykkede over i den store Præste
gård. har Hodbyfolkene vel ment, at 
han kunde undvære Kvægenden, 
og de lod derfor være med at betale 
den. Alle Præstens Forestillinger 
hjalp ikke og han klagede da til Stift- 
amtmanden. der to Gange forgæves 
sondte Borgerne Befaling til at be
tale. Da heller ikke det hjalp klagede 
Præsten IH Kancelliet og had o:n 
Tilladelse til at udpante de ulydige 
Borgere. Men Kancelliet henviste 
mærkeligt nok Præsten til at sagso- 
ge dø Genstridige — skont der jo for- 
relaa Højesteretsdom for, at de skulde 
betale — og indrommede ham kun 
fri Proces. Nu indgik Borgerne med 
Ansøgning til Kongen om i Lighed 
med andre Koirslæder at blive fri for 
Kvægtiende, men fik Afslag. Præsten 
anlagde derefter Sag mod^de Genstri
dige; men herover blev Borgerne saa 
rasende, at de fleste unddrog hatn 
del sædvanlige Højtidsoffer og sogie 
at snyde sig fra deres forskellige 
Forpligtelser. Saa ansogle Præsten 
om, al den Bevilling lil tri Proces, 
han havde vedrorende Kvægtiende, 
ogsaa maallc gælde for de Processer, 
han vilde anlægge (or at faa sine an
dre Rettigheder respekteret. Kan
celliet indhentede Byfogdens Erklæ
ring, der gik ud paa, at en alminde
lig Bevilling til fri Proces kun vilde 
give Anledning lil langvarig Strid 
og Processer til Skade for begge Par
ter, og under Henvisning lil denne

Erklæring afslog Kancelliet Ansøg
ningen. Man var nu naaet hen til 
1781', og Forholdet mellom Præsten 
og hans Menighed blev mere og 
mere spændt. Pnvslen folte sig ikk<* 
uden Grund Imjlig forurettet og 
mente sig desuden ladet i Stikken af 
Kancelliet, og da Hødbymændcne 
stadig drev deres Trakasserier v i
dere, endte del i Novombor 1782 mod. 
al Præsten i Hasori gik hon og 
hængte sig. llodbymændene havde 
saaledes for anden Gang haft Held 
til at plage Livet af deres Præst. Un
der Hensyn til, al Selvmordet var 
sket i ophidset Sindsstemning, resol- 
veredo Kancelliet, al Præsten kunde 
begraves i Krislen-Jord, men uden 
nogon kirkelig Ccromoni.

Heller ikke den næste Sognepræst 
opnaaedo at Ina Kvægtiende, idet 
han belært af sin Formands Skæb
ne undlod al sætte Sagen paa Spid
sen. Men da han dodc som Fallent, 
blev dor taget fat for Alvor, og i Be
gyndelsen al 1702 blev Kvægtienden 
paa Kancelliets Foranstaltning ind
drevet med ubonhorlig Strenghej. 
Men Rodbymændcnc hævnede sig, 
hvilket fromgnar af cn Klage som 
Sognepræsten Hans Chr. Waitberg 
straks efter Paaskc 1792 sendie K an
celliet. Han skriver heri, al han l 
Paaskodag i Rodby Kirke blandt sit 
Olier modtog medfølgende. Des
værre oplyser Klagen ikke, hvad det 
> medfølgende« har været for on 
Genstand, mon at Præston har folt 
sig sln-rkl forhaanet cr tydeligt nok. 
Det har, siger han, voldt ham bitter



Sorg og bevirkel. at »han ej længer** 
med Fornøjelse kan opvarte sit Em
bede for en saadan Menighed«. Han 
har selv forgæves sogt oplyst, hvem 
Gerningsmanden or, og beder om, at 
der ad retslig Vej maa blive sat en 
Undersøgelse i Gang, men uden Ud
gift for ham. Desuden beder han om 
at komme i Betragtning naar et an
det Kobstadembcde med 7—800 
Rigsdalers Indtægt bliver ledigt. Kan 
celliøt log slet ikke Hensyn til hans 
Skrivelse, men henlagde den ube
svaret Præsten maatte endnu i 9 
Aar trækkes med sin Menighed, idet 
han ikke for 1801 opnaaede al bliv** 
forflyttet til Hobro.

PRÆSTEOAARDEN Ina oprindelig 
tæl Nord for Kirken med Haven stø
dende op til Kirkcgaarden. Den om
tales i et Kongebrev af 11. Juni 1089 
til Biskop Thomas Kingo. Det hed
der i delte Kongebrev, al Præstc- 
gnnrden hidtil er bleven vedlige
holdt af Kirkens Midler, men at 
disse nu or snn smaa, at de knapt 
nok rækker til at bolde Kirken ved
lige, og Præstegaardcn er desaarsag 
bleven san forfalden, at den maa 
nedrives og genopbygges. Biskoppen 
skal derfor anordne, at det med Rod
by Præstegnard fremtidig skal for
holdes som med andre Præstcgaarde, 
der opbygges og vedligeholdes af Præ
sten, mod al han ved sin Fratrædelse 
— eller ved hans Dod hans Arvin
ger — faar Betaling for Gaardens 
Bygninger af den efterfølgende 
Præst. Dot maa heroftor antages al

Præsten Hans Nielson har opbygget 
Præstegaardcn.

Ved Pnvsleskiftct 1762 blev der fore
taget Vurderingssyn over Prresle- 
gaardon, og dette Syn givor ret fyldige 
Oplysninger om den. Stuehusot, som 
vendte mod Syd, bestod af 18 Fag 
med Va>relser, Kokken og Bryggers-, 
en Udbygning mod Syd var paa 4 
Fag og indeholdt Kamre og Kælder.
1 den ostre Længe var der Storstue 
og Kamre. Den nordre Længe bestod 
nf 81 Fag og indeholdt Stald og Lade 
samt en Tva'rlo paa 8 Fag. 1 don 
vestre Længe var der Faarcsti, Kal
vehus og Svinehus. Yderligere næv
nes et Plankeværk, der til Indfrcd- 
ning af Haven gik fra Porten hen til 
Simon Pedersen Skomagers Hus og 
derfra videre hen til Kapellanens 
Bolig; endvidere el Plankovn>rk mel
lem Præsiens og Kapellanens Have 
og endelig el Plankeværk mellem 
Præsiens Havo og Kirkegnardcn. Sy
net oplyser videre, al der til Prroste- 
gaarden horto 23 Td., I Skp. Hart
korn, beliggende i Rodby og Ringse- 
bollc Marker. Bygningernos Værdi 
blev ansat til 350 Sletdalor.

Den nye Pra>sl Frands Schad*i 
Patvelius vnr ikke tilfreds med den
ne Vurdering og lod straks foretage 
ol »Broslfældighcdssyn« over Præ- 
stegaarden og Rcsultatot heraf blev, 
al Manglerne vurdoredes til 440 Slot- 
ledalcr. Præsion klagcdo derefter li! 
Kancelliet over Præstegaardcn, som 
han betegnede som san forfalden, at 
den var livsfarlig al bo i, og han 
var ikke i Stand til at roparoro eller



ombygge den. Svarel paa denne Kla
ge var et kgl. Reskript om. at Præ- 
stegaarden skal sælges ved Auk
tion og Pengene sættes paa Rente, 
medens der skal gives Præsten en 
rimelig aarlig Sum til Husleje, som 
skal udredes af Kirken. Huslejegodt
gørelsen til Præsien blev derefter 
ansat til 25 Rigsdaler om Aarel. Ved 
Auktionen kobles Pnestegaardens 
Bygninger af Købmand Erik Macke- 
prang, der lod dem nedrive. Jorderne 
vedblev derimod at hore til Embe
det.

Saa horer vi ikke noget om Præ- 
slegaarden for 1788. Præsten Henrik 
Jespersen Clemenlin indsender da 
en Ansøgning, hvori han beretter, at 
der siden 1754 ikke har været nogen 
Præstegaard, men Præsten har fanet 
25 Rigsdaler om Aaret til Husleje. 
Da han i 1783 kom til Kaldet, kunde 
han ingen Gaard faa til Leje, og 
han maalte derfor kobe Forman
dens Gaard, der var saa brostfældig, 
at Ansogeren omtrent har maalte! 
genopbygge den fra ny, hvorved han 
er kommet i stor Gæld. Gaardcn er 
nu taxerel til 1470 Rigsdaler, og 
hans Ansøgning gaar da ud paa, at 
Kirken maa kobe denne Gaard til 
Præstegaard for 666 Rigsdaler og 4 
Mark, men saaledes al Huslejegodt- 
gørelsen bortfalder og Præsterne selv 
skal vedligeholde Gaardcn og al de 
ny tiltrædende Præsier stadig skal 
betale 500 Slelledaler til Formanden i 
Embedet eller hans Arvinger. An
søgningen blev bevilget og 8. Fe
bruar 1788 udgik der kgl. Reskript

herom; saaledes at Rodby Præstc- 
gaard ligesom Landsbypræstegaar- 
dene blev Præsternes Ejendom for 
Livstid mod at de ved Tiltrædelsen 
betalte 500 Sletdaler til Forgængeren 
eller hans Arvinger.

Den af Clemcntin opførte Præ ste
gaard, der var 4-længet og !aa helt 
ud til Gaden, blev nedrevet i sidste 
Halvdel af forrige Aarhundrcdc og 
deai nuværende Præstebolig opført 
paa Grunden. Samtidig bortsoigles 
det meste af Jorderne, saa der af den 
store Præsteavling paa over 200 Td. 
lid. kun blev 19 Td. Ld. tilbage. Ved 
Udtørring af Kirkenoret er Arealet 
udvidet til 36 Td. Ld.

S K O L E N
Efter Reformationen blev der op

rettet Latinskoler i alle Kobslæder, 
men da Rødby ikke var Kobslad, fik 
den ingen Skole ved den Lejlighed. 
Først 1610 fik den ved cn enkelt 
Mands Godgørenhed em Skole, der 
dog ikke var nogen udpræget Latin- 
skole, idel der ogsaa Kærtes Dansk. 
Manden var Rasmus Jørgensen; han 
var født af fattige Forældre i Svin 
ninge paa Fyn, men kom som ung 
Mand til Redby, fik en Gaard, og 
drev tillige Handel. Ved Flid og Dyg
tighed skabte han sig en ikke ringe 
Formue og udfoldede en stor Velgø
renhed. 1601 stiftede han saaledes et 
lægat til de Fattige paa ikke mindre 
end 1000 Rigsdaler, og 1607 opret
tede han sil Skolelegat; det var paa 
300 Rigsdaler, hvoraf Remten »IS 
gode Rigsdaler« skulde anvendes til



Tiet Nord for Kirken ligger Praestegaarden og I Klrkegaardens sydøstlige Hjørne ligger Skolen. Kirkegaarden gaar helt hen til Narregade.
Ude paa Marken I Nordost ses RJngsebølla Kirke.
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Len for »en Skolemester, som her i 
Rødby kunde undervise og forfrem
me Ungdommen i Gudsfrygt og god 
Lærdom paa Laline og danske 
Maal«. Her var aitsaa sikrel Skole
mesteren en Grundløn, men Skole 
var der ingen af, og de første Aars 
Rentepenge er da antagelig henlagt 
til Hjælp til Skolebygningers Détfne 
blev opført 1610 paa Kirkegaardéns 
sydøstlige Hjørne i Flugt med Heg-' 
net. I en af Sognepræst Schade i 
1766 indsendt Beretning om Sognet,- 
hedder det: »Byens fattige Skole er., 
uden al Anseelse; der findes paa den * 
det Aarstal 1610, og paa dens vestre 
Gavl findes jndskaarel tvende JI®n'- 
der imod hverandre med disse/Bog
staver M. M. S.; A. T. S., hvoraf ses 
al tvende Mænd af disse Navne i 
denne By har bygget og beskikket. 
dette Hus til fattige Skoles Brug< 
Hvem de tvende Hænd — aller ver ’ 
rettere det Ægtepar — er, som. har 
rejst Skolen, kan ikke nu oplyses. 
Skolens første og slorste Velgører, 
Rasmus Jørgensen, nøjedes ikke med 
al sørge fbr Skolelæreren, men be
tænkte ogsaa. Skoledisciplene, idet 
han 1611, Aarel efter atSkoleu var 
lagel i Brug, stiftede el Legat paa 
200 Rigsdaler, hvis Renter, 10 Rigs
daler aarlig, skulde tilfalde Discip
lene.

Efter al Skolen var kommet godt i 
Gang blev der paalagl Borgerne 
visse mindre Ydelser til Skolen, men 
Embedet som Skoleholder var lige 
fuldt ringe, og 2. April 1692 udgik 
der kgl. Ordre om, al Rektoratet og

KapelJaniel skulde sammenlægges 
paa Grund af Embedernes ringe Ind
komster og fremtidig betjenes af 6n 
Person, som dog skulde holde en 
Medhjælper til at forestaa Sangen 5 
Kirken og være Horer i Skolen. Pen
ne sidste Bestemmelse blev oftest af 
Kapellanerne misbrug!, saa det meste 
af Undervisningen overdroges en af 
Kapellanen antaget Person, der ikke 
havde Betingelser for at kunne lære 
Børnene ret meget.

1713 klager den nyansatte Kapel
lan Hans Berlhelsen Meyer over. at 
Biskoppen ikke vil overgive ham 
Rektoratet, men a t en af den tidli
gere Kapellan antaget Medhjælper, 
der tillige er Klokker og Bedemand, 
læser i*SlfoIen. Klagen gik til Erklæ
ring: hos Bispem, der svarede, a t  han 
var' villig til al give Kapellanen 
Hckloratel,. saa snart han fik kgl. 

Ordre dertil. Meyer blev saalodcs 
Jleklor, men forsomte iovrigt Embe
det Kort for sin Død afstod han Rck- 
loralet til Hans Jørgen Lund, der 
mod Forventning ikke fik Kapclla- 
niet ved Meyers Død 1725. Det blev 
derimod givel til den tidligere om 
talte stærkt fohJruknc Henrik W in
ther. Og mellem de to opstod der nu 
Trælle om Fordelingen af Indlægler-

r

ne; Trællen ordnedes i Disfavør af 
Rektoren, som derved kom til al 
sidde meget smaat i del. 1729 klager 
han-derfor over sine smaa Indkom
ster og beder om, a t det m aa blive 
paalagt Byen at yde ham  en Slelte- 
daler om Ugen i Kostpenge. Han an 
fører, at der sidste Aar er begravet



50 Li*, og al han og Skolen derfor 
kun har faaet 4 Sletledaler og 8 Skil
ling, og han beder om, al der i Rod
by i Lighed med andre Købstæder 
maa sættes on fnsl Taksi lil Skole og 
Rektor for hver Begravelse. Andra
gendet blev henlagt med Bemærk
ningen: Herved er intel at gorc.

Lund gav dog ikke tabt. men ind
sendte 1734 et nyt Andragende, 
hvori han klager sin bilre Nod. Han 
har ikke andre bestemte Indtægter 
end de 18 Rigsdaler af Rasmus Jør
gensens lægal samt 6 Rigsdaler i 
Afgift af en liden Jord. der er tillagt 
Skolen, og endelig 4 Skilling om 
Aaret af hver Familie som Vederlag 
for hans og Disciplenes Sang i Kir
ken. Ogsaa Disciplene er daarligt 
stillet, idet de foruden de 10 Rigsda
ler af Rasmus Jørgensens Legat kun 
har 1 Rigsdaler og af et andet Legal 
4 Mark. Han henviser til, at Skolen, 
der vod hans Ankomst var tom, nu 
har mange Elever og gode Resulta
ter. Endelig klager han over, at der 
ikke her som i andre Købstæder be
tales vist til Skolen for hvert Lig. 
Han ansøger derfor om at faa 1 
Sletledaler om Ugen i Kostpenge af 
Byen samt Ret til 3 Højtidsofre og til 
Offer ved Bryllup og Barsel samt om 
Indførelsen af bestemte Takster ved 
Begravelser, da der nu kun frivilligt 
ydes ham lidet ved 3 a 4 Begravelser 
om Aaret. Sognepræsten anbefalede 
Andragendet, idel han anførte, at 
Lund i 9 Aar har vist sig som >en 
retsindig, trofast og vindskibelig Læ
rer og bragt Skolen, som han ved sin

Ankomst fandt aldeles tom tor Dl- 
sciplo, i nogenlunde Stand, saa ad
skillige smukke Folks Børn er Ira 
hans Information til andre Skoler, 
som har Rettighed al dimitere lil 
Akademiet med Berømmelse udkom
ne«. Hams Len har, tilføjer Præsien, 
hidtil næppe været ct halvt Hun
drede Rigsdaler om Aaret. Andragen
det gik til Stiftamtmandens og Bi
skoppens Erklæring og do afgav føl
gende Indstilling:
Eftersom Rektoren i Rodby maa gøro 

Degneljencste i Rødby og Ringwibellc 
Kirker, bør han nyde «amme Rettig
heder 9om Degnene paa Landet og 
have Offer af Menigheden paa de tro 
store Højtider samt ved Bryllup, 
Barnedaab og Barselkoners Kirke
gang. Til Kostpenge lær han have 8 
Mark ugentlig, som Byfogden maa 
paaligne Indbyggerne. Ved Begravel
ser bor der ydes Rektor og Skolen 
Bidrag efter følgende Reglement: »Af 
Lig, »om begraves i Koret j Kirken; 
af Voksne (som regnes fra 12 Aar og 
derover) 3 Rdr., af Børnclig (fra 12 
Aar og derunder) 2 Rdr.; af dem, 
som begraves i de øvrigo Steder i 
Kirken, Voksne 2 Rdr. 8 Mark, Bør- 
nelig 1 Rdr, 1 Mark 8 Skilling; af de 
Lig, som begraves paa de fornemste 
Steder paa Kirkegaarden, betaler de 
mest formuende Familier af Voksne 
Lig 1 Hdr. 4 Mark; af Born 6 Mark, 
de mindre formuende paa samrno 
Steder af voksne Lig 1 Rdr.; af Børn 
3 Mark; paa de andre Steder nf Kir- 
kegaardon uden Forskel af Voksne 4 
Mark; af Børn 2 Marie. Og Skolen



skal have denne Betaling, paa hvad 
Tid om Dafen Ligene begraros, en
ten der sker Ligpræken riler ikke. og 
mten Skolens Tjeneste med San* 
forlanfes eller ikke. of skal Sogne
præsten lade sif forerise vedkom
mende Rectors Kritterinf, ferend 
han notet Lifs Begravelse tilsteder; 
men for fatlife Lif. hvorfor intet gi
ves til Kirken, nyder Skolen heller 
intet. Alt hvad saaledes for Begra- 
rriser mdkommer til Skolen, deles i 
to Dele. hvoraf Rector nyder den ene 
hahre Del of Disciplene den anden«.

Kancelliet indstillede dette Regle 
ment til Kongens Godkendelse med 
falfende Bemærkning: I hvor stor en 
Tynfe dette end synes at skutle blive 
for denne liden Bys Indvaanere saa 
indstilles det dof til Konfen at be- 
vilfe dette. Hvorefter der udfik Kon- 
febrev i Overensstemmelse med 
Indstillingen. Men Rodbymændene 
var ikke til Sinds stiltiende at finde 
sif i dette nye Patlæg af Udfifler. 4 
Borfere, Jenten Eriksen Wille. Hans 
iarfen Mackepranf. Jens Kølle of 
Anders Mortensen indfik paa efne 
o« samtlige Borgeres Vegne med en 
Forestilling IH Kongen, hvori de 
hævder, at Skolen i Overensstem
melse med Rasmus Jørgensens Le
gatfundats tidligere har været en 
Skole, hvor der ikke alene lærtes 
Latin, men »hvor Folks Børn eolog 
skal være oplært udi deres Børne
lærdom (Kristendom) samt Regning 
og Skrivning« og dette vwfclev ind
til Hans Meyer, som tidligere var 
Kapellan, frasagde sig Skoleembedet

Siden er alting ined Skolen bleren 
forandret saaledes. at den nuværen
de Skolemester betragter Skolen som 
en ren Latinskole og nægter at an
tage Elever til Oplæring i deres Bør
nelærdom, Regning og Skrivning, og 
af den Grund skal Skolen have 
staaet omtrent tom siden hans An
komst, saa der »for nærværende Tid 
kun skal findes 3 Disciple i Sko
len«. Alligevel har Skolemesteren 
faaet udvirket et nyt Reglement til 
Skoleindkomsternas Forbedring, men 
Borgerskabet i Rodby til utaalelig 
Udgift, og de ansøger derfor om at 
faa dette Reglement omstodt. Som 
Følge af denne Klage faar Stiftamt- 
raanden. Bispen og Provsten Ordre 
til at undersøge Forholdene, og dø 
lægger i deres Indberetning ikke 
Fingrene imellem, men betegner de 
4 Borgeres Klage og Beskyldninger 
mod Rektoren som ganske ugrundet. 
Forholdet er tvertimod, at Rektor 
Lund af sin Forgænger modtog Skolen 
ganske tom for Elever, medens den 
nu er i god Trivsel. Hvad Borgernes 
Klage over Reglementet angaar, da 
er ogsaa denne uberettiget, idet 
Taksterne helt igennem e r lavere 
end i andre smaa Kobstæder, saale
des at Rødby Borgere ikke yder mere 
til Skole og Rektor end enhver Bon
de og Husntand paa Landet yder til 
deres Degn. Kancelliet resolverede 
derefter, at Sliftamtmanden skal 
irettesætte Borgerne for deres urigti
ge Klage og tilholde dem at efterleve 
det kgl. konfirmerede Reglement.

Der er næppe Grund til a t tro. a t Rek



tor Lund efter delte er blevet (ed af de 
Ofre, Borferne »eller formue og efet 
gode Hjertelaf« skulde yde ham ved 
Højtiderne, Brylluper of lignende 
Lejligheder. De faste Gratialer var 
han naturligvis mere sikker paa. 
Men længe fik han ikke Lov at 
nyde disse Forbedringer af Stil
lingen; thi 1740 udgik et Konge- 
bud om at nedlægge Latinskoleme i 
alle smaa Købstæder og blandt dem 
Redby, Maribo. Sakskøbing og Ny
sted. De fleste af de nedlagte Latin
skoler maatté ofre en Det af deres 
Kapitaler, men da Rodby Skole ikke 
ejede andet end Rasmus Jørgensens 
Legater og en af disse Legaters Ren
ter Tid efter anden opsparet Sum af 
50 Sleltedaler samt en liden Jord 
ved Byen, fik Skolen Lov at beboide 
det lidet, den havde, saa meget mere 
soro det var skænket til Skolen i 
dens Egenskab baade af Latinskol? 
og dansk Skole. Rektor Hans Jørgen 
Lund havde allerede 1735 som Svar 
paa Borgernes Klage over hans 
haardl tiltrængte Lønforbedring, ind
givet Ansøgning oro at blive for
flyttet, men da Reglementet blev 
paabudt overholdt og Klagerne iret
tesat, havde han slaaet sig til Ro. 
Nu da Latinskolen blev nedlagt søgte 
ban bort og fik 1741 Kald som Præst 
paa Bornholm.

I Stedet for denne dygtige Lærer fik 
Redby nu en vis Jens Hollænder til 
Skoleholder og Degn. Hans Livsførel
se var af den Art, at hans Hustru Eli
sabeth Lyeke og Svigerfaderen By
skriver i Redby Jacob Lyeke indkla

gede ham for Provsteretten, der 7. 
Januar 1754 dømte ham fra Embe
det Rødbymændene, der stadig ikke 
havde forsonet sig med de Ydelser til 
Skolen, de blev paalagt 1735. fandt 
nu Lejligheden gunstig til at tage 
Affære paany. De indgik med et An
dragende om at faa Degneembedet 
og Skoleholderembedet skilt, i Haab 
om ad den Yej at slippe for en Del 
af Ydelserne. Men de fremsatte atter 
denne Gang en Række urigtige Paa
stande i deres Andragende, og Føl
gen var. at Biskoppen, som fik Sagen 
til Erklæring, svarede kort og godt, 
at Ansøgningen var urigtig motiveret 
og kun fremsat a f »Egennyttighed og 
Uvillighed i at give Skoleholder- og 
Kordegn den ham tillagte Len«. An
dragendet blev derfor afvist Hvor
imod Skoleholder- og Degneembedet 
alter blev forenet med Kapellaniet, 
idrt Kapellanen Hans Diderik Bruun 
13. April 1754 fik Tilladelse til at be
klæde begge Embeder, mod at ban 
»paa egen Bekostning holdt en Per
son til at lede Sangen, og Katekisa- 
tionen i Kirken og Læsningen for 
Børnene i Skolen«.
Ogsaa de følgende Kapellaner fik Lov 

at forene disse Embeder, men Skole
gerningen tog de sig let og lod den of
test bestride ved den billigst mulige 
og derfor umulige Medhjælp. Herom 
foreligger der nogle meget betegnen
de Oplysninger. 1776 døde Klokkeren 
Peder Prior, og hans Enke indgik da 
mød et Andragende om, at hun, der 
sad med 4 umyndige Born, maalie 
beholde Klokkerembedet mod al lade



Tjenesten »forrette ved et dertil be- 
kveml Menneske«. Hun skriver i sit 
Andragende, at Sliftomlmanden vil 
give Embedet til en Skrædersvcnd, 
som er forlovet mod en af hans Tje
nestepiger. Stiftamtmanden og Di
skoppen, der fik Andragendet til Er
klæring, benægter ikke Rigtigheden 
af del om Skrædersvendcn anførte, 
men skriver, al Menigheden næppe 
vil finde sig fomojet med, at Embe
det betjenes ved en Fuldmægtig, og 
at den helst ønsker Klokkerembc- 
det besat med en Person, der tillige 
kunde være Skolemester. Enkens 
Andragende blev derefter afvist, og 
Rødby fik, takkel være Stiftamtman
dens Tjenestepige, en Skrædersvcnd 
til Skolehoklcr og Klokker. Af Navn 
var Kapellanen ganske vist Skole- 
holder, men af Gavn varhanSkræ- 
dersvenden.

1782 skiftede Rødby Kapellan og 
Borgerne forsøgte saa igen at blive 
fri /or de forhadte Ydelser til Degn 
og Skoleholder. 1 et Andragende til 
Kancelliet anfører de følgende: Den 
Gang Kapellamel og Kordegntjene
sten var adskilte og dot paahvilede 
Kordegnen at holde Skole, tilstod 
Uyen som »en velvillig Gave« at be
tale Kordegnen 26 Rigsdaler om 
Aarct under Navn af Kostpenge i 
Betragtning af, at hans Indkomster 
vor utilstrækkelige til nødtørftig Un
derholdning. Men da begge disse Em
beder siden er blevet forenede, saa 
en Mand dermed kan have Levebrod, 
saa ansøger de nu om al blive be
friet for denne Udgift til Kostpenge.

Hvis de ikke kan blive fri for Ud
giften, andrager de om, a l  de 20 
Rigsdaler mna anvendes til Løn
ning af en virkelig Skoleholder, 
hvortil Byen hojlig trænger. — Med 
al det foregaaende i frisk Minde vir
ker det pudsigt at se Udtrykket »vel
villig Gave« anført om den Paalig- 
ning, som Borgerne havde strittet 
imod »ned Hænder og Fodder. Be
mærkningen om at de 20 Daler skul
de anvendes til at lonne en virkelig 
Skolemester, skal jo heller ikke ta 
ges alt for højtidelig, da det paa de 
Tider var umuligt for el Menneske 
endsige en Familie a l leve af den 
Sum. Efter indhentet Erklæring fra 
Stiftamtmand og Buskop blev An
dragendet nægtet.

Det hele fik altsaa Lov a l gaa i 
den gamle Skure, men at denne 
Skure var overmaade slet, derom 
vidner en Indberetning med tilhø
rende Forslag, som Sogneprajsten 
Henrik Jespersen Clementin 1786 
sendte Cancellicl i Anledning af, al 
Kapellaniet nu var ledigt. Sognepra*- 
slen skriver: Kapellanerne har i de
res Kaldsbreve været paalngl at for
syne Degne- og Skoloholderembedet 
mod en duelig Person, som tillige 
kunde katekisere i Kirken; anen for
medelst Kapellanernes ringe Ind
komster, har de ikke kunnet give no
gen ordentlig Lon til Skoloholderen 
og derfor heller ikke kunnet faa en 
duelig Person dertil. Da Sognepræ
sten kom til Kaldet, gjorde en Vin- 
tappersvend Tjeneste som Degn og 
Skoleholder; »han forestod Sangen



vol og Skolen saa godi som hans In»1 
sigter tillod hnm«. Men Kapellanen 
blev uenig med ham og antog dertor 
i Stedet en Matros, som »slot ikk? 
kunde sy n g e *  Eller hans Pod blev

de senere Aar været ca. 150 Rlgads- 
ler aarlig og »dermed kunde en due 
lig Student være velholden«. Da nu 
Kapellanens Tjeneste er ringe, fore« 
slaar Sognepræsten, al KapellanDl

antaget en ubekendt Person ved 
Navn Madsen, hvis »Duelighed som 
Skoleholder endnu er ubekendt, men 
som Degn megel ringe«. Degne- og 
Skoleholdorembedets Indtægter har i

nedlægges, og at der i Stedet ansæt
tes en Kateket, der sknl besorge 
Degne og Skoleliolderljenesten og 
katekisere i Kirken Uaade Biskop 
pen og Stiftamtmanden, der lik Sa-



gen til Erklæring, anbefalede stærkt 
at felge Præstens Indstilling, og j 
Overensstemmelse hermed udstedtes 
29 Januar 1786 kgl. Resolution om. 
al Kapellaniet i Rodby skal nedlæg
ges og en duelig teologisk Student be 
skikkes til at være Kateket, Kordegn 
og Skoleholder.

Saaledes fik Rodby da omsider ig- n 
en Skoleholder. der var i Besiddelse al 
de nodvendige Kundskaber til at un 
dervise Dornene. Siden Latinskolens

at Skolen kunde blive Skole for hele 
Byen 5 November 1790 udgik der 
som Svar herpaa et Kongebrev om. 
at en Forandring som den onsked.- 
skulde foretages. Det hedder herom i 
Kongebrevet: Skolen, der ligger ved 
Kirkegaarden, har været saa forfa! 
den. at det var umuligt at holde Sko!,* 
i den, og 1787 hiev den derfor under 
kastet en Reparation, der kost.'de I tn 
Rigsdaler. Der er nu af Revisions
borgerne Joseph Moller og P. Kru-

HAVNESKOLt N

Nedlæggelse havde Skolen kun væ
ret en saakaldt »Fattig Kristendoms- 
skole*. d. v. s en Skole, hvor kun 
fattige Born fik Undervisning, idet 
Renterne af Rasmus Jørgensens Le
gat bestred Udgifterne til Sko snute 
riale og Bøger. De bedrestillede Bor
gere maatte skalle deres Born Un
dervisning paa anden Maade Saa 
længe Skolen var saa U9sel betpnt 
folie heller ingen uden de Allerfat 
ligste Trang til al benytte den. Men 
nu, da der kom en ordentlig Lærer, 
blev Forholdet et andet, og 17% 
fremkom der fra Borgerne Ønske oin.

R ØD B Y  S K O L E

kow toreslaael. at Kirken overtager 
Bygningen mod at den bliver Skok- 
for hele Byen. Dette bevilges herved 
saaledes, at Kirken betaler 100 Rigs
daler og Fattigkassen 46 Rigxlab'r 
til Dækning af Udgifterne ved f*u 
nævnte Reparation.

Men trods den forholdsvis dyre Re
paration var del allerede galt igen et 
Par Aar efter; Skolen trængte paany 
til Istandsættelse. Efter et i den An
ledning foranstaltet Syn blev det be 
sluttet at nedrive den gamle Skole
bygning og opføre en ny. p e n  nye 
Skole fik Plads i Nørregade paa den



gamle Kapellanboligs Grund og gjor
de en Aarrække Tjeneste som Byens 
eneste Skole. For knapt et Hundrede 
Aar siden oprettedes der en Beta 
lingsskole, som Tid efter anden var 
installeret forskellige Steder i Byen. 
Efter at Betalingsskolen havde bo-

190o opfortes den nuværende Sko 
lebygning lidt længere tilbage fra 
Norregade pan den gamle Præste- 
gaards Grund. Skolen rummer 9 
Klasseva'relser samt Gymnastiksi! 
og har 3 Afdelinger: Folkeskole. 
Mellemskole og Realskole. 8 Lærere

DEN GAMLE S KOL E  PAA RØDBY MARK

staaet i et lille halvt Hundrede Aar. 
blev den henflyltet til Skolen i Nør
regade. der udvidodes ind mod den 
nuværende Skolegaard. og den gamle 
Skole ud til Norregade omdannede.- 
til Lærerbolig.

og 3 Lærerinder; Bornetallel er ca. 300 
Efter Udskiftningen 1830 opførtes 

en Skole paa Marken, der 1912 afliv 
stes af Skolen i Rodbyhavn. der har 
0 Klasseværelser, 3 Lærere og en 
Lærerinde.



U L Y K K E S D f l G E

Rodby bar i sine Annaler mange 
Ulykkesdage. der hver for sig beteg
ner en Katastrofe. For Oversigtens 
Skyld samles de her under et særligt 
Kapitel.

1551 hjemsøgtes Jledby af en mæg
tig Brand, der lagde næsten bele 
Byen i Aske. Om denne Ildebrand 
ved vi snare lidet; det eneste, der er 
bevaret i Rigsarkivet, er en Afskrift 
af et aabcnl Brev til Landsdommer 
Mogens Falster og Lensmændcne Pe
der Oxo paa Ravnsborg og Erik Ro- 
senkrands paa Aalholm. 1 Brevet, der 
er udfærdiget 24. Juni 1551 hedder 
det, al da Redby forstørstedelen er 
brændt, og det synes mere belejligt, 
om den laa nærmere ved Stranden, 
skal de nævnte Mænd undersøge, 
hvor den kan ligge belejligst og an
vise Borgerne el bekvemt Sted at 
bygge paa. Borgerne ska! rette sig 
efter dom og have Bygningstommer 
fra Kongens Skove. — Del er alt, 
hvad der findes. Naar Kongen har 
ønsket Byen flyttet, er det naturlig
vis af Hensyn til Dragsminde-lluten, 
som den Gang havde pil Udgangs
punkt fra Skibsbroen ved Lidsø. Ilød- 
bymændene har sikkert været imod 
en sandan Flytning, og alene en Hen
visning til, at Byen paa sin gamle

Plads var bedst beskyttet mod Høj
vande og Stormflod, har sikkert væ
ret tilstrækkelig til at forpurre Flytte
planerne. Rexlby blev allsaa genop- 
byggel paa sin gamle Grund, formo
dentlig med rigelig Hjælp fra Kro 
nen; thi det er forbavsende at se. 
hvor hurtigt den igen kom til Krud
ter. Herom afgiver nogle store Skat
teudskrivninger i Aarene 1557—<15 
— som senere skal omtales — fuld
gyldige Beviser.

1G25 overganr der atter Byen en 
stor Ulykke. Denne Gang er del ikke 
Ilden men Havel, der optrævler sum 
den alt raserende Fjende. Den 10. 
Februar 1625 gik en frygtelig Orkan 
med Sne og Hagl over Danmark. Kir
kespiret i Nakskov blæste ned, og da 
Stormen vendte sig brød Havet fm a
dende ind over Sydvcstlolland, jan'- 
nende Huse og Gaardc paa sin Vej. 
Efterretningerne om Ulykken er kun 
sparsomme. Christian IV skriver i el 
af sine egenhændige Breve dateret 
Vordingborg i. Marts 1025, al han 
rejste fra København den 2. Marts 
for over Vordingborg, Møn, Falster og 
Iæ'lnnd at rejse til Tyskland. 1 Vor
dingborg fik han Besked om, a t han 
ikke kunde komme over ved Rodby, 
fordi »Skuder og Baade er bortdrev



ne; Byen er paa 3 Gående tvær hen- 
dkyilel af Vandst. Ingen, uden Pxæ- 
stan beholdt ‘noget Fæ«. Dot er, slut
ter Kongen, on besværlig Rejse, alk* 
Vegne er Broerne borte og Vejen eaa. 
ond, at man ikke kon komme over 4 
Mil om Dagen. — Nakrikovpræeton 
Anders* Pedersen Porlcstikfcer næv
ner d sine Optegneiser 1626, at der 
n?ene i Rodby blev bortrevet. 400 
Kvæghøvc<ter.

1669 e r more ond noget andet Aar 
Ulykfkesaaret for Rodby som for del 
ovrige LoMnnd; tiii Svvm&ek rigens 
Ha'rtgnmgor var more grum og mere 
odel æggende ond nogen Naturkata
strofe. Men. det bli ver der sener.,* 
Lojli$ve*d til a t dvæle -ved.

10. Januar 1694 hjemsøgte® Lol
land af en ny Stormflod. Don omla- 
fes i ot Andragende om Skattetettelee. 
som Gert Eggens, Poler Gisse, Johan 
Erichsen og Hans Loug 22. Janxiar 
samme Aar affattedo paa Rødby Ind
venderes Vegne. Del hedder i delte 
Andragende, a t Ansøgerne *mna »be
klage don store Hfcondighed og Fare, 
som vi af Gud e r  hjemsøgt mod den 
10. Januar sidstforleder» om Natte
tide«. Den forfærdelige bøje Vandflod 
overfaldt os saa  hastig, a t vi — for 
al bjerge Livet — hurtigst muligt 
maatle ret irere op paa Loftomv? med 
Hustru og Børn. Hvorimod all Gods 
og Proviant sam t Kom, Foder og 
mange Købmandsvarer maaWc bliv« 
nede i Huseme og «fordærvedes gan
ske, Irvortvos mange Brøler, Kvæg, 
Fa ar og Svin druknede. Derigennem 
er denne fattige By saodan stor Ska

de tilføjet, at dot egentlig ikke or at 
beskrive, ja mange Huse er saatødes 
spoloret og fordærvet, a t fattige Folk 
sig ikke derudi i doreno kolde Vinter 
kan opholde, men nødes Aéd at flytte 
ud paa Landet«. Andragendet dutter 
med a t bede om Afslag i Consum- 
tionasdeatton, eftersom don største 
Del af Indbyggerne er fattige Dag- 
il orwrørc og Avtsnuond, som kvier af 
don besværlige Aviing.

Amtmand Reichow attesterer ved 
en Pnateg-ning dateret Aaihohn 30 
Januar 1694, at Beboerne a!f Rødby 
har lidt stor Skade ved den baorde 
Storm og usædvanlige bøje Vandflod, 
som oversvømmede Byen. Om Amt
manden derefter hor smølet med al 
indsende Sagen olier den. paa anden 
Mando er forsinket, videø ikke, men 
den l/kv først forelagt i Rentekam
meret 2. Marts. Del ses ikke, at der 
or faldet Jcgl. Resolution i Sagen, og 
Rodby bar da formodentlig været 
henvist til at klare sig uden Hjælp 
fra Staten.

3. August 1774 brændte Halvdelen 
af Byen. Naar Rmnden fik cl saa 
stort Omfang skyldtes dot Stnaoia- 
genta, der trods mange Aar» Kamp 
imod dem ifm Autoriteternes Side, 
var de mest fremherskende d Byen. 
Efter Branden i 1661 blev der givet 
Ponbud om san vidt muligt a t an
vende Tegltag —- 24. August 1561 
ifoar f. ‘Eks. Jøingcn Tyggesen« en 
Gnard i Rodby i Livfrøte ni Kronen 
med Pnahcg om a t bolde don med 
god Bygning og T e g t t a g  — flejv 
Gange senere blev Nødvendigheden



arf Tegllag indskærpøt, men ii<M 
hjalp det

Om Brande« i 1774 findea i Ting
bogen for 1758—1808 ret udførlige 
Oplysninger. I Henhold (i! Bnand- 
foreftringwr&ringen arf 1761 rfculde 
dør eJtcr en Ildebrand optages Tings
vidne for at faa opJyst alle Omrtæn- 
digheder ved Branden og Omfanget 
af Staden. Et eaadant Tingsvidne 
blev optaget 8. Augurt 1774 »i An
ledning atf den her i Byen sid£ af
vigte Onsdag den 9die August paa
komne ulykkelige Ildebrand«, hvor
ved »den bfdbte Del af Byen er ble- 
ven lagt i Aske«.

»Den bedste Del af Byen« har 
været Oslergade og den øverste En
de af Vestergade; thi dot var her 
Branden rasede eller om man vil 
raserede; dør blev nemlig saa godt 
»m  intet tilbagp; et Par Steder blev 
der levnet saa meget, at Reøtern«? 
kunde taxcres til nogle faa Dalor, 
og ii Par Andre Steder blev Forhu
set s* aa ende, mon saa medtaget al 
Heden, at Værdien kun var ringe. 
Saa vidt man kan dømme eS Matri
kelnumrene blev der i hele denne 
Ende af Byen kun skannet 8—4 
Huse i Vor Frue Gade samt Stuehu
set i Erik Mackeprang« Gaard midt 
i (Vorgadffl søndre Side; det var 
dog Stærkt medtaget arf Varmen. An
tagelig haT denne Gaard haft Tegl
tag. Raadbusel, der daa ved Siden 
aJ, brændte. 1 alt brændte 79 Ga&rdc 
og Huse. Nemlig Matrikelnumrene 1 
—21, 23-26, 80—63, 148—165 Og 
186—192. Matrikelnumrene maa

antages den Gang at væne begyndt 
ved Nørregades østre Side og fortsat 
op ad Østergades nordre Si<le, ned 
ad dens søndre Side og videre ned  
ad Vestergades søndre Side og opad 
dens nordre Side for a t ende i .Nør
regades vestre Side. Springet i do 
brændte Huse fra Nr. 53 til 143 be
tegner allsaa den søndre Side arf Ve
stergade og det meste arf den nordre 
Side. som ør dkaanet. 1783 hedder 
det da ogsaa' i en Indberetning, a! 
Præstegaardem nede i Vestergade er 
stærkt brestfaaklig, og dem kam alt 
saa ikke være brændt 1774.

Ilden opstod ved 2—3-Tiden om 
Eftermiddagen i Baghuset hos Chri
stian WiHere Enke, söm boede i Ve
stergade, hvor kan ikke næ rm ere 
angives, antagelig el Sted mellem 
Fræstegaarden og Kirken. Det b læ 
ste en stærk Storm arf Vest, og Ilden 
lagde i Løbet arf 3 Timer den harfve 
By i A4ke. Skønt Bramdredskaberne 
var gode efter Datids Forhcfld, var 
der intet at stille op m od F lam m er
ne, der fløj fra Slraatag til S lraaiag. 
Foruden Rødbys egen Sprøjte dd log  
Sprøjtemi fra Maribo, Højbygaard 
og Kærstrup i Arbejdet p a a  a t be
grænse I'lden, m en dette Arbejde- 
maatøe paa Grund af Stormen ind
skrænkes til al bevare Kirken. S am 
men med Raadhusot brændte on 
Mængde arf Byens Protokol ler og Do
kumenter.

Som mistænkt for a t  have paasat 
Branden arresteredes Dagen efter en 
Keddlfliker og Vagabond Jacob 
Steenberg. 5. August kom h an  i For



hor, 22. August blev der beskikket, 
Aktor og Defensor i Sagon mod ham 
og 2-4. Oktober faldt Dommen. Da 
man mod hans Benægtelse ikke 
kunde overbevise ham om a t have 
paasat Ilden, blev han ikke ankla
get for HdspaaseeUelse. Mon, hed
der det i Dommen, Jacob Steonberg 
er et ondt og farligt Menneske, hv il
ket fromgaar af de i Forhønet don 6. 
August fremførte V.jdner. De for
klarede a t Jacob Steenberg havde 
truet mod af tilføje Morton Lyisen 
(hvis Hus i Vestergade brændte) en 
Ulykke enten paa Person olier Hus, 
og dernæst »paa Gaden havde maabt 
op med formastelige Ord og truet i 
Almindelighed*. Ved denne »dkrsck- 
somme Opførsel* hor Jacob Steen- 
beng paadraget sig den Medfart, han 
h a r  lidt, og paa Grund af sine onde 
Forsæt, bør han ti! almindelig Sik
kerhed og andre ligesindede til Ad
varsel hensættes til Artbejde i  Kø
benhavns Fæstning paa Livstid. Ja
cob Sfeenberg erklærede sig tilfreds 
med Dommen, der saaltedes ikke 
blev apeHoret, Antagelig h a r  han  
været glad ved a t bjerge sin Haks.

De brændte Bygninger var assu
reret i Brandkassen for 15,200 Rigs
dater; men Rogien var, at Bygnin
gerne ikke blev ansat tit stort mere 
end Halvdelen af deres Værdi, og 
Losoret var slet ikke forsikret i  d j  
Tider. Dot var almindeligt ved stige 
storo Tldsvaador, a t  d )  Brandlidt" 
henvistes til at faa dækket en. Del af 
deres Tab ved Indsamling i Kirkerne. 
Rødby-Dorgome søgte og Hik ogsaa

Tilladelse tiJ Iværksættctsan. af en 
saadain Indsamling, men Vejen vista 
sig at være satire lang, og mange 
Andragender maatte der til, for 
Hjæ/lpon bragtes tH Veje.

Det forste Andragende er datoret 
Rodby 11. Oktober 1774 og undor- 
rfcm vt af Winther, Haagon, Macke- 
prang og Hans Hansen. Det hedder 
i Andragendet: En ulykkelig Ilde
brand odelagdo den 8. August i 
en Tid af 3 Timer i Bund og Grund 
den største og bedste Del alf Rødby, 
satfkdcs, at ikke alene vore Gaardo, 
Hus og Hjem er afbrændte, oaa intet 
al dom er tilbage, men ogsaa vores 
IlanrieJsvaTe, Bohave og andre Ejen
del o er brændte, saa mogte iblandt oa 
ikke har andel tilbage end de daglige 
Gamgklæder, vi havde paa Kroppen, 
da Uden opkom. De brændte Bygnin
ger var saa Tinge ansat i Brandkas
sen, at der udkræves dot dobbelto 
Beløb for at faa opført nye, og da vi 
aaaiectes er sa t ud al Næningsst&nd 
for flere Aor, bønfaldcT vi aRorunder- 
dani®st, at Deres kgl. Maj. af eærd1- 
Ice medfødt kgl. Mildhed og Naado 
vil komme os bedrøvede Husvjido til 
Hjælp vvd aHemaadigsl al tillade, at 
der i  Købslæderne og paa Landet 
m an ved Kollekt indsamles, hvad 
vore Medloristne af Kærfjghød os vil 
give og forunde.

Der havde de foregaeende Aar væ
ret flere store Brande, med efterføl
gende Indsamlinger, saatedes, at Ste
ge, som var brændt 1778, maaitte 
vente med sin Indsaml] ing til 1775, 
og Kancelliet indstillede derfor til



Kongen, at Rødbys KoHcfot skulde 
wnle ti! 1776, da «nan eHens kuntte 
befrygto, at Folk blev tnette alf de 
mange Indsamlinger, saa der kun 
indkom ringe Bølob. Afen selvfølge
lig kneb del for Rødby al vente eaa- 
Jænge, og dens Borgene gewtbg derfor 
Andragendet 21. Afarls og 12. Sep
tember 1776 uden Resultat, og «ter
etter igen dan 13. August 1776, hvor
efter Kollekten omsider blev bevilget 
2. Oktolter. Det ser ud til at Bisper 
og Amtmrond bar smølel med nf 
samle og afsende Pengene; ilhi 19. 
August 1777 indgaar Rodbyborgerne 
med et Adragenrie IR Kancedfiet, 
hvori de skriver, at de endnu ikke 
har /nået noget af den KaHtetot, soam 
»lis. kg9. Afaj. af landsfaderlig Kær
lighed aJlemaadigst forundte os af
brændte Borgene og Indvaanene i 
Redby* og det IR Trods for, at Ind- 
samlingen paa Loll.-Faist. aHerede 
Wev foretaget i Foraarel, og forene- 
denflig forlængst er afsluttet ogsaa i 
de andre Stifter. Da Kreditorerne i 
Bygningsmaterialer rykker dem 
stærkt for Betaling, beder de om at 
fan uddelt Fangerne, som de »saa in- 
deriig fort tanges efter og trænger 
tfl«.

Stiftamtmand Krogh oplyøeT der
efter paa Forespørgsel fra Kancelliet, 
at han kun har modtaget Kollekten 
fra LoH.-Falsl., der belrt) sig til 
346 Rigsdaler, 4 Marit og 4 Skifting 
Der uidtøk saa Rykkergrevc til Stifts
øvrighederne, roen først han ipaa 
Aarcrt 1778 Blev Pengene udbetalt. 
Kolkktem indbragte ialt 8420 Rigs

daler; det var selvfølgelig on god 
Hjælp, anen langtfra nok til ai dække 
Tabet. At der saa ikke blev JRaad t»l 
Tegltage er farafoaeligt. Straatagene 
opstod paanv, og var do domineren
de i Rødby trl boa ti mod Alidten af for
rige Aariiund-recte. Endnu en Snos 
Aar efter Branden laa der øde 
Brandtomter i Byen, fordi de ned
brændte Hueos Ejere ikke ihavde haft 
Afidter ti! at genopbygge dem.

Af andre, men mindre Ulykker dkal 
anføres: 10 Aar før deni store Brand, 
havde der været lldsvaade i  iRødby, 
der dog blev begrænset til 3 Huse, 
og 19. December 1797 opstod der 
igen Brand, men den blev man og 
saa ‘Herre over, saaiedes a t  dor kun 
brændte 7 Huse. Dø hramdflidte fik 
bovRget en Kollekt paa Lolland, og 
»en Afenskevøn i Kobenha\u< rieæn- 
kede 160 Rigsdafor.

— Ogsaa Havet aflagde am og da 
en uvelkommen Visit i Rødby, anen 
1625 og 1694 stod stadig som de 
største Stormflodsdage. I Januar 1825 
overskyg octes Byen, men Skaden 
var ikke nær saa stor som ved, ide 2 
forstiwuvtmte Oversvømmelser, og del 
samme gælder cm Storen floden: 21. 
Januar 1858.

13. November 1872 blev e n  ny  
Ulykkesdag for Rødby saavel aoun 
for hele det sydvestlige LoNand om- 
end Redby langt fra  herte lid de meut 
Skadelidte. Kl. 7 dm Morgenen, brød 
Vandet ind crvor de 2'A Meter (høje 
Diger ved Saxfjed, væltede sig ind  
over Rødby Marker og gik i  e l med 
Fjorden. Nogle Borgere, der itsdlig



om Morgenen var gnaet ud til dot 
ouenmcslc Dige for a t se, hverr hojl 
Vandet stod, tot mur ikke sluppet 
hjem igen, foidi der gik Brud paa 
Diget længere Syd paa. Op ad For
middagen stod Vandet 2—3 Alem hojl 
i Gaderne, hvor man sejlede rundt i 
Unåde og reddede Medborgere, der 
var å »Havsnød«. Hefle Byen var 
oversvømmet med Undtagelse a.f 
Kirken og et Par nærliggende Ejen
domme, deriblandt Købmand Wil
lers. »hvorhen man sejlede Folkene 
tra  do most fare-truedc Huse. Særlig 
Prokurator Moller, hans Fuldmægtig 
Philip Hansen og Gaardejer Jorgcn 
Ploug fra Næsb.æk var utrættelige i 
dette Hednrngsaifrejdo. Bandene »lag
de til ved Købmand WjWens Butiks- 
trappe, »hvor Kolik stod pa»rat til at 
tage imod de >Husbrudine«.

Der gik intet Menneskeliv takl. 
Derimod dniknede en Del Dyr, snar
lig Koer og Svin; ailenc i 6n Kob- 
mandsstald druknede 13 Koir. Paa 
RiiugsehøHevejim, der stod liolt un
der Vamd, kom ei Konetoj ud i Vand
løbet ved Siden aJ Vejen; lrøgge H e
stene druknede, anen Kusken frelste 
sig. Murermester Ranchs Moder, der 
1 roede i et Hus paa Rodby Mark, 
flygtede med sin lila Gris op paa 
Ixrflot; men da Lervæggene var fal
det, »luftede Belgerne Huset af Grun
den; det kom i Drift, men »stran
dede« heldigvis paa et Træ, eau. Ixaa- • 
de Konen og Grisen bletv reddet.

Skaden paa  Bygniragonne i Byen 
v a r ret Irefydolig, og Markerne led 
selvfolgetig meget under Sall tv andel.

Da Vandet Dagen efter var faldet, 
■laa der store Træer, døde Kreaturer, 
iluslaaet Bohave og meget andet om
kring i Gaderne. Brøndene mna.4!«' 
pumjres lomme flere Gange, fur Van
det igen blev tjenlig og Byeni maotto 
■i lang Tid liave Brod fra Maribo; 
»fordi alle Bagerovnene — der va? 
<yj»fort af ubrændtc Sten — var styr
tet sammen.

M I N D E S T O T T E N  
Ira Stormfloden 1872.

Til Minde om Katastrofen Irlev der 
i 1887 rejst en. Mindesten tor Enden 
af Nørregade med Angivelse at, hvor 
højt Vandet havde staaet; det var 
paa dette Sbed 3 Alen 9 .Vi Tomme.



F L E K K E N

1 Rødby som andre Steder 'her
hjemme var aWe Bøndrtme i ilidcM- 
alderens Begyndelse Solvejere. Men 
Foldeten derved Møv efterhaanden 
ringre og rangere. Sdvefjerbonden 
havde ofte højere SkatteA* al svare 
and Fasterne og dertil kom Pligtsi 
til at gøre Krigstjeneste, luødd« Fæ
sten*« Forpi jgtofae kun bestod i al 
svare en rimelig Afgift. Altørede i 
Vafdemartiden begyndte dortc* den 
skæbnesvangre Overgang fra Selv- 
ejere IH Fæstere, bvorrød M. a. Kro
nens Gods øgedes meget betydelige.

AKcrede VaWemar Sejr ejede — 
eom del teemgaar af hans Joidcbog 
— Jordegods i Rodby; det blev af 
Valdemar Atterdag samnæn med me
get andet lollandsk Jordegods pant
sat til Benedikte AMerfeJdt. Under 
Christian I var Krongodset i Rodby 
saa stort, at det udgjord? et Birk, 
dier eaakatdt Panteten, eom Thomas 
Nielsen al Slægten Lange-Munk 1501 
fik i Forkreng af Kong Stens sam
men med Tiretød Bhk.

Da foret Betydningen af Ruten 
Dragsminile-HeiligenhaJen var eiaaet 
fast, søgte Kongerne Tid otter anden 
at tilbytte sig del Bendergcrfs i Rød
by, som ikke tilhørte Kronen. 1527 
fik saatedoe Albert JepsenEjeadbme- 
brev paa on Gaatd i Bukfceskov mod

at Kongen fik hans toGaandle i  Rod
by, og slige Mageskifter forekommer 
ret jævnlig.

I Aafhobns Lens Jordeboger fra 
1610 til 1643 er Kromen® Gaardte i 
Redby opført i »l Antal ad 51 og dens 
Husmand i et Aintal a f 53, meden« 
der kun er 11 Selvejere. Af de 51 
Faslogaarde v a r  de 13 dog kun  H alv- 
gaarde og ved senere Sam m enlæg
ninger svandt AntaUot af Gaandenc 
nogel ind. I M atriklen af 1664 f in 
de® Oplysning em, hvor m eget Ban- 
dengeds de omliggende H w regaarde 
havde å Radby; del e r  ikke sto rt 
Hejbygaand havde 4 Fæsbegaando, 
Lunghtohn en Halvgaard. og 2 Gade
huse. Sæddingegaaid, Søliolt ogA al- 
etrup hver en Halvgaaid.

Efter Svcmftoetorieen optages der 
overalt Vurderinger af dem) Skade, 
Svenskerne havde forvoldt paa B yg
ninger og Skove, m en ®koni disse 
Skariesvunde'ri ngor e r  iil Stede- i 
Rigsarkivet for 9aa godt som  alk? 
Lcfltends Sogno, m angler dem for 
Rødby; kun Vurderingen over S k a
den paa Skovon finde®. Mon. M atrik
len af 1664 giver dog nogetn Oplys
ning om Forholdene, idet dem* for 
Rødby — i Modsætning trifl andre 
Steder — ogeaa om taler Bygavin- 
■geme® TRskamd. Af de 11 Selvejer-



gaaocte tear de 8 Betegnelsen »Bjug- 
dem ved Magt«, «n betegnes ved 
»Bjugdon meget ringe«, og om U> 
Ivxklor dot »jagen Bjudg, men Jor
den lagt tü sit Hus«. At S ro w te m 1 
havde taget Ah, hvad der var aJ 
Kreaturer og Korn, v6d vi, og Selv- 
ejeifcsnderne künde da ook hava 
trængt til on hjælpende Haand, 
mon m an øer tværtimod af .Maträt
ten 1664, a i de blev sat haartkro i 
Skat ond H artkome an sættete sn an- 
vk»U>f dot anføres nemlig Gang paa 
Gang, at dør skol svare« højere Skat; 
naar Hartkornet er ansat t. Eks. U1 
& etter 6 Td. hedder diet, at der 9kas 
«kattes af 9 efller 10. Det er Mari, at 
mod stig Modfart maaite Tfetaonten 
to r Selvejerne snart blive hotthaab- 
tes, og Matriklen a t 1688 vieer da 
ogaaa Resultatet med a l  ønskelig 
Tydrtighod. Seflvejertxmdenno er 
m&mdig hett forsvundne; der lin d »  
kun  1 — én — Selvejer i hole Byen, 
og han« Ejendom e r kun en tilte 
Lod, hvorfor ham ogsaa se&v har ta 
get Tjeneste paa Lunghohn. Ved 4 af 
de tkfligpre Sckvejeigaarde stenr: 
»Kgl. Maj. liidømt«, (hvilket vel skal 
sige, a t  Ejerne h a r  forladt dem etter 
ikke været i Stand tit a t botade deres 
Skat 4H Kronen, som saa  har gjort 
Udlæg i Gaarden«. Dermed er Solv
ejerne« Saga i Rødby ude; i do næste 
Hundrede Aar  bvHer (Fæstets Skyg
ge og Tynge ovar alle Byen« Gaarde.

FÆSTERNE.
Fæsterave i Radby v a r  i Alminde

lighed ikko stålet stort bedre end an

dre Fæstere paa Lollnnd. Som Kro
nens Bønder skulde do vel være sik
re t mod den Vitkaariighod, Iterro- 
«nrandence Border oflo var udaai 
for. men Ixmsmrøndone, der optraad- 
to paa Kongen« Vegne, var aom Ite- 
gel ikke bedro ond andre Herre- 
m&md. Da de kMendeke Kron/bøn- 
dor 1532 klagede til Frederik 1 over 
tamsmændenes Overgreb, var ogsaa 
RødbyboiUdorne repræsenteret blandt 
Kilageme, og det Kongobrøv, eom 
blev Resultatet a t Klagen <og sotn 
skuMe skærmo Bondemo mod frem
tidige Overgreb, gemtes omhyggeligt 
blandt de andre Privilegier i Rodbys 
Dokumcntkiote. TH ydertigore Bo- 
akyketee androg Rodbymrandene om 
eom Krononts Fæstere at blive taget 
under Kongen« Bcskyttolse, og 1640 
udstedte Christian III et »Roskrar- 
nwteeebrev«, hvori del hedteter: Vi 
haver af ver synderbgo Gunst og 
Naade taget, annammet og undfan
get vore Underaaalter menige Almue 
og Indbyggere udi Rødby, denraem, 
deres Hustruer, Børn, HuSlctk, Tjo- 
tnwc Gods — rørligt og urørligt, i 
hvad det betel or eller være kunde, 
intet undtagen i nogen Maade — un 
der vor kongoligo Hegn, Vrøm, Fred 
og BeSkrarmolse.

Meningen med dette (Beskærme I- 
seebrev v a r — hvad ogsaa udtryk
kes i Brevet — saariig a t hjælp; 
Radbyvnændano til deres Ret paa 
Tinge og derved beskytte dem mod 
Orøugrefb. Dette Brev søgte og 
tfik Redbynmemdene stadfæstet. aif Fre
derik II, Enkedronning Sophie og



Ohristian IV, hvflkel viser, a t d?t 
Uov ti Kagl an ikke ringo Betyd
ning, Der er nappe halter Tvivl am, 
at Rodbybondernes Forhold har væ
ret tnet liWnedsslilfcmck uruter de hor 
nævnte Herskaber; men: Svenskekri
ger* 1658*59 gjorde en brat Ende 
paa denne Vietetarakperiode, og Ene- 
vokferogeringan synas at have mang- 
-kot ha ado Evne og ViHie lit paamy 
at bringe Fastegodsel og Fæstere* 
paa Fod?. Jfolge Matriklen af 1664 
havde adskillige af Fæsterne ingen 
Gamdbygmnger, men maatte møjes 
med el »Gildehus«, og af de bealan
ende Gaardbygninger har an dang 
Bække faaet Karaktererne: -meget 
ringe, broslfældig, halt mnadebg, 
ganske ruineret, osv.

Da Krongodsat paa Lotiand-Faister 
vad Frederik HTs Død 1670, blev 
Enkepension for Dronning Sophie 
Amalie, blev det rent gak. Det gjaldt 
for hende kun om at presse dal atest 
mulige ud af Bonden* for e t iii- 
frotestille sin Hang til an oueidaa- 
dig og odsel Liveforetee, cg hun lod 
Fogderne skalle og vaHw mod Bøn
derne, som de YiMc. Takkel værd del 
daariigo Forhold, hvori hun sod' til 
Sannen Christian V, tog dens* alf de 
mange Klager Foranledning tål 1682 
at nedsætte an Kommission tH a t ud
finde A arsag orne til Krongodsets 
Blette Tilstand og overveje Midter ti! 
date Forbedring. Under Visheden om 
at havo Kongen i Ryggens Kom
missionen skrapt til Værks og aifslo- 
redc mange af de Misbrug, som 
Amtsskrivero og Fogder i longe Ti

der havde gjort sig sikyldSg i. D er 
indkom fra hele Krongodsæt paa Lol
land-Fatlster o w r 500 Klager*) fra 
Bondemo. F ra Rodby indkom 
fadles Klage eJ'Ier om man v il fæ lles 
Ønskeseddel jwia hale iByenb Vegine. 
hvori -navnlig klages over, oit Lænd- 
gildet er sat langt ovar, hvad' M atrik
len angiver, aJt cter bliver kræ vot ifor 
mange Penge for det SmaaredSel, do 
skat udrede, »og ætLigningen* e r  A lt
for vjtfcaarlig. Mon foruden* donaie 
Fæltosfclnge indsendte s a a  (godt som 
alle Byens ca. 40 {Fæstere sæ rlige 
Klager for hver enkelts VedBc'om- 
mende. Klagenno g aar bl. a. ud- jpaa, 
at Ktomgons Rufefoged i Rodby gør 
sig terawdig Fordcfl af Fæ sterne; horn 
har nægtal al udbdtette Bonder, som 
har været Baademænd og Soldater, 
deres rette Tilgodehavende, og han  
har paalagt adskillige a f dam  uret- 
mæssige Ydelser. Videre Miager de 
ovar for stor Indkvartering og over, 
a t der i deres Gaande Ina tid ligere 
Tid or anbragt BønvogodS (U m yndi
ges Midter), som do n u  m a a  forren
te ved Siden af deres andre  Ydelser. 
Ridefogdens B em æ rkningtr til d isse 
iKJager er desværre æ dt b o rt alf Mus. 
*>g dor ør heller intet bevare t om , 
hvorvidt Klagerne h a r  fnugtat.

KbnnniSsionan oplyser, a t  6 al 
Gaardene ligger ode u d eu  Bygninger, 
og Jorderne ex nu  (1682) amtaglat aJ 
nogle af Byens Bonder mod' a t  faa 3 
Aare Frihed for S katter og L andgil
de. Kommissionen h a r  Besig Liget

*) *Se herom Sonder H erreds H isto 
rie Side 40— 43. <



samtlige Gnarde i Rodby og udtaler 
<sig am Tilstanden. for hvor a l dom: 
her magte Eksempitør valgt blandt 
do danrligsic a l Fæsterne: Poiter 
WHder død Enken ganske tforaimst, 
G norden saa godt som ode. . Lars 
Ohristcaoen, h a r  cm aif Kirkerne Gaar- 
de, kan hvotfcen betale Skat d ie r  
Landgilde, hvorover Kirken. ru  mo
ros. Hams Hangen, Mathias Bertel
sen', Rasm us Roed, Hanvs Christoffer
sen, Jorgem SdN og Rasmus Bands 
m and; Gaardcme e r  ode, Mændenø 
Iror paa andre Huse og or forarmede. 
Jørgen Christensens G æ rd  e r  ode, 
Manden bar i et Hus, e r  syg og for
årene! og kan intet svaro. Adskillige 
a-f de andre Fæstere faar Wc! Beteg
nelsen: Forarm ot. Ogsan Husmands 
stederne er besigtige! e t for et, og 
Vurderingen af dem svarer gandke 
IH Fæstogaardeno. Nogle e r  ode, an 
dro e r  halvt faldefærdige, mange af 
M andene betegnes som forarmede; 
iru og da hedder det; Manden1 dod. 
Enken betler.

Kommissionen slu tter s in  Oversigt 
med a t anføre følgende Aartsager 4H 
»Ro<fl>ys Ruin«: De beskattes for 
hoaidt og givor bl. a. nrene Matrikel
skat, end deres Takst anviser. De 
liar 1677 og 78 lid t under store Ind
kvarteringer af tyske Troppen. De 
liar 'lidt nneter flere storo JiMtebrøji- 
de. Bæsterne og Kvæget or bortrevet 
a j Kvægsyge, »de e r i dette Aar dod* 
i  utallige Tal«. Størstedelen) a l  'Fæ
stenne e r  forarmede og behøver Hjælp 
nJ Sædekron. De h a r ingen 11de- 
brændbed, Hjirttømmer eller Gærd-

eel. De har lidt meget under militær 
Eksekution*). Bymanden» oneker 
disse Uiykkor afhjulpne og Mager 
desuden w er, a l eb paa Trods af de
res Privilegier maa gøre Hoveri til 
dot langt horUiggpmdo Aaihcflm, do 
begærer desuden Hjælp til Istand- 
sæltrtson af Kirken, der e r  ganske 
brostfældig.

Der mangler desværre Oplysning 
om, hvor meget disso Klager haT 
hjulpet og hvad der e r gjort til Af- 
hjætøning af Noslilstandon Wandt 
de bundfattigo «Fæstoro.

SKOVENE.
Del ser ud til, a l det alte redo paa 

ot litHigl Tidspunkt har knebet Rød- 
by-Bondeime medSkdv, og Christian 
JI gav derfor 1617 Kronens Tjenere 
(d. v. s. Fæstebonden) i Rodby Brev 
paa don Halvdel af Øen Lang med 
Skov, Ager og Eng, der laa nænneat 
Rodby. Kort Tid öfter gav samme 
Konge Itødby-Bøndoraw Løtee ogsaa 
paa don anden HakvdW eif Lang, 
skont han  dog maatte vide, at demre? 
Del af Øen tilhorte Halsted Kloster. 
Da Rødbytmændemc huggede væk og- 
saa paa denne Dej af Skoven opstod 
der Trætte med Bondorne i  Gerringe, 
der horte under Halsted Kloster og

•) Na a r en Mand ikke kunde oüor 
VjldO betale sin* Skat eller Land
gilde, fik han sofm Straff militær 
'Eksekution, d. v. s. Indkvartering 
af el Antal Soldater i Forhold til 
Skattene Størrelse. Soldaterne 
aad ham ud af Huset ag blev 
■ikke taget bort, for h an  bola&te.



havde Ret li! Skoven. Frederik I af
sagde ctorrfte r Dom i Sagen mejlem 
Abcd Jens Furf paa Hatete*} KJoster 
og Rødbymændcwe. Dommen kom Lrl 
at tyde paa, a t Kong Christian havde 
vroret uberettiget tfl at give Redby- 
Bøndeme Lefle paa den skfateiHah'- 
drf s i Lang, da den' rcttdjg tiKhorte 
ffnteted Kfostør. ilodbymaande»-» 
havde derfor kurv bov at nyde den 
Part, som do havde faaot vod Gave
brevet af 1517. Trods denne Dom 
kunde Rodby-Bøndamei jfcfcc Jado 
.være at hugge også« i don anden De! 
at Skoven, og Crråtian IfT maatte 
derfor 1642 stedfaste den a t Faderen 
afsagde Dom. 1560 maatte Frederik 
II paany stadfæste Dommen og den
ne Gang damtes Rodby-Banderne 
yderligere til at godtøerne Geringe- 
bmdenrve den paa Skoven skete 
Skade. Alligevel gav Naboskabed paa 
Lang endnu gennem lange Tider 
Anledning til Trætte, idet snart Rod- 
bymændene snart Gerrånge-dkm- 
deme ktagjede over, at den anden 
Part gik dem for nær.

Stor har Skoven paa Lang vefl sdl- 
drig været, misrøgtet er dem vet og- 
eaa bleven, og efcferhaanden kom riet 
derfor til at knibe med ©rænddel, 
heftet bl. a. fremgaar af el kgl. 
Brev, der 1 December 1654 udgik lil 
LmenKindcn Philip Baretorff paa 
AaJfoolm. Det hedder i Brevet: Bfter- 
som menige Indvaawro og Tjenere 
(Fæstere) i Rodby er begærendes Il
debrand al de torfutede Træer i 
Skoven, skaft Lensnranden liStolde 
hrver af dem, som saaiedesaf samme

Skov Ildebrand hok omn vendes vor- 
dor, at han for hvurt Træ, de* ham  
vofldbr udviet, igen skal p lan te  tre 
d ier fine, for a t Skoven iktke ganske 
skal forhuøøes.

Den Omsong for Skoven, soan her 
— noget sent — kommer til Onde, 
fik ikke Lov at sæ tte Frugt; th i 1659 
kom Svandkenne og odekagde dat 
hrfe, saa der aldrig blev Skov more. 
Det hedder i Skadrøvundoringern af 
1660: Rodby Skov e r  aldeles fonh ug- 
get, Stubbene e r  utøiligo, og paa- de 
Træer, der staar tilbage e r  ailo  Gtre- 
nono afhugget. Fogden-'Miolveft Svend
sen har overfor Symsnuendene op
lyst a t Svenskerne Ihar hugget »K 
Træet og anvendt del defls IH dåres 
Vagfbaal ved Dragsmknde og defls til 
Officererne i Rodby.

A<f Skoven paa Lang v a r deref
ter kim Krat tilbage, 9om ikke |gav 
stort andet og mere end  R is  til R eg 
ning. Matriklerne» indeholder da  
J veløer irntet om Skov, og d e  pilejer 
eWdra at tage alf Skov med. Skoven 
er da sikkert kun regnet som Græs- 
néngsajneai. Rodbymændøno k lager 
da dgsaa i de følgende Tider Gang 
paa Gang over Skøvmajigedem. Sam
ledes ansøger de 1686 om a t  fa a  n<o- 
get alf Kronens Skove ‘ udlagt til 
Gæidsod og Ildebræmrisel, eftersom  
de b a r vidtlofligé M arker og deres 
Skove i Krigens Tid e r  øck&agit; m en 
dette Andragende foibkrv ubesvaret.

1 Nærheden at Rødby (har d e r  i 
Middelalderen væ ret en stor 'Faftike- 
keffoni, som havde ikke ringe IoiAer- 
pese i de Tider, hvor ainøttede Fokke



børtyttedee ta  deur spændende 'Fugle- 
ja# . 12. September 1632 dik f. Efcs. 
(Brødrene O kuf og Hver 01sz«n Brav 
paa Rodby Fatketejo, og 1542 fik Oluf 
Oveiskærer Brev paa  Barrene Leje. 
Endnu for ot Hundred Aa>r siden var 
Mindet om Faltoøkotonien bevaret i 
Navnet »FaHoofangemes Hytte« som 
Betegnelse for et ad Skifterne tæl 
Nond for SyRholm; men om Falke - 
lejet har været læ r «Mot i Skoven 
paa Lang, er ikke let a t  ofeøre.

BINÆRINGEN.
Vi h a r  i et tidligere Kapitel gjort 

rede for DragsmindferutenB store Be
tydning for Rodby og de (Privilegier, 
døn Skaffede Byen. Handellen ifrem- 
medes yderigere ved, a t Rødbymæn- 
detoe gennem darce hyppige Færge
farter til Holsten havde le t Adgang 
til a t komme i Forbmxkfee mod tyske 
Handelshuse. Ofte slog Banderne to 
F luer med et Smæk ved, n aa r de 
overførte Rejsende, a t  tage baade 
Varer og Fæ m ed i  Færgen til Af
sætning paa den anden. Side Øster
søen. Dette Jremigaar bl. a. af e t i 
1564 -udstedt Kongebrev, hwori det 
hedder: Da der e r  klaget over, a t  de 
afskedigede tydke Lejotøopper paa 
deres F art gennem Landet til Rødby 
lager meget Fæ fra Befcflfcnongeav og 
ferrer med sig til Hofløben, naa forby
des ddt a t overfare Fæ mted Fæ r
gerne.

Den Forrang, Rodbybønflørne hav
de fanet gennem deres Handeteret- 
iighedor, gav sig hurtig Udsflag i  en 
Velstand, som laa langt svar Bønv

derikaar. og som afspejlede sig i 
Byene Skatteevne, et Forhold, dør 
bedst bedømmes ved Sammen ligning 
med de loHand-dalslasSko Købstæ
der. H er nogle Eksempler:

1557 fik Borgerne i Købstæderne 
paa LoHand-Falstor og »Undereaat- 
tenæ  i Rodby« Paalæg om a t udruste 
e t Skib paa 60 Læster. Nakskov skul
de »vnre til 20 Læster, Stubbekøbing 
til 12, Maribo til- 10, Redby til 6, 
Nykøbing tri 5, Nysted til 4 og Saks
købing til 3. Bondebyen Rødby staar 
attsaa lier ikke alene over de to 
mindste Købstæder men egsaa oveT 
Slotfby-en Nykedung, td Trods tor, 
a t det kun vair 6 Aar side«, aJt hele 
Redby brændte. I December 1564 
btev der udskrevet em. Skat paa Køb
stæderne til Betaling af do frem
mede Krigsfolk, der var anvendt i 
7-AarskrigcnS første Aar, og nu Snil
de afmønstre®. Nakskov skulde ud
rede 4000 Daler, Rødby, Stubbekø
bing, Nykøbing og Maribo hver 1000 
Dater, Nysted 600 og Sakskøbing 300 
Daler. I Januar 1666 tfik (Kebslæder- 
<ne P aalag  om a t sende Baodsmænd 
cg Tømmermand .til Flaaden. Nak
skov Skulde sende 32 Mand, Nykø
bing 31, Stubbekøbing og ‘Rødby 
•hver 22, Maribo og Sakskøbing hver 
11 Mand. Bondebyen Rodby hævder, 
Som man ser, stadig ain H ads højt 
oppe i Kobstædemes Række, naandet 
gælder Skatteevnen. Hele detteAar- 
h undrede ud og øl Stykke ind  i det 
næste bevarer Rødby ain fremskudte 
Sti Hin«; men' «aa lammes den som 
de fleste andre Byer af dø Byrder,



som de ulykkelige Krage med- 
forer.

Byen (aar 1628 og Aarewe derefter 
store Indkvarteringer og megen gra
tis Sejlads med Krigsfolk fra og dit 
Tyskland, og den iider stærkt herun
der; deite ringe Tilstand fremgaar 
aif, at don i afle Aarene fra 1630 til 
1650 er helt fri for Ekstraskatter, 
medens alle de toll.-latet. Købstæder 
roaa betale. Aarsagen h erti oplyses i 
følgende Aktstykker:

1. April 1646 indgav Michael Pe
dersen, Michel Oh i reten een, Laurits 
Knagen, Marcus Wirkler, Hane 
Bramsen og Jørgen Sodi >paa me
nige Mænd og Indvaanere udi Rod
by deres Vegne« et Andragende, 
hvori de klager over, a l de i den 
lortøbne »Fejdetid stedse med stor 
Tynge og Besværing, last øver vores 
fattige Evne og Andd har været be- 
ladol«, baade ved mange og besvær
lige Sorejser til Tyskland og med 
mange Vogn-Egter, Skanse»*) og 
de^.ige, og desforuden1 med idelig 
stor Indkvartering al Rytteri og iFod- 
fodk, undertid en 200 Mand, underti
den flere, har været nttifogerot hos 
c& Ira Juleaften- 1643 til 16. De
cember 1645. Den Bekostning, vi i 
saa Maade har halt, skal vol bdtøbe 
sig til 12,000 Rigsdaler, hvorover vi 
fattige Folk paa vor Formue og Næ
ring Or Weven ganske forøvækfcat og 
i stor Armod, Gæld og Tynge geraa-

•) Reparationsarbejder ved Skan
serne paa Bindernæs tjl Beskyt
telse af Indløbet ved Dragsminde.

<ter og fremdeles der udi m aa geraado 
og vorde ruinerede med/ mindste Kgl. 
Maj. vil væ re os sa a  naadig og be- 
vaagen, at vi m aatte ligervis andre 
Købstæder ndi Riget for Skat og 
Tynge forskaatoes«.

En Ra>kko Købstæder paa Fyn og 
LoHond-Falster, som ligeledes havde 
lidt stafrki under Indkvartering hav
de opnaaet Skattefrihed i 3 Aa/r og 
det var denne Begunstigelse ltodby- 
mætnicteno nu søgte at opnaa og ogisaa 
opnaaede ved et Kongebrev udstedt 
22. April 1646.

Byen var aitsaa i Nedgang, men 
endnu 1656 skriveT Aront B em isea 
om Rodby, at den i forrige Tider 
ikkun h a r været »en fonmcfiirme 
Landsby, men eftersom den meget 
e r  forbedret og endnu udi H andel og 
borgerlig Næring flux tiltager, neg
nes den nu gem m lig b land t Købstæ
derne«.

1660 klager Radibymændeny over, 
al de maa døje Indkvarteringer saa 
godt som nogen Købstad og desfor 
uden beskattes Jage som an d re  Benæ
der i  Landet. Lensmanden. Jost F rie
drich w n  Pappenheim giver A ndra
gendet følgenide Paafogning: Suppli- 
camtøme e r  paa  den  ifomcmmAJtc 
Rejserute og farligste Post for Amila'd 
(a4 Fjender) herudi L andet (Lolland) 
bosiddende og de er derfor i Fe/jdetid 
med store Besværinger betyngede, 
hvorfor dorts Andragende kan  anbe
fales tS Kongens Naade. Otto Pog- 
witz faat derefter under 19. Novem
ber 1660 Oodre til at paase, a t Rød
by maindene »kun belsværes med del



som paa el al Stederne (Købstæder 
eller landet) i saa Maade med Rolle 
tilkommer dem«.

Men denne i saa stor Almindelig 
hed holdte Ordre synes ikke at have 
forbedret Kaarene (or den i Nedgang 
værende By. 20. Juni 1674 indgaar 
Simon Christensen, Jens Christen 
sen, Jochum Hamburg. Michel Han
sen og Peter Mess Petersen paa Rod 
bys Vegne med et nyt Andragende, 
hvori de klager over, al »vi fattige 
Folk« lige med andre Købstæder nma 
give Consumtion*) fordi en Del af 
Byens Ma-nd bruger nogen borgerlig 
Næring, medens en stor Del derimod 
ikke bruger anden Næring end Avls- 
mænd paa Landet og deraf lige som 
andre Bonder giver Landgilde og an 
den Rettighed lil Enkedronningen og 
desforuden giver Kvartalskal, hojere 
og mere end os fattige Folk efter Eders 
Kgl. Maj. Forordning og Matrikel 
kunde tilkomme. Endvidere giver vi 
Kornskat, Øxen- og Flæskeskat saml 
udreder til Rytternes Forplejning, 
hvad andre Købstæder, som giver 
Consumtion, er fri for. Da vi fattige 
Folk saaledes skatter baade som 
Bonder og Borger, beder vi om no
gen Forskaansel.

Stiftsbefalingsmand Cornelius Ler 
che paa Nielslrup har givel An
dragendet en længere Paalegning. 
hvori han anforer: Rodby Indbyg
gere har ingen Kobstadprivilegiuoi 
uden den Sejlads og Handel, som de

*) Told og Akcise af alle Varer, der 
gik ind eller ud af Byen.

for Overfartens Skyld er forundt af 
(remfarne Konger. Derimod maa de 
som andre Avtsmænd paa l-andet 
Læste deres Gaarde. give Landgilde 
og gore Egler, og siden Matriklen »r 
indrettet, maa de ikke alene som an
dre Bonder paa Landet svar« Skal 
efter deres Hartkorn, men yderligere 
give 206 Rigsdaler om Aaret for de
res Næring, og Bomrcndene. som 
ikkun lever al deres Avl, maa svare 
lige med de andre. I Consumtion er 
de anset som den bedste By næst 
Nakskov, og inaa de give Akcise af 
deres Kvæg og Bæster, af deres Hø 
og Korn, som de indavler Saafreml 
der ikke gives nogen Moderation 
kan del ej andel være end, al disse 
fattige Folk, som med tvende Byrdir 
er beladen, maa blive ruinorede og 
deres (iaarde ode.

Rentekammeret afgiver derefter 
Erklæring om Sagen og henstiller 
lil Kongen, al Rodbymændene alene 
skal skalle efter Matriklen og være 
fri for at svare Consumtion af de
res egen Avling og Kvæg. I Indstil 
lingen er her sal et X og i Margen 
har Christian V egenhændig skrevet 
»X Hermed er jeg nock lilfrids«. — 
l Overensstemmelse hermed udsted
tes 22. September 1674 et kgl. aabent 
Brev, hvorved Kongen bevilger, al 
Rodbys Indvaanere fra Nylajir forst
kommende og indtil videre maa være 
forskaanet for Consumtion of deres 
egen Avling og Kvæg saml selv in
kassere den ovrige Consumtion 
mod en aarlig Forpagtningsafgift af 
400 Rigsdaler.



LYSE O V E R G A N G S T I D E R

Del Lyspunkt, der tændtes 1. Ja
nuar 1676 ved, al Rodbymændene 
fik Consumlionsfrihed for deres 
egne Produkter, forsvandt snart i 
Mørket. Consumtionsfriheden vare
de ganske vist i 25 Aar, men længe 
forinden trak tunge, morke Skyer op 
over den lille By i Form af Kobslad- 
forordningen af 28. Januar 1682. 
Ved Forordningen blev Flekkcn 
Rodby ophøjet til Købstad og fik en 
Byfoged og egel Byting, medens den 
hidtil som de andre Landsbyer hav
de været henvist til at sogc Fuglse 
Herredsling. Men hvad Kongen saa- 
lodes gav med den ene Haand, tog 
han tifold tilbage med den anden. 
Forordningen indskrænkede nemlig 
i hoj Grad Tallet paa de Byer, som 
havde Ret til al drive Handel med 
Udlandet, og paa Lolland blev denne 
Ret kun tilstaact Nakskov, Sakskø
bing og Bandholm; kun disse 3 Ste
der maalte der losses Varer, der kom 
fra Udlandet til Lolland, og lades Va
rer, som herfra skulde udfores. »De 
andre Kobslæder maa< — hedder 
del i Forordningen — »sig af den in
denlandske Handel imellem Rigerne 
(Danmark og Norge) og Provinserne 
ernære, saavelsom af deres Ager
dyrkning og anden smaa Haandte-

ring, og især beflitte sig pan M anu
facture (Fabriksvirksom hed), hvor
ved de bedre og sikrere kunde have 
deres Ophold og Næring end ved den 
uvisse og kostbare udenlandske H an
del. Om nogen, som ej bo i forskrevne 
Købstæder, understaa sig al bruge 
nogen udenlandsk H andel, d a  have 
de forbrudt Skib og Gods.-. — Rødby 
blev saaledes med et Pennestrøg be
røvet de Privilegier, som C hristian  1. 
og Kong Hans havde givet den og 
alle senere Konger respekteret. Det 
var et haardt Slag, og d e t ram te dob
belt føleligt, fordi Rondcbruget — som 
vist i første Afsnit af foreganende K a
pitel — var udsuget og ødelagt. 1685 
blev der igen nedsat en Kommission 
til a l undersøge Forholdene paa det 
lolland-falsterske Krongods, og den 
nævner udtrykkelig som en af Anr- 
sagerne til »Rødby Ruin«, a t  By- 
inændene ikke mere »maa sejle og 
ernære sig paa fremmede Steder«. 1 
det Andragende, R odbym æ ndene 
overleverede Kommissionen, klager 
de ogsaa over, a t de frem deles h a r  
Pligt til gratis al overføre Kongens 
Betjente til Holsten, skønt den Ret 
til Handel paa U dlandet, som de i 
sin Tid fik som Vederlag for denne 
gratis Sejlads, nu er dem  berøvet.



1 samme Andragende anføres, at 
Rødby Indvaanere endnu ikke har 
fanel det Vederlag, Kongen havde lo
vet dem til Gengæld for de store Ind
kvarteringer og Transporter, som de 
liar været paalagl under Krigen. Vi
dere skriver de, al de har lidt meget 
ved »ulykkelige lldobrande i Krigens 
Tid«, at de er bleven paaforl svære 
Sygdomme ved Indkvarteringerne, 
saa »henved 70 af de bedste Mænd 
bortdøde« og al deres Heste ligeledes 
er bleven befængt med Sygdom og 
døde i stort Tal.

ATTER FLEKKE
Del ses ikke, at disse Nodraab har 

hjulpet, og da det er Ophøjelsen til 
Købstad med Byfoged og eget Byting, 
der markerer den nye og slette Tin
genes Tilstand, er det jo i nogen 
Mnade forstaaclig, at Rødbymænde- 
ne ønsker Byfogden med samt hans 
Byting hen, hvor Peberet gror-, især 
da Byfogden ingenlunde har faret 
med Lempe. En af Byens forende 
Mænd, Gert Eggers, var i særlig 
Grad ond paa  Byfogden og vilde have 
ham afsat, Embedet ophævet og den 
gamle Ordning med en Ridefoged, 
eller Sognefoged indført paany og 
helst snaledes, at Gert Eggers selv 
fik denne Bestilling. Han agiterede 
derfor kraftigt blandt Bymændene, 
og Resultatet heraf blev et mod 18 
Underskrifter forsynet Andragende, 
som 2. Maj 1689 indsendtes til Kon
gen.

I Andragondet hedder det, a t By
fogden, som Retten administrerer,

»finder paa adskillige nye Paafund 
os fattige Undersaatter til stor Skade 
og Ruin«, og at man derfor beder 
Kongen kassere Byfogdcn og bevil
ge, at Rodby igen maa nyde Ting og 
Rettergang ved Fuglsc Herredsting, 
og at en Kongefoged igen maa blive 
ansat i Rodby, »hvorved lndvaancr- 
nc konserveres og haandhæves i Ste
det yfor at) de nu forfølges og paa 
adskillige Maadcr slrængeligen med
handles og fordft*rves, aldeles ikke 
til Eders Majestæts, men til privat 
Interesse«. Hvis Ansøgernes Ønske 
opfyldes, vil de »efter allerunderda
nigst Pligt og nf al Magt stræbe at 
udrede og betale, hvad naadigst paa
bydes«. Andragendet slutter med 
ønsket: »Gud bevare Kongen og det 
ganske kongelige Arvehus og fri os 
for en ond Byfoged, det ønsker at 
Hjertet Eders kgl. Maj. allerunderda
nigste Arveundersaatter«.

Amtmand Hcichow paa Aalholm 
har paaskrcvel Andragendet, al han 
har faael mange Klagemaal over By
fogden Jorgen SøfTensen, der Trods 
Henvendelser har gjort, som han har 
lystet. Og da Rodby horer under Aal
holm Matrikel og svarer Skat og 
Landgilde dertil, var del at 'foretræk
ke, at man kunde have bedre Ind
seende end ske kan, naar en Byfo
ged raader i Rødby, hvilket kun er 
Kongen til Skade og Indbyggerne til 
Ruin.

Del fremgik jo klart heraf, at Amt
manden var Part i Sagen, og Andra
gendet blev derfor sendt Stiftamt
mand Marcus Geje til Erklæring. Og



her fik man noget andet at hore. 
Sliftnmtmanden begyndte meget hen
synsfuld! med at sige, at han ikke 
vi! afkræfte Amtmandens Beretning, 
hvorefter han grundig imodegaarden 
Punkt for Punkt. Byfogden i Rodby 
er, 9iger Stiftamlmanden, ikke dadel
fri, saa lidt som Byfogden i Maribo 
og andre Steder; men Klagerne fra 
Rodby har sikkert mest deres Oprin
delse i en eller anden Velhavers For
seg paa >at gore sig selv myndig over 
Øvrigheden«. Underskriverne paa 
Andragendet har vel ofte lastet By
fogden overfor Sliftamtinanden, men 
skønt de flere Gange har været op
fordret af denno til at indgive en 
skriftlig og med bestemte Eksempler 
begrundet Klage, har de aldrig været 
at formaa dertil. Heller ikke er det 
lykkedes Stiftamtmanden, naar han 
ved sine Besøg i Byen har kaldt Bor
gerskabet for sig, at faa nogen til al 
fremsætte de ringeste Beviser paa By
fogdens Misbrug af sin Stilling, og 
uden delte kan han dog ikke indstilles 
til Afsked. Angaaende Spørgsmaalet 
om at erstatte Byfogden med en Sog
nefoged, ophæve Bytinget og paany 
henlægge Rodby under Fuglse Her- 
redsling, da mener Stiftamtmanden, 
at dette vel kunde ske, men i saa 
Tilfælde burde Rodby gøres til en 
virkelig Bondeby og al Handel for
bydes. De nærliggende Købstæder 
kunde derved forbedres, og Rødby 
blive fri ior at skatte baade som Bon
deby og Købstad. Som det nu er lyn
nes Bønderne i Rødby haardt ved 
‘.'kalier, medens en og anden vorder

velhavende ved Handelen og drager 
Korde! af Bøndernes Nod. Gert Eg- 
gers og Byfogden ligger, hver mod 
sine Tilhængere bag sig, i indbyrdes 
Strid til liden Gavn og Baade for 
Byen. Gert Eggers og hans T ilhæ n
geres Andragende gaar alene ud paa 
egen Nytte og Fordel; de vil have By
fogden væk og gjort Gert Eggers til 
Sognefoged, saa han bagefter kan faa 
læjljghcd til at fortrædige den anden 
Part, men delte vil ikke betyde no
get i Retning af bedre Tjeneste for 
Eders Majestæt og ikke heller vorde 
Byen til Gavn og Bedste.

Dot var jo unægtelig ren Besked 
om Tilstandene i Byen, og der blev 
da heller ikke taget Hensyn til An
dragendet. Men saa kom m er Tilfæl
det Gert Eggers og hans Tilhængere 
til Hjælp. Byfoged Jorgen Søfrensen 
dør. Og Gert Eggors søger øjeblikke
lig at udnytte Situationen. 18. A u
gust 1689 skriver han et ny t A ndra
gende om Afskaffelse af Byfogedem
bedet og samler nu m ange flere U n
derskrifter end sidst. 15. Oktober 
samme Aar indsender en Del andre 
Borgere el Andragende i m odsat Ret
ning; de udtaler, a t U nderskriverne 
paa det andet Andragende h a r h an d 
let dels af Egenytte, dels af U viden
hed, og gor opmærksom paa de Van 
skeligheder, det vilde volde, at Byen 
i Stedet for at have sit eget Byting 
bliver henvist til at soge del V> Mil 
bortliggende Herredsting og have H er
redsskriveren boende i Maribo.

24. Oktober afgiver R entekam m e
ret Erklæring i Sagen, gaaende ud



paa. at da Byen tidligere har befun
det sig vel uden Byfoged, maa den 
ogsaa nu kunde nøjes med en Sog
nefoged valgt blandt dens Egne. Men
— og det er unægtelig del vigtigste
— Rentekammeret indstiller samti
dig, at Byen paany faar sine gamle 
Rettigheder, saa det tillades dens 
Indbyggere >at købe og handle med 
Ind- og Udlændiske og med deres 
Skibe og Gods at sejle paa Tyskland 
og som andre Kobsladmænd være fri 
for at være Dommere og Tingmænd, 
og at de maa have deres Gaardcs 
Bygninger som frit Kobegods, men 
Jorden i Marken a l fæste«. Til Gen- 
gæld skal de som tilforn »udrede 
Baadsmænd, give Gonsumlion som 
af on Købstad, svare alle Jordegods- 
skaller af deres Avling, og de som Næ
ring har. give Kop- og Ilstedsskal«. 
Byen bliver derved fri for Omkost
ningerne ved at lønne Byfoged og 
Bysvende og Ulejligheden ved at 
være Tingmænd. -— 29. Marts 1090 
aproberer Kongen denne Indstilling.

ATTER KØBSTAD.
Saaledes blev Rødby af med sin 

Byfoged og fik igen en Sognefoged; 
men den fik rigtignok tillige alle sine 
gamle Ilandelsrettigher tilbage, og 
del var unægtelig betydeligt mere 
værd end Byfogden. Naturligvis blev 
man hurtig klar over, a l det var bedre 
at have eget Byting end at nøjes med 
en Sognefoged og være henvist til at 
soge Herredstinget, og 16. Januar 
1606 indgaar 15 af Byens mest an

sete Borgere med et Andragende til 
Kongen om paany at faa en Byfo- 
ged. Det heddcT i Andragendet, al 
Sognefogden ingen Myndighed har 
til at »tage sig af Byens Dont, som 
han burde« og af Kongens Inloresser 
baade med Hensyn til Politiet, som 
»af desAarsag ganske intet observe
rer«. saa og ved Toldstedet, hvor 
Tilsynet med Trafiken forsommos. 
Det volder Skade og Ophold for do 
Rejsende, og »maa vi fattige Indbyg
gere nu med største Mojsommelig- 
hed soge vores Ret ved Fuglse Her
redsting, som nu holdes mere end 
en halv Mil fra Byen, tilmed 
boer og Rettens Betjente udi en Køb
slad, som ligger i et andet Herred«, 
og de deraf flydende »lange Fra 
værelser foraarsager stor Forhin
dring«. De anfører videre, at naar en 
Del af Indbyggerne tidligere har an
søgt om at blive fri for Byfogden, saa 
er det sket »af Ubesindighed, Misfor- 
siand og andres Tilskyndelse«.

Andragendet blev anbefalet af 
Amtmand LQtzow og 5. Maj 1696 
udstedes der Bestalling til Niels 
Hansen som Byfoged i Rødby. Saa
ledes fik Byen alter en Byfoged og 
beholdt ligefuldt sine gamle Rettig
heder. Det maa da siges, at Striden 
blandt Borgerne for en Gangs Skyld 
fik en lykkelig Udgang; men Byens 
slette økonomiske Tilsland, der yder
ligere forværredes ved Stormflods- 
ulykken 1694, har naturligvis været 
Hovedaarsagen til, at man ikke paa
ny reducerede Byens Rettigheder.



KØBSTADBYRDER.
Den Naadens Sol, der gennem 10- 

Aaret fra 1C90 skinnede over det af 
.Vod og Ulykker hjemsøgte Rodby, 
nanede at kaste sine Straaler et 
Stykke ind over Aarhundredskiftels 
Tierskel. Skont 1700-Aaret gik ned i 
lavt hængende Skyer, der varslede 
ogede Byrder for den af Skæbnen og 
Kongclunot omtumlede Ry. fik den 
dog endnu en halv Snes gode Aar; 
det var særlig de udenrigske Forhold, 
den skyldte Takken derfor.

Endvidere skulde der nf Korn. der 
fortes til Mulle f«»r nt mules til 
Mel eller Gryn eller skraaes ti! 
Brændevin, betales samme Afgift 
som af Mel. der indfortes i Ilyen. 
Runderne paa Landet var fri før 
denne Consumtions Skat Yderligere 
var Folkeskatlen. der betaltes af 
Folkeholdet (Karle. Piger og Drenge' 
i Kobsladerne dobbelt saa boj som 
paa Landet. Da Avlsbrugerne i Rod
by alle var Fæstere og som saadan 
ne maatte betale Landgild-' og alle

SL/EGI EN WI LLERS GA ML E K 0 BM A M D S G H A R D

31. December 1700 udstedtes Fre
derik IV.s Forordning om »Consum- 
tionens Oppebørsel i Danmark«, og 
denne Forordnings V Kapitel § 12 
lod; »Da Hillerod, Skanderborg. Ni
be, Logslor og Rodby har mere end 
Bondenæring og Avling skal de 
lige med andre Købstæder give Con- 
sumlion«. For Rodby med den ud
strakte Bondenæring betod delte et 
klækkeligt Sknttepaalæg; thi Forord
ningen bestemte bl. a. al der af alle 
Kalve. Svin, Lam Gæs og H o iis , der 
blev tillagt i Købstæderne skulde 
svares samme Afgift, som den, der 
ellers betaltes ved Portene, naar 
de indfortes til Byen ude fra.

de andre paa Bunder hvilende Afgif
ter, er det indlysende, at Itodbymien- 
dene derved læskattedes dobbelt 
Naar de ikke desto mindre i don 
fnrsle halve Snes Aar kunde klare 
Dobboltlæskatningen og tiltage \ Vel
stand, saa skyldtes dette kun do gode 
Konjunkturer, som ogsaa gav sig 
Udslag i Opførelsen af nye Køb- 
mandsgaarde. Men da de gode Tider, 
slap op, led Byen stærkt under Dob
beltbeskatningen. og i det følgende 
Aarhundrede andrager Rodbymæn- 
dene alter og atter om at faa Lettelse 
i den, men stadig uden Resultat.

Consumlionen, eller paa dansk 
Forbrugsskatten, var jo i Virkelig-



heden on Told paa Varer, som til 
Lands eller til Vands fortes ind i 
Byerne, og del gjaldt jo derfor om i t  
indgærde dem saaledes, al man ikke 
kimdo slipiK* udenom Consuintions- 
betjentene (ToldopsyneO. Det var let 
nok al opfore Bomme ved alle T^an- 
devejsindkorslerne til Byen, men det 
var ulige vanskeligere og mere be
kosteligt al indgærde hele Byen, saa 
man ikke ad Markveje og Bagporte 
kunde indsmugle Varerne og narre 
Urgeringen for Tolden. Der var kun 
•*n Vej udenom en saa bekostelig og 
generende Foranstaltning og den gik 
ud paa. at Byerne selv forpagtedo 
Consumlionen, d. v. s., at man dan
nede sig el Skon over, hvormegelden 
kunde andrage nnriig, og al vedkom
mende By saa betalte denne Sum 
lil Regeringen . og lod Varerne gaa 
frit ind. Denne Fremgangsmaade an
vendte man ogsaa i Rodby. Men da 
det var ret almindelig, at Regerin
gen forpagtede Consumlionen ud lil 
Enkeltmand, løb man stadig den Ri
siko. al en Privatmand kunde komme 
og byde en større Forpagtning end 
Byen betalte. Denne Fare frygtede 
man, hver Gang Forpagtningstiden, 
der gerne var paa 3 Aar, udløb. Den 
udløb f. Eks. med Udgangen af 1706 
og i Oktober samme Aar indsendte 
Rodby-Borgerne Andragende om at 
faa den fornyet.

I Andragendet anfører Borgerne, 
al de svarer Landgilde til Aalholm 
Slot samt Matrikel-, Proviant- og 
Rytter-Skat af ca. 320 Td. Hartkorn 
og alligevel svarer Skatter som an

dre Købstæder »udi Alling, det være 
sig Indkvartering, Kopskat, Baads- 
mænd eet « De tilfojer stolt, at de 
ti! Dato ingen Restancer har, til 
Trods for, at de ofte lider Skade ar 
Højvande »baade paa det saaedc 
Korn og i Husene«. Hvad Consum- 
tionon angaar. da har de hidtil faaet 
den i Forpagtning, uden at den har 
været udbudt, og de har i de sidste 
3 Aar betalt 795 Rigsdaler om Aaret. 
De heder nu om igen at faa den paa 
samme Betingelser, uden Hensyn 
lil, al der maaske kan findes nogen, 
der »af privat Had« vil byde mere 
for at fore os ud i den store Bekost
ning at indhegne eller indgrøfto 
Byen. Men, siger de videre, en Ind
hegning er umulig, fordi Hegnings- 
materiale her ikke er at faa for Pen
ge. Desuden »er denne By vidt be
greben«, idet Husene ikke som i an
dre Kobslader er sammenbyggede, 
mon ligger spredte, og en Indgroft- 
ning kan derfor ikke ske uden til 
stor Skade for Avlsmrondene, som 
derved vilde afskære« fra deres Tof
tejorder; og selv om man vilde fore
tage en Indgroftning kunde den ikke 
bestaa hverken paa den sondre eller 
den nørre Side af Byen; thi de Grøf
ter, som er opkastet den ene Dag, vil 
en anden Dag blive udjævnel af Høj- 
vandet. Og endelig vilde en Indheg
ning eller Indgroftning saml »Ind
kørsels og Portes Forfærdigelse« bli
ve en stor Omkostning for os fattige 
Mænd.

Amtmand Lfllzow skriver i sin 
Paategning, der er dateret Søholl 25.



Oktoln'r 1700. at efter hans »Viden- 
skal»« svarer Borgerne Consumlions- 
forpagtn ingen af »deres ydersto 
.Evne«, og han indstiller derfor An
dragendet ti! Bevilling. Denne blev

••rkhrrc, at de havde svaret enhver 
>it og sad uden R«‘staneer. saa st.sl 
dette naturligvis i Forbindelse med 
den almindelige Velstand, som her
skede i Landet i disse Aar. da Dan

G A M M E L T  K ø  BM A N D SP A K H (J S

da ogsaa givet, ikke alene denne 
Gang. men mange Gange senere: thi 
llodbyltorgere havde Consumlionen 
i Kor|>agtning i over et halvt Aarhun- 
drede.

Naar Rodbyborgerne i 1706 kunde

mark nod store liandelsfordele ved 
al slaa udenfor de store Krige. mel. 
lem Frankrig. England. Holland og 
Ostrig. Denne lykkelige Tilstand fik 
en brat Ende 1709. da 11-Aars-Kri- 
gen med Sverrig udbrod.



DEN FATTI GE KØBSTAD

l)c mørke Tider, 11-Aarskrigen 
affødte, indledes endog med en mis
lykket Brødkornshøst. hvorom man 
faar Besked gennem et Andragende, 
som Rodbymamdene indsendte 3. 
August 1709.

! Andragendet beder Borgerne om 
I,indring i Harlkornsskatlcn, da de 
ellers vi! blive »ganske ruinerede«: 
thi, siger de, Gud har i delte Aar 
hjemsøgt os med stor Misvaikst paa 
vort Vinterkorn. som næsten, ganske 
er borte og udgaaen, saa ingen Grø
der deraf er al forvente, uden ganske 
lidet nogle faa Steder. Andragendet 
slutter saaledes: »Vi fattige Under
snalter er derover helt lied røvede og 
ved ikke paa hvad Mnade. vi ska! 
ernære Hustru og Born« og faa no
gen Saasæd igen. De vedlægger et 
Tingsvidne udstedt af Fuglsc Her
reds Ting den 9. Juli mod Syn over 
Vin lerkornets Tilstand i Rodby Ve
stermark og Angivelse af hver 
Mands Navn og Størrelsen af lians 
Land i Vintermarken sam l Afgrø
dens elendige Tilstand. Amtmand 
Reiehow paa Aolholm har anbefalet 
Andragendet. Naar der alligevel ikke 
blev laget Hensyn til del, var Grun
den simpelthen den, al det var galt 
med JBrødkomhosten overalt i Lan

det. Vinteren 1708—09 havde været 
umaadelig streng. Frosten begyndte 
først i Oktolær og herskede med stor 
Strenghed uafbrudt til ind i April, 
saaledes, at Vinterkornet frøs bort 
de fleste Steder.

Den lange Krig lagde Handelen, 
specielt Ostersøhandolen, ode, og 
affødte et kolossalt Skattetryk. Naar 
man desuagtet ikke horer noget Nød- 
raab fra Rødby i alle disse Aar, er 
Forklaringen sikkert den, at man 
vidste, at Klager og Andragender in 
tet nyttede, da Klondighoden herske
de allevegne. Al Rødby i disse haarde 
lid er har lidt særligt under sin dob
belte Beskatning er indlysende, ja 
Krisen har været saa haard, at Byen 
ikke atter kunde komme til Kræfter.

TRISTE BILLEDER.
1735 krævede Cancelliet Indberet

ning om Kobstæderncs Tilstand, og 
den »Relation« over Forholdene i 
Rødby, som Byfoged Siersted. da ind
sendte. er meget oplysende; den gik 
ud paa følgende:

Rødbys N.æring bestaar hovedsage
lig i Avling paa Hs. Majestæts Jord 
saml ved Siden deraf et ringe Køb- 
sindsbrug. Byen er i over en Sne« 
Aar aftaget meget, og Grunden her-



lil er dens støre Hartkorn. »in 
beslaar al over 300 Td., og som alle 
og enhver i Byen er tvungen (il ni 
drivp og arare Afgift al, hvorfor ojr- 
saa en Del af Byens Bygninger ligger 
edc og uM>oe<le. Den Kabsladnæ- 
ring en og anden driver vod Siden af 
Jordbrugel, er blevcn forringe! ved, 
al de omboende Proprieta:-rer (Godi- 
ejere) og deres Fogder modlager del 
Kom, deres Bønder avler, og udfo
rer det (il andre Havne og Slæder 
til Skade for del lidel Kohmandsskab, 
der er i Bedby. De faa Varer, som 
indganr herlil eller udgaar herfra, 
bliver befordret af Byens egne Smaa- 
farlnjfr, men denne Skibsfa ri er af 
megel ringe Beskaffenhed, grundel 
paa den slelle Tilsland af Havnen. 
Drn ligger en halv Mil fra Byen, og 
bliver stadig tilstoppet af Flydesand, 
saa kun smaa Fartøjer paa fra 2 lil 
8 Læster kan befare den, og de kan 
kun med særlig føjelig Vind og Vejr 
slippe ind og ud af Havnen, og maa 
derfor ofle ligge ude i den aabne 
Sirand og modlage olier losse deres 
ladning, hvis de da ikke tvinges lil 
al søge Ly i andre Havne. Af den 
S'ags Fartøjer findes 7, dor farer paa 
Lybæk, Fyn, København- og Jylland, 
saml en sjelden Gang en Rejse lil 
Norge Af Fabriker er her ingen, og 
af Privilegier kun 2; del ene give! 
li! Christian Fejlberg paa Farveri, og 
det andel lil Hans Jørgen Mackeprang 
paa en Hestemolle, som han dog kun 
bruger lil sin egen Fornodenhed.

Det er jo et yderet trisl Billede al 
Rodbys Tilstand, Byfogden her teg

ner. og Billedetø morke Sider frem
hæves yderligere ved en Vurdering 
over hver enkelt Næringsdrivendes 
Krav. der »luller sig (il Indberet, 
ningen.

Ved Hjælp af Skallelisler og den 
her nævnle Indberetning er del mu
lig! al kaste el Strejflys over Haand- 
værkets og Handelens Udvikling.

Jordcbogerne for Aalholm Len g; 
ver bl. a Oplysning om Udskrivnin 
gen af Ekstraskatten 1610 og der 
igennem ogsaa Besked om Indbyg 
gerforholdene i Rodby. Der var 12 
Haandværkere, nemlig 3 Møllere,
2 Skrædere, 8 Skomagere og 2 Sme
de saml 2 Svende. Handelen er re
præsenteret ved lo Købmænd (Ras
mus Jørgensen og Hans Lnurilson), 
og 3 Bulikssvende. De lo Køb
mænd er dog intet Udiryk for Han
delsstandens Størrelse; Ihi som før 
nævnt drev de flesle af Bondeme til 
lige en indbringende Handel, men d« 
optræder stadig i Skallelislerne som 
Bonder.

Paa Listerne over Kvartalsskallen 
1682 findes 6 Købmænd, men d a  alle 
Byens Beboere skulde drive Jord i 
Ivungel Fæsle, anføres de B Køb
mænd pudsigl nok blandt Husmæn- 
dene med Tilføjelsen; »drives- en li
den Handele. Her er endvidere paa 
Lislen 6 Skomagere — allsaa dob
belt saa mange som i 1610 — og 
2 Skoflikkere, 4 Skrædere, 3 Vævere,
2 Møllere, samt 1 i hvert af følgende 
Fag: Hjulmand, Gartner, Hattema
ger, Handskemager, Smed, Glarme
ster og Bødker samt 4. der blot be



tegnes >Haandværker«. Sofarten er 
repræsenleret med 2 Skibsyggere,
8 Skippere. 8 Baadsmænd og 4 
Skibsmænd.

Ser man derefter paa Byfoged Sier- 
steds for nævnte Indberetning af 
1785 forbavses man over at se hvor 
s'ærkt Antallet af Haandværkere er 
steget i Løbet af det halve Aarhun- 
drede. Men Stigningen i Tal er ikke 
Udtryk for Stigning i Velstand; thi 
alle Haandværkeroe sidder i meget 
sinaa Kanr. Der er nemlig ud for 
hver af dem angivet, hvorledes de
res økonomiske Forhold er. Skoma- 
gerlaugel har hele 16 Mestre; mon 
kun 3 af dem har hver en Svend og 
en Dreng, og alle 3 sidder i »maadelig 
god« Tilstand. 1 holder to Læredren
ge, mon hans Hus er pantsat. 7 af 
dem har hver on læredreng, men de
res Huse er pantsatte og de sidder i 
tiuaadølige Kaar«, 8 har hverken 
Svend eller Dreng og sidder i »arme
lige Kaar«, og 1 sidiler ietLejehusog 
Byen maa forsørge hans Born. Skræ- 
derlaugct har 6 Mestre, men ingen 
af dem har Svend og kun 2 af dem 
Læredreng: deres Kaar or maa- 
delige eller slette. Væverlauget har 
7 Mestre, ingen af dem holder 
Svend, og kun en af dem har Lære
dreng; de sidder alle i slette Kaar. 
Handskemagerlauget har 8 Mestre, 
2 af dem sidder i »god Tilstand« og 
liar baade Svend og Dreng, og 1 har 
Læredreng; alle de andre har ingen 
Hjælp og sidder i »armelige Kaar«. 
Tobaksspinderlaugel har 8 Mestre, 
ingen af dem har Hjælp og de er alle

bundfattige. Af Smede er der 8, som 
ogsaa sidder slet i det. Sluttelig be
mærker Byfogden om Haandværker- 
ne under et. al de lever armelig, fordi 
der er fuldt op af samme Haandvær
kere paa Landet — Saa er der en
delig 0 Købmænd, hvoraf Hans Jør
gen Mackeprang handler med Klæde 
og Isenkram; hans økonomiske Til
stand er kun maadelig. da han har 
«tor Gæld udenlands. Hans Ziir* 
Enke har »lidet Salt. Tran og Tjære 
at sælge til Byens Indvaanero«. hen
des økonomiske Tilstand er kun maa
delig og hendes Hus er pantsat. Do 
øvrige 7 Købmænd driver alle »Korn- 
handel og anden grov Bondohandel«; 
de to af dem har pantsat deres Ejen
domme; de andre sidder egentlig godt 
i det, men deres Formue bestaar 
mestendels i et stort Tilgodehavende 
hos Bønderne, der anhenbart anses 
for ret usikkert og i al Fald betegnes 
som den »noget uvisse Bondegæld«. 
Om Handelsstanden som Helhed si
ger Byfogden, at den er ret daarlig 
stillet formedelst den ulovlige Han
del. der drives paa Landel, og han 
nævner med særlig Harm det, »som 
gaar udi Svang med Ærrcbo-Handc- 
len om Efterhosten udi Sildefang
sten, da de ligger en Mil herfra. Den
ne By til allerstørste Fornærmelse«. 
Det er altsaa Ærøboernes ulovligo 
Handel ved Krammos (Kramnilze), 
Byfogden her taler om. og den har 
sikkert nok skadet de Rodbymænd 
enormt. ,

Det triste Billede, som Indberet
ningen nf 1786 giver af Rødby, æn-



drede si* ikke (il det hedro i de /ol
iende Tider. 1740 udbrod Kvægpc- 
s(en. der rasede i 5—6 Aar og bort
rev Landet over Kvæg i Hundredlu- 
«indvis. og Hødby frik ikke* Barn forbi. 
Da Peslen holdt op indtraf en Bække 
Misvækslaar. og næppe var de over- 
slaaet, før Festen tog fat paany for 
alter at afluse« af Misvækst. Det gav 
Fattigdom og Elendighed alle Vegne 
og da ikke mindst i Rodby, hvor man 
plngedes med an ublu Dobbeltbe
skatning. der resulterede i, at bande 
Avlsma>nd og H.iandværkcrc og 
Købmænd stadig stod i Skatterestan
cer og sladig levede under Trusel om 
Udpantning og militær Eksekution.

1764 indberetter Præ-sten og By
fogden. at Kirkeværgen Købmand Ja
cob Oltesen har haft en Kasseman
gel i Kirkens og de Fattiges KasseT 
paa 200 Rigsdaler; de har derfor ta
get Pant i hans Gaard, der mentes 
at yde fuld Dækning, men da Ejen
domspriserne nu er faldet stærkt og 
mange Kobmnndsgaarde sinar tom
me. mener de. at del er bedst at 
sælge Gaarden ved Auktion. Dette 
bifaldes, men ved Auktionen blev 
der kun budt 85 Rigsdaler for Gaar
den. Alligevel blev Budet modtaget, 
da man skønnede, al det vilde være 
umuligt at opnaa højere Bud. Det 
var nu ikke sært. at det gik tilbage 
for Købmændene; thi Vanskelighe
derne var, som for nævnt, mange og 
store, og Regeringen hjalp kun til at 
øge dem. En af dens Kæphesle var. 
af Danmark skulde være et Fabriks
land og derfor slotlede og opmun

trede Regeringen alle mulige Fa
briksanlæg. Stutten bestod bl. a. i. 
at Købmændene blev beordret til 
aarlig at aftage et vist Parti af disse 
Fabriksvarer. Del skote paa den 
Monde, at Byfogden gjorde Indberet
ning om Købmændenes Forhold, 
hvorefter Ordren til at aftage Varer 
udgik. 1766 skriver Amtmanden sam
ledes til Byfoged Aagnard og medde
ler ham. af Rodby skal aftage Varer 
fra de indenlandske Fabriker til en 
Værdi af 1260 Rigsdaler, fordelt med 
200 Rigsdaler til hver af Købmæn
dene Hans Hansen, Erik Macke- 
prang, Christoffer Breslcr og Hans 
Ziicr samt 460 Rigsdaler til Johan 
Stauer.

Betegnende for Situationen i disse 
NedgangsaaT er ogsaa el Andragende, 
som Hodbyborgeme den 9. April 1771 
indsendte til Kongen. De gengiver 
først et Andragende. som dcenM aa- 
nod i Forvejen har sendt til Rente
kammeret og hvori de androg om til 
Udsæd al faa overladt 86 Td. Byg, 
som de vil tilbagebetale om Efteraaret, 
naar Komet er indavlet. De har over
for Rentekammeret anført følgende: 
Vinteren har været lang og streng 
og der er gaaet mere end sædvan
ligt med til Opholdelse af Livet baa- 
de for Folk og Kreaturer. Vinlerkor- 
net var ringe paa Marken og gav 
endnu mindre i Skæppen. Den »for
dærvelige Kvægsyge« bortrev igen 
for 3 Aar siden næsten alt vort Kvæg, 
og vi har maattet gøre Gæld for at 
anskaffe os det højst nødvendige paa
ny, VaaTkornet er opbrugt dels til os



og K realurerne, dels lil Betaling al 
vore Skatter, og ingen vil betro os 
Sankom uden kontant Betaling, og 
l'riscn er ovennaade hoj formedelst, 
at her kun er lidet Korn i Landet. 
Paa delte vort Andragende har Ren
tekammeret svaret, at vi ikke kunde 
hjælpes, fordi der ej var Formad af 
Korn. Efter at have modtaget delte 
bedrøvelige Svar, henvender vi os 
nu til »Deres kgl. Majestæt selv som 
Landets rette Fader, og venter, at 
dette ømme Hjerte ej kan andet end 
røres over sine højst nødlidende 
Børns Trang« og selv allcrnaadigsl 
vil træffe Anstalter til al vi faar den 
allerunderdanigst begærte Forstræk
ning af Sædekorn. — Hodbymændenc 
slutter deres ydmyge Bøn med Til
bud om al give Overmnal, naar Kor
net skal betales tilbage; thi, sigor 
de, naar vi faar Deres Majestæts 
Korn, som er 9vundet ved at tørre, 
vilde det være ubilligl, at Kongen 
skulde tabe i Maal ved, at vi betalte 
med nyt Korn.

.D en sindssyge Christian Vil, 
hvem dette Andragende var stilet lil, 
havde hverken Evne eller Villic til 
al beskæftige sig med slige kedelige 
Sager, og Slruense, der regerede som 
nogen enevældig Konge, kunde næp
pe hjælpe eftersom Kornmanglen 
madede overalt i landet og Kravel 
om Hjælp lod fra alle Kanter. Rodby 
maalle klare sig selv som den kunde 
bedst. Aaret efter var del galt med 
Vinterkornel, og Rødby fik da over
ladt 160 Tdr. Rug, men mnaltc 
ganske vist senere betale den med

3-17 Rigsdaler, som del kneb med at 
faa inddrevet.

De følgende Aar tegnede sig noget 
lysere for landbruget; næn saa ind
traf 1774 den store Brand i Rodby 
og i dens Flammer hcnlorredes alle 
Forhaabninger om en lysere Frem
tid. De følgende Aar voksede Skatte
restancerne Borgerne fuldstændigt 
over Hovedet og betog dem alt Mod 
og Energi, saa »neget mere som Re
geringen stillede sig ganske uforstaa- 
onde overfor deres Nødraab og An
dragender om Skattelettelse.

DET HAARDE SKATTETRYK.
1781 indgaar Rodbyborgerne med 

et Andragende om Lettelse i den 
Ekstraskat, de har faael paalagt un
der Navn af Indkvarterings-Hjælpe
skat. Forholdet var dette, at naar 
nogle Byer under Troppeindkaldelser 
blev paalagl Indkvarteringer, fik de 
Købstæder, som gik fri, paalagt en 
Ekstraskat, som udbetaltes dem, der 
maalle bære Indkvarlcringsbyrdcn. 
1779 har Rodby faael paalagl en 
saadan Ekstraskat paa 150 Rigsdaler 
aarlig saa hænge Indkvarteringen va
rer. I et Andragende søger Redby- 
niændcne om Moderation i disse Skat
ter og, hvis dette ikke kan ske, øn
sker de hellere at modlage el Kom
pagni Krigsfolk lil Indkvartering end 
at svare Hjælpeskat til andre Byer. 
l)e gode Rodbymænd har jo næppe 
været uvidende om, at dette Tilbud 
var ganske farefrit, idel Tropperne 
jo ikke blev lagt rundt paa maa og 
faa, men underHensyn til, hvor der



kunde blive Brug for dem, og derfor 
laa de i disse Aar i de sønderjyske 
Byer. Hødby fik ikke noget ud af sin 
Klage, til Gengæld var den meget 
træg til at betale; det kneb aaben- 
bart baade med Evnen og Villjen. I 
a! Fald skyldte Byen 1782 Kolding 
folgende Summer af Hjælpcskallen: 
54 Rigsdaler for 1779, 170 Rigsdaler 
for 1780 og 59 Rigsdaler for 1781.

Det var ikke alene Indkvarterings- 
skatten det kneb med at faa udredet, 
ogsaa med den saakaldte Ekstraskat 
stod Rodby jævnlig i Restance. End
nu 1784 resterede der 198 Rigsdaler 
af Ekstraskatten for 1778. Efter at 
mange frugleslose Rykkerbreve var 
afsendt, tabte Rentekammeret Taal- 
modigheden og g&v Stiftamlmanden 
Ordre tjl at lade Byfogden inddrive 
den gamle Restance ved Udpant
ning. Denne blev ogsaa foretaget, 
men mod Forventning var der ingen 
af de Udpanlede, der betalte.

Onsdag 19. Maj 1784 indkaldte 
saa Byfoged Hahn Restanterne til 
en Raadstuesamling; han indbe
retter herom: Der medie adskillige 
og de blev paa det eftertrykkeligste 
o rind ret om deres Pligter og tilholdt 
al befale senest Fredag den 21. <Maj, 
ellers vilde del udskrevne Pantegods 
blive stillet til offentlig Auktion. — 
Fredagen kom, men der kom ingen 
for at betale. Der udsendtes saa Pla
kat om, at Auktionen skulde afhol
des den 28. Maj, og Restanterne blev 
paalagt at føre det udskrevne Pante
gods til Raadhusel eller betale. Men 
ingen betalte og ingen bragte noget

Pantegods. Byfogden lod da Da
gen fer Auktionsdngen Oldermanden 
for Vognmandslauget tilsige to Vogne 
til som »Pligtarbejde« — d .v. s. gra
tis — at afhente det ud|>antedo Gods 
hos SkatlenægleriK-; men de to Yogn- 
mænd, der stod for Tur, erklærede 
kort og godt, at de ikke kunde tilsiges 
til Pligtarbejde men kun til Vogn 
mandsrejser, og at de derfor ikke vil
de køre, ja de nægtede endog at gaa 
op til Raadhuset for at hore, hvad 
Bvfogden vilde sige dem i den Anled
ning. Næste Dag lod Dyfogden dem 
tilsige til Politiforhør og spurgte dem, 
hvorledes de turde vove at nægte at 
køre i Hs. Maj. Kongens Tjeneste. De 
svarede hertil, at de ikke ansaa det for 
deres Pligt at køre med Folks Gods 
paa Gaderne og ligge i Strid mod 
Borgerne af den Grund. Saa udmeld- 
le Byfogden 4 andre Vognmænd til 
at afhente Pantegodset; men ogsaa 
de nægtede med den Motivering, at 
de var bange for al der skulde blive 
Opstand. Under Henvisning til denne 
Udtalelse om »Opstand« indlæreRer 
Byfoged Hahn endvidere, a t der paa 
den Tid Pantet skulde afhentes var 
samlet en Snes af Restanterne hos 
Skipper Willer, som man kunde for
udse var den forsle Restant, der vilde 
blive hentet Gods hos. Det har ikke 
været Byfogden mulig at opdage 
Hensigten med .denne Sammen
komst; men der gaar adskillige Ryg
ler om, at det var Hensigten at hin
dre Bortførelsen af Pantegodset.

Auktionen blev alligevel aabnet til 
den fastsatte Tid med en Meddelelse



om. at da Panterne ikke var til Ste
de paa Raadhusel. vilde eventuelle 
Robere have Ret til at hente Godset 
selv. naar Betalingen blev erlagt 
kontant ved Auktionen. Denne be
gyndte Kl. 10 — med Opraab af det 
pantede Gods Stykke for Stykke — 
og blev trukket ud1 til Kl. 4W. Der 
var Tilskuere nok. men der meldte 
sig ikke en eneste Liebhaver og blev 
ikke gjort et eneste Bud.

Det smagte jo virkeliR af Sammen
rotning og Opstand, og da Rentekam
meret havde fnael denne Beretning 
gav det Stiftamtmanden Ordre til at 
begive sig til Rodby for om muligt 
al tale de Opsætsige til Fornuft in
den man greb til skrapperc For
holdsregler. Stiftamtmanden rejste 
san Hl Rødby, lod Borgerne sam
menkalde paa Raadhuset og oplæst? 
Rentekammerets Skrivelse for dem 
samt foreholdt dem, hvilken farlig 
Trods, de her havde udvist. Derefter 
irettesatte han strengt de Genstri
dige og idømte de Vogrumend, som 
havde nægtet at køre, on Mulkt paa 
lo Rigsdaler hver. 1 Begyndelsen 
gjorde Borgerne mange Ophævelser 
og paaelod bl. a., at dc havde Kvitte
ring for a l have betalt de Skatter, de 
var udpantet for; men ved Eftersyn 
af disse Kvitteringer viste det sig, al 
de gjaldt for andre og senere Skaf
ter. Enden paa det blev. al Borgerne 
alle faldt til Føje og kun »bad om 
Naadc og ikke om Retten« samt lo
vede, a l de en for alle og alle for en 
vilde botale Hs. Maj. hver Skilling, 
naar de blot maatte faa Udsættelse

til Mikkelsdag. Stift&mtroanden ind
stiller derfor til Rentekammerel, at 
Borgerne faar lilslaael denne Frist i 
Særdeleshed i Betragtning nf »deres 
Fattigdom og dette Aars slette Korn
priser«. Hvis Pantegodset skal sæl
ges ved offentlig Auktion til smaa 
Priser, vil Borgerne blive aldeles 
ruinerede, saa de fremtidig »let in
gen Skatter kan lætale. Rentekam
meret tillraadte Stiftamlmandens 
Indstilling.

Saaledes endte dette »Oprør«. Der 
var nu fornuftigvis ikke Tvivl om.nl 
Borgerne v i l d e  betale, mon da 
Mikkelsdag var forløbet resiorede der 
af de 200 Rigsdaler endnu 07. For 
disse blev der udpantet og Byfogden 
fastsatte Tiden for Auktionen, men 
Stiftamlmanden had alter Rentekam
meret om Udsættelse og fik den be
vilget, og i Slutningen af det følgen
de Aar blev endelig de sidste af Pen
gene lielall, uden at Panterne havde 
været afhentet. Det vilde dog være 
en Misforslaaelse at opfatte delte som 
Tegn paa bedre Kaar og Skatteevne; 
thi samtidig med, al de gamle Re
stancer blev betalt, opstod der nye.

I Kapitlet om Kirke og Skole er un
der Omtalen af Præsierne anført den 
Sirid, der stod om Kvioglienden til 
Præsien. Købstæderne var ellers fri 
før denne Skat og Rodiiymændonc 
fandi det med Rette ubilligt, at de 
skulde betale Kvægliendc ligesom en 
Landsby og tillige Consumtion og an
dre Skaller som Købstad. Trods Høje- 
sleretsdom og Resolutioner undlod de i 
»Oprørsaarene« i 80’erne helt al bo-



tale Kvægtienden, og alle de saale- 
des paalebne Restancer, blev de i 
.Vårene efter 1792 tvungne til at be
tale trods alle Veklager. Under Fo
leisen af hvad der her forestod, ind
gik Redbymændene i Slutningen af 
1790 med et Andragende om almin
delig Skattelettelse.

Den ulykkelige Ildebrand, skriver 
de, som for 16 Aar siden ødelagde 
det meste af denne By, har sat den 
stærkt tilbage og skadet den saale- 
des i den9 Handel, at medens der 
før Ildebranden var en halv Snes 
Købmænd, som alle stod sig godt, 
saa er der nu næppe tvende. De aar. 
ligt paabudte Skatter tynger derfor 
Byen stærkt og de beder nu om Ef
tergivelse af den halve Indkvarle- 
ri ny eskat i 10 Aar, og om a t de aar- 
lige Tillægspenge (Consumtion) af 
deres Kreaturer man rent bortfalde, 
eftersom de lige med Bønder skal 
svare Kvægtiende til Præsten og af 
denne Tiende har paadraget sig 7— 
8 Aars Restance, som nu ved Præ
stens Død fonires betalt. — Stiftamt
manden, der fik Andragendet til Er
klæring, udtaler, al det er sandt nok, 
nt Rødby er gaaet meget tilbage, men 
det gælder ogsaa de andre smaa Køb
stæder, og han frygter for, al hvis 
der nu ydes Rodby Afslag, vil de an
dre ogsaa komme og bede om Lettel
ser. Dot er besynderligt, skriver han 
videre, at Rødby er endnu uslere end 
de andre smaa Byer, da den dog har 
saa mange og gode Jorder: han me- 
noT. at det dels maa skyldes Efterla
denhed hos Jordbrugerne, dels den

haarde Consumtion, hvorfor ingen, 
som ejor noget, vjl nedsætte sig i 
Byen. Han slutter med a t indstille, 
at der gives Rodby nogen Lettelse. 
Mon Kancelliet svarer haardhjertet 
Nej.

Efter at have modtaget dette Af
slag indgaar Rodbymændene næste 
Aar med Andragende om a t faa ef
tergivet den skyldige Kvægtiende, 
næn ogsaa her faar de et harsk Nej. 
Deres »oprørske« Tendenser i do 
foregaaende Aar har sikkert gjort 
Kancelliet meget uvenlig slemt over
for dem. Men Klagerne bliveT ikke 
trætte. 1793 indgaar de igen med An
dragende om at blive fri for Indkvar
teringsskatlen. Amtmanden, der atter 
faar Andragendet til Erklæring, 
skriver, at det er rigtig, at Rodby s ta 
dig gaar tilbage og a l  Handelen ikke 
kan florere, fordi Havnen e r saa slet 
og ligger saa langt fra Byen. Rodby
mændene har i deres Andragende 
skumlet over, a t Rodby skal betale 
lige saa stor Indkvarleringsskat som 
Maribo, og hertil bemærker A m tm an
den: »Velstanden i Maribo er i Al
mindelighed ikke stor. saa al Jalou
si over hinanden ikke burde finde 
Sted mcHem disse tvende Købstæ
der, allerhelst Rodby er efter s in  Be
skaffenhed at betragte baade som 
Købstad og landsby , som virkelig 
burde være en Fordel. Maribo der
imod har den Bekvemmelighed Rød
by ej har, nemlig at ligge midt i L an
det«. Han slutter med underdanig at 
indstille, om Rodby og d e  andre smaa, 
fattigo Købstæder kunde befries for



Indkvarteringsskatten. Men Kancel 
liets Svar er atler et Afslag.

1795 soger By fogden, de eligerede 
Borgere og Takserborgerne paa Byens 
Vegne om Skattenedsættelser, først 
om at blive fri for Indkvarterings- 
skatten. og efter at det er afslaaet. 
om Fritagelse for at svare Tillægs- 
penge af Kreaturerne. Ogsaa <Hte 
afslaaes.

TOLDSNYDERI OQ DETS FØLGER.

Ved Forordningen af 1762 blev 
Bortforpagtningen af Consumtionen 
afskaffet, efterhaanden som Forpagt
ningskontrakterne udlob, og der an
sattes Consumlionsbeljente til al 
paase. at enhver svarede, hvad han 
skulde. Consumtionsbetjentene sorte 
rede under Tolderen, men senere an 
sattes yderligere en Consumtionskon- 
trollor til al paase. a t der ikke gik 
Snyderier i Svang Hvis en saadan 
Kontrollør vilde tage sin Stilling 
meget alvorlig, kunde han faa nok at 
gere; thi allevegne søgte man at sny
de sig fra Consumtions-Skatten eller 
Tolden, og lykkedes det, pralede man 
underhaand^n af sine Bedrifter Saa 
ledes ogsaa i Rødby, hvor Snyderiet 
var forholdsvis let at praktisere. Byen 
var. som tidligere nævnt, ikke ind
hegnet eller indgrøftet, men kun for
synet med Bomme ved Landevejenes 
Indlob i Byen, og det var derfor nemt 
at indsmugle Varer udenom Opsynet 
ved Bommene. Tilmed syntes baade 
Tolderen og Consumtionsbetjentene 
at have taget deres Stilling megpt 
(et. Det gik godt en Tid lang. men

saa blev der paa en meget fyndig og 
yderst generende Maade skredet ind 
mod Snyderiet.

I August 1787 indsendte Consum- 
tionskontrollor Muth en Klage Ul 
General-Toldkammeret over Tolde
ren og hans Betjente. Disse sidste er. 
skriver han, beslægtede med tndvaa- 
nerne i Rodby og ser derfor gennem 
Fingrene med dem. Desuden tager 
Tolderen hyppigt Betjentene fra de
res Post ved Bommene for at skrive 
paa Kontoret; medens Tolderen og 
G adebet jenten er paa Lysilur, saale- 
des at Byen ligger aaben for al Ind
forsel af toldpligtige Varer Ligeledes 
bliver der spI gennem Fingrene med 
det Kom, Avlsmændene i Byen forer 
til Molle for at faa malet, saa de ikke 
betaler den pligtige Consumtion der
af. Videre klager ha« over, at en 
Hvedebrodsbager Hans Otlesen be
standig og ganske ulovlig brændsr 
Brændevin, men Consumtionskon- 
trolløren tør ikke foretage Husunder- 
sogelse, da bande Tolderen og Gade- 
betjenten bor hos Otlesen og holder 
med ham. Endelig klager Kontrollø
ren over. at Byen har mange Bag
porte og l<aager uden at der findes 
en eneste Nøgle til dem paa Konto
ret. hvorfor man heller ikke er i 
Stand til at sorge for, at de er luk
kede om Aftenen 

Denne kraftige Klage blev sendt 
Tolder Krommelin i Rodby til Erklæ
ring. Han indrommede, at Betjentene 
er beslægtede med Indvaanerne. men 
hævdede, at det ikke var muligt at 
faa Betjente andre Steder fra, da de



ikke kunde leve af den Rigsdaler, de 
fik i Ugeløn. Derimod benægtede han, 
al Betjentene var forsømmelige; hvis 
do var det, kunde Kontrolleren jo let 
konstatere det ved, som hans Pligt 
var, ofte at indfinde sig ved Bom
mene. Hvad Brændevinsbrænder!«1! 
hos Bageren angik, da var det kun 
til Husbehov. »Lystturene« som Kon
trolløren taler om, er Tolderens Em
bedsrejser til Kramnilze for at paase 
Udlosning og Indskibning af Varer, 
og han (ager da gerne Toldassisten
ten med og er ogsaa nodt til at tage 
en Betjent fra den ene af Portene, 
som ikke er af synderlig Betydning 
Med Hensyn til Bagportene, da er 
det rigtigt, al der ikke findes Nøgler 
paa Kontoret; men dels vilde det 
være et uoverkommeligt Arbejde al 
bolde alle disse Porte lukkede, dels 
ligger endnu flere Huse og Gaarde 
ode siden den store Brand, hvorfor 
Indbyggerne ikke har formaaet at 
indfrede alle Steder med forsvarlige 
Lukker

Kammeret betydede herefter Tol
deren, at han ikke maa tage Betjen
tene fra Portene, at Bageren ikke 
maa brænde Brændevin, og al alle 
Bagporte skal holdes under Laas og 
Lukke Kontrolloren fik paa sin Side 
Besked om. al hvis Betjentene er 
forsømmelige maa han gribe dem 
paa fersk Gerning og give Indberet
ning derom

Ordren til al lukke Bagportene var 
altsaa givet, og del kom Avlsmæn- 
dene meget ubelejlig. 29. Oktob r 
1787 indgaar de derfor med et An

dragende til Genoraltoldkammcret 
om at blive fri for al lukke Bagpor. 
tone, da dette vil være »Byens Ruin«. 
Kammeret sendte Andragendet til 
StiftamUnandens Erklæring, der blev 
afgivet 29. Januar 1788 og gik ud 
paa følgende: »Rodby er af alle Kob 
slæder i Lolland den fattigste« og en 
Indhegning eller Indgroftning vil bli
ve meget bekostelig og næppe mulig, 
da Højvandet olte gaar lige op til 
Byen paa dens ene Side og hastig 
vilde odelægge enhver Indgroftning 
Dernæst vilde Indvaanerne, der næ 
sten alle er Avlsbrugere, blive ruin** 
rede, hvis de hver Gang, de havd<* 
noget al bestille paa deres Jorder, 
skulde hente Nøglerne til deres Bag- 
porte og Laager paa Toldkontorel. — 
General-Toldkammeret frafaldt da 
ogsaa Resolutionen og nøjedes med 
at give Tolderen og Betjentene P aa 
læg om al passe godt paa.

Rødbymændene slap altsaa forelø
big med Forskrækkelsen, uden at de 
derfor holdt op med at snyde sig fra 
Tolden. Consumlionskonlrollor Mulh 
var imidlertid stadig paa sin Post, og 
indgav Tid efter anden Irslem te  og 
bevisfasle Klager. Snart var der paa 
Møllen malet meget mere Korn end 
vedkommende Avlsbruger havde a n 
givet, snart var der slagtet en Ko u n 
der foregivende af, at det var en 
Kalv. saa der kun var betalt 16 Skil
ling i Stedet for en Rigsdaler i Afgift, 
og snart havde den og den Borger 
indøm uglet Varer bag om By on. Det 
er klart, at Consumtionsibotjealene 
paa Grund af dette skrappe Ellensyn



blev ilde eete i Byen, og ai mangen 
Borger af et godt Hjerte skallede 
dem do flest mulige Fortrædelighe
der Et karakteristisk Eksempel paa 
Krigsforelsen moMem Borgerne og 
Betjentene foreligger i en Pakke 
vidtloftigo Dokumenter angaaendo 
en Retssag, der fortes helt op til 
Hojesleret.

Blandt de mango, Gonsumlionsbe- 
Ijontene havde ot godt Øje til, var 
ogsaa Mogens Pedersens Enke <>g 
Sonner. Efter en Husundersogelse. 
som Betjentene foretog i 1793, Skældte 
dr*n ene af Sønnerne Betjenten Chri
stian Hansen ud for Skætm og Tyv. 
Betjenten svarede ikke med Kom
plimenter, men havde ifølge Vidners 
Udsagn forbandet sig paa, a t han 
nok Skulde hæ vne sig paa Mogens 
sønnerne, om han saa iskulde kfajde 
Stejle og Hjul« derfor; thi han  var 
Mand for a l -knække ibaade Arme og 
Ben paa de Fyre. Det var Forspillet.

16. April 179-4 fik Betjentene Mis
tanke om, at der var indsmugle* Hve
demel i Enkens og Sønnemes Hjem, 
og tre Betjente forlod denfor deres 
Post ved Portene og trængte ind hos 
Enken for at foretage Husunderw- 
gølse. Under deres Søgen trak  de 
ogsaa en Natpotte frem under Sen
gen for at so om don v a r fuld af Mel. 
Dot v a r  den ikke, men don var fuld 
af noge* andet, og Resultatet af denne 
Undersøgelse hlev, a l Betjentene fik 
Poltens Indhold over sig. De indkla
gede derefter Enken og hendes Søn
ner for a l have overhældt dem med 
»Urin og M enneskebarn«. I Retten

hævdede de Anklagede, at Betjen
tene selv havde spildt Pottens Ind
hold ovor sig, hvorimod Betjenten» 
■lige 9aa 'bestemt hævdede, at Enken 
havde slaaet til den og derved med 
Forså* kastet Indholdet over Betjen
tene, som derved var forhaanot gro
væligt under Udførelsen af deres Em
bedspligter. Der havde ikke været 
andre til Stedo end de i Sagen impli
cerede, og Vidneførsel var altsaa 
udelukket. Fors* den 16. Maj 1796 
faldt der Dom ved Bytinget, og 
skønt Paastand sted mod Paastand, 
kendte Byfogden Enken for skyldig 
cg idcmle hende oir Bøde paa -4 Mark 
til Byerns Fattige. Denne milde Dom 
vikle Embedsmandene ikke tage for 
gode Varer, og Dommen blev derfor 
efter Ordre fra General!oldkamrel 
apeiløret og Sagon indamket for Høje
steret, der afsagde sin Dom 29. No
vember 1796. Den lod paa, at hvis 
Enken inden 14 Dage efter Dommenb 
Forkyndelse med sin  Ed vilde be
kræfte ein Paaetand om, a t hun  ikke 
forsætlig havde oversprøjtet Betjen
tene med Urenligheder, skulde hun 
være fri for Tiltale. I modsat fa ld  
sknlde hun bøde 100 Rigadalor li! 
Kongens Kasse og i Procesomkost
ninger ved Retterne betale 90 Rigs
daler. Dommen blev forkyndt den 
10. Februar 1797, men ved Fristens 
Udløb havde Enfcctn ikke aflagt den 
begærede Fxl. Kammeradvokaten be
ordrede derefter de idømte Bøder og 
Sagsomkostninger inddrevne ved 
Eksekution hos Enken. Men -mi und
skyldte hun sig med, a t hun  var



»gammel, svag og wi/oldjg« og derfor 
»kke havde vidsi, om hun skulde 
indstævnes til Aflæggelse af Eden, 
eller hvorledes hun skulde Jortiolde 
sig. Hun fik derefter kgl. Bevilling 
til, hvis hun turde aflægge Eden, da 
a! aflægge den i sil Hjem for By- 
fogden.

Her duller Sagens Dokumenter, og 
man faar ikke al vide om Enken har 
aflagt Edrn eHer har været saa hel
dig at do forinden. At Betjentenes 
Anklage ikke uden videre Blev taget 
for gode Varer, havde sikkert sin 
Grund i. at den ene af Betjentene 
havde handet paa at ville hævne sig 
paa Sønnerne og Enken; disse®Paa
stand om, at Anklagen kun var el 
Forsog paa a* fuldbyrde dis®o Hævn- 
planer, kunde derfor ikke uden vi
dere afvises. Men længe inden denne 
Sag duttede var Straffen kommet 
over Toldsnyderne og deres By. 

Grundet paa de mange Klager havdi? 
Generakoldkamret omsider tabtTaol- 
modighed^n og sendte 3. Maj 1794 
Sliltamtmanden el af Muth — der nu 
var forfremmet til Inspektor — ud
arbejdet Forslag til Indhegning af 
Byen med Ordre om øjeblikkelig al 
lade Indhegningen udfore, saa meget 
mere som det kunde gorcsmed »ringe 
Bekostning og Ulejlighed«. 24. Juni 
svarer Stiftamtmanden paa Fore
spørgsel, al han straks havde sal 
Arbejdet i Gang, at en væsentlig Del 
af del var udlert og al Resten snart 
vilde bliv« færdigt.

Saaledes fik Rodby 1794 del Told 
hegn, som den i omtrent et helt Aar-

hundrede havde frygtet, og derved 
mistede den sin sidste og eneste For
del frem for andre Kobstæder Dens 
Særstilling bestod nu udelukkende i 
den dobbelte Beskatning.

Ret længe kom Rodby dog ikke til 
at lide under de skærpede Toldskat
ter; thi 1. Februar 1797 udstedtes en 
ny Forordning om Told- og Consurn- 
tions-Skal og den belod for Rodby 
intet mindre end, at den Dobbeltbe
skatning Byen havde lidt under 
gennem hele Aarhundredet, nu i det 
væsentligste blev hævet. Ved For
ordningen ophævedes nemlig i sam t
lige Kobstæder ikke alene Skatt°n 
paa Tillæg af Kreaturer — som Rod
by saa mange Gange forgæves hav. 
de andraget om at slippe for — men 
ogsaa Skallen paa Folkehold og 
Græsgangspengene. Tilbage af Dob
beltbeskatningen havde Rødby nu 
•kun Kvægtiemdon til Præsten*. Og den 
Kordel, Avlsbrugerne i Rødby havde 
af at leve under Købsladforhold op
vejede fuldt ud denne Ydelse, der 
bestod i hvert lOende Stk af de i 
Aaret liUagte Ungkreaturror. Men 
man maa jo erindr?, at det var et 
udpræget Kornavlslandbrug, og at 
Kvægholdet derfor var yde-nst ringo, 
som Regel 3—4 Køer paa en Gaard. 
det vil sige, at der gennemsnitlig kun 
blev tillagt et Par Kalve paa hver 
Gaard om Aarot.

Del Aarhundrede, der nu var ved 
at ebbe ud, havde været fattigt og 
trangt for alle danske Købstæder og 
dobbelt trangt for Rødby. Det ny Aar- 
hundredes første Trediedel lignede i



mangl og meget sin Forgænger. De 
forsle Aar var slraalende for lægge 
og af samme Grund Del var Neutra
liteten under Slormagtskrigeno. som 
bragle Velstand til Danmark. I 
IBOO-Tallels forste Aar var dette Til
fælde i endnu hojere Grad end i 
1700-Tallels forste Aar; men lige
som 11-Aarskrigens Udbrud 1709 
gjorde en brat Ende paa Herligh.*. 
den. saaledes kaldte Bombardernes) 
trt og Flaaderovet 1807 og all. hvad 
derefter fulgte. Morke og Fattigdom 
ind over Landet, og Rodby fik saa 
godi som nogen de daarlige Tider al 
føle. men Mørketiden blev ikke nrer 
saa lang som i det forrige Aarhun- 
drede; fra Tiden omkring 1830 bar 
det langsomt men sikkert opad

JORDERNE.
Skønt Rodby i Indbyggertal horte 

til Landets mindste Købstæder, hav
de den dog med Hensyn til det dyr
kede Areal Rang blandt de største; 
paa Oerne blpv den i saa Henseende 
alenp overgaael af Roskilde. Rødbys 
Jorder udgjorde for Digernes Tid op- 
imod el Par Tusinde Td. Ld. Men 
alle de yderste Jorder mod Stranden 
laa i Aarhundreder hen som Græs
ningsoverdrev, der aldrig havde sH 
en Plov, og ofte blev overskyllet af 
Højvandet. Selv Agerjorden led 
jævnlig under Beseg af Havet; i 
Matriklen af 1664 hedder det f Eks : 
»Beklages af Indvaaneme udi Rød
by. al Vandfloden gor dem underti
den temmelig Skade paa en Del af 
deres Jorder«. Alligevel blev Jorderne

sal i urimelig hojl Hartkorn, hvilk -l 
jo ogsaa fremgaar af de mange Kla
ger. I 1604 udgjorde Byens samlcd« 
Hartkorn 267 Td.. men i 1688 blev 
det forhøjet til 346 Td skont Land 
bruget var mere end sløjt og hele 0 
Gaarde stod »øde» og maatle paa 
tvinges andre Bymrend, der i For 
vejen havde Besvær nok mod deres 
“get Gennem hele det følgende Aar- 
hundrede maatle Rodbytnændcnø 
skatte af 320 Td Hartkorn, hvilket 
vil sige nt Jorden var sao hojt taxe 
ret. at der gik mindre end 7 Td. Ld 
paa en Td Hartkorn. 1844 blev Hart
kornet nedsal til 287 Td.; Byens hele 
Areal var da opmaalt til 2383 Td. 
Ld . hvilkel svarede til knapt 9 Td 
Ld pr Td Hartkorn.

I el foregaaende Kapitel er skildrel. 
hvor elendigt Forholdenp for Fæ
sterne i Rodby — som alle andre 
Steder paa de lolland-falsterske 
Krongodser — var efter Svenskekri
gen 1659 og Aarhundredel ud. I 
Størstedelen af det følgende Aarhun- 
drede var Forholdene ogsaa alt andet 
end lyse, eftersom Landbruget led 
bnade under Kvægpest og Misvækst- 
aar. men i Aarhundredets sidste 
Fjerdedel indtræder der en Bed
ring. som gav sig Udslag i, al 
man nu ikke længere betragtede 
det at faa en Gaard i Fæste som 
sn Byrde, men tværtimod som en 
Fordel, man kappedes om. Nu lyder 
Klagerne ydersi sjeldent paa, at 
man er bleven paatvunget et Fæste, 
nej. naar der nu klages, er del over. 
al man uberettiget er bleven berøvet



den Jord. man hidtil bar haft i 
Brug. Navnlig efter 1785 bliver disse 
Klager hyppige. Nævnte Aar blev der 
indfort en ny Ordning ved Bortfrcst- 
ningen af Jorderne, idet Byfogden nu 
skulde udmelde 4 Mænd i Byen til at 
gone Indstilling om, hvem der skulde 
have Jorderne i Fæste. Det er klart, 
al denne Ordning let kunde give An-

og Usikkerhed blandt Borgerne, der 
bliver fralaget deres Jorder, skont de 
svarer deres Afgift. Der maa. skriver 
Stiftamtmanden, fastsættes andr^ 
Regler for Bortfæsteisen af Jorderne 
saaledes, at den Mand. der dyrker 
dem i Dag. ikke udjages fra dem i 
Morgen, for at cn Uvedkommende 
kan faa dem At en Mand f. Eks for

DANSKE ATLAS KOKT OVER RODBY

ledning til Vilkaarlighed, idet Folk 
indenfor Byfogdens Klike eHer Ven
nekreds blev foretrukne. Det varede 
da heller ikke længe, for Klagerne 
sirommede ind til Stiftamtmanden.

Den 25. September 1785 sender han 
Byfoged Reimer en vred Skrivelse, 
hvori han bebrejder ham, at der 
stedse indløber Klager over Bortfæst
ningen af Jorderne, der sker paa en 
Maade, som bar skabt stor Misnøje

ser sig mod Brandanordningen, er 
ingen Grund til at fralage ham Jor
den, og har han gjort sig skyldig i 
andre Forseelser, saa maa han dom
me« fra Jorden i Stedet for at miste 
dem uden Lov og Dom. Hvis Kla
gerne fortsætter, vil Stiftamtmanden 
anbefale hver enkelt af de Foruret
tede at henvende sig direkte til Kon
gen med deres Klager.

Formodentlig har Stiflamkmajiden



givet Klagerne en tilsvarende Be
sked; thi gennem Rentekammeret 
indlober nu en Række Klager til 
Kongen. Kammeret knever gennem 
Stiflamlmandcn Oplysninger om hver 
enkelt Sag, og Resultatet er hver 
Gang, at Byfogden faar Ordre til. al 
give .lorderne tilbage til de oprinde
lige Fæstere. 7. luni 1788 sender 
Cancellie-t Sliftamtmanden »til vi
dere Bekendtgørelse« en Skrivelse, 
hvori det hedder, at det med de Jor
der. som Consumptionsforvalter 
Thrane og Købmand Horneman Suhr 
har fnact overdraget, forholder sig 
»om med de tidligere omskrevne, 
nemlig- af de er tagne fra Borgerne, 
uden at disse er domle fra dem, og al 
Jorderne derfor skal lilbagegivcs de
res tidligere Brugere, uden at disse 
skal yde anden Erstatning til de nu
værende Brugere end Godtgørelse for 
Pløjning og Sædekorn.

— Som tidligere omtalt var dø 
allerfleste af Rodbys Jorder Kron
gods. men fra gammel Tid havde Hoj 
bygaard og Lungholms Bander Part i 
Rodbys Fællesgræsning. Allerede 
1770 indgik Rødbymændene med An
dragende om. al faa delte Fællesskab 
med andre Sognes Bønder udskiftet. 
Men Tiden trak ud og forst 1786 blev 
der gjort Alvor af Sagen. Udskiftnin
gen gik alt andet end glat, idet Rød
bymændene klagede energisk over. 
Beliggenheden af de udstukne Lod
der. Efter mange Moder og lange For
handlinger hlev Sagen endelig ord
net, men der maalle et Magtbud ti!, 
før man fik Ende paa Striden.

Fælivsdriften fortsattes iovrigt læn
gere i Rodby end de fleste andre Ste
der; de yderste Marker blev udskif
tet 1806 og Gaardene flyttet derud; i 
mange Aar derefter betegnede* de 
derfor som »Udflytterne« Samtidig 
blev ogsaa Præslegaardens Jorder 
udskiftede af Fællesskabet; men 
saaledes al Præsten fik Jord baadr 
Ost og Vest for Byen. Alle de øvrige 
lorder nærmest Byen blev forsi ud
skiftede 1836. 1 danske Atlas fmd"s 
> t Kort fra Tiden omkring 1766, der 
ogsaa gengiver Markskifterne. Skont 
Kortet ingenlunde er paalideligl — 
det viser f Eks flore Markakiftsr 
Nord for Byen. hvor der jo kun var 
en kort Strækning ud fil Kirkenorel 
— giver del dog et fndlryk af Fælles- 
driftens Markinddeling. Hver af Mar
kerne havde sin særlige Betegnelse, 
som findes angivet paa de gam'e 
Ma*rifcelskort. NoTd for Byens vestre 
Ende laa »Nordre Tofter« og Nord for 
Vejen til Næsbæk Ladested laa 
»Nordre Næs Ager« og Sønden for 
Vejen »Søndre Næs Ager« Syd for 
Byen laa »Sonder Tofter« og Syd her
for Vesler-Mark. Mellem-Mark og 
Oster-Mark: men indenfor disse Mar
ker var der særskilte Benævnelser 
for de forskellige Dele af Marken. 
Den nedersle Del af Mellem-Mark og 
Øster-Mark hed f. Eks. »Under Di
gerne«. og her maa allsaa de første 
beskedne Diger have ligget. Syd her
for laa endelig de i 1806 udskifted - 
Jorder og Overdrev, hvoraf de nord
ligste hed »Vester ny Mark« .'g 
»Øster ny Martr«. I sidstnævnte Mark



laa »Bekkedrage Mose«.. »Darkot 
Mose«, »Iloggesw Stjovl« og flor«- 
YandhuUer samt o( EitgdrRg »Bek
kedraget«, der strakte sig itvers gen-

ndn hele Marken og hen til 'Vest-'r 
ny Mark«, der mod Nord græntsed" 
til den Del af Fjorden, der fra 
Dragsminde Joh ind om Lidso. ()gs*aa

Paa hos- 
staaende Ud
snit af Gencral- 
stabskortet er op
trukket de gamle Kyst
linier efter Kurverne paa 
Generalstabskortet; ved Sam
menligning med Matrikulskortel 
Ira 1806 kan man let forvisse sig 
om at Kystlinierne er rigtige. Ogsaa 
nogle af de gamle ovenfor nævnte Navne 
er indskrevet herpaa. Paa Kortet af 1806 
er angivet en stor Skanse paa „Sonder Binder
næs“ og en mindre paa „Norre Bindernæs“. Den 
sidstnævnte eksisterer endnu, hvorimod den store 
Digebygningen 1872 og anvendt til Fyld i Diget

Skanse blev sløjfet ved



»Vester ny Mark« var geomemskaa- 
ret af et Par Engdrng og i dens nord- 
ustligc Hjorno laa den siv- og græs
bevoksede »Dæve!e Holm« som mod 
Vest lob ud i »Dævetøholm Odde«. 
Det var disse to 'Marker samt en Del 
af den Syd herter liggende »Vest»r 
Sonderstrand«, der i 1806 udskilte
des til Udflytterne. Arealerne Øst og 
Vest lor »Vester Sonderstrand« var 
Overdrev, gennemforet ad Vandløb, 
og fyldt med større og mindre Vand
huller, hvoral det storslo var »Kra
ges««. Paa »Oster Sønderslrand« laa 
en stor Samling Gravhøje, »HyUe- 
hoje«, hvoraf der mi kun er lidet til
bage. Nedenfor Overdrevene gik m 
smal Aran af Fjorden og tvaa den an

den Side at denne Fjordarm strakte 
sig »Sytfchobn« og »Myggefjed« som 
en Jang smal I-andlunge, der ligele
des benyttedes som Overdrev. I 
denne l-andkinges yderste Kant 
blev Digerne Tejst eller Stormfloden 
1872. Fra DragamindeloheA mellem 
Mvggefjcd og Bredfjed strakte del 
gnmdddt Vand sig langt og bredt Syd 
for Lidse, der var en virkelig 
0, og helt hen tH Dævetshohns 
Odde, omkring Nørre Bmdernros, lor 
Syd om Sønder Bindemæs at skyde 
den før nævnte smalle Fjordarm 
helt hen' »forbi Sylthobn, bvdr d^r 
fandtes et lille Udløb. Det var al Isa a 
en betydelig Landvinding, der efcetc 
ved Digeanlægol 1878—7i .



BYSTYRE og BYLIV

Gennem Aarhundreder adskille 
Rodby sig ikke fra andre Landsbyer, 
havde Kaar og Skæbne sammen m?d 
dem og hævede sig ikke op over deres 
graa Masse eller gjorde sig bemær
ke! fremfor de andre. Fors! i Tiden 
omkring 1500. da Rodby fik sine 
Handelsretligheder, begvndle den at 
skyde i Vejret og hæver sig i Kraft 
af sin Særstilling hojt over de andre 
Lindsbyer.

Sammen med Retten (il al ind- og 
udfore Varer optræder Tolderen, der 
ska! varetage Kronens Interesser 
Stillingen har sikkert i Begyndelsen 
været ret beskeden Under Christian 
II havde Tolderen Anders Nielssen 
som Lon faaet Livsfæste paa »n 
Gaard og en ode Jord. hvoraf ban 
skulde svare Mark aarlig og 
holde Lensmanden en Nat over med 
Mad, 01 og Heslefoder. men være fri 
for al anden Tynge. Senere blev Tol
derembedet i Rodby en ret betydelig 
Stilling, idet de Befalinger, der fra 
Kronen udstedtes til Borgmestrene i 
Købstæderne, (or Rodbys Vedkom
mende blev tilstillet Tolderen, der 
havde at paase, at de blev overhold! 
Han kommer derigennem til at spille 
en ikke ringe Rolle i den lille Bys 
Fysiognomi. Han bestyrer den atore

Færgetrafik paa Dragsminde og sor
ger (or, at hver af Rodbymændene 
offer Tur faar, hvad de tilkommer af 
den gode Færgefart; han opkøber 
Korn og andre Varer til Regeringen 
og har mange andre Hverv, der for
toner ham med en Indflydelse, som 
ingen i den lille By er blind for. og 
alle unsker derfor at staa sig godt 
med ham. I foregaaende Kapitler er 
nævnt adskillige af de kongelige Or
drer, der tilflød Tolderen vedrørende 
Færgefart. Skatteudskrivning in. m. 
Her skal yderligere nævnes et Par 
Breve, der belyser Tolderens Stilling, 
som Kronens Repræsentant i Rodby. 
27. April 1557 faar han sammen med 
Borgmestrene i Købstæderne Brev 
om al kundgøre for Byens Indvaa- 
nere, al hvis nogen af dem nægter ut 
sælge deres Korn nu. men lægger d.kl 
op i Haab om Dyrtid og højere Priser, 
d« vil Kongen sorge for, at vedkom
mende nodes til at sælge Kornet for 
en rimelig Pris. — Del er ikke sand
synligt, at Tolderen har villet lægge 
sig ud med sine Bysbørn ved senere 
al angive dem. der har gemt Kornet 
og spekuleret i hojere Pris; mon det 
er derimod højst sandsynligt, al Spe
kulanterne har sørget for at sikre sig 
Tolderens Bevaagenhed.



1590 indberetter Tolderen, at den 
Hvede, han har faaet Ordre til al 
købe. er meget dyr og vanskelig at 
faa fat i. Han faar da under 24. Fe
bruar Brev om, at han skal kobe alt, 
hvad han kan faa uden Hensyn til 
Prisen, og kan han ikke opdrive til
strækkeligt i Rodby og Omegn, skal 
han ogsaa forsoge si« paa Femern. 
Hveden skal han pakke i Tonder og 
sende til København — En Mand 
med en saadan Kobefuldmagl i Lom
men kunde det jo nok betale sig at 
slaa paa god Fod med

Med Tolderens stigende Indflydelse 
og Virkeomraade steg naturligvis og
saa Lønnen. 23. August 1556 faar 
Tolderen Oluf Rose. kaldet Skriver. 
Ret til at bruge en Ringsebolle Kirke 
tilhørende Eng, der kaldes »Jemne- 
have«, og samtidig ogedes lians Ind
tægter ogsaa paa anden Vis.

Det var store Midler, som i Form 
af Udførselstold gik gennem Tolde 
rens Hænder i den Aarrække. Rodby 
indtog en favoriseret Stilling som Ud 
forselshavn Men det kneb jævnlig 
med at faa Regnskabet aflagt i rette 
Tid og Pengene indbetalt, og Oluf 
Rose var i saa Henseende ikke af de 
bedste. 9. Marts 1562 faar han stren
ge Ordrer til inden 1. Maj al aflægge 
Regnskab for Rentemesteren og be
tale. hvad han skylder; thi Kongen 
er saare forundret over, al Rose i 
hele 4 Aar ikke har gjort Regnskab 
for Tolden Roses Efterfølger. Bonde 
Mortensen, er ikke stort bedre, ogsaa 
han rykkes jævnlig for Regnskab og 
skyldige Toldpenge.

I Kapitlet om Havnene er der gjort 
rede for den store Rolle. Rodby spil
lede som Kvægudførselshavn. idet 
Kvæg fra Sjælland og Ixdland-Falster 
i Tiden fra 1555 til 1592 kun maalle 
udfores over Rodby. Men selv efter 
al denne Trafik havde kulmineret, 
var Rødby en ret betydelig Handels
liavn 1598 fik Jørgen Ploug Restal 
ling som Tolder og Zisemester i 
Rodby Han skal. hedder det i hans 
Bestallingsbrev. opkræve den Told 
og Zise og anden Afgift, der tilkom
mer Kronen af Tysk-Øl, Pryssing. 
Vin og anden fremmed Djik eller 
hvad anden Vare, som indføres der i 
Byen. ved Byen opskibes, sælges 
eller derfra udskibes, tillige af Heste. 
Øxen og andet Kvæg som derfra ud
skibes. Ti opfordres inden- og uden
landske Kobmænd, som Rodby med 
Gods eller andet mere besøgendes 
vorder. at rette sig eftpr ham og be
tale ham Told. Zise og anden Rettig
hed og ikke opskibe noget der for 
Byen eller bryde dpres fulde Skibs
ladning. for de har belalt det.

Jørgen Ploug var forøvrigt ikke 
hurtigere med Regnskabsaflæggelsen 
end mange af hans Forgængere; alle
rede efler et Aars Forlob begynder 
Regeringen al rykke ham for Regn
skabsaflæggelse efg Rykkerbrevene 
gentages Aar efter Aar. Til sidst fik 
han sin Afsked og 1609 faar Borg-’r 
i Nakskov Jørgen Hansen Bestalling 
som Tolder i Rødby paa samme Be
tingelser som Jørgen Ploug. Da Erik 
Jonsen — • hvis Epitafium hænger i 
Kirken — 1617 faar Bestalling som



Tolder, er Lønnen gaaet ned (il 30 
Rigsdaler, formentlig el Tegn paa. al 
Toldsledel er gaael (ilfcage. Nu *r 
Regeringen, belært al Erfaringerne, 
kommpl ind paa al forlange, al Tol 
deren skal »stille Borgen« (Kaution' 
for de Midler, der belroes ham On 
Rasmus Jørgensen 1620 bliver Tol
der. pr denne »Slillen Borgen* en ab
solut Belingelse for hans Ansællelse. 
Endnu i Rasmus Jørgensens Funk- 
lionslid kommer der (il Tolderen 
jævnlig Kongebreve, der minder om 
Embedets lidligere Alsidighed 7. 
Marls 1628 fnar han saaledes Ordre 
lit al sende de lo Kanoner med Krudl 
og Kugler, der findes i Rodby, lit 
Nakskov, hvor Kongen opholder sig 
Nakskov skal levere Forspandshesle- 
ne 23. .Marls samme Aar faar Ras
mus Jørgensen Ordre (il al modtage 
16 Fanger og føre dem videre til Anl- 
holm. Men saa hører Kongebrevene 
op. og i de følgende Tider gaar det 
fremdeles jævnt nedad med Rødbys 
Betydning som Udforselshavn. Sam
tidig laber Tolderembedet mere og 
mere i Betydning og overskygges 
snart af Ridefogden, der efterhaanden 
avancerer til »Kongefoged« og som 
saadon tillige fungerer som Sogne 
foged, og bl. a. faar Tilsynet og Lo 
delsen af Færgeriet, der ganske vist 
ogsaa er i rask Tilbagegang. Allere
de 1G28 er Sejladsen bieven saa be
sværlig og usikker, at Borchard 
Rud paa Sæbyholm i sin Egenskab 
af Krigskommissær faar Ordre til, at 
alle de Soldater, som ligger i Skibene 
ved Dragsminde og venter paa al

blive overført til Holsten, skal gaa i 
Land og marchere til Nakskov, hvor 
efter de skal indskibes ved A-tbue. Helt 
opgivet som militært Udskibnings»! <1 
blev Rodby dog forst langt senere. 
12. April 1636 faar Pallo Rosenkran^ 
1 Eks. Ordre til al lade (Skibs-,' 
Broerne ved Rodby istandsætte saml 
sørge for. al Skudernp er beredte fil 
at tage de sjællandske Heste og Folk 
om Bord, naar de kommer. Og af det 
i el foregaaende Kapitel gengivne 
Andragende fra 16-16 faar man jo at 
vide. at Rodby har lidt under store 
Indkvarteringer, og det har naturlig 
vis været Krigsfolk, der blev samlet 
i Rodby for at udskibes derfra End
nu 1657 er der samlet Tropper i 
Rodby; thi under 30. December dette 
Aar udgaar der Kongebrev til Maribo 
og Nystpd Borgerskab om. al hjælpe 
Borgerskabet i Sak9kobing og Rodby 
i deres Byrder med Indkvarteringen 
•eftersom disse Tiders Vanskelighed 
adskillige Besværinger udkræver«. 
Men saa er det ogsaa sidste Gang, 
Rodby har Indkvartering af Krigs- 
tropper. E t Lyspunkt var der allsaa 
i Ulykken med Sejladsens rivende 
Tilbagegang; thi Indkvartering af de 
ofte vilde Soldalerhorder var bande 
en økonomisk Byrde og en moralsk 
Plage

Medens Rodbyfolkel utvivlsomt 
har slaael sig godt med Tolderen, var 
Forholdet til Fogden alt andet end 
venligt; her som andre Steder blev 
der ideligt klaget over Fogden, njen 
noget Resultat ses disse Klager sjel- 
denl at have givet. Skønt Fogderne



ingenlunde var Engle, er der dog
mop}** Tvivl om, at adt&illige al Kla
gepunkterne var ubegrundede og sat 
saa stærkt op, at de ikke kunde sian 
(or en nojere Prøvelse. Thi Rødby 
folkene gik jo heller ikke med Engle
vinger paa Ryggen; derom giver do 
res Optræden mod Præsten Rasmus 
Hansen Reravius tilstrækkeligt Vid 
nesbyrd, og mangen Præst efter ham 
fik, som tidligere beskrevet, at sande, 
at Rodby just ikke var noget Him
merig.

EN TROLDDOMSSAG.

M o r Reformationen tog TVolddoms- 
troen og Hekseforfølgelsen Fart i 
Danmark, og der fandtes næppe en 
By eller et Herred, hvor ikke Hekse- 
baaiet blussede. Rodby har sikkert 
ogsaa haft sine Hetøebrændinger, 
men her som mange andre Steder -r 
ingen Optegnelser om disse Dramaer 
levnet Eftertiden. Derimod findes be
varet nogle Dokumenter om Rodbys 
sidste Hekseproces, der heldigvis 
endte med, at den Ulykkelige frelsles 
fra Baaiet, lakket være Lensmanden 
Palle Rosenkrantz.

I Rødby boede en Kvinde Inger, der 
var eller havde været gift med Sme 
den. og derfor kaldtes Inger Smeds. 
Hun kunde mere end sit Fadervor og 
man tilkalde heoide, naar Dyr var 
syge eller andre Uheld traf ind, og 
hun skulde da ved at udsige bestemte 
Formularer faa Sygdom eller Uheld 
fjernel. Rodbyfolkene besøgte hende 
ofte og fik hende til al »læse« del 
onde bort. Samme Inger Smeds hav

de en skarp Tunge, naar hun blev 
uenig med en eller anden al sine 
Bysbarn, og var da ikke bange lor at 
komme med forblommede Trusler og 
Antydninger, der ganske vist salte 
hende i Respekt, men ogsaa avlede 
den Tro. al hun stod i nærmere For- 
•hindoh?e nuti onde Aander end hel
dig var for en Kristensjæl. En Gang 
hun var oppe al skændes med en 
Mand ved Navn Jens Lcssoe, kaldte 
han hende en Heks. Senere kom hun 
i Klammeri mod Rasmus Skrædcr og 
skal nok ogsaa mod ham have ud
stødt nogle forblommede Trusler. I 
de følgende Aar forfulgtes denne 
Mand af Uheld og Modgang baade i 
Stald og Mark, og da dette havde va
ret ved i 6 Aar, anklagede han 1033 
Inger Smeds for Tttokhftmi. Han pna- 
heraabte sig ogeaa Jens Leseoes Trold
domsbeskyldning mod Inger Smeds, 
men Jens Lessoe tilbagekaldte offoni- 
lig denne Sigtelse. Alligevel holdt 
Rasmus Skræder fast ved sin An
klage, henviste til hendes Truster 
•mod ham og til sine mange efterføl
gende Uheld og krævede hende som 
Troldkvinde dømi til al brændes. 10 
Rodbymænd udpegedes til som Nrev 
« mgo a t a'fgive Kondel6e, og do kendte 
hende skytøig i Trolddom og »noden 
til Baal og Brand. Sagen gik derefter 
til Landstinget. Inger Smeds havde 
hele Tiden benægtet, at hun havde 
udstodt Trusler mod Rasmus Skrå- 
der og ligeledes nægiet at hun havde 
ovel eller overhovedel kunde øve 
Trøtødam. For at kamme ud ovar delte 
Punkt lod Landsdommeren hende



lægge paa Pinebænken og knibe med 
gloende Tænger; men Inger Smeds 
var standhaftig; hun vedgik — hvad 
for øvrigt hcie Byen kunde vidne — 
at hun havde givet sig af med al 
•signe«, men hun benægtede, at hun 
nogensinde havde afsvoret sin Kri
stentro over /or don Onde, og hun 
lød sig ikke pine til nogen Tilslaaclsc 
om, at have øvet Trolddom. Allige
vel domte Landstinget hend' skyldig 
og stadfæstede Rødbynævningene* 
Dom

Men Inger Smeds havde en Søn, 
som personlig indankede Sagen for 
Lensmanden Palle Rosenkrantz paa 
Krønkorup. Vd var denne ikke no
gen videre human eller blødhjertet 
Natur, men dog em for sin Tid oplyst 
og fordomsfri Adelsmand, og 'han 
sendte Sønnen ind tit Kansleren Chri
stian Friis og medgav ham Sagens 
Akter saml en Skrivelse, der er da
teret 20. Januar 1684 og endnu er be
varet. I Skrivelsen gør Palle Rosen
krantz rede for Sagen, bevidner, at 
Inger Smeds »pinligen er forhørt i 
min Ridefogeds, Præsiens og andre 
Godtfolks Paahør«, men har nægtet 
sig skyldig i Trolddom. Han mener 
derfor, al man ikke uden Samvittig
hedsnag kan lade hende brænde, 
især da Rasmus Skræder ingen ond 
Gerning kan bevise hende. Han be
skylder hende for al være Aarsag li! 
Ulykkerne paa hans Gods og Næring 
i de sidste 6 Aar, men jeg tænker, 
skriver Lensmanden, al hans Ufor
sigtighed og Dovenskab er den rette 
Aarsag dertil. Inger Smeds har et

godt Skudsmani fra Sognepræsten og 
mange af Sognomændene, og Skuds- 
maalet fm dem, der fordommer hen
de, er mest bygget paa Rygtor fra d-m 
Tid, da Jerns Lessoe skældte hend<- 
ud for en Troldkærling. Palle Rosen
krantz læder sluttelig Kansleren for ’ 
bringe Sagen for Kongen og lad<* 
denne afgore, hvorledes Lensmanden 
skn! forholde sig; thi lian syn -s ikke 
Sagen egnor sig til Indstævning for 
Herredagen og mener selv. at Inger 
Smeds kun hor straffes for sin »Sig- 
nen«, og Straffen herfor er Landsfor
visning.

Efter at have faaet Sagen forebragt 
resolverer Clirislian IV, al Univer
sitetets Rektor og Professorer skal 
afgive Betænkning i Sagen, som de 
faar oversendt den 30. Januar 1634. 
Konsisloriets Betænkning, der ligele. 
des er bevaret, or udateret men an 
tagelig afgivet i Slutningen af Marts. 
Vi haver, hedder det i Betænkningen, 
flittig overvejet Sagen og finder, at 
Beviserne for Inger Smeds Trolddom 
er for utydelige og unojagtige til, at 
hun derpaa kan dømmes til Baal og 
Brand De Skudsmaal, der taler til 
hendes Forsvar, er fornemmere end 
de, der taler til Ugunst for hende, og 
den som anklager hende, har ikke 
bevist, at Inger Smeds har lovet ham 
ondt og har ledel ondt over ham 
Ikke heller er det, trods Pinslerne, 
bevist, al hun har afsvoret Gud og 
sin Kristentro, og uden saadan Af- 
sværgen findes ikke den rette Grund 
tit al dømme ct Meneske til Baalol 
for Trolddom. Konsistoriet slutter sin



Betænkning mod at udtale, at de Red- 
byfolk, som mener, at Inger Smeds 
over Trolddomskunster, og dog allige
vel har sogl hende for Road og Ile! 
bredelse, bor belæres om den grov** 
Forseelse, de har gjort sig skyldig i. 
og den grove Synd, det er at soge 
Rnad hos den. som man moner har 
indladt sig med Djævlen og helbre
der ved hans Ondskab.

Resultatet af denne sidste Be
mærkning har sikkert vieret, at Præ
sten og Provsten har faael Ordre til 
al tage Inger Smeds. Kunder og An-, 
klagere under kraftig Formaning og 
Paalæg om al angre denne deres 
Synd; men herom er intet skriftligt 
bevaret. Derimod er Kongebreve', 
som frelser Inger Smeds fra Baalet 
indfort i Smaalandske Registre. Det 
er dateret 2. April 1634 og indehol
der Ordre til Palle Roscnkrantz om, 
al Inger Smeds ikke skal brændes, 
men forvises Kongens »Riger Dan 
mark og Norge og underliggende Lan 
de og Provinser«.

Sanlcdes endte Rodbys sidste Trold
domssag. Havde Lensmanden givet 
Ordre I il al lade hende brænde, var 
del hele gaaet af uden al vække Op 
sigi udover Rodbys Grænser, og in- 
gon Underretning om delle Udslag 
af Tidens Aandsmørke havde været 
bevaret for Efterverdenen.

LAU G 00 VEDTÆGT.

Agerbruget var jo Rodbys etorste 
Næring, og Fæl løsdriften medførte 
naturligvis, at der fandtes Vedtægter 
med Regler og Paobud, som den en

kelte maaUe underordne sig Ul fæl
les Bøtete. Saadanne Vedtægter er 
sikkert lidlig groet frem af Nødven
dighed, men der findes intet bevaret 
hr-roin. Den ældste Vedtægt, der ken
des, er fra 1742. Der kan dog næpp>* 
være Tvivl om, at mange af dens 
Bestemmelser ør Gemgamgere fra tid
ligere V «Hægter.

Alle, der ejede Gaand i Byen og 
havde Jord i Fæste, var sluttet eam- 
men i ot I.aug, der kaldte® Ejørlau- 
gel, hvis Bestyrelse — om man tor 
bruge delte moderne Udtryk. — be
stod af 4 Oldermænd en for hver 
»Fjerding«; Byen var nemlig i skat- 
temawsig Henseende delt i 4 Fjer
dinger. Kjetlaugel samledes al Tid 
den 1. Maj, og iøvrigt saa tit eomdet 
af OHcrmændene blev indkaldt til 
Møde. Ved Sommertide holdtes Mo
derne i det fri, men Lauget havde 
iovrigt et Rum, »Ejerstuen«, hvor 
man samledes ved Vinterlid (dier i 
daarligt Vejr, og hvor Vedtægten, op
bevaredes, saa den altid var ved 
Haanden i Tilfælde af Uoverensstem
melser.

Vedtægtens første Punkt lydeT, at 
hvis nogen paa Søndag eWer Hellig
dag træffes i Arbejde enten i Mark 
eller By, »hvorved Guds og Kongens 
Lov overtræde»,« da ak al han bode 
1 Marte til Byens Kasse og desuden 
UHales efter Loven.

I nægte Punkt hedder det, al jng.-n 
Sag eller Trætte, som ikke angaar 
Ejendomsret eller er af anden stor 
Vigtighed maa fores Irem til Tinge 
(Retssag), uden hl foret OJderroan-



den og 4 Naboer bar prøve* at for
lige den. Enhver, der bryder Vedtæg
ten er pligtig at betale de derfor fast
satte Boder, nægter han at betale, 
kan der straks uden Bom foretages 
Udpantning. Boder og Pantebeloh 
fraar i Ejcrlaugets Kasse og kan bru
ges til Sætning af Gærder og anden 
fælle* Nytte; OWorm ænderne dka'l 
gøre Rede for, hvad der er indkom
me* o« hvortil Pengene er brugt. 1 
disse Vedtægter findes der i Modsæt
ning til mange ældre Laugsregbr 
ikke noget om Penge til 01; men det 
er jo ingenlunde ensbetydende med, 
at de gode Avlfbrugere ikke lod Kas
sen punge ud til en Tønde 01 ved ck'- 
res Sammenkomster, specielt paa 
Valborgsdagen den 1. Maj.

Om OMermændene hedder det, at 
der skal vises dem »Lydighed r.g 
Skikkeli^ied«, naar de ifl Byens 
Gavn har nogol at foredrage, ja selv, 
naar de kommer for at udpante den. 
der har overtraadt Vedtægten. Hvem 
der viser Opsætsighed eller bruger 
usommelige Ord mod OJdeimanden. 
naar han saaledes komaner i hele 
Byens Ærinde, skal bode 2 Mark til 
Kassen og 2 Mark til OWennanden. 
Overfalder nogen Oldermanden un- 
dsr hans Ærinde med Hug og Sag, 
skat han bode dobbelt og desuden 
tiltaks efter Lov og Ret, ogBymæn- 
dene er pligtige til ad kotnme 01- 
dertnanden til Hjælp. Hvis en* Older
mand selv gor sig skyldig i Over
trædelser skal han straks betale sin 
Bode elleT udpantes af de andre Ol
dermænd.

Om de Meder, hvortil Bysmænd ?ne 
indvarsledes af Oldermændene b i- 
stoJiuner Vedtægten, at den, der ude
bliver uden al sende Bud derom stka’ 
bode i  Skilling. »Saadanne Sam lin
ger«, hedder de* videre, »bor n->] 
Skikkelighed a t holdes, og hvo som 
da med ublu Eder og Banden forter
ner Gud eller til sin Nabo bruger 
usommelige Ord, bøder for slig H and
ling 8 Skilling«, men drister nog<\n 
sig til at overfalde andre m ed K lam 
meri, skal han bode 2 Mark til K as
sen, og sker der Skiide. skal han 
yderligere trltales efter Loven.

Kreaturerne gik jo som oftest lase 
paa Overdrevene eller Græsgangene, 
■hvor Grcden jo sjeldenl v a r  af en 
saadan Art, at der kunde være Tale 
om Tojring. Og dot gjaldt da  om at 
have de lilsaaedc Marker skærenede 
mod Kvæget enten ved brede Grøfter 
eller ved Gærder. Vedtægten haT der
for vidtløftige Bestemmelser om 
Hognspligten. Vølctenmisse (1. Maj) 
gik Oldormændene fulgt af samtlige 
Bymænd »G.ærdegang« gennem  alle 
Markerne for at se om a lle  Gairder 
var tilborljgl opsatte, om alle læd 
havde forsvarligt Lukflcetøj, og am 
alle Grøfter var vef opremsede. Hvis 
noget Gærde eller andet Hegn blev 
kendt uforsvarligt, m aatle Manden, 
der havde Gærdepligt p aa  dette 
Stykke, betale 4 Skilling i Bøde til 
Kasse«, og han fik samtidig en (fast
sat Frist til at bringe Gærdet i  Or
den. Hvis han eaa  ved Fristens Ud1- 
løh ikke havde hegnet forsvarlig, fik 
han Bøden fordoblet, og de andre



Bymænd udførte saa Arbejdet paa 
hans Regning. For at ingen skulde 
være i Tvivl om, hvilket Stykke 
Hegn, Groft olier Dige, han havde al 
vedligeholde, foretog Ejerlauget nu 
og da Opmaalingor og tildelte enhver 
sil afmærkede Stykke i Forhold til 
Størrelsen af hans Agre. Ved Mid 
sommertid gik man alter »Gærde
gang«, og det gentoges efter Host. for 
Vinlermarken blev lilsaaet. M-»n 
desforuden skulde Oldermændene i 
Mellemtiden holde Oje med Hegnin
gen, og hvis den blev brostfældig, 
paalægge Vedkommende straks at 
bringe den i forsvarlig Stand Den 
som kunde overbevises om al have 
taget Staver eller Grcrdsel fra anden 
Mands Gærde skulde bode 2 Mark 
til Kassen og bringe det beskadigede 
Gærde i god Stand. Hvis nogen lod 
ot Vængeled staa aabenl efter sig, 
Skulde han bede 8 Skilling, og hvis 
han lavede Overgang over Stenter 
eller Gærder skulde han bode 2 Skil
ling, men lavede han »stort Gab« 
ved at ride eller kore over Gærdet 
skulde han bode 1 Mark.

Vedtægten indeholdt ogsaa vidt
løftige Bestemmelser for Optagelsen 
af Kreaturer, der var brudt ind i de 
indhegnede Sædmarker. De optagne 
Kreaturer skulde indelukkes i Fol
den og Ejeren betale for deres Losla 
delse. For en Hest eller Ko var 
Taksien 8 Skilling, for et Svin eller 
-n Kalv 4 Skilling, og for et Faar 
eller en Gris ] Skilling Hvis de ind
brudte Kreaturer havde forvoldt 
9torre Skade, skulde denne erstattes

efter uvildige Mænds Sken. Det var 
Taksten for Skade ved hændeligt 
Uheld. Kunde Ejeren af del indbrudte 
Kvæg derimod overbevises om at 
have skallet Kreaturerne Adgang 
ved at optage Gærde etter Staver, da 
skulde han tillige idommee Volds
bøder efter Loven. Og dersom Kvæ
gets Ejer blev overbevist om selv at 
have jaget det ind »i anden Mands 
besaaede Ager eller U9lagne Eng«, 
da skulde han ikke alene betale Ska
den, men yderligere betale t Rigs
daler for et stort Hoved, 3 .Mart for 
et Ungkreatur eller Svin, og 1 Mark 
for et Faar. Hvis en af Synderne 
yderligere gik hen og selv log sine 
optagne Kreaturer ud af Folden ud?n 
at betale, da skulde han herfor bede 
1 Rigsdaler til Ejerlaugets Kasse. 
Samme Straf ifaldt han, hvis han 
paa Vejen til Folde« tog sit tovæg fra 
den eller dem, der havde optaget 
det. Hvis en Mand havde et Faar 
med den Uvane al springe over 
Grøfterne og derved lokke d<- andre 
Faar efter sig, da skulde saadant 
Faar enten slagtes eller forhindres i 
at fortsætte, skele dette ikke, skulde 
Ejeren betale dobbelt op for hv-r 
Gang. Faaret optoges. Undertiden 
sk»*to det jo at fremm-xie Gæs kom 
fare«de ind i Kornmarkerne; de blev 
da optaget, og hvis Eje mianden ikke 
inden 24 Timer meldte sig og betalte 
Skaden og Optagelsespengene, blev 
Gæssene solgt ved Auktion efter at 
Trommeslageren havde gaaet Byen 
rundt og bekendtgjort Auktionen.

Det kunde jo tænkes at en Mand



hævnede sig paa en Fjendo ved af 
skamslaa bans Kreaturer, og Ved 
fægten indeholdt ogsaa Straffebe
stemmelser i slige Tilfælde Dm 
aom forsætlig beekadiger anden 
Mands Kvæg eller Drosler, hedder 
det, betaler Skaden efter 4 Danne- 
mronds Vurdoring og boder desfor
uden 2 Mark (il EjeWaugets Kasse. 
Men drrobee Dyrene &f Had og Ond
skab, da skal slig Gerning tiltales 
offer Loven. Den, som har Hunde, 
der bider Gros, Faar eller Lam, skol 
betale Skaden, de gor, og desuden 
bode 2 Mark (H Kassen. Folk, som 
har Hunde, der uden Ledsage!*' 
alrejfer om paa Finlandet eller i 
Marken, betaler ferste Gang 8 Skil
ling og siden dobbelt op.

Dyrlrogekunstcn var jo ikke Mor i 
de Dage, og blev Kreaturerne syge 
var Resultatet ofte, at de laa og 
krepende, hvis ikke Naturen kunde 
hjælpe sig selv. Var del smitsomme 
Sygdomme blev Sagen jo slraka 
mere alvorlig, og dn oplraadte Ejer- 
laugel paa den enkeltes Vegne Ihr 
om bestemte Vedtægten: Falder no 
gen i del Uheld, al hane Bæster bli
ver skabede, da skal der straks imxl 
Kjerlaug-U Medhjælp soges Itaad 
derfor, og for at slige Bæster ej okal 
betronge andre, bor de om Vinteren 
holde« inde og om Sommeren gna 
for sig selv paa el af Ejerlauget der 
til anvist Sted. Men viser del sig, al 
snadanm* skabede eller i andre Man 
der heltoDgtc Bæster cj staar til at 
redde, da skat do, for al saadant 
Uheld sig ej videre skat udbrede, »ja

ges i Dynd og Blodo og dræbes«. Ved 
Udtrykkene jages i Dynd og Diode 
forstaas, at de postbefængte Dyr, 
som ingen gerne vilde rore ved, blev 
jaget ud i Moser eller andre bund- 
lose Steder, indtil de sad fast, hvor 
offer man stenede dem, med m in 
dre man gad ofre et Skud Krudt paa
dem.

Vodlaoglcn indeholder ingen Bo 
stemmelser om IJdtor* Isen al Saa- 
ning og Plejning; for Hosten findes 
derimod visse Hegler. Del hedd r 
sanledes om Ærtemarken, æt den, 
som det fra gammel Tid haver væ
ret Brug, skat være i et Indelukke • 
UdhegsHnw'ken. Ingen man sanke 
Ærter udi en andens Ager, sker del, 
skal den, som heri antræffe«, bode i  
Skilling (il Kassen.

Nanr Kornet var hostet, »kulde 
Kvæget ud paa »Aurel« d. v. s. Slub- 
græsset, og derlor var del at Betyd
ning, at ingen drev for længe med 
Indhostningen og derved »kod Tiden 
for Kvægets Loslndclsc ud. Demfor 
hedder del i Vedtægten: Hvis nogen 
af Forsommelse eller Lyst til al for
trædige de andre ikke vil hoste sit 
Korn, nanr det er hoslefiordigt, da 
maa de andre, som har hostet, ved 
tvende af Byens Mænd advare Imm 
og give ham on bestemt Frist. Hvis 
han sidder denne overhørig, dn er 
de andre Bymænd ikke pligtig til for 
hans Skyld al holde deres Kvæg af 
Auret, og han maa da lage Skade (or 
Hjemgæld; men har han ikke høsb i. 
fordi han ikke selv har Kræfter eller 
Hjælp dertil, da bør de andre hjælpe



ham mod passend« Vederlag. Hvis 
en enkelt Mand havde indhostet in 
den de andre og gerne vildo havo sit 
Kvteg i Auret, kunde han faa d«*l 
mod nt vogte det og være ansvarlig 
for den Skade dot gjorde paa de an 
dre Dyinænds Korn. Ellers vnr d>-t 
Heglen, at del saml-de Eje ri a ug be
stemte Tiden for al »opgive Auret», 
el Udtryk der betegner, at Gær
derne om Sluhgræsmarken optog-* 
og Kvæget bl-v sluppet los og fik Lov 
al goa som det vilde*). Men selvbil- 
gelig maalle ingen bryde sit Gærde, 
for alle havde indhostet, brod hun 
det nlligevel, skulde han betale d»-n 
Skade, Kvæget gjord«, og for den 
voldte Ufred bodo i  Mark til Kassen.

Marken med Vinterkom 9kuldedog 
være skærmet med Hegn og Gærd?, 
naar Kvæget efter Hosten blev slup
pet los. Hvis d -r  kom Kreaturer der
ind, 9kulde de optage« og Ejerman
den betale Oplagolsespengo. Men d.*r 
kunde jo være sna knap Tid paa Ko
der om Eli* raaret, at man var nodl 
til al græsse ogsaa paa Vintersæ
den, og derfor lied det i Vedtægten, 
al hvis Forholdene talte derfor og 
Kjerlaugel kund- blive enig derom, 
kunde del vedtages at lade Hostene 
gaa nog.*n Tid loso i Vinlermarkon. 
Men <lel kunde jo ogsaa rfte, a l man 
om l’orauret var suu udgaaet for 
Foder, at man maatte gribe den tri
ste Udv-j al græsse paa Vinterkor
net. Derfor bestemmer Vedtægten-

•) Herfra stammer den gamle Tale- 
maade nt o|>give Ævrel, d v. s. 
lad« dot gaa som del bedst kunde.

Nmar Fæ, »tort eller smoat, om For
aa rot udlades, maa dot ikke komme 
i Vinlermarkon uden særdeles Mis
held, og kun naar Kjerlaugel har 
laget B-etemmelse derom.

lovrigl var Markerne jo ikke re
nere end, al der nok kunde »græs
ses» paa dein, selv om der ikke var 
saaet hverken Kom eller Græs. Der
for hedder del ogsaa i Vedtægten, at 
naar Saaarbejdei begynder i Byg
marken. maa d*-r ikke længere gaa 
lost Kvæg, være 9ig lle«l»\ Koer eller 
andet Fæ, undtagen de Bæster, der 
bruges for Ploven og Harven, kom
iner der andre Kreaturer skal de op
lages »Dog (illades del ikke samme 
Plovbæsler al gaa der i Marken læn
gere ond til Hyggen opkommer, paa 
del ingen Skade maa sk-- paa Sæ
den«. Kreaturerne maalle selvføl
gelig ikke drives gennem de besaaede 
Mark-<r, mon en Undtagelse herl.-a 
dannede dog del Kvæg, der om For- 
aaret blev drevet ud til Græsomg 
paa Gerne »Lang og Lids«, der hen 
laa som Fællesgræsning. Men blev 
Kvæget drevet igennem paa san lig<- 
gyldig Vis, at nogen led Skad»- paa 
sil Korn, skulde han have Erstat
ning herfor.
Selvfølgelig var Marktyveri on meget 

alvorlig Sag. Var det en Fremmed, 
der stjal paa Marken, blev han uden 
Barmhjertighed overgivet til Loven» 
Haandhævere, men var dot en al 
Laugel. skulde dot jo helst afgores 
af Ejerlnuget selv Horom hedde* d*t 
i Vedtægten: Kan nøjagtig Bevis fo
res for, at nogen har borttaget Tujr



af Heste eller Fæ. Hø af Engene 
eller Korn af Agrene, da skal 4 
Hænd vurdere Skaden, som han skal 
erstatte, og skal han desforudm 
bøde 1 Rigsdaler lil Ejerlaugets 
Kasse, Men del kunde jo ogsåa ske, 
af en bjergsom Mand Jod Leen gna 
for lang! ind paa Naboens Eng. dier 
ved Pløjningen søgte al stjæle en 
Fure fra ham. Oldermændene og i 
andre Mænd, skulde da skonnt over 
Klagen, og var det nu en ny Mand, 
dom havde fored sig af Uvidenhed, 
slap han med en Tilrettevisning, men 
var det sket med Overlæg skulde 
han bøde 4 Mark

Vedtægterne var aabenharl gode 
nok — hvis do blev holdt; næn her
med knib det nok. Naar der blev set 
gennem Fingrene nogle Gange med 
snart denne snart hin Overtrædelse, 
gik der hurtig Slendrian i det Hele.
Og dot ser ud til at have værd Til
fældet med Vedtægten af 1742. Thi 
1751 udfærdigeT ByJogden Niels 
Siersted en »Foibedring« af Ved
tægterne, som Ejerlaugd tiltræder. 
Del hecMet udtrykkeligt i Forbedrin • 
gen, bil den er udarbejdet, fordi Ved
tægten af 1742 ikke holdes, saa der 
or megen Ufred i Markerne. »For
bedringen« gaar ud paa, at der frem
tidig kun skal være en Oldermand, 
scan skal have to fast ansatte Mark
vogtere under sig; der «kaå paa 
Fælandd bygges el Hus til hver af 
dom med et Tilliggende af 8 Td. Ld., 
desuden skal de have Græsning til 
en Ko, on aarlig Pengelun samt Halv
delen af Optagningspengene. Mark

vogterne skal 9ladjg paase, a t  Gær
der og Grotter er velholdt og melde 
alle Mangler til Oldermanden. O lder
manden skal have Lov til a l b e 
holde »Oldertnændenes Eng«.

Ret bemærkelsesværdigt er del. al 
den nye Vedtægt paalagde h ver 
Mand af Ejerlaugd aarlig a l  p lan te 
en Pil paa hver Tonde H artkorn, 
han raadede over. Pilene skulde 
plantes langs med Vandløbene og 
»andre bekvemme Steder«. N’a a r  ?» 
ny Fæster overtog Jond, skulde han  
yde den foregaaende Fæster E rsta t
ning for dc plantede Pile, 8 Skilling 
9tykkct for dem ovw  6 Anr, 3 Skil
ling for dem, der var m ellem  3 og O 
Aar, og 2 Skilling for dem, d e r var 
over 2 Aar og i fuld Vækst. De, der 
foreomte al »sætte Pil« skulde bede 
2 Skilling pr. Stk. — Hensigten med 
Tilplantningen var natu rligv is al 
skatte Gærdsel.

Den gamle Vedtægt havde nok en 
Bestemmelse om, af Folk, der ikke 
selv havde Jord, kunde indleje K rea
turer paa Græsning, mon don angav 
mgoh Takst herfor. Nu fastsæ ttes 
Prisen for saadon Eftoraarsgræ sning 
til 1 Mark og 2 Skilling 'foran Hest, 1 
Mark for en Ko, 8 Skilling for et 
Ungkreatur, 4 Skilling for et Svin e l
ler etFaaT og 1 Skilling for on Gaas.

Bcsternmcbserne om Æ rteplukning 
sktuipedcs deihen, at don htuvimaotte 
finde Stod Onsdag og Lordag i Ti
den mellem Middag og Kl. 9 Aften, 
og Maikvogterne skulde da  være lil 
Stede for at paase, at.Folk kun pluk
kede paa deres eget-



Aksopsamling paa de afhøelede 
Marker dkulde kun' tillades Vanføre 
o« ældgamle Foilk og Bom; ingen 
mnatto samle, for al Korne* var al 
Marken.
Kn a l do Uordner, der hyppigt faivH 

Sted undør den gamle Vedtægt, var 
(læssenea Græsning paa  Vintersæds- 
marken. Der va*r, siger Byfogden, 
ofte ædt en halv  Snes Td. Ld. Vin
tersæd bort a t Gæssene. Derfor be
stemmes de* nu i den nye Vedtægt, 
at hvor Mand ^ ta l dojro sine Gæs. og 
medens de or unge hugge det hojr.' 
læd af Vingen. Ilvis nogen lad»r 
Gæssene gaa utøjredø, skal han . n aar 
de optages, betale 4-ddhlx»lt fordom. 
Kan Gæssene flyve, saa de af den 
Grund ikke kan  oplages, e r del t i l 
ladt at skyde dem.

Jorderne w  i de Tider stærkt 
vandlidende, og »Forbedringen', 
henleder derfor Opmærksomheden 
pna riefkTiplet af 22. 'Marts 1737. 
»dør ej her tilforn h a r  været be
kendt«, inøn fremtidig skol efterkom
mes, d a  Vandkrafters Opfcastelsc i 
boj Grad tiltrænges særlig i Oster- 
og Meflemmorkon. Dot nævnte R e
skript var udstedt paa Foranledning 
af Ejeren af WinthorSbong. der k la 
gede over, al Bondeme v a r Jorspm- 
mtfigo med Oprensning alf Vand- 
g rof lerne, saa Vandet ofte elod over 
Vinleikomc* og kvalte del. DaSlifl- 
amtmandetn erklærede Klagen beret- 
liget, udstedtes Re&kriplet, de r undsr 
Straf af Pantning tikhokft de forskel
lige Ejeri aug a* holde G rafterne op- 
reneede og Broerne vodlige. I »For

bedringen« Hev denne Oprensnings- 
pligt nu kraftigt understrogel, og det 
boslemtøs. n t Oldermanden- hvert 
Aar, n aar Vintersæden var saaot, 
«(kulde gaa »Vandgang« i Maiken 
med hole Kjerlauget for ai se. om 
don na.nl i go Gravning af Vnndfurer 
ud til Gruftorne var rigtig hesorget. 
Ligeledes blev de* i »Forbedringen« 
fasUdaaot, at Vandingerne i Marken 
skulde hokk« tiN>nrlig oprensede, saa 
der i lorre Somanore ikske Skulde fa l
les Vand til Kvægel, og Ejerkugets 
Medlemer forj>ligtedes til efter Tur al 
gort? Tjeneste mied Hoste og Vogne1 til 
Vandingernes Rensning. Videre hed- 
deT de*, at der i MaUemosoengøn. 
tæt Syd for Byen, .‘Heal opkastes <*n 
Vanding, hvilket højlig ti k ræ nge 
Pna del Side 102 gengivne Kort fra 
1765, er deivne Vanding angivet, 
hvorimod den nuværende Vanding i 
Søndergade ikke lindes paa Kortet 
og allsaa e r  af yngre Dato.

De nye VedtrogtsboBtemmølsor pan- 
lngde endvidere Kjenkiuget «* holde 
Foldctn i god Stand, saa de optagne 
K rentun'r kan være velforvarede. Og 
at dør var mn<ngc Optagninger frem- 
gaar nf en Tilføjelse om, a l hvis de 
optagne Kreaturer ikke kan rummes 
i Folden, skal enhver efter Tur være 
forpligtet til a t give Rum til dem.

Nvo og skarpere Bestcmelser an- 
gaaenxte Færdsel over Kornmar
kerne viseT, at der ogsaa. her har væ
re! gjort Brud paa den gamle Ved
tæ gt Dc* fastsi nas i »Fort) edri ngen« 
at enhver har Pligt straks at pante 
en Mand, der færdes over anden



Mands Korn, or dot on Korende, skal 
han pnntes for K Lod So!v, er dot en 
Ridende eller Gaaemde, pantes han 
for y> Lod, foruden at han skal godt
gøre Skaden. Hvis nogen ser saadan 
Færdsel uden al pante, skal han selv 
sotn .Medvider værer Pantning un
dergiven. Ligeledes skal den panles, 
der oprykker anden .Mands Kom for 
dcrined at lokke Bæsler til sig. En-

(idig man betak® i lo hfllva årlige 
Tertninor, men at de iovrigt man 
være (fri 'for at have andet og mer? 
med Amlsfuen at gorc ligervis som 
andre Kdbslæder.

I en Skrivelse, soen Byfoged S ier
sled medsender .Andragendet, giver 
han følgende Oplysninger: Rødby 
har 347 Td. Hartkorn, de<ra.f er d-> 
320 Kronens. 26 er Gejstlighedens

VANDINGER ( BYSTJ ØVLEN)  I S Ø N D E R G A D E

delig paabyde® det, at afte Svm i 
Maricetn skal være ringede, formo
dentlig tor bedre at faa Tag i dem, 
naar de skulde indfanges.

Ejerlaugcts Medlemmer godkendte 
de nye Bestemmelser og indgik med 
Andragende til Stiftamtmanden om 
at faa dem sanktionerede. De heder 
samtidig om, at >dcn aarligt Aigift 
af deres Fæslejorder nemlig 2 Rigs
daler 4 Marie pr. Td. Hartkorn« fm n-

og 2 eT Ejendomsjortl. Rødby er, si
ger han, den allerbesværligstc Avls
by, som finde® baade udi- de*t sjæl- 
landslkc og fynske Stift, og del af 
følgende Grunde: Græsning On 'ligger 
kingl borte (fra Byen. Der or s a a  
langt ud til de fjernoste Steder i 
Marken, at man kun kan  køre 3 Læs 
Kom ind dørfra om Dagen, og under 
Gødningskorelen kun n a a  at indfort* 
4 Læs. Stranden overskyller de fleste



AaringCT Engene ja endog Agerjor
den og gor stor Skade. l)eT er int‘>l 
ti! Gærdsol eller Ildebrand. Der fik al 
paa Grund aif de storø Afstande hol
des mange Folk og Bæster, der -for
tærer det Udbytte, Jordbrugeime 
skulde have. Men aWcTværol er Be
sværligheden med at faa Folk, saa 
der <maa betales alt for meget i Løn, 
•n Mc^er (j Høsten") skal daglig for

uden 01 og Mad have 1 Mark. en 
Slaokarl funder Høsi et") skal have 10 
Skilling og andre .‘Vriæjdere Somme
ren igennem 8 Skilling om Dagen 
foruden Kosten. Derfor kan kun den 
Mand. der selv gaar bag Ploven- og 
Sc-lv gor alt Arbejdet, bjerge sig, og 
derfor ligger de fleste af Byens store 
Av'tagattTde ode. hvilket gør del 
endnu besværf »gere for de and-re at 
faa al Jorden dyrke! — Da Byfog
den selv var en af Byens største 
Avfabrogere vidste -han jo ncik al 
fortælle, hvor Skoen Indkode.

1 Tilknytning til Ej<rrlaugs-Vedtæg
ters Bestemmelser om Optagning 
af Kvæg kan her .noteres on Til
dragelse 10 Aar sonore. Hojbygaard 
og enkelte andre (havde Pant i Rød
bys Fælloegræsning, og dette helt 
lovligo Forhold saa  Rødbyanændene 
altid  skævt til. I de Aar Kvægpøsten 
rasede, menfe m an i Rodby, med 
eller uden Grund, at Smitten var 
kommet til Byen ved disse udenbys 
Kreaturer paa Græsningen, og i For- 
aarel 1767 fandt anain saa paa at op
tage de fremmede Kreatureir, inde
lukke dem i Fo/ldem og kræve dom 
fjernet -fra Rødby Grund. Alle Fore

stillinger fra Ejermanden© hjalp 
ikke. og tilsidet m aa tie i n a iv es  Klage 
til Stif landmanden bilagt med Atte.d 
for, at der ingen Kvægsyge var i 
deres Besætninger. Rødbymærudene 
fik saa under 10. Maj 1767 strengt 
Paalæg om at lasgi ve de optagne 
Kreaturer og indlade dem paa Fæl
les græsn in gen samt svare til al 
9kade, der var ovVrgaaet dom.

------- Rodby havde selvfølgelig og-
saa sine Haa-ndiværtcer-Laug, næn 
ikke alle Fag var saa talrigt repræ
senteret. at der var nok til a l danne

S K O M A Q E R L M U G E T S S E Q L

et Laug. 1736 (fandtes der i  Byen et 
Skomagerlaug med- lo Mostre, <t 
Skræderlaug -med 5 Mestre, el Væ- 
verlaug uræd 7 Mestre og et Handske
mageri aug m ed 8 Mestre. De andre 
Fag havde ingen Laug. Hvor -fattige 
og usle end Kaarene var for de 
enkelte Mestre i  Lau gel, saa ha-vde 
de dog en fælles Lawgsstue, hvor de 
samledes og drøftede deres Sager til 
en Bintbel 08. Selvfølgelig havde do 
ogsaa deres LaugsartikJer, og i al 
Fald SkrædOme og Skomagerne var 
saa fornemme, a t de, den daglige



Elendighed (il Trods, havde deres 
Laugssegl, som figurerede under 
I^ugets Skrivelser o« Dokumenter. 
Btggc disse Segl ©r bevarede i Aftryk.

1737 oprettede« et Vognmandslaug 
i Rodby. Hidtil havde Avlsmændcne 
haft Pligt ti! efter Tur at befordre dv 
Rejsende efter visse Taksier; men da 
disse var lave, havde ingen Lyst at 
kore, og da navnlig ikke de bedro 
stillede. 1722 klager Bylogdcn til 
Kancelliet over, at de al Bongenska
bet j Rodby, der haT gode Heste, ud
viser »ModviHighed og Jugensmdig-

hed«, naar Rejsende skal bofordres, 
og undakyMør sig altid med, at de 
har an eller anden Forretning, saa- 
ledes at de Fattige, der kun har sman 
og daarlige Hetstc, maa kere, naar 
Vejret er ondt og Vejene »aMer- 
sleronust«. Byfogden beder derfor 
om en kongelig BcdaJing til Indvaa- 
nerne i Rodby og Maribo om, at in
gen, som ejer Heste og Voøic, maa 
understaa sig i at opholde de Rej
sende, til de gaar ind paa ai belale, 
hvad der forlang»«. End mindre 
maa de undsiaa sig for at kaic,

naar deres Tur er og de af Ol
dermanden tilsiges. Mon da »Vejene 
paa Lolland er langt slemmer© 
end andre Steder«, bor de Korende 
have Lov at faa samme Betaling pr. 
Mil som i Sjælland. Det ønskede 
Paalæg Hev givet, men lige meg.-.; 
hjalp dot. 1737 frk saa Indvaanc-rne 
i Rodby og .Maribo Lov ■til al oprette 
et Vognmandslaug og tage samme 
Betaling sotn i Nakskov, men boller 
ikke disse Takster fristede i daarlig ' 
Vejr og Føre, og 1747 blev Taksterne 
for Vintenkorslen forhojet. Om Vjn- 
teron ('fra .Mikkelsdag 'til Paaske'» 
^iulde dor betales 3 Mark og 4 Skil - 
Img pr. Mil, og oni Sommeren 2 Mark 
og 12 Skilling. Del synes at have 
hjulpet, i al Fald horer Klagerne o;>.

HaandværkemeS Lnugsvedtægbr 
var naturligvis ligesom Ejetrlaugc-is 
fulde af Bødebeslemmelser, og en 
Dom »følge diaso Vedtægter v a r  ikke 
til at tøla omstødt. Skomager Anders 
Kondberg i Rødby khager L Eks. 17S0 
til Kancelliet over, a t han i <\n Laugs- 
satniling er blevøn idoml den svære 
Bøde af 16 Rigsdaler fordi han- gav 
sin Læredreg Tilladelse til a t anvise 
Natmanden nogle Hobe, tier il a a 
p a a  B y e n s  F æ l l e d  o g  v a r  
d o d c  a f  S u l t  og som Natmawden 
derdfter tog Huden af. lian  ansker nu 
denne Sag for OvemeUtn og »ager 
om fri Proces. Byfogdens Erkhering 
blev indhentet, og den  gav Sagen» et 
noget andet UdsAtnde. Konsberg var 
nemilig dømt efter Laugsajtiklem e, 
fordi han hemmdlig havde tilhandlet 
sig noglo Huder af Natønanden, mc-



dens Laugsartiklenne fasteJaor, al 
Huderne skal udbydes saja alle kam 
blive forsyn/øt Dernæst svarer By- 
fogden, a t Sagen ikke kan, indankes 
(or Rotten, da det tt* e<n Politisag, 
mon kun for Sti ft amtmanden som 
Overpol i thnestor.

lovrigt or Klaserne fra. de Haand- 
værksfag, som havde La ug, meget 
ejddne, medens «Jet i Amtmændcnes 
Kopiboger vrimkn* med Klager flra 
Mestre i de Fag, der var tfor fnata1.- 
lige 4il a l have Laug. Navndig Sme
dene er det galt med, snart klager en 
Klein smed over, a l Grovsmedene la
ver Kleinsmedearbejde. snart Grov
smedene over. al Kleinsmeden ikke 
har gjort Mesterstykke og aHigev.il 
l>eskæftiger Svend og Dreng; de vil 
have nedlagt Forbud herimod, selv 
om baade Svenden og Drengen er 
hans egne Sonner, og eaa fremdeles.

Visse Virksomheder var beskyttet 
som Privilegium, hvilket naturligvis 
var endnu bedre end Laugsrettigho • 
deT. Det vair i  Ek®. TilfæSdet mød 
Farverne. Rodby fik sin forste Far
ver 28. Juni 1727, da der udstedt»'s 
Bevilling til Obr. Jensen Pejlberg, 
som etevebte Ftouvw i Rodby. 1747 
faar han udvidet fhn Bevilling til 
ogsaa at omfatte Trykkeri af Lærre
der og uldent Toj. 18. Juli 1749 der 
Manden, men Konen laar Lov a l be
hold» Privilegiet og or derfott* et godt 
Parti; hun bliver gift igen Anret 
rifter Og hendes nye Mand' ifaar P ri
vilegiet.

Blandt de privilegerede Erhverv 
var ogsaa Værtshus med tilhørende

Handel og selvfølgelig Apoteker 
Værtshus med tHhorendc Herberg 
havde Byen naturligvis haft lige tra 
D nagsminde rutens tidligste Tid. Mon 
der savnes Oplysning om de ældste 
Værtshusholdere. Den- 12. Juli 1651 
faar Miokel Pedersen Beviiling »paa 
at anrette en Vinkælder i Rødby«. 
Han maa deri »den rejsende Mandi 
beværte og ligeledes sælge Vin til 
Kirkerne deromkring. Han dkal være 
forpligtet til at holde god uforfalsket 
spam* og fransk Vin af aHcrbedele 
Slags samt frahsfc Brændevin, og 
det »for on billig Pris a t sælge og af
hænde, sna ingen sig bdligetti derover 
kan have at besvære«. Micke! Peter
sen har iovrigl indtaget en; ledende 
Stilling i Byen, enten Tolder eller 
Sognefoged, thi ved Frederik lJT.s 
Hvldnlng var han i Kdbenhavn og 
underskrev paa Rodbys Vegne. Efter 
Mickel Petersens Død var der en Tid 
ingen Værtshus i Rodby; anen 1672 
faar Tolderen Johan Friedrich Hugen 
Bevilling IH at udskænke fremmed 
01 og f ra n *  Vin og f ra n *  Brænde
vin. Det hedder i  Bevillingen, a* da 
den Mand, som tidligere hævde Pri
vilegiet, er død, og baade -Rejsende 
og andre siden har savnet et saa- 
dant Værtshus, eaa vil Enkedron
ning Sofie Amalie (der sad inde med 
Krongodset paa Lcfll.-Falst. som Liv- 
ged mg) nu  bøde herpaa ved a t  give 
Tolder Hugen Privilegiet. Han skal 
forpligte sig til a t »fore god uforfal
sket fransk Vin og ironisk Brænde
vin og fremmed 01, altid udadlelig 
have det ved Haandetn og sælge det



for on billig Pris«. Han skal sv-an? 
on aariig Afgift af 2 Rigsdaler. Mmi 
da Stedot er slet og der ikke tkan ind
rette« flere Gæstgiverier uden Skade 
for ham, akal ingen anden have Be
myndigelse til eaadan Udtænkning. 
1677 der Ungen, og Enken (faar Ix>v 
at beholde Bevillingen. 1682 s k a 
der den nye TokJor Jens Lauritsen 
Si nhoK — der forniodenllig nu er 
blevtn Enkemand — sig at erhverve 
Privilegiet ved at gifte sig med En
ken. Endelig kan nævnes, at Hans 
Jørgen Mackeprang 20. Juni 17<0 
faar Bevilling til med Enerot al være 
Vintiahdler og hold»* Herberg og 
Værtshus i Rødby.

1701 faar Joachim VogeJ Privile
gium paa at oprette et Apotek i 
Rodby og tillige salge »Urter og 
Vine«, men dét gik kun for ham nogle 
faa Aar, og Rødby var eaa uden 
Apotek lige til 1819, da Apoteker 
Mads Hansen Brygge i Maribo fik 
Bevilling lit at anlægge ét Filial- 
Apotek i Rødby.

1761 udstedes der Forordning om, 
at <k?r i hver Købstad skal være en 
Skonteniiejei; mén -først 1793 faar 
Rødby en saadan, idet Byfogåen 
med Tilslutning fra de éligerede Bor
gero indsender Forslag om Ansæt
telse af cn Skorstensfejer, der skat 
have 12 Skifting aartig arf hver Skor
sten, og da hans saabedee fastsatte 
Løn angives at blive 22 Rigsdaler, 5 
Marte og 4 Skftling, maa der aiteaa 
paa det Tidspunkt have været 183 
Skorstene i Byen. Forslagel blev 
aprcfcerél.

Det er klart, at Rodby som alle 
andre Byer var ivrig Jor a l ojmaa 
TiRaddse ti I at holde Markeder; thi 
Markederne betød Folk til Bys, H an
del og Omsætning baarie 'for Koh- 
mænd og HaondK-ærtcere. Afen TiWa- 
dclsen til at holde 'Marked var jo 
ganske vist ikke ensbetydende mod, 
at det blev et stolt Marked- til væ 
sentlig Fordel for Byen. og i saa 
Henseende fik Rodby aldrig noget al 
prale af: den maatte alle Dage tfole, 
den var ed lille afsidesliggende By.

Sit første Martced fik Rodby 1636. 
da det gamle Grldemarked i Taago- 
rup og Sæddingc blev henlagt !il 
Byen grundet paa det vdlde Leben, 
som disse GHctefnartcøder efter haa li
den var udartel til. Markedet ékulde 
holdes 1., 2. eller 3. Juli; mon fik a l 
drig nogen vidfere Betydning.

1757 indgaar Borgerskabet derfor 
med et Andragende1 til Kancelliet om 
Ret t3 at ‘hedde et Efteratursmartced. 
De motiverer Andragendet døihen. 
a t det Marked, de har, falder m idt 
om Sommeren paa en  Tid, d a  der faa  
e4ler Higen Penge- e r  hos Bønderne, 
hvorfor dette Martced ifcfce o r Rødby 
Indbyggere, hverken Købmænd e31er 
Haandværkere iil nogen Bymticrlig 
Fordel. De beder derfor om, at Kon
gen vil forunde dem ©ndnu el M ar
ked med Kvæg og K om varer helst 
den 18., 19. øller 20. Oktober, da  der 
ikke paa denne Tid e r  Mariæd i an  
A e af de lollandske Byer. Som det 
nu er, kommer slet ingen af Egnens 
Bønder til Rødby med Kvæg oRor 
Kom, men m aa drage lange Veje



(il Marked i andre Byer, ja endbg 
Avlsmændene i selve Rødby er hen
vist <tU at fere deres Kvæg itil Kvæg
markederne i de andre- Byer, til Trods 
for, at dot bedste Kvag findes i 
Rødby og omliggende Landf&yer. 
Andragendet gik til Stiftamtmamdons 
Eiktæring, og han anbefalede dot 
under Henvisning tM, at der heller 
ingen Torvedage holdtes i Rodby, og 
at Markedet derfor ogsaa’ kunde Hive 
Omegnens Bønder til Nytte. 27. Maj 
udstedtes der saa Bevilling til Af 
holdetse af et Marked med Kvæg og 
Kramvarcr i Rodby hvert Aar den 
18., 19. otter 20. Oktober, tøreanvidt 
der ikke faMt Helligdage paa nogen 
a'f disse Dage.

Men: hclter ikke dette Manked sva
rede til Forventningerne, og 1799 
indgik Borgerne nved Andragende am 
yderligere a t  faa ot FoTaaremariccd. 
Ogsaa (fenne Gang Hov dr? bønhørte, 
idet der den 24. Maj samme Aar ud
stedtes køl. Reskript om, a t Rodby 
hvert Aar Tirsdag før Skæutorødag 
m aa holde et Foraafrsmaiked.

TRÆK AF BYLIVET.

'KHdertic til Belysning ni Dag
liglivet i en lille By som Rødby er 
selvsagt ikke mange. El af do Steder, 
m an med Taaåmodighed m aa gen
nemsøge, e r Tingbøgeme. Rodby fik 
først eget Ting i 1682, og de ældste be
varede Tingbøger begynder med 1700 
og ntaar til 1718, hvoretfter der dr et 
Hul paa 40 Aar. Det meste af Ting- 
bogeme for de 18 Aar omhandler 
Gækfesager og Smaakævl. Løs Mund

og løse Næver har toraarsaget ,>n 
lang Række Søgemaal, eom ikke er 
Omtale værd, og kun nu og da er *n 
Gældssag af Interesse førtft dem ka
ster Lys over de Kaar, Vedkommen
de levede under. By driveren  figu
rerer flittig som indstævnet /or Gæld, 
Tolderne kommer heMer ikke sjel- 
d«nt med. og det samme gæfktor Ka
pellanen, men ogsaa Sognepræst ;n 
moder nu og da og bliver dømt til at 
befale, naturligvis med don Virk
ning. a t Kreditoren derefter foreta
ger Udpantning, hvis ikke Gældem 
bliver betalt.

Af mene Interesse er mange ai de 
Sager, der amgaar Markf reden under 
Fællesdriften. Vedtægterne fra  1742, 
der er gengivet foran, har haft For
gængere, hvis Indhold ikke kendes, 
men som man dog faar noget Ind
blik i gennem de talrige Byretssagor. 
de afføder. Udpantninger for Over
trædelsen af Vedtægten kunde f. 
Eks. offer de gamle Vedtægter ind
ankes for Bytinget, og hvad værre 
var: Okfennændene Stod personlig 
td An9var for Fred og Orden i Mar
kerne og kunde dommes til a l er
statte sket Skade.
21. Fobuar 1701 var Byskriver Chri

stoffer Hansen i sin  Egenskab af Ol
dermand for nørre Fjerding indstæv
net af Præsten Hans Niefsen, fordi 
ham havde «ladet Præsbega ardsfor
pagterem Jacob Emnebo pante for 
Oræegangspenge, d. v. s. Betaling 
for de Kreaturer, han havde haft 
paa Fæl lesgræsn ingen. Reglen var 
jo, at kun døn Mand, der havde Jord



i Fæste eller Eje, hårde Rot (J a( 
(aa sine Kreaturer gratis paaFroHee- 
græsningon. Rnrrteir gjorde gæl
dende, at hans Hei Bl Græsning gik 
over paa han« Forpagter, og heri 
gav Byretten ham Medhold; men • -  
hedder det j Dommen — da Udpant
ningen or hjemld i Vedtægten, fri
findes Oldermanden tor den rejste 
Tiltale. — 31. Juli 1702 øl revner Jens 
Hjulmand Oldermanden i fistre fjer
ding for ulovlig Udpantning. Older
manden har pantet, fordi Niels Hjul
mand og Jens Hjulmand har -tøjret 3 
Heste i Byens Marie, og da Older
manden lod sine Folk optage Hesl'- 
ne for al føre dem j Folden, tog de 
lo Mænd Hestene tilbage med Magi. 
Oldermanden anklager dom til Gen
gæld tør dette ulovlige FortroW. Sa
gen forligte«. — 1704 tdiver den' tio- 
liligeofe Oldermand, Byrirriver Chri
stopher Hansen udpantet M e  (o 
Gange af sin Eflortølgar i Older- 
mandethvervet. Byflkriveren indan
ker Sagen for Retten; men Older
manden frifindes. Del samme er Til
fældet med de fleste andre den 
Slags Sager; en Del bliver forligte, 
og det er jo muligl, al det netop er 
de Tilfælde, hvor Oldermændene n  
faret for haaidl frem. Derimod d ip 
per Oldermændene ikke altid (ri, 
naar de stævnes før Pligtforsøm
melse, 22. Juni 1711 stævner Byfo
gedsønnen Hans Henrik Nielsen paa 
flere Avtarnænds Vegne de 4 Older
mænd tør Pligtforsømmelse, læ 
»skal have Indseende med Rødbyg 
Marker«, men »aarlig gaar del i

Svang« med ulovlig Ærte- og Aks- 
plukning, ligesom Gæs og Svin hol
der til i Kommaiticemc. Der se« ikke 
at være faldet Dom i Sagen, mn“ii 
Oldermændene fik i al Fald travlt 
mød gennem Bytinget al udsted«? 
Forhud mod Ærtcsamling og mod 
Iosgaaiende Kreaturer i Kornmar
kerne. 1713 lader Præsten1 Hans 
Nielsens Enke Oldermændene ind
stævne, fordi de har sat uforsvarlig 
Vagt og Lukke for FæHesgræening-Mi 
paa Bredfjed, «aa Enkens Heste s ta 
dig er hrudl ud og e r Hevet optaget, 
saa hun har maaliet betale for at 
faa dem ud af Optaget-Æokten. Hun 
forlanger Erstatning for disse Udgif
ter, og Oldermændene bliver domt 
til at godtgøre hende Tabdi og des
uden give hende 9 Marie i Sagsom
kostninger. Samme Aar stævner 
Christen Pedersen de 4 Oldermænd 
Ul Erstatning for den Skade, Gæs og 
Kreaturerne har forvoldt p aa  hans 
Hvedeager, og Oldermændene døm
mes efter foretagen Vurdering til al 
erstatte Skaden mød 2 Rigsdaler, 
hvorhos de i Omkostninger skal ud
rede 10 Marie.

løvrigt ser del ud til, a l  der hvert 
Aar hlov foretaget »Aflysning« gen
nem Bytinget, om a t Gæs og Svin 
ikke maatte komme i Markerne, om 
al Ærter ikke maatte plukke®, Ax 
ikke samle® ogsaa videre. N aar »Af
lysning« var sket, og Gæssene a lli
gevel gik i Maiken, Hev de optagne. 
30. September 1709 »oplyste« Hans 
Christoffer 17 Gæs at hente i ham» 
Gaatd, deraf to døde, og Odderman-



don Sørøn Mess »oplyste« 16 gamiu 
og to un go Gæs, som kan afhentes 
af Ejerne mod al betak  12 Sktting 
pr. Stk. 1713 »oplyser« Oldermanden 
i vestre Fjerding en Del Gæs, som 
han har »opdrevet af Byens Korn- 
maricer, hvor de haa- anrettet Skade«.

Det var galt* naar de sunde Krea
turer rendte rundt i Kornmarkerne, 
men værre var dét dog, naar man 
lod »skabede« Kreaturer og »syge« 
Heste gaa løse paa den tælles Græs
ning og brede Smitten videre. Og det 
ser ud til, at man ikke tog det eaa 
neje i saa Henseende. 16. April 1714 
lader saa’.edes Forvalteren paa Lung- 
holm læse Forbud paa Bytinget 
imod, a l »skabede og (fordærvede 
Bælter« kommer paa den fælles 
Græsgang. 1. April næste Aar lader 
Hyhilofte, Taagerop og Ringsobølle 
Byens Ejerlaug læse Forbud imod, at 
»smittede og fordærvede Heste« faar 
Adgang til Overdrevet. Og 16. April 
samme Aar giver Amtmanden Ordre 
til, at »skabede Bæster« ikke maa 
indlades paa den fadles Græsning

Svinene løb, som tidligere fortalt, 
løse omkring i Gaderne, -eg de figu
rerer naturiigvis ogsaa i Bytingspro
tokolløn. 1702 stævner Byricriveren 
Christopher Hansen Apoteker Jocum 
Vogel, fordi to af BySkriverene Svin 
ør 'fundet dode i Apotekerens Gaard. 
Apotekeren nægter standhaftig al h a 
ve forgivet Svinene og frifindes. 1704 
Stævner Kapollanen Rasmus Hansen, 
S næring, Karlen Andars Pedersen, 
fordi denne h a r kørt to af Kapella
nens Svin ih jd  paa Gaden. Karlen

dømmes til at betale 2 Slettødaler for 
Svinene samt Sagens Omkostninger.

Og lad os saa, inden vi forfader allo 
Avtøbrug-Sagemo, notere et Træk, 
der minder om landbrugets mør
keste Tider i det foregaaende 
Aårhundrede. 14. Juni 1700 la
der Kgl. Majst. Ridefoged Chri
sten Rasmussen paa Bytinget efter
lyse Niels Nidsen, som har »forlodl 
sin Fæetegaard i Byen og er bort- 
remt«. Gaardens Bygninger var jo 
Fæsterens Ejendom, men har kun 
været usle; thi 9. August bekendt
gør Amtsforvalteren, a t den »ringe 
Bygd«, som staar paa »den Gaaids- 
plads, Niels Nielsen fraramle«, skal 
sælgen ved Auktion. De øde Gaaides 
Jorder blev jo paalagt andre af 
Byens Fæstere 13 Dyrkning, og endnu 
1703 ses Amtsforvalteren al have 
indstævnet en llække Avlsbrugene til 
Betaling af Fæsteafgift af de øde 
Gaartie og Huse; det androg ialt 16S 
Td. Byg, 5 Td. Havre og 1 Rigsdaler, 
12 Skilling j Penge. Senere hører 
man intet om de øde Gaarde, men 
et Træk i samme Retning finder man 
i en »LyBCSeddel«, som velbyrdig 
Otto Schack til Kærsirup 1702 kuler 
læse paa Bytinget med Advarsel til 
Byens Købmænd og Haandvæifcere 
mod at give hanø Bønder Kredit dier 
handie med dem, uden a t de straks 
befaler med røde Penge.

Consumlionøn eller Forbrugsskat
ten var meget omfattende og døt var 
en yndet Sport at snyde sig fra 
denne Skat eller Told. Toldxnydere 
af forskellig Art optræder derfor hyp-



pigt i Byretten. Qonsumlionsbetjen- 
tene havde jo Ret til at trænge ind 
illusene og foretage Husundersogelse, 
nøar de havde nogen mistænkt, og 
del rar strafbart al hindre dem deri. 
30. Januar 1702 staar aaaledes Oluf 
Lauridsen anklaget for at have ud
vist »Fomrcgtetee og Modrtand ved 
en inkvisition«, Betjentene vilde 
foretage for oi konstatere om han 
ikke ha/vde ustemplet, d. v. s. ufor- 
toldet Tobak i sit Hus. Blandt flere, 
der var kaldt for Retten for samme 
Forseelse, var ogsaa Byfoged Niels 
Hansens egen Son Hans Henrik 
Nielsen, der boede hos sin Fader. 1. 
Maj samme Aar staar Johan Eriksen, 
Foimanden for de 8 Hænd, der lig
nede Skat, tiltalt, fordi der er fundet 
ustemplet Tobak i hans Hus. Anret 
eller er del galt med noget Messing
tøj Ira Lybek, sotn er fundet hos en 
tysk Blikkenslager, og med: lo Ruller 
Tøj, der er fundet i Bendix Jensens 
Hus uden at være stemplet. Bederne 
faldt i slige Tilfælde med det samme 
og de paagældende Vaner blev na
turligvis konfiskerede. Al udeblive 
Ira Retten i den Slags Sager eller 
undlade at betate Boden straks var 
en meget vovelig Sag. 1717 var f. 
Eks. to Ærosfcippene indblaget fordi 
der fandtes indsmuglet SaH i deres 
Baade. Og du dem ene af dem ikke 
modte eHer betalte Bøden, idømtes 
ham 3 Aare Arbejde paa Bremeabolm, 
saafremt han ikke havde betalt in
den 4 Uger.

Det skete engang imettem, ai der 
forliste et Skib ved Myggef jed, og saa

blev der stjaalet kraftigt af Vraggod
set I Afarts 1701 strandede saaledes 
et a/Kongens Skibe og Stiftamtman- 
den lod da 20. Juni paa Bytinget 
læse Forbud mod, at nogen bemægti
gede sig noget af dot paa Myggctfjed 
strandede Skib. Forbudet hjalp ikke; 
<lu da alt lost God6, sosn stjæles kun
de, varstjaakt, gik nm.ii i Gang med 
selve Skibsphwkeme. En Undersø
gelse blev iværksat og 14. November 
stod 4 Gaardmæmd i Hyld to [te til
talte for Vragtyveri. Deres Skyld var 
uamtøisteljg; thi Vragtommerøt var 
set i deres Gaarde. De 4 Mænd fik 
deres Straf, men Vragtyverierne blev 
ligefuldt drevet, ©aa. ofte der var An
ledning; endnu i 1788 var Begre
berne i saa Henseende ikke ændrede. 
Nævnte Aar drev et KobmandS^kib 
ind paa Kysten. Skipperen og en 
Kobmand fandtes døde om Bord; 
den øvrige Besætning var borte. I)a 
Skibets Rheder, en Købmand Fidder 
i København, omsider kom til Stede 
for at tage Vare paa sin Ejendom, 
var det halve alf Ladningen stjaalet. 
Man tilbød ham at lade foretage 
Husundereøgetee i de omliggende 
Landsbyer; men- han folie sig ikke 
tiltalt af Tanken, og Tyvene fik 
uantastet Lov at beholde deres Ko
ster.

En ikke ringe Rolle i Tingbøgcme 
(1700—1718) spiller Barberen, der 
tillige havde Eneret som Badskærer. 
Barberen var Jørgen Johan -Macke- 
prang, almindelig kaldet »Jørgen 
Balberer«. Han har aobenbart givel 
udstrakt Kredit, anen er omsider ble



ven ked ai del, thi 17W indstævner 
lian- en Del af sine Kunder for 
Gæld. Sagen synes at have været 
indviklet, idet dm  optog adskillige 
Retsmoder; men Jørgen Balbo rer 
vandt. Da den ene af Kunderne var 
bleven dornl til at betale 2 Slcttcda- 
ler og 8 Skilling for 1 AaT og 5 Maa- 
nedere >Balbering« samt 9 Marie i 
Sagsomkostninger, gik de andre paa 
Forlig. Jørgen Balberer gik derefter i 
Gang med at sagsøge sine uprivili- 
gerede Konkurrenter paa »Læge
k u n s te n s  Omraadb. Han anlægger 
nemlig i sin Egenskab af Bactøkærer 
Sag nvod den kloge Kone Anne Klin- 
ckers for nogle »usædvanlige Kure, 
hun mod al Lov og kristelig Maner« 
havde foretaget der i Byen. For vod 
Aaretedaving a t have gjort Ind
greb i Jørgen BaJberens Næring blev 
hurr dømt til at betale o Daler til 
Fattigkassen og desruden Sagons Om
kostninger. Derimod kunde huar ikke 
paa Badskærerens Anklage domnvrs 
for at have givet syge ‘Folk Medicin; 
thi dtet havde heller ikke Barberen 
Lov (il, og kim Landrncdikus kunde 
indklage hende herfor. Dot ses ikke, 
at han. har gjort neget ved Sagen. — 
1708 anlægger Jørgen Balberer Sag 
mod Christen Hansen, fordi denne 
har afbrudt en Kur hos ham og er 
»gaaet til cn anden«, men denne Sag 
blev hævet. 1711 anlægger den utræt
telige Barber Sag mod Kapoftarvm 
Rasmus Hansen Snæring, der ikke 
vU betale Badsk ære ren for at have 
kureret hans Kones Pande. Kuren 
m aa have været omtvistelig; thi Ka

pellanen Irifandtes. Aaret efter søger 
Jørgen Balberer Peder Bramøwv til 
Betaling a{ 2 Daler og 12 Skilling i 
Baddkærorlon for al have faaot helet 
sin Næse; det lykkedes. Endelig 
faar Jørgen Balberer 1717 Ram paa 
en ny Konkurrent nemlig Zidsel Han
gens, som havde .paalaget sig at hel
brede Jorgen Eriksens Barn, der var 
kommet til Skade med sin Arm.

Los Mund og lese Næver gav som 
lur nævnt Anledning til en lang 
Radeke Bylingssager. Haardhændcl 
vor man jo i de Tider, og den for
tjente Lussing blev undertiden noget 
for kraftig. Hans Thjjse, der havde 
staaeft sin Tjenestepige »et Hul i Ho
vedet« med en Trsepotle, man saaledvs 
bade 3 Lod Sølv til Kongen, 3 Lod til 
Øvrigheden og 3 Lod til Tjenestepi
gen saint yderligere 2 Rigsdaler i 
Omkoslminger. Var del on Older
mand eller Skatteopkræver, der var 
overfaldet under Udøvelsen af sit 
Hverv, kunde Boden stige til det dob
belte, neanlig »trendo Gange 6 Lod 
Solv« og 4 Rigsdaler i Omkostnin
ger. Det var jo en ordentlig Afklaps
ning, der Vxir vel egnet til at svale 
det hede Blod cm anden Gang.

De mange »Lejemaalibøder«, der t-r 
faldet i Bytinget vidner om, a l del 
ogsaa i disse »gode, gamle Dage« 
var saa som saa med Sædeligheden. 
Taksien e r 12 Lod' Sølv for Kvinder
ne og 24 Lod Sølv for Mamdane. 
Disse Sager forekommer sjeldent en
keltvis; der er ofte 3— i  Kvinder an
klagede paa en Gang, hvilket kunde 
tyde paa, af Retfærdigheden tit Juk



kede Øjnene, indtil den vod en ydre 
Foranledning blev tvunget til at 
skride ind, naar man tfor øabetnlyst 
overtraadte Ix>vens strenge Bud. Se
nere hc« i Tiden log man skrappere 
fnt J762 blev f. Eks. Maren Ros- 
musdatter tfor gentagne Lejeminal 
idcml >6 Aar paa Mens Tugthus«.

— Stille og slideligt gled som oftest 
Livet hen i don liHe By, men den 
havde naturligvis ogsaa sine bevæ
gede Øjeblikke og Perioder, hvor Bøl
gerne gik højt i dot IHle Samfund og 
Luften var mættet med Sensation. 
De store Ulykkesdage, Stridigheder 
med Præster og Byfogder, Heksepro
cesser og Skatteoægtdser med mere, 
som tidligere er gjort rede (for, herte 
med til disse begivenhedssvangre 
Perioder, hvis Minder gennem Aar- 
hundreder overleveredes fra Slægt til 
Slægt. Hor skal yderligere omtales -l 
Par karakteristiske Billeder i Byens 
Mindealbum.

PaJmæøndag 1703 var der stort 
Opløb j Rodby. Kn Pottemage rsm id 
fra Maribo var imod gældende Reg
ler hvervet til Soldat. Borgerskabet 
havde ansøgt om at tfna ham <fri, og 
Resolution herom var afsendt til 
Stiftanrtroonden, der dog tindnu ikke 
havde naaet at kundgøre den tfor Ma- 
riboborgenne. Hvad enten disse nu 
havde tabt Taalmodigheden eller 
Troen paa at laa deres Ret eller 
maaske begge Dele, eoa betuttede 
de Pahneeondag at drage til Rødby 
i dhitUt Trop og befri PoUcmagor- 
6venden. En stor Skare, dds atf gaa- 
ende, dels af ridende Maribdbor-

gere, airkom Palmesøndag til Rødby 
og friede med Magt, m en uden 
Blodsudgydelse, Potte-mage rem ud af 
Soldaloihvervomes KTor og forte 
ham under Uodbyborgermee b e 
undrende Tilslutning i Trium f tilbage 
til Maribo. Stiftamtmanden indberel- 
tede selvfølgelig dette grovo Eksem 
pel paa Selvhogt og el tor maingc S k ri
verier og Undersøgelser m aa tle  de 
gode Mariboborgene igen drage i 
shtllet Trop til Rødby og aflevere 
Poltemagersv enden, hvor de havde 
tagel ham. Hvorefter han kom i For
hør og i Henhcfld til den udstedte 'R e
solution paany blev frigivet. D m  
Dag blev Majriboniltenne ikke m od
taget med slet saa  stor Beundring i 
Rødby, og de saa  heller ikke slet saa 
stolte og sejrsikre ud; tlu tfra Rødby 
gik Vejen lilSøhoM, hvor de a l le  som 
on maatte bede Stift am tm anden om 
Forladelse, og da  Opløbet v a r skel 
paa en høj Helligdag, idøm tes de 
alle (Mulkt for Helligbrøde, m edens 
Anførerne yderligere tfik ld  Dages 
Vand og Brød.

Soldatervæsenet blev ikke m ere 
velset efter den Tid1, og Redby havde 
særlig Grund til a t væ re utilfreds.
I andre Kcfostaxler v a r Forlioklot det, 
al de Næringsdrivende, der ikke v a r 
Jordbrugere, slap for at afgive Sven
dte, Karle og Drenge til Soldaterlje- 
neste, men Rodby havde ikike denne 
Ret. Efter ovennævnte Episode a n 
søgte Haa netværkerne i Rødby om 
al faa samme Ret som andre Køb
stæder, idel de led  »mærkeflig Svæ k
kelse« i deres Næring ved, a t  d e r .s



Svende og Drenge blev udskrevet 1:1 
Landmi I ilsen. Svarel var, al Sagen 
maalte hvile IH hele Militærvæsnet 
blev omdannet. Men aelv elter al 
dette Forhold var ændret, blev Kær
ligheden til Soldatervæsnet ikke just 
brændende, og del hændte mi og da, 
al en flygtende Soldat i al Stilh*xl 
blev hjulpet fra Rodby o m  ti! 
Femern eller Holsten. Blev en saa- 
dan Haanderækning opdaget, van
kede der en klækkelig Mulkt. D t 
var f. Eks. Tilfældet med Molleren 
Albert Boye, der 1767 hjalp tn  De
sertør over til Femern.

— 1 det foregaaende er anfort man
ge Eksempler paa, at Rodbyborgeme 
forlangte, at deres By skulde betrag
tes som en rigtig Købstad, og at de 
stadig i deres Andragender baade i 
Tide og Utide pukkede paa deres 
Kobsladrettigheder. Men der er ogsaa 
Eksempler paa, al de gode Rodby- 
mænd. naar de mente d e t  kunde 
betale sig, optraadle som Landsby
folk, der tilfældigvis havde Købstad- 
privilegier. 1778 indgaar de saa ta k s  
mod et Andragende, foranlediget af 
el nylig udstedt kgl. Reskript om, at 
Svin ikke mere maa gaa løse i Køb
staxiernes Gader. I deres Andra
gende hedder del, at dot nævnte Re
skript er udstedt før al fremme To
baksdyrkningen, men da ingen at 
dem endnu har begyndt denne Dyrk
ning, og de, der agter at gøre det, vil 
indhegne de til Tobaksdyrkning be
stemte Pladser, saa ansøger de om, 
al Reskriptet ikke maa gælde deres 
By, der oraendskønt den er benaa-

det med Kobstndprivitegier, dog mere 
ligner en Landsby, og Indbyggerne 
ernærer sig da ogsaa hovedsagelig ved 
Avlsbrug, idet de har over 300 Td. 
Hartkorn af Kongens Jorder i Brug 
Svineavl or derfor lige saa nødven
dig i Rodby som i Landsbyerne, og 
den kan ikke drives, naar Svinciv 
ikke har Lov at løbe frR omkring 
for at finde Foden. — Til Forklaring 
maa her indskydes, at Renligheden i 
de Tider stod meget langt tilbage. 
Gaderne var mange Steder og da 
specieli i Byer som Rodby, nærmest 
al ligne ved Lossepladser, hvor man 
henkastede alt muligt Affald, saa der 
var cn rig Mark for Svinene at rode 
i. — Sagen gik til Okonomikollegiets 
Erklæring, der lod paa, al Forbudet 
mod al lade Svinene lobe rundt i 
Gaderne var dikteret ligesaa meget 
af Hensyn til »almindelig god Or
den« som til Tobaksdyrkningen, og 
Kollegiet indstiller derfor, at der 
ikke gives Rodby nogen Dispensa
tion fra Forbudet. — Ogsaa Amts
mandens Erklæring blev indhentet, 
og den gik ud paa, at det var meg l 
vanskelig at indhegne Byen for al 
holde Svinene ude, og at ingen af ae 
efter Branden opbyggede Gaarde var 
hegnede, desuden havde Byen Fæl
lesskab med et Par nærliggende 
Landsbyer og laa aabeai for deres 
»Paafob af Kreaturer«. — Ved kgl. 
Missive af 2-t. Marts 1779 fik Rodby 
saa et Aars Udsættelse med Indheg
ningen og Forbudet mod at have Svi
nene løbende paa Byens Gader. Un
der Kapitlet om Consumtionen har



vi set, at del ene Aar blev til 15, in
den det Mev Alvor med al indhegne 
Byen, og vi kan trøstig gaa ud fra, at 
Svinene endnu i alle disse Aar hav
de frit Spil paa Gaderne 

— 1781 hjemsogtes Rødby ai  me
gen Sygelighed, idet der døde SI 
af Indbyggerne eller over dobbelt 
saa mange som normalt. 29 af disse 
Dødsfald ramle Bønn under lf  Aar. 
1785 var der atter en Epidemi; der 
døde i dette Aar 56, hvoraf 10 Bom 
under 14 Aar. Sygdommen forlob 
dog ret mildt, idet Antallet af Syge 
var meget stort. Landphysikus Hahn 
indberetter 11. Januar 1785. at der 
i Rodby hersker en smitsom Syg
dom, der udkræver baade hans og en 
Kirurgs Næmoretse; men da mange 
af de Syge er saa fattige, at de ikke 
selv kan betale Medikamenterne, 
forespørger han, om ikke Udgifterne 
kan lignes paa Byen. Amtet, mener 
han, bør være fri, da det i forrige 
Aar bar udredet ikke mindre end 
600 Rigsdaler i Sygeomkostninger. 
Amtmanden spørger CanceHiet, der 
resolverer, at Udgifterne * a l lignes 
paa samtlige Lollands Købstæder. 
Byfogden i Rodby faar dernæst Or
dre om, at Vognmandslaugel skal 
være parat til saa ofte fornødent gø
res at befordre Lægerne til Rødby, 
og at der desuden 9aa tit det gor?s 
nødigt skal sendes ridende Bud til 
Maribo efter Medicin. Landfysikns 
gav derefter en Del For&ritter I il 
Sygdommens Forebyggelse, men 
Borgerne satle sig aabent derimod, 
saa StHlamlmanden maatte beordre

Byfogden til at indkalde en Raad- 
sluesamling og der bekendtgøre, at 
hvis nogen undfader straks al an 
melde Sygdomstilfælde eller nægter 
at iagltage de foreskrevne Forsiglig- 
h'dsregler, vil saadaane »baade mod 
sig selv og andre ildesindede Men
nesker« blive tiltalt og straffet for 
»slig uforsvarligt Forhold«. Det sy
nes at have hjulpet; thi i Maj kan 
Amtmanden indberette, at Sygdom
men nu i det .væspntlige er standset. 
Han skriver, at Landfysikus kun for
langer 97 Rigsdaler for sit Arbejd«*, 
mod at fna Pengene straks, og Amt
manden beder derfor om at faa den
ne Sum udbetalt af den kgl Kasse, 
saa skal de nok blive tilbagebetalt, 
saa snart Summen er lignet paa Køb
stæderne og betalt af disse. Landfy
sikus fik saaldes sine Penge; men 
del varede to Aar. for det lykkedes 
at faa inddrevet de forholdsvis smaa 
Beløb, Byerne skulde betale; det var 
22 Rigsdaler til Rodby, 17 til Saks
købing, 20 til Maribo, 22 til Nakskov 
og 11 til Nysted.

SMAA TRÆK AF BYSTYRET.

I -H foregaaende Kapitel er lejlig
hedsvis omtalt, at Rødbys første By
foged Jorgen Sørensen var alt andel 
end elsket. Al hans Byskriver just 
heller ikke var af de bedste, frem- 
gaar af følgende;

1685 fik Rodbyborgeren Jacob 
Knudsen Bruun Bestalling som By
skriver, men allerede 1688 blev han 
ved Lollands Landstings Dom fra
dømt Embedet, dels paa Grund af



Uredel ighed, dels paa Grund af den 
unægtelig noget partiske Maade. 
hvorpaa han forvaltede sil Embede 
En nf Byskriverens Frænder havde 
ovel Vold mod Herredsfogden i 
Musse Herred, og da han trods An
strengelser fra Byskriverens og au 
dre Venners Side ikke kunde fries 
fra en haard Dom, log Byskriveren 
og ødelagde alle de Dokumenter og 
Bevisligheder, som han havde taael 
udleveret for al skrive den afsagde 
Dom. Hans Eflerfolger i Embed» t  
var Christopher Hansen Vind, der i 
Forvejen havde det ringe Embede at 
være Stompei-Papir-Forvallcr i Rod
by; han var ifølge Byfoged Jørgen 
Sorensens Anbefaling >vederhæftig 
og dygtigf og fra Barndommen af 
vant til at betjene »fornemme Godt
folkf i slige Skriveibeslillinger 

Byfoged Jørgen Sørensen døde 1690 
og efter den paafolgende 6-aarige 
SogneJogedperiode (der er omlad! i 
Kapitlet »Lyse Overgangstider») blev 
Niels Hansen 5. Maj 1696 udnævnt 
til Byfoged i Rodby. Han sogie straks 
at komme paa en god Fod med Bor
gerne ved at tage deres Parti i alle 
Spørgsmoal overfor Ridefogden fra 
Aalholm, saa denne endog indgav 
Klage over, al Byfogden optraadie 
som en Prokurator for de Folk, der 
skulde overtage Kronens fæstdedige 
JordeT i Byen, saa disse Folk bliv*: 
»opsætsige» og nægier al overlage 
Jorderne paa de givne Betingelser, 
men kræver sig fri for flen? af dø 
paabudte Ydelser. — Der synes hel
ler ikke fra Borgemes Side at have

været fort Klage over Byfogden i de 
23 Aar han sad inde med Embedet. 
Del sen i hole dette Tidsrum ikke at 
have været andet paa Færde end, at 
en Borger nu og da har skældt By
fogden ud og derfor har faact idømt 
en Mulkl paa 2 Rigsdaier og Sags
omkostninger til 3 Rigsdaler.

Var By-fogden sanlcdes ikke selv 
ude om Sorger og Fortrædeligheder, 
saa havde han et Par Sønner, der 
kunde skaffe ham begge Dele. Navn 
lig don ene Son, Hans Henrik Niel
sen var altid paa Færde. Han havde 
lavet sig en Stags Prokurator-Leve
vej. idet han optraadie som Sagfører 
for Folk, der vilde have stævnet en 
eller anden for Bytinget Naar Fa
deren her sad som Dommer og Søn
nen stod som Anklagerens Repræ
sentant, ventede man sig — med 
etler uden Grund — det bedst mu
lige Resullal. I Tingbogeme 1700- 
1718 moder man alter og alter Form
len: Hans Henrik Nielsen for N. N. 
indkalder N. N. osv. Og al Byfoged
sønnens Prokuratorekab ikke har 
været egnet til al skaffe ham Ven
ner, fremgnar af de mange Søgs- 
manl, han selv anlægger mod Folk, 
der har brugt »usømmelig»? Ord» 
imod ham. Undertiden nojee de ikke 
med Ordene, men »antolder ham 
næd Hug og Slag«. Del ser ud til at 
Faderen har lagt Vægt paa at faa 
disse Sager bilagt i Mindelighed; thi 
del er sjddent, der falder Dom i 
dem Hans Henrik var tydeligt nok 
ikke god al have lil Uven; det maalte 
Byskriveren Christopher Hansen



Vind sende, thi Hans Henrik forfulg
te ham med det ene Sagsmani efter 
det andet. Kunde han ikke selv findo 
paa noget, fandt h3n Folk, som ha-n 
kunde fore Sag formod Byskriveren, 
som oftest var det Gældsposter, un
dertiden ogsan grove Beskyldninger, 
som f. Eks. en Anklage, gaaende ud 
paa, at Byskriveren med Forsæt hav
de jap* s*ne Heste ind i Vinterirorns- 
marken om Natten, saa de kunde 
græsse paa Komet. At Hestene var 
sluppet derind ved et Uheld er jo 
utvivlsomt, og Byskriveren blev da 
ogeaa frifundet Men Mistanken gav 
jo dejlig Anledning til Sladder. Nanr 
Hans Henrik saa var heldig cg 
vandt en Sag af nogen Betydning 
mod Byskriveren, forlangte han, al 
denne skulde vige sil Siede, medens 
Uommen over ham blev skrevet, og 
nægtede han del, øik Byfogdens Ken
delse ham jo altid imod. Hans Hen
rik synes ogsaa at have gaael By
skriveren i Bedene med Dokument- 
skrivning; thi 1714 lader Christo
pher Hansen Vind pludselig sin 
gamle Bestalling som Byskriver king- 
læse med Tilføjelse al, al han alene 
var autoriseret til al skrive Doku
menter og al ingen anden maallc 
indlade sig doipaa uden hans Tilla
delse. Lang Glæde fik Byskriveren 
ikke at den her udspillede Trumf; thi 
knapt et Aar efter slap han ved Do- 
den bort fro sin Plageaand og hele 
denne syndige Verden.

Ogsaa mod en al sin Faders Em
bedsbrødre lykkedes det Hans Hen
rik og Broderen Hans Christopher al

komme i en Strid, der til a t begynd"».* 
med tegnede ho>st dramatisk. Byfog
den i Nysted Erik Jorgensen havde 
noget udeslaaende med et P ar Rod
byborgere og Hans Christopher b lan
dede sig i denne Strid med det Resul, 
tat, af Nystcd-Byfogden skældte ham 
Pelsen fuld, hvorefter hans Henrik 
paa Broderens Vegne indstævnede 
Nysted-Byfogden for Rodby Ting for 
Ærefornærmelse. Formodem tlig har 
Rodby-By fogden ladet Sagen ligge, 
thi man horer ikke mere om den, 
men 3 Maaneder csfter er der en ny 
og langt værre Anklage mod Nysted- 
Byfogden. Hans Henrik indstævner 
ham nemlig paa sin Broders Vegne 
for forel at have brugt Skældsord 
mod Hans Christopher i Peter Giesos 
Hus og derefter at have faret imod 
ham med dragen Kaardo, skonl Hans 
Christopher var uden Værge. D- n 
Nysted-Byfoged har a aben bart væ
ret et hidsigt Gemyt, der ikke kunde 
staa for Byfogedsonnems durkdrevne 
Facon; m**n ogsaa denne Sag fik 
Rodby-Byfogden ordnet i Mindelig
hed; thi man horer ikke mere om 
den i Tingbogeme. Tilsidst tog det 
dog en Ende med Forskrækkelse for 
Hans Henrik og det gik saalodes lit.

30. September 1715 havde Byfog
den efter Ordre fra Stiftamlmanden 
arresteret en Mand, der hed Peter 
Mortensen Ploug og var tiltalt for Bi
gami. Han havde som ung ægtet "n 
Pige, men da del kneb med Udkom
met, rejste Konen til København for 
al tjene Foden. Ploug horte aldrig 
mere noget fra hende og senere h*l



del sig, at hun var »død i Pestens 
Tid«. Saa giftede Pioug sig igen, men 
senere blev del opklaret, at den for
ste Kone levede. Straffen for Bigami 
var Døden, og 18. November 1715 
domte Byfogden, at Pioug skulde 
henrettes med et Sværd. Pioug er
klærede, at han ikke vilde apoU°rc 
Dommen, han havde ikke noget at 
føre Proces for og ventede sig hel! r 
ingen mildere Dom ved de hojere 
Rotter; men han bad om Frist til at 
soge om Benaadning. og den Frist fik 
han. Han indsendte sin Ansøgning 
til Kongen gen-nem Kancelliet, d*r 
sendte den til Sliftamtinandens Er
klæring. Strftamtmanden forMorer, 
hvorledes Arrestanten har troet, den 
første Kone var død Hun gor ikke 
heller Fordring paa ham, vil tvært
imod absolut ikke have ham; den 
sidste Kone vil gerne have ham, men 
maa jo ikke Ivtøoldp ham. Kancel
liet vedtog derefter, at Sagen skulde 
paadommes af Landstinget inden 
man tog ondelig Beslutning, og 7. Fe
bruar 1716 gik der genem Stiflaml- 
manden Bud herom til Rodby. Pioug 
skulde forblive som Fange i Rodby 
til Landstingets Dom faldt. Lands
tinget forhastede sig ikke og under 
denne Ventetid sendte Fangen Stift- 
amtmanden en Klage over at være 
bleven »ilde medhandlet« af Hans 
Henrik. Stiftamtmanden sendte Hans 
Henrik en Skrivelse med Krav om 
Forklaring, og denne Skrivelse be
handlede Hans Henrik i Vidners 
Paasyn paa en højst respektløs 
Maade. Der manglede ikfce en vel

villig Sjæl, som undte Hana Henrik 
alt godt og derfor sladrede til Stift
amtmanden, der øjeblikkelig for
langte Sagen undersøgt og beskik- 
kede Byfoged Reimer i Maribo som 
Sættedommer og Ridefoged Knudsen 
som Anklager. Under de vidtløftige 
Vidneforaler, som Sagen gav Anled
ning til, oplystes følgende, der blondt 
andet givor et ganske karakteristisk 
Billede af Arrestforholdene.

Pioug var forsynet med on Lænke 
om begge Ben. Der var ganske vist 
Vagt ved ham, men Indespærringen 
tog man ikke alt for højtidelig. En 
Dag var Fangen ledsaget af sin Vagt 
gaael ud for at hjaslpe en Mand med 
at sætte et Plankeværk op. Den gamle 
Byfoged var svagelig og havde over
draget Hans Henrik at varetage de 
daglige Forretninger, og da Hans 
Henrik don 28. Juli 1716 kom >g 
fandt Fangen paa Arbejde i S ledet 
for i Arresten, skældte han l>and>* 
Fangen og Vagten ud og beordrede 
dem tilbage i Arresten, hvorefter han 
sendte Bysvenden n>d til Smeden 
efter en svær Krampe, hvormed han 
fastslog Lænken lil Stolpen i Arrest
kamret og sagde til Fangen, at han 
nu som Straf for at have misbrugt 
sin Frihed skulde væro lænket til 
Stedel. Næste Dag kom Hans Henrik 
alter ned i Arresten og saa da Fan
gen gemme noget Brevskab i Lom
men Hans Henrik forlangte det ud
leveret, og da Fangen nægtede dette 
og tilmed svarede uhoflig og stod 
med Huen paa, slog Hans Henrik 
med en kraftig bagvendt Ørefigen



Huen af ham med de Ord: Jeg skal 
lære dig at være hoflig mod din Øv
righed. Dernæst tog han Sengeklæ
derne af Fangens Seng og fratog 
ham hans Værktøj. Det var d^nne 
Behandling Fangen Hagede over. 
Som Svar paa Klagen beordrede 
Stiflamtmanden 4 Borgere i Rodby 
til at forhore Fangen og undersoge 
Sagen. Samtidig fik Hans Henrik 
gennem en Skrivelse fra Stiftamt
mand«) Meddelelse om, at Undersø- 
gelsen skulde foretages. Denne Skri
velse blev Hans Henrik meget for- 
bilret over, og i sin Vrede viste han 
den til nogle Borgere med Bemærk
ning om, af der »faldt ham et Ski
dende paa, og at han vilde gaa til 
det lille Huse og bagefter >9tryge sin 
Rumpe« med Skrivelsen. Under Vid
neførslen blev det endvidere oplyst, 
at Hans Henrik, der skulde eksercere 
med Borgerskabet i Faderens Sted, 
havde forladt denne Eksercits for al 
snakke med forskellige Folk om 
Stiftemtmandens Brev. Bl. a. havde 
han talt næd Kapellanen og en an 
den Mand og vist dem en stor Skri
velse. hvoraf den sidste Fjerdedel 
(antagelig med Sliftamtmandens 
egenhændige Underskrift! manglede, 
og han havde da ved at føre Skrivel
sen nedad Rumpen antydet,' hvad 
det manglende Stykke var brugt til. 
Endelig anførtes, at da de 4 Mænd, 
som Stiflamtmanden havde bf ordret 
til at undersoge Sagen, var udeble
ven fra Eksercitsen at Hensyn til 
Undersøgelsen, havde Hana Henrik 
ladet dem udpante for denne »For

sømmelse« og nægtet at udlevere 
Panterne igen.

AK dette indberettede Stiftam tm ati
den nu lit Kancelliet og henstillede, 
al der maalle blive paalagl Hans Hen
rik Straf for Opsætsighed mod sin 
Øvrighed og Forhaanelse af Stift- 
amtmandens Navn og Ordre gennem 
»skammelige Ord og Gebærder« 
samt Straf for al have forladt Ekser
citsen med Borgerskabet. Kancelliet 
imødekom Stiflamtmanden og idøm
te Hans IfenTik en Bøde paa 40 Rigs
daler for at have forladt Lande- 
værn s-Eksercitsen; for Forhaanelse 
af Sliftamtmandens Ordre, Person 
og Embede fik han en Mulkl paa 20 
Rigsdaler og 8 Dages Vand og Brod, 
hvornæst han skulde gore Afbigt ved 
al bede om Forladelse og tiltræde og 
underskrive en Undskyldning i den 
Form, Stiftamtmanden vilde give 
den, hvorefter denne Undskyldning 
skulde oplæses paa Bytingel og ind
føres i Tingbogen. Hans Henrik a f
sonede de 8 Dages Vand og Brod i 
Nykøbing A rre^. Men Undskyld
ningsskrivelsen kviede han sig 
svært ved al tiltræde og provede for
skellige Udflugter. D>t  hjalp dog 
ingen kære Mor; han maatle under
skrive en i de mest ydmygende For 
mer holdt »om Forladelse Skriveis?« 
og foret da det var skel og Skriveis <n 
2. Marts 1718 var tingtæsl havde den 
saarede Stiftamtmand faaet fuld 
Oprejsning

Den, der lob med Profilen, var Fan 
gen Peder Ploug, som jo var den in 
direkte Aarsag til Hans Henriks slo-



ne Fo modre tee. Modens Sobert mod 
Hans Henrik stod paa, maa Paapa»- 
seligheden have svigtet. En Morgen 
var Buret i al Fald tomt og Fangen 
borte. 2. November 1716 lader By
fogden forkynde paa Bytinget, at 
d-vsotn nogen kan bringe Fang-n 
Peder Ploug, som afvigte Tirsdag var 
undveget, tilbage eller give Under
retning om hans Opholdssted, skulde 
Vedkommende nyde -1 Rigsdaler for 
sin Umage. Men Peder Ploug va- ug 
blnv borte; han frelste saaledes sin 
Hals og sad et eHer andet Sled i god 
Behold, medens hans Uven, Byfoged- 
sønnen baado maalte gaa paa »Vand 
og Brod« og doje dyb offentlig Yd
mygelse. Hans Henriks Glansperiode 
er fort>i med det samme; det sidste 
vi horer om ham er, al en Maribo- 
borger indstævner ham til Betaling 
af en Gæld paa 26 Rigsdaler, som 
den gamle Byfoged lover at betale.

Den anden af Byfoged Niels Han
sens Sønner, Hans Christopher Niel
sen, var Teolog. For lettere at hjæl
pe ham (il el Kald lilhandlede Fa 
deren sig Nebbelunde Kirke med til
hørende Kaldsret. Allerede 1704 so
ger Hans Christopher om at blive Ka
pellan ved Kirken, »hvis Sognepræ
sten for sin Svagheds Skyld« skulde 
behøve en Kapellan. Han autorer, al 
Faderen har købt Kaldsretten af 
»Medynk med Kirken«, hvis Repa
ration allerede har koslet mere end 
Købesummen. Sønnen faar Afslag 
paa d- n-ne Ansøgning, og han sætler 
sig saa lil al venle paa den gamle 
Sognepræsts Dod. Ventetiden blev

hele 8 Aar og Hans Christopher (ri
stede saa Tilværelsen som Fæsler at 
en af Kronens Gaarde i Rødby. Stor 
Anseelse har han næppe nydt; thi 
Tingbogen fortæller et og andet, d?r 
ikke just er flatterende for ham. 1708 
beskylder en Avtsmand ham for at 
have borlhøslet en af dennes Agr*. 
men kan intet bevise og maa gore 
Undskyldning. Ftero Gange stævner 
Hans Christopher forskellige Borge 
re, som har udskældt ham, et Par 
Gange faar han Vedkommende idømt 
en Mutkt til Fattigkasse paa et Par 
Mark, men ogsaa denne Sons Sager 
synes Byfogden at have beflittet sig 
paa al faa ud af Venden i Stilhed. 
1712 hiiver Hans Christopher ende- 
lig Præst i Nebbelunde Sædinge «<g 
saa glider han ud af Tinglægen 1717 
optræder han igen en enkelt Gang. 
idpt Curt Giise i Rødby, der har en 
Mark i Sæddinge i Fæste, indstæv. 
nes af Præsten Hans Christoph-r 
Nielsen, anklaget for at have indhø
stet sin Ager uden forst al give Præ 
sten Tiende Curt Giise dommes til 
al yde Tienden tredobbelt saml be
tale 2 Daler i Mulkt og 5 Rigsdaler i 
Omkostninger.

1719 dør den gamle Byfoged Niels 
Hansen. Tiderne er daarlige, Rødby 
er fattig,* og af Sparsommeligheds- 
hensyn bliv-r Byfogedembederne i 
Rodby og Maribo slaaet sammen, 
idet Byfoged Herman Krøyer i Ma
ribo tiHige bliver Byfoged i Rødby. 
Delte Anneksforhold varer i over et 
halvt Aarhundrede.

Retsbegreberne og Opfattelsen af,



hvorkdes man bedst fik Medhold i 
Retten, rar undertiden noget forvil
dede. Saaledes klager Byfoged Her
man Kroyer 1722 til Kancelliet over 
at den for nævnte Curt Giise Nat
ten mellem 30. og 31. August med 
»Trusler og Undsigelsesord« har 
sogt al tvinge Byfogden til under 
Ed al low, al Giise 9kulde vinde en 
Sag mellem barn og Chr. Friis. By 
fogden indstiller, at Giise, denne 
»onde og ublu Voldsmand« til Len 
herfor maa blive anset med Straf
arbejde paa Bremerholm eller 
streng Arrest i Caslellet. Cancdliet 
svarer afslaaende og henviser- By
fogden til at følge Lands Lov og 
Ret. d. v. s. stævne Giise for Retten 
Hvad Udfald Sagen fik kendes ikke, 
fordi Tingbogen mangler for Tids
rummet 1718—1768 .

Andre Protokoller Bystyret vedrø
rende findeø ikke heller, og det er da 
kun sparsomme Krummer, der fra 
delle Tidsrum kan opsamles til Be
lysning af øvrigheden og dens 
Mænd. Hvor smaat, de var stillet, 
ses bedst deraf, at der lægges flere 
og fleTe Embeder sammen hos én 
Mand. 1724 dør Byfoged Herman 
Kroyer, og Hans Jørgen Meyer ud- 
nævnes da til Byfoged i Maribo og 
Rodby, Herredsfoged i Fuglse Her
red og Birkefoged i Maribo Birk 
samt Færgemand ved Dragsminde. 
Han lever kun 6 Aar i drone alsi
dige Virksomhed, og 1730 opnaar 
Niels Siersted Udnævnelse til alle 
Herlighederne. Alerede under Om
talen al Ejerlaugets Vedtægter har

vi set, at Niels Siersled ikke var 
uden Initiativ, og andre Ting peger 
i samme Retning, selv om den gode 
Byfogeds Idéer ikke alle var lige 
gode. 1733 indgaar han paa Borger
skabets Vegne med et Andragende 
til Kancelliet. Heri anfører han, at 
Rodby ved Oprettelsen af den nye 
Landmilits er paalagt Militærpligt, 
hvilket bevirker, at mange af Byens 
Gaarde nu staar ode; thi af Frygt 
for Soldatertjen eslen soger alle de 
unge Mænd nu fra Byen i Stedet for 
at blive og overtage de ledige Fæ
slejorder. Resultatet eT blevet, at 
skont der er mange fæstejedige 
Gaarde, findes der i hele Byen kun 
en eneste ung Mand, som er tjenlig 
til at overdrages en Gaard. Byfog
den beder derfor om, al Byen atter 
maa blive fri for at levere Soldater. 
Kancelliet lover at overveje Sagen; 
men stiller sig derimod ganske afvi
sende til Byfogdens næste Idé. Han 
synes nemlig ikke at være rigtig sik
ker paa, at alene Friheden for Sol- 
dalerljenesle er nok til at bevare 
Ungdommen i Byen, og han foreslaar 
derfor, at der indføres el S tavnsbaand 
for alle, der beskæftiger sig med 
Agerbruget, saaledes at ingen af 
disse Folk eller deres Børn nogen
sinde maa forlade Rødby. Heldigvis 
svarer Kancelliet kort og affejrode: 
Herved er intet at gore.

Niels Siereled var forøvrigt ikke 
saa lidt af en Spekulant. 1739 var 
han med i en Spekulationshand-'l 
om Assersirup i Norre Herred; men 
fik ikke stort andet end Fortrædelig



heder deraf. De Processer, han hor 
blev indviklet i, gav Anledning til, at 
hans hele Embedsførelse blev lafrit 
op til Undersog^se, og medens den
ne stod paa, var han en Tid su
spenderet; han blev dog hængende 
ved Embederne til 1756, da han log 
sin Afsked paa Grund af Alder og 
Svagelighed. Han efterfulgtes al 
Hans Aagaard, der var den sidst» , 
som havde baade Maribo- og Rodby- 
Byfogden forenet i en Person.

Hans Aagaard dode 1778 og Stift
amtmand v. Krogh indstillede da til 
Kancelliet, at Byfogedembederne i 
Maribo og Rodby blev adskilte og at 
man i Stedet forenede Byskriver- og 
Byfogedembedet i hverBy. Han anbe
falede derfor, a t Byskriver Reimer i 
Maribo, der tillige var Landstings- 
skriver, udnævntes til ogsaa al være 
Byfoged i Maribo, medens Byskriver 
Haim i Rødby udnævntes til ogsaa 
at være Byfoged i Rodby og Herreds
foged i Fugl se Herred med underlig
gende Maribo Birk. Kancelliet ind
stillede Forslaget lil Kongens Appro
bation og 9. December 1778 fik de 
lo Bys/krivere de foreslaaede Ud
nævnelser.

Rodbys nye Byfoged, Joachim Hen
rik Halm, var Son af Landfysicus 
paa Lolland-Falster, Kancelliraad 
Hahn og havde først været ForvaJler 
hos Stiftamtmand Krogh p«aa Soholt 
og dereftOT Forpagter af Sæddinge- 
gaard, som ligeledes tilhørte Stift
amtmanden. Byskriverembedet i 
Rodby havde i en latng Aarrække 
været forenet med Tolderembedet,

men da Tolder Henneken dode 1777 
sorgede Stiftamtmanden for, at Hahn 
blev udnævnt lil Byékriver i Rodby 
og Herredsskriver i Fuglse Hened. 
Allerede Aaret efter blev Hahn all- 
saa tillige baade Byfoged og Her
redsfoged

Hahn var en sioset og elendig Em
bedsmand. men saalænge hans Vel
ynder var Stiftamtmand, gik del no
genlunde. 1782 afstod Krogh sit 
Sliftamtmandsembede tH Baron 
Krngh-Juel-Vind paa Juellinge for 
en aarlig Afgift af 1000 Rigsdaler, 
og fra det Øjeblik vaT det forbi med 
al Overbærenhed overfor Byfoged 
Hahn. Den nye Stiftamtmand befat
tede sig ganske vist ikke setv ret me
get med sit Embede, men han holdt 
et Par dygtige Fuldmægtige tit at 
gon’ Arbejdet, og del blev gjort godt. 
Allerede 1782 blev Hahn rykket for 
Besvarelsen af nogle Antegnelser der 
var gjort lil Rodbys Regnskaber for 
Aarene 1779 og 1780, og siden reg
nede Rykkerskrivelser og Irettesæt
telser ned over den elendige Byfo
ged, der fouden sin Dovenskab og sit 
Sloseri ogsaa havde fattige Kaar at 
kæmpe med. De Rykkerbreve, han 
fik fra Rentekammeret igennem 
Stiftamtmanden hjalp ikke Spor og 
saa regnede det da med Mulkter ned 
over Byfogden, saa han lilsidsl gan
ske opgav Ævrel og lod slaa til. Han 
svarede ikke paa SkriveJseme og 
betalte ikke de Mulkter, han idømtes 
for sin Forsømmelighed. 16. Juli H a
ger f. Eks. Stiftamtmand«) lil Ren
tekammeret over By fogden og med-



d°ler. ni der ®t givel Ordre (il al 
inddrive Mufklerne — som eller- 
haanden ct veksel op Id 100 Rigs
daler — ved »mililær Eksekution«, 
d v. s., al der hos Skyldneren blev 
indlogerel el passende Antal Scrldn 
ter. som aad og drak hos ham, lil 
han betaHe sin Gæld. Men Stiftamt
manden er ikke engang sikker paa, 
al denne skrappe Kur vil hjælpe, og 
udbeder sig Tilladelse lil i fornødent 
Fald at suspendere Byfogden fra 
Embedet. Den mil Hære Eksekution 
bliver virkelig iværksat; men Hahn 
havde intet, at betale med. 15. Ok
tober skriver Stiftamlmanden til 
Renlekammerel. al Hahn nu har væ
ret belagt med mililær Eksekution i 
3 a 4 Uger. m*n alligevel intet har 
betalt al sine Mulkler. og vist nok 
ikke kan betale paa Grund af Fat
tigdom. Stiftamtmanden sporger. 
hvad der saa skal gøres og foreslaar. 
af man paa en eller anden Maade 
faar afskediget Hahn. Rentekamme- 
merel svarer med at beordre Stift
amlmanden til at beslaglægge alle 
Hahns Ejendele, hvis ikke Mulater
ne bliver, betalt. Nu beder Hahn om 
Naade og Sliflamtmanden anbefal r 
at give ham Moderation pao de 100 
Rigsdaler Mulkl: men tilføjer at d;t 
vil blive større Tab for Hs. Maj., 
hvis Hahn bliver i Embedet og b-- 
talerde 100 Rigsdoler. end hvis han 
slipper bande før Mulkt og Embede. 
Rentekammeret er imidlertid ubøn
hørlig. og all imens hober der sig 
nye Mulkter op om den solle Byfo
ged; han faar Mutkl før Uefterrette-

lighed med Indkrævning af Ekstra
skat, for ikke at have indsendt Byens 
Regnskaber, for ikke at have be
svaret Antegnelserne til de gaml«- 
Regnskaber, for ikke at have gjort 
Ride for nogle Penge for Kvægsyge- 
kommissionen osv. osv. i en Uende
lighed. Hahn er ogsaa Postmester, 
og heller ikke Postregnskabel ind
sender han i rette Tid. 27 Maj 1783 
indberetter Stiftamlmanden, at alle 
disse Smaamulkler er inddrevet ved 
Salg af Hahns ringe Bohave. mnn 
den store 100-Rigsdaler-Mulkt hen- 
staar stadig ubetalt og AmtmandtMi 
foreslaar igen al give Moderation: 
men forgæves. Nu trædeT Hahns Fa
milie antagelig til; han faar i ai 
Fald betalt sine Mulktcr, aflagt Regn 
skaberne og faar Fred en Tid 

Del er klart, at en Byfoged i slig«’ 
Omstændigheder ikke var egnet tH 
at skaffe sig Respekt hos de af Na
turen respktslridige Rodbyborgere: 
de blæste Byfogden et Stykke, lod 
være at betale dwes Ekstraskatter 
og truede Byfogden, hvis han vove
de at tale om Udpantning. Saaledes 
udvikledes efterhaanden den i et 
foregaaende Kapilet under Skalt«i- 
Irykkel omtalte Situation, der n æ 
sten havde Karakter af »Opror« og 
som endte med stor Ydmygelse for 
de Opsætsige.

Hanhs Fredsperiode varede kun 
godt et Aarstid, saa begyndte det 
igen at blive galt mod Regnskaberne 
og snart er han alter i den sløsede 
Skure. 24 Juli 1784 indstiller Stift- 
amtmanden til Rentekammeret at



afskedige Hahn fra Byfogedbestållin- 
gen, da han ikke er egnel (ål al være 
Oppeboreclsbeljent. Fra Rentekam
meret gaar Sagen tH Kancelliet — 
og efter 6 Ugers Forlob kommer Sva
ret, dCT gaar ud paa, at Sliftamlman 
den skal spørge Hahn om han god
villig vil nedlægge Byfogedembedet, 
»hvortil han findes saa ganske 
uskikket«. Hahn svarer, at han vil 
nedlajgge Embedet, og Sliftamtman- 
den videresender denne Besked til 
Kanoelliot, men foreelaar mærkelig 
nok, at Hahn faar Lov at behold* 
sine ovrige Embeder. Kancelliet sva 
rer, at Hahn ikke kan blive afske
diget fra Byfogedembedet uden og 
saa at miste sine andre Embeder, og 
Sliftamtmanden ynkes saa ovtr 
Staklen, der »sidder med Familie«, 
og foreslaar, at han beholder Embe
derne, eftersom han har lovet at 
passe dem bedre. Kancelliet gaar 
med hertil.

Det er i November 1784 denne Af
gørelse træffes Men allerede tr> 
Maanedor efter er det lige galt med 
Hahn. ! Februar 1785 forehold-r 
Stiftamtmanden ham, at han er i 
Færd m<xl at falde tilbage til sin tid
ligere Efterladenhed og giver ham 
alvorligt Paalæg om al passe *it 
Embede. Men Hahn er og bliver 
umulig. Han har ikke heller Spor af 
Autoritet overfor Borgerne 16 Mø) 
1786 skriver Stiftamtmanden til 
Kancelliet, at Hahn ikke vil eller 
ikke tor foretage Udpantning hos Bor
gerne for Ekstraskat og Kvægliende, 
ja end ikke kan faa nogen til a l ud

bære Pantegods fra deres Medbor
gere. Borgerne er under disse Om
stændigheder meget opsætsige; men 
det hele vilde sikkert ændres, hvis 
der kom en retskaffen og duelig Em 
bedsmand; thi Hahn er ikke del 
ringesle respekteret hos Borgerne, 
der ger og lader som de selv vil 13 
Juni klager Stiftamtmanden paany 
til Rentekammeret. Han skriver, al 
Borgmester Schmidt i Nykøbing og 
Byfoged Hahn i Rødby er to saa 
uøfterrellelige Embedsmænd, al det 
uagtet alle onde og gode Paamin- 
delser ikke er muligt al faa et Ord 
fra disse to Herrer tål Svar paa de 
Skrivelser, de faar. SHftamlmnnden 
moner, nt dones Sager er i e*n saJariUn 
Uorden, at de ikke selv kan finde 
rede i dem. Jeg nødsages da al spør
ge hvad der skal gores med disse lo 
»efterladne oguforskammedeMænd«; 
Schmidt er en pur fattig Mand. 
hos hvem Tabet er givet, hvor
imod Hahn engang skal arve sin 
Fader og derved vel vil kunne 
dække, hvad der mangler. De 
lo Byfogder faar derefter Ordre 
til al indsende Begæring om Afsked, 
og den bevilges. Men Hahn faar, saa 
mærkeligt det end lyder. Lov til al 
beholde Embederne som Herredsfo 
ged og Herredsskriver i Fuglse H-r- 
red. Paa Stiflamlmandens Anbefa
ling bliver Byfoged Reimer i Maribo 
under 7. Juli 1786 udnævnt li! ogsaa 
al vær* Byfoged og Byskriver i Rod 
by. Takkel være en Embedsmands 
Forsømmelighed og en vidtdreven 
Hensynsfuldhed mod samme forsom



melige Embedsmand kommer flodby 
saaledes atter i Annekefochold til 
Maribo.

Som ventet viser del sif, at Hahns 
Regnskaber er i den frygteligste 
Uonfen. Trods alle Paamindelser af
leverer han ingen som helsi Oplys
ninger, ja svarer end ikke Stiftamt- 
manden paa dennes Breve. Det bli
ver saa overdraget Byfoged Reimer 
at bringe Orden i Regnskaberne; 
men Hahn er fræk nok (il at nægte 
at udkvere de Papirer. Reimer ska! 
have hos ham Forst da Hahn bliver 
truet med Arrest udleverer han det 
forlangte. Midt under aff dette har 
Hahn baade Humor og Mod nok til 
al ansoge om at faa et ledigt Embe
de 9om ViHandsdommer for Lol- 
land-Fafcter. Han faar selvfølgelig 
Afslag.

Det gik kun smaat fremad med 
Konstruktionen af Hahns Regnska
ber og inden Arbejdet hermed var 
sluttet, dode Hahn 18. Juli 1787. Ved 
Ekskpresbud underrettede Byfoged 
Reimer Stiftamtmanden om Døds- 
faldet og denne beordrede straks R-i- 
m*r til at beslaglægge og registrere 
Hahn? Efterladenskaber paa hans 
Selvejergaard i Øster Tirsted Hahns 
Gæld ti! Byfogedkaseen blev losø'.ig 
opgjort til 277 Rigsdaler: men der 
gik et Par Aar. for det lykkedes at 
konstruer* et Regnskab Boet slog 
ikke til, saa den kgl. Kasse led et 
Tab; thi Hahn naa-'de ikke at arve 
Faderen, der tværtimod overlevede 
Sønnen.

Birkedommer Frantz Vogetius

Klein blev Hahns Efterfølger som 
Herredsfoged, hvorimod R ek n eT  be
holdt Byfogedembedet til sin Dod 
1792, saa fik Rodby igen sin egen 
Byfoged, idet Klein n u  overtog By- 
fogedstillingen ved Siden af sit Her
redsfoged- og Herredsskriverembede. 
Og satdedes vedblev det tU være ind
til Retsrøfonmens Gennemførelse 
1919 paa ny bragte M in d e ls e r n e  om 
det gamle Anneks fo rh o ld  til Live.

— Efter at have set Byfogderne 
veksle gennem et Aarhundrede ven
der vi atter tilbage (il Tiden omkring 
1700. Meget kunde tillades i den 
lille By. naar blot Øvrigheden luk
kede Øjnene, og det gjorde den tit, 
naar Vener og Paarørende tillod sig 
el lille Overgreb. Det fremgaar bl. 
n. af en Sag om el Stræde som «n 
Mand uden videre havde lukket 
Det er sikkert det nuværende Raad- 
hnMtræde, der er Tale om. Avlstorn- 
P’ren Christen Hansen Schyne- 
mand ejede en Gaard paa hver Si
de af Strædet, og det vor derfor be
lejligt for ham a t# spærre Strædet 
for begge Ender og lage det ind som 
Gaardsplad9. saa han fik fri og uge
nert Forbindelse mellem begge 
Gaardene. Det skete vistnok i 1698 
og naturligvis efter at han under- 
hnanden havde indhente1 Byfogdens 
Billigelse. Antagelig har Byfogden 
ikke villet være med til, at E jen
domsretten til Strædet med Tiden 
ganske 9tille skulde glide over til 
Schyoemand eller hans Bflerkom- 
mere, og der blev derfor 10. Juli 
1699 taget Tingsvidne paa. a t S træ 



det Ira Arrilde Tid havde været 
Byens med fri og uhindret Adgang 
for Borgerne. Men lukket var det 
altsaa og det gik meget godt saa 
længe Schynemand holdt sig paa 
god Fod med Byfoged, Oldermænd 
og Bylag. Men det blev han ikke 
ved med, og saa fik Behageligheden 
med den let erhvervede Gaards- 
plads ogsaa Ende. 170-1 ses det a! 
Tinghogen, at Schynemand har ud
skældt Byfogd?m og har maattet be
tale Mulkt derfor. Aaret efter har 
han udskældt Byskriverens Hustru, 
og da han ogsaa ragede i Klammeri 
med Byfogedsonnen Hans Henrik 
Nielsen, var Bægeret fuldt. Hans Hen
rik havde ikke vanskeligt ved al faa 
Bemyndigelse til at optræde »paa 
del velfomemme Borgerskabs Veg
ne« og i dettes Navn indstævner han 
1707 Schynemand og vil hav»- ham 
fradoml Hellen til at bruge Strædet; 
men Byfogden vil hellere have 
Amtmanden til al afgore Sagen, og 
7. April 1707 resolv-irer Amtman 
den, a t Schynemand skal oplukke 
Strædel til fri og uhindret Færdsel. 
Det hedder i Resolutionen, al Bor
gerne har klaget over, at Strædets 
Lukning medforer, at de har meg-! 
længere Vej ud til den ostr^ Mark 
og at Amtmanden ved Eftersyn paa 
Stedet har overbevist sig om, at d-> 
har »stor Skade og Last« al denne 
Afspærring, og naar Borgerne nu 
kræver den fjernet, skal Schyne
mand aabne Strædet, »som det til
forn været haver til fri Passage for 
menige Mænds Kvæg og Bæster«.

Rodby fik saaledes sit Stræde igen.
1 andre af Lollands Byer er mere 
end et Stræde paa lignende Vis gie
del over i privat Eje.

— Med Stiflamlmanden som nærme
ste Overordnede sad Bylogd n  som 
Byens Øversle baade paa det juridi
ske og det kommunale Omraade. Del 
eneste kommunale Ombud, som blev 
paalagt og betroet Borgerne, var Skat
telign ing og Indkrævning at den 
paalignede Skal. Dette Hverv udfør
tes af 8 Taxeibotoere, 2 for hver 
Fjerding; de udpegedre at Byfogden 
og kaldtes i Reglen »de 8 Mænd«. 
Naar den paalignede Skal ikke blev 
belalt i rette Tid paa hvilede det »de 
8« at inddrive den ved Udpantning. 
Hvis en af dem forsamle at inddrive 
Skatten i sil Distrikt eller han op- • 
krævede den og »glemte« at indbe
tale den i rette Tid, blev han stæv
net af de ottos Formand og ved By
tinget domt til at betale. 1702 stæv
ner saaledes Johan Eriksen, der er 
»Hovedmand for de otle Mænd, 9om 
skal sælte Skallen«, Svend Eyden- 
berg, d?r er en af de 8. til at gøre 
Regnskab for den paalignede Skal. 
1702 sender Byen et Par Mænd til 
København med et Andragende. Ud 
giflerne bliver lignet paa Borgerne, 
og da en Del af dem nægter at betale 
denne lille Ekelraudskrivning, bliver 
de indstævnet og dømt til at betale. 
1707 er der opkrævet en lignende 
Budskat, en af »de 8«. Laurids Boe- 
sen, har opkrævet Skatten, men har 
ikke indbetalt den; han blev stæv
net og naturligvis dømi til at betal»,



men slap iovrigl Ior videre Tiltale. 
Undertiden havde onde Tunger na- 
turligvis travlt med al beskylde de 8 
Mænd for Uredelighed; saa nvaalte 
Sladren staas ned. 5. September 1707 
forlanger m bdes Johan Eriksen 
som Hovedmand for »de 8«, udmeldt 
8 andre Miend fil at revidere Skatte- 
regnskaberne for 1705 og 1706.

Skatteopkrævning var ingen paa- 
skonnet Gerning den Gang saa lidt 
som nu, og det var ikke lutter Vel
signelser, der lød, naar Skatteman
den kom og krævede; rent galt 
var det naturligvis, naar han 
kom for at pante. Da saaled-s 
de ottes Hovedmand Johan Erik
sen en Gang i 1714 kom for at 
udtage Pantegods hos Jens Jensen 
og havde sin Karl mod som Hjælper 
ved Udbæringen af Pantegodset, 
overfaldt Jens Jensens Son Peter Jen
sen de lo uvelkomne Gæster. At det 
ikke har været det rene Tjatleri fra 
Peter Jensens Side fremgnar af Dom
men over ham, der lyder paa, at han 
skal betale 8 Gange 6 Lod Solv for 
»Haargreb« og 3 Gonge 6 Lod Solv 
for »Nævehug«. Han har endvidere 
skældt Eriksen ud (or en »Hundsvot« 
og skonl, hedder det i Dommen, delte 
ikke kan ramme Erikaene Ære, er 
Udtrykket »dog ulilborligt mod en 
kongelig Skatteborger at bruge« og 
Peter Jensen dommes derfor til at 
sone det med en Bode paa 4 Rigsda
ler til Rødby Fattige. Endelig blev 
han idomt 8 RigsdoW i Omkostnin
ger, saa det var ikke nogen billig 
Fomojelse for ham at lade sin Vre

de gaa ud ovor den »kongelige Skat
teborger« .

Tingbogen for Aarone 1758—67 
indeholder ikke alene Bytingssager- 
ne men ogsaa de Sager, som er 
behandlede ved de Roadstuesam- 
linger, hvortil Borgerne indkaldtes 
af Byfogden, naar der var særlige 
Meddelelser at gøre Borgerskabet 
eller der skulde foretages Valg af 
Ombudsmænd. 31. Januar 1768 hold
tes f. Eks. en Raadsluesamling, hvor 
Byfogden udmeld le 12 »Takser- 
borgere« til at ligne Consumtionsaf- 
giften paa Borgerne. 29. Januar 1750 
udmelGes der paa Randsti uesam- 
lingen kun 8 »Takserborgere« til 
al ligne Skatten for dette og de 3 
folgende Aar. De arbejder hurtigt; 
thi allerede 20. Februar fremlægger 
de paa en Raadsluesamling Resul
tatet af deres Ligning, og del gen
tager sig hvert Aar.

Misfornøjelse med Skatteligningen 
var der naturligvis aHid, men den 
var dog sjelden saa almindelig, at 
man samlede sig til al klage over 
Ligningen. Det skete dog en ked te 
Gange f. Eks. 1773, da en Del Bor
gere klagede til Stiftamtmand»?». 
Dennes Resolution er bevaret, og 
heri gengives ogsah Klagepunkterne. 
De gaar ud paa, at de 8 Mænd, 
hvoriblandt Byens Købmænd, ikke 
ved LSgningeti ha r paabigt sig 
stfv sata stør em Ånde*, søm de 
kan tilkomme. Stiftamtmand Krogh 
undersøgte paa det nojeste Klagen 
og indhentede Udtalelser baade fra 
Byfogden, de 8 Mænd og Klagerne.



Resukabet ai sine Undersøgelser 
sammenfatter han i følgende: De 8 
Miend er de »amme, som i adskilli
ge Aar tilforn hor lignet Skattln »til 
alles Fornøjelse og uden Paaanke. 
En Del af Klagerne har, medens Un
dersøgelsen stod paa, frafaldet Kla
gen. Sliftomtmondon har faac< ud- 
udfeveret en gammel Skatteligning 
fra 1740, hvoraf se«, at de Hand
lende i Rodby nu svarer betydelig 
storre Skat i Forhold til andre Bor
gere end i 1740. Stiftamtmand.^ 
genemgaar og afkræfter en Række 
Klagepunkter af yderst smaalig Ka
rakter og slutter derefter med at re
solvere: Den for 1773 forfattede og 
beedigede Ligning bor i alle Monder 
staa ved Magt. — 1 Tilgift giver 
Si i f tam tamanden Klagerne følgende 
Formaning: »lovrigl advares Bor
gerskabet ikke oftere at lade sig for - 
føre til Uenighed og ukærlige Be
skyldninger, som ikke kan bevises, 
men lade den bekendte gamle Enig
hed og Rolighed i Rodby herefter 
som tilforn iblandt dennem finde 
Sted«.

Kæmneren forte Byens Regnska
ber, og de revideredes hvert Aar al 
4 Mænd som udpegedes dertil paa 
en Raadstuesomling Der var ogsaa 
andre borgerlige Ombud. Paa »n 
Raadstuesomling 4. Februar 1761 
udnævnte« saaledee Taksationsmænd 
til Vurdering af Bygninger til 
Brandkassen, og paa en Rnadstue- 
samling 18. Maj samme Aar med
deltes, at Købmand Peder Brabandt 
var beskikket IH Brandinspektor,

Kobmand Erik Mackeprang til Assi
stent, og en Del andre Borgere til 
Medhjælpere. 21. December be
kendtgøres poa Raadsluesamlingen. 
at Byfogden efter Attest fra Land- 
fysikus har beskikket Marie Magda- 
lene Eysenbeng til Jordemoder i Ste
det for Karen Johns, 90tn man hid
til har hjulpet sig med, men som 
ikke har don fornødne Eksamen og 
Attest og som der har været klag't 
ovor.

Nogen Adkomst til at kræve sin 
Mening og 9ine Onsker respekteret 
havde Raadetueførsaml ingen dog 
ingenlunde; den kunde bringe Mænd 
i Forelag, men Byfogden behøvede 
ikke at lage Hensyn dérlil. Da der 
18. Oktober 1762 skal trælfes Be
slutning om, hvilke af Byens fattige 
Borg-re, der skat forskaanes for 
Ekstraskat, indkalder Byfogden ikke 
en RatuMuosuinling men kun 4 af 
>Byens ældste Borgere« og de træf
fer saa Afgørelsen. 11. Januar næ
ste Aar, da Ligningen af Ekstraskat
ten er færdig, indkaldes til Raad- 
stuesamling, hvor der give« M-'d- 
deWse om Ligningen; den Skal, de 
Fattige skulde belate lignes paa de 
andre med & Skilling ekstra til hver.

Ved en Haodstuesamling 7 Juni 
1764 er Sliftamlamnd v. Krogh til 
Stede for at »erfare Byen« Tilstand 
og Lejlighed«; han inspicerer Brand
væsnet, efterser atle Boger og Pro
tokoller og paalægger Byfogden ul 
anskaffe en Randslueprolokol paa 
Byena Bekostning i Stedet for som 
hidtil al benytte Tingbogen. Tilsidsl



spurgte han del forsamlede Borger
skab om nogen havde noget al <an 
drage og klage over«; men ingen 
havde noget at forebringe.

Det forste spæde Skridt paa Vejen 
mod borgerligt Selvstyre blev for 
Rodbys Vedkommende taget 1788, 
idet der da blev valgt 2 eligerede 
Borgere, der i Fællesskab med By- 
fogden hvert Aar skulde lægge et 
Slags Budget for Byens Udgifter. 
Taxwborgeme skulde saa ligne Skat
ten i Henlwld (il dette Budget. Nnar 
Budgettet var approberet af Stift- 
amtmanden, maatte det ikke over
skrides uden de eiigerede Borgeres 
Samtykke. Valget skete efter kgl. 
Anordning og foregik paa den Maa 
de, at der ved Bekendtgørelse til 
»samtlige Borgerskab« blev ind
kaldt til Raadstuesamling den 25. 
Januar 1788. Her udpegede Byfog
den og Sognepræsten i Forening 6 
Mand, hvomf »det tilstedeværende 
Borgerskab« vatgie 2. Derefter ud
meldte Byfogden paa egen Haand 
de 4 Taxerborgere, der som sædvan- 
lig skulde ligne Skatten. Endelig ud
nævntes en Kæmner samt to »Revi
sionsborgere«.

Den nye Institution blev i Begyn
delsen ikk<= laget videre højtidelig 
af Byfogden, og Stiftamtmand^ 
fandt nu og da Lejlighed lil at gøre 
By fogden opmærksom paa hans 
Pligter overfor de eligerede Borgere. 
Da Byfogden saaledee i 1793 fore- 
slaar Oprettelsen af et Skorsten s- 
fejerembfdp, erklærer SUflamlman- 
den sig enig med ham heri, men

henviser ham til føret at forhandle 
Sagen med de eligerede Borgere. Tid 
efter anden lærle Borgorne dog at 
hævde deres Ret; men da de Elige
rede kun kunde vælges blandt de <», 
som indstilledes af Byfogden og 
Sognepræst-n — der i Bodby Iraadt? 
i Magistratens Sted — var dot /, 
muligt at holde de mest ivrige og 
kritiksyge udenfor al Indflydelse. 
Dette Forhold vedvarede Lii 1837, 
da de Eligerede afløstes af Borgerre
præsentanter og Magistraten sam ti
dig mistede sin Forslagsret.

— Af borgerlige Ombudsmænd maa 
endvidere nævnos Kæmneren — der 
fik den svimlende Gage af 6 Rigs
daler om Anret, men lil Gengæld 
skulde holde sig selv med Skrive- 
materiale — samt Kirkeværgen og 
Overformynderen. Denne sidstes Be
stilling var at adm inistrere Over
formynderiets stedlige Midler, ind
kræve Renter af Laan etc. Kredsm, 
hvoraf disse Ombudsmænd kunde 
tag*«, var ikke 91ot og undertiden 
kneb det med at fa«a Posterne besat. 
Da Overformynder Josiasen i 1794 
ønsker at trække sig tilbage, erklæ
rer By fogden paa Kancelliets Fore
spørgsel. at der i hele Byem kun 
findes en eneste Mand foruden Jo
siasen. der kan bestride dette Ar
bejde, og denne, Købmand Gosmann, 
undskylder sig med Svaghed. Kan
celliet resolverer derelter, a l de to 
i Forening skal bestride Hvervet.

1794 foreslaar Byfoged Klein med 
Tilslutning fra de to edigerede Bor
gere, at det ansættes en fast Rode



mester til aA holde Regnskab roed 
Skatterne, saa de 8 Mænd kan let
tes i deres Arbejde, hvilket er hoj9t 
fornødent, da der i Byen kun fin
des 10 Mænd, der kon magte denne 
Regnskabsforing. Forslaget bifald» 
og d 'r  udnævnes eai Rodemester, der 
faar samme Gage som Kæmneren, 
altsaa 6 Rigsdaler om Aarel. Selv
følgelig blev begge disse Embeder 
besat med Borgere i Byen.

Indenfor den lille Bys Embeds
stand var By fogden og Sognepræsten 
Topfigurerne. Dernæst kom Kapella
nen og Tolderen, men paa Grund af 
Embedernes Lidenhed maatte flere 
slaas sammen for al give en Mand 
et yderst beskedent Levebrød. Ka
pellanen var saalcde6 en Tid lang 
tillige Skoleholder, og Tolderen var 
til Tider tillige baade Postmester og 
Bysk river, Vejer og Maaler. 1756 
udnævntes saaledes Tolder Jessen til 
ogsaa at være Byskriver og Her- 
redsekriver og senere blev han og
saa Postmester og Vejer og Maaler. 
Alle disse Embeder til Trods var 
han alligevel en smaat aflagt Mand. 
Da Lærerposten omsider blev el 
selvstændigt Embede, blev Skole
holderen tillige »autoriseret* Be
demand og havde som saadan 
Eneret paa al bede til Trolovel
ser. Bryllupper og Ligbegængels.-r. 
1714 lod Skoleholder Zakariasen 
denne sin Aulorisalion som Bede
mand Unglæsc, fordi et Kvindemen
neske fuskede i Bedemandsfagel. 
Men 1718, da Klokkeren Hans Sa- 
dofin sad inde med Bedemandsbe

stillingen, var del ikke blevet bedre. 
Han klagede til Stdftamtmanden og 
fik denne6 Resolution om, &t han 
var dec eneste rette Bedemand, men 
da heller ikke dette hjalp, indgik 
Sadolin 1718 med en Ansøgning om 
at faa kgl. Konfirmation paa sin Be
stalling; han anfører i Ansøgnin
gen. at Borgerskabet trodsig vedbli
ver al brugo Kvindfolk til at bede til 
Bryllup, Begravelser og lignende. 
Skønt han kunde henvise til, at 
Klokkeren i Nysted 1704 havde 
faael kgl. Konfirmation paa Bed*- 
manedkabedUHingen, fik bon dog 
Afslag.

Var Embederne daartige, saa var 
Embedsmandene heNer ikke saa 
gode som de burde være. Ovennævn
te Tolder og Byskriver Fr. Jessen 
blev saaledes 1765 sagsøgt af Kapel
lanen Dioderik Bruun, fordi han hav
de overfaldet denne med »Skælds
ord, bitre Talemaader og Slag for 
Brystet«. Heller ikke som Ægtemand 
borte Tolderen til de blide. Han 
havde 1769 giftet sig med en 
velhavende Pige Maren Ottesen. 
Men da Svigermoderen ikke ved
blivende var villig nok lif at for
strække ham med Penge, behand
lede han Konen saa ilde, at hun paa 
Grund af »hans ukristelige og ukær
lige Forhold« blev nodl til at forlade 
hans Hus. Ved gode Venners Mel
lemkomst lykkedes del at faa Ægte
parret forligte, men næppe var Ko
nen igen kommet inden Døre, før 
han begyndte forfra og »med grove 
Skældsord og andel ond* Forhold



saml Trusler paa Helbreds og Lo
gems Beskadigdse begegnede hen
de« saa hun igen forlod ham, hvor
efter hun søgte og fik Separation 
»fra Bord og Seng«. Han tilpligte- 
des al betate hende 60 Rigsdaler om 
Aard i Undeihold. Disse Penge har 
hun sikkert ikke set noget til; thi 
Jessen kunde ikke en Gamg klare 
sig selv endsige afse noget til Konen 
1766 blev hele hans Indbo stillet til 
Auktion for at skaffe Dækning for 
203 Rigsdaler, der var indkommet 
ved Salg af konfiskeret Toldgods, 
men forbrugt af Jessen. Auktionen 
indbragte ikke stort, og da Jess-.n 
dode 1768 maatte hans Kautionister 
overfor Generaltoldkammeret, der
iblandt Svigermoderen, dække et be
tydeligt Underslæb.

Tolderboligen var i Rodby, men 
Generaltoldkammeret bedtæfligede 
sig alter og atter med Tanken om at 
flytte den ud til Kramnitze. 1785 
faar Stiftatmanden saaledes Fore
spørgsel om, hvorledes det staar *.il 
med Toldstedets Observalionshus 
paa Tjomebjerg, der skal være ode
lagt. Stiftnmlmanden svarer, at det 
naturligvis var bedst om Tolderen 
altid laa derude for at afværge 
Smugleri, men al han da lober Fare 
for al blive slaaet ihjel paa dette 
ensomme Sted, hvilken Skæbne tid
ligere skal være overgaaet en all 
for ivrig Tolder »hvis Navn nu ikke 
erindres«. Men dernæst vilde de* og- 
saa blive dyrt at opfore et nyt Hus 
til en hel Familie. Saa tik Tolderen 
Lov til vedblivende at bo i Rodby.

Skønt Rodby ved1 Forordningen af 
1837 fik valgt on Borgerrepræsen
tation paa. 6 Medlemmer, fik dan 
ikke Borgmester for ved Købstadkom- 
un un alk) ven af 1868, da  der indførtes 
Byraari; indtil da fungerede Byfog
den som Magistrat.

— Rødbys forsfe Rnadhns or a n 
tagelig opfort i Tiden omkring 1700 
For Rødby 1682 fik sil eget Byting, 
var Byen henvist til at soge Fuglse 
Herredsting og havde altsaa ikke 
Brug for noget Raadhus eller Ting
hus. Antagelig har det forsrte Raad-

R/ l f l DHUSET

hus ligget paa samme Stod som det 
nuværende. Det brændte 1771, og 
blev genopfort i meget beskeden 
Skikkelse som en enetages Bygning. 
1817 blev det udvidet med en ny 
Etage oven paa den gamle. Forslaget 
hertil var indsendt af Stiftamtman- 
den og blev tilraadt med visse Æn
dringer. der skyldtes den beromte 
Arkitekt C. F. Hansen. De* hedder 
herom i el kgl. Reskript af 29 Maj 
1817: Raad- og Arresthuset skal vid
vides ved derpaa at opføre en Etage 
som foroslaaol, dog med de af vor 
elskelige Overbygningsdirektor Han



sen foretagne Modifikationer saate- 
des, at det høje gebrokne Tag for
ald res til et lavere enketi Ta«, og 
at del lille Spir bortfalder. Omkost
ningerne er ansat til 3072 Rigsda
ler, hvoraf de 1000 Rigsdaler udre
des af Rodby og de 2072 af Hartkor
net i Fuglse Herred. THI Bestridelse 
af sin Part fik Rodby af Stiftets 
offentlige M idfer et Laan paa 1000 
Rigsdaler at tilbagebetale i Lobel af 
20 Aar.

Del udvidede Randhu« maa ikke 
have vieret tilfredsstillende; thi dot 
blev allerede 1853 afløst af det nu
værende, der bærer Indskriften: »In
gen maa tage sig selv Ret*. Road- 
huset or i to Etager og indeholder 
Lokaler for Ret ton, Byraad, Lig- 
tnjngsk ommission og Forligskom-
misaron. Endvidere Ametforvarer- 
■bølig og 7 .Arrester. Amtet ejer % 
og Byen. Y* af Ejendommen, der *.t 
skyfdsat til 35,000 Kr.

LEGATERNE.
Rodby er i Tiderne« Lob betænkt 

med ilcke faa Legater, anen de fleste 
af dem er nu enten heft forsvundet 
etter skrumpet stemt ind. De falder i 
tre Grupper: Legater til Kirken, til 
Skolen og til de Fattige.

Alle Kirkelegaterne er nu borte, 
de har beslaaet af folgende: Simon 
Christensens Enke Martha skænke
de 1682 Kirken 50 SleUcdafer og 
1702 igen 50 Slettedaler til Vedlige
holdelse af hendes og hendes Mands 
Gravsted. 1705 blev Legatsummen 
efter Biskop Thomas Kingos Anvis

ning brugt til en Istandsættelse af 
Taarnet. Kirken skulde saa til Gen- 
gadd vedligeholde Gravstedet. Ret 
længe varede Vedligeholdelsen næp
pe; Gravstedet er forlængst slojt-H 
Nogle andre Smaategater, Skipper 
Hane Nauls Legat paa 33 Rigsdaler,
2 Mark saml nogle Smaahuse, (ter 
udlejedes — er ogsaa borte.

Af Skolelegaterne er Rasmus Jør
gensens lægal af 1607 det ældste. 
Denne Rodbys Velgører fortæller 
selv i en af sine Fundatser, al han 
»er født af fattige Folk udi Svin- 
ninge By i Fyn, hvorved jeg ikke 
blues, men takker Gud aftermægtig- 
ste, 9om haver vef forbedret min 
Lykke«. Flan var Avlsbruger og 
Købmand i Rødby; men hvorvidt 
det er den samme Rasmus Jørgen
sen. der 1620 blev Tolder, faar staa 
hen. 1607 sif lede han og hans Hu
stru. Kirsten Nielsdatter, et Legat 
paa 300 Rigsdaler, der skulde staa 
paa »evindelig Rente«. De 18 Rigs
dater, Renten udgjorde, skulde an
vendes til »at belønne en Skoleme
ster. som her i Rødby kunde under
vise og forfremme Ungdommen i 
Gudsfrygt og god Lærdom paa !a- 
line og danske Maat«. 1611 stiftede 
Rs. Jorgensen el nyt Legat paa 200 
Rigsdaler, hvoraf Renten. 16 Rigs
daler skulde anvendes til Understøt
telse af Disciplene i Skolen. Der er 
ingen Tvivl om, at Skolen skylder 
disse Legater sin Tilblivelse. Senere 
gav Hans Naul 33 Rigsdaler, 2 Mark. 
Peder Giese 33 Rigsdaler, 2 Mark. 
Hans Hansen Ziier 83 Rigsdaler, 2



Mark; en ai  Legatrentemø opspare* 
Kapital udgjorde ligeledes 93 Riga* 
daler og 2 Mark. Den samlede Le
gatsum blev saaledes 633 Rigsdaler 
og 2 Mark. Da Latinskolen nedlag- 
des blev Kapitalen henlagt til Bor
gerskolen; mon red Forordning af 
1813 fkort fer Statsbankerotten) btov 
Kapitalen nedskrevet til 126 Rigs
daler, 4 Mark Sølv. Resterne af de 
aairunensteaedc Legater udgør nu 
253 Kr. 33 Ore. Det or i vore Penge 
kun en latterlig Rest af det eo Gang 
saa anseelige Legat Renterne — 11 
Kr 50 Ore — deles hvert Aar mel
lem Kordegnen og Organisten. Prov- 
sien har det ansvarsfulde Hverv, at 
bestyre Legatet.

Ogsaa blandt Fattiglegateme er
Rasmus Jørgensens det ældste. Han 
og hans Hustru stiftede 1601 et Le
gat paa 1000 Rigsdaler. Af de 50 
Rigsdaler. Renten udgjorde, skulde 
de Fatlige i Rodby have 16 Rigs
daler, de Fattige i Nebbelunde 10 
Rigsdaler, medens RingseboNes, Ho- 
lebvs. Taagerups og Thorslundes 
Fattige skulde have 6 Rigsdaler til 
hvert Sogn. AKp de Sogne, Rasmus 
Jørgensen stod i Handelsforbindelse 
med blev aUsaa betænkt. Senere 
rieænkede Rasmus Jørgensen de Fat
tige >3 Vaaninger« (Smaahuse) i 
»Vor Free Gade«, den nuværende 
Fruergade øHer Mellemgade. 1 Leje 
af disse Huse blev svaret 12 Stolte- 
daler om Aaret, som altsaa tilfaldt 
de Fattige.

I Lebet af Aarene 1680—n y s t i f 
tede« følgende Fattiglegaier: Peder

Giese 100 Sleldaler. Klokker Sor-n 
Justeeen 20 Slotdaier, Jacob Schy- 
neman 60 Sletdaler, Ole Larsen 60 
Rigsdaler 4 Mark, Curt Giese 26 
Rigedaler 4 Mark, Kirkeværge Hans 
Thomesen 600 Rigsdaler og endelig 
var der af Smaabelob samlet <m 
Sum paa 96 Rigsdaler 4 Mark. Hvad 
de Fatlige behovede udover Ren
terne af disse Legater, maatle de 
enten selv tigge sig til eller det blev 
tiggel sammen ved Klingbeullerne i 
Kirken og Faltigbosseme. Men Ly- 
slem til at give var jo ikke altid lige 
stor. Saaledes lader Faltigforslan- 
deme 1714 paa Rodby Ting læse en 
Bekendtgørelse om, at deT ikke kom
mer noget i Bosserne ved Toldste
derne, og de Rejsende anmodes der
for om at give noget i »Stranddo- 
chen«.

De tre Huse i Vor Frue Gade, som 
Rasmus Jorgensen skænkede til de 
Fattige, btevefterhaanden anvendt til 
Fattig bolig og senere lavet om til ét 
Hus. Sognepræst Schado siger 1756 
om del, at det »er bygt uden An
seelse og ligger uden Anseelse«; 
1793 betegnes det som meget brøsd- 
fæWig Det har da sikkert været 
haardt paaknevet, naar man 1836 
nedrev det og opforte el nyt paaGrun- 
den Del nye Fattighus kostede 2000 
Rigsbankdaler og man brugte dertil 
med CanceHiets Tilladetse alte de 
ovennævnte Legatkapitaler, og saa 
maalte man endda laane 1000 Rigs- 
dler af Maribo Amts Fattigkasse. Hu
set blev indrettet til Bolig for 3 Fa
milier og 9 Enkeltperson er foruden



2 Værelser, der s&ulde anvend.'« 
henholdsvis lil Sygeslue og «Daare- 
anstalt«. Huset blev forlænget 1856 
og er senere ændret og bruges nu lil 
Bolig for 6 Aldersrentenydere, ma
dens 4 Værelser anvendes til Fat- 
li glemmer. Ejendomsslcylds-Vurde
ringen er 15,000 Kr.

Ff t TTIQHUS OQ ALDE RDOMS HJ E M

— 1786 stiftede den i Kolding boonde 
Rødbynit, Lars Hangen et Legat paa 
400 Rigsdaler til Fordel for de Fat
tige i sin Fodeby. Renterne skulde 
uddele« til de 4 mest trængende i 
Hospitalet (Fattighuset) 1813 blev 
Legatet nedskrevet til 240 Rigsdater; 
del er mi 480 Kr.; hvis Renter hvert 
Aars Mikkelsdag uddele« til 4 Fat
tiglemmer. Det bestyre« af Byraa- 
det.

— Jons Hassings og Hustrus Legat er 
stiftet 1876 af Enken Margrethe Has
sing. Det var paa 2000 Kr. og Ren
terne skulde lægge« til Legatsum
men indtil den naaede 10,000 Kr. 
Denne Sum er naael, og Renterne 
uddeles derefter aarlig i 2 Portioner 
paa 100 Kr. og 6 Portioner a 60 Kr. 
til trasn gen de Haandvæitere eller

deres Enker. Legatet bestyre« af 
Medlemmer af Byraadot og af Haand- 
værkerforømtigen.

— Søren Andersen« og Hustrus Le
gat paa 8000 Kr. or stiftet 1889 at 
Partikulier Søren Andersen i Sæd- 
dinge. Legalstitterens Gravplads skal 
vedligeholdes og fornyes t 80 Aar. 
Resten af Renterne skal uddeles u> 
Gange om Aaret i 4 Portioner paa 
ca. 50 Kr. til lo Enker og lo Par Æg
tefolk blandt vældige Trængende af 
Haandværker eHer Arbejderstnnden. 
Iægalol bestyres af Borgmesteren, 
Sognepræsten og Kirkeværgen.

— Partikulier Jorgon Nielsen og Hu
strus Legat er stiftet 1916 med 7445 
Kr., hvis Renter skal uddeles lil æl
dre, værdige trængende Mænd og 
Kvinder i Rodby. Beetyres af By- 
raadel.

— Brodrene Julius og FnederikAnbyB 
Uddannelsesfond er oprettet 1919 
med en Kapital paa 20.000 Kr. Ren
lerne skal anvendes som Stolle un
der Uddannelsen af unge Menne
sker. der er Born af Købmænd eller 
Haandværttere i Rodby. Pengene 
uddeles af Byraadcl efter IndstiHing 
af Borgmesteren og Fbrmrcndene 'or 
Handelsforeningen og Haandvær- 
kerforeningen.

— Saddelmager Georg Fr. Timm og 
Huslrus Legat er stiftet 1919 med 
2623 Kr., hvi- Renlev uddeles til 
trængende Hnandværkere eller deres 
Enker. Det bestyre« af Byraadet.

— Den Lehnske Stiftelse skulde 
ifølge et af Baron Poul Abraham 
Lehn til Stamhuset Højbygaard og



Lungholrn i 1804 oprettet Tesin- 
mente været indrettet som Hospital 
i Ta3gerup lægafel blev konfirmeret 
1810. mon traadle aldrig i Krafl

BERTOCJCH- Lt uns  S I I F TELS E

1847 blev det paany opretlet af Bi- 
ron J. J. S E Berfouch-Lohn ti! 
Baroniet Sonderkarle, men med den 
Forandring, at det nu blev et Hus i 
Rodby, der fluide anvendes til Fri
bolig for Baroniets afgaaede Skole
lærere eller deres Enker. Til Hu
set knyttedes en aarlig Ydelse Ira 
Gaarden Barket pna 100 Rigsdaler. 
1855 blev lægatet forandret derhen 
al der skulde bo to afskedigede La; 
rorr eller lærerenker. i Huset, og 
at de 100 Rigsdaler skulde ydes af

de saakaldte humlegaardske Jord r, 
hver af dp (o Beboere skulde have 
21> Rigsdaler, medens de 00 skulde 
anvendes dels li! Skatter, dels til 
Understøttelse for andre af Baro
niets gamle Lærere. Legatet liestv- 
res af Baroniets Besidder under 
Stiftamlmandons Tilsyn. Ejendom
men op skylds«* til 8000 Kr.
— HaanUvænker- og IwhistniforeaiiTi

gens Stiftelse er opfort 1885 til Fri
bolig for gamle Medlemmer eller 
deres Enker. Stiftelsen har 8 Lejlig
heder. hver paa 2 Værelser med 
Kokken.

H f t n N D V Æ R K E R - F R I B O L l Q



LIDT NUTID

Rfcdbys samlede Areal or 8104 Hek
tar, deraf or 12 Hektar Skov og 227 
Vandareal. Dot «amlede Hartkorn er 
324 Td. Byen har 582 Ejendomme, 
hvoraf do 628 er bebyggede og 54 
ubebyggede. Selvo Kolrstaden har 
257 Ejendommen hvoraf 6 ubebygge
de, Rodbyhavn har 155 Ejendomme, 
hvoraf 30 ulx&yggedo og Rodby 
Mairtc 170 Ejende>mme. hvoraf 12 
ul>eb\vjKede. Den samlede Ejer.dwiN- 
ekyld var i 1023 ialt 11,242,500 Kr. 
Indbyggeranta^e-l var i 1801 kun 
770; i 1850 var det e*og.H til 1339; i 
1001 til 1720 og i 1925 til 3,133.

Af offentlige Bygninger findes — 
foruden de, der er n av n l i foregåa- 
onele Kapitler — folvende: Admini-

E L E  K T R I S l T E T S V Æ R K E T

strå t ionsby gn i ngen- i Vostorgndø er 
opfort 1895 som teknisk Skole, men 
1919 kobel af Kommunen og indrettet 
tit Borgin i ester- og Kjomnonkontor

samt Politistation. Ejendomssky!d- 
vaidien er 2-1,500 Kr. — Politime
ster! x>!ig cg -Kontor er indrettet i

V f l N D T f l U R N E T

don tidligere Borgmaalcngaard i Ve
stergade. de*r ojas at Staten Ejen- 
dontwky!dv uadien er 30,000 Kr. - -  
Sygel luset i Vestergade er opført 1999 
og har 20 Setnge; det er ekytdsa* ti! 
3(5,200 Kr. — Gatsvierket or mnflagi 
1890. Ejendcffussky Idværdien er
(51,000 Kr. — Dlokt ric i totsværket er 
andagt 1913 og ekyJdsat til 62,000



B to Gmeraltiatcu ReUsiai BU.

Kr. — Vandværket i RingsebaUe er 
anlagt 1905 arf ©t AMissolekab og 
1916 overtaget af Kommunen*. Vand- 
taamei er 36 Meter højt — Sprøjte
huse* i Raadhusstræde er skyldsai 
til 1000 Kt . — Rodby Lystskov laa 
oprinde*ig i Sæddmge Kommune, 
men indlemmede« 1920 i  Rødby; 
don er paa i  Hektar og har em lille 
Pavillon, der nu skal omby&es. Sko
von or i Ejendomsskyld vurderet til 
4600 Kr. og Pavillonen til 2000 Kr.

Teknisk Skole er opieWel 1868 og 
havde indtil 1895 Lokaler paa Kom
muneskolen, fik saa sin egen Byg
ning, deT i 1919 købtes af Kommu
nen, og har nu en Bygning i 2 Eta
ger med 6 Klasseværelser og For- 
at anderbol igen. Skolen, der ejes af 
Haandværker- og Industriforenin

gen or i Ejendomsskyld vurderet til
120.000 Kr.

Jernbanerne ifna Maribo og Nakskov 
har Stationer i Rodby og Rodby 
Havn, hvor der tillige er Postkontor, 
i førstnævnte, som ligger i Rings> 
boHe Kommune endvidere Telegraf- 
slat icm. Byens V i Wa kvarter er lige
ledes bygget paa Ringsebolles Grund 
og her ligger b1. n. et Forsamlings
hus med Gymnastiksal og Odd Fol- 
low-Logøn.

Andelsmejeriet >Sydlollamd« paa 
Rodby Mark er oprette* 1896, har 120 
Andelshavere og behandler aarlig
3.800.000 kg Mælk. Det ur i Ejen
domsskyld vurderet til 36,000 (Kr.

Arf de under Rødby hørende Land
ejendomme er i  paa over 100 Hektar 
og vil senere blive omtaJt, 8 er Pro-
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prietørgaaide mod melfen) 60 og 100 
Hektar, 26 er Bøoxferøaide med fra 
16 Ul 60 Hektar, 27 er Smaagaarde 
med Ira 6 IH 15 Heklar og 25 er Hus
mandsbrug roed 6 Heklar og derun
der.

JProprietærgaardene er: G a m m e  I- 
g a a r d  med 73 Hektar, 9 *  Td. 
Hartkorn, 187,300 Kr. Ejendoms
skyld, hvoraf do 106,800 er Jord- 
skyld. V e n n o r s m i n d e  70 Hek
tar, 17* Td. llk., 186,000 Kr. Ejdsk, 
113,400 Kr. Jordv. K r o n g a a r d  
68 Hektar, 4« Td. Hk, 86,100 Kr. 
Ejdsk, 55,100 Kr. Jordv. N y g a a r d  
63 Hektar, 7 Td. Hk, 120,200 Kr. 
Ejdsk, 75,600 Kr. Jorv.

Bondergaaidene er (opfort i Ræk
kefølge efter Ejendomsskyld): R o d 
by M ø l l e g a a r d  39 Hektar, 11,1 
Td. 'Hk, 133,200 Kr. Ejdsk. R i x o  
49 Hektar. 6*  Td. Hk, 126,800 Kr. 
Ejdsk, 72,200 Kr. Jordv. No j s om-  
li ed 42 Hektar, 9 *  Td. Hk, 113,100 
Kr. Ejdsk, 74,100 Kr. Jordv. M ik nr.
89 a  m. fl. 33 Hektar, 8*  Td. Hk,
84.300 Kt. Ejdsk, 66,300 Kr. Joidv. 
B r o d  f j e d  ro. fl. fhv. øer, tilho- 
rondo Obristiansrøde, men ubebyg
gede, 193 Hektar, 72,200 Kr. Ejdsk.
Ka Ti s t o l t e  31 Hektar, 6 Td. Hk,
78.300 Kr. Ejdsk, 48,600 Kr. Joidv. 
Mtknr .  118 ro. fl. 33* Hektar, 8 
Td. Hk, 77,600 Kr. Ejdsk, 62,000 
Kr. Joidv. Mt knr .  244 ro. 11. 43 
Hektar, 2 *  Td. Hk, 70,100 Kr. 
Ejdsk., 44,600 Kr. Jordv. M ik  nr.
16 a, 22 Hektar, 3 *  Td. Hk, 68,000 
Kr. Ejdsk, 36,000 Kr. Joidv. Ve j l e -  
g a a r d  27* Hektar, 4 Td. Hk, 
52,800 Kr. Ejdsk, 35,700 Kr. Joidv.
M tknr .  15k, 20 Hektar, 3 *  Td.
Hk, 61.300 Kr. Ejdsk., 36,100 Kr. 
Jordv. Mt knr .  88 m. fl, 23* Hek
tar, 5 Td. Hk, 49,800 Kr. Ejdsk, 
32,700 Kr. Jordv. Mt kn r .  96 m. fl,
21 Hektar, 4*  Td. Hk, 49,300 Kr. 
Ejdsk, 29,800 Kr. Joidv. M t k n r .

114 ro. fl, 22 Hoktar, 4 Td. H k, 
48,800 Kr. Ejdsk, 33,600 Kr. Jordv. 
M t k n r .  111, 17* Hektar, 3 *  Td. 
Hk, 47,200 Kr. Ejdsk, 28,300 Kr. 
Joidv. M t k n r .  160 m. fl, 19 Hek
tar. 3 Td. Hk, 43,700 Hr. Ejdsk, 
24,600 Kr. Jordv. M t k n r .  15 c ro. 
fl, 2 *  Td. Hk, 43,600 Kr. Ejdsk,
28,000 Kt. Joidv. M t k n r. 000 m. fl, 
16* Hektar 42,700 Kr. Ejdsk, 28,000 
Kr. Jordv M t k n  r. 14a m. fl, 17* 
Hektar, 4 Td Hk, 42,500 Kr. Ejdsk, 
28,300 Kr. Jordv. M t k n  r. 148 in. 
fl, 21 Hektar. 2 *  Td. H k , 42,600 
Kr. Ejdsk, 27,600 Kr. Jordv. M y g 
ge  f j e d (under Lidso) 69 Hdktar, 2 
Td. Hk, 34,500 Kr. Ejdsk, 19,500 
Kr. Joidv. S t o n g a  a r d  1 7 *  Hek
tar, 1 Td. Hk, 37,300 Kr. Ejdsk, 
Ejefek, 19,800 Kr. Jordv. M t k n r .  
256 m. fl, 17* Hektar, *  Td. Hk , 
30,100 Kr. Ejdsk, 15,400 Kr. Joidv.

DE STORE 6AARDE.
De fire Gaarde paa over 100 Hek

tar er som nævnt Lidso, Bindernæs, 
Strandholm og Ottelundsgaarden. De 
er alle af nyere Oprindelse, idet do 
er opsfaaet efter Udskiftningen.

Lidsø var oprindelig en alminde
lig Udflytlergaard, der omfattede 
Øens 130 Td. Ld. 1865 købte Hage, 
der havde faael Koncession paa Ud
tørring af Rodby (Fjord, Lidso som 
Stollepunkt for den paatænkle Land
vinding af Fjordarealol mellem 
Lidsø, Myggefjed og Bred fjed; den 
projekterede Ejendom skulde blive 
ca. 1200 Td. Ld. Arbejdet med Ud
pumpningen kom i Gang og ca. 400 
Td. Ld. var indvundet, da  Stormflo
den 1872 med et Slag bragte de tid
ligere Tilstande tilbage.

Hage var forinden afgaael ved Dø



don og hans Enke solgte derefter 
Lidso til G. C. Krüger — en Søn af 
Sønderjydernes Tabmand llennk 
Krüger, Bevtoft — for 122,000 Rigs
daler. Krüger var gift med en Datter 
af Etatsraad Laurids Jørgensen paa 
Soholt. (Krüger udbetalte 22,000 
Rigsdaler og udstedte med Etatsraad 
Jorgenson som Kautionist en Obli
gation paa 100,000 Rigsdaler. Krüger

KrOger kom dybere og dybere l 
G;eld, især efter at hans Svigerfader 
1880 var dod. 1803 brod det sammen 
for 'ham, og Kreditforeningen, der 
havde en Prioritet paa 300,000 Kr. i 
Ejendommen, gjorde Udlæg i den, og 
KrOger rnaalte gaa fra Rus og Hjem 
som en ruineret Mand. Kreditfor
eningen satte landbrugskandidat 
Moesgaard-Kjeldsen til at bestyre

H O V E D B Y O N I N U E M  PAR L I D S Ø

opforle et nyt Stuehus og nye Avls
bygninger (Stuehuset brændte 1879, 
men opførtes igen i samme Skikkelse 
og slaar endnu) og kobte ondvidere 
Bindemæs med 180 Td. Ld. gammel 
Agerjord og 60 Td. Ld. Eng.

Opførelsen af Digerne havde skabt 
gode Betingelser for Udtørringsarbej
det, som KrOger drev med stor Iver 
og meget store Bekostninger, kraftigt 
støttet af sin Svigerfader. iMen Stør
stedelen af Inddæmningen gav kun 
et højst utilfredsstillende Udbytte og

Pantet og overdrog ham senere — 
efter al Besætningen var bleven be
tydelig forbedret — Ejendommen for 
341,600 Kr. Moesgaard-Kjeldsen tog 
straks fat paa lidt efter lidt al for
bedre Afvandingsforholdene ved dy
lære Dræning og bedre Udpumpning, 
og Resultatet viste sig snart i Form 
af langt større Udbytte. Efter at have 
købt den lille Gaard Myggefjed raa- 
dede han til sidst over ca. 1300 Td 
Ld. kultiveret Areal.

Til selve Lidsø hører nu 709 Td.



A V L S B Y G N I N G E R N E  PAr t  L I D S Ø

1/1 inod godt 19 Td. Hartkorn. Ejen
domsskylden or å lo .500 iKr., hvoraf 
de 208,000 er Jordværdi.

Bindernæs var i sin Tid on Arvo- 
fæs'.ogaard. Krfljrer kot>te don 187-1 
for 12.500 Kigsdalor samt Arvefaste-

HOVEDBYGNI NGEN PAA B I N D E R N ÆS



afgifter kapitaliseret til 40,000 Rigs
daler. Gaarden havde da som nævnt 
el Tilliggende paa 240 Td. Ld. hvor
af de GO var ofte oversvømmet Eng. 
Siden har Bindermes med en kort 
Afbrydelse hort under Lidsø. Afbry
delsen kom efter al Bindernæs i 1918 
var bramdi Moesgaard-Kjeldsen 
solgte don da til et Par Jyder for den 
fantastiske Pris af 1,460,000 Kr. Do

Td. Hartkorn. 1873 solgte Gaardejer 
L. 1). Hansens Enke Lineslyst til 
Edv. Memcke for 160,000 Rigsdaler. 
Mcineke log fat pan Udtørringsarbej
det, næn kunde ikke klare sig, og 
1886 gjorde .Kreditkassen Udlæg 1 
Gaarden tor en Obligation paa
220.000 Kr. 1889 solgte Kredilkassea 
Lin esly si til F. Salicat. Arealet var 
310 Td. Ld. samt cl inddæmmet

nye Ejere byggede en stor flot Ho
vedbygning, men gik, inden denne . 
var helt færdig, i Stykker saa Moes- 
gaard-Kjeldscn paany maatte over
tage Ejendommen.

Bindernæs har nu et Tilliggende 
paa 530 Td. 'Ld. med 16 Td. Hart
korn. Ejendomsskylden er 500,800 
iKr„ >hvoraf 299,800 Kr. er Jordværdi

Strandholm hed tidligere Lineslyst 
og var en Arvefæslegaard paa 15

Areal paa 502 Td. Ld. og Syltholm 
og Myggefjed paa 134 Td. Ld. Købe
summen var 190,000 Kr. Salicat gav 
Ejendommen Navnet Strandholm og 
drev den i 17 Aar. 1906 solgte han 
den til et Interessentskab paa 6 Mand 
for 225,000 med 68,000 Kr. Udbeta
ling; den paa Grunden hvilende Ar- 
vefæsteafgift var kapitaliseret til 
16,964 Kr. I Skødet betingede Sæl
geren sig en Eflerbelaling paa 25 
pCt. af Købesummen, hvis der inden

H O V E O B Y G N I N U t N  P R ft S T R A N D H O L M



1920 blev anlagt en Jernbane med 
FVrgohavn paa Gaarden9 Grund.

1911 solgte Konsortiet Gaarden ti! 
Forpagter Soren Rasmussen for
246.000 Kr. 1918 solgte Rasmussen 
Strandholm til L. Messersohmidt for
057.000 Kr. med en Udbetaling paa
315.000 Kr. 1923 solgte Messør- 
schmidt Gaarden til dens nuværende 
Kjer Hans Horlov Hansen for 
f20,000 Kr.

skiftning i Rodby. Stamhuset Enges
tofte ejede nemlig en Gaard i Rødby, 
og saa snart den kgl. Resolution om 
almindelig Udskiftning var udkom
met, forlangte Stamhusets Besidder. 
Ktatsraad Wichfeld, sin Jord ud
skiftet. Det gik ikke helt glat; der 
kunde ikke opnaas Enighed og Ud
skiftningen foretoges derefter v>xi 
Magtbud fra en Kommission. Resul
tatet affødte talrige Klager fra Rød-

O T T t L U N D S G f l f t R D

Strandholm er nu paa 606 Td. Ld. 
Ejendomsskylden er 423,600 Kr., 
hvoraf 295,000 Kr. er Jordværdi. 
Bygningerne er ca. el halvt Hundred 
Aar gamle.

OtteltuuLsgaarden er den ældste af 
de her nævnte 4 Gaarde, idet den 
blev udskiftet allerede 1786, allsaa 
en Snes Aar for den første store Ud-

bymændenc og forskellige Besiglel- 
ser; men Udskiftningen blev staaen- 
dc ved Magt; Rødbymændcne op- 
naaede kun nogle Lettelser i Hegns- 
pligten. Stamhuset opforlc Bygninger 
paa den udskiftede Lod, der kaldtes 
Oltelund. For at fremme Udskiftnin
gen overalt i Landet blev der ofte til- 
staact Udflytterne Bygningshjælp, 
og 1787 fik Wichfeld til9taaet 100



Rigsdaler som Hjælp til de opførte 
Bygninger.

Oltolund var derefter bortforpagte! 
indtil Ghr. Justesen 1898 koble den 
af Stamhuset for 62,000 Kr. Arealet 
var da 101 Td. Ld. med 18 Td. H art
korn. Ved forskellige Jordkøb har 
Justesen senere øget Gaardens Til
liggende, saa delle nu er 201 Td. Ld. 
med YlV< Td. Hartkorn. Ejendoms
skylden er 223,600 Kr., hvoraf 
132,900 Kr. er Jordværdi. Bygninger
ne er el halvt Hundred Aar gamle, 
men udvidede og moderniserede af

Justesen, saa de gor et helt stateligt 
Indtryk.

1918 blev der efter Overenskomst 
med Maribo Amts Frugtudvalg an
lagt en Forsogshave ved Oltolund. 
En Td. Ld. blev beplantet med Frugt
træer, 20 Sorter, 10 af hver, saaledes 
at do 6 var Dvergtræer og de 6 halv- 
slammedc. Frugten af hver Sort skal 
aarligl vejes og Indberetning gives 
om Resultatet; denne Overenskomst 
gælder i 20 Aar. Endvidere er der i 
mange Aar drevet Silkeavl paa Gaar-
den.



R I N G S E B Ø  L L E  S O G N

DER GAAR SAGN om fijngsebolle 
Sogn, Sagn om dets Grundlægger, 

Sagn om dets Kirke, Sagn om deis 
Ælde, ja Sagn og Ordspil, der peger 
li elt tilbage mod Syndfloden.

Stormfuld har Sognets fortid væ
ret, hærget al Havet, plyndret nf 
Fjender og plukket af Venner er det 
blevet. Afen endnu hævder dets Be
boere med stædig Energi dets Tilvæ
relse og kommunale Selvstændighed.
I længst forsvundne Dage har Sog
net sikkert været en Del storre end 
nu, dets Nabo mod Øst, Herregaar 
den, har formentlig slugt den ene af 
dets Byer og lagt dens Jorder ind 
under samme Sogn som Herregaar- 
den. Sclvstændig-
heden paa det 
kirkelige Omraadc 
gik ogsaa tabt, og 
i vore Dage 
strækkes der Hæn
der ud efter Sog
nets tættest befol
kede Del, som 
er Rodbys ombej
lede Nabo. Min
dre end det er, 
kan Sognet vel 
næppe taale at 
blive, næst Askø

R I N Q S E B Ø L L E  S O G N  

Gentralslabikort Maaleitok 1: 100,000 
1 Centimeter =  1 Kilometer.

— hvis Grænser ikke cr trukket af 
Afenneskehaand — er Ringsebnlle 
Lollands mindste 'Kirkesogn. Dets 
Areal er kun 618 Jfekfar og dels Ind
byggertal godt balvfjorde H undrede; 
i 1801 havde det kun 110 Indbyggere. 
Afstanden mellem Sognegra-nserne i 
Øst og Vest er kun 2'A Kilometer. 
Nabosognene er mod Vest Rodby, 
mod Nord Savklinge, mod Øst og 
Syd Taagerup. Af Byer h a r  Sognet 
Hingsebollo og Lundegaarde sam t 
Villakvarteret med B anegaard  og 
Missionshus, der er omtalt  under 
Rodby. — Sit Navn h a r Sognet 
faaet af det i Oldtiden almindel ige 
Mandsnavn lling. Boel e r  Betegnel

sen for en Jord 
stor nok til en 
fam ilie s  U nder
hold. Ringseholle 
er a ltsaa  Rings 
Boel.

Nu er Sognet 
ganske blottet for 
Skov, men for 
A arhundreder til
bage h a r  Sognets 
sydostlige lljo rne 
væ ret dæ kket af 
en Egeskov, der 
fortsattes ind  over



Taagerup Sognegrænse henimod 
Hyldlofte. Herom foreligger der 
imod Hyldtofte. Herom foreligger der 
Tnegel paalidelige Efterrelninger i 
en Dom, fældet paa Kongens Retter- 
ting den 16. Juni 1596. Sagen dreje
de sig om 12 Oldensvin, som Mogens 
Goye, der ejede Olstrupgaard (Lung- 
holm), havde laget fra (Kronens 'Fæ
stere i Ringsebolle som Vederlag for 
al de havde haft 30 Svin gaaende 
paa Olden i Ringsobolle og Hyldtofle 
Skov. Mogens Goye paastod, at han 
havde Oldenret i Skoven, men Mod
parten beviste, al hans Oldenret kun 
gjaldt Hyldtofte Skov og ikke Ring
sebolle Skov. Der er, hedder det i 
Dommen, ikke Hegn mellem de lo 
Skove — der gaar i et — men kun 
Mærkeskel, og det har altid været 
saadan, at man lod Kreaturer og 
Svin gaa, hvor de vilde i Skoven, og 
der blev kun paasel, at den ene Part 
ikke satte flere Svin paa Olden eller 
K reaturer paa Gra>s end Skovparten 
gav Ret til. Ringsebollebondeme 
har, hedder det videre, sat 30 Svin 
paa Olden og da Ringsebolleskoven 
har 700 Egetræer med god Olden — 
d. v. s. 9lore Træer — kan 30 Svin 
ikke siges al være Jor meget. Mogens 
Goye domtes derfor til at tilbagele
vere de 12 Svin. — Hvornaar Sko
ven er forsvundet kan ikke oplyses. 
I Matriklen af 1664 hedder det: 
»'Ringsebolle Mænd haver fælles 
Overdrifl imod Hyldtofle Skov og 
Fælled«, saa  da inaa der vel endnu 
have været en Rest, maaske kun el 
Krat tilbage.

I Sognets nordøstlige Hjørne om
kring Kirkeholmen, laa tidligere 
Ringsebolle So. der gennem en lille 
Bæk havde Aflob til Rodbyfjordens 
inderste Vig helt oppe ved Sæddinge. 
Denne Forbindelse med Fjorden var 
ti! stor Gene for Sognet-, thi under 
Højvande fyldtes Ringsebolle So 
langt over sine Bredder, oversvom 
mede de omliggende Marker og satte 
blandt andel Kirkevejen saaledes 
under Vand, at Sognebeboerne ikke 
kunde naa frem til Kirken.

20 Gaarde, 6 Husmandssteder og 
et Par Gadehuse udgjorde Sognets 
Bebyggelse omkring 1600. Selvejere 
var der ingen af; IKronen, Olslrup og 
Kirken ejede samtlige Gaarde og 
Huse. Smaat sad Bonderne i del her 
som andre Steder paa Lolland, og 
rent galt blev det efter Svenskekri
gen 1659. Det hele Sogn blev bogsta
velig talt brændt og plyndret; selv 
Kirken blev ikke skaanet, men ram
poneret ,i en forfærdelig Grad; Dore, 
Vinduer og Stolestader, ja selv en 
(Del af Taget var slaael i Stykker og 
brændt i Svenskernes Lejrbaal. I Ska
desvurderingen 1660 hedder del om 
Kronens Gaarde, at Peter Andersens, 
Hans Boddichers, Hans Plougs og 
Anders Simensens Gaarde er totalt 
borte; del samme er Tilfældet med 
en Gaard, der kaldes Jægergaarden. 
Hans Dressis Gaard mangler Tag. 
■Døre og Lofter, og Jfvers Gaardsparl 
er ikke slort bedre. Al det ikke er 
gaaet Lungholms og Kirkens Bønder 
bedre frcmgaar af en anden officiel 
Beretning, hvori oplyses, at Ringse-



bolle Sogns Beboere har maatlcl 
soge Husly i Rodby.

Det fik kun smaal med at faa gen
opbygget de afbrændte eller ned
brudle Gaarde. 5 Aar efter Krigen 
oplyses det i Matriklen af 1664, al 
der er 7 Gaarde i Sognet, som gan
ske mangler Bygninger. De andro 
Sieder er der efler fattig Evne stillet 
lidt paa Benene. Om Hans Dressis 
ovennævnte Gaard anforca, at Byg
ningerne er ganske forfaldne. An
ders Pedersen har lidt Bygning, Jør
gen Pedersen har et lidet Stykke 
Hus, der er nybygt, Peder Smed iige- 
saa. Om de andre gælder, at Bygnin
gerne faar Betegnelsen: meget brosl- 
fældig, nogenledes, lidet ved Magt 
osv. Kun om en eneste Gaard hedder 
del, at Bygningerne er ved Magt. De 
6 Husmandshuse ligger alle ode og 
det samme er Tilfældet med de to 
Gadehuse.

De næste Optegnelser, man har al 
holde /sig til, hidrøreT fra de Kom
missioner, der 1682 og 1685 blev 
nedsal for al undersøge Tilstanden 
paa de lolland-falslerske Krongodser. 
Skont Krigen nu ligger 25 Aar til
bage i Tiden er Gaardene fremdeles 
i en trøstesløs Forfatning. 1682 har 
en af Gaardene kun 3 Spænderum 
Hus, som mangler Tag; en anden 
har ligeledes kun 3 Spænderum, der 
er færdig at falde ned, en tredje har 
6 Spænderum, der er udon Tømmer 
og Tag. Do lo hedste af Kronens 
Gaarde har henholdsvis 8 og 14 
Spænderum, aom er brugbare. 1685 
er det blevet lidt bedre. En al de

Gaarde, der før havde 3 Spænderum  
(Hus har nu faaet 8. Om to andre 
Gaarde Jiedder det, a t de h a r  h en 
holdsvis 8 og 10 Fag velbygget Hus, 
men m angler hver 16 Fag Ladehus 
En af Gaardene h a r dog endnu kun 
4 Fag broslfældig Hus. Ogsaa Bøn
dernes okonomiske Forhold om tales 
kort. Dl* lo, der m angler 16 Fag La- 
d^hus er ganske forarm et, de h a r  
hver 4 »Plougbæsler«, et P a r  Køer, 
et Par Faar og et P ar Sv in ; af deres 
Jord henligger henholdsvis 14 og ii 
Skæpper (H artkorn) u tilsaaet. Kun 
om to af Gaardene hedder del, a l Man
den og Gaarden er «ved M agt«, de h a r  
begge mindre, u lilsaaede A realer, ha r 
hver 6 Plovbæsler, 3 Koer, 2 »Ung- 
nod« og 5 F aar og Svin. Af 'Hus
m andshusene anføres kun 1, d e r h a r  
4 Fag broslfældigt H us; de øvrige o 
Husm andshuse og de 2 G adehuse 
eksisterer ikke mere. S er vi endelig 
paa Matriklen af 1688 finder vi 
endnu 2 G aarde, d e r  ligger »øde« 
uden Spor af Bebyggelse. Disse tørre 
og knappe O plysninger giver et 
stærkt Indtryk af S venskernes H æ r
gen og den9 trøsteslose Ef t ervi rk
ninger gennem en  h e l M enneskealder.

Matriklen af 1688 h a r  16 G aarde 
og 4 H alvgaarde sam t et H usm ands
sted i Ringsebolle Sogn. 4 G aarde, 1 
Halvgaard og H usm andsstedet tilho 
rer Kronen. 1 G aard , 2 H alvgaa rde  
og el Par K irkejorder tilhø rer R ing- 
sebolle Kirke, 1 G aard  og 2 H alv 
gaarde er tillagt K apellanen i Rødby, 
10 Gaarde tilhører Lungholm . 1833 
anfører J. H. L arsen , a t R ingsebolle



har 8 Bondergaarde og 8 Huse rocd 
Jord og Lundogaardo 6 Bondergaardc 
og 3 Huse med Jord. Det er forste 
Gang Lundegaardc nævnes som By 
og nogen officiel Adkomst dertil har 
den heller ikke, idel baade nye jg 
gamle Matrikler kun kender en By 
og det e r Bingsebollc, Hvorunder alle 
M atrikelnumre er opført. Navnet 
Lundegaarde stam m er naturligvis 
fra den forannævnte Skov, der har 
ligget lige derved.

KIRKEN«
Hingseholle Kirke er Sognets 

eneste Seværdighed; den gor, set 
paa  Frastand, et højst beskedent 
Indtryk, men vinder betydelig i In
teresse ved et na'rmere Eftersyn. 
Den er bygget af Kampestenskvadrer 
og stam m er antagelig fra Tiden 1150 
— 1200, d. v. s. den er et Hundrede 
A ar ældre end Lollands ældste Tegl- 
slonskirker. Den e r bygget paa en 
Holm i K anten af den tidligere Ring- 
scbølle Sø, skønt dette Sted under 
Højvandslider og d a  navnlig om Vin
teren var vanskeligt tilgængeligt for 
Befolkningen i den sydlige Del af 
Sognet. Der kan ikke være Tvivl om, 
a t denne Beliggenhed er valgt for at 
Kirken under Vendernes Plyndrings
tog kunde tjene som Fæstning; bag 
dens tykke Kampeslcnsmure, forsy
net med lykke, jernslængede Egc- 
plankedørc og skærmet af Vand paa 
de tre Sider var m an i Stand til at 
byde Fjenden Trods og bjerge Livet. 
N u ligger Kirken i Sognets nordøst
lige Hjørne, umiddelbart ved Sogne-

grænson, men meget taler for, al der 
tæt Ost for den har ligget en Bon
deby, som er bleven opslugt al Hoj- 
bygaard, hvorefter dens Jorder — 
som almindeligt i slige Tilfælde — 
blev lagt ind undor samme Sogn som 
Hovedgaardcn. 1 Tiden indtil 1400 
kaldtes Kirken almindelig for Egeby 
eller Eyeby Kirke, antagelig Navnet 
paa don nedbrudte Landsby. At 
Eyeby ikke blot er et andet Navn for 
Ringsobolle fremgaar af de ældiite 
dansko Arkivrogislraturor, hvori næv
nes, at Fru Bodil Henningsdalter ca. 
1200 gav sig i St. Polens Kloster i 
Næstved med alt sit Gods, deriblandt 
Gaatde i RingsobaMo Eytfeby.

Kirken bestaar af ot lille Skib og 
et uforholdsmæssigt stort Kor. Don 
østre Ende af Koret or nu dø’kkct af 
et Cementlag. men skal efter Sigondo 
være opfort af Munkesten i Modsæt
ning til den vestre Halvdel, der lige
som Skibet er af Kamp. Er dette rig
tigt, betyder del, at den østlige Del 
or lilbygget senero og har erstattet 
den oprindelige Korrunding (Apsis). 
Don nedersle Dd af Korets østlige 
Gavl er ganske vist af Kamp, men 
don or nyopført i Begyndelsen af 
Halvfjcrseme i forrige Aarhundrede, 
da Kirken blev underkastet en ret 
aiheldig Restaurering, hvorved Gav
lene »amt den øverste Del af Skibet 

‘ og Koret fik et fra det oprindelige 
Udseende stærkt afvigende Præg.

Kirken har ingen Taam , mon har 
tidligere haf t  en saakaldt Klokke- 
stabel — bygget af svært Tømmer, 
beklaxit med Brædder — staaende



paa Kirkegaardcn; hvornaar den :r 
nedrevel vides ikke med Bestemthed, 
den nævnes endnu 1833 i J. H. Lar
sens lille Bog om Lollands tre vest
lige Herreder. Klokken, der nu hæn
ger i Vestgavlen, er uden Indskrift, 
men stammer ifølge Uldall fra Tiden 
omkring 1200 og er maaske anskaf-

og Muren under Taget hele Kirken 
rundt stammer fra den for nævnte 
Restaurering for et halvt Hundred 
Aar siden. Gavlene er saam.ænd m e
get p;one, prydet med Blendinger 
og rundbuede Glukluiller, som hærrs 
af Riller, men de forstyrrer ganske 
Indtrykket af den ærværdige Kirke.

R I H G S E B Ø L L E  KI RKE

fel samtidig med Kirkens Opførelse. 
Klokkere? Topbøjler eller Hanke tr  
alle afbrudte og erstattet med Jern- 
hanke.

Vaabenhuset er meget yngre end 
Skibet og har afløst el tidligere og 
mindre Vaabenhus, hvis Tagrejs
ning endnu spores ipaa Skibets 
Mur over det nuværende Vaabenhus- 
loft. Den overste Del af Vestgavlen

og for at gøre Forsyndelsen mod det 
gamle saa slem som mulig er disse 
fornyode Dele opført af almindelige 
‘Mursten og derefter overstrøget med 
Cement, der er inddelt i F irkanter for 
at »ligne« de oprindelige Kampe
stenskvadrer i Muren underneden. 1 
Skib og Kor er der ved Restaurerin
gen indsat nye, rundbuede Vinduer, 
hvis Omkreds er pudset med Cement,



d. v. s. al de er indmurel med alm. 
Mursten. Del samme er Tilfældet 
med den tilmurede Kvindeindgang 
paa Nordsiden. Den oprindelige, dob
belt profilerede Granitsokkel ses 
endnu rundt om hele Skibet; hist og 
her er der endnu Rester af utilhugne 
Grundsten.

Vil man danne sig cn Forestilling 
om Kirkens oprindelige Udseende, 
maa man tænke sig Skibet, uden 
Vanbenhus eller andre Sidebygnin
ger, og et til Skibets Slorrelse sva-

NorcbBde udhuggetdo Dy rofigur. De 
fire Sten, der alle s id d o T  paA deres 
oprindelige Plads — kun er Stenen 
over Mandsindgangen vendt, saadens 
Billedside vender nedad i Stcd>l 
for udad — er den Dag i Dag Kir
kens slorstc Seværdighed.

Den fomommoste af dem, er Ste
nen over Mandsindgangen, der alt- 
saa sidder over Doren mellem Vaa- 
benhuset og Skibet. Dens Relief fore
stiller en Kampscene med raal ud
huggode men djervt formede Figurer.

S T E N E N  ME D K f l M P S C E N E N

rende Kor, der paa Ostgavlcn har 
haft en rund eller tresidet Afslutning, 
alt opfort af Granit. Hojl oppe paa 
(Muren, lige under Skibets flade Loft 
har siddet srnaa rundbuede Vinduer, 
to i hver Side af Skibet, et paa hver 
Side af Koret. Kirkens udvendige 
Udsmykning bestod bl. a. i de to 
endnu bevarede Overligger-Sten over 
MnnJdsindgangen paa Sydsiden1 og 
Kvinde indgangen paa Nordsiden, 
samt del i en Granitsten paa Korets 
Sydside udhuggode Mandehovcd og 
den i en tilsvarende Sten paa Korets

Til Venstre staar cn Mand, der for
an sig holder el rundt Skjold med 
en Bukkel i Midten; med hojrc 
Haand svinger han en stor bredbla
det Økse; bag ham staar el Dyr, der 
sikkert skal forestille en Bjørn. Hans 
Modstander dækker sig bag et stort 
trekantet spidst Skjold og svinger i 
hojrc Ilaand et mægtigt bredklingel 
Sværd; bag ham slaar en opsadlet 
Hest, der med Tommen er bundet til 
en Nagle i en Mur. Denne Kamp
scene har gennem længst svundne 
Aarhundrcder sat Tilskuernes Fan-



lasi i Sving og skabt Sagn, der gor 
Billedet til en Fremstilling af sted
fundne Begivenheder. De to Kæmper 
skal, hedder det, forestille to Brødre 
j Tvekamp; den ene faldt, og han 
der fik af som Sejrherre bygged} 
Kirken. Han hed Ring og har givet 
Kirken og Sognet Navn. Om hans 
Kavnpekræfter hedder det:

»Ring Stærk Odder ikke kusker 
Om end Odder hannem rusker 
I hans Totter og hans Haar 
Ring den Rise modig stnar*.

De to Brødre skal, hedder det vi
dere, have boet paa Egeby og .Rings 
Boel, hvoraf der er fundet Mur
sfonsrester Nordost for Kirken og i 
Ringseby fved Skolen). Og som en 
Hentydning til Kirkens Alder til
føjes det: »Den har staaet Syndflo
den over«.

Det med Munkestensresterne er 
maaske rigtigt nok, og »Syndfloder* 
har der jo været nok af i de talrige 
Oversvømmelser, men ellers er Sag-

STENEN MED DYR E BI L L E DE T

net som sædvanligt kun Digt. I Aar- 
boger for nordisk Oldkyndighed har 
den paa disse Omraador fremragen

de Forsker Eigil Rothe b re v e t  en 
Afhandling, hvori ha»n — gennem Ci
tater bl. a. af Paulus Breve og ved 
talrige Henvisninger til lignende 
Fremstillinger rundt om i Udlandet 
og cmkelte Steder her hjemme — 
beviser, at Ringsebølle'-Relicfet er 
en Fremstilling af Kaimpen mellem 
det onde og det gode, mellem Lasten 
og Dyden.

Manden med Øksen, det rund«? 
Skjold og Bjørnen symmboliserer del 
onde. Allerede hos Kirkefædrene

S T E N E N  ME D M f t N D S H O V E D E T

bruges JBjomen som Symbol paa  det 
onde og lastefulde, ja p a a  selve 
Djævlen, og i mange gamle Kiike- 
billeder, der fremstiller Kaanp m el
lem Kristne og Hedninge, bærer 
Hedningerne rundt Skjold, ligesom 
Manden i Ringsebølle. I de gamle 
Kirkelbilleder er endvidere Øksen 
altid Vaabnet hos den, der forestiller 
Lasten. Den Ondes Modstander bæ 
rer almindelig ligesom p aa  Relief’et 
i Ringsebølle, rom ansk R ustn ing; H e
sten, der staar bunden, sym boliserer 
det, der er indordnet under noget 
højere, i Modsætning til Bjørnens



ulojlede Vildskab. 'Herefter maa den 
romantiske Sagnforklaring vige for 
Virkeligheden, der ikke er slet saa 
spændende; Billedet er ikke skabt til 
Minde om en stedlig Begivenhed, 
men kun foT i Almindelighed at 
symbolisere Kampen mellem del 
onde og det gode.

Paa lignende Vis m aa sikkert de 
to Stenbilleder i Korets Sidemure 
forklares. Billedet paa Nordsiden, 
der viser et fantastisk Dyr med kløf
tet Hale, skal formentlig forestille en 
Drage, der symboliserreT del onde; 
den er derfor anbragt mod Nord,

h a r Kunstneren anbragt den smukke 
Omamcnlfrise over Kvindcdoren.

Den oprindelige Granitgesims un
der Taget har antagelig ogsaa væ
ret smykket med Ornamenter eller 
Profiler; og den lille Kirke har da i 
al sin Beskedenhed været et smukt 
Minde om Bygningskunsten i vore 
allerældste Landsbykirker. Ringae- 
bolle Kirke er bioven haardt med
handlet under tidligere Tiders »For- 
skonnelsesiver*; men endnu ejer 
den i sine Granitbilledor en Sevær
dighed, som ikke har ret mange Si
destykker i danske Landsbykirker.

hvorfra Morket, Kulden og det on
de kommer, hvorimod Billedet paa 
Sydsiden, hvorfra Lyset, Varmen 
og dot gode kammer vel skal sym
bolisere Kristendommen, der i en 
Mands Skikkelse sejrer over Dragen.

Doroverliggeren over den nu til- 
murede Kvindemdgang i Nord harm - 
gen symbolsk Betydning, men er en 
kunstnerisk Udsmykning. Kvinde
døren er jo i vore gamle Kirker an 
bragt mod Nord, paa Skyggesiden, 
fordi det var Kvinden, der bragte 
Synden ind i Venden ved at fri9le 
Manden. Som en lille Formildning

Et andet gammelt Minde e r Døbefon
ten, som slaar i Koret; den ct lavet af 
raat tilhugget Granit med rundbuede 
Felter, men ellers uden Udsmykning; 
det i Stenen udhulede Bækken 
er, som sædvanlig i de gamle Døbe
fonte, saa stort, at iBamet ved Daa
ben kunde dybbes helt ned i Van
det. Del maa antages, at denne Dø
befont er anskaffet ved Kirkens Op
førelse. Nu diokkes det oprindelig« 
Bækkenrum af ct Messingfad, der < 
Bunden har en Fremmstilling af Ma- 
riæ Bebudelse og paa Kanten to 
Adelsskjolde roed Bogstaverne J. F.

S T E N F R I S E N  O V E R  KVI  N D E I N D O A N O E N



og L. G. og pna modsal Side C. F. 
Der er ingon Aarstal, men Vaaben- 
skjoldone og Bogslaverne ved dem 
gor dot muligt sao nogenlunde at 
tidsfa-stc del. Det ene Vaaben viser 
et skraadeH Skjold og m aa forment-

D Ø B E F O N T E N

I«  være Sheglen Friis fra Harald'i- 
kjær, de saakaUlle Skaktavl-Fri9er, 
der havde Skjoldet skraadoH ved en 
loradet Skaktavl. Det andel Vaa
ben tilhorer Slægten Galde, der hav
de et VaabonSkjold med en S|)arre 
(Spær) omgivet af 8 Stjerner. De ved 
Adelsskjoldene anbragte Bogstaver 
passer paa Jørgen Friis til Krastrup 
og <Haldkjær og hans tredio Hustru 
Lidbet Galde; do blev viet paa 
Hald den 6. December 1696 og døde 
begge 1616. Fadet stammer olteaa fra 
det mellom disse to Aarstal liggende 
Tidsrum; men da  ingen af do lo 
Slægter paa den Tid havde Forbin
delse mod donne Egn, m aa Fadet an 
tagelig tidligere have tilhørt en an 
den Kirke.

Om 'Kirkens Indre er iøvrigt lidet

a l boretle. Skibet h a r  to og Koret le 
Krydshvatvingor, der antagolig er 
indbygget i Tiden omkring 1400. 
Stole, Pradikeetol og Altertavle (med 
et Maleri a t  Dorph: Chrisli Opstan
delse) diaminer fra Restaureringen 
for et halvt Hundrede Aar siden. Paa 
Alterbordet, der er af Træ, s ta a r  to 
svære Alahnstager udon Inskription. 
Kalken er ligeledes udon Inskription, 
men h a r  i Bunden et Sdlvmavko med 
Aarstallet 1744 og M arkerne J. L. 
1740 samt i et Par andre Alærker P 
N. og NV H. Oblajta'skcn bærer pna 
I^aagct Indskriften: »Denne Eske 
foreris af Peter Gisse oc Hustrue til 
llingscbollc Kirke, til en Ihukom
melse efter dennem 1714*. 1 Bunden 
staar: Vagt $'/> Lod sand en j Ina 
Strv'ger tegnet Alterkalk. Disken har 
paa Kanton el Kors og i Hunden to 
Mærker, i dem lægge staar: J. L. 1740.

Kirkegaaixkvn er paa don ene Side 
hegnet nned et Stendige og paa dc to 
Sider med Stakit. — Udenfor Kirke- 
gaarden ligger en Korolade.

1 1913 fandt man under Gravning 
til en Dra-nledning Jangs nordre 
Kirkemur Heslor af ot Kapel udfor 
Kvindcindgongeu og Øst herfor langs 
med Kirkemuren en stor Fællesgrav 
med 30— 40 Lig viden Kister og lagt 
j 3 'Lag ovenpaa hinanden, alle med 
Ansigterne nedad. Antagolig stam m er 
Graven fra en Pestepidemi. Det 
var en udbredt Overtro, a t man s ik 
rede sig mod Smilte vod — paa Trods 
af Loven — a l bograve Lagene med 
Ansigterne nedad.

— Uingsebøllø Kirke h a r i længst



forsvundne Tider vierel meget vel
stillet og ejet ad9kiHigt Jordegods 
bnade i »elve* Sognet og i Rodby, 
Tnogerup og Sieddinge. 1414 tiisko
dede saaledes Ridder Henrik Vardon 
borg Kirken 8 Gaarde. Præslegaard 
har der ogsna været i Ring9ebollu og 
der er ingen Tvivl om, al det engang 
har været et sclvsliendigt Sognekald; 
men længe for Reformationen er det 
blevet Anneks til Rodby Hl Bevis 
herfor er b1. a. en Rakke Brrve fra 
Anrene 1414. 1426 og 1437, som an- 
ganr Strid om Kirkejorden og som 
sidstnævnte Aar endte med en Over
enskomst, hvorved den lange Trætte 
mellem Sognepræsten i Rodby og 
Ringsebolle Kirkevanger og Sogne- 
mænd blev afgjort. Striden drejede 
sig om noget Jord. der Ina til Eyeby 
(Ringsebolle) Kirke. Præsten fik for 
sin Embedslid Lov at bruge den Jord, 
som Eyeby Kirke havde i Rødby 
Yderligere skulde han for Livstid 
have en Ager af Eyeby Kirkr« Jord 
mod at holde Kirken med Vin ng 
Brod »uforsommelig«. Naar Præsten 
iafgik« 9kulde boade Jorden i Rodby 
og Ageren gaa tilbage (il Eyeby 
Kirke. — Man kan jo sikkert gaa ud 
fra. al Ringsebolle allerede den Gang 
var Anneks til Rodby; thi ellers var 
der jo ingen Mening i at give Rodby- 
præsten Ringsebolle Kirkes Jorder 
Efter Reformationen var Kirken al 
vorlig I ruet med Undergang: thi 1. 
April 1689 udsteder Christian III føl
gende aabne Brev:

Vi haver af vor synderlige Gunst 
undt og tilladt at os elskelige Hr.

Rasmus, Sognepræst udi Rodby her
efter maa have, nyde og beholde Præ- 
stegaarden udi Ringsebolle Sogn med 
alle dens Tilliggender, ligeledes Præ- 
sterenlen af Ringsebolle Sogn. Og 
skal Sognemændene udi Ringsebolle 
søge til Rodby Kirke, og skal Sogne- 
præsten Hr. Rasmus gore dem til
børlig Prasletjenoste bnade inden og 
uden Kirken.

Meningen hermed var naturligvis, 
at Ringsebolle Kirke skulde dele 
Ska»bne med andre lignende Kirker 
(f. Eks. Krogsbolle ved Nakskov) og 
nedrives. Naar den frelsles fra denne 
Skæbne skyldtes del sikkert dens for
holdsvise Rigdom, der gjorde del mu 
ligt for Sognemændene al holde den 
vedlige uden Udgift for Kronen eller 
andre. Men Præstegaarden og »Præ
slerenten« gik altsaa til Rodby-Præ
sten For al stille Ringsebollcmæn- 
dene tilfreds er han vel saa nf god 
Villic gaaet ind paa ogsaa al holde 
Gudst jeneslc i Ringsebolle Kirke, 
selvfølgelig mod Ekstraydelser fra 
Sognemændene. I Tidens Lob maa 
de alligevel have faaet den Opfattelse, 
at de ikke fik nok for deres Ydelser; 
thi de moder alter og atter med Krav 
om mere Kirkeljeneste. 1678 frem- 
sætter de ikke alene Krav om at faa 
Aftensang Paaske og Pinsedag: men 
forlanger desuden, at Præsten skal 
holde Gudstjeneste i el Hus. naar 
Kirkevejen er oversvømmet, saa de 
ikke kan naa frem (il Kirken. De faar 
rent Afslag og henvises til at søge 
Rodby Kirke, naar de ikke kan kom 
mo til deres egon. Saa greb Rings*-



bollemændene til den Udvej at afkorte 
deres Ydelser til Pr;relen, thi naar 
han ikke vilde betjene dem, vilde de 
heller ikke befale ham. Sagen kom 
for Landemodet og her blev Rings* 
bollemændene belært om, at de ikke 
havde Ret (il at afkorte Præstens 
Indtægter, og at de ifolge Christian 
III. Brev havde Pligt at soge Rodby 
Kirke. Sognepræsten Hr. Hans Han 
sen erklærede, at Ringsebøllwnænde- 
nes Krav ikke kunde opfyldes alene af 
den Grund, at der kun var en Degn 
i begge Sogne og selv om Kapella
nen vilde gore den begærte Tjeneste, 
kunde han ikke, fordi Degnen sam 
tidig var oplaget af Tjenesten i Rod
by Kirke. Sognepræsten tilbød deref
ter. at lade Kapellan og Degn gore 
den begærede Tjeneste paa Trediehel- 
ligdagen, hvis Ringsebollemændene 
vilde yde dem noget ekstra derfor. 
Men hertil svarede Sognemændene, 
al hvis Degnen og Kapellanen ikke 
vilde gore den tilbudte Tjeneste uden 
særligt Vederlag, vilde man heller 
ikke yde dem del Korn, de hidtil hav 
de faaet. Alter maalte Bispen belære 
Sognemændene om, at de ikke hav
de Lov til al forringe Kirketjenernes 
Indtægter, og prøvéde de derpaa, vil
de snart el kongeligt Brev belære dem 
om Fejltagelsen. Ringsebøllemæn- 
done nægtede saa at svare paa dot 
givne Tilbud og Præsten forelagde 
da Sagen paa et Sogneslævne i Ring- 
sebølle, hvor alle Mændene var merit. 
Her foreslog Sognepræsten, at hver 
af Sognemændene aarlig skulde give 
en Skæppe god Byg (il Kapellan og

Degn for den tilbudle Ekslratjeneste, 
og da en Skæppe Byg kun kostede 
6 eller 7 Skilling, mente han ikke 
det var noget stort Krav Nogle af 
Ringsebollenuendene var villige, men 
andre erkhorede, al de ikke vilde 
lægge mere Tynge paa deres Gnardø 
til Prnfst og Degn. Og saa sluttede 
Sagon uden Resultal. Nu var For
holdel jo dette, at Rin-gsebøllemæn- 
dene ikke havde ret meget Isengere 
til Rodby Kirke end til deres egen, 
og den sladige Modstand mod Paa- 
budet om al søge Rodby Kirke b un 
dede derfor dels i Trofasthed tn >d 
Traditionen, dels i Trods Navnlig 
var det jo el stift Stykke, at de, selv 
naar deres egen Kirke var utilga-n- 
gelig. nægtede at gaa til Rødby Kirke, 
men forlangte Gudstjenesten hold» i 
el Hus. Alligevel lykkedes del dem 
ved stadigt al fastholde Kravet at faa 
det respekteret, hvilket fremgå a r af 
nedennævnte Sag.

Efter Krigen 1659 var Ringsebølle 
som for fortalt praktisk talt jrcvnd  
med Jorden, Kirken i frygtelig Grad 
ramponeret og alle Ringsebollefolke- 
ne laget ind til Rodby. Under disse 
Omstændigheder indgik Sognepra- 
sten og de ledendo Mænd i Rodby 
under 1. August 1660 med et Andra 
gende li! Kongen om al faa Rings-'- 
bolle Kirke nedlag! og dens Gods 
henlagt til Rodby Kirke, som Ring- 
sebollefolkene skulde have Pligt til 
at søge. 1 Andragendet paabera«!>'•• 
man sig forsi Christian 111. Brev af 
1539, hemvisle dernæ st til a l Ring- 
9ebøHe laa »aldeles ode baade paa



Folk, Bygning og alting« saa der 
ikke havdi* været Gudstjeneste i Y\ 
Aar; at Redby Kirke var fattig og 
tru*ngte haardl til Reparation og Ud 
videlse. meden« Ringsebnlle Kirk- 
havde en •temmelig god Indkomst«; 
at Vejen li! Rødby Kirke ikke var 
stort længere end til Ringsebolle, '»g 
at Vejen til sidstnævnte ved Vinter
tid var saa besva'rlig, al hverken 
Pra*sl eller Sognefolk kunde naa ti. 
Kirken, men rnaalto søge en Mands 
Hus og derudi holde Gudstjeneste, 
»som det er sket i mine Formænds 
Tid og derhos ofte i min Tid*, ved 
slig Gudstjeneste maa man savae 
baade Kalk og Disk og Sangbøger, 
ja, maa endog kalde Folkene sam
men med et Horn

Andragendet gik til Lensmandens 
og Bispens Erklæring, og de foreslog, 
at henvise Ring90bollemændene til 
al soge Rodby Kirke, indtil deres egen 
ig'*n kunde blive sat i Stand og de
res Gaarde genopbyggede. Af Ring- 
seboHe Kirkes Indkomster maatte 
der til Rodby Kirke kun lages til Vin 
og Brod og lign., saa længe Ringse- 
bollem.ændene var henvist til den. 
Denne indstilling blev liltraadt af 
Kongen, og saaledes mislykkedes og 
saa delle sidste Anslag mod Ring- 
seholle Kirke, men den parodiske 
Gudsljenesle i et Hus. hvortil Menig 
heden blev tudet sammen med By- 
hornet. har Ringsebollemændene 
næppe oftere faael trumfet igennem.

Fra Reformationen til 1689 tilhørte 
Itingsebolle Kirke Kronen. Nævnte 
Aar gik den ved Mageskifte over til

Generalfiskal Jørgen L&nddorph og 
senere til Baroniet Sonderkarle, der 
endnu ejer den.

SOGNET NU OM DAGE.
Udover Kirken er der ikke meget 

at berette*). Af offentlige Bygninger 
har Sognet kun Skolen og Fattighu
set. Under Rødby er omtalt Vandvær 
kel. Jernbanestationen, Missionshu 
set. Forsamlingshuset og Odd-Fellow- 
Logen; Vandværket tilhorer Rodby 
og de fin* sidstnævnte ligger alle 
i Villakvarteret ved Købstadens 
Granse.

S KOLEN

S k o l e n  i Ringsebolle er oprollvt 
ifølge Skoleloven af 1814. den forste 
Skolebygning har ligget lidt nordli
gere end den nuværende, der er op
fort 1887 og har kostet 4000 Kr.; den 
indoholder el Klasseværelse og Bol'-g 
(il Læreren Til Skolen harer o X Td. 
Ld. Ejendomsskyldvurderingen <t
13.000 Kr

F a t t i g h u s e t  ligger i Lunde- 
gaande og er opfort midt i forrige Aar- 
hundrede. da del gamle brændte; det 
er i Ejendomsskyld sal ti! 2800 Kr.

Sognet hnr kun en Proprielærgaard 
over 50 Hektar, nemlig R i n g s e -

*) I Indledningen til Sognets Histo
rie Side 160 slaar, at del er Lol
lands -næstmindste Kirkesogn, der 
skulde siaa Kommune.



b o I ! o g a a rd mod gcxit »0 Hektar, 
11 Til Hartkorn. 130.100 Kr. Ejen 
dnmsskyld. hvoraf 97.000 Kr. or Jord 
va-rdi Endvidere har Sognet I2 Bon-

F A T T I G H U S E T

denraarde — der navnes nedenfor 
— med Ib til 00 Hektar. a Smai- 
gaarde rill'd 0—15 Hektar, 3 Hus
mandsbrug mod '/t—b Hokfar og 17 
Huse mod mindre Jordt il liggende 
Dondergaardene er:

.\f lk n r. 15 mfl. ca. 11 Hektar, 
knapf 7 Td Hartkorn. 112,(00 Kr. 
tar, IIK  Td. Hk.. 110,(300 Kr. Kjdsk..

Ejendomsskyld, hvoraf 73 {An 
Jnrdvardi. M I k n r . S a  mf] At „  !'r
77.000 Kr Jordv. B r a - n d e  
3!) Hektar. 7 Td Hk. l o o n r ' ^ d  
Ejdsk.. 71.000 Kr. J»rdv \i Kr 
mfl 32 Hektar. 7 '4 Td „  ‘ 5
Kr Ejdsk . 0(3.(300 Kr .|ory.jv \t . 7-/ ,,! 
Oa mfl knapt Hil? Hek( l r r-
Hk, 77.SOO Kr Ejdsk.. S7 00Ö 
Jordv. M l k n r  IS. 3 1 '4 ” Kr
Td Hk.  70.(300 Kr E j d s k -V '  7 
Kr Jordv M l k n r  13 ;l m'n 
30 Hektar knapt 7 Td 111. —*X‘*J*/'*
Kr Ejdsk. «0.800 Kr Jordv M ,
17 mfl 2 8 «  Hektar. r,% T<, ,!’ r 

80,100 Kr Ejdsk . (8.000 Kr 1 ' , 
B i r k e !  y 27 «  Hektar. ( 3 ;p(| , . , v
70.000 Kr. Ejdsk . (0.000 Kr 1 '
To f l e g a  a r d  3 6 «  | ' ‘ r  V
Td. Hk.. 71.700 Kr Ejdsk.. «,*
Kr. Jordv M l k n r. 11a mfl. ‘_>R 1 L i
tar. (3 Td. Hk. 70.-J00 K r ' l ’khi. 
•((.300 Kr Jordv M l k n r  ]o / ' J  
2b Hektar. 5 «  Td. Hk. 71 ^ 0  ?  
Ejdsk., « .2 0 0  Kr Jordv. Kr



T f t A G E R U P - T H O R S L U N D E  SOGN

IHOJE GUDERS og dito Herremands 
Tegn slaar Dobbeltøognets Hi

storie, og Tegnene er just ikke blide 
— Thorslunde-Navnet forta-ller os. 
at her har Asaguden Thor hait en 
hellig Tempelplads med tilhorende 
Offerlund, hvor Jernalderfolket bad 
deres djærve Bonner til Tordengu
den, ofrede ham baade Mennesker 
og Dyr og festede til hans Ære. 3 
Gange om Aaret, Midvinter, For- 
sommer og Senhøsl ofrede man til 
ham. Fra nær og fjærn kom Lo'.- 
likerne til Gudehovet med deres 
Ofre for at deltage i den blodige og 
hellige Fest. Den indlededes under 
mange Ceremonier og hojc Haab med 
at Hovedet paa de til Ofre udsete 
Mennesker og Dyr blev knust med 
en Thorshammer, Hjertet blev ud- 
skaaret og med det dampende Blod 
oversmurtes ikke alene Gudeslotten, 
men ogsaa Ansigt og Hænder paa 
Off&rfeelens Deltagere. De myrdede 
Menneskers Kroppe blev hængt op 
i Lundens Træer, som blev hellige 
ved saaledes at bære Gudens Ofre. 
men del ofrede Kvæg blev nydt un
der Festen, der som Regel varede 3 
Dage. Tusind Aar er forløbet siden 
Asagudernes blodige Lære blev for- 
trængt af den blide Krist og en Tra*- 
kirke rejstes paa Gudehovets Plads;

men Thorslunde bærer i remdel es 
Navn efter Tordengudens Helligdom 
og bevarer dermed Mindet om de 
gamle Lollikeres bloddampende Gu 
dofester.

Der er endnu i Dobbeltsognet an
dre og mere haandgribeligo Oldtids 
minder end Thorslunde-Navnet og 
der h a r  været endnu langt flere. 
Særlig i Sognets sydlige Del har der 
været en Mængde Oldlidsgrave, 
hvoraf der nu kun er enkelte Rester 
tilbage. Ogsaa i Thorslunde har der 
været baade Stenalder- og Jernal
dergrave. 1S78 fandt man f. Eks. i en 
Grusgrav paa Matrikelnr. 10 i Thon 
lunde et Par Jernaldergrave med 
Skeletdele af Mænd og Hoste, og 
desuden nogle Lerkar. 1846 blev der, 
ligeledes i Grusgraven, fundet mi 
Guldring, som antagelig ogsaa stam
mer fra en Oldtidsbegravclse Men 
det mest fornemme Oldtidsfund er 
den Runesten fra Vikingetiden, som 
nu staar ved Oslmuren af Taagerup 
Kirkes Vaabenhus. Den blev 186S 
fundet paa en Præstegaarden tilho
rende Lod i Bjerremarit; den laa en 
Alen nede i Jorden med Runesiden 
nedad. Man havde allerede klove! 
den for at bruge den til Trappesten, 
da man blev opmærksom paa Ru
nerne og ved Sognepræst Jessen<



Omsorg blev Stenen frelst og fort op 
til Kirken. Heldigvis havde Klovnin
gen ikke skadet Runeindskriften og 
Stenen kunde let sættees sammen 
igen. Ved Opstillingen har man be
ganet den Fejl, at stille Stenen saa-

R UNE S T E NE N I T AAGERUP

ledes, al Runerne staar i vandrette 
Linier, medens den skulde slna saa- 
ledes, at Linierne blev lodrette. Ste
nen maa regnes for en Krigersten, 
d. v. s. den er rejst over en Mand. 
der er død paa Vikingefærd Ind
skriften lyder saaledes:

ØSTE’NS SØNNER REJSTE DENNE 
STEN EFTER DERES BRODER 
SPARLE, SKIPPER HOS ASBJØRN N/EB

Ifølge Wimmer stammer Stenen 
fra Tiden omkring 950. Ved Kirkens 
Reparation i 1894 har en Murer- 
svend med en Spidshammer hugget 
el K. J. i Stenens Kant. Da Stenen 
er fredet, vride Nationalmuseet have 
ham tiltalt og idemi en Bede, men

der fandtes ikke den Gang i Maribo 
Amts Politivedtægt nogen Hjemmel 
for al idomme Straf for en sandan 
Forseelse; denne Mangel i Vivltn-g- 
ten blev straks efter a fhjul pen.

1842 blev der ved Pløjning hos 
Peter Rasmussen i Thorslunde fun
det et Guldsmykke fra Middelalde
ren, et saakaldl Klenodie forestille!) 
de Treenigheden: Gudfader hold »r 
sin korsfæstede Son og mellem d-'m 
Helligaanden som en Due. Paa Bag
siden staar i 3 Linier J. II. S. (Je
sus), M. II. T. G. (Mil Hanh til Gud 
alene) og A. E. (manske Ejeren« 
Forbogstaver). Klenodiet blev ind
sendt til Nationalmuseet og betalt 
med 45 Rigsdaler.

— Hvad Thorslunde var i Heden
skabets Dage blev Taagerup i stærkt 
afblegel Form el halvt Aartusinde so 
nere, da el Kardinalbud 1470ophojo 
de Kirken til et Valfartssted, hvor der 
var Aflad at hente. Her var det ikke 
Thorsslotten, men den hellige Jom 
frus Billede, de Troende rettede de
res bedende Blikke imod, og Blod
ofret var nu omsat i jævne Gaver og 
klingende Mont til Taagerupkirkens 
Gavn og Bedste. Men her. som der, 
endte Valfarten i Fest, og naar Drik
ken vakle de slumrende Rester af 
fordums Vildskab til Live. kunde der 
ogsaa her flyde Blod af braadne 
Pander. Længe e4ter a t Katolicismen 
havde delt Thorslærens Lod og var 
fortrængl, blev Valfarten ved; nu 
blev der ikke handlet med Aflad, 
men med Markedsvarer. Og da  Hel
ligheden saaledes var borte, trivedes



Drikkeriet og Raahedcn desbedre — 
og satte ogsaa sine Spor i Sognets 
Dagligliv. 1089 skriver Provst Jør
gen Ohristiernsen i sin Visitatsbog, 
at der var 7 bekendte Horere i Taa- 
gerup Sogn foruden den ene, der stod 
Skrifte. Han lastede deres skamme
ligo Levned og truede med at jage dem 
alf Sognet om de ikke bedrede sig. 
— Omsider gjorde etTtongcfoud Ende 
paa den Valfart, et Kardinalbud et 
Par Hundrede Aar tidlige havd* 
kaldt til -Live. Men det er ikke denne 
udartede Valfart, der skal nævnes 
som IKendingsmærke paa Taagorup 
Sogns ældste Historie; de Ofre, der 
giver den sil Præg, staar ikke i den 
himmelse Jotnlfrus, men i de jord- 
gridske Herremænds Tegn.

Fra Hedenskabets Dage havde 
selvejende og selvbevidste Bonder 
traadt Taagerups Jord; men Kri- 
slentidens sorgelig beromte Herre
mandsvælde blev her som andre 
Steder bygget op ved at lægge Bon 
destanden i Ruiner. Jo federe Her 
regaarde desto uslere Bonder gæl
der ikke mindst for disse Egne, og 
Taagerup naaede omsider den 
»Ære« at have Landets største Ho 
vedgaord, maalt i Hartkorn, inden
for sine Grænser; men to Bondebyer 
forsvandt i dens Gab, for denne Her
lighed blev naaet; den ene af disse 
Byer blev ganske vist taget fra Na 
bosognet mod Vest, men til Gen
gæld tog Hovedgaarden i Nabosog
net mod Øst senere en af Taagerup 
sognets Byer — saa var den Fejl 
udjævnet. To andre af Sognels Byer

fik vel Lov al bevare Livet, men det 
blev gennem Aarhundrcder et træl
bundet Liv i Fæsterne® sure og ud
pinte Kaar, et Helvede mod Selvejer
bondens fjerntlysende Dage. De fle 
ste Selvejere gav tidligt op i Kam
pen mod Herrevældet; de mere stæ
dige tog det lidt længere Tid med. 
men kmegtes skulde og blev de; thi 
Klagens Vej var lang og trang. 1608 
klager f. Eks. to Selvejerbonder, So
ren Jensen i Hojby og Morten Niel
sen i Thorslunde til Kongen ovor 
Knud Billes Foged paa Hojbygaard, 
der vil tvinge dem fra deres Gaarde 
ved at plage dem med ulovlig Ægt 
og Arbejde.. Hvad der er kommet ud 
af Klagen ses ikke; men selv om 
Bonderne fik Ret denne Gang, be
tød det kun. at Herremanden eller 
hans Foged fandt paa nye Plagerier, 
indtil de genstridiges Mod var 
knækket.

De to Byer, der udslettede« i Taa
gerup Sogn var Hojby og Engebølle. 
Hojby havde ifølge Matriklen af 
1664 9 Helgaarde, 5 Halvgaarde, 4 
Husmandsbrug og et Gadehus; de 
blev alle j;evnede med Jorden ogalt 
deres Tilliggende lagt under Hojby
gaard; Tidspunktet angives at vær« 
1718 og ligger i al Fald mellem 
1688, da Højbys Gaarde findes anført 

’i Matriklen, og 1766, da den savnes 
i en Præstefceekrivelse, hvori Sog
nets Byer anføres. Engebolle næv
nes omkring ved 1200, da Fru Bodil 
Hemmingsdatler gav en Jord i Enge
bolle med dens Skov til Skt. Peters 
Kloster i Næstved. En mindre Se-



degaard i Engebollc tilhørte 1397 
Mattis Jonsen. 1484—93 nævnos 
Thomas Clausen i Engcbølte. Senero 
nævnes Mogens Goye som Ejer af 
denne Gaard; fra ham gik den over 
tit- Slæglen Brahe, som 1625 soigle 
den lil Jørgen Grubbe. I Matriklen 
1664 opføres den som Selvejergaard, 
filhorende flendrich Lojet; Bygnin
gerne er da meget brostfældige. 1068 
er den — formentlig paa Grund af 
Skatterestance — overgaaet til Kon
gen. Oluf Løjet er opfort som Fæster, 
men Gaarden er ode, dens Hartkorn 
er 8 Td. 3 Skp. Taageruppræsten M 
Moller anfører 1755 — i sin ovenfor 
nævnte Beskrivelse — Engebølle som 
en By med 4 Gaarde, men der fin
des ingen Oplysninger om deres 
Slorrelse; de er senere — maa9ke 
1787 — solgt lil Lungholm og deres 
Jorder lagt ind under denne Hoved- 
gaard.

De to gamle Byer, der er und- 
gaaet Tilintetgørelsen er Taagerup 
og Hyldtofte. Annekssognet har der
imod aldrig haft mere end den ene 
By Thorslunde.

— Den lave sydlige Del af Taage
rup Sogn led meget under Sloimflo- 
den 1872. Den 13. November Kl. 7 
om Morgenen gik Vandel over Sax- 
fjeddiget og væltede sydende og bru
sende ind over Hyldtdfle Fælled, Pi
lel og ’Bjæmes. Et nygift Par Sned
ker Hansen og Hustru var tyet op 
paa Loftet af deres lille Hus. Bol
gerne løftede Huset af Grunden og 
forte det til Søs og splittede det ad. 
Paa den sidste lille Tagstump sad

■Manden og Konen og boldt thinan
den iJfænderne, indtil de blev op
slugt af Bølgerne. Efter Katastrofen 
fandtes Mandens Lig i S trandkan
ten paa Syllholm. Konens Lig fandt 
<mnn derimod forsi hen i Jan u ar; 
det var begravet under on Tang
dynge faa Skridt fra  det Sled, hvor 
Manden havde ligget. De blev begge 
begravet paa Taagerup Kirkegaard. 
Blandt de modige Redningsmænd 
her i Sognet nævnes Arbejdsmand 
Jørgen Hansen, Pilet, der trods et 
skrøbeligt Helbred gik i Vand til 
Brystet tfor at bjerge de Nødstedte.

Digeanlæget har her, som over
alt paa Strækningen fra  Kram- 
nitze til Lundohøje, forandret Ka
rakteren af Sognets sydligste Del. 
Tidligere grænsede Sognet direkte ti; 
Oslersoen, eller rettere li! det lille 
Ohav. der laa indenfor HyHekrog. 
med Øerne Store- og Lille-Bunddrag 
Magleholm, Lyllesholtn. Billesehoim 
og Sienersholm. Nu er helo Arealet 
med disse Oer inddæmmet, saa de 
er ophørt at være Øer og er land
faste med den tidligere Kystlinie. En 
Ami atf Øhavet, der skod sig ind bag 
Saxfjed og gjorde denne lil en 
Halvo, er ligeledes udtørret. Af det 
saaledos indvundne Areal tilfaldt 
kun en ringe Part Taagerup Sogn. 
idet alle de ovennævnte Oer hørte 
under Olstrup og Errindlev Sogne, 
og det samme blev saa Tilfældet 
med de imellem dem liggende, nu. 
udtorrede Arealer. Derimod har den 
udenfor liggende lange Arm Hylle 
krog gennem lange Tider horl til



OE NE RAL S T ABS KORT  OVER T A A U t K U l '  I h  u  K o LU fl D t  S O G N  
Maaleitok 1: ICOXXX), (i Kilometer «  t Centimeler)

Tnagerup Sogn (lløjbygaard) og gor Hodby og Ringscbølle, mod Nord lil 
dot .fremdeles. Steddinge og Holeby, mod Osl til

Dobbeltsognel grænser mod Veat til Fuglse og Olslrup Sogne og mod Syd



ligeledes lil Olslrup Sogn. Den stor 
Me Udslr.ækning fra Sukkerfabrikken 
i Nordost til Bunddragene i Syd er 
ca 9 #  Kilometer, og fra Hings«»- 
bollegrænsen i Vest til Fuglsegræn 
sen i Ost cn. Kilometer; men 
Maalene er iøvrigl megel varierende, 
idel Sognegriensen er meget uregel- 
mn'ssig og sinar de særesle Bugter 
og Vinkler hele Vejen rundt.

TAAGERUP KIRKE.
Som de Heale andre at Lolland* 

Teglslenskiiker stammer Tnagerup 
Kirke fra Tiden 1250—1350; den or

t!iOO er der indbygget Hvælvinger, 
•forst i Koret, senere i Skibet og end
nu senere er der (for Vestgavlen op
fort et svært Taarn med Pyram idclng 
og a'f samme Bredde senn Kirken, 
(hvis Skib derved er forlaenget med 
Taarnlrvaf vingen. Samtidig eller 
mnaske før or ogsaa Vaabcnliusct 
opfort. Kirken er i Aarene 1889—93 
bleven restaureret under Ledelse af 
Arkitekt Hans J. Holm og (fremtræ
der nu i meget tiltalende Skikkelser. 
Man kan dog ikke 'fri sig for Mis
tanke otn, al Restaureringen paa 
visse Punkter ihar v.æret ledet mere

T r t n O E R U P  KI R KE

opfort nif røde Munkesten og bar op- aJ Ønsket om at naa  el pymloligt 
rindelig bcslaaet at et lille Skib og Udseende ond af aireng Troskab 
Kor med fladt Ldtt. I Tiden on&ring mod det, der oprindolig fimr været.



Ved Mandsindgangen i del omtrent 
Helt fra  nyl opførte Vaabenhus og 
vod Kvindoindgangen paa Nordsi
den var der saalcdes for Restaure
ringen 'kun Spor a.f de oprindelige 
Portaler, og der kan rejses Tvivl om, 
hvorvidt i al Fald den sidsfcnajvnte 
Indgang (har haift on saa pragtfuld 
og Tigl profilerel Portal, som den nu 
er smykket med; den ligner — hvad 
siraks vækker Mistanko — i ol og 
alt don ligeledes stærkt »restau
rerede« Portal over Mandsindgan
gen. Iovrigl er der paa Skil) og Kor 
bevaret mange af de oprindelige sir
lige Enkeltheder, særlig de rige Ge
simser med Spærstikfriser, Buer 
mod fint lildannede og afvekslende 
Konsolsten, dobbelt profileret Sokkel 
osv. Kliken h a r  nu storo og nye 
spidsbuede Vinduer, mon flere Ste
der paa 'Muren se9 Buerester af do 
gamle, sman og højtsiddende Vin
duer. P aa  Korels Sydmur ses den 
ligeledes rigt pro/filcrede Portal over 
den lidligero Præsteindgang. Ved 
Vaahenhusels Østgavl slaar den tid
ligere omtalte Runeslen. Muren paa 
den Del af Taam et, der slaar over 
HvaJvingen, er rykket tilbage og 
altsaa af mindre Tykkelse end den 
underste Del. Paa Sydsiden er el 
(Fremspring med Tannntrappe.

I Taarnot hænger to Klokker. Den 
ældste og største er uden Inskrip
tion, men h a r  paa  det tomme Skrift- 
baand et Stribnmærke aif Form som 
el dobbelt W aned Kors i Midten. 
Langt mærkeligere er dog det

lille, «vagt tremtrædende Relief midt 
paa Klokken; det er kun 5 cm højt 
og har Form som <m Gavl tned Kore 
{oroven, inde i denne Ramme aes en 
•kvindelig Figur ved on Læsepult, 
over deime er et rundt Mærke, der 
•formentlig skal angive et Vindu, 
hvorfra Lyset falder ind over Pul
ten. Relieffet erotsaakaldtPilgriins- 
inæ-ikc og skal forestille den hellige 
Birgitte, der læser i den heHigc 
Skrift eller nedskriver sino Aaben- 
baringer. Del lille Billede forlælbr 
os, al Klokken stammeT Jra den ka 
tolske Tid, antagelig fra Tiden 1400 
— 1460. Den lille Klokko har fol* 
gende Indskrift:

»Aar ofter Ghristi Fodsol 1010 
bafver erli« ooh velb. Mand Holger 
Bilde til Hejbygaard med sin kiere 
•Frue, Fru Anne Jucl. II. Anders 
Honrickson Veil, menige Tnagemp 
Sognrifolck saml oc Taagcrup Kirke 
bokostet denne Kloeke. M. 'Miohel«.

Det sidste Navn er Klokkestøbe- 
rens. Hr. Anders Henriksen Vejlo 
var Sognepræst i Taagerup. — Paa 
Taarnloftet er henstillet ot dam-ligt 
Maleri af Krislue.

Vanbenhuscts Indre or uden Loft. 
saavel paa Indersiden af Taget søm 
paa 'Murene er malede Ornamenter. 
Skibet h a r 3 Kryctøhvælvinger og 
Koret en soksribbel Hvælving. Alle 
'Hvælvingerne er ved Opførolsen ble- 
ven smykkot med Kalkmalerier, der 
i de Tider, hvor Almuen ikke kunde 
læse, skulde tjene som en Billedbog, 
en Anskuelsesundervisning i Bibel
historien. KITler Itøfortnalionen fo’r 
man strengt frem mod alle Kirke



minder fra Katolicismens Dage, og 
der udstedtes hl. a. Ordre til at over
hvidte alle Kalkmalerier. Men Taa- 
gcnipfolkcne vilde aafcenbart nodigt 
af med deres Billeder; thi den 
kendte Kuglseprovst Jorgen Chri- 
stiernsen skriver i sin Visitalsbog ef
ter et Besug iTaagerup 1578: »Prov-

slorio, den sjette Billeder af Dom
medag. Set i rigtig Radtkdfolgc er 
Billedfremstillingen folgende:

1) (Kristus for Pilatus, som sidder 
paa et Hojsædc; ved hans Side etaar 
en Dreng med Vandhækkenet.

2'. Kristus 'hudstryges af 2 Mænd. 
uæd frygtelige Ansigter.

Pf t RTI  ft F K A L K M A L E R I E R N E  I K O R H VÆ L VI N O E N

sten befalede endnu, s o m  o f t e  
f o r h e n ,  at den slemme Maling i 
Kirken skulde udslettes«. Og udslet
tet blev den omsider. Ved den for 
nævnte Restaurering opdagede man 
Kalkmalerierne i Koret; de blev un
der Iædelso af Professor Kornerup 
afdælekel 1889. Hvælvingen er delt 
i 0 Kapper eller Felter; de o ba>rer 
store Billeder af Ghristi Lidelseshi-

3) Korsfæstvisen: Jesus korsfæstes 
mellem 2 Rovere,: fra den bodfær
dige Rover, ser an an Sjælen fare ud 
og blive modtaget alf en Engel - -  
derimod bliver den ubodfærdige Ro
vers Sjæl modtagen af en brun 
Djæ vel — denne sidste er anbragt 
paa en ejendouunclig Maade saale- 
des paa Stenribben, al man ikke op
dager den uden ved nojere Eftersyn.



Foroven ser mtui Sol og Maane. Ved 
Korsels Fod ses de hellige Kvinder 
og Jdhannes, som understotler Ma
ria, desuden en Høvidsmand med cl 
Sværd i Haanden; paa el Baand 
slaar h an s  Ord (paa Lalin) om Je
sus: »lian var sandelig Guds Søn«.

•£) Gravknggelsen: Jesus begges i 
Graven af Nikodemus og Joao! al 
Arimataia, bagved slaar den søTgen- 
de Maria og flere andre Kvinder.

5) Opstandelsen: Man ser Jesus 
som den, der h a r sejret over Døden, 
lian Iræder frem med Sejrsfanen i 
sin H aand — rundi om ligger de so
vende Vagtposter.

6) Dommedag: Man ser Jesus som 
HimmcHvongen med Glorien om Ho
vedet. Jdhannes og Maria knæler 
ned for ham . Rundt om ser man d° 
i  Evangelisters Mærker, som heri 
Kirken desuden findes paa el Kru- 
cifix og en Ligsten i Taarnhvælvin- 
gen: M atthæus’ en Engel, Marcus’ 
en vinget Løve, Lucas’ en vinget 
Okse og Jdhannes: on Om. Under 
disse Hilleder ser m an Dommedag 
afbildet: p aa  hojre Side blæser en 
Engel i Basun, og de døde slaar op 
af Gravene — IH Venstre ligeledes 
en Engel — derunder Helvede, el 
Ildsvælg, som opsluger do Uretfær
dige.

Bag ved Altertavlen findes et lille, 
men ejendommeligt og smukt BiNe- 
de af Jomfru Maria med den døde 
Frelser paa sit Stød.

I den ostre af Skibets Hvælvinger 
(har Billederne et lidt yngre Præg; de 
forestiller Skabelsen, Syndefaldet og

dets Følger. Herren skaber de for 
skeHige Dyr. Første Billede Vanddy- 
rene, hvor der ogsaa er kommen 2 
Havfruer med. Næste Billede: Land- 
dyrene, cn Hjort o. lign. Dernæst 
Adams og Evas Skabelse. Saa taler 
Herren indtrængende til Adam '»g 
Eva, medens han holder Adam i 
Haanden — bag ved dem ser man 
de 2 Træer, Livets og Kundskabens 
Træ. Det følgende Billede forestiller 
Fristelsen; Adam og Eva taler med 
Slangen, som snor sig op i Træet-, 
den er afbildet med K.vindohovcd 
og Guldkrone. Dernæst ser man 
hvorledes Adam og Eva udjages af 
Paradiset <vf en Engel og derefter 
maa leve paa en anden Maado. 
Adam hugger Brænde, Eva spinder 
paa Ten. I delte sidsle Billede bæ
rer de og de 2 Børn Klæder — 
paa de andre Billeder er de nogne. 
Ejendommeligt er det at iagttage, 
hvordan Adams Tnek efterhaanden 
er bievne ældre. Ved Skabelsen cr 
han  fremstillet som ganske ung, 
men siden har han Skæg.

Under disse Billeder, som er tyde
lige nok og forsynede med latinske 
Indskrifter, er anbragt smaa Bille
der i Hjørnerne; disse Billeder *r 
dog saa uklare, at man ikke ved de
res Betydning. Dog ser man lige 
over Prædikestolen on Skikkelse 
med et frygteligt Djævlofjæs, som 
ikke er til at tage fejl af.

I de 2 bageslc Hvælvinger fandtes 
ogsaa Kalkmalerier, men disse or 
ikke afdækkede, idel man ved Un
dersøgelsen af en enkelt Kappe, fandt



Fremstillingen saa drastisk, al den »««i Skriftsteder paa Dansk, hoved-
ikke i vor Tid egner sig til at sagelig fra Jdliannes' Skrifter.

KI RKENS I NDRE MED KAL KMAL E R I E R  I S K I B E T S  H V Æ L V I N G E R

pryde en Kirke. Disse Hvælvinger l’aa begge Sider af -Korbuen er der 
er derfor overhvidtede og (forsynede i Triumfvægen Nidher, dor nu er



halvt da*kket a( Pillerne som bæ- 
rer Hvælvingerne. 1 den katolske 
Tid, modens Kirken endnu havde 
fladt Loft, var der el Alter i hver 
af disse Nicher.

Altertavlen er et Maleri al Dorph 
fra 1876 (Chislus ug Poder paa lin- 
vel) i en enkelt Indfatning. Alter
bordet er af Træ, prydel med Orna
menter. Kalken er ret ny; i Bunden 
staar »Taagerup 18 I/od« .-Ksken og 
Disken er uden Inskription. Pradi- 
kestolen, der nu henstaar uden Ma
ling, er et Træsk iororarbejde fra 1586 
j enkel Stil; den er delt i rundbuede 
Felter, flankeret n'f Piller, der .for

D Ø B E F O N T E N

oven bæ rer grovi udskaarne Hove
der. Paa Lydhimlen, saavel som 
foroven og forneden paa Stolen er 
m alet latinske Skriftsprog. Den slaar 
nu  paa sondreSide af Korbuen, men 
indtil for 100 Aar siden havde Præ

dikestolen sin Plads over Korimen, 
hvilket i tidligere Tid var Tilfældet i 
adskillige Kirker. — Debofonlcn, 
der slaar lige indenfor Doren, er 
ualmindelig slor og smuk. hugget i 
morkebrunt, poleret Mannor med 
JtiWicr, der foroven emler i Hove
der; den er antagelig fra det 15. Aar- 
hundrede. Daahsfadet er gammelt, 
men uden Inskription, i Bunden er 
fremstillet Fristelsen og rundt om 
'Kanten de kendte Dyrefigurer. — ! 
Skibet hænger ot stort, gammelt Kru 
ciiiks af rel tarveligt Arbejde; i dets 
Korsflige er som for nævnt Kvangc- 
ilistemhlemer.

1 Skiltets Yeslgavl er indmuret en 
Ligsten, der tidligere har haft sin 
Plads paa don nordre Vag længere 
oppe i Skiltel. Stenen er rel stor og 
af graa Marmor. Foroven er frem
stillet en Krislusfigur, der wælW 
(Kronen paa en knælende Præsts 
Hoved; i Hjørnerne Kvangel istem- 
hlememe og forneden1 Jacobs Kamp 
med Knglen. Indskriften lyder saa- 
ledes:

»Her i denne Begravelse hviler H. 
Hans Hanson fodt her i Taagerup af 
PrustoM ch 1(527, hlef Sognepræst 
1655, kom i Kgtetiknb 1(558 me<l Alti 
gael Sadolin, fed i Horhelof af Præ- 
stefoloh 1037, velsignet ved hende 
med 4 Born Margareta, Karon og 
Abigael Marin og en Son. Hans; 
Sønnen mod tvende Dotre hensovede 
for deres Fader, som dode 1685 4. i 
10.. hvilken Dag han og hlef ordine
ret efter 30 Aars aflagte Tiensle og 
26 Aars fuldendte Kgleskah. Dend 
eldsle og en isle 'Datter kommen udi 
Kgleskah med hans Succesore II. Jo
hannes Sidenborg — samptlige ved



kommende til Æreminde loed detto 
bokoste J685.<

Paa Kirkegaarden /indos el Sand
slensmindesmærke rejst af Sognene- 
boerne over del unge Ægtepar 
Snedker Hans Hansen og Hustru, 
som omkom ved Stormfloden 13. No
vember 1872. Desuden bor nævnes 
endnu el stort Mindesmærke over i» 
Born, der indebrændte paa Sax'fjed 
den 8. December 1909. Stenen bærer 
paa Midlen en knælende Enge* og 
derunder Indskriften: »Mary, An
nette, Aagodl, Helga, Svend Aage 
Reinholdt Jacobsen. SaxJjed 8. De
cember 1909. — Hejst af deltagende 
Venner«.

— Endnu 1832 ejede »Kirken et 
Hogeleekar fra den katolske Tid. Det. 
er senere bortkommet, men er maa- 
ske identisk med det Røgelsekar, der 
for el halvt Hundrede Aar siden 
blev fundet hos en Gaardejer i 
Thorslunde og indsendt til National
museet.

— Kirken var i den katolske Tid 
viet til Jomfru Maria, og hun havde 
sil særlige Atter i Kirken. Opimod 
1470 maa Kirken have haft ondt ved 
at klare sig økonomisk; thi nævnte 
Aar udstedes der et Afladsbrev til 
alle Troende, der vilde yde Kirken Ga
ver. Delte er ikke noget enestaaende 
Tilfælde; der udstedtes ofte saa- 
danne Afladsbreve til Fordel for be
trængte Kirker; Vindeby Kirko i 
Norreherred har i. Eks. faaet flere 
Afladsbreve; men del bcmærkelses- 
værdige ved Taagerup-Brevel er, al 
Afladen, 9om i Reglen kun blev gi

vet /or 40 Dage, 'her blev givet /o r 
100 Dage, og Brevet med Afladen 

skal her ga*lde til »evig Tid« Med 
Udeladelse ni alle snirklede og boj 
stemte Talemaadcr lyder Drevet i 
Oversættelse saaledes:

Vi Angelus og Hiehardira, PreSby- 
tere og Kardinaler i den hellige ro
merske Kirke sender alle Chrisli 
Troende, som vil faa dette Drev al 
se og høre, en evig Hilsen i Herren 
Vi Iro, at det er vor Pligt a t tilskyn
de alle de Troende ved Afladens G a
ver al vise eig selv en from Tjeneste. 
Vi ønsker, at Kapellet vod den salige 
Jomfru »Marias Alter, de r er belig
gende i Sognekirken Thogoroppe paa 
Lolland, skal besøges med passende 
Haderslævisninger af Chrisli T roen
de. Og for at de sam m e Troende v il
ligere skal strømme sam m en til 
denne Kirke og udstrække deres 
hjælpende Hænder, giver vi alle 
og enhver Ohristi Troende af lægge 
Køn, som virkelig gor Bod og Skrifte 
og som hvert Aar paa  den hellige 
Jomfru Marias Bebudelsesdag, Bo- 
søgelsesdag, Oj>standeleesdag og Fød
selsdag sna og paa selve Altrets Ind
vielsesdag med fromt H jerte besøger 
Kapellet eller dets Alter og udstræk - 
ker (hjælpende H ænder til deis 
Istandsættelse, Bevarelse og andel 
fornødent — 100 Dages Aflad af den 
dem paalaglc Poenilence. Dette giver 
vi, fornævnte K ardinaler, ved na-r- 
værendc iBrev, som skal ga-lde evigt 
i kommende Tider, og som vi b e
kræfte ved vore Segls Vedihængning. 
Givet i Rom i A arel efter H errens 
Fødsel 1470 den 27. Marts.

Aflad&revel h a r  sikkert givel godt 
i Kirtcebøasen; th i K irken fik  jo 
Raad ti! a t indbygge H væ lvinger og 
bygge Vnabenhus og T aam . Endnu 
1559 skriver Provst Qhrisljermsen i



sin Visitatsbog, al der i Taagerup 
Kirke er el Mariabillede, lil hvilket 
der fordum vallarlcdes meget Med 
Reformationens Indførelse var del 
forbi ikke alene med Afladen, men 
ogsaa med Gaverne til Kirken Men 
allerede under Katolicismen var der 
her »om andre Steder, hvor mange 
Mennesker sirommede sammen paa 
bestemte Dage opslaaet et Marked, 
hvor Handelsfolk mødte med deres 
Varer. Dette Marked fortsatte paa 
Maria Besogelsesdag et hcll Aarhun- 
dred efter Reformationen. 1033 
indgaar Borgmester, Rnad og me
nige Borgerskab i Maribo med et 
Andragende lil Kongen om at Mar 
koderne i l!al9tcd, Sallvig. Taage- 
nip og Olstrup, »hvor Slagsmaal med 
anden Ulykke tit og ofte aker« 
maa afskaffes, da Borgerne i Ma
ribo havde stor Skade deraf paa de
res Næring. Andrngendet, der ogsaa 
lod paa andre Fordele for Maribo, 
blev afslaaet Men 1636 ansøger 
Rødby og Nysted om al faa Marke
derne i Oletrup, Taagerup og Sæd- 
dinge nedlagt, og delte Andragende 
bevilges, idel der 16 November 
1686 udstedes el Kongebrev, hvori 
det hedder:

Eftersom os underdanigst gives lil 
Kende, hvorledes aarligen i vort 
Land Lolland skal holdes Markeder 
udi eflerskrevne trende Landsbyer. 
Oelslrup, Togcrup og Sedinge, og at 
der naar Markederne sammesteds 
holdes skaf begaas megen Gudsfor
tørnelse baade med Slagsmaal og 
ellers udi andre Maader. og er derfor 
ho9 os anholde! om. at samme Mar
keder maatte forandres og paa andre

Steder holdes. Da haver vi naadigAl 
bevilget, at de Markeder, »om hertil- 
dag» haver va-ret holdt udi forskrev
ne Togerup og Sedingo. skal afskaf
fes og herefter holdes i vor Købstad 
Rodbyo pan samme Tider om Anret, 
9om de der herlildngs haver vieret 
holdt, og det Marked, som haver væ
ret holdt udi Oelstrup. skal ogsaa 
afskaffes og herefter holdes i vor 
Købstad Nysted den 26 Oktober, ef
terdi paa den Tid ingen Marked hol
des udi forna-vnle vort Land 1/»!- 
land.

Ved Reformationen gik Taagerup- 
kirken — som alle andre Kirker — 
over lil Kronen, som senere solgte 
den til Aalholm. Herfra gik den 1911 
over lil selvejende Institution med 
en Formue paa 9567 Kr. hvoraf de 
2887 skat anvendes til aarlige Ved
ligeholdelser og de 6680 til Hoved
reparationer. I den sidste Sum slaas 
der nu el alvorligt Hul, idet der skal 
installeres et Varmeapparat »om er 
kalkuleret lil 4000 Kr. Ai Hensyn li! 
Kalkmalerierne maa Kakkelovne 
ikke anvendes. Endelig ejer Kirken 
Renterne af 6000 Kr. som Baroniet 
Søndorkarle ved Lensafløsningen har 
indbetalt i Sliflsmidlcrnes Kasse. 
Disse Penge fra Baroniot har føl
gende Oprindelse. Da Præsten Frantz 
Roscneljerne Kragh i 1780 var kal
det til Taagerup-Thorslunde, fandt 
han Anneksgaarden i Thorslunde og 
Mensalgaarden i Hyldlofte uden Byg
ninger, uden Besætning og U9le i 
Drift Han fik af sin Forgæger Stef
fen Schades Dødsbo tilkendt 476 
Rigsdaler som Erstatning for mang
lende Bygninger og Besætning, men



da denne Sum lang! fra var tilstræk
kelig (il Opførelse af Bygninger og 
Indkoli af Besætning, lik )tan 1787 
Lov at sælge Jorderne, der var paa 
10*> Td Hartkorn, til Lungholm 
rood en vis aarlig Ydelse til Præste
kaldet. Det er denne Ydelse, der nu 
er kapitaliseret til 6000 Kr. og indbo 
talt. Schades Bo fik eftergivet de 
476 Rigsdaler »til Fordel for fattige 
Kreditorer«.

— Oro Præstegaarden ved vi, at den 
brændte den 13. Januar 1721 og nt 
Pragten til dens Genopførelse lik b-- 
vilgef en Rigsdaler af hver Kirke i 
Fyns Stift.

P RÆS T E GAARDE N

Præsten Chr. Bandrup. der sad i 
Kaldet fra 1799 til sin Dod 1831, om
byggede Præstegaarden. Stuehuset 
blev færdigt i 1805 og vurderedes t:i 
den dengang ikke ringe Sum 2600 
Ildir. Bygmesteren, Hr. Tommer- 
mester J. Wentsel i Bodby fik det 
Skudsmaal, at Bygningen »indven
dig var prydet med en Siirlighed. 
som endog overgaar Overslagets For
dringer«; denne »Siirlighed« kan 
endnu ses i de smukt udskaam* 
gammeldags Dorgerichler. — Ran 
drup anlagde ogsaa Haven og plan

tede en Mængde gode Træer. Af I lan 
dru ps 4 Længer er nu kun to tilb ag '; 
den sondre or nedrevet for me-° ond 
en Snes Aar tilbage, den ostre blev 
nedrevet for fan Aar siden efter 
nt Pra'stejorden — oprindelig <»3 
Hektar — paa nær 11 Hektar var 
bortsolgt.

THORSLUNDE KIRKE.
Det Sted, hvorpaa Tlmrsiunde Kir 

ke ligger, har sikkert fra den graa 
Oldtid været indviet til G udsdyr
kelse. Sognenavnet siger os, a t her 
har ligget en Lund, der var helliget 
Dyrkelsen af Asaguden Tor. og ved 
Christendommens Indførelse er s ik 
kert dot første beskedne li tidshus* 
af Tr;e opført netop paa Tors Hellig
dom. Det var en Fremgångstnaado. 
de Christne anvendte overalt; dels 
betegnede man derved, at den  nye 
Gud havde sejret over don gamle, 
dels havde man lettere ved a l t i l 
lempe den nye Religion efter de 
stedlige Forhold og V aner; thi som 
oftest lempede Chrislendom m en sig 
frem og optog saa  meget af den 
gamle Gudsdyrkelses ydre Form er 
som mulig uden a t komme, i S trid 
med selve den kristne Lære. Beske
den har den forsle Trækirke væ ret 
og beskeden blev den Stenbygning, 
der Aarhundreder efter ajl oste den. 
Den var bvggel i romansk Stil med 
fladt Loft og sman højtsiddende 
Vinduer og kun bestnaendc a t el lille 
Skib og Kor; vi kan lel oplra'kke 
dens Hovedlinier vod a l  lienke os hele 
den nuværende Taarnbygning fjer



net. l^angl senere blev der midt paa 
Skibets Sydside opfort et Bindings
værks-Vaabenhus, forsynet med et 
lille spirprydet Taarn, hvori Klok
ken hang. Forsi omkring 1870 fik

nets Sydside gennem en stor, rund
buet. rigt profileret Portal. TaarueU 
Hjørnepiller gaar op over Taget. Paa 
Vestsiden staar Baron Berloueh- 
Lehns Navnetræk: »1. B. L. 1888«.

T H O M S L U N D E  K I R K E

Kirken sil nuværende Udseende. 
Baroniet Sonderkarie. der ejede 
den, lod del stærkt medtagne 
Vaabonhus nedrive og opførte ved 
Skibets Veslgavl el stort nyt Taarn. 
hvis nedersle Del ger Tjeneste som 
Vaahenhus. Indgangen er paa T»ar-

Pan Taarnets Nordside er Opgangen 
til Klokkerummet, hvor der hænger 
en Klokke med Indskriften: »Støbt 
af J. 0. og H. Gamst 1840«.

Skibet og Koret. Kirkens gamle 
Del. er stærkt restaureret, men no
get af det gamle Murværk er dog



tilbage. Pn« Korels Sydside ses den 
nu tilmurede Præsteindgang. men 
Rundbuen over den er ny. Det sam
me gælder sikkert Gesimsen under 
Skiltets og Korets Tag.

Vaa hen li uset har Bjælkeloft. Ski
bet og Koret bar fladt Gibsloft. Sto
lestaderne er nye. Prædikestolen æl
dre men uanselig. Skibet frem- 
hyder med andre Ord intet af In
teresse. Anderledes med Koret, der 
lier som enkelte andre Steder lig
ger lidt skævt for Skiltet. Opmærk
somheden fæstner sig forst ved den 
dejlige, gamle Grnnil-Dobcfonl, der 
er smykket med udhugne Heltsno- 
ninger og rundbuede Felter. Oaabs- 
fadet er nyt og uden Inskription 
eller Prydelse. Koret or delt tvers 
over med et Jerngitter. Altertavlen 
er Mage til de gamle Tavler i

døbefonten

Gloslunde. Grroshave og Landet Kir
ker. Den bos tnar af 6 Kelter, adskilt 
vod Piller; foroven bojer Tavlon ud-

ad i en Himmel mod Stjerner pun 
blna Bund. Ligesom i Landet Kirke 
liar Tavlen lier va ret «la kket u '  el

DEN G A ML E  A L T E R T A V L E

Maleri, en i kunstnerisk Henseende 
slet Fremstilling af Jesus i (iet/.e 
mane Have. Billedet er nu fjernet 
fra Tavlen: denne er restaureret og 
Felterne udfyldt mod Skriftsteder og 
Fadervor. Paa Himlen s la a r  Aars 
tallet l:";87. Altertavlen i L andet er 
fra 1682: dc nu kasserede Tav
ler i Gloslunde og G ræshavc er 
fra 1681: de lire Tavler er «åben
bart udgnacl fra samme Værksted. 
Kunstner har deres Skaber ikke væ 
ret, og man har Lov a l formode, a t 
de katolske Altertavler, de skulde 
erstatte, har været af stor ro kunst 
nerisk Værd. Paa Kirkeloftel i 
Thorslunde lindes nogle Hester af 
Kirkens tidligere Prydelser i Form



al 3 stærkt medtagne .Figurer al 
Christos, Maria med Hårnet og Pau- 
lus. Kirken har ogsaa tidligere ejet 
ot Monstransskab, der ligesom det 
ondnu bevarede i Landet Kirke var 
udskaarel al en eneste Egehlok. Ved 
Kirkens Restaurering lor 60 Aar s i
den blev det i stærkt medtagen T il
stand kastet ud paa Skolepladsen 
foran Kirken og her smuldnedc del 
hurtigt hen.

Messingstagerne paa Alterbordet 
er uden Inskription. Solvkalken er 
stor og smuk; den baner Urnernes 
og Robernes Vanben og rundt om 
Foden følgende Inskription;

»Anno 1593 haflver erlig oeh wol- 
byrdig Mand Frederick Hobe thil 
Boserop: Høffvidsmaml paa Nykiøff- 
ving och Aaleholm oeh hans kiere 
Uoslru erlig och welbyrdig Frue Fru 
Sitzel Urne gifvet denne Kalck och 
Disck thil Torslunde Kireke. Gud 
aldsommecktiste thil Ære: hånd un
de os alle ad lefve saa her: ad vy 
m aa lefve hos hannom «»vindelig. 
Amen.«

Paa Bægerstilkens Knopper staar 
J11BSUS,, og paa iBa»gerskaalen et 
A. L. (Abraham L eh n ? \ der kunde 
lyde paa, a t den er fornyet. Disken 
er ligeledes forsynet med Moberncs 
og Urnernes Vanhen sam t Aarslal- 
lel 1593; den er i 'Kanten udtunget 
som cn golhisk Roset og bærer des
uden Jesus »Monogram. — Æsken er 
af ret ny Dato; den er rigt ornamen
teret og har i Laagel Jesus Mono
gram. I Bunden slaar »Thorelundc

Kirke. Michclson 63« samt de tre 
Taarne.

Den rige Gave Ira Frederik Hob»» 
og Sidsel Urne staar sikkert i For 
hindelse med den Fare, der i flere 
Aar havde truet Kirken, men nu 
»1593' var vel overstaaol. Thorslun
de var Anneks til Fuglso og begge 
Kirker tilhorte Kronen. 1585 indbo 
retlede Henning Goye, der var læns 
mand paa Nykøbing og Aalholm, at 
Fuglse Kirke var saa forfalden, at 
den truede med at styrte sammen, 
og i el den 28. August 1585 udstedt 
aahcnl Brev resolverede Kongen da 
i Henhold til Henning Goycs Ind
stilling, a l Thorslunde Kirke skulde 
nedrives og Materialerne benyttes 
til Istandsættelse af tFuglse Kirke. 
Motiverigen var, a l Thorslundc Sogn 
var saa lille — der var kun 16 Gaar- 
de, som gav Tiende — at det meget 
vel kunde sammenlægges med Fugl
se til ét Sogn. Thorslunde Sogne- 
mænd fik Befaling til fremtidig al 
soge Fuglse Kirke, og det paalagdcs 
Henning Goye, Herrcdsprovstcn, 
Sognepræsten og Kirkevangerne al 
anvise Thorslundem.ændene bestem
te, ordentlige og bekvemme Stoles 
.stader i deres fremtidige Sognekirke 
Men selv ot Kongebud blev ikke ta
get all for højtideligt, nanr det gjnldt 
al nedrive on Kirke; dot var Krønge 
Kirke Eksempel paa, thi den trod- 
sedo i en Snes Aar et Kongebud om 
dons Nodrivelse og fik sluttelig Lov 
at blive staaonde. De Thorslunde 
Mænd har vel ment, a t hvad der kun-



de lykkes for Krongcmændene kunde 
ogsaa lykkes for dem. Sagen blev 
trukket i Langdrag, og da Henning 
Goye 1588 gik af som Lensmand 
og efterfulgtes af Frederik Hobe, saa 
del straks lidt bedre ud. Han turde 
ikke ligefrem bevilge et Andragende 
fra Thorslundemændene om Lov til 
for egen Regning at reparere deres 
dodsdomle Kirke, men var venlig
sindet overfor Tanken om Thorslun- «
dekirkens Bevarelse, og saa fandt 
man da ud af, at da Fuglse Kirke 
ikke kunde benyttes til Gudstjeneste 
medens den store Reparation stod 
pan, blev Fuglsemændcne henvist 
til at benytte Thorslundc Kirke saa 
længe. Materialet til Fuglse Kirke 
maatte derfor søges andet Sled. Bag
efter lykkedes del at faa Formynder- 
regeringen til at so lært fra Befalin
gen om Thorslundekirkens Nedbryd
ning. Det er sikkert i den Anledning, 
Frederik Hobe og hans Hustru har 
skamket den smukke Kalk og Disk. 
Godsled Kirke har ogsaa samtidig 
faact en Kalk og Disk af dem, og mu
lig er der da nogen Sammenhæng 
mellem Nedrivningen af det store 
Taarn, der engang har smykket God
sled Kirke, og Fuglse Kirkes Repa
ration; men del maa tilføjes, al ind
til videre hviler denne Sammen
stilling paa et meget løst Grundlag.

Efter Deformationen blev Thors
lunde Anneks til Fuglsc, og denne 
Ordning bestod uantastet i omtrent 
100 Aar. I 1635 indgik Taagerup- 
præsten Hans Hansen med en An

søgning til Kongen om Hjælp, efter
som Indtægten af hans Kald var 
saa ringe, at Præsien og hans Fa
milie ikke kunde leve af det. Bispen 
i Fyns Stift, hvorunder Udland 

•Falster horte, fik Ansøgningen til 
Erklæring og udtalte, at Præsten i 
Taagerup burde hjælpes og at det 
kunde ske ved at tage Thorslunde 
fra Præsten i Fuglse og lægge det 
som Anneks under Taagerup. Fugls*' 
præ-sten kunde til Gengæld faa 
Krongc, der var noget mindre, til 
Anneks, og dette var saa meget hel
digere eftersom Præsten i Holeby 
der havde baade Bursø og Krouge 
ikke kunde bestride tre Kirker og 
ikke havde Raad til a l holde Kapel
lan. Efler al ogsaa Lensmanden 
Palle Rosenkrans havde anbefalet 
denne Ordning, udgik der 21. De
cember 1635 kongelig Befaling til 
at foretage Sogneomlægningen.

Præsten i Fuglse, Mads Andersen, 
var alt andet end tilfreds med den
ne Beskæring af sine Indtægter og 
yppede stadig Ufred og Tra'lle med 
Rmbedsbroderen Hans Hansen i 
Taagerup. Straks efter Anneksionen 
protesterede Hr. Mads imod, at Hr 
Hans fik lagt 2 Bendergaardc i 
Thorslundc under sig; den ene var 
den tidligere Præslegaard, som var 
hortfæstet til (Bonden Niels Hansen 
og den anden var en ‘Kaldet under
lagt Gaard, som var bortfæstet til 
Bonden Rasmus Lauritson; denne 
Protest blev ikke taget til Følge 
1637 indklagede Hr. Mads Sagen for



Provsten, men begærede nu kun 
sidlnævnte Gnand lagt under Kuglse 
Kald. Sagen blev al Provsten hen
vist til Herredsfogden og al denne 
til Lensmanden, og lor endelig at 
faa Fred indgik lir. Hans paa for de 
to Præsteraænds Livstid at alslan 
Gaarden til Hr. Mads. Men ingen 
har Frod længere end Naboen vil. 
lir. Mods kunde ikke glemme, hvad 
han havde tabt og væltede sig nu 
og da over Hr. Hans, saa denne gen
tagne Gange klagede over sin i al 
Verdslighod nidkære Embcdsbroder. 
Fjendskabet varede i 20 Aar indtil 
Doden gjorde Ende paa det. Hr. 
Hans dode 1655 og den anden lo 
Aar efter.

HØJBYGAARD.
Hojbygaard omtales allerede 1397. 

da den skal have tilhort Væbneren 
Iven Bramsled ; den var da en mindre 
Hovedgaard beliggende i Bondebyen 
Hojbv. Senere kom den i Slægten 
Kabels Besiddelse og tilfaldt Axel 
Mogensen Goye, da han giftede sig 
med Inger eller Karine Oltosdatbr 
Kabel. Del er forste Gang, vi finder 
Hojbygaard anvendt som Medgift; det 
sker ofte senere og derfor gaar den 
hyppigt fra en Slægts Eje over i en 
andens. Axel Goyes og Karine Kabels 
Datter Mette fik Hojbygaard i Med
gift, da hun giftede sig med Peder 
NValkendorph; derefter gik den i Arv 
til Sonnen Henning Walkendorph. 
der dode 1476 og blev begravet i 
Maribo Kirke, hvorefter Gaarden til
faldt hana Svigersøn Erik Krumme

dige, der var gift med Karen Hcn- 
ningsdatler Walkendorph. Deres Son 
Claus Krummedige akal have bo-.-l 
paa Hojbygaard og skal 1489 have 
ombygget den og forsynet den med 
Volde og brede Grave. Forinden har 
Gaarden sikkert laaet ein forsle slon* 
Udvidelse ved den lille Bondeby Ege
bys Nedrivning og dennes Jorder* 
Inddragning under Hojbygaard. Efter 
Karen Walkendorphs Dod giftede 
Claus Krummodige sig med Else 
Pedersdatler Thott og fik med 
hende flere Born bl. a. Datteren 
Drude. Claus Krummedige fa'-dl 
i det 6orgelig berømte Ditmarsker- 
tog 1500. Hans Datter Drude bragle 
Hojbygaard som Medgift til sin 
Ægtefælle, den berømte Feltherre 
OUo Krumpen*), Ægteparret elterlod 
sig ikke Arvinger — Bornene var 
dode smaa — og Hojbygaard gik saa 
i Arv til Helvig Harlvigsdatler Ul 
feldt. Fru Drudes Moder havde nem
lig efter Faderens Dod giftet sig med 
Higsraad Thomas Nielsen Lange og 
deres Datter Margrethe — allsaa 
Fru ‘Drudes Halvsøster — var gift 
med Hartvig Andersen Ulteldt. Hun 
dode længe for OUo Krumpen og 
Hojbygaard gik derfor i Arv til hen 
des Dalter, Helvig HarlvigsdalUr 
Ul feldt, der var gift med Steen 
Bille til Kjærsgaard. Deres Son 
Knud Bille var gift med Hilleborg 
Chrisloffersdatler Gyldenstierne og 
boede paa Hojbygaard, hvor flere al 
deres Born blev fodt. Knud Bille ud-

•i Han er udforlig omtalt i Lolland* 
Sonderherred Side 94—96.



videde Godsel bl. a. ved Kob af en 
Del Bondcrgods snaledes 5 Gaarde i 
Hojby med Skov, 9om han 1693 
koble af Kronen. Sønnen Holger 
Bille arvede Gaarden og boede her 
1 sin Egenskab af Landsdommer paa 
Lolland-Kalsler, et Embede han be- 
bekladle fra 1622 lil 1635. Han og 
hans Huslru Anne Juele Navne staar 
paa Tnagerups lille Klokke, som do 
var med at skænke Kirken 1616 
Holger Bille dode 1638, men havde 
forinden — antagelig 1635—36 - - 
solgt Hojbygaard til Henrik Hanlzau, 
der desuden ejede Schmol i Holsten 
og Hvolgaard i Jylland. Han boede 
mest paa sit Gods i Holsten og var 
en Tid lang Amtmand i Ronsborg. 
Efter Svenskernes Indfald i Hertug- 
dommerne i December 1643 vilde 
han rejse over til Kongen for at al
lægge Happorl, men blev forinden 
stoppet paa Vejen af Døden. Han 
lagde Ruten over Heiligenbafen- 
Rodby og vilde efter et Besøg paa 
Hojbyganrd, hvor hans Huslru blev 
bragt i Sikkerhed, fortsætte Rejsen 
med Skibslejlighed fra Nakskov. Paa 
Vejen hertil blev han syg og døde t 
Nakskov den 5. Januar 1644. Hans 
Lig henslod et Par Nælter i Nakskov 
Kirke, og hans Enke Ide Pogwisch 
betænkte i den Anledning Kirken 
med en smuk Lysarm. som endnu 
hænger der. Endvidere lod hun 
i nordre Sideskib, hvor Kislen havde 
henstaaet, indsætte el smukt Vindu, 
der forlængst er gaaet tabt, og ende
lig betænkte hun Nakskov Skole 
med Renterne af en 1000 Rigsdaler

stor Obligation, der skulde henstna i 
Hojbygaard.

Den meste Ejer luir ogsaa været 
en Henrik Rantzau, thi i Kirkebo
gen ses, at Henrik Hnntzau i Marts 
1659 har forladt Hojbygaard efter al 
hans Kone havde holdt sin Kirke
gang. J. II. Larsen skriver, a t Henrik 
Hanlzau 1670 byggede den store 
Lade — som staar endnu — og hans 
Navnetræk og Aarstallet maa vel saa 
dengang (ca. 1830) have staaet paa 
Bygningen. Senere træffer vi en 
Christopher Hanlzau som Ejer af 
Hojbygaard. 1082 ligger han i Trætte 
med Henning Daldorph, som hur 
Hojbygaard i Forpagtning og som 
klager til Kongen over Forurettelser 
fra Christopher Hantzaus og lians 
Forvalters Side. Rantzau betegnes i 
disse Skrivelser som Grev Christo
pher Hanlzau til Schmol, og han har 
altsaa ogsaa besiddet delle Slægtens 
Gods i Holsten og antagelig boet dér. 
Hvorvidt Grevens økonomiske Om
stændigheder har været særlig slette 
eller Hojbygaard ikke har givet saa 
meget, at don kunde betale Skatterne 
— maa her henslaa uafgjort, men 
vist er det, at Christopher Rantzau 
ikke hctallc Skallerne af Højby- 
gaard, og at Kronen derfor lod sig 
Gaarden tilkende ved Dom. Det maa 
være sket i Aarene 1(583—86. thi i 
Kronens Skoder for 1080 hedder det. 
at Kronen sælger lo Gaarde i Egholm 
By (Herridslev Sogn), som forhen 
lilhurlc Grev Christopher Hanlzau 
til Hojbygaard, men paa Grund af 
manglende Betaling af Skatter ved



Dom or hjemfalden lil Kronen. I 
lordelmjjorne for Aalliolm Amt finder 
Vl (*;! °5'saa, at Knmmerrand Johan 
Hi'-mnvmus Hofman har haft llojby- 
iraard i Forpagtning af Kronen fra 
I. Maj 1 t>S<» til 109(1. (laanlen havde 
■ i8 Dl Hartkorn o" Forpagtningsal- 
giften var 375 Rigsdaler aarlig. Fra 
HiDO til 1701 havde Anders Hastnus

Den sidste Forpagtning udlob 1 
Maj 1718 og Hojbyganrd henlagde* 
Ira dette Tidspunkt under Ryttergod
set Samtidig nedlagdes hele Lands
byen Hnjhy, der bestod af 9 Hel- 
ganrde og ."> llalvgaarde med tilsam
men 90 Td. Hartkorn Af Halvgaar- 
deite laa efter Matriklen nf 1088 de 
1 ede og uden Rygninger I 1718 bar

D E N  G A M L E  L A D E

sen Hronstrup Forpagtningen og Af 
giften var da for de sidste G Aar af 
denne Periode steget til 425 Rigsda
ler aarlig. For Aarene 1704—08 blev 
Gaarden bortforpagtet ved Auktion 
og Morton Kroyer, Nysted blev da 
hojslbvdende med 9G0 Rigsdaler 
aarlig. Den meste Forpagter, Henrik 
Clausen »undveg« og lod sin Kone 
sidde tilbage paa Gaarden. De senere 
Forpnglningssumtner laa omkring 
800 Rigsdaler.

ogsaa den 5. Halvgaard og en af Hel- 
gaardene ligget uden Rygninger eller 
de har været saa forfaldne, al de 
intet var værd; thi der omtales kun 
Rygninger af 8 Gnarde, der skal ned
rives og opfores pna andre af Kro 
nens Hnndergaarde. De 90 Td Hari 
korn fra Hnjby Hondergaarde blev 
sammen med forskellige Enemærker 
samt »llyllekrogs V.enge« lagt un 
der llojbygaard saaledes al dens 58 
Td Hartkorn blev foroget med 108



Td., hvorved dens snmledo Hartkorn 
altsaa blev 16G Td., vistnok det stor
ste Hartkorn nogen enkelt Gaard 
kunde opvise. Hvormcgel Bønder- 
gods, der horte under Hojbygnard. 
da Kronen overtog den, kan ikke op 
lyses, men det er sikkert foroget be 
lydeligt, medens Kronen havde den.

Ryttergodset pan Lolland bestod 
kun i 6—7 Aar, saa besluttede man 
al sælge del hele og ved Resolution 
af 28. Januar 1725 fastsattes der 
Condilioner for Godscis Bortsalg ved 
Auktion. Ved denne blev Abraham 
Lehn hujstbydende paa Hojbygnard 
Gods med 75,827 Rigsdaler og ved 
Resolution af 3. April 1725 blev God
set ham tilstaact for det gjorde Hud 
Betalingen voldte ham ingen Van 
skeligheder; han havde nemlig for 
strakt Kongen med betydelige He- 
lob, og Kobesummen blev derlor af
skrevet paa hans Tilgodehavende. 
Skødet, der er dateret den 20. Au
gust 1726, indeholder en meget spe
cificeret Redegørelse for det til Hoj- 
bygaard horende Gods. Der er først 
Hovedgaarden med dens 166 Td. fri 
Hartkorn, dernæst 1019 Td Hart
korn Bondergods, Kirkerne Thors
lunde, Olstrup, Ringsebollc og Sæd- 
dinge samt Skolerne i Errindlev ug 
Assenhollc. Skovskyldhartkornet var 
kun 5 Td. og Kirkehnrlkornel ca. 82 
Td. Bondergodsel bestod af 149Gaar- 
de og 119 Huse-med Jord fordelt saa- 
ledes: I Errindlev 20 Gaarde og 18 
Huse, i Sjelstofte 18 og 9, i Skovby 
4 og 5, i Taagcrup 4 Gaarde, i Hyld 
tofte 2 Gaarde, 6 Huse, i Bjernæs 3

og 8, i Assenhollc 9 og 3, i Thors 
lunde 21 og 5, i Holeby 11 og 11, i 
Sæddinge 18 og II. i Xebbolundo .*> 
og 5, i Ringsebollc 5 Gaarde. ltestea 
af Bøndergodset laa belt oppe i det 
nordøstlige Lolland, nemlig i Taars 
•f Gaarde. i Vixnæs 18 Gaarde og c. 
Huse. og endelig i Soosmarkø 12 
Gaarde og 33 Huse. Da Abraham

ABRAHAM L tH N

Lehn 1729 ogsaa koble Borrit/.gnard, 
lagde ban Bondergodsel deroppe ind 
under denne.

Abraham Lehn, der ved Kobct af 
Hojbygnard indtrnndte i Godsejernes 
Rækker, var fudt 1701, hans Fader 
var den stenrige Handelsmand og 
Direktor for ostindisk Kompagni 
Abraham Lehn; begge Forældre do- 
dc medens Sønnen endnu var Barn 
19 Aar gammel blev han myndig 
under Kurator og overlog den i de



Tider mægtige Formue paa 211,000 
Rigsdaler. Han log straks paa on 
Udenlandsrejse med Tordenskjold 
som Rejsefælle og blev i Hanover 
Anledning til den Duel, der endte 
med Tordenskjolds l)od. Vi kender 
alle fra Skolen Historien om Svind 
leren, den »svenske Oberst Stahi«. 
der i falsk Spil havde narret on 
Mængde Penge fra den unge Lclm 
og derfor blev revset af Tordenskjold 
og svarede med at udfordre ham lil 
en Duel paa Kaardcr. hvorunder 
Stald ved Hrug af ulige Vaaben 
dræbte vor Nationalhelt. Nyere Uv.- 
dersogelser har vist, at denne Be
retning ikke er sandfærdig For 
falleren Krnsl v. d. Recke har gjort 
Sagen til Gensland for cn grundig 
Undersøgelse, der stiller samtlige 
Dramaets Hovedpersoner i et gan
ske andel Lys Slahl var ikke svensk 
Obersl, men liflandsk Adelsmand a! 
en anset Slægt og hed Jacob Axel 
Staehl von Holslein. Som Samler af 
Kuriositeter havde han fnact den lil 
omtalte syvhovede Slange — et Ud- 
slopningskunstværk — foræret af 
sin Svoger Grev Philip af Konigs 
mark. Abraham Lehn havde hort 
Vidunderet omtale og aflagde for at 
faa det at se Slaehl et Beseg. Herun
der kom man lil at spille Kort Lehn 
lahle en større Sum, bad om at 
rnautfc befale den den følgende Dag, 
hvilket han undlod Om falsk Spil 
var der ikke Tale. Don unge Lehn 
fyldte Tordenskjold med cn ganske 
usandfærdig Fremstilling af Staehl 
og Spillet, og da Tordenskjold umid

delbart citer traf Staehl i el glimren
de Selskab hos Kammer-Præsident, 
Baron v. GOrtz, hvor ingen mindre 
end Kurfyrsten selv, Kong Georg 1. al 
Hagland var til Stede, væltede Tor
denskjold sig over Slaehl, der for at 
undgaa Skandale trak sig tilbage fra 
Værelse til Værelse, stadig forfulgt 
af Tordenskjold, der tilsidst nede i 
Ganrden overfaldt hnm med Stokke 
slag. Slaehl værgede sig her imod
ham, og under el Brydetag faldt 
faldt begge omkuld, hvorpaa andre 
Tililendo adskilte dem.

Dagen efter sendte Staehl sin Ud
fordring lil Tordenskjold, som denne 
modtog. Imidlertid havde Torden
skjold faaet en nndon og more sand 
færdig Fremstilling end den, l.ehn 
havde givet !;im, og da Modslan 
derne modlos beklagede Torden 
skjold, at han lmvde forivret sig. 
Staehl vendte sig da mod den Skare 
af Tilskuere, hovedsagelig Officerer, 
der havde indfundet sig for al over
være Duellen og sagde De Herrer 
horer, at Admiralen gør mig en Und
skyldning: jeg kan for saa volt 
være tilfredsstillet. Men — vedblev
han. henvendt til Tordenskjold — 
»for Mænd af vor Stand sommer del 
sig næppe, efter al havo været oppe 
at slaas med Stokke og Næver, at 
skilles nu uden at have vekslet et 
Kaardestod«. Saa krydsedes Klinger
ne og kori efter rendte Tordenskjold 
ved en ubehændig Manøvre sig 
Staehls Kaarde i Livet; til al Ulykke 
ramle den Hjertet; Tordenskjold 
gjorde cl Spring tilbage, sank sam-



men og udaandede efter et Par Mi
nutters Forlob. Staclil stod forfærdet 
og sagde: »Jeg vilde hellere selv 
havo ligget død«.

Saa vidt Ernst v. d. Reckes Frem
stilling, som i det væsentligste stem 
mer med de Resultater andre For
skere er kommet til, og som jo unæg 
telig stiller den unge Lchn i et min
dre vakkert Skær.

Abraham Lehn anvendte sine man
ge Penge til Køb af Godser i stor

dyrkningens Indforelse paa Lolland. 
Han har saa vidt vides ingensinde 
haft stadig Ropæl paa Hojbygaard 
Om Vinteren boede han i Kobenhavn 
og om Sommeren paa Bcrritsgaard. 
hvor han 1757 dnde af en smitsom 
Sygdom, der grasserede paa Egnen 
Han ligger begravet i .Majbolle 
Kirke.

Sonnen Poul Abraham Lehn ar 
vede Hojbygaard og Rerritsgaanl 
Senere arvede han efter Farbrodo

HØJBYQftftRD

Stil, hvilket med de daværende lave 
Jordpriser var en god Pengeanbrin
gelse. Foruden Hojbygaard og Ber- 
ritsgaard kohte han Fuglsang og 
Prierskov og blev derved Ejer af 331 
Td. frit Hartkorn og 2146 Td. Hart
korn Bondcrgods. Paa Grund nf 
disse store Jordbesiddelser blev hun 
1731 adlol tillige med sin Brodér Jo
han Lchn til Hvidkilde, lovrigt var 
Abraham Lchn stærkt interesseret i 
Driften af sine vidtstrakte Godser, og 
det siges at han har Æren af Kløver

ren de fynske Godser Hvidkilde, 
Nielstrup og Lindskov. 1776 kol»!»- 
han Orchygaard og 1781 Lungholtn 

Poul Abraham Lehn, der nu var 
en nf sin Tids storsle Godsbesiddere 
blev 1780 ophojet til Baron og tog 
sig snn for at lave Baronier. Af Bcr- 
ritsgaard og Oreby dannede han Ba
roniet Guldhorgland og af de fynske 
Godser Baroniet Lehn. Hojbygaard 
og Lungholm nnaedc foreløbig kun 
at blive Stamhus, men 1818 blev og- 
saa delte ophojet til Baroniet Son



derkarle. ogHojhygaardsHistorie fal
der derefter sammen med Baroniets

Ved Baroniets Overgang til fri 
Ejendom i 1926 blev den Jord, der 
skulde afgives, taget fra Hojbygard, 
der da havde 476 Hektar med 113 
Td Hartkorn og 84 Hektar Skov 
samt Hyllekrog Græsning paa 68 
Hektar. Hojbygaard mnatte af dette 
store Tilliggende afgive omtrent 
Halvdelen af sin Agerjord, ca. 226 
Hektar, til Oprettelsen af 41 Stats 
husmandsbrug.

— Modens del som foranstaaende 
viser er muligt al optradeke Hojhy- 
gaards Historie i sikre Linier, maa 
man omtrent give blankt op, naar 
Talen or om at konstatere Bygnin
gernes tidligere Beliggenhed, og det 
samme gælder de gamle Volde »g 
Grave. Voldene er der ikke Spor af, 
og af Gravene er der kun Rester, 
som ikke giver sikre Fingerpeg i 
Retning af deres tidligere Udstræk
ning; hist og her bar man ved Dræ
ningsarbejder og lignende konstate
ret Opfyldninger, der kun kan hid- 
rore fra de tilkastede Grave; men 
nogen samlet Plan kan ikke med 
Sikkerhed konstrueres herpaa, men 
meget taler for, at der har været 
dobbelte Grave om Gaarden og at 
nogle af dennes ældre Bygninger - -  
f. Eks. det gamle Magasin — or op 
fert paa Jordstrimlen mellem de lo 
Grave

Kun med Hensyn til don alleræld- 
ste Befæstning kan der gives el Fin
gerpeg. I Engen tæl Øst for Stuehu
set findes en ret betydelig Gravrest

og i denne on Holm, som nu er gjort 
landfast med Gaarden og benyttes til 
Hønseri Denne Holm har i ganske 
ringe Dybde fast Lerbund. der viser, 
at den ikke er dannet ved Opfyldning 
i Graven. Den svarer ganske til de 
smaa Holme, der med deres enlige 
Taarnbygning dannede Forsvarernes 
sidste Tilflugtssted i voro ældste 
Gaardbefa'slninger. 1 længst for
svunden Tid har han afgravcl Hol
men for al skaffe Fyld, men endnu 
kan man ved Gravning lindo en
kelte Rester af sva'r Togi.

De nuværende Hovedbygninger er 
meget beskedne; kun don store 
gamle Magasinbygning minder om 
Fortids Herlighed. De ovrige Avls 
bygninger brændte 1801 og opfortes 
da i deres nuværende Skikkelse.

For Udstykningen havde Hojhy- 
gaard et Areal paa 476 Hektar med 
113 Td. Hartkorn og en Ejendoms
skyld paa 1,033,000 Kr., hvoraf
824.000 Kr. var Jordværdi. Efter at 
der er afgivet Jord til de mange Hus
mandsbrug, har Hojbygaard 246 
jfektar med 69 Td. Hartkorn, Ejen
domsskylden er 526,000, hvoraf
886.000 er Jordværdi.

Tæt ved Gaarden ligger den lille 
Fredsskov iByhave — der vel engang 
har tilhort Bønderne i Hojhy og 
faael sit Navn deraf — og tæt Ost 
for Gaarden ligger en anden lille 
Skov, der kaldes Manhave; de udgør 
tiksammen 84 Hektar. Paa Marken 
Vest for Gnardon ligger ot Teglværk.

Ifølge Matriklen af 1664 har der 
ligget en Vejrmølle ved Gaarden,



mon <len var allerede den Gane 
»ode<. Matriklen af 1064 nævner et 
Enemærke under Gaarden, der kald
tes Fauersled og hvorpna var opfort 
ot Markvoglerhus, men der svarodes 
ingen Jordskyld af det: formentlig 
liar dot ligget nede ved Strand
engene.

Under Hojliyeaard horer ogsan 
(ten llyllekrog, der ellers ifnlge sin 
Heliggonhed skulde hore under Ul
strup Sogn. Oprindelig tilhørte (ten

HYUE KR OQ FYR

Kronen, som ved Overtagelsen af 
llojhygaard lngdo Hyllckrog ind un
der denne. Den langstrakte O 
benyttes kun til Græsning, dens 58 
Hektar store Areal or rig paa større 
og mindre Vandhuller og er en nf 
Maagerne stærkt benyttet Yngle 
plads. (Jons alleryderste Punkt hed 
der Nakken. 1904 blev der paa Hyl 
lekrog opfort el Fyr og Rolig til en 
Fyrmester. Under Højvande cr ofte 
hele Øen oversvømmet. Jordværdien

or 10.600 Kr. Fyret or (il Ejendoms
skyld vurderet til 05.000 Kr.

B Y E R N E.
Taagerup Sogn har som nævnt l>i 

flyer, Taagerup og Hykltoflo. og 
Annekssognet kun en By. Thorsliin 
de. Navnene siger os. at sidstnævnte 
er langt don ældste af de 3. 
TAAGEIUT har faaef Forstavelserne 

i sit Navn efter delolddansko Mands 
navn Toke. Denne ukendte Toke bar, 
formentlig sammen med sin Slægt, 
’grundlagt-.- Byen ved at rydde Ode
markens Jord ti) Dyrkning. Toka- 
torp eller Tokerup er saa i Tidens 
Lob blevet til Togerup og Taagerup; 
en Tid lang kaldtes del Tliaaruppe 
eller ret og siel Thorppe.

I Matriklen af 1004 er Byen opfort 
mod 14 Gaardc og 4 Halvgaarde for
uden Præstegaarden, desuden hav
de den en Degnebolig, en By smed i e 
og paa 'Fælleden eller Overdriften 
en Vejrmølle, kaldel Klaekes Mølle; 
den blev nedlagt for e.n Snes Aar s i
den. I Modsætning til saa mange an 
dre. Byer er næsten alle Taagerups 
Gaardc i Matriklen opført med Be
tegnelsen »Bygden ved Magt«; det 
viser, at de af en eller anden Grund 
ikke er blevet særlig slemt m edta
get af Svenskerne i 1059. Vi har 
tidligere set, hvor slemt Fjenden 
handlede mcdRingsebølle, og vender 
vi os til Taagerups nu  forsvundne 
Naboby. Højby, anfører Matriklen at 
(Gaardc er »afbrudtog ode«, altsna 
uden Beboere eller Bygninger, andre



af Gaardene fnor Karakteren »for- 
fuldt-n«, og kun 3 er »ved Magt.-. 
Ogsan Hojhvganrd l>!cv stærkt med
taget, den betegnes i Matriklen som 
»ruineret« og af Jorden er »en Del 
i Drug'. Hvad der har gjort Taagc- 
rup fortjent til don forholdsvis Mi 
do Uehandling faar vare usagt.

Taagerup blev udskiftet 1797 o.» 
har nu om Dago 9 Dondergaardo -• 
foruden don paa Jorder rige, mon 
paa Hartkorn fattige Saxfjedgnard - 
samt t> Smaaganrde. IH Husmands 
brug foruden de ft. der or tul

Tf t r t GERUP FATTI GHUS

skiftet fra llojbygaard saml 22 
Huse uden Jord. 1 Byen ligger des
uden den gamle Skole, der siden 
1871 har været Fattighus, samt det 
af Baroniet . Sonderkarle oprettede 
Aldersdomshjom, der omtales under 
Legaterne.

S a x f j e d g n a r d  er nf ret ny 
Oprindelse. Saxfjed var som tidligere 
nævnt en Halvo, dannet ved al Sor 
tebæk skar sig ind i Landet, saa 
Halvøen havde Østersoen mod Syd 
og Sortchavk med dens lave Bredder 
i Nord. Halvoen var delt i on Mæng
de Lodder som horte under Gaardone

hongorc oppe i Landet. 1885 samle
de Baroniet Lungholm alle l<oddcme 
til en Baard paa en. 130 Hektar. Faa 
Aar efter forpagtede Krluird'Frederik
sen Haarden for al drive Sukkcr- 
meavl til Hojhygaard Svikkerfahrik. 
Han byggede el stort Dige langs Sor- 
tebæk og indvandt snnledes de lave 
Arealer langs Bækken. Da man efter 
Stormfloden byggede det 9lore Dige, 
blev «lette lagt helt ude paa Bunddra 
gene og af do mægtige Arealer, som 
derved blev indvundne, kom en be
tydelig Del under Saxfjedgnard, saa 
dens samlede Areal blev 285 Hektar.

IStlS hjemsoglos (iaarden af en 
Brand, der lagde Staldene i Aske, 
men skannede de andre Bygninger. 
1909 bnendte Ulden og Stuohus.it, 
og denne Brand vil med al sin flru 
aldrig gaa af Minde. Skonf liden op
stod Kl. HH om Morgenen, da (Fol
kene var oppe, indebrændte der dog 
5 af 'Forpagter Jacobsens Born i Al
deren fra 9 til 18 Aar. Laden var 
sammenbygget med Stuehuset, men 
snnledes, al der overst oppe i Gavlen 
ikke var noget Skillerum mellem de 
to Bygninger. Ilden menes »pslnnol 
i Laden i Nærheden af Stuehuset. 
De 5 Bom Ina og sov i Gavlværclsot 
paa Loftet i det toetages Stuehus, og 
Bogen fra den brændende Halm i 
fladen væltede straks ind paa Stue
husets Loft med en sandan Vold
somhed. at del var umuligt al bane 
sig Vej frem til Børneværelset. Fru 
Jacobsen og de andre Born, der sov 
nedenunder, inaatte reddo sig i det



blotte Linned. Hvorledes Ilden var 
opstaaet blev aldrig opklaret; man 
mente den var paasat. Ligene 
af de 5 Børn blev under mægtig Del
tagels begravet paa Taagorup Kirke- 
gaard. I Vaabenhuset var under .Be
gravelsen fremlagt en Bog. hvor man 
kunde tegne sig for Bidrag lil en 
.Mindesten paa Graven. Der tegnede» 
straks 100 Kr. og senere noget mere. 
og for disse Penge rejstes det tidli
gere omtalte Mindesmærke.

A

SAXFJEDGAARD

Efter Branden opfortes et nyt frit
liggende Stuehus og hele den gamle 
Bygningstomt udlagdes til Gaards- 
plads.

Af Ganrdens Areal (der som nævnt 
var 285 Hektar med en Ejendoms
skyld paa 320,000 Kr., hvoraf
208,000 var Jordva-rdi; udstykkes i 
Aar 4 Husmandslodder og nogle Til
lægsparceller, altsammen af den 
gamle Agerjord.

Bøndergaardene er: T a a g e r u p -  
g a a r d  med 40 Hektar, 9/4 Td.

Hartkorn. 100,000 Kr. Ejendoms- 
skyld, hvoraf 0S,OOO er Jordværdi. 
M t k n r .  Ga,  godt 30 H ektar, OVt 
Td. Hk., 72,000 Kr. Kjdsk., 50.100 
Jordv. M t k n r. 16 g mfl., 30 Hektar, 
2%  Td. lik .. 08,000 Kjdsk.. 18,000 
Jordv. M t k n r .  7 e mfl., 31 Hektar, 
5 Td. Hk., 71.000 Kjdsk.. 11,000 
Jordv. M t k n r .  l a ,  27 '> Hektar, 
G3A Td. Ilk., 70.100 Kjdsk., 10.100 
Jordv. M t k n r. 10 l> mfl.. 27 Hektar, 
2 Td. Hk., 41,000 Kjdsk.. 28,300 
Jordv. M t k n r .  3, 20 Hektar, G/i 
Td. IL. 06,500 Kjdsk.. 15.700 Jordv. 
M t k n r .  10 p. 15 'A Hektar. \'/% Td. 
|llk„ 32.000 Kjdsk.. 20,100 Jordv 
AI t k n r. 10 o mfl., loka Heklar. 'A 
Td. Hk.. 20,100 Kj<lsk. 10,300 Jordv.

HYLDTOITK synes vod en over
fladisk Betragtning a t have f iw l 
Navn efter den Revoksning, der 
særlig kendetegnede Toften fur Op 
dyrkningen; men N avnet kan lige- 
saa godt v a re  afledet af det old 
danske Mandsnav, n H ildir; man 
kender andre Steder N avne som 
Hildcsstad. Hillestoft, der har sin 
Oprindelse fra dette M andsnavn, og 
det samme kan ogsåa viero Tilfælde 
med Hyldtoftc; i Sæ rdeleshed da vi 
lige i Nærheden har Hyllckrog. som 
næppe har haft noget med Hyld at 
gorc.

J Hyldtoftc har formentlig tidligere 
ligget en Adelsgaard; man har nem 
lig en Optegnelse om, a t  G ertrud van 
Uaffji — Datter ai Olslrups (Lung- 
holms) Kjer, Herman van  Haffn og 
Enke efter den  rigo Erik Pors fil 
Øllingsø — boe<le her 1184.

Som om talt under Ringsebolle 
Sogn (Side 161) har Hyldtofte for



Aarhundreder tilbage haft en bcly- 
delig Egeskov, der strakte sig ind 
over Hingsebolle Sognegrænsc og 
hvoraf der endnu var Beslcr lOOf. 
del hedder i Matriklen for dette Aar:

H Y L D T O F T E  S K O L E

> Lungholins Fæstere i Hyldtofte har 
Skov til 8 Svins Olden, Hartkorn 2 
Skæpper«.

lifter de gamle Matrikler ser det 
ud til, at Hyldloftc kun har haft 0 
fiaarde, men opimod en Snes Hus- 
nuund med Jord. Efter Udstyknin
gen maa Gaardenes Anlal va;rc for- 
ogel betydeligt, thi J. H. I/irsen an
fører 1833. al Hyldtofte har »15 Bon- 
dergaarde foruden en Hohbeltganrd 
kaldet Barket, indrettet for en Fa
milie udenfor Bondestanden, des
uden l i  Huse med Jord, 3 Huse 
uden Jord, samt en Strækning Krat 
og Eng. kaldet Bjcrremark, der tje
ner Beboerne til Heslet og Hegns
hugst«. Nu har Hyldloftc 2 Proprie- 
tærgaarde, 10 Bondergaarde, 8 Smaa 
gaarde, 10 Husmandsbrug, og 17 
Huse uden Jord. Dertil kommer Hus- 
samlingen Bjcrremark. der ligger 
paa Ifyldtofte Byomraadc og har 7 
Smaaganrde, 5 Husmandsbrug og 3

Huse uden Jord. Under Hyldtofte 
horer endelig 115 Hektar inddæm
met Areal, der af Baroniet er udlejet 
lil Græsning Hartkornet paa delte 
store Areal er kun O/» Td. 1 Hyld- 
tofte ligger Sognels eneste Skole, 
der er opfort 1871 mod Bolig til Læ
rer ug l'orskolehvrerinde. Til Skolen 
horer 7 Td Id. Ejendomsskylden er
21,000 Kr., hvoraf 7000 er Jordværdi.

I’rupriela rgaardene er M a r k e rs- 
<1 a 1 mod 02 Hektar. 5)M Td. Hnrl 
korn. 135,000 Kr. Ejendomsskyld. 
00,200 Kr. Jordværdi og B a r k e t  
mod 155 Hektar, 2JM Td. Hartkorn 
og 350,000 Kr. Ejendomsskyld, hvor
af 2-19,100 er Jordværdi.

B a r k e t  er som ovenfor nævnt 
dannet af et Par Bondergaarde-, don 
ene var paa 13 den anden paa GV: 
Td Hartkorn, og senere er Oaaidens 
Tilliggende yderligere forogel ved 
Koh af en Ha'kke mindro Parceller.

Df t RKET HOVEDBYGNI NG

De to Gaarde var Fæste under Lung- 
holin og blev en Tid lang drevet un
der et. Sammenlægningen sket«; 
forst efter at Krigsassessor Edvard 
Saabye 183J havde faael Gnnrdene 
i Fæste. 1853 koble han Gaarden af



Baroniet. Saahye dode 1857 og Kn-* 
ken overdrog derefter Harket lil sin 
Svigerson Hans Kragh, der ejede 
Toflegaard i Ringsebolle Sogn. Over
dragelsessummen var 00,000 Rigsda
ler. Kragh dode 1884 og hans Enke 
overdrog saa Harket til sin Son

Rondcrgnnrdene er: M l k n r. 10,11 
med 43 Hektar, I I ' * Td. Hartkorn, 
•91,200 Kr. Ejendomsskyld. hvoraf
77,200 er Jordværdi. M t k n r. 5 a 
ind. 30 Hektar. 7 Td. Hk., 80.000 
Rjdsk., 58.000 Jordv. M t k n r. 15, 35 
Hektar, 0 Td. Hk.. 71,000 Ejdsk..
57.000 Kr. Jordv. M I k n r. 8 a mil. 
29 Hektar, fi!» Td H k. «0.20» Ejdsk..

D f t R K E T

cand. jur. Niels Rosenstjerne Kragh 
for 160,000 Kr.; 1891 solgte hun 
Gaarden for 170,000 Kr. lil Forpag
ter af Holmegaard Hans Hansen; 
dennes Søn driver -nu Gaarden.

Hen lille Darkctskov paa 2 Hektar, 
der hørte under Gaarden er nu ryd
det. (Bygningerne er opfort 1904, 
efter al en Brand hnvde lagt hele 
Gaarden i Aske.

47,500 Jordv. 'M l k n r. 3, 25 Hektar, 
6J4 Td. Hk.. 06,500 Ejdsk., 44.500 
Jordv. M ik  n r .  4 a, 24 Hektar. 654 
Td. 'Hk., 63,000 Ejdsk., 42,300 Joidv. 
M ik  n r .  7. 23 Hektar. 5 % Td. Hk.,
58,200 Ejdsk., 38.200 Jordv. M t k n r .  
I a. 20 Hektar, 4 'A Td. Hk., 46,001) 
Ejdsk., 33,200 Jordv. M t k n r .  2 a, 
19 Hektar. 4 tf  Td. Hk.. 43.000 
Ejdsk., 28.000 Jordv. M t k n r .  13a, 
15/4 Hektar. 3*4 Td. Hk., 37.100 
Ejdsk., 26,100 Jordv.



THOnSLIJNDE er officielt den 
oneste By i Thorslunde Sogn. idet 
alle Matrikelnumre lyder herpaa; 
reelt set har Sognet dog to Byer, 
nemlig den gamle ved Kirken og den 
nye ved Sukkcrfabriken. der gaar i 
et mod Holeby og i daglig Tale hen
regnes til sidslnævnto By. I den 
gamlo By laa oprindelig alle Sognels 
(iaarde og Huse; den nordlige Del nf 
Sognet var Overdrev og Græsgang, 
der strakte sig ind over den tilsta
dende Del af Holeby Sogn og var 
fælles for do to Byer indtil 1769.

Matriklen af 1604 har 21 Gaarde 
i Thorslunde, hvoraf de 7 var Selv
ejere, desuden 6 Husmænd og 3 Ba
dehuse saml en -Degnebolig og en 
Hysmedie. Af Selvejerne faar kun 2 
Karakteren: «(Bygden ved Magte. 4 
er kun.: »temlig vod Magt« og 1 har 
>ingen Bygd«. Af Fæstegaardene lig
ger Halvdelen ede uden Bygninger 
og tildels med udyrkedo Jorder; det 
er Virkningerne af Svenskekrigon. 
Undersøger man dereftor -Matriklen 
af 1688, finder man kun en eneste 
Selvejer, alle do andre Selvejep- 
gaarde er overtaget af Kronen pan 
Grund af Skatterestancer; Selvejeren 
er sunket ned til al blive Fæster. In
gen har hjuliæn ham gennem de 
vanskelige Tider, tvertimod; hersom 
saa mange andre Steder er han ved 
Hjælp af ekstra lioje Skatter trykket 
yderligere ned. Matriklen fra 1664 
fortæller del gennem Antegnelserne: 
»Hartkorn 6 Td., men skatter af 8 
Td.c; »Hartkorn 5*4 Td., skatter af

6?4« og saa fremdeles, del maaltc og 
skulle blive Uuin, og det var vel og- 
saa Meningen. Kommissionsakteme 
fra 1682 fortæller i deres knappe 
Form yderligere om Elendigheden 
De fleste Gaarde under Kronens Gods 
faar for Bygningernes Vedkommen
de Karakteren: »meget brøstfaddigs 
el Par er helt »ode« og om en en
kelt hedder del »ingen Bygd paa 
Stedet i 30 Aar«. Det er heller ikke 
uden Interesse at bomærke, nt af 
Kronens 10 Gaarde er de 4 onlæn- 
gede, 4 er tolængede, en er trelæn
get og I firlænget. Der var en Del 
Aar i Forvejen udstedt Paabud om, 
at der ved hver Gaard skulde an
lægges en Frugt- og Humlehave; og- 
saa om delle Panhuds Virkninger 
faar man Oplysning gennem .Kom- 
missionsnkterne. 3 Gaarde har hver 
2 Vrugttra-er, men ingen Humleha
ve, andre har fra 5 til 7 Frugttræer, 
men kun on eneste har »cn liden 
(Humlehave«. Bøndernes elendige 
Kaar skulde ikke vække Lysten ti! 
Havedyrkning og dermed folgendc 
Ekstraarbejde;. naar dot var skralt 
og usselt inden Døre, hvordan skul
de der saa blive hyggeligt og smukt 
udenom. Efter Udskiftningen havde 
Thorslunde 17 Gaarde, 16 Huse med 
Jord og 6 uden Jord saml Skole ->g 
Bysmedie.

Fra gammel Tid næv-nes en Kilde 
i Thorslunde mod sjeldent godt og 
righoldigt Vand; der forlyderdog in
tet om, at den har været anset for 
Helligkilde med tilhorende Valfart.



Kilden er ved Opførelsen afAndels- 
mejeriet indlemmet i dello soni 
Vandaare og forsyner det stadigt 
med alt fornødent Vand.

I l o j b y g a a r d  S u k k e r f a 
br i k ,  der ligger i Thorslundcs nord
ligste Hjorne og breder sig ind over 
de tilstødende Sognes Grænser, er 
selvsagt Sognets mest dominerende 
Virksomhed. Den er tilligo Landets

gammel overtog Krhard »Frederiksen 
Fædrcnognnrden Nøbbollcgaard, men 
trods sin Ungdom havde han a llere
de den Gang erhvervet sig en grun
dig Uddannelse. Ved Hejser i Udlan
det var hans Interesse for Sukker
roedyrkningen vakt, og sammen 
med Bredrene Johan Ditlev beslut
tede han — kraftigt stoltot og op
muntret af den ældre Brodér. Prn-

HØJBYGAARD  S U K K E R F A B R I K

ældste Sukkerfabrik og staar som et 
Mindo om Brødrene Frederiksen« 
dristige, energiske, men ogsaa hals
brækkende Forsøg pna at indføre 
Sukkerroedyrkningen her i Landet 
Deres Fader ejede baade Nøbbøllc- 
gaard og Baadosgaard og var en 
overordentlig dygtig Landmand, der 
gav sine begavede Sønner Krhard, 
Niels Christian og Johan Ditlev en 
fortrinlig Opdragelse. Kun 28 Aar

fessor, Folketingsmand for Maril>o- 
kredsen, Niels Christian Frederik
sen — at hygge cn Sukkerfabrik i 
Nærheden af Nøbbollegaard. 1872 
lagdes Grundstenen og mod S lu tn in 
gen af 1873 stod Sukkerfabriken 
»Lolland« færdig til a t bogynde 
Virksomheden. Don blev en stor 
Skuffelse, en Kæde aJ Fortrædelig
heder, Modgang, Uvillie og Tab. E r
hard Frederiksen drev selv i stor



S t il S u k k rrro o d y rk n in g  paa Non 

bnllopaar<l op pna llo jbypnnrd , som  

h an  h avd e  forpaglel i delte O joined

pyndolsosvanskeliphedcrno med la -  

hrikulionen opedo kun doro» Mod 
vdlio. Tr>*ls F.rhard Frederiksen»

Mon Knuderne siod ganske ti forsla a- op Urodorens ulradtelipo Arhcjdo og
ondo op modvillige overfor del nye, onorpiske Kamp, pik del tilbage i
der her blev p nosen teret dent. He Siedet for from, op offer i  Aars Slid



og Sind mnalle Rrodrene 1877 melde 
sig fallit; hole deres store Formue 
var tabt. Samtidig gik ogsaa Brode
ren Professor X. C. Frederiksen 'Fal
lit grundet pna vidtlnfligc Spekula
tioner: de lo af Bredrene udvandre 
dc til Amerika; men Erhard Frede
riksen blev hjemme og skabte sig 
et anset Navn som Landbrugs-Skri
bent og -Konsulent i nær Tilknyt
ning til de danske Sukkerfabriker. 
Dette Selskab, der var stiftet 1872. 
havde allerede 1873 foreslaaet Bro
drene Frederiksen al overlage Fa 
briken •Lolland«, men Brodrene 
sagde nej med den Motivering, at 
hver Fabrik burde vokse sammen 
med sin Egn og v;ere el Hele for sig 
Saa byggede Selskabet sin egen Fa
brik ved Odense — og led dér de 
samme Skuffelser og de samme Tab 
som 'Bredrene Frederiksen her. Men 
Selskabet havde anderledes sikker 
okonomisk Basis og kæmpede sig 
gennem 10 Aars utrættelig Arbejde 
frem til Sejr. Efter Fallilen overto
ges Fabriken >lx>llaiKU af Intercs 
sentskahel »Hojbyganrd Sukkerfa
brik«, der drev den nogle Aar med 
Tab indtil del i 1880 afhændede den 
til De danske Sukkerfabriker, der se
nere har udvidet den og tildels om
bygget den. (Fabriken har nu et Ba
nenet paa 33 Kilometer, hvoraf den 
og Bocdyrkerne ejer hver Halvdelen.
1 1873 forarbejdedes 5000 Tons Suk
kerroer, nu er man omtrent oppe 
paa det 10-dobbelte. I Kampagnen 
beskæftiger Fabriken henimod 300

Mand. Fabrikskorstcnen, der ses vi It 
over den flade Egn, er 35f* Meter 
boj. 'Fabriken er i Kjendomsskybl an
sat til 752.1)00 Kr., hvoraf 50.000 er 
Jordværdi

T b o r s I ti n d e \ o d e i s :n c j •*■ 
ri er oprettet 1887. de*, bar ea. 25)

T HOR S  L UNDE  A N D E L S M E J E R I

Andelshavere og forarbejder ea. S/v 
Mili. Kilogram Mælk om Aaret. Ejen
domsskylden er 57.000 Kr.

Th o r s  I u n d e  S k o l e ,  der lig 
ger ved Kirken, bar ét Klasseva-relse

T H O R S L U N D E  S K O L E

og Bolig til en Lagrer, den er opfort 
i Hegyndelsen af 70cr.no i forrige 
Aarhundrede og er i Ejendomsskyld 
ansat til 10,000 Kr.

Tborslunde har on Proprielær- 
gaard — T l i o r s l u n d c g a a r d  
med 09 Hektar, 17 Td. Hartkorn og



101,300 '.Kr. Ejendomskyld, hvoraf
101,500 Kr. er Jordværdi — 15 Bon- 
dcrgnarde, 1 Smaaguarde, 10 Hus
mandsbrug og 52 Huse med ringe 
Jordtilliggende.

Bondergaardone er: M ik  n r. 9 b 
mfl., 20«  Hektar, 6 «  Td. Hartkorn, 
00,100 Kr. Ejendomsskyld, hvoraf
13.100 er Jordværdi. M tk  n r. 21 mfl. 
21 Hektar, 5 «  Td.Hk., 50,000 Ejdsk.. 
37,800 Jordv. M ik  n r . 23 a, 231» 
Hektar, 6 «  Td. Hk., 05,000 Ejdsk., 
■11,500 Jordv. M t k n r .  3 mfl., 28« 
Hektar, 5 «  Td. Hk., 58,500 Ejdsk., 
39,900 Jordv. M t k n r .  21a mil., 23 
Hektar, G Td. Hk.. 51,700 Ejdsk., 
3G,500 Jordv. M t k n r .  11a mfl.. 
2 2 «  Hektar, 5 «  Td. Hk., 57,000 
IKjdsk., 11,000 Jordv. M t k n r. 10, 
2 2«  Hektar, 5 Td. Hk.. 51,000 Ejdsk.,
35.100 Jordv. M t k n r ,  10a mfl.,22« 
Hektar, 0 Td. Hk., 02,000 Ejdsk.,
85.000 Jordv. E g e l y k k e ,  21 Hek
tar, 1«  Td. Hk., 61,000 Ejdsk, 31,000 
Jordv. M t k n r .  17a mfl., 21 Hek
tar, 4 «  Td. llk., 49,000 Ejdsk.,
83.000 Jordv. M t k n r .  H a  mfl., 20 
Hektar, 4 «  Td. Hk., 47,000 Ejdsk.,
33,200 Jordv. H o r s v i n g e g a a r d  
18 Hektar, 4 Td. Hk., 47,000 Ejdsk..
32.000 Jv. M t k n r .  13a mfl., 17« 
Hektar, 4 «  Td. llk., 45,000 Ejdsk.. 
29,400 Jordv. M tk  n r. 20 a mfl., 17 
Hektar, 4 Td. Hk., 42.000 Ejdsk .
27.000 Jv. L u s k c h a k k c g a a r d 
15 Hektar. 3 «  Td. Hk.. 13.000 
Ejdsk., 26,700 Jordv.

LEGATERNE er 4 i Tal. Forrest 
blandt dem er H o s p i t a l e t  iTaa- 
gerup og do dertil knyttede Midler. 
Oprindelig hestod del af et Hus med 
4 Stuer og el lillo Lukaf til hver; 
det var opfort ved Tilskud fra Her
skabet paa Lungholm og Distrik

tets Fattigkasse. Lungholm havde 
endvidere tillagt Hospitalet Indkom
sten af et Stykke Jord i dels umid
delbare Nærhed og desuden bevilget 
Brænde lil de i Hospitalet Iwendc 
Lemmer. 1851 blev det nuværend: 
Hospital eller Asyl oprettet a! Haron 
Johan Julian Sophus Ernst Hertouch- 
Lelm Huslodden er l Td. 1/1. Ryg
ningen har Blads lil 10 Fattige fn

Al. DE R DOMS AS YL E T  I TAAQERUP

Baroniet: de faar hver 00 Kr. aarlig, 
fri Brændsel, Lægehjælp og Medicin. 
Hospitalet beslyres af Baroniet og 
tilses af Præsten Ejendomsskylden 
er 8000 Kr., hvoraf de 2000 or Jord
værdi.

— Som nævnt under flodby faar 
Taagerup en Part af R a s m u s  
J ø r g e n s e n s  L e g a t ;  det er ci. 
10 Kr. aarlig, der gaar i Kommu
nens Fattigkasse. Det samme er Til 
fæklet med Hen ferne af Sognepræst 
MO I I o r s  L e g a t ,  der blev oprettet 
ad flere Gange. 1750 gav han *120 
Sfetdalcr, hvis Renter til Husleje
hjælp for Fattige i begge Sogne an
vendes« og "han tilføjer »om muligt 
vil jeg. om Gud sparer mig Livel, 
forbedre denno Kapital, til den bli



ver 160 Slctlcdaler, hvorom ved min 
Afgang skal findes Oprejsning til en 
iFundalion«. Han mere end holdt 
delte Lofto, idet han 1763 nffnltcdc 
Fundatsen og oprettede Legatet med 
en Kapital pan 240 Rigsdaler, nu 500 
Kr. Endvidere har Taagerup en Part 
af J e r b o c s  L e g a t ,  stiftet 1770 
mod on Kapital paa 200 Rigsdaler, 
nu 400 Kr. Af Renterne, 16 Kr., skal 
de 10 uddeles Ail de 'Fattige i Olstrup 
Sogn og de 6 til de (Fattige i Taage

rup Sogn. Lcgatsummcn henstaar i 
Lungholm og Legatportionen skal 
uddeles nf Sogncpra-slon.

Endelig er S y d 1 o 11 a n  d  s F o r- 
s k u d a f o r e n i n g s  L e g a t  op
rettot 1890 med en Kapital paa 2600 
Kr., hvoraf Renterne skal anvendes 
af Sognerandot i landokonomisk Ojc- 
med; de ea. 100 Kr., som Renterne 
andrager, uddeles skiftevis til Ost- 
lollands Landboforening og Hus
mandsforeningen.



E R R I N D L E V - O L S T R U P

O LDTIDKX taler et stille, men 
klart og overbevisende Sprog lil 

oh fra Dobhcl tsognets Kyster, der en
gang har liggel langt sydligere end nn. 
(ii»imcm Anrtusindor er der sfket en 
Sænkning af Landet, nnn Havet er 
gaact længere og længere ind; indtil 
man for et lialv.t Hundredeår sklen 
vod Digeltygningen erobrede lidt af 
del tabte Land liHtage. Kiskere paa- 
sinar, nt der hislog her pan del grun
dede Vand indenfor Hyllekrog kan 
findes Kgesluhhe og del lyder ingen
lunde usandsynligt; sandanne Stub
be er fundne andre tilsvarende Ste
der f. Kks. i de inddæmmede Arcnlcr 
af Nakskov Fjord. Men vi har for 
Strækningen indenfor Hyllekrog an
dre og mere hnnndfnste-Rcviser al hol
de os til. Pan den snakaldte Thors-v 
strand i det vod Digchygningen ind- 
dæminnde Areal har Læge Rnsinus- 
son, Krrindlev, i 1917 fundet Huggc- 
pladser fra Stenalderen d. v. s. Ste
der, hvor Stenalderfolkel har tilhug 
get deres Flinlwedskaber og efterladt 
Huggrvaffaldct. Disse'Fund — de saa- 
kaldte Affaldspletler — er senere 
undersogt af Nationalmuseet og de
res Eksistens og Tilhlivelsesmande er 
hævet over enhver Tvivl. Fundene 
er gjort langs Kanton af on Moso,

der engang i en Aarlusind fjern 
Fortid har været en Indse, der har 
ligget f>—(f Kilometer fra den davæ
rende Kyst. Nu ligger den nær inden
for Diget; men over I Meler under 
daglig Vande. S.enkningen af Kysten 
har da antagelig andraget et Pax Me
ter eller mere. Ved denne forhen- 
vaTcndc Indso hnr den a*ldre Sten
alders Folk haft deres Dang, og 
rundt om den har de Tid efter anden 
siddet og tildajuiet deres Flinlcvaa- 
læn. Rande Stenen, de har brugt lil 
Slag, og Stenen, de har brugt som 
»Ambolt«, er fundet, og af de mange 
rundt om spredte ‘Flintfliser og 
-Stykker er del lykkedes at sammen
stille det meste af den Flintknold, 
hvoraf de har udhugget del Stykke, 
der blev tildannel som Pil eller 
Spydspids. Sænkningen er som sagt 
sket lidt efter lidt, umærkeligt lang
somt gennem Aartusinder. Tidspunk- 
lerno er her udflydende og ubestem
melige — og alligevel ser del ud lil, 
al man har et lille Holdepunkt. Nav
net Thorsø siger os nemlig, nt Soen 
har fanel Navn af Asa-Tilbederne i 
vor Oldtid; de har, som Navnet siger, 
holligol den lil Asaguden ThoT, og 
folgellg man Landsænkningen pan 
Asa lærens Tid endnu ikke have ud-



slcllel Soen. Et delle rigtigt, har vi 
lillige her ct Eksempel paa de gamle 
Navnes sojgc Livskraft; thi Soen for
svandt og Navnet blev udon Holde
punkt og Mening; men del holdt sig 
ligefuldt helt op lil vore Dage. Og 
nu or den gamle Indso i em .Moses 
Form allor steget op af Havet. Sig 
saa, at den lorre Historie med 
sine møjsommeligt sammenskrabede 
Kendsgerninger ikke ogsaa kan lyse 
med Eventyrets Glams.

Dobbeltsognet har været rigt paa 
Oldtidsminder ogsaa fra yngre Tider 
end Flinlfliserne; men de fleste af 
disse Minder — Gravhøje og Dysser 
— er forlængst udslettet. Nu er der 
kun en Mængde Rester tilbage i 
Kcldskov i Sognets nordøstlige Hjør
ner; der er baadc Høje og Dysser i 
Mængde, men de ligger alle i Ruiner. 
Paa Errindlev Fælled fandt man 
1896 en Vrkingegrav fra den yngre 
Jernalder liggende halvanden Meter 
under flad Mark; den indeholdt Ske
lettet af en Mand samt Sporer, Stig
bøjler, Bidsel m. m. af Jern. Endvi
dere Skcleldele af on Hest og en stor 
Hund. Paa Errindlev Fælled harm an 
ogsaa fundet en Urnegrav indehol
dende adskillige Urner med Aske fra 
de Dødes Baalfærd.

Del er Realiteterne; men Sagnet 
or frodigere. Pastor Saabyc indbe
retter 1827 til Nationalmuseet, at der 
findes Levninger af lo Veje; den ene 
fører som en Stenbro ud i Søen til 
on Holm, der hedder »Grav«,'men 
nu er overskyllet, saa man under

Lavvande kun ser nogle store Kam- 
postene Her luir Sagnet anbragt en 
Borg, der dog næppe nogensinde har 
eksisteret udenfor (Fantasiens Ver
den. Ikke bedre oj det med den a n 
den >Vej«s Historie; den kaldtes 
»Piilsbrod« og gik ned mod Soen. 
Her paa denne Vej skulde en adelig 
Jomfru fra Drcmersvold være ynke
lig myrdet efter sin Families Dom, 
fordi hun havde ladet sig Ixjsvangrc. 
Præston tilfojer, a l on, Vej, de r er 
bevokset mod Græs og ikke bruges 
meget; benævnes af Almuen »Brod«. 
Pastor Saabye om taler ligelodos lo 
Slenaldergrave, dor kaldtes »Store 
Stennes« og »Lille S tennes«; skønt 
de allerede den Gang var »fredede«, 
kring kaldtes Stennes Agre, og det 
samme Navn gnar igen i Stennes- 
holm, dor ligger lige udenfor Digel, 
mon nærmest bcslaar af storo Sten. 
mod lidt græsbevokset Jord hist og 
her; det meste af Jorden er borl- 
skyllet.

I Middelalderen var Olstrup kendt 
viden om paa Grund af sin hellige 
Kilde, der havde fnael Navn efter 
St. Oluf. Rejsende kom fra fjærn og 
nær for i Midsommcrnalten a l sogc 
Lindring og Helbredelse i dens hel
lige, undergørende Vand. Hvor m an
ge Folk samledes, medie ogsaa Hnn- 
dclsmamdonc frejn, og af Kildche- 
søgel opstod saa el Marked, der efter 
Kirkens Indvielse henlagdes til dens 
Skytshelgens Navnedag, St. Lavren 
li-Dag, der var den 10. August. Mon 
.Markedet udartede og gav Anledning



til Drikkeri og Slagsmaal og IG3G 
Nev det ved el Kongehud flyttet til 
Nysted* . l’aa Marken tæl N o rd o s t

Kvæget godt af dens engang saa be- 
rointe Vand og kun Minderne lever 
langs den l.uskklædle Grav. hvor

for Olslrup Kirke er en Grav med 
et Kildevæld i den nordre Side. Det 
er Hellig Olavs Kilde; nu nyder kun •)

•) Se Side 185.

i længst henfarne Tider K i (degager
ne strakte sig i Haah. Bon og For
ventning. Antagelig har ogsan se-



nerc Markodslivol udfoldet sig med 
Kilden og Graven som Centrum. 

Ugudeligheden ved Markedet skyld
tes næppe de fremmede alene. 1 al 
fa ld  har det ikke manglet paa Kla
ger over SognefoHcct. 1578 visiterede 
Provsten Rnindlev og Olstrup og 
Præsten beklagede sig da højlig over 
de mange ubodfærdige Syndere, som 
trods Præstens Formaninger fremtu
rede i Drukkenskab. Horeri og Skor- 
levnet og foragtede Kirkens Straf, 
fordi de fik Medhold hos deres Her
skal) (eller dels Foged). Der er bl. 
a. en ugudelig Moller, der, skont han 
har sin Ægtehustru, ligger i Horeri 
med en Skoge og drager med hende 
omkring til Markeder og Værtshuse; 
alligevel faar han Slotte af Fogden 
hos Mogens Gøyc paa Galmindrup. 
Ligesaa forsvarer 'Fogden en Bonde. 
60m Præsten vil have straffet, fordi 
han huser løse Skøger som kom
mer til Sognet, blandt andre »de tre 
landskyndige Horere kaldet Ma- 
ckenclmufve, Skulore og Chyrstine 
Yertz«. Provalen talte Synderne 
slrengeligen til. men hvorvidt d e t  
har frugtel melder Historien intet 
om I Torpe paalagde Provsten Al
muen at afskaffe de u9kikkcligc 
Sognestev ner og ikke huse løsagtige 
Kvindfolk. — Naa. Skaden var ikke 
alene Errindlev-Olstrups; i de Dage 
maalte Provsten rundt om i Sognene 
jævnlig gaa i Rette med Bønderne 
for lignende Synder, som de her paa
klagede.

— Vod Opførelsen af del nye Dige

efter Stormfloden 1872. blev delte 
som tidligere nævnt rykket ud i 
Stranden, saa dels sydlige Spids kom 
til at liggo cn. 3 Kilom eter fra del 
gamle Dige. Sognets Areal blev d e r
ved forøget med langt over 1000 
Hektar, men af ydorsl tvivlsom Vær
di. Sognets slorsle Udstrækning fra 
Kærstrup-Grænsen i Nordost til Syd
spidsen indenfor Hyllekrog i Sydvest 
er ca. 10 Kilometer, og fraiKeldskovs 
Østside til Hyldtofle i Vest knapt 0 
Kilometer. Dobbellsognet grænser 
mod Syd til Østersøen, mod Vest ti! 
Taagcrup Sogn. mod Nord til Thors
lunde og Fuglse Sogne og mod ø s t 
til Vester Ulslev Sogn; dets samlede 
Areal er godt -1000 Hektar (hvoraf 
493 er Skov og 41 Vandareal) mod 
014 Td. Hartkorn og 1530 Indbyg
gere, i 1901 var Indbyggerantallet 
1383, i 1850 var det 1123 og i 1801 
var det 751. Til Dobbellsognet horer 
Holmene Store Ager og Lille Agor 
paa 18 Hektar. Tjorneholm 10 Ilek- 
lar og Hvllcholm 4 Hektar. Af Sko
vene er Keldskov 104 Hektar. Pad
dehave 80 Hektar, Lnngholm Skov
00 Hektar, Studehave 70 Hektar 
og Kratbevoksningen paa de ind
dæmmede Arealer 188 Hektar. 1 Er- 
rindlcv Sogn ligger Hovedgaurden 
Bremersvold og derunder den for
længst ncdlagdc AdclsgaardKelslrup.
1 Olstrup Sogn ligger Lungholm, 
Hovedsædet i del tidligere Tænsba- 
roni Sonderkarlc. I Middelalderen 
havde Dobbellsognet flere andre 
Adolsganrdc. Saaledes en i Torpe,



der I fo7 tilhorle Kort Itol.i'ru og on 
i SjadsUdte. hvor der lHf>7 boode on 
A<1 elstnaml Iver Graa. Ogsaa flere af 
Sognets tidligere Byer er forsvund 
:ie, slugt af Adelsgaardeno. saahdes 
l\t NIr 111» om Galminddnip i Krrind- 
!e. S * n . l’ugerup og Bistrup i Bl 
sirup Sogn.

ERRINDLEV KIRKE.
lli'.il |>aa en Banke niUIl i Byen 

AnejMT Kmndlev Kirke, en smak

I.uuer er da-kkot at Cementen, der 
frointrador i skarpe Kanter uden 
i  lugt. uden lantasi. uden kunstne
risk hiv. Cementen er on prægtig 
• iplindelse, el storartet Materiale vel 
al mærke hvor del melder om at sta
be l’iller under lord ug under Vand. 
Brokunst rektioner og meget andel, 
men den er en Badsol naar den 
optr.eder som Bygningsmateriale, 
det galder llusmandslnisvt saavel 
son i l'aluet . og dot gaddor tifold

E R R I N D L E V  K I R K E

og monumental Bygning; men dos- 
v.erre ogsaa en Bygning, der er mis
handlet gennem en snnkaldt Restau
rering. Bens rede. varme Murstens 
finder er fra Sokkel til Taarntop 
skjult under et tykt l.ag havslig Ce
ment. Rester af gamle Vindueslmer. 
Portaler og Gesimser med deres fine

vore gamle Bygningsinomiiuenter. 
Man kan sukke og a-rgro sig. nanr 
man ser de gamle Kampestensdiger 
om vore Kirkegaarde erstattede med 
den trestosluse Cemenlmur. og man 
kan grade og liarmes, naar man ser 
Bygningsværker som Landet og Er- 
rindlcv Kirker kvalt og stivnet under



Cementens haardc og udtrykslose 
Maske.

Den oprindelige Kirke har været 
hygget i romansk Stil med fladt Loft, 
uden Taarn og med et lille Kor (»g 
antagelig med el Klokketaarn af 
Træ •''Klokkeslabe!) paa Kirkcgaar- 
den. Senere, vel sagtens mod Slut
ningen af det 16. Aarhundrede. er Kir
ken ombygget, Taarnel er tilbyggel 
i Vest og Koret forlænget mod Øst 
med en tresidet Korafslutning. Sam
tidig er der indbygget Hvælvinger, 
hvilket har nodvendiggjort Opførel
sen af svære Stoltepiller paa Mure
nes Ydersider. Nye Vinduer er indsat 
og Rygningen har faaet et helt igen
nem gotisk Præg. Paa Gavlmurene 
indenfor Kirkoloftel kan man ogsaa 
se. at Taget har faaet en hojere Rejs
ning ond oprindelig. (Den gamle be
skedne Kirke har ved denne Ombyg
ning aabonbart vundet betydelig i 
Anseelse og Skønhed.

Indgangen til Kirken var tidligere 
gennem et nu nedrevet Vaabcnhus 
paa Kirkens Sydside, og Taarnhvæl- 
vingen tjente den Gang til Gravkapel 
for Familierne Holck og Bertouch- 
Lchn til Lungholm. Ogsaa Erik 
Kaas forste Hush-u Susanne Sparre, 
der døde 1650 har været bisat i 
dette Kapel. Ved Restaureringen 
1872 blev Gravkapellet ryddet, Ki 
sierne vedrørende Familien Holck 
blev nedgravet et Sted paa Kirke- 
gaanden og deres Gravskrifter bort
kastet. Baade den myrdede Grev 
Flemming Holcks og hans Hustrus

Gravskrifter var typiske Eksempler 
paa den rimede Snaksomhed. der 
florerede paa Gravskrifterne i Be
gyndelsen af det 18. A arhundrede. 
og de aftrykkes derfor her efter 
»wMarmora danica«.

Herunder hviler
den hojvelbaarne Herne, nu Salig 

Flemming Greve af Holk,
Herre til Lungholm,

Hans Kongl. Majestæts, hojbctroede 
Amtmand over Nyborg og Tranekjær 

Amter.
•Mit Legem her nu rolig sover.
Og denno Verden har forladt.
Min Sjæl i Himlen Jesum lover 
Og har faaet Himmel-Kronen fat. 
Hvad er o! Menneske i Verden vel 

al hento?
Fortræd, Genvordighed, du daglig 

der maa vente.
Jeg af høj-grevlig Stand til Verden 

vel var fod,
Dog der jeg ofte fandt adskillig Mod 

gangs-Stød.
Christian Christoffer Holk min ædle 

Fader døde,
For Fjenden sin, der han ham  tapper 

gik i Mede,
Og stred til Døden for del kære 

Fædreland,
Han aldrig funden blev, den dyd- 

berømte Mand.
Sophia Uldfcld var min hojvelbaarne 

Moder,
Hun fødte tretten Børn, Jeg var den 

ældste Broder,
Snart to og tyve Aar i Enkestand 

hun var,
Man hendes døde Ben da og til G ra

ven bar.
1 mine unge Aar ved Krigen jeg mig 

ofte,
Med kære Fader min det første Tog 

jeg prøfte



1 Sknane, da han der lilsatte Livet 
sit,

Som stor Besværlighed i Krigen hav
de lidt.

Nep femten Aar jeg var, der jeg 
Standaren farte,

Af kære Fader ming streng Krigs- 
Kommando horle,

At gaa paa Fjenden los, jeg tast paa 
Hest nys sad.

Pog fulgte stedse mod i mangt et 
blodigt Bad.

For Ritmester da jeg ved Kongens 
Garde tjente,

Af Krigs-Besværlighed min Svaghed 
daglig kente,

Nyborg og Tranekjær derfor til Amt 
mands-Skaf

Af sæ r Bevaagenhed min Konge 
mig da gaf.

Gud mig en Hustru gav, nf Hjertet 
from og dydig,

Margrethe Rosten, som i alting var 
mig lydig,

Med mig i Ægteskab hun fodtc Børen 
fem,

To Sønner, Dottre tre, en Son Gud 
tog af dem.

Mig uformodentlig en Morder tog af 
Dage,

Som boede i mit Amt, mine lil Suk 
og Klage:

Mil døde Legem han i Bæltet ka
stet ud,

Som dog blev fort til Lands af den 
almægtig Gud.

Saa ynkelig er da mit Liv i Verden 
endet.

Og mine Venners Lyst til Suk og 
Graad omvendeL

Mig Gud fra meget ondt dog nu bort
taget har,

Min Sjæl i evig Fryd er blandt Guds 
Engleskar.

Min Gud, du mine Bom og efterladte 
Enke,

Som hejbedrøved gaa, din rige Trø3t 
au  skenkel

Ja alle mine jeg dig gode Gud befal.
Indtil vi samles .skal i Himlens Fry- 

desal.
Mit Legem vislig skal opstaa 
Paa Dommens Dag med Ære,
Til Sjælen ind i Himlen gaa,
Og Livsens Krone bære.

Den h»j- og velbaarne. nu salig hos 
Gud,

Frue Margrethe Rodsten.
Sal. Gref Flemming Holches efter

ladte Grevinde til Lungholm.

Mit Legem her nu har sin Bolig,
Som undergik af Suk og Sorg,
Min Sjæl hos Gud mi lever rolig.
Udi hans Himmels Frydc-Borg.
Her vores Levnet er et Skuespil, en 

Comedie,
Del endes ikkun med en sørgelig 

Tragedie.
Hvor vel fornøjelig og ønskelig del 

gaar,
Sig Sorgen sniger ind, ja Dødens Bud 

vi faar.
Derom jeg vidne kan, og være el 

Eksempel,
Som ofte baaret har det rette Sorge 

Stempel
Fra spa'de Ungdoms-Aar, til sidste 

Levnets Brod,
Jog midt i Glæden har haft Sorg og 

Modgangs-Stod.
Vel var jeg kommen af en hoj og 

ædel Stamme,
Dog fra min Barndom mig skulle 

Sorgen ramme.
Hr. Marqvar Rodslen han min ædle 

Fader var,
En tapper Admiral mod Ære Nav

net bar.
Fru Dorthe Sehesled, som mig her 

lil Verden fede,
Min a*dle Moder var. i Barsel-Seng 

hun døde,
Der jeg ni Dage var, i Sørge-Svøb 

jeg laa,



Sna tidLig skulde det mig sorgelig 
her gna.

Ja i min Ungdoms-Tid jeg atter 
maatlo friste

Hen store Hjerte-Sorg, og Hjerte-Fa
der miste,

Men Gud dog stedse her i Faders 
Sted mig stod,

Og udi Sorgen var mig naadig, mild 
og god.

lfan mig foraerged med en ædcl-dy 
dig Mage,

Som leved kierligen med mig fan 
Aar og Hage:

Hr. Holger Hosenkranls, en from og 
dydig Mand,

Han dode hastig hort, jeg sad i Sor- 
ge-Stand.

Mod yndig Horn tre, del hart mit 
Hjerte kronktc.

Dog i al Sorrig Gud Tnalmodighed 
mig skenkle,

Kort efter Fadrens Dod, hendøde 
Boren to,

Jeg da med eenisl Barn lier sorglig 
maatle Ik>,

Til det bchaged Gud mit serrglig 
Enke-Sæde

Her at omskifte saa med nye Ægte
skabs-Glæde.

Da han velsigned mig med en saa 
dydig Mand,

Som aldrig nogen Tid man nok he
romme kan.

Her Flemming Gref af IToIch, som 
var ret Dydens Bolig,

Med ham seks Fryde Aar jeg leved 
vel og rolig

I kærlig Ægteskab, og fødte Børen 
fem,

De fire efterlod, oh nerre sorg for 
deml

Den engelfromme Mand mig ynk’.ig 
blev frarovet,

Hans Død mig gjorde her hvert Øje
blik bedrøvet,

■Med mindste Pode hans jeg nær 
fruglsomlig var,

Her man mig om linns Død en sorg- 
lig Tidende har.

I li Aar sad jeg saa mod mine Smnn 
en Koko,

Der højt ledrøvet var, som man 
hel vel kan tænke,

Hvert øjeblik var mig som længste 
Vinter-Dag,

Hver hastig Tiende som et hoflig 
Tordon-Slag.

Gud mine kære Born sin Hjælp af 
Himlen sende,

Og alle Ting for dem til deres Bedsle 
vende!

Fortnrd og Hjorle-€org mig sidste 
Hest hor gav,

Xu slanr jeg hos inin Mand mod 
Fred lier i min Grav.

Vor' I.cg'mer Gud vist engang skal 
Opvække lier fra Døde.
Mod Sjælen da i Himlens Sal 
For Jesu Trone model

De i Taarnhva-lvingen slaaeude Ki 
sier vedrørende «len Herlmn ii I.••hu
ske Familie i*!ev overfort til en nm 
ret Begravelse, der blev opført i Kir

F f l MI L I E B E Q R / l V E L S E N

kegaardons sydvestlige Hjørne mes! 
Indgangsporlal mod Landevejen, der 
ligger noget lavere end Kirkcgnar- 
den. Oppe paa denne ør Begravet-



hch markeret ved et smukt Jerngit
ter og Pladsen indenfor er helt 
dækkel af Kpheu. I ra Portalen med 
dens Smedejerns Gitterport kommer 
man. ind i en lille Korhal, hvor der 
kun slaar en Ramekiste; Indgangen 
til selve Begravelsen er tilmuret og 
skal brækkes ned hvor Gang. der 
skal indsættes en Kiste.

Efter at Taarnhvælviugcn saa- 
|(stos var raseret, anbragtes Ind
gangen til Kirken i Taarnels Vest 
gavl. I Taarnhvælvingen. der altsaa 
mi er Yaabenlms, er Opgangen til 
O rdet I Muren er indsat et Par Lig 
sten: den ene er en hlaasort Skif
fersten. der tidligere har ligget i 
Kirkens Midtergang eller i Koret, 
dens Skrift er san udslidt, al den er 
ulæselig. Den anden Sien. der er 
ottekantet, bærer Indskriften: »Denne 
Sten haver lir. Jacob Prip bokosled 
sin hjerteka ro salige Hustru den hæ
derlige Matrone Anne Jacohsdatter 
lil kærlig og udodolig Ihukommelse 
1(586«. En Iredie Sten figger delvis 
ituslaaet; den bærer en Kvindefigur i 
stærkt frcinlr:odendo Relief og Anrs 
tallet 1627.

Muren mellem Skibet og Tanrnet. 
der for delle blev bygget var Kirkens 
Voslgnvl. er over en Meler tyk og det 
samme or Tilfældet med Triumfbuen 
mellem Skib og Kor. Skibet har 6 
Krydsh vad vinger, den vestre er min
dre end de lo andre. Koret har og
så« lo Hvad vinger, en over del op
rindelige Kor og en over den tilbyg 
gode tresidede Apsis.

Prædikestolen er el lollandsk Træ
skærerarbejde fra 1022 i rel god Stil 
og l'dlorelse. Den overste Stol paa 
den modsatte Side af Midtergangen 
har en smukt udskaaret Forside, paa 
den ene Slotte staar WID, paa den 
anden 16lft.

Dnbolonten er af Sandsten med 
en rigt dekoreret Kod. der bærer 
(iovernes Vaabenskjold og en Ind

D Ø B E F O N T E M

skrift lioll rundi. Paa Forsiden slaar 
Mogens Goyo I(!07 og paa Bagsiden 
Hromersvold.

Mogens (love gav samtidig Kirken 
en Altertavle fder 187K blev erstattet 
med den nuværende, et Maleri nf 
Dorph: Christus og Kvinden, der 
er «/rebel i Hor', en Kalk og 
Disk, der nu er borle, samt de 
(o Klokker, der hænger i Taarnet. 
Endvidere opsatte han et Epilo- 
(ium over sine Korældre. Ogsan



delte er nu borle, men ifølge »Mar
morn dnnico« lod Indskriften san- 
ledes: »Anno 1607 udi November 
Maancd lod Mogens Geye lil Bre- 
mersvold opsætte og bekoste, hans 
salig Fader og Moder til Ære og Hu
kommelse denne Tavle. Gud dennem 
naadig være og give dennem en 
glaxlelig Opstandelse. Deres Bryllup 
stod paa Kerstrup Anno 1536. An
ders Gøyc dede paa Kerstrup 1550. 
Salig Fru Karine Walchcndorff paa 
Kerstrup 1567, og avlede de disse 
Barn sammen, tro Sønner: Henning, 
Absalon og Mogens Goye, seks 
Dotre: Leene, Margrethe, Cecilie, 
Elline, Anne og Mette«. Undernoden 
stod Gøyemes Vaaben.

Opgangen til Taarnet er ad en 
smal, muret Snegletrappe paa Syd
siden. Den store Klokke bærer midt 
paa Forside og Bagside Gøvernes 
Vaaben med et Krucifiks paa den 
ene Side og en Figur — der vistnok 
er Kristus bærende sit Kors — paa 
den anden. Faa Klokkens nederste 
Kant staax: »Mons Goi til Brem- 
mere Voldt«. Rundt om Klokkens 
Hoved staar: »Anno Domini 1607 
imellem St. Michclsdag og SI. Mor
tensdag blev denne Klokke støbt og 
fortinnet af velbyrdig Mons Goi li! 
Bremmers Voldt, og da var Sogne
præst Hr. Jorgen Pedersen. Laurids 
Falcaitin og Rasmus Kaare (var) Kir
keværger«. Den lille Klokke har gan
ske samme Udstyr og Indskrift, kun 
al Sognepræstens og Kirkeværgernes 
Navne er udeladt.

Kirken har to Alterkalke. Den 
store er skænket af Forpagter Al- 
røe og Hustru paa Bremersvold 
og bærer om Fodkanten Indskrif
ten: »Foræret til Errindlev Kirke af 
Peder Simonsen Alroe og Johanne 
Dorothea Rosenfcldt d. 29. Februar 
1736«. Den tilhorende Disk er uden 
Inskription. Oblatæsken er ny og 
bærer paa Langel Jesu Monogram og 
under Bunden: »Errindlev Ki rke .  
En lille Bereltclscskalk i T ræ bylstcr 
bærer Rcventlowernes Vaaben paa 
Skaalen og paa Foden Ordene: 
»Er givet til Errindlev og Aalstrup 
Menighed 1773«. Disken bæ rer i 
Bunden samme Solvmærke som Kal
ken, men ingen Inskription. — Paa 
Alteret staar cl Par ældre M alm sta
ger og en ny syvarm et K andelaber, 
alle uden Navn eller Mærke.

Kirken har tidligere hort under Ba
roniet Sonderkarle, men er siden 1. 
Januar 1924 selvejende; dens For
mue er ca. 40,000 Kr., hvoraf de 
30,000 er hensat til H ovedreparatio
ner og Resten til aarlige Vedligehol
delser.

OLSTRUP KIRKE.

Kirken skylder utvivlsomt den 
hellige St. Olufs Kilde sin Til
blivelse. Først e r d e r bygget et 
beskedent Kapel, hvor Kildcgæsler- 
ne kunde bede og takke og — ofre, 
senere er Kapellet udvidet og blevet 
til den lille KirTio, vi nu kender. Den 
cr ikke som ventelig var blevet in d 
viet til St. Oluf, men til St. Lavren-



tius. Hvornaar Kapellet er udvidet 
til Kirke kan ikke nu oplyses, men 
antagelig er det skel i sidste Halv
del af det 14. Aarhundredc. I Sogne
præsten Jacob Glauasens Prteslekre- 
nike — der i Tiden omkring 1650 
er skrevet paa Grundlag af Ramle 

Prnvslebnger o? Kirkedokumenler,

Gaard skatter »endnu den Dag i 
Dag (16501 anderledes end de an
dre Gaarde og giver ikke Almues- 
korn til Prrestcn, Kirken eller Deg- 
non, som de andre Bjernesgaarde«, 
desuden Hk Præsten noget Jord i 01- 
slrup Kirkemnrk og Assenbølle Mel- 
lemmark. Men da ban ikke kunde

O L S T R UP  KI RKE

som forlængst er gaacl tabt — hed
der del, al Errindlev oprindelig var 
den eneste Kirice i det nuværende 
Dobboltsogn; men at Bønderne i 
Sognels vesllige Byer Pugcrup, 01- 
slrup. Bjernede, Pilel og Assenbølle 
fik Lov at bygge Olstrup Kirke og 
selv kalde en Præst (il den. Præsien 
fik en Gaard i 11 jern es, og denne

leve heraf, fik han tillige Lov al 
>nydc< Fæsteafgiften nf to Gaarde 
i Errindlev, som sammen med an
det Gods var tilskødet Olstrup Kir
ke. Alligevel havde Olslrup-Præston 
stor Besværlighed ved al fna del nød
tørftige Udkomme og dot endte saa 
ined, at Olstrup Kirke blev lagt som 
Anneks under Errindlev. Jacob



Claossen mener, at delte er sket om
kring 1135, da Henrik Hagnj var 
Sognepræst i Errindlev. og han stol
ler denne Antagelse paa en gammel 
Nævningckendelse, som den Gang 
fandtes. Henrik Hagaj var Klo ble
ven Sognepræst i Errindlev. 1137 — 
altsaa 22 Aar efter — rejste han 
Krav om, at »nyde« de to oven
nævnte Gaarde i Errindlev. som 01- 
struppræsten tidligere havde haft. 
Jacob Clausscn ser sikkert mod Helte

kun havde faact Lov at nyde dem 
fur sine ringe Indtægters Skyld. 
Bispens Afgoretee faldt i Overens
stemmelse hermed og gik ud paa, al 
Indkomsten af do to Gaarde tilfaldt 
Olstrup Kirke og ikke Præsten. Paa 
Aar efter, da der var kommet en ny 
Præst. Peder Jepsen, rejste denne 
paany Sagen, mon mo<l samme R e
sultat.

Bande udvendig og indvendig paa 
Kirkebygningen ses Skellet mellem

N O R D S I D E N  HF KI RKEN 
(For sidste Restaurering!

heri et Bevis for, al Olstrup da ny
lig var lagt som Annes under Er- 
rindlev, thi ellers vilde Henrik Ragaj 
næppe have ventet en Snes Aar med 
al rejse dette Krav. Bispen beordre 
de Provsten til at undersoge Sagen 
og han lod udmeklc 14 Nævninge 
til at »udforske« den. De aflagde Ed 
paa, at de ikke kunde se rettere end. 
at de lo omstridte Gaarde i Errind
lev oprindelig var skænket til Ol
strup Kirke og ikke til Præsten, der

dens ældre og yngre Oel; thi don 
sidste har ikke saa tykke Mure som 
den forste og en Rest n.f den oprin
delige Vestgavl ses endnu som en 
svier Bue midt i Skibet. Samtidig 
med Udvidelsen er der indbygget 
Krydshvælvinger. Der er tro, men af 
meget forskellig Slorrclse. Ogsaa Ko
ret har on lille Krydshvælving. Baa- 
de VaaJienhus. Skib og Kor har 
kamtakkede Gavle. Ved den vestlige 
Ende af Skibets Sydmur er opfort



en bindingsværks Trappeopgang lil 
Kirkeloflet. Denne Tilbygning er af 
ret ny Dalo; Ihi i Hoffmans Supple
ment til Danske Atlas hedder del 
11774) at Kirken »har en Klokke, 
som hænger i el Træhus«, det vil 
sige. at Olstmp som alle vore taarn- 
løse Kirker har haft en 9aakaklt 
Klokkestabel paa Kirkegaarden. (I 
Xorrelierrcd er der nu kun en og i 
Sønderherred 5 af disse Klokkeslab-

dersto Del begravet. Det samme gæl
der don ligeledes i ot Murfromspring 
anbragte Kvindeindgang paa Nord
siden: den er ligeledes rundbuet, 
næn enklere og tarveligere ondPræ- 
sleindgangcn. Kirken er smukt re
staureret har Knmpeslcnssokkel, 
Tnndsnilsgeéims under Toget og 
Blendinger og Tverbaand paa Qav- 
lone.

Yaahcnhuset har Bjælkeloft, on

DE TO DØBE F ONTE

far tilbage). Klokken, der nu hæn
ger i Kirkens Vestgavl or stobt 1814 
nf Gamst i Køtwnhavn.

Kirkens Mure staar nu smukt med 
deres rode Munkesten uden Puds og 
med Rester af gamle Vindusbuer. 
Paa Sydsiden findes paa et Frem
spring i .Muren en rundbuet profile
ret Portal ovor den gamle forlængst 
tilnmredc Præstemdgang. Vod Op
fyldning om Kirken er Portalens nc-

svær, jornbeslaaet Der i on ellers 
beskeden Døraabning forur ind lil 
Skibet. I Vestenden or paa et Pulpi
tur anbragt el godt Orgel, tilvejebragt 
for ca. 1600 Kr., der var Omskudet 
af en Basar, som 1016 afholdtes i 

iLungholms Have. Under Orglet slaar 
en gammel Goanitdobefont, som 
lidligere i mange Aar har slaaet i 
Lungholm Have, hvorfra den alfer 
er flyttet tilbage til Kirken. En an-



don. gammel. mon lidt mindre IV  Alterbordet er afTra- med et stort 
Vfont slaar i Koret; den er af gul- Krusifix fra 1875 som Altertavle.
landsk Kalksten. Daabsfadet or af 
Messing, uden de sædvanlige Figu
rer. kun forsynet mod et Par utyde
lige Vaaben og et Par ligeledes ret 
utydelige Hogstaver.

ST. L A U R E N T I U S

Paa Skilxets Xordvæg hænger en 
Træfigur fra del 14. Aarlmndnede,

Korsel er nf Trio, mon Frelseren af 
Bronce. Pnn Korels Sydmur lia-nger 
en Prawtelnvle af uregelmæssig 
Form med Navn og Aarstal for Præ
sierne samt do af Præsien Jacob 
Clausen digtede Vers. el om hver 
l’ra'st. i Tiden fra I41.r> til 1612. Tav
lens Indskrift lyder saaledos:

.KrindlevsOlsdorps Præsle Chrmiike 
fil 227 Aarstid beregnet.

De furste tro haver været Katoliker. 
do 6 sidste evangeliske.

lir. Henrik Hagaj.
Ilidkaldet 1415, bortdode 1-4-10. 

Pr;ust her i 25 Aar.
Del Aar. Johannes Hus blev brænd. 
Kr jeg til denne Kirke send.
Kn Præst all efter Pavens Skik.
Og om min Bente Tretie tik.
Jeg tænkt’ af Olsdorps Kirkes Korn 
At blive rig: Blev J)od tilforn.

Hr. Peder (Jepsen-). 
Hidkaldel H40. dude 1478.

Præst lier i 38 Aar.
Udi det Aar jog blev Præst,
Kr Trykeri pnnftinden.
Min Formands Sag om Henlen bc<lst 
Jeg mente al va-re vunden.
Men der jeg kom til delte Sted,
Jeg andet fik at vente.
Den Sag gik Olsdorps Kirke med,
Og Inng Tkl her jeg tjente.

forestillende Kirkens Skytshelgen 
St. Laurentius. Prædikestolen med 
Lydhimmel er el ikke ringe lol-' 
landsk Arbejde fra 1622; den bærer i 
4 Felter med ornamenterede Buer 
Apostlene Peter. Andreas, Jacob og 
Johannes.

Hr. Holuf.
Ilidkaldet 1478. dodo 1517.

Præst og Provst tillige i 39 Aar. 
(Paa Tavlen mangler do forstc 6 

Linier af nodenslaaendo Vers, (La de 
vnr ulæselige, da Tavlcft blev 

opmålet 1811; de er tilsattc her efter 
Præstckronikcn).



Jok følger hor næst. som Roluf hed
der ined Ære,

Jog blev Ærendlcfs Præst, straks 
Herreds Provst ni være.

Der vort Aeademi blev stillet i Dan- 
nomnrks Rigo.

Paven gjorde mig fri, Jeg tord* ej no
gen Mand vige.

Sognet glemmer ej mig. thi jeg paa 
Ærendlef Stævne

Vilkaar bragte for slig', al Ejere- 
Breve mig nævne.

Mens de Eger boston, som sig om 
Kirken udbrede,

Rolur glemmes ej maa, thi han dem 
plantede spæde.

Hr. Laurits Jibson.
Hidkaldct 1617. reformeret 1537. 

dedc 1551.
Præst lier i 34 Anr.

Her Roluf dode bort, der Luther Gud 
til Ære

Guds Ord med Fremgang godt be 
gyndte forsi at lære.

Da jeg blev kaldte hid. og efter 
Munke-Skik

Betjente dette Sted, til jeg Forstand 
og fik.

Lov ske denne Herre Gud, som mig 
saa vel omvendte

Samt alle danske Folk. At vi Guds 
Vej ret kendte.

Jeg var den forsi Præst, som udi 
Erindlev

Til helligt Ægteskab forlov frit given 
blev.

Hr. Jorgen Ticke. 
Hidkaldct 1551, bortdode 1505.

Præst hor i 14 Anr.
Ved de Tider som Sihlcn ganske
Forst blev onskelig prented paa 

danske,
Jeg hid kaldtes at prædek' og lære.
Korset Innligl vilde jeg bære,
Glæden siden bestandig at nyde:
Sligt kan ogsaa mit Mærke betyde.

Hr. Jorgen Matasen Griim. 
Hidkaldct 1565, dode 1587.

Præst her i 22 Aar.
Del Anr den Spanier tog for forst nt 

ransage,
Hvor nogle fandtes, som fra Paven 

vige londe,.
Dem at forderfv' i Grund, til Dode 

dem at plage:
Det Aar som danskes Sværd for Fal- 

kenherg slog ned
De mange svenske Mænd, og Afbræk 

stor dem gjorde,
Blev jeg forordned Præst til denne 

Menighed.
Jeg ved Guds Nnadc saa paa delte 

Stod med Flid
Guds Ord forkyndel har i lo og lyv* 

Aara Tid.

Hr. Mogens Hanason.
Hidkaldel 1587, aflakkode 1580.

Præst her i to fulde Anr.
Jeg Magnus, det nr stor, til Embedet 

var ringe,
Men til et lystigt Lnug jeg havde 

Sind og Mod.
Jeg fra Forargelser mig ikke vilde 

tvinge,
Min Hustru var jeg ond, og hun var 

mig ej god.
For sligt jeg blev betænkt, som Ov- 

righoden raade.
Fra disse Kirker to slet at afsige 

mig.
Til Hoslok drog jeg forsi, jeg Gud- 

land siden naaodc.
Der fik jeg Lejlighed, og døde kri

stelig.

Hr. Jorgen Poderssøn. 
Hidkaldct 1580, dode 1620.

Præst her i 31 Aar og Provst i 0 Aar.
JJer Danmark kongolos vAr bleven, 

i alig fær
f ra  Odense jeg hid ret lovlig kal

det er,



ron iBertouch-Lehn 24. December 
1924 til Olslrup Kirke». Kirken har 
en stor Solvkalk. der i Bumlen bæ
rer Bogstaverne R. I. B. i'., men in
gen Aarslal eller Yanben.

Kirkegaarden er omgivet af en 
Granilmur. udenfor denne ligger er. 
Kørelade og et Kirken tilhørende 
(Hus. Kirken ejes af Baroniet Søn- 
derkarJe, der for en Del Aar siden 
lod den restaurere paa en bande 
smuk og pietetsfuld Maadc.

PRÆSTE KRØNIKEN.
Præsten og Provsten Jacob G!nus- 

sen skrev i Tiden omkring 1(550 en 
Præstekronikc. der endnu er bevaret 
og som indeholder adskilligt af in 
teresse: noget af det er a ll nævnt. Af 
dens Beretning om Præsterne skal 
her kun nævnes følgende. Roluf, der 
var Sognepræst i Krrindlev-Olstrup

KI RKENS SYDSI DE 
(F*r sidste Restaurering)

Paa. Alterbordet staar en syvarmet fra 1478 lil 1517, plantede en Række 
Stage, Mage til den i Errindlev; den er Ege omkring Kiricen, der endnu stod 
»skænket af Poul Abraham Lensba- paa Jacob Claussens Tid.

Og straks beviste mig ved Guds Ords 
Kundskab lærd.

1 Skoler hidenlil, i Herrens Kirker 
der.

Jeg havde trolig lært, bevist og Tro
skab her,

Ved Guds Aands Ord og Kraft be
stod jeg vel enhver,

Og ved Guds N'ande var jeg udi Lev
ned skær,

Til Provsleembede jeg er og akted 
vær.
Hr. Erik Andersson Tuxen. 
Hidkaldet 1620, dode 1642.

Præst her i næsten 21 Aar.
De Odense Borger var mig hulde,
Jeg disse to Kirker betjene dog 

skulde,
Jeg lærde med Iver. og Synden ej 

duide,
Jeg turde vel røre Samvittigheds 

buide.
Min værdige Formand jeg troligen 

fulde
Fra Skoler til Kirker, fra Kirker til 

Mulde.



Mogens Hanssen blev 1687 af Hen
ning og Absalon Goye lil Kelstrup, 
Mogens Goye til Bremerevold og 
flere udvalgte Kaldsmænd kaldet til 
Præst her imod at forpligte sig til 
aarlig at yde nogen Undenstettelse 
til Formandens Enke samt ægte hans 
Datter Margrethe. Delte Ægteskab 
blev meget ulykkeligt. Thi Konen 
»foragtet sin Mand og elsket andre 
mere end hannem« og klagede sta
dig over ham til Mogens Geye, saa 
denne ikko vilde »hore hans Præ
diken «, men »segle Fuglse Kirke«. 
Og Mogens Hanssen selv slog »sig paa 
idelig Drukkenskab« og daorligt 
Selskab baade hjemme i sit Hus, 
bos Sognefolkene og i Kobslæderne. 
Ofte udartede Drikkeriet til Skæn
deri og Slagsmaal, saa der var »stor 
Forargelse og en meget ond Husskik 
i denne Præslgaard«. Den fordrukne 
Præst og hans letsindige Hustru blev 
flere Gange stævnet for Provsten for 
at modtage ̂ Formaninger og Advarsler. 
Da del ikke hjalp, maalte Præsien 
skriftlig forpligte sig overfor Prov
sten til under sit Kalds Fortabelse 
a t forbedre sit Levned. Da heller 
ikke dette hjalp blev den syndefulde 
Præst stevnet for Landemodet i Ma
ribo og for at undgaa en streng 
Dom, maatle han her frivillig give 
Afkald paa sil Kmbcde, som han kun 
havde haft i to Aar. Mogens Hans- 
sen rejste til Gulland, hvor Mo
gens Geye var Lensmand og paa- 
ny skaffede ham et Emhede, og 
da han nu var fri for Konen, syn

tes han at have forbedret sig. Konen 
blev i Krrindlev og ægtede Degnen. 
Ogsaa han kom i Fortræd og blev 
afsat, fordi han paa Marken havde 
handlet ilde med et Kvindfolk, »hen
des Klæder skamferet og midt op paa 
Laarene dem afskaaret«. Han hlev 
senere igen taget til Xaade og flk 
Degnekaldel i Skerringe.

Den næste Præst Jorgen Pedersen 
sad i Kaldet i 30 Aar og flk med sin 
Hustru 5 Sanner og 5 Dotre. Han 
blev tillige Provst i Fuglse Herred 
og blev fort som Vidne mod Bispen 
Hans Knudsen, da denne blev an
klaget for al nære kalvinske An
skuelser og frademt Bispekaldet. Jor
gen Pedersen laa flere Gange i 
Trætte med sine Sognefolk om de 
Ydelser, han havde Krav paa. 1596 
indxlagide han Bønderne for Her
redsfogden, fordi de nægtede at svare 
ham Tiende af de Ærter og Vikker. 
de avlede paa de lavt liggende Jor
der, hvor Kornet havde vanskeligt 
ved at blive til noget Dommen gav 
ham Medhold. 1697 indklagede han 
Husmændene, fordi de nægtede al 
yd© ham Arbejde, ogsaa her gav 
Dommen ham Medhold. Videre kla
gede han over, at de ikke ofrede til
børligt til ham ved de tre Offertider. 
Husmændene svarede hertil, al da 
de kun havde smaa Indtægter, kun
de de ikke yde stort Offer. Alligevel 
flk de Tilhold af Herredsfogden om 
al ofre tilhorligt efter deres Evne. 
At Jorgen Pedorsen ogsaa havde 
Øje for sine Pligter frewgaar af

M



hana Iver under Pestens Hasen 
1620. Den sidste Søndag han levede 
forrettede han begge Gudstjenester, 
tog derefter til Fuglse og gav Præ
stekonen, der faa» syg af Pest, Sakra
mentet, log igen hjem til Errind- 
lev og begravede 7 Pesllig, saa følte 
han sig selv syg og gik i Seng; »om 
Morgenen aad Jian Hununebrød i 
Guds Hige«, d. v. s. han dode om 
Natten af Pest.

Hans Efterfølger Erik Andersen 
Tuxen maatte for at faa Kaldet ægte 
den 66-aarige Enke og paatage sig 
Stedfaderskabel for hendes 10 Børn. 
Han var da 33 Aar. altsaa nøjagtig 
halv saa gammel som Konen. Hun 
var. sikkert paa Trods af hans For- 
haabninger, overordentlig sejglivel 
og blev over 86 Aar, saa den ulyk
kelige Præst maatte trækkes med 
hende i over 20 Aar. Han havde 
imidlertid selv fnaet »Svindsot« og 
døde allerede Aaret efter.

164-2 blev Præstdkronikens Forfat
ter Jacob Claussøn Præst her. Han 
var Søn af Ridefogden paa Søllested- 
ganrd og Rudbjerggaard Claus An
dersøn, som var gift med en Præste
datter fra Søllestcd. Jacob Claussøn 
var først Kapellan hos sin syge For
mand og blev efter dennes Dod 
Sognepræst og gift med en af 
hans Stoddolre; men hun dode 
allerede Aaret efter i Barselseng. 
Den 13. Oktober 16M giftede Ja
cob Claussøn sig igen. Paa hans 
Bryllupsdag »blev 15 af kongelig 
Majestæts Skibe her sonden Landet

skudt i Brand af den hollandske og 
svenske Flaade, os og vore Gæster 
til stor Forskrækkelse«, saa hele 
BryilupsselskAbcl tik en brat Ende. 
Med sin andon Kone levede han i 
16 Aar og fik 11 Børn, 6 Sonner og 
6 Pølro, hvoraf de f> Sønner dode. 
Tredie Gang giftede ban sig med Ide 
Jensdatter, Enke efter Haadmand 
Hans Matzon i Nakskov, hun døde 
3 Aar efter »uden Livs Frugt« i Æg
teskabet. Sine sidste i  Aar levede 
Jacob Claussøn i »enlig Stand«. Han 
døde 1668 efter at liave været Præst 
i Errindlev-Olstrup i 26 Anr og 
Provst i Fuglso Herred i 10 Aar. 
Han har gjort sig fortjent ved flere 
efterladte Arbejder bl. a. Præslckr.»- 
nikon og Beretningen om hans Prov- 
slevnlg. hvori han bl. a. fortæller, al 
Præsterne efter a t være samlet i Ho
leby Kirke for at foretage Provste- 
valgct, tilbragte bele Dagen med 
Skænderi og »Mundklammer« og ud- 
skaddtc hverandre paa det strenge
ste Valget kunde de ikke blive en i
ge om og til sidst maatte Lensman
den træffe Afgørelsen.

Jacob Claussons Efterfølger i Kal
det var Jacob Poulsen Prip. Han var 
Kapellan hos Claussøn i dennes sid
ste Leveaar og ægtede hans Datter 
Anna, der havde del Uheld at kom- 
mo for tidlig i Barselseng, hvorfor 
hendes Mand maatte søge om Til
givelse hos Kongen. Konen dode 
1686, og han satte da den under Be
skrivelsen af Kirken omtalte Lig 
sten over sin »salig Hustru, den



lm»derlige Malrono Anne Jacobs- 
datter«.

Den næste I*ræsl i Embedet gik 
det endnu værre; det var Knud 
Schritsmeier; han kom som Student 
i Prips Hus og besvangrede hans 
Datter > nogle Aar for hun blev hans 
Kone«, ikke desto mindre fik han 
1703 Benaadning for fejltrinet, blev 
Kapellan hos Svigerfaderen og se
nere hans Efterfølger i Kaldet.

Af den senere Tids Præster skal 
kun nævnes Thor Johan Christian 
Heramb, der var en hojt begavet 
Mand og dertil en udmærket Sjæle
sorger; han døde 1858. En af hans 
Sønner var i mange Anr Uege i 
Nakskov.

Præstegaarden, der tidligere har 
haft ca. 40 Hektar, har nu efter 
Udstykningen for et Par Aar siden 
kun ca. 12 Hektar. Bygningerne er 
gamle; innaske delvis de samme, der 
opførtes 1791 efter at Præstegaarden 
den 24. Januar samme Aar var 
brændt.

NIELS HEMMINGSEN.

Errindlev har Æren af al være 
Danmarks mest læromte teologiske 
Lærers Fedoslcd, idel Niels Hcm- 
mingson fødtes hor 1513. Faderen 
Hemming Nielsen, der antagelig har 
været Fieslebondc, døde tidlig, men 
Farbroderen, Bysmeden Hans Niel
sen, to* sig af Drengen og sorgedc 
for, al han kom i Nysted Latinskole. 
Hodby var jo dengang kun en Bon
deby og havdo ingen Skole, og Ny

sted var Errindlevs nærmeste Køb
stad og det Stod, hvor aaavel Eg
nens Bønder som Adel søgte. Gnyer
ne paa Kelstrup og Karrstrup siges 
jo al have stiftet Klostret i Nysted. 
Men iovrigl var i de Dage det afgø
rende vod Valget af Skolen for en 
fattig Dreng udelukkende Hensynet 
til. hvor han bedst kunde bjerge fo 
den ved gode Menneskers Hjælp. Og I 
saa Henseende har del nok knobet 
haardt for den lille Niel6 Hemming- 
sen; han skal af den Grund flere 
Gange have stiftet Skole og forsøgt 
sig baade i 'Næstved og Roskilde. 
Sidstnævnte Sted var han heldiget 
og vandt, lakket være sin Flid, Dyg
tighed og Beskedenhed, don velha
vende Heklors Hjerte og Bistand, og 
nu stod Vejen til Visdom og Berøm
melse ham aaben. .Med Stolte bl. a. 
af Johan Urne til Engestofte stude
rede han forsi i Malmo og senere i 
Wittenbcrg, hvor han vandt Philip 
Mclanchthons Yndosl og blev en af 
dennes kæreste Disciple.

1542 vendle Niels Hcmmingsen 
hjem og Aaret efter blev han Pro
fessor ved Universitetet, forsi i 
Græsk, senere i Dialektik og 1553 
tillige i Theologi. Han havde allcrc- 
do dn udgivet flero Læreboger, der 
blev meget benyttede baade her og 
i Udlandet. I de følgende 25 Aar ud
foldede Niels Hemmingsen en Virk
somhed som Lærer og videnskabelig 
Forfatter, der gjorde hans Navn be
rømt over hele Europa. Hans Beger, 
der naturligvis alle var skrevne paa



Latin, benyttedes ved de flesto Uni
versiteter o* var tillige en fortrinlig 
Hjælp for la ste rn e . Som Lærer 
havde han franske ualmindelig Ev
ner til at fængsle og Ixsgejslre sine 
Tilhorer? og hans Disciple saa op til 
den af Ydre lille og uanseelige Mand 
med en Hengivenhed og Beundring, 
der fulgte dem hole Livet Han lik 
Tilnavnet »Danmarks Melanchthon«

NIELS HEMNINGSEN

og »Danmarks La-rer for alle Lære
re«. Yidenskabsmænd fra Nær og 
Kja-rn kom til ham for at berige# 
gennem Samtaler og Drøftelser mod 
ham.

Men omsider dalede ogsaa Niels 
Hommingsens Stjerne. Tolerance var 
et i de Tider ukendt Begreb paa det 
religiose Omraadc og navnlig blev 
Calvinisterne stærkt forfulgt særlig 
i Tyskland. Da Kurfyrsten af Saxen.

Frederik Ils Svoger, stadig klagede 
•»ver. at Niels Hemmingsen ha-ldedv 
til den calvinske L arer og havd? 
givet Udtryk derfor i sine senere 
Lorehogcr: blev han kaldet 'or Kon
gen og maatte tilbagekalde nogle tf 
sine Udtalelser i i.atrebogoxne. Men 
Svogeren og Sestcrcn i Saxen I.mI 
stadig ikke Kongen i Fred og for at 
faa Ende paa Kvalmen gjorde F re 
derik 11 endelig kort Proces og ;iI- 
sfcedigede lo7i> Niels Hemmingsen 
fra hans Professorembtde og forvi
ste ham paa on Maado til Roskilde 
hvor han havde et Kanonikat. I 
l ’naade var han egentlig ikke faldet 
»tg der blev serget for. at han havde 
sit gode Udkomme, men med hans 
Lærergerning var og blev del forbi

Sine sidste 20 Aar levedo Niels 
Hemmingsen i Roskilde ivrig syssel
sat med litterære Arbejder og mod 
sine Forretninger vod Domkirken. 
Efter Frederik lis Dod udgav ban 
flere nye Skrifler, der viste, at han 
hverken havde mistet sin Aands
kraft eller ændret sine religioso An
skuelser.

Niels Hemmingsen var tre Gango 
gift. men havde kun Born i forsle 
.Kgleskab. Konens Navn kendes 
ikke; hun blev sin Mand utro og 
forte el saa udsvævende og forarge 
ligt lævned. at han maatte lade sig 
skille fra hende. Desværre gik ikke 
alene Faderens store Evner, men og
saa Moderens slette Egenskaber i 
Arv til Bornene. Sonnen Hans. der 
var opkaldt efter ‘Farhroderen. den



(or nævnte Bysmed. blev allerede 2«) 
A;ir tamme! Professor, men hengav 
siv' til ot saa Yildl of udsvævende 
Liv. at man efter mange iTugteslose 
Advarsler blev nodt til at afskedige 
!um  Kn Tid efter var han Præst 
paa Gullnnd. blev ogsaa her afske
diget og levede tilsklsl n»rra«l af 
Almisser. Datteren blev gift mod 
Professor Hammer og deres Son Ma
gister Niels Hammer bragte ligele
des Sorg og Fortvivlelse over Morfa
deren ved sit slette l.evned. Niels 
llemmingsens andet .Kgteskab var 
lykkeligt; denne Hustru dode 1582 
og Aaret ofter giftode Niels llem 
mingsen. som da var 70 Aar. sig 
paanv. Han levede endnu i 17 Aar 
og blev k;vrlig plejet af Hustruen, 
der giftede sig igen 6 Aar efter hans 
Dod.

23. Maj 1600 dode Niels llem- 
mingsen og blev begravet i Roskilde 
Domkirke. Hans'Navn vil altkl blive 
nævnt med Hæder.

KELSTRUP—GØTERNE.

Midt i Bremersvolds vidtstrakte 
Marker, ca. 1000 (Meter Sydost for 
Hovedgaarden ligger et endnu for
holdsvis velbevaret Voldsfod; det er 
Hestorne af den gamle Adelsgaard 
Kelstrup, eller som man i ældre Tid 
skrev Kielstrup.

Her paa denne Egn havde den bo 
nmito danske og specielt lollandske 
Adelsslægt Go\t sin oprindelige 
Hjemstavn og gennem Aarhundreder 
sine vidtstrakte Besiddelser. Kel

strup og Kærsirup man strides om 
.-Kron for at være Slægten« lerste og 
ældste Besiddelse, hvilken al dem. 
der i saa Henseende skal have For
trinet, maa her lades ubesvaret; vi 
skal over 700 Aar tilbage i Talen for 
at laa Sporgsmaalet klaret og de 
Kilder til Slantens forste Historie, 
vi kender, er dunkle og vage. Alle
rede 1286 er begge Guarde rige ag

Q ØV E R N E S VAA B E N S K J OU D

ansete; thi det hedder, at Herrerne 
til Kelstrup og Ka<rslrup i delte Anr 
stiftedo Kraneiskane.rkloslrct i Ny
sted og byggede Klostrets Kirke, 
Bibliotek og Sovesal.

Goyo-SIft'gtens Yaabon var tre 
Solv-lbskaUer paa blaa Bund i 
Skjoldet og to lhskaller med Paa- 
fugleljer paa Hjelmen. Der hersker 
nogen Vilkaarlighed i Skrivemaaden 
og Udtalen af Si&'gtsnavnet, idet



iimn lmudc træffer Gio med Udtalen 
Go, og Goye med Udtalen i to Sta
velser Goy-e, at sidstnævnte or det 
rigtigo hævdes af alle Genealoger. 
En Datterson af Biskop Absalons 
Sestcr forte Goycrncs Vaabcn; mon 
don ældste af Slægten, om hvem man 
vod lidt<Bcsked, er Rigels Drost Mn- 
thæus Gave, der 12G4 skrev sig til 
Kloretorp, det nuværende Flaarup i 
X.ærhoden nf Kærstrup. >l)o stolle 
Goycr« kaldte man i sin Tid. Slæg
ten og ikke mod Urette; den er en 
af Danmarks mest ansole Adelsslæg
ter og tæller en Række hojt frem
ragende Mænd og Kvinder indenfor 
sine vidlspændle Rammer. Adskillige 
af dem var Godssamlere i stor Stil 
og havde Besiddelser rundtom i det 
ganske Land, men Lolland var og 
blev Slægtens Hjemsted og her resi
derede dons Hovedlinier gennem 
Anr'hundreder paa Gnardene Kel- 
sirup, Kærstrup, Bremorsvold og 
Krænkerup (Hardenberg). Slægtens 
sidste Mand var Gcheimcraad, Stift
amtmand over Lolland-Falsler, Mar
cus Goyo; han døde 1G98 og tog 
Slæglsvaabncl med i Graven. Nalur- 
turligvis manglede heller ikke den
ne Slægt de sorte Faar; mest iøjne
faldende i saa Henseende or Sibylle 
Goye. Hun blev forfort, fodlc et Barn 
i DølgBinaal paa Jerslrup og kastede 
Barnet ud af Vinduet og ned i Borg
graven; hun blev dømt ti) Døden og 
halshugget 1035 i Odense i sit 24de 
Aar.

Men vi maa tilbage til Kelstrup.

•Først fra 1350 har vi sikkert redo 
paa Ejerskifternes Rækkefølge. Jens 
Staverskov Goye havdo da  arvet 
Kelstrup efter sin Fader. Han var 
1377 med al læseglc llaandJæslnin- 
gen for Dronning Margrethes Søn 
Kong Oluf. iKra Jens Slaverskov gik 
Kelstrup i Arv til Sønnen Oluf Stn- 
verskov Goye og derefter til dennes 
Son Henrik Slaverskov Goye, der til
lige ejede Kærstrup, hvortil han skri
ver sig 1430. Hans Godser blev ved 
hans Død delt mellem Sønnerne. 
Oluf Gøye, der fik Kelsirup, stød 
1448 tiltalt for et Drab, som han 
maallc sone med svære Bøder. 1451 
forle han Rctstrælle med Krik Pors 
til Ollingsø om Olstrup (Lungholmj 
og fik ogsaa ved Forlig tildelt en 
Part af Gaarden. Oluf Gøycs Søn 
Jørgen dode tidlig, og Kelsirup gik 
da i Arv til Olufs iBroder Anders 
Staverskov Gny til 'Kærsirup og 
derefter til dennes Søn Knud Goye. 
der 1548 var Landsdommer i Lol
land og skrev sig til Kelstrup, Kær
sirup og Galmindrup; del samme 
gjorde hans Søn Anders Gøyo. AJ 
dennes tre Sonncr fik Absalon Goye 
Kclstrup-, ban var Medlem af Rigs- 
raadet og 1594 midlertidig Medlem 
nf det Regcringsraad, der styrede Ri
gel under Christian IV.s Mindre- 
nnrighod. Omtrent ved denne Tid 
blev Hovcdgnnrdens Jorder betyde
lig forøgede, idel Bondebyen Kel
sirup. der var Fæslogods under 
Adolsgaarden, blev nedbrudt og Jor
derne lagt under Gaarden. Jacob



Claussen skriver i sin Pnestokro- 
nike fra Tiden omkring 1650: »Der 
or her endnu Levende i Sognel, aom 
er fodlo i denne By, som haver vie
ret en overmaade skon By med Til
liggende og Herlighed; thi til Kol- 
sirup Bya <• Gaardc haver Kel

gift til sin Mand Rigsraad Breide 
Ranlzau. Gaarden gik dermed ud al 
Gøyemes Eje, hvor den. havde va>- 
ret 3—<00 Aar. Karens Lykke blev 
forovrigt kun kort; thi hun dødo 
Aarel efter i Barselseng.

Broide Rantzau erhvervedo sonore

K E L S T R U P S  VOLDSTED

skov og megen Mark og Eng lig- ogsna Brcmersvold og de to Gaardo 
got*. skilles ikke mere. Omkring 1650

Absalon Geyes Baller Karen nodbrød don daværende Ejer, Erik 
arvede Kelsirup og bragte den Kaas, Bygningerne paa Kelsirup, 
ved sit Giftermaal 1508 9om Med- som da kaldtes »Søndergaard«. Jor-



dernc var da all lagi ind under Bre- 
merevold.

Paa omslaaondo Rids, dor er 
legnet 1874 af Professor Magnus Pe
tersen, ses endnu i Borgbankens 
noTdostre Hjørne Resierne nf en 
Kanrpeslensbygning. 1926 fandt 
inan ved en Uddybning af Vandlo- 
tæt fra Vcslre Voldgrav Roslerne af 
noglo nedrammede Tømmerstokke, 
der vel en Gang har dannel Funda
ment til Borgens Vindebro. Nu slaor 
der paa Holmen en Daglejerltolig, 
der bærer del fornemme Navn »Hol- 
mohus«. Hvor en Gang >de stolle 
Gøyor« fa*rdcdcs i Panser og Plade 
og drønende, sporeklirrende Ryllcr- 
slovler, hores nu kun Daglejerens 
Træskolramp mod Stenbroen foran 
Døren, og en lille bjæffende Hund 
har overlaget den bidske, tungt hc- 
vævnede Porlvagts ansvarsfulde 
Hverv.

BREMERSVOLD.
Navnet stammer fra 1587: før den 

Tid hed Ganrdcn Galmindrupgaard 
efter sin Beliggenhed i Landsbyen 
Galmindrup. Gnardens ældste Hi
storie taber sig i Fortidens Mørke. 
Første Gang den nævnes i nu eksi
sterende Papirer er 1867, da Adels
manden Niels Gøyc skrev sig til Gal
mindrup: han skal 1404 have ind
givet sig i Nysted Kloster. Hans Dat
ter Cathrine bragte Gaardcn til sin 
første Mand Jens Andersen Mule. 
som ogsaa tilhørte Gøyeslægten; efter 
hans Død giftede hun sig i 1411 mod 
Hans Kropelin, som derefter skiftc-

dc med bondes første Mands og 
hendes Faders Slægt. Galmindrup 
blev antagelig derved delt i flere Ar
veparter, som dog vist alle var paa 
Goyøshcgtons Hænder. 1459 skrev 
Anders I^auridsen Gøyc sig til Gal
mindrup og 1466 skal Krengiscl Niel
sen have ejet det halve Galmindrup. 
I nogle Aar taber man nu ganske 
Gaardcn af Syne. 24. August 1505 
udsteder Kong Hans Brev til dem 
som bo i Galmindrupgaard og alle 
dem som bo paadeG aarde og Ords, 
som horer under Hovedgaarden, al 
de herefter skulde være Oluf Holger- 
sen l’lfsland, Lensmand paa Nyku 
bing Slot, lydige og give ham den 
aarligc (Landgilde', Gæsteri, Sago- 
fald og all andet, som »de pleje, og 
pligligen er aarligen al gøre og give 
og derpaa svare ham paa Kongens 
Vegne og Ingen anden». Efter dette 
ser del ud som Kronen har ejet Gal 
mindrup. Kort efter er den dog atter 
i Gøyesla;glens Besiddelse-, thi 1517 
skriver Knud Gøyc sig til Kelsirup. 
Kcrslrup og Galmindrup. Hans Søn 
Anders Goye arvede alle tre Gaarde 
og delle dem mellem sine Son ner; 
den yngsle af dem Mogens Gøyc fik 
Galmindrup.

Mogens Goyo var fodt 1547, han 
kaldtes 1572 Hofjunker og skrev sig 
1578 til Kngcbøllc (Taagcrup Sogn' 
som han skal havo nyopført, Mur
rester kan endnu oppløjes paa S te
det bag Engehøllehusenc. 1577 lil 79 
var han Lensmand paa 'Bornholm, 
1581—84 paa Korsør og 1584—87 paa



(Udland. Han skrev sig i disse Aar 
Mogens Goye til Gnlmindmp. 1">87
slog lian sig ned pna sin Gaard, hvor 
han kort forinden havde nedrevet 
do gamle Bygninger og opfort en ny 
finard. som han gav Navnet Bro 
incrsvol-l; fra 1 5S7 skriver han sig 
ikke nii'ic til (ialmindrnp, men ti! 
Bnmersvold. Samtidig forsvinde:

Hans Lehen vakte Forargelse selv i 
de Tider, hvor man sna sandelig 
ikke var snerpede pnn Adelsgnar- 
dene, men kunde tillade sig noget aT 
hvert, uden at der gik storre Gny nf 
del 137(> giftede han sig med Hel
vig Goye. Batter af den rige og 
ma gtige Higshovrnester Mogens Goye 
ti! Krenkerup. der i sine to .Kgt>*-

B R E M E R S V O L D  H O V E D B Y G N I N G

Hyen (ialmindrnp. idet Mogens Goye 
nedrev Gaardenc og lagde deres Jor
der under llovcdganrdon.

Vi har allerede horl, hvorledes 
Mogens Goyes Foged paa Galmin- 
drup heskyllede udsvivvende og los 
agtige Folk overfor Sognepræstens 
Angreb, og alene heri ligger jo et 
'Fingerpeg om, at Jfcrrcn ikke var 
af de hedste, nanr hans Svende op- 
traadte saaledes. Mogens Goye selv 
var dn ogsaa en gudsforganen Krop.

skaber havde 21) Horn. Helvig var 
Nr. 13; hendes Fodselsuar er ikke 
angivet, men da hendes Moder d id ' 
i Barselseng 1328. maa Helvig va re 
fod l omkring 1321). Hun var forsi gift 
mod Otte (iyldensljerne; han dodo 
1531 og derefter sad Imn Enke i 
godt 23 Aar og blev saa gift med 
Mogens Goye. Hun har altsaa den 
Gang vieret 33 Aar og lian var 29. 
Antagelig har hendes l’enge og Gods 
fristet ham mere end lnfndes Ung-



dom og Skonhed, men Resultatet af 
Spekulationen blev ofsaa i ægteska
belig Henseende det slettest mulige. 
Ægteskaber med saa stor Aldersfor
skel i Konens Disfavør var dog in
genlunde noget enestaaende i de Ti
der. Mogens Goyes Sosler, Eline Geyc 
bier f. Eks. ferst gift da hun rar 47 
Aar, hendes Mand, Laurids Ebbe
sen til Thulstrup, rar kun 28 Aar, 
og dog levede de fredeligt sammen i 
39 Aar: saa dede hun, hvorefter 
Manden naaede at blive gift et Par 
Gange endnu.

Mogens Goyes .Ægteskab blev der
imod alt andel end fredeligt og gav 
Anledning til en Skilsmissesag, der 
ved sin ejendommelige Motivering 
fik et hojst delikat Præg. Begærin
gen blev indgivet af 3 Adelsmand, der 
var gift med Oøtre af Hetvig Goyes 
Datter. I sit Ægteskab med Otte Gyl
denstjerne havde Helvig G«ye nem
lig Datteren Karen, som blev gift 
med Jergen Marsvin. Blandt deres 
10 Børn rar Helle, der blev gift med 
Axel l’rup, Ane. der blev gift med 
Hans Axefesen ^Arenfeldl) og den be
kendte Ellen Marsvin, der ferst blev 
gift med Ludvig Munk og nred ham 
fik Datteren Kirstine Munk (Chri
stian IVjs senere Gemalindet Det 
var disse tre Adelsmand, der 1591 
klagede til Kongen over den Behand
ling, deres Hustruers Bedstemoder 
fik i sit Ægteskab med Mogens Geye 
og begærede paa hendes Vegne Skils
misse. I el Brev til Universitetet paa- 
lagde Formynderregeringen i Kon

gens Navn Universitetet og Roskilde 
Domkapittel at udtale sig om Sagen, 
og i dette Kongebrev er de tre Adels
mands Klageskrift gengivet saa- 
ledes:

Os elskelige Ludvig Munck til Xor- 
lund. Embedsmand paa vor Gaard 
udi Tronhjem, Hans Axelsen til Ry- 
gaard og Axel Urup til Allenip haver 
underdanigst givet os til Kende, at 
de nu med det forste agter at tiltale 
os elskelige Mogens Goye til Bre- 
mersvotd, fordi han nu i saa lans 
Tid haver varet udi Ægteskab med 
deres Hustniers Mormoder. Os el
skelige Helvig Goye. og dog i al den 
Tid ikke haver haft saadan kristelig 
Samkvem og Omgængelse med hen
de, som en kristen Ægtemand nred 
hans Ægtehustru bor at have. hvor
imod han til Tider har level udi 
Skorlevnet og utilbørlig Utugt med 
andre og udi samme Skerlevnet har 
avlet Børn, hvorfor de mener, at 
fornavnte Mogens Geye og Fru Hel- 
vig burde vare at adskille Tra hin
anden. De agter nu til førstkom
mende Tampe rdag at indstævne 
ham for Kapitlet i Roskilde*) og ta
ge Dom over ham«.

Videre hedder det: »Efterdi det er en 
meget vigtig Sag. som med Forstand 
og Flid bor dommes udi, saa ville 
vi, al 1 (Professorerne) sammen med 
Roskilde Kapitlet denne Sag foreta
ger, grangivelige» overvejer og uden

•) Kapitlet var dømmende i alle 
Skilsmissesager.



al Opsættelse o* Forhaling damroer, 
hvad kristeligt og Rel kan være«.

Sagen kom (or Kapitlet den 19. 
Maj 1591, men Dommen er ikke op
bevaret. Skilsmisse — der jo var en 
overordentlig sjeldcn Begivenhed i 
de Page — blev dog vist Resultatet. 
I al Fald opholdt Hel vig Gøye sig i 
sine sidste Aar paa Clausholm, som 
ejedes af hendes Broderdatter Mar
grethe Geye, gift med Peder Brahf. 
Her .dede Helvig Gnye 1697 og blet 
begravet i Voldum Kirke, hvor og- 
saa hendes Fader, Rigshovmesteren 
den store Mogens Geye, og hendes 
forste Mand. OUe Gyldenstierne, var 
l>egravet.

Aarsagen til det ulykkelige Ægte
skab mellem Helvig og Mogens Geye 
maa naturligvis ferst og fremmest 
sogos i den store Aldersforskel, men 
ogsaa i Mogens Gøyes Karakter. Han 
var ikke alene en udsvævende Her
re, nren ogsaa en trættekær Person, 
hvorom hans mange Proceser vid
ner. Under Ringsebelle Sogn er alle
rede omtalt hans Proces om Olden- 
svin-Relten i Hyldtofte og Ringse- 
bolle Skov. Skent Mogens Geye kun 
ejede en ringe Skovpart, der herte 
til Engeholtegaard — som han havde 
faaet red Soskendeskifte — rejste 
han Krav om Eneret til Skoven. Han 
tabte ved Landstingsdommen og efter 
Appel til Kongens Retterting ogsaa 
her. Xfed andre Naboer havde han 
ogsaa Processer, der bestandig gik 
ham imod. Ja, han drev del endog 
til at fere en Sag om en Hest — der

tilhørte en af hans Bønder og rar 
funden ihjelslagen paa Marken — 
gennem alle Instanser. Han krævede 
og fik Nævn nedsat for at efterspore 
Hestedrabet, fik Dom ved Herreds- 
tinget og Landstinget og Utsidsl ved 
Kongens Retterting. 1 alle Instanser 
tabte han Erstalningssegsmaalet eg 
opnaaede ved Relertingsdonunen at 
faa en skarp Irettesættelse fordi 
han paa ganske ulovlig Vis havde 
krævet 12-Mandsnævn nedsat for en 
Hests Skyld.

Da han blev gammel fik han travlt 
med at indynde sig hos Vorherre 
gennem rigo Gaver til Errindlev 
Kirke; Altertavle og Alterkar. Døbe
font og Klokker og Epitafier skænke
de ban i sit 60. Aar. Hans Dødsdag 
kendes ikke; det sidste man roed 
Hensyn til Aartat horer om ham er 
1607, der slaar paa Døbefonten og 
Klokkerne. Han er antagelig dod i 
Tiden omkring 1610; thi 1613 maa 
Bremervolds nye Ejer, Breide Rant- 
zau, have Øvrighedens Hjælp til at 
fere noget Løsere, som Mogens Gøyes 
Arvinger forbitret nægtede al tage 
sif af, fra Bremersvold til Mogens 
Geycs Gaard i Maribo. Heller ikke 
hans Begravelsessted kendes, og del 
er ingenlunde afgjort, at han er be
gravet i Errindter Kirke-, marraora 
danica, der indeholder adskillige an
dre Gravskrifter fra Kirken, gengiver 
ikke nogen ovor Mogens Gøye.

Nu er Sporene bande af Galmindrup 
og det Bromersvold. Mogens Gøye 
hyggede, omtrent udslettede: der er



nu kun el Par Gravstumper tilbage nf 
det gamle Brcmersvold. Men paa et 
Matrikelskort fra 1792 har man en 
Grundplan, der giver et ikke helt rin
ge Billede af det vidtstrakte Anlæg; 
en Del af Gravene var ganske vist

hvor Borgen har liggel omgivet af 
Grave (1) paa alle lire Sider. Uden
om denne Grav er en anden Grav i.2;, 
der dog kun gaar om 'Borganlægets 
tre Sider, men som oprindelig har 
fortsat mod Nordost og staaet i l nr-

G R U N D P L A N  F R A  1772

allerede da fyldte, men det er ikke 
vanskeligt paa Grundlag af det der 
den Gang var bevaret, at konstruere 
hele Planen i Kæstningsanlægcl. 
Grundplanen, der her gengives, viser i 
Midten af Anlægct en firkantet Plads,

bindclse med den derværende Grav- 
rest, som forovrigt eksisterer endnu. 
I^idegaardcn har da haft sin Plads 
indenfor denne Firkant, saaledes .il 
Ladegaarden har været omgivet al 
en enkelt Grav (2), men Borggaardcn



af en Pnbbeltgrav (1 og 2V Mellem 
Borggaardons lo Grave viser l’lanen 
nogle Bygninger, der selvfølgelig 
skyldes on senere Tid og som vi her 
maa so bori fra. Oprindelig liar der 
mod Sydvest og Nordvest været en 
Vold 'ni mellem de lo Grave, medens 
Strimlen mellem Gravene i Nord
ost (I)"' liar vieret en Del af Indkørs
len. Mod Sydvest viser Planen end
nu en lang Grav (8), der har haft li! 
Opgave ni flankere Indkørslen og 
derfor oprindelig har været forlæn
get. som de punkterede Linier viser, 
vinkelret om den mellemste Grav 
(2) op til den Sump. der paa Planen 
er angivet som el stort firkantet 
Vandareal CO. Det gamle Kort vi
ser, at Landevejen Cc) tidligere gik 
Vest for G aarden og ikke som nu 
Ost for den. og naar man tager dollc 
med i Betragtning er hele Anlæ
gels Karakter og Plan tydelig nok 
Adgangen til Borgen gik mellem 
de to ydersle Grave (2 og 8). En 
indtrængende Fjende kunde da paa 
Vejen frem mellem do lo Grave be
skydes fra Volden (al bag den mel
lemste Grav. Slap han alligevel ind 
gennem den paa Planen angivne 
Indkørsel (d) i det sydøstre Hjørne, 
skulde han' (ad b) passere op mellem 
de to østre Grave, hvor han kunde 
beskydes fra Borgen; han skulde saa 
videre ind paa Ladoganrdspladsen 
og derfra — alfer under Beskydning 
fra Borgen — bane sig Vej frem ad 
Broen over den nordre, indre Grav. 
inden han omsider naaedc Borgen,

hvor han saa endnu havde de svære 
Egcplanke-Dørc al forcere.

Det var altsaa en for sin Tid meget 
stærk Gaardhefæslning, Mogens Goye 
her havde anlagt. Selve Borgen cr 
tidlig gaael til Grunde — brøndt 
eller nedbrudt — thi allerede 1770 
nævner danske Atlas, at der kun 
fandtes Bindingsværksbygninger. Fo: 
godt et halvt Hundredanr siden foro 
log Professor Magnus Petersen en Un
dersøgelse nf Stedet og han fandt da 
endnu hugneSten af Borgens Grund
mur, og kunde ligeledes konstatere, 
at Indkørslen over don inderste 
Grav havde været sat af hugno Sten 
og at Broens Rækværk havde været 
dannet af fin rodgranl Granit eller 
Marmor. Professor Petersen kunde 
ogsaa den Gang paaviso dot gamle 
Voldsted af Galmindrup, der har lig
get Sydost for Gnarden. omgivet af 
Volde og Grave. Nu er ethvert S|>or 
heraf udslettet, mon Magnus Petersen 
fandt den Gang tydelige Rester; han 
skriver i sin Indberetning til Natio
nalmuseet: »Sydost for Gnarden 
(Brcniersvold) findes en anden Ruin. 
hvoraf endnu en Del Murværk i Jor
den. omgiven med Vold og Grave 
Tæl udenfor Graven har været Re
ster af en Bygning, maaske Vngl- 
lanrn. hvis Grund har været sikret 
ved nedlagde Egotræer. 12—18 Tom
mer i Kvadrat og lagt i Forbundt; lo 
blev oplaget og skaarel i Tommer for 
7—8 Anr siden og var aldeles fri
ske«. At det er Resterne afdelgnmfo 
Galmindrup her er Tale om bestyr-



kos ved en Bemærkning i Jacob 
Glatissens oftnævntc Pra'slekrønike 
fra Tiden omkring 1660; lian skri 
ver: »Slrnks ved Gnlmindrup er Brc- 
niersvold funderet«.

Ved Mogens Goyos Død gik Bro- 
niersvold ud a / Goye-Slægtens Eje 
og tilfaldt Breide Rantzau. Om del 
er skol ved Udpantning eller Kob kan 
ikke afgøres, men det skele i al Fald 
pan en Maadc, der, som nævnt, vakte 
Vrede hos Mogens Goycs Arvinger. I 
et Kongebrev af 7. August 1613 faor 
Lensmanden Knud Urne nemlig Or
dre til al rejse til Bremcrsvokl og 
registrere det Losøre, som lienslaar 
der og tilhorer Mogens Goycs Arvin
ger. Losøret skal han derofter flytte 
til Mogens Goycs Gaard i Maribo. 
Del oplyses i Brevet, at iBreide Rant
zau tidligere har skrevet til Arvin
gerne om al bortføre »dot Løsøre, som 
ikke medfølger Gaarden« og gøre 
»Gaarden ryddelig for ham«; men de 
nægter al befatte sig med dot,

Breide Rantzau var Rigsraad, Stat
holder i'København og en af Christian 
IV.s betroede Mænd; han lodedoHæ
ren i Calmarkrigcn og udmærkede 
sig ved personlig Tapperhed. Ved sit 
kortvarigo Ægteskab med Karen 
Guy« havde han erhvervet Kclstrup, 
som hnn nu forenede med Bremcrs- 
vold. Vod Breide Rantzaus Død 1618 
gik Bremersvold og Kelstrup sam
men mod flere andre Godser i Arv til 
Sønnen Cni Rantzau, der dog ikke 
tik lang Glædo af sine Rigdomme; 
thi han dodc allerede 6 Aar efter

Faderen, kun 32 Anr gammel. Han 
var gift med Anno Lykke, der to Anr 
efter Mandens <I)ød vaklo megen For
argelse vod sit Forhold til Tronføl
geren. Medens Christian IV i 1626 
var i Tyskland Iraadte hun i For
hold til »den udvalgte Prins« Chri
stian og lurede »imod alle .ærlige 
Fruentimmere Sæder og Brug« Lan 
det rundt med ham. Kongen blev 
liojlig forbitret og sa.tte on brat Stop 
tær for Skandalens Fortsadlelso ved 
i November 1626 at lade Anne Lykke 
gribe i Nyborg og fore som Fange 
forst til Baahus og senere til Kron
borg, hvor hun sad til Januar 1628.
I al don Tid pønsodo Kongen pan 
Udveje til at faa hende domt; men 
da del ikke var muligt a l finde en 
Lovparagraf, hvorunder hendes For- 
scolse kunde henføres, slap hun om
sider fri. Trods den mægtige Skan
dale fandt hun snart en ny Frier i 
Knud Ulfeldt til Hellerup, der ægte
de hende 1620. Formentlig har hen
des store Rigdomme virket mod 
uimodstaaelig Tiltrækningskraft, san 
Forgyldningen har været svjer nok 
til a l dække o m  Skavankerne. Dette 
Ægteskab var barnløst og Anno 
Lykke døde allerede 1641, 46 Anr 
gammcJ. Efter Cai Rantzaus Dod ser 
del ud til, at baade han« Søster og 
Enko har haft Part i Bremersvold. I 
al Fakl oplrrodor Jomfru Sofie Rant
zau 1626 som Ejer, idel hun mevnlc 
Anr mageskifter el Par af Bremers- 
volds Bøndcrgaardo med et Par af 
Palle Rosenkrantzs. Anne Lykkes



Pari man være tilfaldet hendes Bro
der Frands Lykke, der vel «aa har 
tilhandlcl sig ogsaa den anden Pari; 
han ejede i al Kald 1643 'Bromers- 
vold; thi del hedder i Jacob Claus- 
sens samlidigo Præslokronikc, ni 
han lod Kelsirups Jorder lægge un
der iBremersvold og lod alle de seks 
Marker — Ire pna Jiver Gaard — 
sanunenhegge til Ire Marker, dog blev 
nogle Huse paa Syndorgnnrd (Kel- 
sirup' sianende indlil Krik Knas lod 
de gamle forfaldne Huse hcll ned
lage«. Del var el mægligl Areal, der 
saaledos blev lagi under Brcmors- 
vo!d; dens Jorder sirakle sig fra 
Kærsirup og helt ned lil Siranden.

Frands Lykke var, cfler al have ar
vet ikke alene Søsteren, næn ogsan 
lo Brødre, en af Landels rigesle 
Mænd; han ejede 8000 Td. Hartkorn 
og Irans narlige Indlægler anslogcs lil 
16 a 20.000 Rigsdaler, en paa de 
Tider ganske eventyrlige Indtægt, 
ilan helioldl dog ikke Brcmersvold 
og Kelsirup, men soigle 1616 begge 
Piaarde til Krik Kaas.

Krik Knas’ forste Kone Susanne 
Sparre dodc 1660 og blev bisal i 
Kapellet i Errindlev Kirkes Tanrn- 
hvælving. Efter hendes Dod blev der 
af Hensyn lil Skiftet oplaget on 
fuldstændig Fortegnelse over all 
Losøro og Besætning paa Bromers- 
vold og den findes endnu i Rigsarki
v e t (Forlegnelson eller Registrerin
gen har sin Inloresse fordi don vi
ser, hvad der den Gang regnedes for 
el herskabeligt Indbo. Der var 4 for

gyldte Sølv-Vinkander, der vurdere 
des lil 3)4 Mark pr. Lod*), den ene 
vejede 102 Ix>d og vurderedes til 
60)4 Rigsdaler, on vejede 61 1/xl lil 
86)4 Rigsdaler, en 46 Lod lil 26 
Rigsdaler 5 Mnrk, og on 27 Lod lil 
16)4 Rigsdaler. Det ikke forgyldte 
Sølvloj vurderedes lil 8 Mark pr. 
I/xl. Der var et Vandfad pna 164 
1/xl lil 77 Rigsdaler, en Vandkande 
66)4 I/xl til 33 Rigsdaler, en anden 
Sølvkande paa 112 I/xl, 6 Sølvfade, 
der tilsammen vejede 201 I/xl. 12 
Talerkner vejede tilsammen 210)4 
I/xl, en Sølvkande paa 166 Lod, en 
anden Sølvkande paa 98 Lod. on 
Sukkerbøsse med Ske vejedo 107 
1/xl, et lille Vandfnd vejedo 24 Lod, 
en lille Solvpotlc 40 Lod, 8 Solv- 
skeer vejede tilsammen 82 I/xl. Der- 
nmsl kommer en Række Diamant 
smykker, deriblandt el Rosensmykke 
lil 850 Rigsdaler, el Armbnand lil 120 
Rigsdaler, en Guldring ureel 11 Dia
manter lil 80 Rigsdaler, el llnlle- 
bannd mod 24 Perlor (slige Halte - 
hnnnd brugtes ogsaa nf Herrerne) lil 
48 Rigsdaler samt en Del mindre 

Smykker og Nnalc tilsammen 60 
Rigsdaler. Dernæst Guldsagerne, «om 
vurderede« til 6 Rigsdaler pr. Lod. 
Der var en Panserkædc paa 28 Lod 
til 168 Rigsdaler, en ditto pna 26 
I/xl til 166 Rigsdaler, en Guldske 
pna 6)4 Lod og en »dobbelt Portu
gal«»« lil 40 Rigsdaler. Del var nit- 
saa vægtige og massive Sager og de

*) Der ganr 04 Lod paa et Kilo,



repræsenterede i de Dage en lille 
Formue; men de var ganske visl l»e- 
lnantc; thi under denne Del a[ For
tegnelsen staar: »Befandtes lilslaa- 
endea Gæld hos Fru Anne Kaas 280 
Rigsdaler og Fru Else Kaas 103 
Rigsdaler«.

Den ovrigc Fortegnelse viser 7 
Senge og en Rigdom af Sengklæder, 
Lagner og Duge, men kun faa Mob- 
ler, udover Sengene, hvoraf den ene 
med Tilbehør var vurderet til 100 
Rigsdaler, fandtes kun 6 Bænke med 
Bænkehynder, 8 læderhetrukne Stole.

ros Vurdering sammenholdes med 
Besætningen. 24 Koer, »onde og go
de«, samt en Tyr vurderes til 130 
Rigsdaler, on Kørehest ti! 30 Rigs
daler, en ung Hoppe 8 Rigsdaler, et 
Faar en Rigsdaler, et stort Svin en 
Rigsdaler og et Lam 4 Mark. Sam t
lige Gaardcns Bygninger var vur
deret til 500 Rigsdaler.

At Velslanden ikke var overvæt
tes stor fremgaar af Smykkernes 
Belaaning. mon Erik Kaas var “g 
saa en daarlig Okor.om og salte efter- 
haanden sine Godser overS tyr. Hans

a v  L S Q R A R D E N

G Borde, 6 beslagne Kister, 4 be- 
slagne Skrin og »el stort hvidt Skal» 
med 4 Rum og Laas for«. Væggene 
stod jo den Gang nøgne og kalkede 
og blev kun ved festlige Lejligheder 
»dragne« d. v. s. betrukket med fint 
Klæde, til dette Øjemed fandtes »to 
rede Fløjels Tapeter med Bliant 
imellem« vurderet til 11614 Rigsda
ler 1 'Mark. Den lange Fortegnelse 
opromser iøvrigt Kokkenets 8 Ked
ler, 3 Dusin Fade og 4 Dusin Tallerk
ner, Tinpander, Lysestager osv. osv.

Hvor stor Værdi, der elak i de 
mange Smykker ses bedst naar de-

Kroditorer gjorde alter og a llc r Ud
læg hos liam bande i Løsøre og Jord 
paa Rremcrsvold og efter lians IhrJ 
1669 nægtede hans Arvinger at ved 
gaa Arv og Gæld efter ham. Den 
storsle af Kreditorerne, Søster Worm, 
Datter af Ole Worm og Enke efter Ma
gister Oluf Eriksen Thorm, lod. sig 
da Gaardcn udlægge som ufyldest
gjort Panthaver.

Søster Worm agtede ikke at be
holde Cremers vold og fik ogsaa 1673 
afhændet Gaardcn til den fra Ko- 
benhavns Forsvar i 1659 bekendte 
Stadsobersl Frederik Thuesen. lio-



vedgaarden havde da 129 Td. Hart 
korn og følgende Bøndergods: Tir- 
sled llovgaard med Skov i Gumpe
have og i Dansted Have til 260 Svins 
Olden, 3 Gaarde i 0. Tirstod, Lille- 
gaard. 1 Gaard i Sjelstolle, 1 i 0 
Sjørup, 4 i Taagerup, 3 i V. Ulslev, 
hvortil Skov til 40 Svins Olden, 2 
Gaarde i Ilander melde, hvortil Skov 
til 80 Svins Olden, 1 Boel med 
Skov til 20 Svins Olden, og 2 Gaar
de i Sandager. Oberst Thuesen døde 
allerede to Aar efter Købet af Bre- 
mersvold og Gaarden gik saa i Arv 
til hans Broder Didrik Christensen 
Felthusen. Dennes Søn Kammer
assessor Frederik Felthusen mage
skiftede 1719 med Frederik den Fjer
de og fik Søllestedgaard for Bremers- 
vold; den sidstnævnte havde da 
efter den ny Matrikel (af 1688) 84 
Td. Hartkorn under Hovedgaarden 
og 201 Td. Hartkorn Bøndergods.

Kongen oprettede af disse og flere 
Godser et Rylteridistrikl, men allerede 
(5 Aar efter blev denne Ordning igen 
opgivet, og 1726 solgte Kongen Bre- 
mersvold til Fru Emerentia v. Le- 
vetzowr, Enke efter Geheimeraad J. O 
Råben. Hun købte desuden Kærstrup, 
Aalholm, Bramslykke og Egholm; af 
de tre sidste oprettede hun Grevska
bet Christiansholm, der tilfaldt hen
des ældste Søn, den anden Sen, Gc- 
heimernad Frederik Råben, arvede 
Kærstrup og Bremersvold; han døde 
1786 og begge Gaarde gik saa i Arr 
til Sønnen Geheimekonferenlsraad 
Sigfried Victor Raben-Levetzau og

efter hans Død 1819 til den yngre 
Broder Geheimekonferentsraad Fre
derik Raben-Levetzau; han døde 
allerede Aarel efter, og nu tilfaldt 
Gnardene hans ældste Søn, Kam
merherre Raben-Hvilfeld-Levetzau. 
Efter hans Død 1828 sad hans Enke 
i uforstyrret Besiddelse af begge 
Gaardene indtil hendes Datter cg 
eneste Livsarving døde 1838. Der 
opstod nu Proces om, hvem der skul
de arve de to Gaarde, og under den
ne Proces blev det dokumenteret, al 
der fra Fru Emerentia Råbens Dage 
eksisterede en særlig Familieret for 
Bremersvold og ved Højesterets Dom 
af 19. April 1844 blev Gaarden til
kendt Kammerherre C. V. Raben- 
Levetzau til Beldringe, mod at han 
overtog de paa Ejendommen hvilen
de Bankheftelser og udbetalte Boet 
36,904 Rigsdaler C. V. Raben-Le
vetzau gjorde sig bekendt som Vel
gører og Legatstifter i stor Stil idet 
han og hans Hustru oprettede det 
Rabcn-Levetzauske Fond, der har 
en Formue paa 1>4 Mili. Kr. Ægte
skabet var barnløst og ved C. V. Rå
bens Død 1870 gik Bremersvold over 
til Josias Råben, der senere ogsaa 
arvede Grevskabet Christiansholm. 
Ved hans Død 1889 gik baade Bre
mersvold og Aalholm over (il hans 
Søn, den nuværende Besidder Grev 
F. C. O. Raben-Levetzau.

Bremersvold har nu godt 300 Hek
tar med 58 Td. Hartkorn. Ejendoms
skylden er 649,300 Kr., hvoraf de 
466,700 er Jordværdi. Gaarden Strog-



næs med ca. 125 Heklar er udskiftet 
fra Bremcrsvold ved at de sydligste 
Marker, der laa langt fra Hoved- 
gaarden or lagt under denne nyere 
Gaard, som ogsaa tilhorer Grev
skabet.

Den nuværende Hovedbygning paa 
Bremcrsvold, der stadig staar tom, er 
opfort 1873. Af de Bygninger, der paa 
Planen fru 1792 er beliggende mel
lem Gravene om Borggaarden, staar 
endnu den oslre, den vestre eksiste
rer ogsaa i forlænget Form og beboes 
af Bestyreren. Alle Gravene o;n 
Borggaarden er derimod fyldte und
tagen den ostlige Side af den nordre 
Grav, hvor Broen forte over til selve 
Borgholmen.

LUNGHOLM.
Hovedsædet i Baroniet Sonder- 

karle var oprindelig en mindre llo- 
vedgaard i Landsbyen Olslrup og 
hed efter den Olslrupgaard. Den 
nævnes forsle Gang 1434 og dens 
første nu kendte Ejer var Herman 
von Hafn. Hans Datter Gertrud blev 
gift med Erik Pors til Øllingsø, der 
dog ikke fik Lov ubestridt at besidde 
sin Hustrus fædrenearv; thi Oluf 
Goye til Kelsirup rejste Rctslræltc 
om Olslrupgaard og krævede Arve
part i den og ycd Dommen 1455 blev 
kun Halvdelen af Gaarden tilkendt 
Erik Pors, medens den anden Halv
del tilkendtes Oluf Goye og hans 
Modarvinger. Tre af Erik Pors’ Son- 
ner, Herman, Niels og Hans, arvede 
efter Faderen hver en Part i Olslrup,

men solgte efterhaanden — 1489. 
1500 og 1505 — deres Parter til Eskild 
Goye, den store Godssamler; han 
dodc 1500 og Sonncn, Kigshovmesle- 
ren Mogens Goye arvede blandt me
get andet Gods ogsaa Olslrup. Ved 
hans Død 1544 tilfaldt den Sonncn 
Albrecht Goye, som dixle 1589 ug 
efterlod Olslrup til sin Datter Mar
grethe. Hun bragte foruden denne 
Gaard ogsaa Goyernes store Be
siddelser Clausholin og Krenkerup til 
sin Mand Peder Braho. Deres Son 
Axel Brahe arvede bande Krenkerup 
og Olslrup; han giftede sig 1610 med 
Lisbet Hosensparre, men dode alle
rede 1613 og faa Aar efter dode Æg
teparrets eneste Son. Enken giftede 
sig 1622 med Palle Rosenkrantz og 
forsi under ham blev Olslrup hævet 
op af sin forholdsvis ubemærkede 
Tilværelse.

Olstrup havde nemlig hidtil næ r
mest haft Karakter af en Bondegnard 
eller maaske rettere to Gaarde, som 
begge forte Olstrup-Navnel og under
tiden var paa forskellige Hænder. 
1666 klages der saaledes over, a lE rik  
Pors (ikke den tidligere nævntc'i til 
Olstrup har borttaget Biblen fra Ol
strup Kirke sammen med Kirkens 
Ejendomshreve og taget Kirkeskoven 
i Brug paa Trods af Kirkeværgens 
Protest. Antagelig man Erik Pors da 
have ejet den ene af Olslrupgaarde- 
ne. Sognepræsten Erik Tuxen næv
ner 1624, a t Olslrup bestod af to 
Gaarde og Jacob Claussen taler og
saa i sin Præstekronike, ca. 1650,



om de tvende skonne Olslrupgaarde 
med herligt Tillæg. Palle Rosen- 
krantz nedrev begge Gaardc og ned
brud tillige de 3 Gaardc, der udgjorde 
Landsbyen Pugcrup ost for Olstrup. 
Al Jorden fra de 5 Gaarde lagde han 
sammen og byggede en stor tidssva
rende Gaard. som han gav Navnet 
Lungholm. Som den egentlige Stif
ter af Herrcganrden kan Palle Ro-

gcr. Del er ikke uden Interesse al se 
lidt paa disse Sagn.

Trætter om Skellinier mellem Ejen
dommene, specielt Skovene, var ret 
almindelige i de Tider, hvor Skellet 
kun hestod nf en Sten hist og her. 
Under slige Trætter, blev del Skel, 
som havde vundet Hævd gennem 
lange Tider, erklæret for del gyldige, 
og Skelstridighedernc blev derfor of-

L U N G H O L M

senkranlz nok her fortjene en noget 
udforlig Omtale, saa meget mere 
som hans Navn har spillet en stor 
Rolle i Almuens Forestillingskreds. 
Han er nemlig af alle lollandske 
Adolsmamd den, der mest har be
skæftiget Almuens Fanlasi. Ud af den 
er der vokset et Billede af den store 
Adelsmand, den store skruppellose 
og snedige Godssamlcr, den kraftige 
Bægersvrnger og don evige Gengan-

test udjævnede ved den saakaldle 
Oldingegang. 'Man valgte 12 Oldin
ge. der altid havde boet paa Sted-il, 
og som altsaa kunde huske langt til
bage; de forklarede saa, hvorledes 
Skellet havdo været i deres Tid, og 
i Henhold til deres Udsagn blev Skel 
let trukket. Undertiden blev Oldin
gegn ngens Resultat omslod l ved 
landstingets (Lollands Landstings) 
Dom eller ved Kongens Retterlings



Dom. Havdo Oldingene aflagt Ed pnn 
deres Udsagn, og delte alligevel blev 
befundet urigtigt, blev de »straffede 
l»aa deres f'ingro« d. v. s., al Enden 
af de tre Fingre, de rakte i Vejret 
under Edsaflæggelsen, blev afhug
get. Palle Rosenkrantz lod adskillige 
Gange Skel fastsætte ved Oldinge
gang, bl. n. da han skulde have op
rettet Rosenlund og derunder kom i 
Strid med Ejeren af Fuglsang, Gre
gers Krabbe. Uenigheden gjaldt bai

PALLE ROSENKRANTZ

de Ager, Skov og Mose og der blev 
anvendt Oldingegang i alle disse Til
fælde. Om Palle Rosenkrantz Er
hvervelse af Mosen ved Rosenlund, 
som Gregers Krabbe mente at have 
Ejendomsret til, fortæller Sagnet: 
Palle Rosenkrantz lod de 12 Oldinge 
fylde Jord fra hans Have i deres Sko 
og sætte Kviste fra hans Skove i 
deres Hatte, saaledes udstyrede gik 
de ud i Mosen og «vor paa, nt deslod 
paa Palle Roscnkrantzs Jord og med 
hans Kviste over deres Hoveder. Si

den den Dag kaldtes Mosen altid 
»den forsvorne Mose«, og del var 
Hckc rart at komme i Nærheden af 
den ved Midnatstid; thi dn kunde 
man se de 12 Oldinge vandre rundt 
i Mosen med oprakte 'Fingre Ti1 
Trost for Palle Rosenkrantz« Venner 
turde det være tilstrækkelig al an 
fore, at det selvsamme Sagn gaar 
igen mangfoldige andre Steder om 
nndre Personer. Historien med Jor
den i Skoene og Kvistene i Hatten 
har med nndre Ord kun hjemme i 
Fantasiens og Sagnets Verden.

Selv Palle Rosenkrantz gode Ger 
ningcr har man givet en mindre 
smigrende Udladning. Han oprette
de saaledes Radsled Hospital — der 
senere fik Navn af Troslens Bolig 
— med Plads til 12 gamle, fattig«’ 
Mennesker, og Sagnet fortaller. al 
dette Hospital slet ikke var et Ud
slag af hans gode Hjerte, men af 
Sknek for Straffen efter Døden; thi 
hedder det, Palle Rosenkrantz var*. n 
stor Svirebroder og soldede blandt 
andet Dage og Nætter med Præsien 
i Radsled, Poul Andersen Thirsled. 
San døde Præsten: men nogen Tid 
efter, at han var begravet, viste han 
sig en Nal for Palle Rosenkrantz og 
fortalte, at han brændte i den evige 
Ild og derfor vilde give sin gamle 
Svirebroder det Rand al omvend«* 
Rig og gøre Rod, modens Tid var. 
Palle Rosenkrantz fulgte. Randet, 
holdt op mod sine Udsvævelser og 
skænkede som Rod Midlerne til Op 
rettelsen af Hospitalet.



Selvfølgelig lod Sagnot heller ikk'1 
Palle Rosenkrantz have Fred eller 
Dodon. Han »gik igen« hver Nat paa 
Krenkerup fHardenborg) og benytte- 
dc lil dette Gengangeri sine store 
lunge Ryllerslovler, saa hans Skridt 
gungrede gennem Slottet Støvlerne 
gik det ikke an at flytte derfra, og 
da de jo blev slidt ved denne evige 
Nattevandring maatlc Hardenberg? 
Kjere — hvis de da ønskede at fare 
vel — lado dem forsaale Tid efter 
and on

Skønt den gode Palle Rosenkrantz 
saalcdca selv havde sloaetdraholigen 
lil Skaglerne, optraadte han dog, 
hedder del, i flere Tilfælde med 
stor Strenghed mod andre. Saaledes 
lod hnn ifølge Sagnet en af sine unge 
kvindelige Slægtninge indemure i 
en af Hardenbergs Kældere 9om 
Straf for hendes uforbederlige Løsag
tighed, der drev hende lil at pleje 
Omgang med hvem som helst. En 
af sine Tjenestepiger lod han piske, 
fordi hun havde hengivel sig til 
Drukkenskab og slemt Levned med 
Mandfolk hele Natten igennem og 
dertil havde løjet og stjaalet. Ikke 
desto mindre blev »amme Pige so
nore gift med Præsien Albert Sa- 
muelscn i Sncserc.

Det slette Skudsmaal, Sagnet gi
ver Palle Rosenkrantz, modsiges i 
flere af Datidens Meddelelser, der 
snarere giver Indtryk af en god. 
Mand, der vilde sine Undergivne? 
Vel og gerne hjalp dem, der gjorde 
sig fortjent dertil. Og gaar man bag

om Alinucforcslillingen og ind lil Hi
storiens Dom over ham, da finder 
man Billedet af en kæk Kriger, en 
klog Diplomat, en stor Godsadmini- 
strator og en Mand med en skarp 
Forstand og en for sin Tid sjcldcn 
Fordomsfrihod.

Palle Rosenkrantz var født 1687 
og havde som mange af den Tids 
Adelsmænd faaet en omhyggelig Op
dragelse gennem fleraarige Studerin
ger i Wittenberg og Paris. 23 Aar 
gammel vendte han hjem og blev 
ansat i Kancelliet 1610; men allerede 
Aaret efter opgav han Folianterne og 
tog Sværdet, blev Fændrik ved Chri
stian IV.s Livkompagni og tog Del i 
Kalmarkrigen. Af Kongens egen 
Hnand modtog han Kompagniets 
Fane, og at han var værdig al føre 
den, viste han ved Stormen paa Kal
mar den 27. Maj 1611, hvor han 
først af alle sprang op paa Byvolden 
og planlede Fanen. Da Krigen næsle 
Aar igen begyndte fik han atter af 
Kongen personlig overrakt Fanen; 
men under Belejringen af Elfsborg 
blev Palle Rosenkrantz saa hanrdl 
saarot, at han for sledse maalle af
bryde sin Krigerbane. Han benytte
des derefter meget til diplomatiske 
Sendelser og ledsagede ofte Kongen 
paa hans Udenlandsrejse. 1616 blev 
han Lensmand paa Vordingborg og 
Jungshoved og 1629 blev han Lens
mand pan Aalholm og Nykøbing. I 
denne Egenskab fik han 1634 Lejlig
hed til at gribe ind i den under Rød
by omtalte Heksesag, hvorved han



frelste en Kvinde fra Bnalel og viste 
et i de Dage overlegent og fordoms
frit Syn |>aa disse Hekse- og Trol
domssager, der ofte skræmmede selv 
fornemme •Folk fra Vid og Sans. Som 
cl andet lille Stykke Kulturhistorie 
fra den Tid kan nævnes, at han 1632 
i sin Egenskab af Lchnsinand manito 
rejse Anklage mod Præsterne Jorgon 
Lauridsen i Stubbekøbing, Hans Di
nesen i Maribo og Peder Christen
sen i Eskildstrup fordi de ved el 
Fæstens»! hos Færgemand Frederik 
Mortensen i Ganbensc havde druk
ket sig saa fulde, al.de kom op at 
slaas — en Forseelse, der paa den 
Tid dog ikke blev betragtet som til
strækkelig Grund til at fradømme 
dem Kjole og Krave.

Palle Rosenkrantz var tro Gange 
gift. 1616 ægtede han den kun 16- 
narige Helvig Rnntzau og fik med 
hende Gaarden Fævojle. Aarol efter 
Brylluppet fik hud Tvillinger, og næ
ste Aar dode hun i Barselseng, kun 
18 Aar gammel. 1622 ægtede han 
som nævnt Elisabeth Rosensparre, 
der bragte ham Krenkerup og 01- 
slrup. Hun dode 1627, og to Aar efter 
giftede Palle Rosenkrantz, der nu 
var 42 Aar, sig med den 19-aarige 
Elisabeth Lunge, efter hvem han gav 
Lungholm Navn. Han samlede i Ti
dens Lob en Mængde Gods. Foruden 
Krenkerup og Olslrup erhvervede 
han her paa Lolland Kærstrup, Sæd- 
dmgegaard og Nørrcgaard og havde 
ogsaa belydelige''God8er i andre Eg
ne af Landet. Den 22. Februar 1642

inaaltc han, knapt 55 Aar gammel 
sigo alle Verdens Goder Farvel, lian 
liggor begravet i Radsted Kirke.

Indtil Midten af forrige Aarlmn- 
drode stod det Lungholm, Palle Ro
senkrantz i Aarene omkring 163» 
opforto, omtrent urori; men nu er 
der ikke stort tilbage. Hosstanende 
Grundplan i et .Matrikelkort fra 17»» 
giver el ganske godt Indtryk af Gnar- 
den. Vejen forbi den gaar paa 
samme Sted son« i Dag. Ud til Vejen 
laa den trelængede I>adegnard bo- 
slaaondc af grundmurode svabre Byg 
ninger med Tømmemerk af Kæm- 
pedimensionor. Borggaarden bestod 
af lo Længer, der lob sammen i en 
Spids og i denne stod en firkantet 
Taarnbygning. Et Net af Grave 
omgav Gaarden; men man s»r 
straks, at do er anlagt med cl helt 
andet Formani end f. Eks. Bromers- 
volds Grave. Da disse blev anlagt i 
1587 Ina Grevefejden med dens Bor
gerkrig og Bondeangrch paa Hcrro- 
gaardene kun el halvt Hundrednar 
tilbage og var i snn frisk Minde, ni 
en Herremand nok kunde finde det 
nødvendigt at befæste sin Gaard med 
el krigerisk Angreb for Øje. Men el 
andet halvt Hundrednar senere var 
Betragtningen en hel anden. 'Mindet 
om-Borgerkrigen og Bondeoprøret var 
blegnet gennem Forlobel nf de Hun
drede Aar, Forholdene inden Rigels 
Grænser var betryggende. Der var 
ingen Grund til at befæste Ganrdcn 
nf Frygt for indre Uroligheder. Og 
kom Fjenden ind i I>andet, vilde



Morton ikke kunde holde sig mod et 
overmægtigt Angreb, hvor stærk den 
ond vnr befæstet, og holde en krigs
vant Besætning til Forsvar af Gaar- 
den var desuden on ganske utænke
lig Ting. Xaar man nu anlagde Grave 
om de nybyggede Ganrde, skete det 
dels for al give GnaTden et anseelig 
Bræg, og opnnn landskabelig Skonhed 
i Bark og Have, og dels for al faa et

Hegn ellor Værn om Gaard og Have. 
Man ser del ved Øllingso og Gam- 
melgaard saavol som ved Lungholm 
Planen her viser Palle Hoscnkrantzs 
Grave, der i nogol urogelmæsig Form 
omgiver helo Haven. En Grav skiller 
Borggaarden fra Ladegaardcn for at 
give førstnævnte et fornemt Præg af 
Afsondrertied; desuden skiller cn 
Grav Vejen fra den store Ladebyg

ning. Syd for Vejen er et andet fir
kantet Gravnnlug, der har indeslut
tet Kaal- og Ahildhavcn. Som Pla
nen viser var de tre Længer i Lade 
gnarden ikke sammenbyggede, men 
adskilt ved en Indkørsel for begge 
Ender af Laden, l'aa den oslre Ende 
af Laden siod ifolgc en Beretning 
fra 175» (af Krrindlcvpnesen Gram'.: 
B. K. B. (Balle Roscnkranlz) 1630. 
og paa den vestre L. L. og J. R. (Lis
bet Lunge og Sønnen Stamherren til 
Lungholm Jørgen Rosonkrantz). Om
kring 1800 blev Længerne sammen
byggede og fjiden gennembrudt paa 
Midten for al faa Indkørslen her.

1 1856 blev Borggaarden dolvjs 
ombygget. L)e to Længer blev afkor
tede i nordre Ende, saa der blev 
Blads til en statelig toetages Forbin- 
dclsesbygning. 1 Slutningen af foi- 
rige Anrhundrcdc blev Hovedbyg
ningen atter udvidet med to korte 
Sidefløje mod Haven og med en 
Taarnbygning mod Gnardsidon, hvis 
Spir hæver sig op over do omliggen
de Skove og paa lang Afstand mar
kerer Gaardens Beliggenhed. Samti
dig blev Ladegaardcns oslre Længe.' 
Hestestalden, erstattet med cn ny. 
slorre og mere tidssvarende. 1922 
nedbrændlo begge de gamle Læn
ger. hvilket især for Ladens Ved
kommende var et slorl Tab, dens 
mæglige Mure. dens stolle Tag og 
imponerende Bjætkcværk var bnade 
historisk og arkitektonisk set et 
P/ngfværk, dor vel var værd at be
vare. Ladeniuren ud til Vejen blev

Beliggenhedsplan c. 1790.



slaaende som Hegnmur om Parken 
og forlænget til begge Sider med cn 
ny og lavere Mur. opfort som den 
gamle nf store røre Munkesten. Vest 
for Gaarden blev opfort en ny stor 
Avlsgaard.

Vod Palle Rosenkrantzs Pod kom 
hans Hustru Lisbet Lunge til at sid
de Knkc med 7 Horn, hvoraf del æld
ste var 11 Aar. Hun styrede sine

store Godser med Omtanke og ud
videde Besiddelserne. Palle Rosen- 
kranlz havde opkobl betydeligt Bon- 
dergods og lagt under Lungholm og 
hun koble yderligere en Oel. 1617 
koble hun tillige Bramslykke nf Erik 
Stonsen til Sollestcdgaard, som hav
de fanet den i Medgift ved sit Gifter 
mnal med Barbarn Normand.

On to af Datrene i 1649 skulde

giftes, skiftede Lisbet Lunge sine 
vidtstrakte Ejendomme mellem Hor
nene. Sonnen Jargon Rosenkran!/, 
der den Gang kun var 12 Aar. lik 
Krenkerup. Rosenlund og Lungholm 
samt de herunder horende Runder 
gaarde og Skove. Lungholm havde da 
60 Td. Hartkorn under Hovodgnar 
den samt 48 Bondergaarde og 
en Del Huse. De ovrige Hoved

gaarde Norregeard, Sæddingogaard. 
Bramslykke m. fl. fik Sosirene. -  
Lisbet Lunge døde først 10 Anr se
nere, nemlig i Januar 1609 i Køben
havn midt under Byens Belejring af 
de Svenske. Hendes Lig blev senere 
fort til Krenkerup og begravet i Rad- 
sted Kirke ved Siden af Palle Ro 
senkranlz.

Jorgen Rosenkranlz kom aldrig lit
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at tiltræde sin store Arv som fuid- 
myndig, idet han dode 1GG0 under 
et Ophold i Venedig, kun 23 Aar 
gammel. Hans Lig blev fort til Kø- 
benhavn for at bisættes der. Denne 
Hisætlelse kom til at ove en ikke 
uvæsentlig Indflydelse paa de Begi
venheder. som gik forud for Ene
voldsmagtens Indforelse. Adclsmæn- 
dene havde nemlig til Hensigt at

nerc fort til Krenkrup og begravet i 
Hadsted Kirke. Ved hans Dod gik 
hans Godser i Arv til hans Sostro 
eller deres Born. Sosteren Mette, 
der vor gift med Erik Rosenkranlz, 
fik Lungholm.

Erik Hosenkranlz var ct ikke min
dre fremragende Medlem af Slægten 
end Svigerfaderen*}. Han døde 1G81 
og Lungholm gik i Arv til Børnene.

sprænge Rigsdagen ved alle som én 
at forlade den; men de vilde forsi 
bivaane Jorgen Rosenkranlzs Bi
sættelse i Nikolaj (Kirke den 11. Ok
tober 1660. Men under denne Opsæt
telse fik Regeringen Nys om Adelens 
Plan og hindrede Adelsmændcne? 
Afrejse ved at lukke Byens Porte, og 
de slap ikke ud, for den nye Forfat
ning var vedtaget.

Jørgen Rosenkranlzs Lig blev se-

Sønnen Holger Rosenkranlz købte 
1(584 ogsaa sine Søskendes Part og 
slog sig ned paa Lungholm. 1687 gif
tede han sig med Margrethe Rodsten 
og fik med hende loiBom, hvoraf kun 
Datteren Charlotte levede. Holger 
Rosenkranlz dode allerede 1690. 
Hans Enke ægtede o Aar efter Amt
manden over Nyborg og Tranekær 
Amter Grev iFlemming Holck.
•) Se om ham Sonderherred Side 38.
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Dette lykkelige Ægteskab endte 
som en slorslaaet Tragedie, idet 
Flemming Holck blev ynkelig myr
det den 13. Juli 1701. Greven var 
paa Rejse fra Lungholm til Nyborg. 
Han overnattede paa Langeland med 
sine Tjenere Henrik Jorgensen og 
Svend lljorth, og tog om Morgenen 
den 13. Juli ud til Vestershuse Fær- 
gested for at lade sig færge over lit 
Fyn. Frergcmændene var Rasmus 
Simmensen og Mads Clausen. Gre
ven medførte et Pengeskrin og en 
»Mantelsæk« med Klæder. Disse 
Herligheder fristede Færgemændene 
saa haardt, at de midt under Sej
ladsen overfaldt Greven og hans lo 
Tjenere og slog dem ihjel. Enten de 
to Mordere nu er bleven uenige om 
Byttets Deling eller Mads Clausen 
vilde have det hele for sin egen 
Mund og skaffe Medvideren af Vejen 
hlev aldrig opklaret, men MadsCIau 
sen slog i al Fald ogsaa Staldbrode
ren ihjel og slap alene hjem med 
Baaden. Da Greven savnedes, blev 
der anslillct Efterforskning, og Her
redsfogden log ud til Mads Clausen, 
men fandt ham ikke, og alle Eftersøg
ninger i Omegnen var ogsaa forgæves. 
Ved at love Konen, at der ikke skul
de vederfares Manden noget ondt, 
fik man hende til at gaa ud og hente 
ham fra hans Skjul i Skoven. Under 
det paafølgondc Forhor paa Stedet, 
gav Mads Clausen en Historie til 
bedste om, at Baaden vaT krcntret 
og alle de andre ombordværende 
druknet; ihan alene havde frelst sig

op paa Baaden, faaet den paa ret Kol 
og styret mod Land. Ved at under
søge ham og Konen fandt man en 
Mængde Penge indsyet i deres Klæ
der, og Manden blev derefter sal 
fast. Hans Forklaring viste sig hur
tig al være løgnagtig. Baaden var saa 
stor, at der skulde flere Mænd til at 
bringe den paa ret Kol, naar den var 
kænlret, saa han umulig kunde ha
ve rejst den alene. Faa Dage efter 
fandt man Henrik Jørgensens Lig

I NDKØRSLEN

drivende i Strømmen med knust 
Pandeskal, ogsaa den forsvundne 
Færgemands Lig drev i Land. Gre
vens og den anden Tjeners Lig sav
nedes derimod stadigt. Mads Clau
sen overførtes til Nyborg Arrest, men 
nægtede stadig og alle Spørgsmaal 
om, hvor han havde gemt Grevens 
Pengeskrin forblev derfor ogsaa ube
svaret. Hans Kone og Tjenestepige 
tilstod i Forhøret, a t Mads Clausen 
havde fortalt dem, at han havde 
slaaet Greven og de andre ihjel med



sin Rorpind, Tjenestepigen forklare
de endvidere, at Mads Clausen hav
de givet hende en Del af Grevens 
K lager at gemme, saaledes hans Hat 
med 12 Diamanter i Spændet, hans 
Kappe, Handsker m. m.; hun afle
verede alle disse Ting og det viste 
sig, at ingen af dem havde været i 
Saltvand. Videre bekendte Konen, at 
•Manden havde haft saa mange Pen
ge, at de ikke kunde være i en Kob
berkedel, og at han havde nedgravet 
dem et eller andet Sted. Men Mads 
Clausen nægtede stadig.

Grev llolcks Sosler. Hillcborg 
Holck paa Oreby indgik da med en 
Ansogning til Kongen om, at Mads 
Clausen niaallc blive underkastet 
»pinligt Forhør«, d. v. s. Tortur, for 
at faa ham til at bekende, hvor han 
havde gemt Grevens Pengeskrin og 
hvor man eventuelt skulde søge efter 
Grevens Lig. Kongens Svar gik ud 
paa, at Morderen skulde t r u e s  med 
Pinsel og at »Bøddelen med sine In
strumenter hannem skal forestille»«.

Tortur som Lod i Retsplejen blev 
forst afskaffet langt senere, men det 
or ganske interessant at se, at man 
1701 var naael saa vidt i Praksis, 
a t man selv i et saa graverende og 
oprørende Tilfælde som dette ikke 
gav Tilladelse til at anvende Tortur, 
men .kun til a t true med den og til 
at underbygge Truslen ved at stille 
Synderen overfor Bødlen og hans 
Torturredskaber.

Men heller ikke Truslen hjalp 
overfor Mads Clausen og inden man

fik indhentet Tilladolsc til at gorc 
Alvor af Truslen, gjorde han solv 
Ende paa Sagen ved at hænge sig i 
Fængslet. Man havde Mistanke om 
al nogen havde givet ham en 
Haandsrækning; thi del hedder l 
Indborctningon »ihvorvel han var 
fængslet (lænket) ved Hænder og 
Fodder, har han dog imod almen
neskelig Tanke praktiseret sig den 
venstre Haand los« og fnaet hængt 
sig i en af de Pæle, hvortil Blokken, 
som Lænkerne sad fast i, var naglet. 
Man tog saa Hævn over Morderens 
Lig vod at lade Nalmandcn slæbo 
det langs ad Gaden gennem Byen, 
hvorefter Hovedet blev skilt fra 
Kroppen med en Økse og sal pna 
Stage og Legemet parteret i fire Dele 
og lagt paa fire Stejler langs med 
Landevejen fra Nyborg til Svend
borg.

Man havde grundet Formodning 
om, at Konen og Tjenestepigen vid
ste Besked med, hvor Pengene var 
nedgravet, og Hilleborg Holck an
søgte derfor om, at de maatle blive 
»pinligt forhørt«; men alfer her lød 
Svaret, at de skulde trues med Pin
sel »og Bodlen med sine Instrumen
ter« forestilles dem. Hvorledes det 
videre er gaaet med Sagen kan ikke 
oplyses, da ingen Dokumenter der
om er opbevaret.

Grev Holcks Lig var imidlertid 
drevet i Land i stærkt oplosl Til
stand: det blev ført til Lungholm og 
bisat i Taarnhvrolvingen i Errind- 
lev Kirke.



Ved Grev Holcks Mord korn hans 
Hustru (il nt sidde Enke med 3smaa 
Bern, hvoraf det ældste var 6 Aar, et 
fjerde Barn fedte hun el halvt Aar 
efter Mandens Død, selv levede hun 
endnu en hnlv Snes Aar. Ved hen
des Død 1711 tilfaldt Lungholm 
hendes Datter med Holger Rosen

ge, og Slægten sendte ham gentagne 
Gange Rej9eponge, som hnn brugte 
uden at rejse hjem.

Lungholm borlforpaglede han først 
i en Del Aar, indtil han 1720 blev 
nodl til al sælge den ved Auktion. 
Bagefter havde han Proces med 
Retsbetjentene, der inaalte sagsøge
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kranlz, Charlotte Amalie, der 1709 
var hlevcn gift med den uheldige 
Børge Trolle. Han blev 1722 fra
dømt Stillingen som Skoleforstander 
pna Herlufshom — fordi han ikke 
kunde aflægge Regnskab — og 
maatle gaa i Landflygtighed. Senere 
fik han Tilladelse til at vende lilba-

ham for Auklionssalærel, 199 Rigsda
ler, som han blev domt til at betale. 
Køberen, en Kaptajn Rallev, over
drog Lungholm til (Hans >Fr. Kaas, og 
han solgte den 1728 til Grev Chri
stian Ditlcw Rovcntlow, som ind
lemmede den i Grevskabet Ghri- 
slianssæde. Ilde var der farot med



Lungholm i Borge Trolles Tid og 
som underordnet Led i et Grevskab 
var kun en 'Forpaglcrganrds Kaar 
boskaarol den. Denne Fornedrelses- 
tilstand varede til 1781, da Lung- 
holm paany udskiltes af Grevskabet 
og solgtes til Baron Paul Abraham 
Lolin for 88.700 Rigsdaler; dens sam
lede Hartkorn var da 171 TV1.

Paul Abraham Lehn oprettede, som

PAUL ABRAHAM  LEH N

omtalt under Hojbygaard, et Par Ba
ronier og dannede 1803 af Lung- 
holm, Hojbygaard og Rnabavegaard 
m. in. Stamhuset Sondcrkarlc med 
ialt 1573 Td. Hartkorn. Man fortæl
ler, at Navnet hidrorer fra, at Ba
ronen, der altid boede paa Berrilz- 
gaard, kaldte Banderne paa sine 
sydlige Godser for »mine sondre 
Knrle«. Paul Abraham Lehn, der 
saaledes blev Grundlægger af God

set, dode 1804, men forinden havde 
han bestemt, al Stamhuset skulde 
tilfalde hans 7-aarige Datters,m 
Paul Godske von Borlouch. hvis Tor- 
ældre ejede Soholt. 1819 fik den unge 
Stamhusbesidder sin Besiddelse op- 
hojcl til Baroni og han selv blev 
Lensbaron med Slægtsnavnet Bcr- 
touch-Lehn. Han giftede sig 1821 
med Margaretha Klauorn og det unge 
Par tog Bolig paa Lungholm, hvor 
siden alle Baroniets Besiddere har 
boet.

Paul Godske Rerlouch-Lehn dode 
allerede 1831, kun 34 Aar gammel, 
og 5 Aar efter kom hans unge Enke 
og deres yngste Datter ulykkelig af 
Dage. Baronessen havde nemlig en 
gammel fordrukken Kusk, som hun 
ikke nænnede at afskedige, fordi han 
havde tjent paa Gaarden i mange 
Aar. En Dag var hun, hendes to 
Dotre og Guvernanten korende til 
Maribo, og da de skulde hjem adva
rede Gæstgiveren dem mod al kore 
med Kusken, som var drukken. Ba
ronessen stolede imidlertid paa He
stene. der var skikkelige og kendte 
Vejen, og fog derfor ikke Hensyn til 
Advarslen. Det gik ogsaa godt lige 
indtil de nanede Gaarden; da de 
9kuldc dreje ind fra Vejen siger Ba
ronessen; »Gud ske Lov, nu er vi da 
hjemme*; men i det samme gjordeKu- 
sken et alf for brat Sving, saa Vog
nen væltede ned i Voldgraven uden
for Laden. Vognen blev hængende 
paa en Pilestub, men med Bunden i 
Vejret. Baronessen brækkede i Fal-



dot Halsen og faldt over Datteren, 
der saaledcs ikke kunde komme los 
og kvaltes i Vandet. Den anden Dat
ter, Guvernanten og Kusken slap 
med nogle Ruler og Rifler. Manden, 
der havde foraarsaget Ulykken blev 
straks afskediget som Kusk, men fik 
dog en finard under Godset i Fæste, 
lian var meget ulykkelig over det 
skete og smagte siden aldrig Spiri
tus. I Anledning al Ulykken blev

dragene, hvorved der i Baroniet vilde 
indgaa et Areal paa ca. 1900 Td. 
Land. Planen blev akceplcrel og ud
fort, men Baroniet mnatte naturligvis 
betale en klækkelig Del af den bety
delige Merudgift. Det nyerhvervede 
Land krævede yderligere store Ud
gifter til Kanaler, Udpumpning. Pla
nering og Kultivering, saaledes nt 
Udgifterne sikkert langt oversteg den 
indvundne Værdi, idet de inddæm-

DEN NYE A V L S O A A R D

Gravene paa begge Sider af Vejen 
senere tilkastede.

Ægteparrets ældste Son Julian 
Berlouch-Lehn, der kun var 5 Aar. 
da han mistede Faderen, og 10 Aar, 
da Moderen døde, blev derelter op
draget hos Rosenom-Lehn paa Orc- 
bygaard. 1846 overtog Kan Baroniet, 
og 1856 foretog han den for nævnte 
betydelige Ombygning af 'Borggaar- 
dcn. 1 hans Besiddelseslid indtraf 
Stormfloden 1872 og han fattede da 
den dristige Tanke, at del nye Dige 
skulde bygges helt ud over Bund

mede Arealer viste sig al være af 
slet Beskaffenhed, saa de kun giver 
en beskeden Græsning. Store Dele 
ai dot er dn ogsaa tilplantet, men 
ogsaa mod Tilvoksningen af P lanta
gerne gaar det kun svagt og lang
somt De store Udgifter til denne 
Inddæmning oversteg Baroniets 
Kræfter og fra Midten af 80orno var 
det i en halv Snes Aar under Admi
nistration.

Julian Berlouch-Lehn ofredo ogsaa 
meget paa Haven og Parken, som 
han i del væsentligste anlagde i den



Stil, den nu har, ligesom han plan
tede en Del sjældnere Træsorter. Han 
døde 1905, og 'Baroniet overgik da 
til Sonnen Paul Abraham Bortouch- 
Lohn, som i 1906—07 foretog de 
tidligere nævnte Udvidelser af Ho
vedbygningen mod Opførelsen of 
Taarnet mod Gaardcn og de to korte 
Floje mod Haven, ligesom han ogsaa 
efter de gamle Avlsbygningers Brand 
1922 opførte den store nye Avls- 
gaard.

Allerede 1853 begyndte Bortsalget 
af Baroniets Bøndergods, som den 
Gang bestod af 133 Ganrde, 4Smna- 
gaardc og 111 Huse. Nu er der kun 
en Snes Huse tilbage. Baroniet om
faller nu Lungholm, Højbygaard, 
Raahavegaard og Saxfjedgaard; de 
er alle bortforpaglcdc. Under Lung
holm hører 260 Hektar med 75 Td. 
Hartkorn, samt 720 Hektar Inddæm
ning med 8 Td. Hartkorn. Slot, Park 
og Gartneri omspænder ca. 19 Hek
tar. Den samlede Ejendomsskyld er 
856,900 Kr.; der fordeler sig saale- 
de9: Slot og Park 189,400 Kr., hvor
af 157,000 er Bygningsskyld. Avl«- 
gnarden 593,500 Kr., hvoraf 177,000 
er Bygningsskyld, og Inddæmningen
74,000 Kr., hvoraf 20,000 falder pna 
Bygningerne derude. Under Lung
holm hører Lungholm Skov paa 60 
Hektar og Sludehave pna 70 Hektar.

BYERNE.
Dobbellsognel har Byerne Errind- 

lcv, Torpo, Sjelslofle og Skovby 
samt Hussamlingerne Egelund,

Hyldager, I.undchoje, Stenrøgle, Er- 
rindlev Fæland og Sjelstofto Fæland 
i Errindlov Sogn, samt Byerne 
Assenhøllc og Bjernæs og Hussam- 
lingerno Pilet, Bjermes Fællod og 
Husby i Olslrup Sogn. Hussamlingcn 
Horskærshuse ligger pna begge Si
der af Grænsen mellem de to Sogne.

Errindlev er langt den største By 
i det Sogn, den har givet Navn; til 
Gcnga'ld er Sognet det største i 
Herredet. I gamle Dage stavede» 
Navnet Jarindlov, hvilket viser, at 
det kommer af et i Oldtiden) benyttet 
.Mandsnavn Jarund. Endelsen -lev 
lindes knyttet til adskillige af vore

ældro Byer og udtrykker el Ejefor
hold. Jarund har engang i den graa 
Oldtid taget de Jorder, der nu dan
ner Byen, i Eje for sig og sin Slægt 
og givet dem Navn. Errindlevs Udvik
ling har vel formel sig ligesom alle 
vore andre Oldtidøbyers. Oprindelig 
don eneste By i det Omrande, d e  
nu kaldes Sognet, laa den omgivet 
pna alle Sider nf Skove, der gennem 
Rydning og Opdyrkning blev trængi 
længere og længere tilbage efter- 
hnanden som Byens Rammer kræ
vede det. Da Opdyrkningen under

ERRINDLEV O AMLE PR/ESTEOAARD



Valdemarliden8 gode Kaar tog yder
ligere 'Fart, fodte Errindlev Dot- 
trebyerne, Torpe, Sjelstofte og Skov

by. Men hele denne Udvikling er sikel 
uden at efterlade sig Spor i Arkiver 
eller mundtlige Overleveringer. Der
for véd vi 9om Regel lidet eller intet 
om vore Landsbyers ældste Histo
rie. Den fælles Udvilking kan vel 
folges i store Træk, men selv de vig
tigste Tildragelser i hvert enkelt 
lille Bysamfund er for evigt skjult i 
Glemslens Mørke. Forst helt op i det 
13.—1-f. Aarhundrede moder vi 
Landsby nav» ene næsten altid knyt
tet til en Jord trætte, et Skode eller et 
andet Dokument, der intet fortæller 
os om Byen selv og dens Anliggen
der. For 1500—1600-Aarene linder 
vi i Arkiverne Mandtalslisterne for 
Udskrivningen af Ekstraskatter; de 
giver os Navnene paa Byernes Ind
byggere, deres Livsstilling og Stør
relsen af det Skattebeløb, de bavle 
faaet paalagl.

Af »MandtaJsregislret paa en Pen
geskat« af 1610 ser vi saalodes, at 
der var 11 Selvejerbonder i Errind
lev, som hver skulde betale 2 Rigs
daler, medens alle efterfølgende hav
de at betale hver en Rigsdaler, nem
lig: 14 Fæstebønder, 9 Husmænd, 2 
Pebersvende (d. v. 9. Handlende), 1 
Indsider, og 11 Tjenestekarle, som 
tjente for »fuld Løn«, hvorimod 4 
Tjenestekarle, der tjente for halv 
læ n slap med hver Yt iDaler. Ser vi 
paa Slægtsnavnene i denne gamle 
Fortegnelse, da er de fleste -sep’er,

blandt de andre findes: Due, Bryde, 
Holdst, Wrede, Sneppe, Weffver, 
Berkild, Smidt, Krogh, Kaarre, Har- 
boe, Falckenthin, Juell, Sleell, Ny- 
mand, Brembs, Dunck og Riim; ad
skillige af dem or sikkert T ilnavne, 
hvis Oprindelse nu ikke kendes. Lig
nende Oplysninger kan uddrages for 
de andre Byer; men de her anførte

ERRI NDLEV MØLLE

man. være tilstrækkelige, ellers und- 
gaar man ikke Gentagelsernes Ked
sommelighed.

Først omkring 1660 kan man hist 
og her finde noget M ateriale, der paa 
lidt mindre ensidig Vis giver nogle 
knappe Oplysninger om Landsbyer
nes økonomiske Tilstand. Del gælder 
f. Eks. Skadesvurderingen efter K ri
gen 1660 og Akterne fra Kommis
sionerne, der i Aarene 1682—85 u n 
dersøgte Tilstanden paa Enkedron
ningens Livgeding, d. v. s. K ron
godserne paa Lolland-Falsler; men 
den sidste omhandler jo kun Kro
nens Fæstebønder, og den første om-



handler kun Selvejerne og Xronben- 
derne.

I SkadesvurdeTingen al 1660 hed
der det, a t Errindlev Skov er »ved 
fMagt« som tilforn, i Modsætning til 
f. Eks. Hyldtofte Skov, hvor Sven
skerne har afhugget de to Tredie- 
dele.

Skaden hos Bonderne ej heller 
ikke stor i Errindlev. Nnar det gaar 
hojt, er der »Skade paa Tømmer. 
Ler og Tag«, for 20 og i et enkelt 
Tilfælde for -10 Daler, ellers or det 
mindre Skader. Synsmændene be
nytter Lejligheden til at paatale 
Ulovligheder ved Ejendommene, fle
re Steder bemærker de, a t der fin
des et »ondt Ildsted« og andre Ste
der nævner de »en ond Brond«, el 
Sled hedder dot endog »on slem, 
ulovlig Brond«, ogsaa »en ulovlig 
Grav« har de fundet cl Sted og op- 
notere t

Nu maa man vel erindre, at Ska
den paa Bygninger aleno ikke dan
nede nogen Maalcstok for Krigens 
Ulykker; thi Svenskerne havde jo 
bogstavelig talt renset Øen for Krea
turer og Korn ligesom det var gaael 
stærkt udover alt let flytteligt Los- 
orc. Armoden var derfor ubeskrive
lig stor. Staten selv var ogsaa fat
tig, og havde ikko Evne til a t hjæl
pe og heller ikke Øje for, hvad der 
tiltrængtes. Derfor blev Aarene efter 
Krigen kun en Fortsættelse af Elen
digheden og da ikke mindst paa 
Krongodserne efter a t den oslo Eu-: 
kedronning Sofie Amalie havde

faaet dem som Låvgeding, olier om 
man vil Enkepension. Hun havde 
kun Tanke for at suge del mest mu
lige ud af dem og lod iøvrigt sine 
Fogder handle saa ilde med Bønderne 
som de vilde. Kommissionsaklerne 
giver i deres knappe Sprog et for
færdende Billede af Elendigheden.

Kommissionen skulde undersøge 
Fæsternes økonomiske Forhold og 
deres Ganrdes Tilstand, og Rcsultu- 
tet er graat i g raa t Manden forar
met og G aarden brostfældig er den 
almindelige Betegnelse, kun en 
sjelden Gang er der et Lyspunkt 
som Sognefogden i Errindlev Lau
ritz Brede; han har en Gaard paa 
12 Td. Hartkorn og betegnes mod et: 
»Manden ved Magt« (d. v. s. sidder 
godt i del) kim */• Del af Gaarden or 
brostfældig, og Besætningen hestaar 
af 10 Heste, 4 Køer, 2 Ungkreaturer, 
6 Faar og 4 Svin. Hestene var jodet 
væsentligste i Datidens Besætninger; 
Koer og Svin var kun til Husets 
ogne Fornødenheder. Lauritz Brøde 
faar da ogsaa Betegnelsen: »en ror
lig Mand«, en Hæder han er ganske 
ene om. Som Modstykke kan næv
nos Clemons Pedersen i Errindlev, 
som har en Gaard paa godt 6 Td. 
Hartkorn, om ham hedder det: 
»Manden ganske forarmet, Gaarden 
olondig forfalden«; han har 4 Bæ- 
slor, ingen Koer, 2 Faar og et Svin. 
Hans Kroghs Gaard er »ode og af- 
brændl«; han har 10 Td. Hartkorn, 
4 Plovbæster og 1 Ko. For de flesle 
hedder det, a t de er halvt forarmede



og Gaarden brostfældig. Antallet af 
Heste svarer til Armoden; nanr en 
Mand kun har halvt saa mange He
ste som han har Tønder Hartkorn, 
er det et sikkert Tegn paa, at Ihan i 
mere c ik ! en Forstand er daarligT 
korende, Husmandene har det selv- 
folgoligl ikke bedre end Gaardmæn- 
dene; helt drastisk lyder del om 
Husmanden Morten Moller; »ingen 
Bygning, kun to Stolper*.

Hvad der her er sagt om Errind 
lev gælder i tilsn-aronde Udstræk
ning for de andre og mindre Byer i 
Sognet.

Som Aarsag til deres Elendighed 
anfører Errindlev-Mændcnc 1) a ldc 
bor paa en skovlos Egn og maa kobe 
alt deres Brændsel, Gavntræ og 
Gærdsel, 2) al de har lang Vej til 
Hovmarken, (Aalholm) hvilket svæk 
ker dem ved at lage deres Tid, 3) at 
»Vildgæssene i Tusindtal æder de
res Korn op«, 4) at do i to Aar har 
lidt under Misvækst og stor Døde
lighed blandt Bæstcrno og 5) a t de 
lider under Eksekutioner for Korn 
skat og at Skatterne i det hele tryk
ker dem haardt. De mangler nu 
baade Sædekorn, Brodkorn, Bygge
materialer og Gærdsel. Desværre 
findes der ingen Oplysninger om 
Størrelsen af den Hjælp, de har 
faael, eller om de overhovedet har 
faaet nogen; thi her var jo ikke tale 
om at hjælpe en. By eller el Sogn. 
men Størstedelen af et Amt.

Var det galt for Fæslebønderne, 
saa var det ingenlunde bedre for

Selvejerbondenie; de havde ingen 
Forslaaelse at vente, ingen Hjælp 
a l hente. Reglen var, ni de mantte 
betale Skat af et Par Tonder Hart
korn m e r e  end deres Gaard var 
lakseret til, og det skulde jo nok 
hjælpe dem — fra Gaarden. Antallet 
af Selvejerbonder er derfor ogsaa i 
stærk Nedgang gennem alle 1600- 
Aarene. I 1G10 var der, som Mand- 
lallct viste. 11 Selvejerbonder og 11 
Fæslobonder i Errindlev. 1601 er der

FR. I V j  S K O L E  I E R R I N D L E V  
»kæmmet med et Butiksvindue.

ifolge Matriklen kun 2 Selvejere 
og 1G88 er der slet ingen. Selvejer- 
bønderne blev simpelthen sultet ud; 
naar de ikke kundo betale Skatter
ne, log Kronen Gaardene, og Selv
ejerne blev Fæstere.

Skovby henregnes nu under Er
rindlev og har ikke selvstændige 
Matrikelnumre; det havde den der
imod i Matriklerne af 1664 og 1688. 
Førstnævnte Aar havde den to Selv- 
ejergaarde. tre Fæslegaarde og to 
Huse. 1688 havde den 6 Fæstegaar-



do og 4 Huse. Efter Udskiftningen 
var Errindlcvs og Skovbys 30 Fæ- 
stegaarde sunket ned til 22; men til 
Gengæld var der (i 1830) 29 Huse 
mod Jord og 19 udon Jord. Nuerdor 
paa Errindlev Byomraadc 20 Bon- 
dcrgaarde, 19 Smangaarde, 30 Hus
mandsbrug og 101 Huse med lidet 
eller intet JordliUiggcnde. Af storrc

ejede Bromersvold fra 1646 til sin 
l)ød 1669. Det nøjagtige Aarstal for 
Oprettelsen kan ikke gives; Skolen 
findes ikke nævnt i Matriklen af 
1664 — hvilket ikke behover at være 
ensbetydende med, nt den ikke 
eksisterede paa den Tid — men i 
Matriklen af 1688 hedder del: »El 
Skolehus som salig Erik Kaas haver

B JE R N / E S  S K O L E

Gaarde er der foruden Bremersvokl 
kun dennes Aflæggergaard Slrognæs 
mod ca. 14 Td. Hartkorn. 124 Hek
tar og 137,000 Kr. Ejendomsskyld, 
hvoraf 113,800 Kr. er Jordværdi.

S k o l e r n e  maa vi af Hensyn 
til Udviklingen behandle under el. 
skønt de ligger i tre forskellig© Byer. 
Sognets første Skole laa i Errindlev 
og var oprettet af Erik Kaas, der

ladet opbygge ved Kirken<. Da Fre
derik IV havde erhvervet Bremers- 
vold og Ilojhygaard til Oprettelse af 
Ryllendistrfklet, lod han Skolen i 
Errindlov ombygge og byggede 
mærkeligt nok en ny Skole i Assen- 
bolle. der kun ligger et Par Kilome
ter fra Errindlev. Hvorfor den nye 
Skole ikke er bygget i Thorslunde 
eller et andet fra Errindlev noget



fjernere Sted, vil sikkert vedblive 
at være et ubesvaret Spørgsmaal. 
De to Skolers indbyrdes nære Belig 
genbed har givet Anledning til, al 
man har villet frakende Errindlev- 
skolen Ret til at betegnes som en af 
Frederik IV.s Skoler; men herom be
hover nmil ikke at strides; thi ved 
Kronens Salg af ilojbygaard ti!

iøjnefaldende. Allerede for 100 Aar 
siden havde Errindlev-Skolen over 
100 Born, medens Assenbollo-Skolen 
kun havde godt en Snes. I 'Midten nf 
forrige Aarhundrede maatle man 
saa skride til en Forandring; man 
opforto rive Skoler i Sjelstofte og 
Bjernu-s. nedlagde Skolen i Assen- 
bollo og solgte Bygningen; den slaar

Øveret til Venstre Errlndlev Skole, til højre SJeelstofte Skole. Mederel III 
Venjtre Foreamlingjhuset I Errlndlev, til hojre Errlndlev andelsmejeri.

Abraham læhn lægges det ham i 
Skødet udtrykkelig paa. Sinde at 
holde de lo nye Skoler i Errlndlev 
og A&senbølle i god forsvarlig 
Stand; de to Skoler var da og- 
saa ganske ens. De gjorde Fyldest 
for hele Dobbellsognet; men del 
upraktiske i deres nære Beliggen
hed blev i Tidens Løb stedse mere

endnu sna godt som uforandret. Sko
len i Errindlcv, som ved den skete 
Ændring blev betydelig aflastet, gjor
do Tjeneste endnu i 25 Aar og blev 
sna afløst af den nuvxnronde Skole
bygning. Skoion i Sjelstofte blev om
bygget for ca. 30 Aar siden og Skolen 
i<Bjernæs noget senere. Ved Aarhun- 
dredskiftet opførtes der Forskoler i



Errindlev og Sjclslofle. Alle Skolerne 
har et Klusscværelsc og Bolig til 
IxDrer eller Lærerinde. Den gamle 
Skole i Errindlev blev, efter al den 
nye var opfort, solgt; den brændte 
15)20. De Ændringer, den havde

lians Skoler i andre Egne kendte 
Tavler i Gavlen.

Af andre kommunale Institutioner 
i Errindlev maa nævnes: Fattighu
set, der tidligere laa midt i Byen, 
men 1855 blev flyttet til sin nuvæ-

øverst til Venstre Alderdomshjemmet, til Hojre Fattighuset. Mederst til Venstre 
Sparekassen (en ny Bygning er under Opforelsej. til hojre den gamle Smedle.

været underkastet efter at være rende Plads; det huser kun faaLem- 
gaael over i privat Eje, havde ikke mer og anvendes mest som Husvil- 
formaaet at udslette Fællespræget deafdeling. Alderdomshjemmet, der 
mellem den og Assenbolle-Skolen. er opfort 1894 og har 4 Stuer og 2 
Ingen af Frederik IV Skoler vaa Lol- Kokkener samt Dislriktsjordemoder- 
land har været forsynet med de fra boligen, der tilhorer Amtet. Endvi-



dorc er der Lægebolig. Forsamlings
hus. Molle og Bageri, Andelsmejeri 
oprcfrfet 1887, nyopfort efter en 
Brand 1913, har 136 Andelshavere 
og forarbejder aarlig godt 3 Mil!. 
Ki!o Mælk. Endvidere en Sparekasse, 
der er oprettet 1872 og nu har en 
Indskudskapital paa ca. M Miil. Kr.

Endelig maa nævnes de to Havne. 
Errmdlev og Lundehoje. iFor de nye 
Diger blev bygget havdo iFij&eme 
on Havn ved Bjernæs Fælled, da 
Aroalet her blev inddraget under 
Torlægningen, maalie man anvise 
Fiskerne en anden Havn til Erstat
ning og den blev lagt ved Krambes, 
del store flade Areal, <fler 'ligger 
udenfor Diget. — Denne Havn er i 
de senere Aar ved Ofre fra 'Fiskernes 
Side blevet udvidet og forbedret. 
Errindlev Havn blev anlagt 1907 
med Tilskud fra Staten. Begge Hav
ne har under 2 Meters Vanddybde.

Sjelstofte horer til vore yngre 
Landsbyer. Om Navnets Oprindelse 
er der stor Uenighed. 1397 nævnes 
on Adelsmand Ivar Graa i Sjæls- 
tofte. I Matriklen af 1664 er Byen 
opført med 16 Gaarde, hvoraf de 6 
er Selvejergaardc, 1688 er de alle 16 
Kæetegaarde. Der er da tillige 8 Hus
mand. 1830 anføres Byen med 14 
Bondergaarde og 15 jordlose Huse 
Nu har den 11 Bondergaarde, 15 
Smaagnnrde, 13 Husmandsbrug og S 
Huse med ringe Jordlilliggende.

Torpe er eW Udflytterby fra Errind- 
lev. Den har i sm Tid haft en Ho- 
vedgaard, dfer 1407 tfthorte Adelsman

den tKorf Rebeng. dennes Svigersøn. 
Hans Moltko solgte Torp eg« ard til 
Henning Venstermond; senere sank 
don ned til n-t blive Bøndergods og 
doltes i to Gaarde. I Matriklerne af 
1664 og 1688 figurere Byen med 4 
Gaarde; den slørsto paa 15, den 
mindste paa 9 Td. Hartkorn, oltsaa 
Gaarde af usædvanlig Størrelse. 1830 
anføres 2 Dobbellgaandc og 4 Huse 
med Jord. Nu har Byen 3 Gaarde 
paa henholdsvis 12, 8'A og 3 Td. 
Hartkorn.

Assenbølle i Olstrup Sogn h a r  i 
sit forste Led M andsnavnet Asser. 
Den By, der h a r  givet Sognet Navn, 
eksisterer som far nævnt ikke mere 
og har formvig l ogsna været yngre 
end Assenbølle. I Matriklen af 1664 
or Assenbølle opfort med 3 Selvejer 
gaarde og 6 Fæslegaarde. 1688 er 
der 9 Fæsleganrde og 4 Husmænd. 
1830 e r  der fremdeles 9 Gaarde, mon 
kun to Huse. Nu e r der 7 Gaarde, 8 
Sm ao gaarde, 6 Husmandsbrug og 14 
Huse med risge Jordtilliggemde.

Bjernæs har sikkert Jnaet sit Navn 
efter Birk (i gammel Fonn oflo 
Bjærk), aMsaa Næsset, der var be- 
vdkset med Birk. Størstedelen af do 
store Inddæmninger, der har gjort 
de tidligere Øer, Mngleholm, Lyttes- 
holm, Billeseholm og StoTo og Lille 
Bunddrag landfaste, henregnes nu 
under Bjernæs ligesom Hussamlin
ger Bjernæs Fælled og Hustoy. Ved 
Billese ligger den store Mollc, der 
maler Vandet Jna Inddæmningerne 
ud i Havet.



1688 havde Bjemæs 9 Gaarde og 
7 Husmandsbrug. 1830 var der for
uden de 9 Gaarde 13 Huse med Jord. 
Nu er der 3 Proprietærga&rdc, 5 
Bondergaarde, 2 Smaagaarde, 8 Hus
mandsbrug og 14 Huse med ringe 
Tilliggende samt don godt 700 Hektar 
store Inddæmning.

Pilet har utvivlsomt Janet Navn 
efter en tidligere Pilctvevoksning. I 
de gamle Matrikler opfores den med

ter uddeles til Trængende udenfor 
Fattigvrosnet.

3) Forpagter Rasmussen, Bremcre- 
vold overdrog 1885 et Hus i Errmd- 
lev til Sognemadet mod at delle 
skulde holde hans Gravsted ved- 
lige. Huset er nu Bolig for Sognets 
Sygeplejerske.

4) Provst Blulunes Legat, stillet 
1910 med 2000 Kr., hvis Renter aar- 
lig uddeles i to Portioner til trtrn-

B I N N E S E  M O L L E

4 Gaarde Nu har don 1 Proprietær- 
gaand, 2 Bondengaarde, 2 Smaa- 
gaarde, 8 Husmandsbrug og 8 Hure.

L E G A T E R N E  omfatter: 1) Jer- 
boes Legat, der er omtalt under Tnn- 
gerup-Thorelunde Sogn.

2) Gaandojer Jacob Laroens Legal 
stiftet t882 med G00 ’Kr., hvis Rcn-

gende Enker udenfor Fattig væsnet. 
Bestyres af SogneraadeL

6) Gaardejer Matthicsen og Hu
strus Legal, stiftet! 1924 med 2000 
Kr., hvis Renter anvendes til Op- 
kkudnmg at fattige Konfirmander. 
Boslyres af Præsten, e t Medlem af 
Skolekommissionen og et Medlem af 
Menigheds raadet.



FUGLS E-K RØN GE

VENDERNE har gennem vilde Sagn 
og blodige Minder flettet deres 

Navn saalodee ind i Lollands ældste 
Historie, at Digt og Virkelighed er 
gaaet i et; overalt har man søgt — 
og ment at finde — Vendernes Spor, 
i Bynavne som i den mørke Folke- 
lod. Men. i det aJlaammen var Fan
tasien stærkere end Virkeligheden 
og under Historiens skarpe Søgely* 
oplaser den vendiske Oprindelse 
bande for -ilze-Navnene og den 
mørke Led sig i Taage. Men i Mari- 
Iwsøemes Skove — eller nærmere 
betegnet i Krønge Sogns nordøstlige 
og Godsløds Sogn nordvestlig© Hjør
ne — finder vi haandgribolige Min
der om de tusind Aar gamle Kampe 
mellem Venderne» vilde Røverskare 
og fredelige lollandsk© Bønder. Et 
mægtigt Forsvarsværk, en iFolkefæst 
ning er her rejst, m a a s k e  under 
Valdemar den Stores eller Absalon© 
personlige Ledehse. Saa stærkt vir
ker denne Fortidslevning, a t dens 
Rest hores over alle de andre hi
storiske Rosler, der taler til os saa- 
vel fra Oldtidens Grave »som Ira 
Fuglse-Krønges Borglomter.

Ingen IHykfce, end ikke Stormflod 
og Misvækst, kunde forme sig værre 
for Lollikeme end et Venderover-

fakl, der kom bag paa dem, listen
de som cn Nattetyv og lammende 
som et Lynnedslag fra klar Himmel. 
Thi Venderno skaanede ingen og 
intet; de slog Folk ihjel for F'odo, 
røvede Kvinder og Kvæg, Kom og 
Kram, og lod til Afsked den røde 
Hane gale over Gaard og By. Der
for gjaldt del om a t være vagtsom 
overfor Faren og skabe sig det bedst 
mulige Værn imod den. Vaglsomhc- 
den var let at etablere om end besvær
lig at holde. Don bestod i Strand 
vagter, der Nat og Dng, Vaar, Som
mer og Høst — Vinteren egnede sig 
ikke til Vendernes Togter i aabne 
Baadc — holdt Udkik over Havel. 
Øjnede.** den fjendtlige Fføadø derude, 
blev der slukket Hd i de ti) dette Øje - 
med parate Halm- og Risdynger. Røg
skyerne var Signalet til Flugt og li! 
at bjærge med sig, hvad man kunde 
af "Fæ og Gods. Men Venderne for
fulgte naturligvis de Flygtende og 
derfor maalte man have el Tilflugts
sted, hvor man kunde holde sig 
Fjenden fra Livet. Den stort anlag
de Folkefæstning mellem Maribo- 
søerne var et saadant Tilflugtssted.

Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle 
Sø omkranser et Areal paa ca. 6 
Kvadratkilometer. De to førstnævnte



Søer var den Gang forbundne med 
et bredt Vandløb, der nu ses som en 
lav Engstrækning udenfor Vejdæm
ningen ved Sømod. Mellem Hejrede 
So og Rogbølle So i Øst og mellem 
Rogbolle Sø og Søndersø i Vest var 
der faste Landstrækninger; den 
førstnævnte var halvanden Kilome
ter bred; den sidstnævnte knapt 
halv saa bred; idet Røgbølle Sø den 
Gang dækkede hele det Areal, som 
nu kaldes Kronge Mose. Naar disse 
to Landstrækninger blev lukket for
svarligt var her et udmærket Til
flugtssted for Folk og Fæ. Og Luk
ket b l e v  gjort forsvarlig i Form 
af et Par mægtige Voldlinier med 
brede Grave foran Skoven dækkede 
den Gang hele det indkransede 
Areal, saa der var Ly og Læ baade 
for Vind og Sol. Paa de Steder, hvor 
Skoven senere er ryddet og Jorden 
laget ind til Dyrkning er Fæstnings 
linien forlængst sløjfet, men hvor 
Skoven er bevaret, ligger endnu be
tydelige Rester af de mægtige Volde 
og Grave; næst Dannevirke er det 
de største Jordfæslningsværker. der 
nu findes i det gamle Danmart;, f 
Fredsskoven Kaarup Vænge vod Hej
rede Sø er saaledes Vold og Grav be
varet paa en Strækning af ca. 400 
Meler. Volden er enkelte Steder gen
nembrudt af Veje, og Graven er sam
menskredet. men alligevel er Re
sterne imponerende. I den sydlige 
Udkant af Skoven, hvor Volden en
der, er der paa dens Inderside en 
Bastion, der formentlig har baaret

et Udkigstaarn, hvorfra man kun
de felge Fjendens Bevægelser. Li
nien fra Skoven over Marken U1 
Rogbolle Se er nu udslettet, men 
naar man færdes gennem Terrænet, 
er det ikke vanskeligt al spore den; 
thi for at spare det mægtige Arbej
de med al gennemgrave de høje 
Skrænter i en Dybde saa der kunde 
komme Vand i Graven, har man 
naturligvis fulgt en Sænkning, der 
findes i Terrænet mellem de to Soer, 
og følger man den, Onder man ogsaa 
endnu et Par svage Højderygge, der 
k a n  være Mindelser om Volden.

Af den vestre Fæsiningslinie On
der man ligeledes vel bevarede Re
ster i Gretbelund ved Soholt, hvor 
der nu er en Begravelsesplads for 
Familien Jørgensen, der indtil for 
faa Aar siden ejede Gaarden. Vol
den er her, navnlig i den sydlige 
Del af Lunden overordentlig velbe
varet og det samme gælder Graven, 
der nu er Led i en Afvandingskanal 
fra Kronge Mose.

Om denne vidtstrakte Folkebe- 
fæslnings Alder kan intet bestemt 
siges; men der kan næppe være 
Tvivl om, at den er over 700 Aar. 
Dot er næppe heller Tvivl om, at 
der har været lignende Anlæg i an
dre af Lollands Egne, men de fleste 
er forsvundet, efter at Skovarealet 
er ryddet, og indtaget til Dyrkning; 
kun et Par andre Steder har man 
Levninger, der peger i samme Ret
ning. og som sikkert har været Led 
i Fæstningsværker, der for Tusinde
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Aar sidon satto vore Forfredro i 
Stand til nt bjerge Liv og Gods; mon 
bag deres gode Værn, maatte de 
ganske vist ofte være Vidne til nt 
deres Hytter gik op i Luer. Stort 
bevendt var Husene selvfolgelig 
ikke. Ris, Ler og Slraa var Hovcd- 
bestanddelen i Byggematerialet, saa 
Materialerne var altid for Haanden, 
men det kostede jo ligefuldt Slid og 
Tid al stille Huset paa Benene igen 
hver Gang Venderne havde svedet 
det af.

— Sogor vi bag om Venderliden 
til den graa Oldtid har Fuglse-Krøn- 
ge ogsaa paa delte Omraade bemær
kelsesværdige Minder. Ældst af dem 
alle er el Fund, der 1902 blev gjort 
i Mosen Sydost for Skotlomnrke. 
Foruden en Mængde Flintøkser, som 
der ikke var storre Mærkværdighed 
ved, fandt man 14 finllandede Ben
odde, der havde været brugt dels til 
Vaabon, dels til Fiskeredskaber; de 
stammor fra Stenalderens alleræld- 
ste Periode, som nogen har kaldt 
Benalderen. Fundet ligner i meget 
det berømte Mullerupfund. der me
nes at stamme fra Danmarks aller- 
tidligste Befolkningsperiode.

Et Stykke Syd for Mosen paa et 
lille Hojdelerræn mellem denne og 
Vestermose findes et Gravminde fru 
en af Stenalderens senere Perioder. 
Det er en Langdysse, hvis Randsten 
pr delvis bevarede. Kamrene inden
for Kredsen er borte og hele Dyssen 
er bevokset med et uigennemtræn
geligt Krat.

Andre Minder fra Stenalderen er 
nu ikke bevarede. Derimod findes 
der i Sohol tskovene i Kronge Sogns 
nordostlige Hjørne talrige Gravhnje 
fra Bronzealderen. De ligger oftest 
i Klynger paa en halv Snes eller 
flere og næsten alle paa hoje Punk
ter i Terrænet, medens Hojene aelv 
ikke er af imponerende Størrelse.

— Yngre end Vendertiden er de 
Borgtomter, som findes i Dobbelt
sognet Hertil horer bl. a. de snart 
helt forsvundne Rester af Kronge- 
gaard, der senere vil blive omtalt, og 
det store Voldsted i Also Skov Paa 
Stedet, der kaldes Buntzehave, har 
ligget en stærk befæstet Borg. Den 
har været bygget paa et Næs, der 
skod sig ud i Also og paa de tre Si
der var omgivet af Vand; den fjorde 
Side. der vendte ind mod Land var 
lukket med en mægtig Vold med for
an liggende Grav. Tomlen indenfor 
Volden er nu helt ryddet og be
vokset med Skov; men i forrigo Aar- 
hundredc fandtes hor endnu betyde
lige Kampeslensfundamenter. Ad
gangsvejen til Borgen har gaaet over 
on ret sid Grund og er blevcn gjort 
passabel ved Nedlajgning af en 
Mængde storre og mindre Sten 
Endnu for 20—30 Aar siden stødte 
man ved Rydning og Nyplantning af 
Skoven paa betydelige Rester af den
ne »Brolægning«. Der findes endnu 
et Stykke Vold af imponerende Di
mensioner og Rester af Graven Man 
kan ogsaa lydelig se, hvor Indkørs
len med dens Vindebro har været.



Hvem der har bygget og ejet denne 
stærke Borg er det nu ikke muligt 
at afgore, trods ihærdige Bestræbel
ser er det indtil videre ikke lykke
des mig al finde det ringeste Spor. 
Wichfeldt og efter ham Trap mener, 
at Borgen er opført som Allosor af 
Bispeborgen ved Aalevad i Godsted 
Sogn. Delte er ganske sikkert urig
tigt; det er overhovedet tvivlsomt om 
der er nogen Hjemmel for Beretnin
gerne om en Bispeborg Nr. 2, mellem 
Aalevadsborgcn og del nuværende 
Ulriksdal. Delle vedkommer imid
lertid ikke Fuglse-Kronge Sogn og 
vi kan da hor nøjes med at udtale 
Formodningen om, at Bunlzehave 
er langt ældre end ira Begyndelsen 
af det 16. Aarhundrede.

Endelig ved vi, at Drosten Mads 
Goye, det ældste kendte Medlem af 
den berømmelige Slægt, i 1267 skrev 
sig til Flaarup (Matheus de Flor 
thorp); han har altsaa haft en 
Gaard her. Del er sikkert Voldstedet 
af denne Adelsgaard, der endnu kan 
paavises Vest for Flaarup i Ker- 
strup9 Dyrehavsmark. 1 den senere 
Tid er der fort en Boebane tver« 
over Voldstedet, hvorved dels Kon
turer er stærkt udvisket. Endnu 
kan Stedet som sagt med Sikkerhed 
paavises; men naar Ploven i endnu 
nogle Anr har gjort sit nivellerende 
Arbejde vil ogsaa de sidste Spor 
være udslettet. Tæl udenfor Vold
stedet er der fundet Bygningsrester, 
men ogsaa de er snart helt forsvun
det. Gaarden er engang i fjerne Ti

der nedrevet og dens Jorder lagt 
under Kerelrup.

Af andre forsvundne Herligheder 
maa endnu nævnes den hellige Kil
de i Krønge. hvor mange Syge og 
Lidende skal have sogt Helse for de
res Vunder; den har dog næppe hørt 
til de mere berømte Kilder, idet Be
søget ikke har været stort nok til at 
affode el Marked som Tilfældet var 
ved St. Olufs Kilde i Olslrup og flere 
andre. Der er næppe Hjemmel for 
Rhodes Paastand om, a t Kildens 
helbredende Kraft var saa stor, at 
den kaldtes Krykke Kilde (efter de 
mange Krykker, som de Helbredte 
havde henkastet) og at dette Navn 
ogsaa overførtes til Kirken; del he'e 
stammer sikkert kun fra en mangel
fuld Skrivemaade for Navnet Kronge.

Er end mange af de gamle Herlig
heder forsvundet, er der dog frem
deles meget at glæde sig over, idet 
Dobbeltsogncl rummer nogle af Lol
lands smukkeste Punkter, f. Eks. er 
Køreturen fra Soholt rundt om Røg
bølle Sø vidunderlig og kan i land
skabelig 9kønhed staa Maal med 
Nordsjællands højt priste Dejlighed.

Dobbellsognel grænser mod Ost 
til Musse Horred (Vester Ulslev og 
Godsted Sogne) mod Syd til Errind- 
lev-Olstrup. mod Vest til Thorslunde 
og Holeby-Bursø og mod Nord til 
Maribo Søndersø, hvorai den syd
lige Del horer til Kronge Sogn. Doh- 
bcllsognels Udstrækning er fra Kjeld- 
skov i Syd til Spidsen af Dornæs i 
Nord f)J4 Kilometer, og langs Lan
devejen fra Øst til Vest 6 Kilometer 
Af Øerne i Søndersø horer Askø paa



2 V\ Hektar. Lindo paa 1 Mi, Lange
land paa 1X Hektar og endnu en 
lille O paa 1 Hektar til Kronge 
Sogn.

Fugl«e Kirke ligger 8 og Kron
ge K. 9 Kilometer ONO for Rodby.

321 Ejendomme nomlig 3 Herre- 
gaardc paa over 100 Hektar, 2 Pro 
prietærgaarde med fra 60 til 100 
ilektar, 11 Bondcrgaarde paa 15—50 
Hektar. 23 Sinaagaarde mc<l G—15 
Hektar, 71 Husmandsbrug med (ra

GENERALSTABSKORT OVER F U G L S E - K R ø N G E  
Maalestok 1: 100.000, (I Centimeter =» I Kilometer)

Dobbeltsognets samlede Areal er 
3696 Hektar, deraf 601 Skov, 504 
So og 32 Mose. Hartkornet er 512 
Td. I 1921 var Indbyggerantallcl 
1767, i 1901 var del 1706, i 1850 var 
del 1251 og i 1801 kun 771. Der er

Vi til 6 Hektar og 184 Huse med 
mindre Jordlilliggendc.

FUGLSE KIRKE.
Ingen anden lollandsk Kirke har 

on saa knejsende Stilling som fugl*



so; don ligger paa en høj Banke, der 
er saa afknappe! og begrænset, at 
man næsten kan kalde den en 
Knold. Der or paa dens Top lige ak
kurat Plads til Kirkebygningen; 
Kirkcgaardon falder de tre Sider 
brat ned; kun mod Vest gaar 
Banken Jidt jævnere nedad over 
Marken udenfor Kirkegaardsdigot. 
Skont Vejen nedenfor Kirkeganrdon 
forer op over en ret stejl Bakke, lig
ger Kirkens Grundplan dog højere 
end Toppen mf Telefonstængcrne paa 
Vejbakkcn. Denne stærkt særpræ
gede Bakkefremtoning i det ellers 
flade Land har sikkert tiltrukket sig 
Opmærksomheden allerede i vor he
denske Oldtid og har utvivlsomt væ
ret Offersted og Helligdom allerede 
da man dyrkede Guder i T)yrs Skik
kelse; Navnet Fuglse er jo iovrigt et 
•Minde herom. Paa delle domineren
de Punkt er sikkert ogsaa en af Kri
stendommens forste beskedne Træ
kirker rejst. Den nuværende Kirke
bygning, der har erstattet Trækir
ken, hører til Lollands alleræld9l“ ; 
den er en af de seks Granitkirker, 
som rejstes paa Lolland for Tegl- 
brændingen omkring 1200-Aarene 
blev kendt og anvendt hernede. Ved 
senere Reparationer og Ombygnin
ger er der — særlig hvad Murenes 
overste Del angaar blandet Munke
sten mellem Granitkvadrerne; de er 
nu dækket af rodt Kalkpuds, men 
sej iovrigt ud til a l være mindre 
fint tilhuggede end Kvadrerne i flere 
af de andre hollandske Granilkirker.

Her som ved de fleste andre 
Taarnkirker, har Bygningen oprin
delig kun beslaael af Skib og Kor. 
Tnarnel er langt yngre, og endnu 
yngre er sikkert de to Grnvkapellcr 
paa Nord- og Sydsiden af Skibet og 
det grimme Vaabenhus paa Vest
siden af Taarnet. Udover den høje 
Beliggenhed og det høje, slanke, 
spnanbokle Spir med den 7 Meter 
hoje Fløjstang frombyder Kirkens 
Ydre intet af særlig Interesse, Ge
simsen er saa enkel som vol mulig 
og der er ingen Murprydelser saa 
lidt som Levninger af tidligere Vin
duer og Døre.

lloffmann og mango efter ham 
fortæller, a l Kirken ellor i al Fald 
dens Taarn blev opfort 1531 af An
ders Goye til Kærstrup, som ogsaa 
lod indbygge Hvælvinger, der kort 
efter faldt ned igen. Dette or næppe 
rigtigt, i al Fald passer Aarstallet 
ikke; thi Anders Goye blev gift 153G 
og arvede endnu senere Kærstrup 
efter Faderen Knud Goye, der 1638 
var Landsdommer paa Lolland og 
1510 Johan Rantzaus Foged paa 
Aalholm. 1531 er sikkert on Fejl
skrivning for 1591 og det bliver da 
ikke Anders Goye, men Henning 
Goye, der er Taarnets Bygmester; 
men det udelukker jo ikke, a t An
ders Goye engang har istandsat Kir
ken, maasfke indbygget de forste 
Hvælvinger.

Beretningen om, at Hvælvingerne 
er faldet ned eller har truot med 
del, er sikkert rigtig nok; thi Fuglse



Kirke mangler de sa&kaldtc Gjord- modslaa« Hvælvingernes Tryk. Da 
huer, der vod Overhvælving a( de 'Fuglso Kirkes Mure ikke har kunnet

FUGLSE KIRKE

fladloflede romanske /Kirker allid bære de forst o p fo r te  Hvælvinger, 
anbragtes paa Skibets indvendige bar man ved Ombygningen fore* 
Murflader for at disse bedre kunde trukket a t rive Murene delvis ned



og genopføre dem i forstærket'Form, 
bl. a. ved al erstatte del løse Fyld 
— der som oftest danner »Indma
den« i de romanske Kirkers tykke 
Mure — med kompakt Mur. Denne 
grundige Ombygning giver tillige 
Forklaring paa det mærkelige Ud
seende Murene har faael, dels ved at 
der hist og her er indmuret Tegl 
mellom Granilkvadreme, dels ved at 
flere af disse øjensynlig har faaet 
en anden Plads og en anden Stilling 
end oprindelig. Ved samme Lejlig
hed er Sporene af de gamle Dore og 
Vinduer udslettede.

Man lager næppe fejl i at tidsfæ
ste Fuldendelsen af denne Ombyg
ning til Aarene omkring 1591. Som 
omtalt under Thorslunde Kirke ind
berettede Henning Goye 1585 at 
Fugl90 Kirke var saa forfalden, 
at den truede med al styrte sam
men og han tilbod samtidig, a t han, 
med Bistand af Fuglse Sognemænd 
vilde istandsætte Kirken, hvis han 
maatte nedbryd« Annekskirken i 
Thorslunde og anvende Materialerne 
derfra. 28. August 1585 udstedtes el 
Kongebrev, der gav Henning Goye 
den ønskede Bemyndigelse og hen
viste Thorslunde Sognemænd til at 
soge Fuglse Kirke. Det lykkedes, som 
for skildret, at bevare Thorslunde 
Kirke og Materialerne til Fuglse 
Kirke maatte da søges andet Sled. 
Jeg har udtalt Formodningen om, at 
de blev erhvervet ved Nedrivningen 
af Godslod Kirkes Taarn, der var 
bygget ligesom Thirsled Kirketaarn

med Aabning ind mod Skibet, hvor
ved Kirkerummet øgedes betydeligt 
Jeg har senere søgt a t linde Støtte
punkter for denne Antagelse, men i 
Rigsarkivet findes intet herom — 
del er jo ret tilfældigt, hvad der er 
bevaret af Dokumontcr fra hine fjer
ne Tider — og i Mangel af uomstø
delige dokumenlfaste Kendsgernin
ger. man jeg da indtil videre nojos 
med at fremføre Sandsynlighedsbevi
ser. Der er da forst den Omstændig
hed. a t Lensmanden Fr. Hobe for
ærer begge de truede Kirker, Thore- 
lunde og Godsted, cn smuk Kalk og 
Disk, og dernæst er der Misforhol
det mellem Sognenes og Kirkernes 
Størrelse baade i Godsled og Fuglse. 
Det førstnævnte, der er et meget 
lille Sogn, havde en alt for stor og 
derfor i Vedligeholdelse all for dyr 
Kirke, medens Fuglse, der er et stort 
Sogn havde eai lille Kirke. Godsled 
Kirke Ihorte under det daværende 
Bispenso (Ulriksdal) og (ilhorte Kro
nen; der udkrævedes altsaa kun en 
kongelig Befaling for al bringe Sa
gen i Orden og tilvejebringe el bedre 
Forhold mellem Storreisen af de to 
Sognes Kirkerum og Menigheder 
Fuglse Kirketaarn blev da ogsaa op
ført saaledes, at Taarnrummet gik i 
et med Skibet, hvorved dette udvi
dodes betydeligt.

I en noget,senere Tid er antagelig det 
oprindelige Vaabenhus paa Skibels 
Sydside nedrevet og henflyttet til 
den nuværonde Plads; dels flade 
Tag, der giver Vaabenhusel ol grimt,



kasselignende Udseende, skyldes sik
kert en fattig Tid, hvor man har 
ladet alle æstetiske Hensyn vige for 
do okonomiske. De to Gr&vkepellcr. 
Sohol 1» paa Nordsiden af Skibet og 
Kærstrup9 paa Sydsiden er sikkert 
et lille 100 Aar yngre end Taamet. 
Det førstnævnte, der nu bruges til 
Ligkapel, har et lavt, spidst Tegllag: 
det søndre Kapel, der nu afgiver 
Pinds til Varmeapparatet har et 
grimt fladt Tag ligesom Vaabenhu- 
sels. Spiret er næppe opfort samtidig 
med Taamet, men er nok af langt 
yngre Dato. Under en orkanagtig 
Storm den 30. November 1836 blæ
ste Spiret ned. Det genopfortes paa- 
ny 1841; Højden blev som hidtil 60 
Alen, men for ikke a l resikere en 
Gentagelse, forhøjede man Taamet 
og gjorde Spiret tilsvarende lavere. 
Samtidig blev Kirken grundig re 
staurerel og der indsattes nye Vin
duer; det hele bekosledes af Kam
merherreinde Rabcn-HvidtfeU-Le- 
velzau Den 20. August 1903 slog 
Lynet ned i det spaantækte Spir, der 
faa øjeblikke efter stod som en 
flammende Fakkel, der lyste viden 
om. Spiref nedbrændte lige til Taarn- 
kronen. Klokkerne smeltede og faldt 
ned; men Hvælvingerne holdt, saa 
den ovrige Del af Kh-ken kun led 
ringe Skade. Taarnet blev istandsat, 
og Spiret genopført af Kirkens da
værende Ejor Jørgen Rosenkrantz, 
der ligeledes lod de to ved Branden 
ødelagte Kirkeklokker omstøbe. Saa-

vel Klokkerne som Kirkens Fløj bæ
rer hans og hans Hustrus Navne.

Paa den største af do gamle Klokker 
stod: * 1633 lod velbyrdig Otto Powitz, 
Fru Anna Blome til Kætstrup eg 
menige Fuglse Sognemænd omstobe 
og forbedre denne Klokke til Fuglsc 
Kirke i Laaland, da var Lensman
den: H. Palle Rosenkrantz til Krcr.- 
kerup, Ridder, Sognepræst: H. Malz 
Beske, Kirkeværger: Peder Boesen 
og Matz Povlsen, Wcyer Nielsen. 
Jørgens Sognefoged og Peder Erik
sen. Michal Westfal«. Den lille 
Klokkes Indskrift var paa Latin og 
lød i Oversættelse: »Hil være dig, du 
velsignede Jesus. Hil være dig Ma
rie, du benaadede«. Indskriften vi
ste allsaa, at Klokken var fra den 
kallo9ke Tid.

Kirkens Indre staar i inge-n Maade 
tilbage for dens anseelige Ydre. 
Straks i Vaabenhusct møder man 
nogle betydelige Fortidsminder i 
Form af 3 Marmor-Gravstene, som 
nu er indsat i Vaabenhusmurene. 
men tidligere har ligget i Kirkegul 
vet. Den ældste bærer Goye- og 
Ibsø-Slægtemes Vaaben saml i Mun- 
keskrifl Navnene Absalon og Ca
tharina. Det har givet Anledning 
til al tro, at Stenen var lagt over 
Absalon Goye til Kelslrup (Son af 
Anders Goye og Brodér til Henning 
Goye paa Kærslrup og Mogens Gøye 
paa Bremersvold); men han sad 
som Lensmand paa Dalum og lig
ger begravet i St. Hans Kirke i



Odense. Stenen i iFuglse KiTke er 
meget ældre; den er lagt over Axel 
Mogensen Goye, dod en. 1410, og 
hans Hustru Karen Madsdaltor ni 
Slægten Ibso, dode 1424. Axel blev 
i latiniseret Form til Absalon, deraf

AXEL GØYES 0 0  KAREN I B S ø S  
GRAVSTEN

Misforslaaelsen. Karen er ligeledes 
latiniseret til Cntharine.

Den næstældste Sten er lagt over 
Anders Goye til Kærstrup og hans 
Hustru Karen lie»ning9dattor Wal
kendorph; han dode 1559 og hun 
1567. Stenen bærer deres Figurer i 
overnaturlig Storrclse og Indskrif
ten; Her ligger begravet ærlig og

velbyrdig Mand Anders Goye til 
K.-crstrup med sin kære Hustru Ka
ren Walkendorph. Stenen, der er 
stærkt medtaget, saa Indskriften næ r
mest er ulæselig, har tidligere ligget 
i Koret foran Al teret, men blev flyt
tet derfra allerede 1840. Meget tyder 
paa at Gnyernes murede Gravhvæl
ving endnu lindes under Korgulvet. 
Under Krrindlev Kirke er nævnt, at 
Mogens Goye her lod opsætte en 
Mindetavle for sine Forældre An
ders Goye og Karen Walkendorph 
Tavlen har været omtalt i Marmor« 
Danicn og dette har givet Anledning 
til den fejlagtige Opfattelse — der 
gengives i Adelsaarhogen og flere 
andre Steder — at Anders Goye og 
Karen Walkendorph ligger begravet 
i Krrindlev Kirke.

Den trodie af Marmorstenene, d»>r 
er lagt over en fornem Bonde i Skot- 
te.markc Peter Mes Wilder og hans 
tre Hustruer, er ogsaa meget an 
seelig. Den bærer i sine 4 Hjørner 
Portrælmedailloner af Manden (med 
langt snørklet Fipskæg) og hans 3 
'Koner. Indskriften lyder: »Herun
der ligger begravet ærlig og velagtel 
Mand Peter 'Mes Wilder født i Hci- 
ligenhavcn. som boede i Skotte- 
marke og døde Anno 1665 den 26. 
Januar udi hans Alders . .  Aar, og 
hans kære Hustruer ærlige og gud
frygtige Kvinder: Anke Jørgcnsdat- 
ter fedt i Holsten og døde Anno 1616 
den 15. December i hendes Alders 
42 Aar. saa og Anne Hansdaller 
fodl i Fuglse og døde Anno 1651 den



27. Juli i hendes Alders 26 Aar, saa 
og Maren Erikedatler fodt i Nysted
og dode Anno 16. . .  den ..........  i
hendes Alders . .  Aar. Anno 1652 
haver erlig og velngtel Mand Peter 
Mes Wilder ladet denne Sten beko
ste for sig og sine Arvinger til en 
Ihukommelse«. Rundt om Stenens

A N D E R S  Q øY ES OO KAREN  W ALKEN DO RPH S 
U O ST EN

iKant staar: Gud give dennem en 
glædelig Opslandelso osv. I Kirken 
har tidligere hængt e t Epitafium 
mod Maleri af Manden og hans Ko
ner; Hoffmann nævner dot og til
føjer; Af Peder Mes Wilders Afkom 
»er en tDel fornemme .Familier der 
i Landet«. (Formentlig har han til
hørt den fra Heiligenhaven til Rød
by indvandrede Wilder-Slægt, hvis

(Medlemmer gennem mange Aar spil
lede en Rolle i Rodby, specielt in
denfor Kobmands- og Skipperstan
den. I Matriklen for 1664 staar un
der Skottemarke anforl en Gaard 
tilhørende Peiter Wilder; den var 
ansat til 5 Td. Hartkorn men maalto 
svare Skat af 13 Td. Ligeledes an- 
fores en Vejrmølle, tilhørende Pei
ter Wilder, men den »staar næsten 
øde og forfalden«.

l)e tre Marmorstene ovorslraales, 
deres Anseelighed til Trods dog 
langt af det mægtige og kunstnerisk 
udførte Gravminde over Henning 
Ulrich von Lfltzow til Soholt og hans 
to Hustruer. Det pragtfulde i Træ 
udskaarne Epitafium er formet som 
en Portal, der dækker Væggen mel
lem Skibet og del nordre Gravkapel 
fra Gulvet og helt op til Hvælvin
gerne; dels nedcrslc Del er formet 
som 3 store Tavler eller Skjolde, paa 
det midterste staar: »Honning Ul- 
drirh von Lillzow født 1649, dode 
Anno 17., blev Slift9befalingsmand 
Anno 1691«. Paa Tavlen vest her
for staar; »Rleonora Catharina von 
Schngcn fodt Anno 1662 dode Anno 
1691« og paa den ostlige: »Anna 
-Magdalcne von Hardenberg født 
Anno 1672 død Anno 17..« Over 
disse Tavler er fremstillet on Gitter
port, rigt udskaarol med smagfulde 
Ornamenter. Dobbeltdøren flankeres 
af to corinliskc Søjler og ved hver 
aI  dem on Statue: Troan og Sorgen. 
Over Døren en smukt profileret 
<Buc, hvis Slutsten er et Dødninge-



l Q t z o w s  g r a v m i n d  e



hovede. Paa Bjælken over Buen er 
el Hjerte, som lo Slanger har borel 
sig igennem. Epitafiets Topstykke er 
prydet med et storbladet rigt Orna
ment, der omslutter on Oval med IÆl- 
zows Billede, oven over det et Skjold 
med Lfltzowemce Vaaben, en skraa 
Stige, under Skjoldet hænger Danne
brogsordenens Kæde og ovor det 
som Afslutning en Adelskrone. Paa 
begge Sider af Billedet er Hu
struernes Slæglsvaabner, paa hans 
hojre Side S c h a ge n emes Vifte, 
paa hans venstre Hardenbergerncs 
Dyrehovcd. Paa Sider af Litzow- 
ernes Adelsskjold sidder to legcm- 
store Halvfigurer: »Tiden« og »Do- 
dcn«. Sidstnævnte er fremstillet som 
ct Skelet, der bærer Kappe og Fjer- 
barret og paa Brystet Dannebrogs
ordenens Stjerne. »Tiden« har el 
Timeglas paa Hovedet, begge Figu
rer har i den ene lfaand en Koman- 
dostav og stotter den anden til Hu
struernes for mcvnle Adelsskjolde. 
Mellem det storbladede Ornament 
under Maleriet snor sig et Baand 
med Ordene: »Af intet kom jeg li! 
noget og blev til intet«.

Det ses let paa Epitafiet at det 
kun skal f o r e s t i l l e  en Indgangs- 
portal, men ikke er eller nogensin
de har været Indgang til Kapellet. 
Adgangen til delle er fra Kirkegaar- 
d«m. Solv? Kapellet var kun Ned
gang til Gravhvælvingen, der strakte 
sig ind mod Midten af Skibet For 
henved 100 Aar siden blev Grav
hvælvingen tilmuret, Nedgangen til

det afbrudt og Kapellet fyldt halvt 
med Grus. I nyere Tid er Gruset 
fjernet og Kapellet indrettet til Lig
kapel. Paa dels Væg hænger en 
Række Blytavler, der formentlig cn 
Gang liar siddet paa Kisterne, men 
er aftaget vod Tilmuringen al Hvæl
vingen og ophængt her. Tavlerne 
indeholder biografiske Data over 
Henning Ulrik v. Lfllzov (paa Tysk; 
død 1722, begge hans Hustruer, 
Eleonora Catharina von ,Schagen 
dod 1691, og Anna .Magdalena v. 
Hardenberg, dod 1730, endvidere 
hans Son Generalmajor Christian 
Frederik v. Lfltzow død 1769, den
nes Hustru Anne Sofie Holstein død 
1782 og tre af deres Børn, to Dolre 
pna 6 og 9 Aar samt en Son Henning 
Ulrik v. Lfltzow, som kun blev to 
Aar og har faaet følgende svulstige 
Gravskrift:

Et Lipge-Blomstcr 
jo jeg for min Moder var 
Da hun mig ømmelig 
under sil Hjerte bar 
Da jeg nu spiret frem 
holdt alle ud af mig 
Og tænkte mindst derpaa 
jeg var forgængelig,
Thi jeg var frisk og fro,
Min Moder Doden lig 
Dog visnede jeg først 
og udgik haslelig,
Snai ieg ej længe slaar 
i Fredens Urtebed,
Men er et Blomster nu 
i Himlens Evighed.

Ifølge en Præsteindberetning fra 
1766 indeholdt Gravhvælvingen ud
over do her nævnte folgende Kister:



Sliftamlmandens Søn Christopher 
Ulrik v. Ltilzow, Elalsraad og Amt
mand ovor Mon, og 5 af Sliftaml- 
mandøns Born, dor var dodo samme 
Aar. de fødtes, og endelig hans Dat- 
lerdatter Anna Catharina von <Lan- 
dorph. Paa Væggen hænger endvi
dere to Blytavler over Christian 
Frederik Julian v. Bortouch til So- 
holt og hans trcnde Hustruer, men 
nodersi paa Tavlen angives, a t de 
or begravede paa Kirkcgaarden; an 
tagelig har dor da ikke været Plads 
til deres Kister i Hvælvingen.

Det kærstrupske Kapel paa Ski
bets Sydside, hvori nu Kirkens Var
meapparat er installeret, har ligele
des sin forlængst tilmurede Grav
hvælving, der strækker sig ind u n 
der denne Side af Skibet, Ifølge- den 
for nævnte Præsleindberetning in 
deholdt denne Hvælving følgende 
Kister: 'Major OttoSchack til Brams- 
lykke og Kærstrup dod 1719, hans 
Fader General M. Joachim Schack 
til Sneumgaard og hans Moder Do
rothea Sophie Seofcld, endvidere 
lians “Brodér Generalmajor Niels Ro- 
senkrantz Schack, død 1730, dennes 
Hustru, og Grevinde Vedel »til Kg- 
liolm i Lolland«. Da man i 1923 
installerede Varmeapparatet stedte 
man paa Gravhvælvingen, som da 
indeholdt 3 hele Kister og hen- 
smuldrode Rester af andre sam t Ske- 
letdcle. Paa Kapellets Væg ind mod 
Stkibetf hamger en udskaaret Ege
træslavle med 8 Vaabonskjolde der
iblandt Gøyernes, Rosenkrantzemcs,

Reven tlowornes og Hardenbergernes.
Endelig skal nævnes endnu et 

Gravminde, en Egelraistavlo med 
forgyldt Indskrift, deT nu hænger 
paa den nordre Side af Korbuen; 
den kuriøse Gravskrift lyder saa- 
lodes:

»Gudfryclig Mand Peder Smed 
Liger her begraffuit pa detto Sted. 
Welhørdig Uenig Goe med Flid 
Ticnte han sin ganske Alders Tid. 
Rasmus Smed hans ’Fader oc her

soffue
For Hovmand oc Snved tjente han ti

hoffue
Welhørdig Anders Giø til Kestrop 
Med Salig Fxu Karine Valkendrop. 
Bodc -Fader oc. Søn hviler her deris

Ben
Indtil Gud rciscr dcnncin op igicn. 
Saa skal vi aWe aff Verden bort; 
Gior sand Penilens, Tiden er kort. 

1592. den 26. maii.

Ved Indgangen til Skibet slaar en 
gammel Kirkeblok med Indskriften: 
NOS—JOL 1624 26 Junius.

Prædikestolen er formentlig et lo!« 
lands Snedkerarbejde fra Tiden orh- 
kring 1620; den har corinthiskeSøj
ler, der flankeror (Felter hvori der 
sikkert tidligere har slaael Skrift
sprog, men som i nyero Tid er for
synet med Efterligninger af Thor- 
vaidsens Apostel figurer, Peter, Jo
hannes og Paulus. Stolen hviler paa 
en snørklet udskaaret (Fod og er for
oven forsynet med en Baldakin. 
Ved Siden af Prædikestolen hænger 
et nyere men meget smukt Metal- 
Krucifiks.

Døbefonten er gammel, hugget i



lysegraa Granit, mon uden Prydel
ser, Foden er skjult af Gulvfliserne. 
Det ligeledes meget gamle Daaksfad 
er usædvanlig stort og forsynet med 
de sædvanlige lobcndo Dyr og ulæ
selige Munkeskrift.

staver. OvcnovcT er Tavlen ved fire 
eorinthiske, hvide Søjler delt i 3 
'Kelter, et stort Midterfelt og to 
smalle Sidefolier; de indeholder alle 
tre gode Malerier. 1 Midten; Hyrder
ne tilbeder Jøsusbnmct, og paa Si

n i T E R T H V E E N

Altertavlen er et sandt Pragt
stykke, der er restaureret 1017 un
der Nationalmuseets lædclso. saa 
den nu fremtræder i «sine oprindeli
go, straalendc rene og harmoniske 
/Farver. Fodstykket er delt i tre Fel
ter med Skriftsteder i forgyldte fo g 

derne Korsfa'stelsen og Korsnedla- 
gelsen. Den »verste Del af Tavlen er 
formet som et spidst tillobondc Gal
leri. der pna Siderne har store 
Englefigurer og i Toppen en stor 
Krone mod to Skjolde, der bærer 
LOtzow’ernes og Hardenberger’nes



Vaabner; disse viser, a t Tavlen er 
skænket af Stiftamtmand LOtzow. 
I en gammel Beretning hedder det, 
at Altertavlen har en latinsk Ind
skrift med Navnet Henningeus og 
AarstaJlet 1610; del viser at ogsaa 
Henning Goye har skænket Kirken 
en Altertavle; men om denne Tavle 
er tilintelgjort eller er gaaet ind 
som Led i den nuværende kan ikke 
nu afgøres med Bestemthed.

Alterkalken er baade sjelden og 
ualmindelig rigt dekoreret. Bæger- 
ekaalen er stor, men uden Forsirin
ger af nogen Art, Stilken er forsynet 
med en Krans, der paa sine 6 Knop
per bærer 'Bogstaverne JHESUS. Fra 
Kransen lober Foden skxaat ud i 6 
Felter. I Felternes øverste Spidser 
er i de 4 anbragt Evairgclistembc- 
merne med Evangelisternes Navne 
og i de to andre Englehoveder. Den 
nederste Del af Felterne bærer Fi
gurer, paa det ene Felt ses Jesus 
stige op atf en Alterkalk, Hoved og 
Bryst er fri, Resten skjult i Kalken; 
underneden staar en latinsk Ind
skrift, der i Oversættelse lyder. 
Chri8ti hellige Blod flyder i Kalken. 
Allemederst staar Aarslallct 1604. 
Paa del næste Felt staar St. Philip- 
pus, derefter følger Johannes, der i 
Haanden holder en Alterkalk, hvori 
en Slange; underneden staar »S. Jo
hannes der Evangeliet«, i meste Felt 
knæler Jacob med Sværdet, under
neden staar »S. Jacob Major«. Det 
følgende Felt viser St. Peder med 
Nøglen; midt paa denne Figur er

paanittet et liltc tykt og klodset Kri- 
stuskors. 1 sidste Felt sos St. An
dreas. Bægerfodens noderste Kant 
er overordentlig smukt ornamente
ret. Aarstallot 1604 giver Ret til at 
formode, at Giveren af den smukke 
Kalk er Henning Goye. Paa Disken 
ses Jesus Monogram og paa Kanten 
Gøyernes Vaaben; den er altsan 
skænket af Henning Goye sammen 
med Kalken. Æsken bærer paa 
Langet et Kors, inde i Langet: »Anno 
17G4« og under Bunden »A. S. v. II. 
D. LQtzow«.

Allerklædel bærer Aaretallct 1840; 
paa Alterbordet staar to store, 
gamle - Malmstager og to nyere og 
mindre Kandelabre uden Indskrift 
eller Mærke. 1 Skibet hænget" tre 
Lysekroner en gammel og lo nye 
ligeledes uden Inskription eller 
Mærke.

Henning Goye — Finkens store 
Velgører — skænkede dem ogsaa sit 
Bfhliolek »til et evigt Ihukommende, 
blivende Liggendefæ og Monumcnte, 
•Fughsc Herreds Cleresi trl Fordel og 
Nytte«. Biblioteket betegnedes som 
»et kosteligt Liberi«, da det indeholdt 
»alle Falkulleter«; del havde Plads 
paa Loftet, men blev ikke vedlige
holdt eller passet. I Aarene 1715— 
16, da der var Soldater indkvarteret 
i Fuglse, blev (Bibliotekets Rester 
anvemdt af Soldaterne til Madpapir 
og Forladninger.

Kirkcgaarden etr omgivet af et 
Kampestensdige. Paa dens højsllig- 
gende Del Vest for Kirken er nogle



store Familiebegravelser: Wich- 
mannB fra Frederiksminde, Fric- 
dricheens fra Kærsirup, Rabon-Le- 
vctsow fra Kæretrup og Cromers- 
vold, Bertouch fra Søholt saml 
Præsierne Willemocs, Theil m. fl.

Kirken var oprindelig indviet lil 
St. Laurentius, men blev ofler Om
bygningen 1591 indviet lil den hel
lige Trefoldighed, efter Sigende for
di der stadig trivedes noget katolsk 
Væsen i Sognet.

Kirken, der forst hørte under Kær- 
sirup og siden 1850 tilhørte en Gren 
af Hosenkranlzcme, gik 1916 over 
til at være selvejende Institution, 
dens Formue er ca. 19,000 Kr., hvor
af Rederne maa anvendes til Kir
kens Vedligeholdelse.

Medens Fuglse Kirke — ifølge Be
retningerne om dens Forfald ikke 
var belemret med meget jordisk 
Gods, har Præsteembedet haft des- 
mere. Herom beretter Afskrifterne af 
en Del nu forsvundne Dokumenter. 
1433 var der udmeldt 12 Danne- 
mænd til at udsige Ejerforholdet 
vedrørende »Pudevnars Jord« og de 
>svore i Sandingen«, at den Jord 
hørte Fuglse Præstegaard til. 1447 
faslslaas paa samme Vis at noget 
Gods i Flaarup, kaldet »Ernedet« 
hørte Fuglse Præstegaard til. Et 
Perga men tebrev af 1460 udsiger, 
al Fuglse Præst har Ret til at have 
100 Svin paa tvende Enemærker 
kaldet Kirkeskoven og Præstevæn- 
got. Derefter bevilger Sognepræsten 
Michol Grubbe med sine Sogne-

mænds Samtykke, at hvert tredie 
Svin, der fedes paa do nævnte Ene
mærker hvert Aar skal gives til 
Fuglse Kirkes Bygning (Vedligehol
delse). 1533 toges der Tingsvidne 
paa at en Jord i Underup og en i 
Flintinge fra gammel Tid skal svare 
Landgilde til Præsten i Fuglsc. Der 
næst var der Tiende fra de 67 Gaarde 
i Fuglse og Annekødt i Thordluxvde og 
endelig havde Kaldet Præslegaarde- 
ne i Thorslunde og Fuglse, den sid
ste var paa 12 Td. Hartkorn. Under 
Thorslunde er berettet om don For
bitrelse. der betog Præsten, da han 
1635 mistede Annekset Thorelunde 
og fik Kronge i Stedet.

1926 blev al Præstegaardsjorden 
ialt ca 50 Hektar udstykket til Hus
mandsbrug og en 300 Aar gammel 
Lade nedrevet; Porloverliggeren.der 
er bevaret, har følgende Inskrip
tion: >Pintsea(ten 1627 lod H Matz 
Bedske denne Lade opsætte«. Sam
me Lade var, saa vidt vides, den 
eneste nf Bygningerne, der bJev 
skannet ved en Brand, som overgik 
Præstegaarden 1672. 2. April delt? 
Aar faar Sognepræsten Anders Krogh 
nemlig Bevilling til at oppebære 1 
Rigsdaler af hver Kirke i Fyns og 
Sjællands Stifter som Hjælp (il Gen
opførelse af den brændte Præste
gnard.

Præslehistorierne er. naar man 
fraregner Beretningen om en enkelt 
Præsts Genvordigheder — uden 
større Interesse. Denne ene er Chri- 
stiern Christensen Viborg, som blev



Præsi i Fugls« 1564, og som 1586 
rngede i et alvorligt og for Præsten 
yderst kostbart Klammeri med Hen
ning Goye. I Rogerls Manuskript- 
samling paa del kgl. Bibliotek fin
des en udforlig Redegørelse, der fyl
der ikke mindre end 60 tætskrevne 
Foliosider. Det fremgaar heraf, at 
Præsten var fordrukken og ikkesjel- 
den modte fuld paa Prædikestolen 
om Søndagen. I en Sondagsrus hav
do han i sin Prædiken fremsat en 
Række Hentydninger til Henning 
Goyes Færd i en Sag. der iovrig ikke 
vedkom Præsten. Disse Hentydnin
ger var bleven bragt til Henning 
Goye, som blev ydersi opbragt og 
straks sendte Bud efter Præsten. 
Denne modle i den Tro, al han 
skulde læse og udlægge den hellige 
Skrift, men blev modtaget med 
Skældsord, Slag og Spark af den ra
sende Herremand. Delte er forment
lig skel sent paa Efleraarel 1586. 
Ved Juletid sender Prajsten saa 
Henning Goye el Brev. affattet paa 
Latin. Han omtaler heri »den gode 
Sertorius*, som har for Vane at for
tælle Logn og bagvadske; han ganr 
•nu rundt og fortæller, a t 'Henning 
Goye vilde med droje Hug have ta
get Livet af Præsten, hvis han ikke 
havde reddet ham ud af Herreman
dens Hænder. Endvidere: Hvad Præ
sten paa Prædikestolen udlægger af 
Teksten opfatter denne »Sertorius* 
fojlagtig og ufordelagtig for Præsten 
og bringer det i forvrænget Form

for nndre gode Mænds Øre, hvor de 
forvolder Ophidselse.

Henning Goye afkræver øjeblikke
lig Præsten Forklaring paa dette Brev, 
og han skriver saa et nyt Brev, 
denne Gang paa Dansk. Præsten be
klager sig heri ovor, at der er no
gen, som sætter ondt mellem ham jg 
Herremanden ved at referere hans 
Udtalelser fra Prædikestolen paa en 
fejlagtig og for Præsten ufordelagtig 
Maade. Denne »Sertorius, det er 
Sammensyer« burde hellere hjælpe 
til Fordragelighed; thi »jo længere 
man rorer i Klammeriet, des mere 
ryger del«, og derfor var det bedre 
al fan det bilagt, og »I for Guds 
Skyld vilde være min Ven i del nye 
Aar«.

Henning Goye kunde kun opfatte 
Brevene som sigtende til Christen 
Skrædcr i Flaarup og han krævede, 
at denne skulde stævne Præsien 
for Provsteretten. Det skete ogsaa. 
Sagen blev behandlet i Holeby den 
15 Juni 1587. Præsten erklærede 
her, at han med Udtrykket »Serlo- 
rius« og »Sammensyer« ikke havde 
sigtet til Christen Skræder og gjor- 
de derefter denne en Undskyldning, 
hvormed Skrajderen var tilfreds.

Men del var Henning Goye ikke 
Han stævnede nu selv Præsten og 
-krævede, al han enten 9 k u ld e  op
lyse, hvem han sigtede til, eller selv 
tage Skade som Ophavsmand til 
Rygterne og dommes fra sit Em
bede. Den 18. September 1687 blev



Provsteretten sat i Holeby Kirke; 
men Sagen blev ikke algjort, fordi 
Præsterne ikke turde afsige nogen 
Dom, men indankede Sagen for Bi
skoppen.

Provsten havde i sin Betænkning 
om Sagen ikke holdt Haand over 
Pragten, men udtalt sig fordomme- 
lig om Drukkenskabens Synd og di 
særlig i Kirken og pnn Prædikesto
len. Den anklagede Præst maa 9ia 
ogsna have angrebet Provsten, den 
hejt ansete Jørgen Christjomscn i 
Ostofte; denne sammenkaldte nem
lig G November 1587 alle Herreders 
Ih-æsler og Degne i Hillesled Kirke 
og meddelte dem, af han vilde ned
lægge sit Provsteeinbede Alle med 
Undtagelse af Fuglsepræsten bad 
ham om at blive, og det lovede han 
saa.

Imidlertid trækker Sagen mellem 
Præsten og Herremanden i Lang
drag, fordi Bispen ikke i de forste 
Par Aar kommer til Lolland, og 
imedens arbejder Provsten paa il 
faa Sagen forligt. Det er ikke let, for 
Henning Goye er saa forbitret, at 
han i disse Aar ikke en eneste Gang 
hesogcr sin Sognekirke. . Han for
langer — som ufravigelig Betingelse 
for, af han skal frafalde Kravet om 
at faa Præsien domt fra Embedet — 
at der skal ansættes en Kapellan 
Del hjælper ikke, at Præsten anfø
rer, al han nu er over 60 Aar. at 
hans Huslru, som han har arvet 
efter Forgængeren, er svagelig, af 
han har betjent Sognene i over 25

Aar. og at han har ofret meget paa 
Ombygningen af Præstcgaardcn. 
Herremanden bliver ved sil, og 1590 
maa Præsien saa krybe til Korset. 
Han maa gaa ind paa. at antage en 
Kapellan, der skal betjene Henning 
Goye i hans private Kapel.paa Kær- 
sirup og prædike i Fuglse Kirke 
naar Herremanden vil besøge den 
Præsten maa prædike hver Søndag 
i Annekskirken i Thorslunde, men 
i Fuglse maa han kun præidke naar 
Henning Goye ikke er i Kirken 
Overenskomsten indeholder flere an
dre Punkler og bl. a. cn Bemærk
ning om. af hvis Præsfen ikke hol
der AMnlen. forbeholder Henning 
Goye sig Ref fil paany af rejse alle 
de Sager mod Præsien, som han nu 
lader falde.

Men Freden' varer ikke længe. 
Den nve Kapellan dør, inden der 
er gane! et Aar. og Præsten finder 
da paa at henylle sin Son — der 
vel har sludere! til Præst, men ikke 
er ordineret — som Medhjælper. 21. 
Marts 1592 stævner Henning Goye 
paany Præsfen for Provsteretten og 
kræver ham afsat, dels fordi han 
benyffer cn uordinerel Mand (i! Kir 
kefjenesle. dels fordi han har mislcl 
Mælef. idet »Gud den Almægtige 
haver hjemsøgt ham« Inden Sagen 
kom for Retten indgik Præsfen pna. 
af tage cn ny Kapellan som blev 
anvist ham af Henning Goye Ka
pellanen skulde lønnes af Præsien 
med 1G Daler narlig samt »fri Kost, 
Seng og Kammer som en Præste-



mand bor at have*. Ogsaa denne 
Kapellan dode efter et Par Aars For
lob. men klog af Skade tog Præsten 
straks en ny Saa gik det godt til 
1596, da krævede Henning Geye, at 
Præsien skulde træde tilbage, og da 
Menigheden sludede sig til dette 
Krav, gik Hr. Christjern Viborg af 
og Kapellanen Anders Madsen Beske 
blev Sognepræst mod at dele Kal
dets indtægter med den a/gaaede 
Præst i dennes Levetid.

Saalcdes endte den Strid som Præ
sten i Drukkenskab og Uforstand 
bavde yppet med den mægtige Her
remand.

KRØNGE KIRKE.
Ligesom de flesle af more andre 

romanske Kirioer or Kronge kun 
lille. Mange af de andre er udvidede 
vod Tilbygning af Taam og Kapel
ler, men Krønge vedblev at være 
den lilfc Kirke, og Sognefolkcne 
maatle vasre glad til, at de overho
vedet fik Lov at beholde don; thi 
den herte til de Kirker, der efter Re
formationen h>ev domt til Nedriv
ning. Efter at Kronen havde inddra
get alt det rige Kirkegods kneb det 
med at Jaa Midler til Underhold af 
de mange Præster, og saa var det jo 
nennmest at sløjfe nogle af Kirker
ne, 6aa Præsldca'ldene kunde blive 
noget s terre. Men Menighederne stod 
trofast Vagt om deres Kirker og Irod
sode Kongebudene om at rive dem 
ned. Saalcdes ogsaa med Krengc.

4. April 1555 udstedte Christian

III et aabent Brev, hvori det hed, at 
ofterdi Sognepræsten i Holeby ikke 
kan have ét ordentligt Udkomme at 
Kaldet, saa skal, naar Sognepræsten 
i Burso er dod, (Burso væro Anneks 
tir Haleby, og Kronge, som da var 
Anneks til Bursø, skal slaas sam
men mod dette. Krengc Ktøke A al 
tHlukkes og Kronge Menighed hon- 
vises til al sogc Burso Kirke.

Kort efter dode Sognepræsten * 
Burso og dette og Kronge blev saa 
Anneks til Holeby; men Kronge Kir
ke blev ikke tlukket, idet Sognefolkct 
(formaaedo Kapellanen i Burso til 
ogsaa at prædike i Krønge. Det gik 
i al Stilhed on Tid lang; men dåden 
under Rødby omtalte uduelige Præst 
Jacob Ibson blev Kapellan i Hol eb y- 
Bunsø, vflde Sognefolkene i Burso 
og Krønge ikke høre ham og det be
virkede, at Kapellanon indklagede 
Sagen for Kongon og gjorde opmærk
som paa, at Ktronge Sognofolk gen
stridig nægtedo a t lukke deres 
Kiike.

20. Juni 1577 udgik der saa et myt 
kgl. aabent Brev, hvori det »stren
gelig« befales Sogncmændene i 
Krøngo Sogn at søge iBursø Kirke, 
hvorefter Krønge Kirke »skal være 
aldeles tillukt og ødelagt«. Da, hed
der det videre, deres Sognepræst i 
Holeby, Hr. Christoffer Pedersen er 
gaaet ind paa at Jage Hr. Jacob Ib
son til Kapellan i Bursø, indtil han 
kan faa et andet Kald, og overlade 
ham Præslegaarden i Bursø, skal
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Sognefolket i Bursø og Krønge her
efter regne Hr. Jacoh for deres Sog- 
præsts Kapdi an.

Det saa jo grumme aJvorJigt ud; 
men jiu  kom Morten Venstermand 
paa K-røngegaard Sognefolket til 
Hjælp. Han rejste ind til Kongen og 
forestillede ham, at naar Kränge 
K ate ifcke var blevet i tikket, var det 
fordi Bursø Krrfce ikke kunde rumme 
Sognefolket fra begge Sogne, hvor 
for man hidtil havde faaet Ka
pellanen til ogsaa at prædike i Kron- 
ge Kirke. Men den nye Kapellan, 
Jacob Ibsen, var saa ringe, al hver
ken Morten Venstermand eller Sog- 
nefcdket kunde nøjes med barn. De 
androg derfor -Kongen om at faa en 
anden Kapellan i Hr. Jacobs Sted, 
og erklærede sig villige til a t «vare 
baade Sognepræsten i Holeby og Ka
pelanen, a lt hvad begge kunde ti l
komme af Kronge Sogn, hvis de 
m aat te bevare deres Kirtøe. Morten 
Venstermand fandt Kongens Øre og 
16. August 1579 udgik der Befaling 
til Fyns Biskop om a t  undersøge Sa
gen, og hvis det forholdt sig, som 
Morten Venstermand havde sagt, 
skulde Krønge Kirke »forblive ved 
Magt* og Kapøllancn gere Tjeneste 
baade i Bursø og Krønge. Bispen 
havde selvfølgelig ikke noget mod 
denne Ordning, og Krønge Kiike blev 
eaaledes frelst h a  Tilintetgørelsen. 
Den daarlige Kapellan slap de ogsaa 
af med; han Hev Aareft efter Sogne
præst i Majbølle.

Den saaledes trufne Ordning va-

rede godt et halvt Hundrede Aar. 
Siden Reformationen -havde Thors
lunde været Anneks tit Fuglse, men 
1635 blev dette, som tidligere fortalt, 
ændret derhen, a t  Thorslunde blev 
tagt til Taagerup og Krønge blev 
Anneks til 'Fuglse.

Endnu en Gang var Krønge Kirke 
Genstand for e t Attentat; men ikke 
nær saa farligt. Det var da Kam
merjunker Krogh paa Søholt, som 
ojede Kirken, i 1785 indsendte An
søgning om Tilladelse til a t nedrive 
den. Som Motivering for Andrage»- 
get anfører han-, a t Kirken e r saa 
brøstfældig, a t  hvertcen PræH d ie r  
Menighed, seflv under lettere Regn, 
kan sidde tørre i den; endvidere er 
det tirhørende Klcfckehus saa skrø 
beligt, at det truer med a t  falde ned. 
Han mener derfor, dfet var bedst, 
a t  nedrive Kirken og henvise Me
nigheden til a t søge Fuglse Kirke.

Del var jo en nem Maade a t slippe 
for Udgifterne ved Reparationen, 
men del gik naturligvis ikke. An
dragendet Mev sendt til Stiftamt- 
manden9 og Biskoppens Erklæring, 
og de er enige om, a t der ikke vil 
være Plads i Fuglse Kirke ti! 
begge Sognes Menigheder, hvorfor 
Kiiken i Krønge bør bevares og 
Kirkejeren have Paalæg om a t lade 
den »snareet ske kan« sætte i  til
børlig Stiand. Kancellieta Svar til 
Kammerjunkeren blev affattet i 
Overensstemmelse hermød. Henstil
lingen om Istandsættelsen hjalp 
dbg ikke stort, i al Fald var det



kun saa som saa med Reparationen; 
thi 1788 klagede Etatsiaad WichlcMt 
paa Engestofte og Kronge Sogne- 
nuend over Kirkens store Brosllæ'- 
dighed. Endelig 1789 blev det til Al
vor med den forfaldne Kirkes Istand
sættelse. dem har vel næppe været 
more omfattende end hojst nodven- 
dig, o? 18(6 lod Soholts daværende 
Kjere Kirken grundig restaurere.

Som Kronge Kirke nu fremtræder 
ger den et smukt og tiltalende Ind
tryk mod sine rene Murflader, Mur- 
stenssokkel og Tandsnitsgesimser. 
Vinduerne sidder paa deres oprin 
deligo Plads, de er gjort lidt storre 
men falder med der«? smna blyind
fattede Ruder ikke udenfor Stilen. 
Paa Korgavlen findes en Nische efter 
et af de gamle Vinduer og paa Sk;- 
bofs Nordside er Portalen over den 
tidligere Kvindeindgang bevaret 
Vaabenhuset er i nojagtig samme 
Stil som Kirken, baado det, Skibet 
og Koret har fremdeles det flade 
Loft. der er e t Særkende for de 
gamle, romansko Kirker. Som be
rørt i det foregaaende har Kronge 
som de fleste andre lollandske Kir
ker haft sit Klokkehus aJ Bjælker og 
Brædder paa Kirkegaarden. Det er 
nu erstattet af et Klokkehul i Ski
bets Vestgavl, hvori der hænger fa  
Klokke med Aarstmllot 1631: i Klok
kehuset hang i sin Tid to Klokker.

Ved Vaabenhusdoren ligger en 
Iflle graa Ligsten med Navnet Peter 
Hansen Kulsch.

Straks man kommer ind i Kirken

fa-staer Opmærksomheden sig ved 
den pragt'ulde Altertavle, ot kunst
færdigt Træskærerarbejde fra 1643, 
skænket Kirken af Sobolts daværen
de Ejer Just Erodcrich Pappenheim 
og hans Hustru Regitze Urne, der 
ligeledes havde skænket den nu for
svundne Klokke. Altertavlens ne
derste Felt er en Fremstilling af

ALTERTAVLEN

Nadveren, et Bilkdskærerarbojdo 
med stærkt fremtrædende Figurer. 
.Arbejdet er fortrinlig udfort; men 
Kunstneren har ikke været videre 
bevandret i sin Bibelhistorie; thi 
han har paa ot 'Fad midt paa 
Bordet anbragt en hel Gris, skont 
Flæsk jo var en Vederstyggelighed 
for Joderne. .Men her som i mangfol
dige andre Tilfælde har Kunstneren



set paa Arbejdet med sin egen Tids 
Ojne og Smag — heldigvis; thi der
igennem faar vi gennem Billedskæ- 
rerarbejder og .Materier ofte et godt 
Indblik i Tidens Skikke og Klæde- 
dmgtcr. Over 'Nadverfremstillingen 
staar lo smukke corinthiske Sejler, 
der indesluttcr et Kell, hvori der i 
nyere Tid er indsat et ikke videre 
godt Maleri: Jesus i Getzemane Ha
ve. Bag Sejlerne er der Niseher med 
Kigurer a 1 Mosrø og Aron. Paa Tav
lens Sider er Vmgeornametnter, ud- 
udforf med megen Kantasi. Bjælken 
over Søjlerne bærer Englehoveder. 
og over den staar Evnngelistskikkel- 
ser med Englehoveder til fodstykker 
og omgivet af Ornamenter, som in
deslutler el mindre Kelt, hvori man 
i nyere Tid har sogt at gengive 
ThorvaJdsens 3 svævende Engle. 
Allerøverst er et halvrundt Galleri 
livis Top bærer Chrishis niod Jord
kloden i sin Haand.

Kirkens største4 Sjofdfcnbcd h a r 
v æ r e t  cn Altertcalk, •skænket af 
Dronning Margrethe. 18-19 blev den 
indlemmet i Nationalmuseet, der tri 
Erstatning gav Kirken en tro Kopi. 
naturligvis i Sølv. Baogoret er glat, 
Stilken bærer en Krans med 0 Knop
per, bver med et af (Bogslaverne i 
JMESUS. Foden, der er sekssidet 
mod paanittet Krimi fiks bærer en la
tinsk Indskrift, der i Oversættelse 
lyder: Margrethe, Dronning over 
Danmark, Norge og Sverige. Bed for 
Eders Herskerinde. — Under Bun
den staar: »Formedelst Ælde ubru

gelig afgaves 1819 Kalken mod derv 
no Indskrift til Museet for de nordi
ske Oldsager«. Æsken og Disken er 
nye.

Prædikestolen, der er skænket 
1639 af Kirkens V dl gerere Just Pap- 
ponheim og Megitze Urne, or et dri-

DRONNING M ARGRETHES  A L TERKA LK  

sligt, men godt udfort Billedskærer- 
arbejde.

I Koret staar en slor og mærkelig 
Granitdobefont, smykket med Orna
menter paa den. runde Sflcaol og Buer 
med Lilier og Kors paa den firkan
tede Fod. Daabsfadet bærer i Bun
den en Kremstilling af Syndefaldet. 
Adnan og Eva staar ved Kendskabets 
Træ, hvori Slangen bugter sig, de er



begge forsynet med Figenblade, 
skont Situationen ligger forud for 
Syndefaldet, da de endnu ikke hav
de »opdaget, at de var nogne.

DØBEFONTEN

1 Sikfhe'ts vestro Ende er anbragt 
Pulpitur imod e l Ittto Qngcl. Kir

ken, der ‘tidligere har 'tiLhert Søholt, 
or nu  stfveje’nde.

KERSTRUP.

Blandt LoHanlds nu eksisterende 
Gaarde er Kerstrup en uf de aHer- 
mldsto. Navnet har ’intet med Kær 
at gere (og Slavemaaden Kær -  
sirup or derfor i Wc c rigtig) men 
stammer fra det i den mklrc •Middel- 
aldor ret almindelige Mandsnavn 
Kor. Endelsen —strup viser, at det 
oprindelig e r Navnet pna on By, en

Udflyttorby Ira dot otdgamlc Fuglse. 
Do tlostc Byer med —sirup dier 
—torp stammer fra Tiden efter Kri
stendommens I udfore Ise her i Lan
det, og Kerstrup er næppe stort æl
dre. Gaarden Kerstrup an Liges at 
vw>ro henved 700 Aar gammel og 
Bondebyen al samme Nmm er da 
tidligA nedlagt og Jorderne inddraget 
under Adelsgacmlen.

Goyc-Slaglcn ejedo jo alle de 
omliggende Gaarde Flordrup (Flan- 
rup) Kelsirup og Galinindrup (Brc- 
morsvoUD og har utvilsomt ogsao fra 
/orslo Færd ejet Kerstrup; men en 
slarre eller mindre Part af denne 
Gaard er engang i 1300-Ao rene — 
antagelig vel Giflermaal — gnact 
over til don rige. ansete og mod 
Goyeslæglen stærkt indgiftede Adels- 
ffliegt Mule.

Anders Siivndraon Mule skrev sig 
saaJedes i Aarene I3G8—00 »til Ker
strup«. Gennem hans Deltagelse i 
viglige Begivenheder kun vi skanne, 
at han har været en anset og ind
flydelsesrig Mand. Han. er 1308 med 
al slutte Vaabenalilstanden mellem 
de holstenske Grever og Havedsman
den paa Aalholm. Kerslen Kule. 1377 
er bnb med al besegle HnanUfæsl- 
ningen for den unge Kong Oluf, 
Dronning Margrethes San. Anders 
■Mule dode 1. August 1390 og blev 
begravet i Nysllcd Kirke, hvor En
ken, Christine Ulfeld satte et Min
desmærke over ham.

Hans Part af Kerstrup gik i Arv fil 
Sunnen Axel Andersen Mule Men



samtidig er utvivlsomt Axel Mogen
sen Goye Medejer af Kenstrup; thi 
han ligger -sammen med sin Hustru 
begravet i iFugfso Kkke. Han ejede 
meget Gods paa Lolland bl. a. Kren- 
kerup (Handenbeng), men man have 
betragtet Kerstrup som sit rette 
Hjem, ellers havde han næppe kno
ret Fuglse Kirke til em Begravelses
plads. Ogsaa han indtog en frem
skudt Hads indenfor den damstke 
Adel: han var 1877 med a t besegl« 
Kong Olufs ovenfor nævnte Haand- 
Srostning. Endnu 1897 var han kun 
Væbner, men, da han 1401 er med al 
besegle Erik af Pommorns Stadfæstel
se af Dronning Margrethes Testamen
te, er han Ridder, Han dode ca, 1410 
Den anden Ejer Axel Andersen Mule 
{foev sig ligesom Faderen »til Ker- 
strup«, men ejede ogsaa Fuglsnng. 
Hans eneste Søn og eneste Broder 
dødo for ham, og selv gik han om
kring ved 1430 i Graven som sin 
Slægts sidste Mand.

Hans Arvinger var Axel Mogensen 
Gøyes Scm, Mogens Geye, og Henrik 
Staversfcov Goye, dør tilhørte en af 
G oy eslæg tons andre Linier. Det ser 
ud til, at Mogens Goye har overdra 
øet ogsaa sin Part af Kenstrup til 
Henrik Goye; men helt uantastet 
fik denne ikke Lov a t  beholde Gaar- 
døn. Paa Kong Christoffers Retlcr- 
ting i København 14-13 anklager han 
nemlig Lensmandon paa Aalholm, 
Oluf Axelsen Thott for med Magt at 
have forhindret ham i hans retmæs
sige Besiddelse af Gåenden; han faar

Ret. Ogsaa Henrik Staverskov Goyes 
Navn finder vi knyttet til vigtige 
HegrvenlKxler. Han var 1435 med at 
siulfc Forliget i Vordingborg mellem 
Erik af Pommern og Holstenerne, 
hvorved dc*n 20-aarige Kamp om 
Sønderjyllands Stilling sluttede uden 
Resultat. 14-H5 finder vi lmm som en 
af Underskriverne paa dc saakaldte 
»Lollandske Vifkaar«, hvis Hoved- 
formaal var al trykke Bondestanden 
nedad.

Ved hams Dod gik Kerslrup i Arv 
tii dc to Sonner Boc Due qg Anders 
Slnvorskov Goye, formentlig har 
sidstnævnte senere overtaget ogsaa 
Broderens Part. Lange Anders Sla- 
verskov, som lian kaldtes, var ogsaa 
en af Rigets gode Mænd; 1487 var 
han f. Eks. med at besegle Hyldnin
gen af den 6-aarige Christian II som 
Tromfoigor; han dode omkring 1198. 
og Kerstrup gik i Arv til Sonmen 
K-nud Goye, dor seneTe ogsaa arvede 
baade Galmindrup og Kolslrup. Det 
lidet vi ved om ham er anført under 
Omtalen af sidstnævnte Gaard.

Alle 3 Gaarde gik i Arv til Sonnen 
Anders Goye, der var gift med Ka
rme Walkendørph fra liojbygaard. De 
liggeT begge læ gravdi i Fuglse Kirke, 
som Anders Goye formentHg har 
underkastet em Hovedreparation, 
maaske indbygget de forete Hvæl
vinger, der senøre faldt med etter i al 
Fald truede med a t falde, 6aa de 
maaltc nedrives og opføres paamy. 
Iton dode 1559 og i Aarene derefter 
laa hans Enke i Strid med Kronen



om Mark- og Skovekel mellem Aal- 
holms og Gnyernes Besiddelser. 6. 
Maj 1561 udgaar der nemlig konge
lig Befaling til Landsdommeren i 
1 /»I land Claus Hvidtøl l, Lensmanden 
paa Ravnsborg Erik Rud, Erik 
Grubbe, Albert Oxe m. (1. om al 
domme i Striden om Skellene mel
lem Sko Remark o Bønder og Ker- 
strup, mellem Flnarup Marte og Kbl- 
strup og mellem Flaarup og Kcr- 
strup. Her c t  aat>enbart ingen, som 
har været særlig opsat paa at døm
me i d e n  Strid; thi det hedder i Bre
vet, at Kongen tidligere har tilskre
vet gode Macnd herom, men det er 
ikke blevet udført. Nu skal det imid
lertid være A1vo<r. il)e nævnte Mænd 
skal samles pnn Aastedel, udtage 
Oldinge til at vidne, stævne Fru Ka- 
rine og — paa Kongens Vegne — 
lensm anden paa Aalholm for sig og 
derefter udvise de rotte Skel. Resul
tatet af denets Undersøgelser hører 
man intet om.

Anders Gnyes 3 Ganrde gik i Arv 
ttø Sonnome. Honning Goyo fik Ker- 
sbrup.

Henning Goye er den. af Kerstrup- 
Goyornc man har bedst Viden om. 
Han har som don mægtige, paa en 
Gang bande strenge og gavmilde 
Mand skrevet sit Navn med bnade 
storladne og haarde Træk i Gaar- 
dens og Sognets Historie. Det haar
de har bkttidt andet fundet Udtryk i 
hans uforsonlige Forfølgelse af den 
drukne Prædt, soan vi har skildre* i 
dot foregnaonde. Det storladne og

gavmilde har sat sine Spor i Fuglso
KW«}.

De ganrte Hvælvinger i Kjers trups 
nuværende Hovedbygning er alt, 
hvad der er tilbage af den Gatord, 
som enten Henning Goye eller hans 
Fader Anders Goye har bygget. 
Hvadvingomo viser, al det har væ- 
rel en smal Hovedbygning — me
get smallere ond den nuværende — 
og Murlevninger under G an risp lod
sen antyder, alt Hovedbygningen har 
været sammenbygget med to Side- 
længen mod Vest; antagelig har 
disse igen været forbundet med en 
Tværiænge med Indkørsel sport lil 
oii i saa Fald meget indskrænket 
Gnnrdspkuls. Hedmen, hvørpaa Gaar- 
den laa, har paa a1Fo Sider været 
omgivet af Grnvfc: <fe iro er endnu 
bevaret, men don søndre er forlængst 
tilkastet. Vindebroen og Indkørslen 
hor været i Vest, og paa denne Side 
af Gaardcn har formentlig ogsaa 
Vejen don Gang ligget; æu ganr den 
•forbi paa østre Side lige >ned til Bre- 
monsvold. Vi ved -fra Striden med 
Præsten, a t Honning Gøyo havde sti 
eget Kapdl paa GaJandcn, hvor Prø
sten undertiden maalte gøro Tjeneste 
tor Herremanden og hans Husstand, 
men ellers ved vi grumme lidt om 
den gamle G aard.

Henning Goye var fodt 1538. Kun 
15 Aar gammel blev han sammen 
med sin cl Aar yngre Broder Absa
lon hxtøkreve* paa Universitetet i 
VVHlonberg. Efter at have studeret 
hor og andre Steder i Udlandet i 8



Aar, vcrvlto han hjem og bien' i 15G1 
Hof junker ved 'Frederik Ils Hof. og 
her holdt han 1567 Bryllup mod So
lidlen Feder Skrams Ha tier Anno. 
Dot nygifte Far satte 'Bo paa Kor-

imendene v a T  tilbage med deres* 
Regnskaber og stod i (Held tit Kon
gen for Afgifterne af Ix*net. Det 
samme var Tilholdet mod Henning 
Gove, og stk al man bodomme hans
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sirup, hvor Henning (joyc uiu sad 
rdlig i 10 Aar, indtil han 1577 blev 
Lensmand paa Xyksibing Slot og tog 
Bolig lurr. Anret efter fik ham, tillige 
Holiy Birk i Korlening.

Del var ret almindeligt, at Lens-

Formueomshendiglieder udfni denne 
Kendsgerning, liar de ikke varet 
særlig glimrende. 1582 .resterer han 
imd MandlalsregisUret o w  en Fen 
geskat og trues — sammen med 
andre Ligestillede — med alvorligo



Forholdsreglen, hvis han ikke alraks 
gør Regnskab. 1686 fratræder han 
som Lensmand og er da i stor Gæld 
til iKronon, der flere G «ngo rykkor 
ham paa on rot indtrængende Maa- 
dc. I et eaadant Rykkerbrev a( 30. 
Juli J591 hedder det, at det »fore
kommer Kongen sælsomt, a t  hans 
Skrivelser i en saa rot og billig Sag 
agtes saa ringe« og det (»tales 
Henning Goye stanks a t sonde sin 
Tjener til København med Regn
skab. H otloT  ikke det hjælper stort; 
det hojeste don forhenværonde 
Lensmand driver del til Or el for
holdsvis beskedent Afdrag. Endnu 
snn senrt som 1593, hele 7 Aar efter 
a t  han er fratrnadt Lånet skylder 
lxm d'en efter Datidsforhdld uhyre 
Sum af 2293 Rigahulcr og tnu trues 
han mod, at »Kongen vil kræve sit 
Tilgodehavende paa anden Mnade«. 
Naar man ekal bedømme Rækkevid
den af den Ligegyldighed, som Hen
ning Goye lier viste ovenfor de kon
gelige Trusler, maa man naturlig
vis ikke glomme. al hag disse Breve, 
der var skrevne i Kongens Navn, 
siod ikke Kongen men Formynder- 
regeringen, der styrede under hans 
Mindrenarighcd. Pongeno er sikkert 
irodhelaflt straks efter, ad Christian 
IV selv hair ovdrlagdt Regeringen, 
i al Fald foreligger der ingen Ryk
kerbreve Oftor den Tid. Man skal 
sikkert væne forsigtig med a t be
tragte disse Restancer udelukkende 
som Tegn paa Fattigdom; Sløseri 
med RognskabSforeteen spiller ofte

en ikke iringo Roli o, og der var 
paa Uenmjng G ©yen Tid Uflrige 
andre iLensmætnd, der fik lignende 
Rykkerbreve; dot gælder bl. a.bane 
Brodér Absalon, der havde Dalum i 
Fortoning; men ved hans Død 1602 
or hans Enke straks i Stand til at 
svane enhver «il og hun lanr »klar 
Kvittons« af Kongen. Honning Goyes 
dtoro Redtancer fro hams Lens- 
mamdstid i Nykøbing forhindrer 
ham du læner fk-ke i, længe for 
denne GaoM er klaret, art (fan Ile i ns 
Kloster i Norge i Forlosning; det 
faar ban nemlig 1690 og beholder 
til 1611.

Trods de truende Rykkerbreve er 
'Henning Goye, da ogsaia ©n veteeC 
Mand ved Hove. Da Christian lVs 
Sortier Anna er bleven gift med Ja
cob VI af Skotland og 1590 Skal have 
et pragtfuld Følge paa Rejsen der
over, gaar der Opfordring til Hen
ning Goye om sammen med sin Hu
stru al deltage i Rejsen .Han und- 
slaar sig, men laar paany Brev fira 
Formyjvferrogeringun, hvori det hed
der, a l hans Afslag ikke vH Mive 
naadig optaget, og a t  han for sin 
fremtidige» Stillings Skyld ikke bør 
»fastholde sin Vægring. San giver 
han sig og rejser ro©d.

Eflier at være frathaadt som Lens
mand 1586 siddør Henning Goye 
iøvrigt hjemme paa Kors trup i 7—8 
Aar og fristor her 1593 den Sorg at 
miste sin Hustru. Efter Christian lVs 
R egori ngslil træde lee kaldes han til 
Hoffet og bliver 1594 udnævnt til



Hofmnrschal, og som saadan ledsa
ger han Kongen paa de fleste af den
nes Rejser. 1606 træder han tilbage 
fra Hofmnrschal-Embedet og faar 
samtidig som Belønning eftergivet 
on s  terre Restance paa sine Afgifter 
af det norske Len. Han er nu en 
Mand paa 68 Alar og trækker sig til
bage til Ker&rup.

I sm  Egenskab afHofmarschal kom 
Henning Goye til at spille en frem
trædende Rolle i en af den Tids mest 
omtalte Kærlighedstragedier — hvori 
en af Hovedpersonerne var hans 
Slægtning. Paa Kongens Vegne 
rnaatte han nemlig optræde som An
klager i Retssagen mod Frederik Ro- 
senkiantz og Rigborg Brockenhuus; 
sidtsnævnles Moder var Søster til 
Henning Goyes Hustru.

Da Christian IV.s unge Dronning 
i 1597 kom hertil blev den 18-aarige 
Rigborg Brockenhuus sammen med 
flere andre unge Adelsdamer »udta
get til Dronningens Jomfrukammer« 
d. v. s. til Hofdame. Vod Hoffet traf 
hun den 26-aarige Hofjunker Fre
derik Rosenkrantz, og skønt han 
var trolovet med en anden Adels
dame, kom Rigborg Brockenhuus 
inden et Aar var gaaet til a t staa 
i Kærlighedsforhold til ham. Hen
des 'Fald blev aabenbaret ved at 
hun blev frugtsommelig. Hun flyg
tede fra Hoffet og fandt — da Hjem
met var lukket for hende — Tilflugt 
hos en af sin Moders Søstre, der var 
gift med Ove Bilde til Lindved; her 
fødte hun 25. Juli 1599 en Søn.

»Gaardretten« indeholdt strenge 
Straffebestemmelser for dem, der 
vanærede Kongeborgen ved usæde
lige Forhold; den bestemte, a t den 
skyldige Kvinde skulde indemures 
for Livstid og den skyldige Mand 
miste sin Ære og to af de tre 
(Fingre, hvormed han havde svoret 
Kongen Troskab.

Da den unge Konge den 13. Juli 
1599 vendte hjem fra sit norske So- 
tog, var Skandalen aabenbar og 
Kongen beordrede HofmaTschallen 
Henning Gøyc til a t anklage de lo 
Skyldige. Frederik Rosenkrantz var 
flygtet ud af Landet og opholdt sig 
i Hamborg; men Kongen sendte en 
Adelsmand med 12 Mand efter ham 
og førte hajn tilbage som Fange 
Samtidig udgik der kongelig Befa- 
falipg til Ove Bilde paa Lindvod 
om, a t han var ansvarlig for Tilste
deværelsen af Rigborg Brocken
huus, »som sig uskikkeligen og util
børlig opført haver«. Den ulykke
lige Piges Fader Lauritz Brocken- 
huuse var yderst Jorbilret over den 
Skændsel, Datteren havde bragt 
over hane Navn, ogsaa han rejste 
Anklage mod 'Frederik Rosenkrantz, 
som den, der havde »forsvækkel« 
og vanæret hans Datter.

Den 8. Oktober 1599 kom Sagen 
for Kongens Rcltcrting, hvori hele 
Rigsraadel havde Sæde, og den 15. 
faldt Dommen; den lød overens
stemmende med »Gaardretten« paa, 
a l Frederik Rosenkrantz skulde mi
ste to Fingre og være æreløs, og at



Rigborgs Værge skulde lado hende 
indemure for Livstid.

For Frederik Rosenkrantz Ved
kommende blev den strenge Dom af 
Kongen ændret derhen, at han fik 
1/ jv til at vove Livet for at gen
vinde Æren vod al gaa i Krig mod 
Tyrkerne. Den unge Mand drog 
straks til Kejser Rudolphs Hær og 
kæmpede i lo Aar tappert mod Tyr
kerne. Varmt anbefalet af to kej
serlige Oberster søgte han saa Be- 
nandnmg og om Lov til at komme 
h je m ; men Kongen afslog i haarde 
Ord hans Bon; en Mand, der »for 
en hojst strafskyldig Forbrydelse 
var domt fra sin Ære« kunde ikke 
vente a t finde Naade. Aaret eJtcr 
— i Sommeren 1602 — omkom Fre
derik Rosenkrantz ved et Ulykkes
tilfælde i Mæhren; han vilde ad
skille to Duellanter og rendte sig 
derved den enes Kaardc i Livet. 
Han blev begravet i Prag, hvor hans 
Fnmilje satte ham el hæderligt 
Gravminde, der beretter, at han ved 
sin Død tjente paa del tredie Togt 
mod Tyrkerne og havde Udsigt til 
de højeste Poster.

Rigborg Brockonhuus blev efter 
Dommens Ord indemuret paa Fade
rens Gaard, Egeskov paa Fyn. Nu
tildags opfattes den Slags Indemu- 
rrng ofte saaied<w, æt den ulykkelige 
Nev muret inde i ef snævert Rum og 
altsan kvalt; men del er en Misfor- 
staaelse. indemuringen bestod i at 
Døron blev tilmuret og Vinduet 
slænget saa forsvarligt, a t Flugt var

umulig. Lauritz Brockenhuus lod 
uden Naade Dommen udtøre eller 
dens 'Bogstav og haanede endog 
Datteren i hendes Ulykke. Efter hans 
Død 1604 aabnedes med Kongens 
Tilladelse hendes Fængsel. Rendes 
Medarvinger anerkendte hende og 
udlagde hende en Gaard paa 114 
Td. Hartkorn, hvor hun levede som 
»en Frue i hæderlig Enkestand«. 
Hendes Son blev anerkendt som en 
»ægte Rosenkrantz«; han udmær
kede sig i 30-Aars-Krigen, blev sna
rel og laget til Fange ved Luther 
am Barenberg, kom atter fri og 
faldt 1635 ved Venloo. Den ene af 
hans Sønner blev ophojet til Baron 
af Rosendal og blev som saadan 
Stamfader til denne lin ie  af den 
heromte Slægt

Henning Goye naaede døn i dø Ti
dør usædvanlig høje Alder af 79 Aar; 
han døde i Maj 1617 som sidste 
Mand i denne Linie af Gøy«tiægten. 
Hans Ægteskab havde været bana
løst og Kc nstrup gik dorfor i Arv til 
hans afdøde Hustrus Søster, den 
ulykkelige Rigbong Brookonhuus' 
Moder, Keron Skram. Dermed gted 
Kerstmp ud aif Gøyeslægtøns Jlæn- 
dfeV, der havde styret den i adskil
lige Hundrede Aar. Fra Kanen 
Skram gik Gaaidcn ovor tit Sviger
sønnen Hans Pogwisch, hvis økono
miske Omstændigheder efterhaan- 
den blev sao fortvivldt al hans Kre
ditorer log Dom til Gældsfængsel 
over ham. 1622 maaite han a/staa 
KeTstrup 'Broderen Otfo Pog-
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wisch, hvorefter den, formentlig ved 
Auktionskøb ikom i Palle Rosen- 
knantas Besiddelse.

Palle Roseukrantz, der er udforlig 
omtalt under Lungholm, ejede man
ge Gaarde og byggede paa dem alle. 
Paa Kerstrup byggede han den store 
Lade. der stod indtil for faa Aar si
den, og de-t er antagelig ogsaa ham. 
der har hegnet Avlsgaarden med 
Grave paa samme Maade som ved 
Lungholm. Palle Rosenkranlz dode 
1642, og da Datteren Birgitte 1652 
blev gift med Christen Jorgensen 
Skeel bragte hun ham Kerstrup som 
Medgift. Christen Skeel bar med 
Rette Tilnavnet »den Riget, thi han 
cyedfe en 'Masnigde Gaarde rundtom i 
Landet. Han var en retsindig 
Mand, der opnaaodo on Række 
vigtige Embeder og var bl. a. 1676 
Medlem af den til Undersøgelse af 
Griffenfeldts Forhold nedsatte Kom
mission; han var den eneste af de 
11 Dommere, der ikke vilde under
skrive Dødsdommen over døn fald
ne Stormand.

1665 byttede Christen Skeel Gaar
de mod tMargrethe Friis, saa hun fik 
Kerstrup og han Hesselagergaard. 
Kerstrup havde don Gang 277 Td. 
Land Ager under Hovedgaarden 
sam t Overdrev til 46 Hoveder og 
Skov til 27 Svins Olden. Bondergod- 
set beslod af 22 Gaarde og 6 Huse; 
det meste af det laa i Flaorup og 
Skotlemarke, men en Del af det laa 
apredt i Sognets undre Byer aamt 
i Vester- og øsler Ulslev. I Christen

Skeele Skøde, der er dateret De
cember 1065 nævnes Skovene, Dyre
have, Egeskov og Uøevænge med 
andre Gaardens Herligheder og Bir- 
kofrihed, baxoret til 60 Td. Hartkorn 
samt dets underliggende Bonder og 
Tjenere«.

Om Jomfru Friis fortæHer Sagnet, 
al hun skulde have været gift med 
en rig Adelsmand og hendes Brude
kjole var allerede syet og Bryllups
dagen berammet, da Kæresten plud
selig forsvandt sporløst .Dette gik 
Jomfru Margrethe saa nær til Hjerte, 
at hun hele sit Liv sørgede derover, 
og naar hun ikke kunde sove om 
Natten, stod hun op og gik med et 
Lys i hver Haand gennem Stuerne 
liJSkdbet, hvor Brudekjdfen, hüang.og 
foran denne græd og jamrede hun 
saa over sin fable Lykke. Selv elter 
hendes Dod lod denne Sorg. der hav
de optagel ai hendes Tanke i le
vende Live, hende ikke Ro i Graven, 
og man saa hende derfor vod Natie- 
lid. indhyllet i et hvidt Gevandl, 
færdes gennem Slottet til Skabsvæ- 
rolsel med Brudekjolen.

Ved Skode af 20 December 1680 
solgte Otto Skeel — Christen Skeels 
Son — efter Fuldmagt fra Jomfru 
Margrethe Friis, Kerstrup til Gene
ral Joachim Schack. Hovedgaarden 
havde efter Matriklen 61 Td.. 8 
Skp., 1 F<Jk. Hartkorn, og Bonder- 
godset udgjorde 249 Td. Hartkorn, 
og Skovene var sat til 8 Svins 01- 
don. Købesummen var 10,730 Rigs
daler.



Schack var en indvandret Tysker, 
der havde udmærket sig i den skaan- 
ske Krig og var bleven optaget i den 
danske Adel. Han erhvervede sig i 
Tidens Lob en Mængde jordisk Gods, 
baade Gaarde og andre Herligheder, 
ikke altid ved Anvendelse al de fi
neste Midler. Hans tredie Hustru, 
Elisabeth Rosenkrantz, (aar Skyld 
for at have paavinket ham i denne 
uheldige Retning; hun skal have 
været en mærkelig Blanding af 
øode og slette Egcnefcnher. Paa 
Kerstrup opholdt General Schack 
sig saare sjeldent Han døde 170(3 
som Amtmand i Skanderborg Ved 
Skiltet efter ham fik Sonnen Otto 
Schack al sine Soskende tiiskodet 
Kerstrup. For Hovedgaanden med 
ca. 61 Td Hartkorn skulde han give 
50 Rigsdaler pr. Td. Losøret fik han 
for 475 Rigsdaler, Bøndergodset 
som udgjorde 208 Td. Hartkorn samt 
Skovene, der var til 60 Svins Olden 
blev beregnet til 45 Rigsdaler pr. 
Td., ialt 12.882 Rigsdaler. Otto 
Schack dode 1719 kun 48 Aar gam
mel, og hans Enke Elisabeth Rant- 
zau solgte Anret efter Kerstrup 
Gaard og Gods for 22,000 Rigsdaler 
til Frederik IV, der indlemmede det 
i de nyoprettede Ryttordialrikler.

I den korte Periode. Kronen ejede 
Kerstrup. blev Borggaardens Side- 
længer nedrevet og den øverste Eta
ge taget af Hovedlængen, saa den. 
som det hedder i en Prrosleindbeiret- 
ning »ej er anderledes end en god 
Lad eg a ard«. Efter a t Planerne om

et lollandsk Rytlerdislrikt alter var 
ændrede, solgte Kongen 1728 Ker
strup for 23,241 Rigsdaler til den 
rige Godssamlerske Emerenlia Le- 
votzau. Enke efter Geheimera-id 
Johan Råben. Hendes Datter Sofie 
Hedvig Råben havde forst været gift 
med Grev Wedel til Jarlsberg i 
Norge, men var — som Rhode ud
trykker sig — »formedelst Aarsagor, 
der her skal forties, skilt fra ham veil 
Dom* Senere blev hun gift med 
Niels Rosenkrantz Schack. on Son 
af Korsirups tidligere Ejer, General 
Schack og hans tredie Hustru Elisa 
bolh Rosenkrantz. Niels Rosenkrantz 
Schack fik nu af Svigermoderen 
overladt Kerstrup. men paa den Bc 
lingelse. at Gaarden efter hans Død 
skulde falde tilKage til Familien 
Råben, fordi hans Ægteskab m<vj 
Sofie Hedvig Rahen var barnløst 
Efter Niels Rosenkrantz Schaeks 
Død 1731, gik Korsirup derfor over 
(il Familien Råben og var i dennes 
Besiddelse over 100 Aar.

Den forste Råben paa Kerstrup var 
Enierentia Levelzows Son Frederik 
Rahen. der tillige havde faaet Bre* 
mersvold al Moderen. Han vnr en 
kundskabsrig og hnjt dannet Mand. 
der var Overhofmester hos Dron
ning Sofie Magdalene. 1737 blev han 
Stiftamtmand over Lolland-Falster 
og sad inde med dette Embede indtil 
han 1763 tog sin Afsked

Frederik Rahen boede paa Aal- 
holm og det var vel Grunden til, at 
den sørgelige Rest af Goyernes Borg



fremdeles fik Lov at gore Tjen oste 
som Hovedbygning paa Kerstrup; 
men lilsidsl kunde den ikke mere. 
og 17f>5 opforte Frederik Råben om
sider en ny Det gamle Hus blev re
vet ned, saa kun Kældrene bevare- 
des, og over den gamle Grund op 
fortes saa et nyt, men meget bredere 
Hus af Bindingsværk, ?torl og rum
meligt men uden Taarn. Spir eller 
andre Prydelser. Frederik Råbens 
Hus *laar fremdeles som Kernen i 
Kerstrups nuværende Hovedbyg
ning. Han udstyrede det nye Hus 
med adskillige Erhvervelser fra det 
i 17G3 nedbrudte Nykøbing Slot, bl 
a nogle prægtige Gobeliner, der 
endnu ses paa Korsirup. Frederik 
Råben ofrede ogsaa meget paa Ha
ven, som blev omlagt, udvidet og be
plantet mod (Lække og Alleer fi 
fransk Stil) og mange sjeldne Træer 
og Buske.

Frederik Råben dode 1773 og Ker- 
sbrup og Bremcrsvold gik saa over 
til Sonnen Sigfred Victor Råben, 
som 1787 erholdt kgl. Patent paa at 
maaltc fore sin Bedstemoders. I,e- 
vetzauornes Navn og Vaaben. Han 
dode 1819 uden at efterlade sig 
Børn Kerstrup og BremoTsvold gik 
saa over til Broderen Frederik So
fus Råben Levetzau. mon han død? 
allerede Aaret efter og begge Gaarde 
købtes saa af hans ældste Son Kam
merherre Sophus Frederik Råben: 
han giftede sig 1807 med Baronesse 
Charlotte Emerentze Rosenkrantz og 
tog i Modsætning til de tidligere

Ejoro Bolig paa Kerstrup. 1828 dode 
Sophus Råben under et Ophold i 
Karlsbad, kun 41 Aar gammel; hans 
Lig blev fort hjem og begravet paa 
Fuglse Kirkegaard, hvor ogsaa hans 
Hustru og deres 3 Born, som alle 
døde i en ganske ung Alder, hviler 
Hans Enke, der som Indehaver af 
det Huitfeldtsk© Fideikommis forte 
Navnet Rabon-Huitfcldt-Levetzau, 
sad nu tilbage paa Kerstrup med en 
4-aarig Datter — de to andre Born 
var dode for Faderen — og ledede 
selv Godsornes Bestyrelse, bistaaet 
af Brodersønnen Baron Goltlob Ro-

senkranlz. der var optaget i hendes 
Hus sammen med en anden Broders 
Datter. Louise. 1 de 15 Aar Kam
merherreinden sad som Ejer paa 
Kerstrup. blev Godset meget for
bedret. Bøndergodset. der nu bestod 
af 54 Gaarde med tilsammen 802 
Td Hartkorn, blev udskiftet, og 
Gaardene tildels udflyttede. Ogsaa 
Kerstrups Bygninger blev i hoj Grad 
forbedrede. I 1830—34 opførtes nye 
Bygninger til Mejeri og Stalde, og
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1836 kom Turen til Hovedbygnin
gen. Den var som før nævnt opfort 
i Bindingsværk og blev nu udvendig 
forsynet med en Skal af Grundmur. 
Taget blev prydet med 3 kobber- 
larkbede Pyramidespir, et vod hver 
Gavl og et storre over Indgå rgsdo- 
ren paa Vestsiden. Træbroen over 
vestre Grav, der fremdeles var den 
eneste Indkorsol, aflostes af en 
hvælvet Stenbro, og endelig blev 
der ofret meget paa Haven.

1838 fristede Kammerherreinden 
den tunge Sorg, al hendes eneste til 
bageværende Datter døde, 14 Aar 
gammel. Til Sorgen kom Bitterheden 
og Naget over. at hendes Mands Brø
dre nu, efter den eneste Arvings 
Dod, gjorde Krav paa Godserne i 
Henhold til de af Emerentia Le- 
velzau i sin Tid trufne Bestemmel
ser. Der fortes to Sager: den forslo 
gjaldt Bremersvold og som omtalt 
under denne Gaard tfldomtes defn 
Familien Råben. Inden denne lang
varige Proces var sluttet, døde Kam
merherreinden 1813. Familien Rå
ben rejste derefter ogsao Krav om 
Korstrup og fik ved Højesteretsdom 
af '1850 Medhold. Baron Rosen- 
krar»tz, der havde giftet sig med den 
paa Kerstrup opdragne Kusine, var 
af Kammerherreinden udset til Ar
ving af Godset, men inaatte nu mx) 
Sørg og Skuffelse forlade ddt. Høje
steret tilkendte ham dog 80,000 
Rigsdaler for de Forbedringer, God
set var undergaaet i Kammerherre
indens Besiddelsestid; endvidere be

holdt han Fuglse Kirke og den saa- 
kaldte Kirkeskov, der havde været 
Kammerherreindens personriige Ejen
dom. Kammerherreindens Svogre, 
Brødrene Råben, havde ingen In
teresse for Kerstrup; Godset repræ
senteredo for dem kun el Penge- 
spørgsmaal og 1852 satte de det til 
offentlig Auktion.

Spekulationen i Crodsstøgtnmg hav
de den Gang allerede floreret i en 
Menneskealder og som Regel givet 
stor Gevinst De om jeg san maa sigo 
professionelle Godeslaglere: Paasche, 
Dons og Neergaard havde slagtet 
Godserne Rudbjerggaard, Fredsholm, 
Gollesgabe, Asserstrup og FrederHcs- 
dal ved at kobe Godserne, først bort
sælge Bondergodset og derefter Ho- 
vedgaarden. Mange af de nye Gods- 
ojere havde eller samme Recept købt 
deres Gods med faa Midler og k la
ret sig smukt vod at sælge Bonder
godset og beholde Hovcdgaarden 
Noget lignende kunde naturligvis 
nu praktiseres med Kerstrup, <>g 
Godsejer Jørgensen paa Søholt tilbød 
med dette for Øje Baron Goltlob Ro 
sonbrantz — der nu sad som Amt
mand i Thisted — Kompagniskab 
om Købet af Godset. Men Baron Ro- 
sønkrantz afviste Tilbudet af Pietet 
mod Kammerherreinden, der vilde 
have afskyet øn soadan Handling. 
Ved Auktionen var han mellem do 
Bydende, men Ibd sig o m b y d e  af e t 
Interessentskab beslaaende af Lens
greve F. M. Knuth, Kammcwaad 
Petersen m. fl. der netop vilde købe



m«l »Slagtning« for Øje. Do fik 
H&mmereiag for 276,000 Rigsdaler, 
og gjorde i de følgende Aar en fin 
Forretning ved forsi al bortsælge al 
Fæslegodset og derefter Hovedgaar- 
den for 158,000 Rigsdaler.

Medens Interessentskabet ojede 
Gaarden, forefaldt en morsom Epi
sode med Jomfru Friis’ »Genfærd», 
den for omtalte »hvide Dame«. Kam- 
merraad Petersen havde en Aften 
nogle Venner til Lhombre paa Kor
strup. Der blev spis»t og dmkkel 
godt, og Kortene og Toddyerne blev 
blandet saa tit, at del blev langt ud 
paa Natten. Kammorraad Petersens 
Husholderske var imidlertid blevet 
ked af at sidde oppe for at opvarte 
Herrerne, og da man netop samme 
Aften havde opfriskel Sagnet om 
den hvide Dame, fik hun en Idé 
Hun slog et hvidt, folderigt Gevandt 
om sig. smurte noget Mel i Ansigtet, 
tog et tændt Lys i hver Haand og 
gik derefter stiv som en Støtte ind 
goirtiem Stuen, hvor de maJaste lidt 
omlaagedo Herrer sad. De stirrede 
skrækslagne paa »Genfærdet«, og 
da Husholdersken — ved en behæn
dig Manøvre med Døren til et stort 
Skab, som stod ved Siden af Ud
gangsdøren — gav det Udseende af, 
a t hun forsvandt i Skabef, var Her
rerne fuldt overtydede om Genfær
dets overnaturlige Oprindelse. Da de 
lidt efter noget nølende undersøgte 
SkaJret og fandt det tomt, brod de 
op med det samme. Næste Dag flyt
tede Kammerraad Petersen sin Seng

tk*1 i Dornes tik fløjen. Han havde 
laaet nok af at ligge i Spøgelses 
huset.

Manden, der købte Kerstrup llo- 
vedgEtan!, var David Peter Friderich- 
sen — Brodér til Erhard Frederiksen 
og Professor N. C. Frederikson Skø
det omfattede foruden Hovedgaarden 
kun nogle faa Hure, mon tillige Sko 
rene, Hovængcskov og Gammel og 
Ny Fredsskov i 0. Ulslev Sogn samt 
Dyrehaven, Egeskov, Flaarup Græs
ning, Ker9lrup Hovænge og Charlot- 
tenlund i Fuglse Sogn. Kerslruos 
nye Ejer var en fremragende dygtig 
Mand. der ved Siden af en monstor
værdig Ledelse af sin store Bedrift 
fik Tid til at gorc el betydeligt Ar
bejde i del Offontliges Tjeneste som 
Sogneraadsformand, Medlem af 
Amtsraadet, Formand for Maribo 
Amts økonomiske Selskab osv. Han 
udnævntes som Paaskønnelsc af 
delle Arbejde til Jægermester og 
cflor hans Død rejste Stiftets Be
boere ham et 9mukl Mindesmærke i 
Kenstnip Park. Han var gift nrod 
D ider ikke Beate Wilhjetm fra 0!- 
lingsø.

Jægermester Fridertchsen lod 18(18 
opføre el Taam paa Husels Forside 
mod Vest og den sforc dobbelte 
Stentrappe, som (hirdtes foran Ind
gangsdøren, flyttede han over paa 
Husets Østside. Frederik Råben hav
de over Indgangsdøren paa Vestsi
den anbragt en Sandston, der i en 
Rokokaramme indesluttede Råben'- 
emes Vaabeir, den halve Lillie, og



hans Hustru Birthe v. Piessens Vaa- 
ben, don tve/halede Tyr, saml An
givelse al, at Huset vair bygget vif 
dem 17C5. Under denne Tavle hav
de Kammerherreinde Råben' an tørt. 
at hun istandsatte Huset 1836. Den
ne Tavle blev nu anbragt paa Taar- 
ne* og overst oppe anbragtes Jæger
mester Kriderichsens og hans Hu
strus Forbogstaver og Aarstalle* 
1868.

Ved Sammenlægning al Bondejord 
i Øster Ulslev oprettede Jægermester 
Friderichson Hovængegnard paa 152 
Hektar og henlagde under den de for 
nævnte Skove i Øster Ulslev Sogn 
Den nye Gaard blev overdraget hans 
næstældste Søn Johan Dittov Fride
richson.

Efter Jægermesterens Dod i 1902 
overtog den ældste Son Mathias Wil 
hjem Frider ichsen Kerslrup, som 
han da allerede i en Aarrække hav
do haft i Forpagtning Godsejer Fri- 
derichsen har ofret meget paa Gaar 
den. De gamle Avlsbygninger er 
nedrevet og opfort fra ny udenfor 
Gravene, Nord for Gaarden. Den 
gamle Gaardsplads indenfor G n  
vene er forvandlet til Haveanlæg og 
ud mod delte er der paa Hovedbyg 
ningens Sydgavl opfort et stort 
Trappeparti med Veranda, og end.- 
lig er der bygget en Bro over do.i 
ostre Grav, saa der er bekvem Ad 
gang til Parten  paa den modsatte 
Side af Vejen. d. v. s. don tidligere 
Dyrehave, hvor der bl. a. findes 
nogle prægtige Ege

Kerslrup har nu 814 Hektar Ager 
og Eng og 168 Hektar Skov, herun 
der den tidtigere omtalte Kirkeskov, 
der er kobl af Baron Rosenkrantz. 
Ejendomsskylden er (1926) 909,100 
Kr , hvoraf de 555,500 er for Jorden 
og 353,600 for Bygningerne.

KRØNGEGAARD.

Paa don vestligste Gaard i Krongo 
By Matrikelnr. 1 d mil. har man 
gentagne Gange sidst i 1913 ved 
Gravninger paa Gaardsptadsen og i 
Haven fundet svære Fundamenter af 
Kampesten og Murrester af Munke
sten samt forkullede Trærester, der 
peger paa en Brand. Tæt Vest for 
Gaarden har der indtil for en Men
neskealder siden været betydelige 
Rester af Voldgrave; nu er del hele 
saa udjævnel, at kun Folk, der er 
nøje kendt paa Stedet kan paa vise 
Mindelser om dette Stykke Fortid.

Det er de sidste Spor at den gamle 
Adelsborg Krøngegaard. som her er 
ved at udslettes for bestandig. G aar
den nævnes første Gang paa Valde
mar Atterdags Tid, da den sammen 
med en Mængde andet lollandsk 
Gods tit hørte HcHstomoren <Benodiet 
von Ahtefeldt, Kongens betroede 
Mand og indflydelsesrige Raadgiver 
Han ejede en stor Mængde Gods 
særlig paa Lolland, Gods, som han 
dels havtie arvet etter Faderen, dels 
selv havde samlet ved at forelrækkp 
den aHid pengefattige Valdemar 
Atterdag mod do modvendige Midler



lil Gennemførelsen af hans Planer. 
Fra Benccficl v. AhiksfekH gik Krøn
gegaard i Arv til Sønnen af samme 
Navn, der brød med Danskerne og 
gik i tysk Tjeneste. Det meste ai 3.1 
Gods solgte han til Dronning Mar
grethe. mon Krøngegaard gik i Arv 
til hans Svigersøn Anders Olufsen 
Lunge, der fik Ridderslaget i 1397 
og blev Rigsraad Aaret efter. 1407 
solgte han Krongegaard til Dron
ning Margrethe. Det ligger nær at 
sammenstille denne Dronning Mar
grethes Erhvervelse af Krøngegaard 
med hendes Foræring af den smukke 
Alterkalk lil Krønge Kirke. Man tør 
vel formode, at hun paa sine Rejser 
rundt i Provinserne ogsaa har gæ
stet Krøngegaard, hørt Messen i 
don lille Kronge Kirke og derefter 
betænkt den med en fyrstelig Gave.

I over halvandet Hundrede Aar 
var Krøngegaard nu i Kronens Eje; 
samman med en Række nærliggende 
Bondangaarde dannede den et af de 
saakafdte Buk, d. v. s. el Pantelen, 
som Kronen gav i brugelig Pant til 
Adelsmænd, der forstrakte den med 
Penge.

Den første Indehaver af Kronge 
Birte var den bekendte rige og mæg
tige Jens Grim, der HIO fik Liw- 
brev paa Krønge og Pederstrup Bir
ker. Man antager, at det or ham. 
der byggede dan stærke Bong Grim
sirup, hvoraf Voldstedet endnu ses 
i Lysemose Skov. Senere mageskif
tede han med Dronning Margrethe 
og fik det nuværende Frederiksda! i

Stedet for Grimstrup, som Dronnin
gen erhvervede for at skænke den 
til det paatænkle Maribo Kloster 
Jons Grim levede endnu 1442. Hans 
Efterfølger blev* Erik Miadson BøHe, 
der 1450 skrev1 sig »IR Kronge«. 
1483 boede han i Nakskov, men 
Krønge Birk var da gaacl over til 
hans Søn, Rigsraad Mads Eriksen 
Bølle, der spillede en betydelig Rolle 
i den Tids store politiske Begiven
heder 1513 var han med at besegle 
Christian II HaamW;c*»torving. Efter at 
Adelen havde opsagt denne Konge 
Huldskab og Troskab, var Mads Bolle 
1523 en af de Adelsmænd, der paany 
svor Christian II Troskab; men Anret 
efter gik han ligefuldt over til Fre
derik I Parti og var mdd at besegle 
hans Haandfætsning. Senere var han 
med i Forhandlingerne om Overgi
velsen ai København og Malmø, der 
standhaftig forsvaredes af Christian 
II TflhængeTo. Medens Mads Erik
sen Bølle under Christian II havde 
støtte* Lutheranerne, finder vi ham 
1533 som Tilhænger af Katolicis
men.

Fra 1515 til 1520 havde Rigs- 
raaden Niels Vincentsen Lunge 
Kronge Birte i Fortoning. Han ejede 
Asserstrup og var Høvedsmand paa 
den nybyggede Fæstning Engelsborg 
i Nakskov Fjord. Baade han og hans 
Hustru Karen Rosengaard ligger be
gravet i Sandby Kirke. 1520 fik 
Tonne Tonnesen Viffert og hans Hu 
stru Livsbrev paa Krønge Birk. Han 
var ivrig Katolik i 1524; men var



1584 med i H jo I lese Kirke at hykle 
Christian III til Konge; han dode 
1535 og hans Kone 1544, hvorefter 
Sonnen Holger Tønnosen Viffert 
overtog Kron go Birk, han havde og- 
saa Burso Birte i (Fortoning. Han 
blev sonore saaret i Dilmanskerfcri- 
gen. 1547 maatte han afgive Kronge 
Birk til >den lærde« Hans Urne. Hon 
havdo det til 1552, da det gik over 
til Slægten Venslermand, der blev 
Krongegaards sidste Indehavere. 
Foret havde Jørgen Venstermands 
Enke Alhed Urne Kronge Birk, der- 
ofter gik det over til Sonnen, Lauge 
Venslermand, der var Landsdommer 
i Lolland; han blev den sidste i 
Lehnsmændanos Række.

Dot var en — forøvrigl ikk< altid 
respekteret — Forudsætning, at 
Lehnsmanden skulde bo pna Gaar- 
don, men 1568 blev- Lauge Vensfer- 
tnand lost fra denne Forpligtelse. I 
et nabont Brev af 15. Marts dette Aar 
meddeler Kongen, al han har tiHadt 
Landsdommer Lauge Venslermand 
at holde Avtsmrond boende paa 
Krøngegaard, og dot befales derfor 
Bønderne i Kronge Birk frerr ’elos 
at gøre Ægt og Arbejde til G aarden, 
ligesom do hbr gjort, medens der 
boede Horrefo+k paa don, og Hgosom 
andre Bonder gor til Kongens 
Gaarde.

1675 er Krongegaards Tid som 
Birk forbi, idet Kongen nævnte Anr 
mageskifter med Lauge Vensler- 
mands Broder Morten, der overlader

Kongon Gods paa Falster og i Stedet 
faar Kronge Birk til Ejendom; det 
bestod da af Krongegaard — hvor- 
paa der boode lo Bander — og en 
Del Bondergoarde. AJ den ved Mage- 
skaftet foretagne (Besigtigelse, den or 
dateret 22. Jimd 1576, fremgå ar, at 
Krongegaard i  'Byens Vestormark 
hnvde san n»get Jbrd, a t der kunde 
saas 24 TkL Byg og 6 Tander Havre 
og a t der var Enigbund til 20 Læs Ho.
I Nørremark havdo den Jord Uf Ud
sæd af 20 Td. >Byg og 4 Td. Havre 
sbinit Engbund til 20 Læs Hø. 1 
Gstermartc Jord til Udsæd of 20 Td. 
Byg og 4 TO. Havre sam t Bngbund 
til 20 Læs Ho. Heto Kronge By bc- 
sfcmendo alf 8 Gnivnde — hvoraf dog 
do to skulde svare Landgilde til Kir
ken — og 3 Gadohuse horle til 
Kronge Bfrk, desuden noget Jord i 
Hifleetolpe og iFugfae samt 6 Gaarde 
(i Bregorup; Sidstnævnte Landet y 
tao paa det nuværende Sohcflts vest
lige Martcer opimod Maribo Søn
dersø.

Af det saatedes erhvervede Gods, 
der Aa ret efter forøgedes med Ro
slen af Bregorup, oprettedo Morten 
Venslermand en ny stor Hoved- 
gaard, der fik Navnet Seholt. Krøn- 
gogaands Historie er dermed endt. 
Endnu 1699 eksisterede dens Ho
vedbygning. idot Morton Vonster
mands Svigermoder dode her dette 
Anr; mon kort Tid efter er den 
brændt og en Bondegaard opført paa 
dens Grund.



SANKT JØROENSOAARD.
I Middelalderen var Spedalsk

heden iiieget udbredt i Danmark 
som i det uvrige Europa; don fryg
tede Sygdom begyndte som Plott-r 
paa Huden, udviklede sig til Saar. 
der bredte sig mere og mere og 
fremkaldte Knuder og Bylder, ja i 
den« mest ondartede Form kunde 
Sygdommon medfore, al Fingre og 
Tæer faldt af. Man var klar over 
Sygdommens Smittcfarlighed og grel) 
derfor til det Middel at afsondre og 
indespærre de Syge. Efterhaandon 
som man fik Erfaring for, at man 
paa den Maade kunde hindre Syg 
dommen« Udbredelse, blev Indespær
ringen gennemfort med slorre 
Strenghed, og man indrettede Boliger 
til de Syge paa særlige afspærrede 
og afsides liggende Omraader. Efter 
Ridderlighedens Helgen og de Hjæl 
peploses Beskytter fik disse Interna
ter Navnel St Jørgensgaorde eller 
St. Jorgonshoepitaler. Mon maa dog 
ikke opfatte den sidste Betegnelse 
i moderne Forstand; i Datidens 
Sprogbrug helod Hospital, en Stif
telse. hvor Fattige og Svage fandt 
Bolig og Underhold i storstc Tar ve 
lighed St. Jøngensgaardene fik deres 
eget Kapel, deres ogen Præst og 
deres egne Sygeplejersker, der ofrede 
sig for de Syge og lod sig sammen 
med dom udelukke fra Venden. Man 
forbed de Spedalske at gifte sig og 
afspærrede Mænd og Kvinder fra 
hinanden gennem klostert ignond 2 
Regler. Kun Stiftelsens Forstander

boede udenfor og varetog don« Tarv 
overfor Samfundet. Følgen af denne 
rigoristiske Fremgangsmaado blev, 
at man efterhaandon fik Bugt med 
Sygdommen; ved Beformalionetidon 
var den saa vidt overvundet, at man
ge at SI Jorgensgaardcne kunde 
nedlægges, og doros Ejendomme og 
Midler tilfaldt da i Reglen de 
Fattige« Hospitaler.

Lolland har ogsaa haft et saa- 
dant S t Jorgens Hospital; dot laa i 
Brerup eller rettere Bregcrup i 
Krongc Sogn. Trap og etter ham 
flere andre Forfallore honlæggor 
baade St JorgenshospitnJ og Brogc- 
rup til Stokkemaike Sogn-, metn det 
er en Fejltagelse, der skyldes en For
veksling mellom lo Byer, Bregcrup 
i Krongc og Brokorpo i Slakkemarke 
Sogn Sidstnævnte By hedder i Val
demar Sejrs Jordebog Brikætorp og 
tf Mandfadlct af 1610 — del ældste, 
dor er lævaret for Lollands Vedkom
mende — Bnekorpe, den samme Be
nævnelse findes i Markbogen til 
Matriklen ni 1661. Forst langt 9enere 
optræder Navnel Bregerup i Stokke- 
mark e Sogn, og da var forlængst 
dot oprindelige Bregcrup i Krongc 
Sogn udslettet og glemt Den i de 
gamle Dokumenter omtalte St Jør- 
gensgaard i Bregerup blev derfor fejl • 
aglig henlagt til Stokkemarke Man 
iøllc sig yderligere bestyrket i denne 
Opfattelse ved, at Stokkemarke Kirke 
var helliget St. Jorgen og at dens 
gamle Altertavle fromstilede St. 
Jergoi>s Kamp med Dragen. Heraf



sluttede man endvidere, al Alter
tavlen tidligere havde tilhørt det i 
St Jørgenegaard beliggende Kapel. 
Om Tavlen virkelig efter Spedalsk
heds hospitalets Nedtteggetee or kom
met fra S t Jørgenegaard IH Stcfcke- 
maifce Jaar etaa hen; men det æn
drer iøvrigt ikke noget med Hensyn 
til den Kendsgerning, at Spedalsk
hedshospitalet laa i Bregerup ved 
Maribo Se, »udben for Maribo«, 
som det belegnes i et af de gamle 
Dokumenter Mindet om et S t  Jør
gens hospital paa Søhofts nuværende 
Plads var bevaret i Folkemunde 
endnu paa Rhodes Tid (omkring 
1770), og Murlevninger, der fandtes 
i Grunden, bestyrkede Rigtigheden 
af denne Overlevering. Endnu i de 
allerseneste Aar er der Syd for S<>- 
holb» gamle Avlsbygninger fundet 
Munkeslensfundamenter i Grunden 

St. Jørgensgaard i Bregerup er 
ikke — som nogle Forfattere mener 
— oprettet at Maribo Kloster: thi 
den or ældre end Klostret Allerede 
1889 nævnes Peder Storm i Holeby 
som Forslander for St. Jørgens Ho
spital i Bregerup. Det er formentlig 
oprettet dels ved mikte Gaver, dels 
ogsaa ved, at Kronen har ydet 
Stotte; men iøvrigt tilflød dør sta
dig Hospitalet Gaver, saaledes i 1474. 
1505 og 1514, da del betænkte« i Te
stamenter. Iøvrigt véd vi saare lidet 
om denne S t  Jørgenegaard. Dens 
Beliggenhed er sikkert valgt under 
Hensyn til, at Stedet laa afsides i 
Skoven og derfor var let at afspær

re. Til den ene Side havde man 
Folkefæstningsvolden med dens bre
de Grav og Maribosøen, og de andre 
Sider lod sig let afspærre med Palli- 
saxler, maaake i Forbindelse med 
Grave, hvilket enkelte Spor tyder 
paa.

Af andre Forstandere end oven
nævnte Peder Storm kender man 
Knud Benisen H93—96, og Jørgen 
Vonsterrnand 1501. I 1631 maa Lem
mernes Antal have været saa ringe, 
a t Gaarden med dens Gods kunde gi 
ve Overskud; thi nævnte Aar fik So
fie Pederedaltor Hæg, Enke efter 
Mogens Gaft, SI. Jorgensgaard i For
len i ng. 1542 blev Landsdommer i 
Lolland, Mogens Falster, forlenet 
med Bregerup Hospital. Han stævne 
de Sakskøbing Borgere, fordi de un
der Grevens Fejde havde plyndret 
St Jørgens Billede i, Altertavlen) i 

KapeHet paa Bregerup for 6 Y> Lod 
Sølv, og fik dem idømt Erstatning. 
Allerede den Gang har det været 
smaat med Lemmer paa Hospitalet; 
thi ellers havde Sakskøbingbongenv* 
nok holdt sig fra dot peslbesmittede 
Sled Omkring 1551 maa Hospitalet 
wæro helt ophævet, thi 20. Maj delte 
Aao- faar Mogens Falster Befaling 
til al lade Bregerup Gods overgna 
til Hospitalet i »Nakskov. Han har 
aabenbart bedt om Lov at bohokle 
del; thi 26 April 1552 gaor der Drev 
til ham om .at Kongen ikke kan til
stede ham at beholde Bregerup 
Gods. da det er lagt til Hospitalet i 
Nakskov ti! de Fattige« Underhold



Saa horer vi ikke noget til St 
Jørgensgaard ©Iler Bregerupganrd. 
som don nu kaldes, før 1576, da Mor
ten Vonstermand begærer at faa 
G aarden" ved Mageskifte. Han havde 
jo Anret i Forvejen tilbyttet sig 
Krongegaard og Krouge Birk, hvor
under Bregorups 5 Bendcrgaorde 
borte, og nu ønskede hnai at afrunde 
Besiddelsen ved ogsaa at erhvorve 
den gamle St Jorgcnsgaard. Den er 
nu fra Hospitalet i Nakskov ganet 
over tit Hospitalet i Nykøbing, og 
pan dettes Vegne giver Kongen Til 
ledelse til Mageskiftet I Besigtige! - 
seshrevet. som er dateret 6. Oktober 
1576 hedder det. at der til de Fat
tiges Gaard i Bregerup er S«atand 
til 32 Tdr Kom og Eng til 51 Læs 
Ho saml Skov tit 80 Svins Olden, 
endvidere hører til Gaarden Fiéke- 
ret i Maribo So, saa tangt Gaandcne 
Grund rsekker.

Magef*iftet gik i Onden. og Mor
ten Venslerma.nd kom saakdes i Be
siddelse ai det til Oprettelsen af So- 
holt ønskede Gods.

S Ø H O L T .
I det farogaaonde er gjort Rede 

for. hvorledes Morten Venetormond 
samlede Godeet til sin nye Hoved- 
ganrd SporgsmaaJet om af skaffe 
tilstrækkelig Avl til selve Hovedgaar- 
den fik han losl vod al indhente Til- 
ladeteo til. at nedbryde do 6 Bonder- 
gaarde i Bregerup og lægge deres 
Jorder under SohoH, En Del spredt 
Bøndergods. som han ejede rundtom

paa Vest lo! tand blev til Gengæld lagt 
under Godset Derimod byggede han 
ikke noget at Betydning paa sin nyo 
Gaard, da han ikke boede der; na ar 
han gæstede sit Gods slog han sig 
ned pan Krongegnard, indtit denne 
antagelig i Begyndelsen af 1600- 
Aarotve gik op i Luer.

Morten Venatermand var fodt 1536 
og Vom allerede som ung Junker Hl 
Hoffet, hvor han vedblev at være en 
velset Mand Tid efter anden fik han 
store Forleningcr, hvor han opslog sin 
Residen«. 1 nogle Aar sad han som 
lensmand paa Ravnsborg. tik deret
ter Gen Len (UlrichsdaD indtil han 
1586 blev Befalingsmand paa FVe- 
dorikeborg. Hans sædelige Vandel 
var nok ikke uden Lyde. Dot horet
les i al Fald. at Præsten 1 Bur*» 
1588 bortvisk Morton Vonetermands 
Bolerske Agnete fra Alterbordet og 
at han desaarsag kom i heftig Strid 
med Adelsmanden, der endog ind
ankede Sagen for Kongen, son» skal 
have givet Morten Vcnskrmond Ret. 
I en Alder nf 55 Anr blev han 1. 
August 1591 gift mod den 22-aarige 
Anne Andersdattor Galt; deres Navne 
slaar paa Maribo Kirkes Prædike
stol, .som de skænkede 1606. Morten 
Venstormand arvede 1609 Poder- 
sirup efter sin Broder Knud, men 
døde selv Aaret efter. Hane Ægte
skab var barnløst og da Enken Anne 
Galt 6 Aar efter giftede sig med den 
12 Aar yngre Falk Brahe bragte hun 
ham Godserne Pcderetrup og Soholl 
i Medgift Var Anne Galts ferste



Mand en gammel Godssamler, saa 
var den anden til Gengæld en ung 
Godsspreder Samtidig med sit Gil- 
termnal i 1616 arvede han efter Fa
deren Orebygaard, og fik saaledes 
paa en Gang 3 Godser; men i Lobet 
af 6 Aar var det hele sat over Styr, 
og Falk Brahe drog som en fattig 
Mand ti! England, hvor han døde 
1625 Det ser ganske vist ud til, at

I Soholt oplog Falk Brahe 9trakj 
öfter Giftermaalet Laan hos Svoge
ren Eiler Qvitzow, og 1618 maatte 
han give ham Skode paa Gaarden; 
heroin fortesdcr senercProces mellom 
Svogrene Skodel lod nemlig paa, at 
Falk Brahe skulde beholde Losoret, 
men ikke Kvæget; deeaarsag havde 
han været lidt rundelig i sin Opfat
telse afLosore, og derunder honregnet

S Ø H O L T  HO VE D B Y G N IM Q  
(set fra Soen)

han ikke har været ene om at lave 
Gæld. men at Anne Galt har været 
i Pengetrang for Ghftermaalet 30. 
Marts 1614 udsteder hun nemlig et 
Gældsbrev paa 218 Rigsdaler til 
Borgmester Rasmus Jensen i Nak 
skov. Efter hans Dod 1619 blev Falk 
Bnahe stævnet til at betale Beløbet 
og ved ilerredagsdom af 8. Juni 161» 
blev han dømt til at betale det samt 
30 Daler i Kost og Tæring.

baade Kakkelovne, Bryggerskedler og 
Bistader. Ved Lollands Landstings 
dom af 24. Februar 1619 fik Qvitzow 
Medhold og Falk Brahe lod saa uden 
Held Sagen indanke for Kongens 
Rotterting den 1. Juni 1619 pan 
Antvorskov. Falk Brahe ankede 
blandt andet ovor, at han ikke hav
de fnaet Ret i at regne Bistaderne 
til Løsøret; thi selv om man maatte 
give Landsdommeren Medhold i at



Bier nærmest var Kreaturer, saa var 
dog selve Bistaderne etter Falk Bra- 
hes Mening Løsere. •

Forst 1622 lod Eiler Qvitzow sit 
I^aasebrev paa Soholt læse paa Kon
gens Retterting i Nyborg den 9. 
November I Laasebrevet opregnes 
alt Godset, som er: Søhott Hov ed- 
gaard med alle Herligheder og Bir
keret. desuden Dornæs, Rombso og 
Lindholm »liggendes udi Soen«, 
sam t folgende Bondergods; 1 Gaard 
og 3 Gadt-huse i Bursø, 1 Gaaad i 
Nebbclunde 2 Gaarde i Assenbolle.
1 Gaard og 1 Gadehus i Skorringe. 1 
Gaard i »Kaattrup«, 1 Gaard og el 
Gadehus i Dannemarre, 1 Gaard i 
Gloslunde. 1 i Langholm, 1 i Næsby 
og 1 i Rodby Der er ingen Grund 
til at formode, al Anne Galt haT for
øget Godset, og den her givne For
tegnelse dækker vel derfor det Gods, 
Morten Venetermand havde samlet 
og lagt under Soholt.

Eiler Qvitzow var som nævnt Falk 
Bra hes Svoger, idet han var gift med 
hans Sosier Anne Brahe. Svoger
skabet har efter det foran nævnte 
ikke været videre hedt og Eiler 
Qvitzow havde da heller ikke Grund 
til at være taknemlig over den 
Kone. han havde faaet; thi hendes 
Eftermæle lyder kort og haardt: at 
»hun var vel skon af Byrd. men 
ellers i al sit Levneds Væsen et 
uterligt og skarns Kvindfolk«, der 
haade var trættekær og sladderagtig. 
Eiler Qvitzow btev efter Erhvervel
sen af Soholt taxeret til 772 Td. Hart-

korn og var alteaa en overmaade rig 
Mand. Alligevel gik det senere til
bage for ham, saa Enken otter hans 
Dod 1610 saa sig nødsaget til at 
sælge næssten alt del tilbageværende 
Gods for at dække hane Gæld.

Eiler Qvitzow ejede kun Soholt 
til 162-i, da han solgte den tit Hol
steneren Henrik Heest; ved dennes 
Dod faa Aar efter gik Gaarden » 
Arv til Brodersønnen Benedikt Heest 
og han solgte don 1637 til Just Frie
derich von Pappenheim.

Pappenheim var en tysk Adels
mand, der 1609 som ganske ung kom 
til Danmark og senere lit Hoffet, 
hvor han 1628 blev Kammerjunker 
hos Tronfølgeren Prins Christian 
1633 blev han lænsmand paa Hal
sted Kloster og 1642 Lensmand paa 
Aalhohn, hvor han sad til ski Dod. 
Kort for sin Ansættelse paa Halsted 
Kloster havde han giftet sig med 
Regrtze Urne fra Aarsmarke (Knu- 
thertborg'. De har skænket Atter 
tavle. Prædikestol og en Klokke til 
Kronge Kirke.

De foregaaende Ejere af Soholt 
havde ikke opført standsmæssig Bo
lig paa Gaarden, og i de forste 10 
Aar Pappenhoim ejede den, ekele 
der heller intet i den Retning: men 
1647 opforte han en herskabelig 
Gaard, som han dog aldrig selv kom 
tri al bo i. Papponheims Bygværk 
har antagelig været en firflojet 
Gaard, hvoraf de to Længer, den 
ostre og den veslre stod lit 1863; de 
var begge af Bindingsværk. Antage-



lig har den ostre vromt Hovedbyg
ning og de andre Økonomi- og Avls
bygninger; del hele Kompleks blev 
omgivet med Grave. I den sondre 
Gavl paa Vestre Længe anbragte 
han et »Sejrværk«, der paa de Ti
der var en eftertragtelsesværdig 
Sjældenhed.

Fra 1642 boede Pappenheim 9om 
nævnt paa Aalholm og her dode han 
don 10 Soplomber 10t9. Formentlig 
har han været syg i længere Tid, 
eftersom han forst paa Sommeren 
samme Aar fro I Forberedelser li! 
Indretning af et GraVkapel for sig 
og Familie. 20. Juni 1049 sker der 
nemlig Indberetning fra Lensmand 
Brik Rosenkrante om, ntJuslFrid«; 
rirh von Pappenheim onsker at til 
købe sig en Bygning »sonden op til 
Nysted Kirke ved Koret«, den er. 
hedder det. mi gammel og ubruge
lig og benyttes til Kalkhus. Pap
penheim vi! indrette den til Familie 
begravelse og betaJe Kirken 100 
Rigsdaler for dan. Tillige vil han 
lade opsætte et Pupiltur over Kor
buen, der vil koste andre 100 Rigs
daler. Lensmanden anbefaler denne 
Handel. Huset er, gentager han, for
faldent og ubrugeligt, og Kirken hnr 
god Brug for Pengene. Sagen gik 
derefter t Orden. Baade Just Fr. Pap
penheim. hans Hustru og mange 
andre af Slægten blev senere stedt 
IH Hvile her. Nu er Gravkapellet 
omdannet til Sakristi.

Regitee Urne sad nu Enke med 4 
Børn, hvoraf det yngste var to Aar;

hun flyttede kort eifter Mandens Død 
til Soholt og boede her til sin Død, 
dog med en ufrivillig Afbrydelse.

Svenskerne udplyndrede nemlig 
1659 Gaarden grundig, ja, ved at rive 
Doro og Vinduer af den tit Brændsel 
paa deres Lejrbaal, ramponerede de 
den saa forfærdelig, at don var ube
boelig. Regitee Urne krævede Hjælp 
hos Kongen og havde saa vist god 
Grund til det. Hendes Mand havde 
nemlig 1647 laant Tronfølgeren, 
*don udvalgte« Prins Christian, der 
residerede paa Nykøbing Slot, den i 
de Tider betydelige Sum af 1000 
IligsdatcT, som 9kulde tilbagebetales 
inden 6 Mnanoder. Mon Prinsen døde 
før Fristen var udtehel og Ponge- 
nie blev aldrig tilbagebetalt, maa&e 
bar de heller ikke været krævet, 
idet Pappenheim, der som nævnt 
havde været Prinsens Kammerjun
ker, sikkert stod i Taknemligheds
gæld til ham for de opnaaede Len I 
sin Nød krævede Regitee Urne nu 
Pengene. I en udateret Skrivelse af 
1660. beder hun Kongen om at faa 
den gamle Gældspost betalt; der er 
paalobet 780 Rigsdaler i Renter, 
men dem vil hun kvilte, hvis hun 
kan laa Hovedeummen. Dog, hun 
ved jo fuldt vel, at Kongens Kasse 
ogsaa er tom og derfor heder hun om 
i Stedet for Penge at faa en Gaard i 
Nakskov, som Kongen ejer, og som 
er takseret til 783 Rigsdaler, og der
næst faa en Forskrivning paa 266 
Rigsdaler paa Tolderen i Saksfkøbing, 
der skylder' Kongen disse Pengo.



Senere p«a Anret sender hun et 
nyt, ligeledes udateret Rykkerbrev 
til Kongen Hun «kriver heri, at 
Fjenden har odelagt hendes Gannl 
(Sohol t) og beder igen om om at faa 
den omtalte G aard i Nakskov, saa 
hun dog har et Sted at bo; hun slut 
tor med indtrængende a t henstil!.* 
til Kongen at afgore Sngon, da ellers 
hun og hendes Bom bliver odelagte 
Derefter er Sagen formentlig bragt i 
Orden.

Regitze lim e fik omsidcT Soholt 
bragt saa vidt paa Fode igen, at hun 
kunde bo der, og hun har ogsaa ind
ladt sig paa at udvide Godset; thi 
1668 fik hun af Raadmand Hans 
Volfeen i Stubbekøbing Skode paa 2 
Bondergaardo i Fuglae, 1 i Bøserup. 
1 i Flaarup og 1 i Slosse. Men del 
Iuit altsammen kun ladet sig goro 
ved a t optage store Prioriteter i 
Gaarden Til de økonomiske Vanske 
ligheder kom store personlige Sor
ger. Hendes eneste Datter Magdalena 
Sybille (opkaldt efter den »udvalgte 
Prins Christiania Gemalinde) levede 
i et ulykkeligt Ægteskab med Otto 
Josvn von Korff paa Nørregaard; han 
mishandlede hende saa groft, at han 
1671 a/  den Grund domtes til Lands
forvisning. Aaret efter vendte han 
paa Hustruens Forbon tilbage og op
tog Samlivet med hende. Men ban 
genoptog ogsaa snart efter Mishand
lingerne a t Konen Og 22. Januar 1676 
myrdiede han hende pata Nørregaard. 
Han domles til for^ at miste Haan
den og derefter henrettes. Dommen

fuldbyrdedes i April samme Aar. 
Inden et Aar var gaaet efter disse 
grufulde Rædsler, mistede Regitze 
Urne sin yngste Son, den 32 an rige 
Knud Alexander, der kom syg hjem 
fra sin Krigstjeneste i Udlandet, og 
døde paa Soholt den 22 Januar 
1677. Mon saa vor ogsaa Regitze 
Unnfcs usædvanlige Modstandskraft 
og Livslyst brudt; 6. Marts 1679 døde 
hun paa Soholt i sit 71. Aar.

fifter Regitze Urnes Ded sad hen
des lo tilbageværende Sonner moget 
daarligl i det. Sonnen Georg, der fik 
Soholt. kunde ikke klare sig og kom 
dybere og dybere i Gæld. 1681 taa- 
wer han 600 Rigsdaler af Nykøbing 
Ln tinskole og giver dens Inspektorer 
Forskrivning i Soholt; men da han 
ikke svarer Renter, bliver Laanet 
allerede Aaret efter opsagt, og han 
kan ikke betale det tilbage. 24. Fe 
bruar 1683 indgaar Skolens Inspek
tører med el Andragende til Kongen-, 
de an/ører heri, al da Skolen ikke 
kan fan sine Penge, vil de overlage 
Gaarden og udbetale de andre Prio
riteter Solu/lt Hovedgaardstnkel er 
36 Td. Hartkorn, og Bendergodsat. 
der ligger samlet omkring Gaarden, 
er 200 Td. Hartkorn. De onsker nu 
gennem dette deres Andragende at 
opnaa, at den adelige dkattefrihed 
for Hovedgaarden bevares. Det lyk
kedes ikke. Derimod fik Georg Pap 
penheim TiHndelee til al tilfreds
stille Kreditorerne ved Salg af Jorde
godset. Han overdrager saa all Bon- 
dergodset ti) Latinskolen, hvorfra



del overja ar til Kronen. 1685 dør 
Georg Pappenheim bort fra alle Sor
ger og Elendighed, og Broderen Chri
stin« overtager nu Stumpenne af Sø
helt. Men han har næppe faaet det, 
for Kreditorerne gor UdJæg i hele 
den bedrøvelige Heriighed. Stiftamt
mand Thomas Groot, der først kom 
mer i Besiddelse af Pantet, overdra
ger det fil Hofmarschal LGlzow. 
Gaarden er da ganske afribbet, de 
'kongelige Skatter er ikke betalt og 
Bygningerne tnier med at styrte 
sammen. LOtzow betaler Skatterne 
og sætter Bygningerne i Stand og da 
dette i Forbindelse med Pantesum 
mon nu langt overstiger Gaardens 
Værdi, giver Christian Pappenheim 
i Februar 1690 LOtzow Skode og A?- 
staaelseebrcv paa Soholt for de Pen
ge, han har staaonde i det; Pappen- 
heim faar altsaa ikke on Styver for 
Fædrenegodset. Dern-ne Udgang af 
Sagen havde længe været en saa 
given Ting, at LOtzow i Forvejen 
havde disponeret som om han alt 
havde Skede paa Gaarden. Aaret i 
Fon-ejen havde ban ved Magetæg 
faaet Skede af Kongen paa alt So 
holts tidligere Bøndergods, der be
stod af 31 Gaarde og 19 Huse, nem
lig: i Bureo Follerupgaard samt 22 
Bøndergaarde og 12 Husmændshuse. 
i Fuglse 1 Gaard og 1 Hus, i Bosorup 
3 Gaarde og 2 Huse, i Hillestolpe 2 
Gaarde og 2 Huse. i Nebelhave i 
Holefoy Sogn 2 Gaarde. Men derud
over tilskødede Kongen ham 6 Bon- 
dergaarde i RøgbøHe By med Tilla

delse til a t nedrive Gaarden« og 
lægge Jorderne under Hovedgnarden, 
endvidere Sfcoven »Ny Hauge« med 
den »hosliggende liden 0  Skol snes«, 
som hidtil havde ligget under Bi
spens Øs Ladegaard og som udgjorde 
b'A Td. Hartkorn; altsaa et meget be
tydeligt Skovareal. Endelig fik LQl 
zow Kongetienden i Krønge, Holeby 
og Burso Sogne sam t Fuglse, Krønge. 
Holeby og Burso Kirker med dere; 
Jor<Jer og Kirketiender. I Bytle for 
alt dette Gods fik Kongen Wemer- 
gnard i Jylland med lo Kirker som 
Konge« ved Skøder af 1686 og 1687 
havde skænket LGlzow.

Men LGlzow var endnu ikke fær
dig med al udvide og afrunde sit nye 
Gods. 1691 mageskifter han med 
Kongen og faar Bispen o med al 
dens Bøndergods i Stedet for Søl- 
lestedganrd med dens Bøndergeds 
Vurderingen viste, at Bispenso var 
101 f Rigsdaler mere værd end Søl 
leetedgaard; mon denne Sum efter 
gav Kongen ham. Bispenso Hoved 
gaards Hartkorn var W  Td . Bønder
godset udgjorde 119 Td. Hartkorn og 
bestod af følgende; i Godsted Sogn 
Aalevadgaard (don tidligere Bisps- 
gaard) Kaaxupgaard, 6 Bøndergaar
de, 1 Boel og 8 Huse, i Alsø i  G aar
de og el Hus, i Holeby 1 Gaard og 
2 Huse, i Raa 3 Gaarde og i Burs« 2 
Gaarde. En Del af disse nyerhver
vede Bøndergaarde. der laa nærmere 
ved Søholt blev lagi ind under denne 
Gaard.

Fra den dybeste Elendighed blev



SøhoM saaledes harvet op i Rang 
med de største Godser og fik, som vi 
senere skal ae, Bygninger og Havor. 
der svarede Hl den øvrige Rigdom.

Hvem var saa den Mand, der i 
Ixibet al el Par Aar forvandlede den 
forladle og usle Hovcdgaard lil el 
slorl og riel Gods?

Henning Ulrich v. Lfltzow vaT fodt 
7. September 1619 i Lufttør am Ba
renfere. livTfr Faderen Var Amt-

HE N N IN O  ULRICH v. LQTZOW

uvamd. Kun l-t /Vat gammel kom han 
tN DanmaTk og btøv Page hos Fre
derik III. Don unge Ty«fkor vandt 
hurtig Yndest hos Kongen, der 1669 
smidte ham til Leiden flor a l  studere 
Vod Kifodctrik III Død 1670 Wcv han 
kaWt hjem og Iftlraadfo parniy sin 
Page tjeneste, m en ddt lykkedes ham 
snotri a l vinde dgsaa don nyo' Kon
ges 'Beviaagen had, saa han 1673 hTev 
sendi ud paa en toaairig Uddaamcl-

sestejse. 1675 kom han hjem og blev 
straks udnævnt lil Forskærer og 
1681 opnå nede haai el Saa. betroet 
Kmlxxlo som Hofmojrebcåt hos den 
10-aarige Kronprins OFrodierik IV). 
Samme Aar blev han gilt med on af 
Dronning Charlotte Amalies lyske 
Hofdamer, Eleonora Gathrino v. 
Schagen. lian  fonnaaede etadig at 
bevare Kongens Gunst, drtr genita
gende Gange fandt Udtryk i store 
Gavet, bl. a. fik -han., som lor nævnt, 
foræret et Gods i Jylland, hvormed 
han bagefter IflbyUtodte sig alt Bøn
der- og Kirkegodset samt Størstede- 
dolqn ai Skovarealerne tU Soholl. 
I 'a  Kronprins .Prødkjriik 1691 fyldte 
20 Aar, Uralraadle LOtzow Høfmar- 
dttJtstUlingen og l»tø,v Stiftamtmand 
o Ver I xd land-Falster. LOtzow hørte 
altsan. til den Kreds af tyske Lykke
riddere, der vandt Indpas ved Chri
stian V tysksindede Hof, og man 
man lade ham, at han forstod at ud
nytte Chancerne; han blev en meget 
veIhnvondo Mand og Ejer af Iro 
Godser, idet han foruden Søholl og 
Bispe>n9ø, som han omdobte og gav 
Navnet Ulrichsdnl, tillige erhvervede 
Sædingegaard, som han paa meget 
fordelagtige Betingelser købte af 
Kongen. Ogsaa efter a t have forladt 
Hoffet sørgede lian for ikke a l  blive 
glemt. 1699 blev han Etatsraad og 
hvid Ridder og 1706 udnævnte ¥Ve- 
dorik IV ham til Geheimeraed. 1690 
dode hans Hustru og Aaret efter æg
tede den da -H-aarige Mand døn 21- 
aarige Anna Magdalene v. Harden-



borg. Ogsaa hans anden Hustru var 
Tysker, idet hun .tilhorte Hnidenber- 
gerncs tysko Liste.

Det er i store Træk Lfllzows slrna- 
lende Karriere; men det skal heller 
ikke glemmes, at han ikke var nogen 
karrig Mand. Fuglse Kirke smyk
kede han gavmildt og med kunslne-

hygninger som hegnedes af Grave. 
Af don gamle Gaard nedrev han 
den send ro I*ængc. der erstattedes 
med en Mur o? Port i udkørsel. de lo 
andre Avlslænger indrettedes til 
Kokken. Bryggers, Vadskchus. Tjv- 
norlioliger etr. og i <le overste Etager 
Kornmagasiner. 1 Østfløjens sydlige

S ØH OL T  H O V t D B Y O N I h Q  
(set fra Nordost)

risk Smag. sine andre Kiltkor. glemte 
han heller ikke og sine (Fattige be
tænkt» han rundeligt ved Oprettel
sen af Buree Hospital.

Søholt indrettede han fyrsteligt. 
Pappenheims firlængede Gaard hav
de en grundmuret Hovedbygning i 
Nord og Avlsbygninger af Bindings
værk i Øst, Vest og Syd. LGtzow op
førte tø t Syd for G aarden nye Avle-

Gav! indrettede han ol Kapel IS 
Alen langt og 12 Alen bredt med 
smuk Altertavle, Prædikestol og an
den kunstnerisk Udsmykning. Ho
vedbygningen forsynede han ud
vendig med en Frontspice med Slag
værks-Ur, og indvendig blev det ind
rettet med stor Pragt. I en Præstebe- 
skrivelse fra 1756 hedder det; »1 den 
overste Gaard er norden en grund



muret Bygning med Klokke ogSejr- 
vwric. Dernæst lo Sidefløje af Mur og 
Bindingsværk i 2 Etager, for Enden 
en Brandmur med en Bro over Gra
ven, «om or rundtomkring Borggnar- 
don». En Snes Aar senere «icriver 
Khode: »Naar man æ r Gaarden ind
vendig, *ua siger Synet os ikke den 
Gout og Sjelden-hcd, som findes i 
den« indvendige Indretning. Straks i 
Værelserne ser man, at italiensk Stil 
og Regler har drevet Indretningen,

udvidet Iokaiitetorno ved delvis 
inddragen af do to gamle Sidefløje 
til Udenomsbekvemmeligheder.

Derimod ofrede Lfllzow kolossale 
Summer paa Anlægot *f en pragt
fuld Have, hvis Uge ikke fandtes i 
det ganske I .ond. Den var anlagt i 
fransk Stil med lige Linier og Cirk
ler, forsynet med Hække paa begge 
Sider af Gangene, der hver især aåb
nede et Perspektiv enont udlover 
Sren, snart gennem Udhugninger i

SØ H OL TS  HftVE 
(Efter Omlægningen 1806)

alt fra Gohoimeraad LOtzow, gom to 
Gange var efter kongelig Ordre i 
Italien, hvor han 'kerte a t konde, 
hvorledes en Gaard kan med Værel
ser indrettes aaaledes a t  del frap
perer og thenrykker. I e t Værelse, 
kaldet Spisestuen, er i on Nische el 
artigt Springvand, «om endnu ifcke 
or forfalden*. Det fremgaar af disse 
gamle Beretninger, at Lfllzow ikke 
har opfort nogon ny Hor\fedbygning, 
mon indskrænket sig til at omdanne 
Pappenhoims gamle, grundmurede 
Nordfløj fuldstændig i det Indre, samt

Skovene vidt ud over Landet. Her og 
der aabnede Gangene sig pludselig i 
Cirkler, der var prydet med Statuer, 
Springvand og Kaskader. Det ene- 
slaaende Anlæg dkal, hedder det, 
ihave kostet Lfllzow den i de Tidør 
vanvittige Sum af 60,000 Rigsdaler: 
Angivelsen er ukontrolleret og bør 
vist modtage« med Skepsis. En Del 
af Lfllzow« Anlæg er endnu beva- 
rot, om end i fornyet og noget æn
dret Form.

Stiflamlmanden døde 1722 og Søn
nen, Oberst Christian Frederik Lut-



zow administrerede derefter God
serne for Moderen indtil han ved 
hendes Ded 1880 overtog dem mod. 
al hans Soskende fik Prioritet i dem.

Christian Frederik v. LQtzow forte 
stort Hus og fik blandt andet Landsry 
som FestArranger gennem de glans
fulde og ovenud kostbare Fester, han 
foranstaltede ved Frederik V Besøg 
paa Søholt 1750. Bl. a. udsmykkede 
han Haven med »Perspektiver af 
norske Fjelde og sejlende Skibe, ita
lienske Vinbjerge« og mange andre 
Panorama; det kostede altsammen 
Masser af Penge.

Af LCHzows fortjenstfulde Gerninger 
er kun noteret, at han lod Pappen- 
heimemes Altertavle og Prædikestol i 
Krønge Kirke restaurere; men der
udover er der intet godt at sige om 
ham; thi han lod paa uhæderlig Vis 
sine Søskende betale sit Floltenhej- 
meri. Særlig gik del udover Søste
ren, don ulykkelige Hedvig Sofie, der 
ganske vist ogsaa selv bragte Skam 
over Familien.

LOtzows ene Søster Anne Calharine 
blev gift med Hans Landorph til Baa- 
desgaard, der ved en Kommissionsdom 
af 1738 blev fradømt sit Embede som 
Amtmand over Nykøbing Amt paa 
Grund af Kassesvig. Da han i For
vejen gennem et flot Levned havde 
sat alt over Styr, var han mod dot 
samme bragt til Bollerstaven*!. Han 
og Hustruen levede senere et kum
merligt Liv i Nykøbing.

•) Se videre herom i Sønder Herred
Side 276 ff

Søsteren Hedvig Sofie indlod sig i 
Forhold til 'Forvalteren eller Besty
reren Johan Erichscn paa Ulrichsdal 
og fedte 1746 en Søn paa Søholt. Bar
net blev først hjernmedøbt og denne 
Daab blev senere paa Anret »konfir
meret« i Krønge Kirke, hvor en Del 
af Godsets overordnede Tjenerskab 
stod Faddere. »Til Barnefader blev 
ved Daaben udlagt Johan Erichsen« 
hedder det i Kirkebogen, men ellers 
er intet oplyst om ham. Det ser ud 
til, at Broderen forst flere Aar e/ter 
har forstødt hende, fordi hun rejste 
Krav om sin Arv og krævede ham til 
Regnskab for hans Administration af 
Godserne, medens Moderen levede. 
Sagen gik til Højesteret, men da 
Domsprotokollerne e r brændt sammen 
med Christiansborg 18S4. har man 
kun Voteringsprotokollerne og de til 
Danske Kancelli indsendte Andra
gender at holde sig til. Af disse Do
kumenter kan udledes følgende.

1741 var Hedvig Sofie alvorlig syg 
hun troede, hun slrnlde dø og lod sig 
af -Broderen overtale til at underskri
ve et Dokument, hvori hun til -For
del for ham alene gav Afkald 
paa sin i Søholt indestaaende Arve
part. Et Vidne ericlærede senere, at 
del blev udtalt, a t -Dokumentet ikke 
skulde gælde, hvis den Syge kom sig 
igen; men derom blev intet ned
skrevet.

1751 anlægger Hedvig Sofie Sag 
mod Broderen og opnaar fri Proces. 
Han bliver nu bange for, a t hun skal 
kræve en Kommission nedsal og



sonder i Februar 1752 en Skrivelse 
til Grev Holstein i Kancelliet, hvori 
han beder om, a t el eventuelt An
dragende fra hans Sester om et Kom
missariat maa blive nægtet. Han an- 
forer, a l lvm har hendes lovlige Ar- 
vealkalds-Dokument af 18. Novem
ber 1741, a t  hun har voldt ham me
gen Tort ved sin »skammelige Bar
nefødsel«, a t  han desuagtet havde 
betænkt a t anvise hende Midler til 
sit og Barnets Underhold, hvis hun 
vil slaa sig ned paa et belejligt Sted, 
der ikke var til Tort for ham og Fa
milie, men a t hun har forspildt 
dot hende saaledes tiltænktc ved sin 
Selvraadighed og »idelig syndige 
Forhold«.

Hedvig Sofie tænker imidlertid ikk«' 
paa a t hede om et Kommissariat Ved 
Underretten frrkendles 'Broderen 
pure af den af ham selv indsatte 
Birkedommer, og Hedvig Sofie ind
anker derefter Sagen for Lollands 
Landsting, der afsiger sin Dom 28. 
November 1753. Hendes Kmv om at 
faa omatodt Afknldsdokumenlel af
vise«. I lo andre Erslatningssporgs- 
maal, hun har rejst mod Broderen, 
bliver han derimod dom i Det ene 
drejer sig om en Kaution for Svoge
ren Landorph, som Hedvig Sofie har 
indgaaet mod a l faa Pant i Søste
rens i Soholt indeslaaende Arvepart, 
mon Broderen har senere uden hen
des Viden faact Landorph til at give 
Afkald paa denne Arv (som ikke hav
de nogen Værdi for ham, men kun 
for hans mange Kreditorer), hvorefter

næsten hele Hedvig Sofies Arvepart 
gaar med til at dække Kautionen. 
Broderen dommes nltsaa til at betale 
hende Kaulionsbelobet. Det andet 
Punkt, hun faar Medhold i, er Kra
vet om, at Broderen skal aflægge 
Itegnskab og tilsvare Sostrene deres 
Part af Godsernes Overskud i de 7 
Aar, han administrerede dem for 
Moderens Ond.

Saa apellcrer Broderen til Hojeste- 
ret. Sosleren soger og faar fri Proces. 
Det Belob Broderen ved Landstings- 
dommen er tilpligtet at betale hen
de er 8000 Rigsdaler. Domsprotokol
lerne er som sagt brændt, men Vo- 
tcringsprotokollen lader ingen Tvivl 
om, at Landstingsdommen er stad
fæstet Om Hedvig Sofies Arvealkald 
siger Suhm. at del næppe har været 
saa rent frivillig, men det faar dog 
stua ved Magt som underskrevet of 
myndig Person med fuld Sans. Og 
cn anden af Dommerne, iBartholin 
erklærer: Det er klart at Obersten i 
alle Maader har søgt at befordre sine 
egne Interesser til hans Soskondes 
Skade, og del til Trods for, a t  han 
har faaet Godserne overladt paa 
ganske overordentlig favorable Vil- 
kaar; de er kun beregnet til 40,000 
Rigsdaler, skont Forpagtningsafgiften 
af Jorderne alene andrager 3500 
Rigsdaler aarlig, og dog har han til
lige sogt a t fravondo sine Søskende 
baade Fædrene- og Mod rene-Arven.

Det er jo ikke noget videre flatte
rende Billede, man her faar af den 
flotte Oberst. Men Hedvig Sofie har



doe nitsan i nogen Maade fanet »in 
Hot. Hun var ogsna «ledt i don stør
ste Nod og hnvdo knapt til del tørro 
Hrod, en Tid levedo hun i et Hus i 
Andersirup, senere sogie hun Til
flugt hos nogle Venner i Sakskøbing, 
men efter Sagens Afslutning forsvin
der hendes Spor.

Den gæve Oberst opnaaedc at bli- 
vo Generalmajor; han dodo 1759. 
Hans Enke Anno Sofie Holstein dode 
forsi 1782, mon afstod allerede 1700 
sine 3 Godser til Svigersønnen God
sko Hans von Krogh, der ægtede hen
des eneste overlevende Darn Anna 
Magdalene Sofie. I Overdragelsesvil- 
kaareno hestømmes, al Moderen skal 
have 800 Rigsdaler om Anret saa 
længe hun lovor. Hvis Datteren 
dor tornlos for »Moderen, skal do 
24.000 • Rigsdaler Moderen havde 
bragt sin Mand som Medgift, udbe
tales; de staar som rentefri Prioritet 
i de 8 Godser. En tilsvarende Ægtø- 
skabskontrakt oprettedes mellem 
Krogh og hans Hustru, han forpligter 
sig heri endvidere til a t udbetale Hu
struen 400 (Rigsdaler om Aarot i 
»Haand- og Chatol-Penge«.

Krogh var af norsk Militærslægt, 
1740 kom han i en Alder af 14 Aar til 
Hoffet som Page og avancerede op 
gennem Graderne indtil han 1760 
Kiev Kammerherre. Han var i  stor 
Yndest ho9 iFrederik V og trofast 
Deltager i dennes hyppige Drikke- 
gildfer. Under et eaadnnt kom Kon
gen Kl i Beruselse og Kaadhed at 
saare XTogh saa stærkt paa det ene

O jo. a t del maatto fjernes. Kongen 
•kunde sonore ikke udholde a l mindes 
om sit Uheld ved Synet af Krogh, og 
delte vor Grundon til, «1 han 1704 
blev udnævnt til Stiftamtmand over 
Ix)Hand-FaIster og dermed paa en 
pæn 'Mhnde fjernet fra Iloffot.

Krogh vor en slot Okonom og daar- 
lig Administrator Hans Kmbcdsfo 
relse var, set med Nulidsøjne i hoj 
Grad kriminel; thi han blandede 
sine ogne og Amtets Sager sammen 
i en Kasse. Manglede hnn Penge, tog 
ban af Kassen uden Hensyn til om 
det var hans egne eller nridres Pen
ge. Stillingen blev derfor eflerhnan- 
den uholdbar for ham, og 1782 fik 
han »Tilladelse« til al afgive sil 
Stiflamtniandsemhedc til Baron 
Kragh-Juel-Vind paa Juellinge mod 
at denne svarede ham en sårlig Af
gift — »Pension« blev det kaldt — 
paa 1000 Rigsdaler. Men dermed var 
Krogh ingenlunde klar af sine Km- 
bedshesværligheder; thi i de folgendc 
Aar opdukker den ene efter den 
anden med Krav paa den uheldige 
Amtmand, snart er det Skiflercts- 
ponge, Krogh har undladt at gore 
redo for og som nu bliver ham af
krævet gennem den nye Amtmand, 
snart er del de gennem en Kollekt 
indkomne Midler, man savner, og 
snart er det Skatterestancer, han 
har inkasseret — uden at lade dom 
gaa videre. I alle Tilfælde bliver R e
sultatet, at der gives Ordre til a t fra
drage Beløbene i Kroghs Pension. 
Det gaar saa hyppigt paa med disse 
Fradrag, al Krogh i do forstø 6—7



Aar efter »in Fralrædon næppe hnr 
faacl noget som helst af Pensionen 
udbetalt.

Som den daarligc Administrator 
og Ökonom han vnr, kunde Krogh 
rkke heller holde »ammen paa «ine 
(lodser. 177(5 solgte han Ulrichsdal 
til Ktalsraad Wichfeld for 87.«0

Rigsdaler, og 1784 lob han fra det 
hole, idet ''Brodersønnen (lodske lians 
von Krogh — der var opkaldt efter 
ham — fik overdraget Søholl og 
Sædingegaard inod al overlage Onk
lens Gæld, der beløb sig til 83,000 
Rigsdaler, saint svarer ham 1500 
Rigsdaler om Aaret, saa længe, han 
levede; hvis forpagtningsafgifterne 
steg, skulde den aarlige Ydelse for
højes til 2000 Rigsdaler aarlig. Amt

mand Krogh flyttede derefter til Ha- 
derrievegnen, hvor han døde 1808.

Brodersønnen hnvdo ondt ved at 
klare sig med disse •Forpligtelser, og 
1788 var han nødt til at sælge 
Sædingegaard for 21,300 Rigsdaler, 
alligevel kneb del for ham, og ved 
sin Død. der allerede indtraf 1780 
eflerlod han sig en meget betydelig 
Gæld

Gødske Hans v. Krogh den yngre 
var forlove*, med Baronesse Elisabeth 
Catharina l.ehn; efter hans tidlige 
Død forlovede hun sig med Broderen 
Gaspar Herman v. Krogh, der havde 
overlaget Soholt, og ægtede ham 
Aaret efter, men deres Lykke blev 
kun kort, han døde 1701.

Elisabeth l.ehn sad nu som ung 
Enke paa Søholl i 5 Aar, saa giftede 
hun sig med Kammerherre Frederik 
Julian von Bertouch, der saalcdes 
blev Herre paa Søholl. Han nedrev 
den gamle Hovedbygning og opførte 
paa Grunden en ny stor Hovedbyg
ning i to Etager med afvalmel Tig 
i Gavlene og med store brede Trap
per mod Gaarden og Haven. Gennem 
smnlle firkantede Forbindelsesbyg- 
ningcr blev den nye Hovedfloj sal i 
Forbindelse med de to gamle Side
fløje fra Pappenheims Tid. Ogsaa 
Avlsgaarden blev delvis ombygget og 
udvidet af Bertouch. Kapellet i Øst
fløjens Sydgavl blev ligeledes istand
sat. Det benyttedes forøvrigt sidste 
Gang 1820, da Ægteparrets Datter 
blev konfirmeret Præsten i Fuglse 
blev senere ved kgt. Resolution fri-



tapet for sin Forpligtelse til nt prse- hyppige Gæster paa Soholt. hvor der 
diko paa Soholt. om Sommeren udfoldede sig et rigt og

Opsaa den smukke Have ofrede kunstheanndet Liv.
Bertoueh megen Omhu og Bekost- Midlerne til alle de nævnte For- 
ning. den blev udvidet og delvis om- bedringer og Byggearbejder tik Bor 
lagt og smykket med Billedhuggerar- loueh ved Salg af det meste af S '

S Ø H O L T  E F T E K  O M B Y  G NIM o t t i  1801 
(sel fra Oaarden)

hejder. Paa Skelsnæs opforte han on 
Pavillon der staar endnu.

Den Aand. hvori Stiftamtmand 
H. U. LGtzow havde nyskabt Søholl, 
kom igen til al hvile over den 
smukke Ejendom; thi Kammerherre 
Bertoueh var en kunstinleresseret og 
skønhedselskendc Mand. Øhlenschlæ
ger og mange andre Skønaander var

bolts store Uondorgods; dot bestod 
af f3 Gaarde, 52 Huse <ig en Molle, 
der tilsammen udgjorde 313 Td. Hart
korn,

Kammerherre Bertoueh var ung 
Enkemand, da han giftede sig med 
den unge Enke Elisabeth Lchn, og 
efter hendes tidlige Dod 1802 giftede 
han sig med Louise Juliane von



Wallmoden; de døde begge med faa 
Dages Mellemrum 1831 og blev be
gravet paa Fuglso Kirkegaard.

Der var efterlevende Bom af Ber- 
touchs to sidste Ægteskaber. Elisa
beth Lehns ældste Son skulde have 
Limeholm. og da de øvrige Arvinger 
ikke kunde blive enige om, hvem

Godsejer Jorgensen nedrev Borg- 
gaardens to Sidebygninger, der havde 
staaet fra Pappcnheims Tid, og om
byggede Bertouchs Hovedbygning, 
idet den blev forsynet med Re- 
niescancegavlc og et Taarn ved Vest
enden saml en Tværfløj ved den ost
lige Ende. I denne Skikkelse slaar

BERT OUCHS H O V E DB Y QM i MQ  
(s«t fra Haven)

der skulde overtage Soholt, blev God
set stillet ti! Auktion og solgt for
110.000 Rigsdaler til Kla'dehandler 
Kierkegaard fra København. Han 
solgte straks Fuglse Kirke til Ejerne 
af Kerslrup og havde nok ogsaa Pla
ner om videre Salg, men blev inden 
han fik den realiseret overrasket af 
Døden 1835. Hans Arvinger beholdt 
Soholt til 1852 og solgte den da for
275.000 Digsdaler til Godsejer Jør
gensen, Sollestedgaard.

Hovedbygningen fremdeles som man 
ser af Billederne Side 308 og 3H.

Jørgensen var en dygtig, alsidig 
interesseret og hojt respekteret Mand. 
der i rigt Maal — baade i <By og paa 
Land — vandt sine Medborgeres Til
lid og Agtelse. Ved hans og hans Hu
strus Guldbryllup rejste Vennerne 
en af Professor Roed tegnet Minde
stotte i Haven; den bærer øverst en 
Urne, paa den ene Side en Porlræl- 
medaillon af GuldbTudeparrel med



Indskriften: >Gid Mindet om eders 
smukke Samliv og Virksomhed altid 
maa. bevares«, og paa den modsatte 
Side: »Delte Mindesmærke rejstes 
Ktatsraad L. Jorgensen og Hustru 
paa deres Guldbryllupsdag den 27 
Juli 1888 af de mange, der med Ven
skab og Taknemmelighed er knyttet 
til delte Ægtepar«.

log Assurancen for Bygningerne, 
108,700 Kr., og for 315 indebrændte 
Kreaturer 9(5,710 Kr.

Suhr opforte en helt ny Avlsgaard 
efter hypermoderne Principper og 
alle takkede med Kobber, ligesom 
lian satte en ny og god Besætning 
paa Gaarden.

Soholt har et Tilliggende paa S82

S Ø H O L T S  f l V L S G f t f l R D
I) Hestestald, 2) Vognport og Vandtaarn, 3) Kostald. 4) den Ihv. Mejeribygning.

Lauritz Jørgensen døde 1889 og 
Sønnen Henrik Jørgensen arvede 
Soholt, han døde 1892, hvorefter 
Sønnen Poul Christian Clausen Jør
gensen blev Ejer af Soholt. Han blev 
sindssyg, og da det efterhaanden 
konstateredes, a t han var uhelbre
delig, blevSoholt 1917 solgt til Vekse
lerer Peter Ole Suhr for 1,325,000 
Kr. Kort iforvejen var alle Avlsbyg
ningerne brændte og Køberen over

Ilektar, hvoraf de 281 er Skov; del 
samlede Hartkorn er 95 Td.; Ejen
domsskylden er 1,100,000. hvoraf
075,000 er Jordværdi.

Søholls Have med de kæmpestore, 
klippede Hække langs Gangene er 
fremdeles en Seværdighed

BYERNE.

Dobbeltsognet har Byerne F u g I- 
s e (derunder ogsaa den gamle By



Boserup) F la  a r  up, S k o t t e 
m a  r k e, A l s o  og Hi l  l e s t o  l -  
P e i Fuglse Sogn samt K r  o n g e i 
Krøngc Sogn.

Den Skildring af Bondebyernes 
triste Historie, der er givet under 
Krrindlev-Olstrup, dækker i store 
Træk ogsaa Forholdene i andre lol
landske Byer. Fuglse-Krønge har 
ingen Afvigelser herfra at opvise, 
Skadesvurdcringen efter Svenskekri
gen og Kommissionsbetænkningerne 
af 1082 og 1685 viser del samme 
Billede af Fattigdom, Forkuelse og 
Elendighed. Her som der har Sven
skerne forhugget Skovene, plyndret 
alle Gaarde og Huse og brændt en 
Del, og her som der fortæller Kom
missionsbetænkningerne om usle 
Gaarde og udpinte Bonder. Paa el 
Omraade adskiller Fuglse Sogn sig 
dog fra de for nævnte Nabosogne. 
De Fuglse Bonder har nemlig i Mod
sætning til de andre efterkommet 
Paalæget on» Anlæg af Frugt- og 
Humlehaver. I Kommissionsbetænk
ningen af 1682 hedder del nemlig 
stadig under Beskrivelsen af Gaar- 
denes Tilstand, at der er en Frugl- 
og Humlehave; men ellers adskiller 
Billedet sig som sagt ikke fra de 
andre: Forfaldne Bygninger, faa eller 
ingen Køer og Faar, men l —6 He
ste, hvilket endda ikke er nok til at 
holde al Jorden i Drift, hvorfor en 
stor Del af dem ligger udyrket hen. 
De Klager, Fuglse-Bonder fremsætter 
for Kommissionen lyder som sæd

vanlig paa, at de ikke kan magtede 
ode Gaarde, man paalvinger dem, at 
de plages med alt for store Ægter 
og udpines af Fogderne. Fogden 
Tyge Persen tvinger dem saaledes til 
al age for ham paa store Rejser og 
lader dem sommetider ligge frem
mede Steder og vente paa ham i —5 
Dage, før han vil hjem igen. Jens 
Bunde i Alsø klager over, at han to 
Gange har maallct give Fæste af sin 
Gaard. først til Ridefogden Jens 
Thomsen og derefter til den ny Ride
foged Henrik Schullennand, der true
de med at udskrive ham til Soldat, 
hvis han ikke betalte Fæste paany. 
— Her som de fleste andre Steder 
savner man desværre Oplysning om, 
hvorvidt Klagerne har fruglel.

Fuglse By, der har givet Herredet 
Navn søger sin Oprindelse langt til
bage i den graa Oldtid og Navnet 
peger sikkert paa, at her har været 
en Helligdom, hvor en Gud er til
bedt i en Fugls Skikkelse; vi skal i 
saa Fald langt bag om Asalæren for 
at tidsfæste Byen9 Fremspiring. Her
redets gamle Friluftsling har sikkert 
ogsaa haft sin Plads i Fuglse. Senere, 
da man byggede Tinghus, blev dette 
flyttet vostpan for at faa en mere 
central Beliggenhed, lovrigt gælder 
det for Fuglse som for alle de andre 
landsbyer a t der er lidet eller intet 
bevaret om deres ældste Historie.

Matriklen af 1661 har 8 Gaarde i 
Fuglse (hvoraf de lo er Selvejergaar- 
dc) samt et Fæslegaardssanle, to



Husmænd og ct Gadehus. 1688 er 
ogsaa de to Selvejergaarde bleven 
Fæstegaarde.

Under Fuglse By regnes nu ogsau 
H o s e r  u p  (Hosethorp af Mands
navnet Bøsi), der oprindelig har væ
ret en Udflytter!))’ fra Fuglse; den 
havde i de gamle Matrikler sine 
egne selvstændige Numre. Bando 
Præste- og Degnegaarden henregne

des til Boscrup, foruden disse opfo- 
res Boserup i Matriklen af 1664 med 
■l Ejendomsgaardc, 3 ^  Fæstegaarde, 
5 Husmænd og \  Gadehuse. 1688 er 
alle Gaardene Fæstegaarde. 1833 
skriver J. H. Larsen, at Fuglse By 
i »daglig Tale deles i tre Dele, hvor
af den nordlige hedder Bøserup, den 
sydlige Tossenborg og den midterste, 
der blot har nogle Huse, U!lede<. 
Paa Videnskabernes Selskabs Kori

af 1776 er Navnene opfort mod Tos
senborg i Syd, Nord for den Fuglse 
og Nordøst for sidstnævnte Boseru;>. 
Dette sidste er naturligvis rigtigt, da 
Hussamlingen Ullede ligger el godt 
Stykke længere mod Nord. Op under 
Kaursted Skov ligger endelig Hus- 
samlingen Fuglse Bagskov, der ogsaa 
horer under Fuglse Byomraade. Af 
Skov er der indenfor Byomraadel nu

kun Kirkeskoven eller Hovængeskov, 
som hører under Kerstrup, men i 
ældre Tider fortsatte Faurstcd Skov 
langt ind over Fuglse Sognegrænsc 
og denne Del kaldtes Bøserup Skov. 
Endnu efter Svenskekrigen 1660 var 
den »ved Magt«. Resterne af den 
forsvandt først i Begyndelsen af for
rige Aarhundrede.

Af større Gaardc har Fuglse kun 
F r e d e r i k s m i n d e ,  der har faaet

F R E D E R I K S M I N D E



Navn olter Sognepræsten Frederik 
Wichmand.

Hans Son Peter Wichmand koble 
kort for Faderens Dod 1816 en stor 
Bondegaard paa 15 Td. Hartkorn og 
gav den Navnet Frederiksminde. Se
nere udvidede han Gaarden ved Til
køb af en Række mindre Parceller 
saa det samlede Hartkorn blev 18 
Td. Peter Wichmand dode 1853 og 
4 Aar efter overdrog Enken Gaarden 
til Sønnen Frederik Wichmand, der 
1859 for 10,000 Rigsdaler tilkoble 
en Gaard i Hillestolpe paa 4 Td. 
Hartkorn. 1902 overdrog Frederik 
Wichmand Gaarden til sin Son Lau
ritz Wichmand. der 1909 solgte den 
ti! Proprietær Edv. Madsen, Holeby- 
gaard og Direktør Christoffersen. 
Holeby, for 184.000 Kr. De to Ejere 
mageskiftede derefter med Gaardejer 
Hans Rasmussen af Nebbelundo. 
Frederiksminde, der da havde omtrent 
25 Td. Hartkorn ansattes til 190,300 
Kr. og Rasmussens Gaard i Nebbe- 
lunde til 56,000 Kr. Differencen be
talte Rasmussen. 1914 brændte hele 
Gaarden og . blev genopført i ny og 
moderne Skikkelse.

Frederi ksmi ndes Hartkorn er som 
nævnt 25 Td. Arealet er 106 Heklar. 
Ejendomsskylden er 290,500 Kr.. 
hvoraf 176,360 er Jordværdi.

Proprietærgaarden F u g 1 s e - 
g a a r d  har 14 Td. Hartkorn, 55 
Hektar og 150,000 Kr. Ejendoms
skyld, hvoraf 93,000 er Jordværdi.

Indenfor Fuglse Byomraade ligger 
endvidere 13 Bondorgaarde med fra

15 til 60 Hektar, 7 Smaagaarde med 
fra 6—16 Heklar, 26 Husmandsbrug 
med fra til 6 Hektar og 70 Hu9e 
med ringe Jordtilliggende.

Fuglse har en Skole med to Klasse
værelser. der er opfort omkring Aar- 
hundredskiftet. Den daværende gamle 
Skole blev da solgt til Beboelse. Din 
nuværende Skole er ved Ejendoms
skyldvurderingen ansat til 16,000 
Kroner.

I 1927 indviedes et Alderdoms
hjem, der har kostet 75,000 Kr. og 
har Plads til 26 Aldersrentenydere.

Paa Boserups gamle Bystævne- 
plads staar et nu halvt Hundredaar 
gammelt Kastanictræ.

Fuglse Sparekasse er stiftet 1874 
og har en lndlaanskapital paa
510,000 Kr.

Fuglse rummer endvidere en R-*- 
stauration eller Hotel, der tidligere 
har været Forsamlingshus, samt en 
af Amtets Dislriklsjordemoderboliger.

Flaarup — eller som det tidligere 
blev skrevet Flaraethorp — der i sit 
forste Led har Mandsnavnel Flori er 
allerede nævnt under Kerslrup.

I Matriklen af 1664 er .Flaarup op
ført med 12 Fæstegaardc, hvoraf de 
10 hører under Kerstrup og 2 under 
Bremersvold, om den ene af de sidst
nævnte hedder det: Bygningen er 
afbrudt, ingen bruger Avlen, Hart
korn 11 Tdr.; altsaa en stor Gaard. 
der ligger ode og udyrket. Der er 
ikke opfort nogen Husmand i Ma
triklen, kun el Par Gadehuse uden 
Jord. 1688 er Gaardenes Antal ind-



skrænkel lil 9, m<5n der cr nu kom
me! 4 Husmænd. Byens Jorder blev 
ikke udskiftet for omkring 1830.

Xu har Byen 8 Bondergaarde med 
fra 15 til 50 Hektar, 4 Smaagaarde 
ned fra G til 15 Hektar. 14 Husmand-. - 
brug med fra J4 (il 6 Hektar og 22 
Huse med mindre Jordtilliggende.

ser. Skolen er i Ejendomsskyldsvur- 
dering ansat til 10,000 Kr.

Paa Flnarup Byomraade ligger 
Hussainlingerne Flaarupmelde og 
Tamrodslnise

Skottemarke, der oprindelig hed 
Skafteinarke. har faaet sit Navn af 
det olddnnske. men endnu paa Ix>l-

1) Fugls« Praestegaard. 2) Majlræet udfor Brugsforeningen, 3) Fuglse gi. Skole. 
4) den nuværende Skole

Frederik IV opførte en af sine Ryt- 
terdistrikl-Skoler i Flaarup, den stod 
i omtrent 200 Aar, idel den brændte 
i 1914, men da havde den allerede i 
en Række Aar kun gjort Tjeneste 
som Gymnastikhus. Den daværende 
Skolebygning, der stammede fra 
Midlen af forrige Aarhundrede, er 
nu Lærerbolig og der er opført nye 
Skolebygninger med to Klasseværel-

land almindelige Mandsnavn Skatte, 
et hædrende Kriger-Tilnavn, der hen
tyder til Spydskaftet.

I Matriklen af 1604 har Skotlemar- 
ko 7 Gaarde, hvoraf de 3 er Selvejer- 
gaarde. Det var almindeligt al disse 
Gaarde maalte svare langt højere 
Skat end ;Fæstegaardene, men delte 
Forhold falder særlig stærkt i Øjnene 
her, idel de to af Solvejergaardene.



der hver havde >tYt Td. Hartkorn,' 
mnalle skatte af 7 $4 Td., og den 
tredic, der havde 6 >4 Td. Hartkorn 
man (te endog skatte af 13 Td. 1688 
er de da ogsaa alle bleven Fæsle- 
gaarde. Til Byen herte en Skov, der 
benævntcs Osterskov (mnaskc den 
nuværende Charlollenlund) og be
nyttedes som fælles Overdrev for 
Byens Bonder.

Nu har Byen Proprietærgaarden 
S k o t t e  ni a r k e g  a a r d  med 16 Td. 
Hartkorn, 70 Hektar og 177.000 Kr. 
Ejendomsskyld, hvoraf de 110,000 
or Jordværdi. Endvidere o Bondcr- 
gaarde mellem 15 og 50 Hektar, 6 
Smaagaarde med mellem tt og to 
Hektar, 7 Husmandsbrug med mel
lem Yt og 6 Hektar og 22 Huse med 
mindre Jordtilliggende.

Udenfor Skottemarke laa tidligere 
Kommunens Fattighus, der forlængst 
er afhændet.

Alsø har ligesom de foregaaende 
Byer fanel Navn efter en Mand; her 
det olddanske Navn Alv. (Alv ved 
Soen). Til Byomraadet horer Also 
Skov, der er paa 17 Hektar og horer 
under Engestofte; den rummer del 
tidligore omtalte gamle Voldsted. 
Endnu i 1610 har der mnaskc staaet 
en Bondegnard paa Tomten; thi 
Mandstalsregisirel over Pengeskat
len dotte Aar har i Faursted en Fæ- 
stegaard. Der har sna vidt vides ikke 
været nogen By af dette Navn; men 
da den vestlige Del af Skoven hedder 
Faursted. kunde del maaske tænkes,

at dette Navn har omfattet hele Sko
ven, og at Also Skov kun er en nyere 
Betegnelse for cn Del af den.

Byen slaar i de gamle Matrikler 
kun opfort med \  Fæslcgaarde paa 
8—9 Td. Hartkorn, der tilhorte Kro
nen, samt \—o Husmænd. Byen har 
nu 5 Bondergaardo, 2 Smaagaarde, 6 
Husmandsbrug og 3 Huse med min
dre Jordtilliggende.

Hilleetolpe, der tidligere hed Hille 
sirup (efter Mandsnavnel Hildør), 
slaar i de gamle Matrikler opfort med 
5 (inarde og et lignende Antal Hus
nuend. Nu har Byen 5 Bondergaar 
de, 2 Smaagaarde, 7 Husmandsbrug 
og 17 Huse med mindre Jordtillig- 
gcndc. hvoraf de fleste er Arbejds- 
huse til Hojbygaard Sukkerfabrik og 
ligger samlet i et Par Gader syd for 
den gamle By.

Krønge, i Middelalderen Krogingæ, 
er Kronge-Sognels eneste By, den 
bestod lfittl af 11 Fæstegaarde, der 
alle havde Part i Faursted Skov, og 
9 Fæslehuse, saml en Vejrmølle, 
der eksisterer endnu i ældgammel 
Skikkelse, idet den er en af Øens 
nu ret faatalligc Stubmøller. Matrik
len oplyser, at Bonderne i Tiende til 
Præsten maalle yde 1 af hver 20 
Kærv Vinterkorn, 1 af hver 30 Kærv 
Vaarkorn og 1 af hver 10 Ungkvægs
høveder. 1688 har Byen fremdeles 
sine 11 Fæstegaarde, men Husman
denes Antal er forogel til 12. Matrik
len bærer følgende Paategning om 
Gaarde og Huse: »Haver ligget til



Soholt, men er nu udlagt til Kredi- overfor Kirken var pan 8 n 10 Fag.
torerne*. Forklaringen herpaa er gi 1798 blev Skoleholderen tillige
vet under Sohol ts Historie. Degn*) og stillede nu Fordring om

I) Krønge Stubmølle. 2) alderdomshjemmet, 3) Krønge gi Skole, 4) den nye Skole.

Nu har Byen 5 Bondcrganrde. 2 
Smaagaarde, 15 Husmandsbrug og 
85 Huse med ringe Jordtilliggende. 
Faursted Skov, der ligger Syd for 
llagbølle So og er paa 72 Hektar hø 
rer under Baroniet Sønderkarle. Sog
nets Skove Nord for Soen horer un
der Soholt.

Skolen i Krønge er oprettet 1749. 
Skoleholderen fik i aarlig Løn tillagt 
10 Rigsdaler i Penge samt i Natura
lier 5 Td. Rug, 5 Td. 'Bvg, Græs og 
Jord til en Ko og \  Fnar og endelig 
20 Læs Torv til lidebrændsel for sig 
og Skolen. Skolehuset, der laa lige

De gamle Degne var ikke altid 
i deres Væren præget af deres kir 
kelige Kald hvilket bl. a. fremgaar 
af følgende: Jens Jyde og Niels Fyn
bo i Krønge havde 1558 gjort sig 
skyldig i Tyveri fra Fru Alhed pna 
Krongegaard. Hun var blevet enig 
med Jens Degn i Burso om, at de 
skulde slippe med at betale hver en 
Daler; men Degnen havde nfkrævet 
dem hver G Daler og tog, da de ikke 
kunde betale, deres (Sods. Genistre
gen blev opdaget, og ved kgl. Retlcr- 
tingsdom af 11. August 1557 blev 
Degnen dømt til at give Godset til
bage. miste de 2 Daler, han havde 
betalt Fruen, og rømme Sognet.



en større Bolig, men blev afvist med 
den Besked, al hvis han ønskede 
Ilusel forlænget, manite han selv be
koste det og Eftermanden skulde saa 
efter Taxalion godtgøre Værdien af 
Tilbygningen, dog ikke over 100 
Sletledaler. Derimod paalagdes det 
Ejeren af Søholt i Forbindelse med 
Skoledistriktets Beboere al istand
sætte og vedligeholde det forfaldne 
Skolehus. Denne gamle Skole, der 
laa med Gavlen mod Vejen, eksiste
rer endnu; omkring Midten af for
rige Aarhundrede blev der opfort en 
ny Skolebygning med Facade mod 
Vejen og den gamle Skole hlev Ud
hus 1908 hlev de lo gamle Skole
bygninger solgt efter al der var op
fort en stor ny Skole og Forskole.

der ved Ejendomsskyldvurdering er 
nnsal lil 85,000.

LEGATERNE er kun laa. At Fru 
Rmerenlia Råbens Legal tilkommer 
der Fuglse Sogn 2 Rigsdaler og af 
Inspekter (paa Kerstrup og Bremera 
vold! Thauboes Enkes Legat skal 
Sognet have 4 Mark lil de Fattige 

Jægermester David Peler Frie- 
drichsen og Hustru stiftede 1879 et 
Legat paa 4000 K r; hvoraf Renten 
hver Juleaften skal uddeles i 4 Por
tioner paa 20 Kr og 4 paa 10 Kr. til 
Trængende udenfor Fattigvæsenet, 
fortrinsvis til Folk. der har tjent eller 
arbejdet paa Kerstrup Legatet be
styre? af Sogneraadet, Hjælpekasse- 
bestyrelsen og Godsejeren.



BESKEDENHED har kendetegnet 
Dobbeltsognets Tilværenlse gen

nem de svundne Aarhundreder. Hi
storien har ikke kastel sine Minde- 
runer i de to smaa Sogne og ingen 
af Landets Stormænd har rejst deres 
Højsædestotter indenfor dets Græn
ser. Alligevel blev Holebysognet gen
nem et Par Aarhundreder Herredets 
Midtpunkt, thi Fuglse Herreds Ting
hus laa paa Holeby Nørremark. Paa 
hvilket Tidspunkt det er gaaet til 
Grunde — ved ildebrand eller af 
Broslfældighed — vides ikke, men i 
1705 havde det i al Fald været borte 
i flere Aar; thi i en kgl. Resolution 
af 20. Oktober nævnte Aar, hedder 
det. al man længe har »lejet Hus
værelse at holde og administrere 
Retten udif, og at man ikke har 
kunnet faa opbygget et nyt Ting
hus, fordi saa mange Godsejere hav
de faaet privat Birkeret, al der blev 
for faa til at betale for Opførelsen af 
el nyt Hus. Hidtil havde Stokke- 
mændene betalt Lejen, og Anlednin
gen til Resolutionens Fremkomst 
var, al et Par af dem nu nægtede at 
betale. De fik Besked om, a l de var 
pligtige (il at punge ud. Om den Jord. 
der har hørt til det tidligere Tinghus
hedder det i en anden Resolution af 

*

samme Dato. at dersom den Grund. 
Tinghuset har staacl paa, ikke ved 
den nye Landmaalings-Malrikulering 
af 1088) er mnalt til nogen Gaard i 

Holeby eller Sædinge. ses det ikke, 
al nogen har Ret til at bruge Jord.n 
eller bemægtige sig Engbunden uden 
al yde »Nyttemaal« deraf til Her
redsfogden. — Ved Hjælp af dis3e 
Udtryk er det muligt at stedfæste det 
tidligere Tinghus Beliggenhed; thi 
Nord for Vejen fra Sædinge er et lille 
Engdrag. der strækker sig ind ovor 
Sædinge Sognogrænso. Det kan kun 
være denne »Engbundc, der er Tale 
om. og Tinghuset har altsaa ligget 
tæt Ost for Engen. Til yderligere Be
styrkelse heraf betegnes paa do 
gamle Kort ledderne her som »Ting 
slederne<. Tinget er antagelig flyttet 
til Rødby efter at Herredsfogedembe
det og Embedet som Byfoged i 1778 
var slaael sammen til et.

Var del af Bekvemmeligheds- 
hensyn eller var det el Tilfælde, 
at Retterstedet laa tæl ved Ting
huset. kun nogle faa Hundrede Me
ler mod Nordøst paa den lille Bakke
kam, der endnu den Dag i Dag bæ
rer Navnet Galgebakken? Men for at 
ikke alene Galgen, men ogsaa Ret
terstedets andre Rarieleler kunde



blive bragt i Erindring, fik Lodderne 
Syd for den Navnet Stejleskiltcm«-.

For et Nutidsøje ser det ud som om 
Tinghus og Rettersted har ligget midt 
paa den vildene Mark, fjernt fra al
far Vej; men saaledes var det ikke. 
Vejen fra Rødby til Maribo gik tæt 
Øst om Tinghuset og Galgebakken 
op i Nærheden af Raahavegaard 
— som den Gang laa Vest for den 
lille Egeskov — videre forbi Binnitze 
og over Hillested. Vejen fra Rodby 
til Nysted gik ud fra Maribovejen 
Vest for Tinghuset og løb Sønden om 
dette og Galgebakken, saaledes at 
disse to celebre Steder kom til at 
ligge paa en Trekant mellem to Ho
vedveje.

— Af Oldtidsminder har Dobbelt 
sognet kun faa, væsentligst repræ
senteret af en Række mere eller min
dre forstyrrede Gravhøje i Nobbul- 
leskoven. Enkelte Oldtidsfund er 
gjort i Holeby. Tæl ved Kirken er 
fundet en Bronzemønt med Kejser 
Marcus Aurelius Træk. 1860 blev 
der fundet en Guldring fra den he
denske Tid; Metal værdien var 9 
Rigsdaler 64 Skilling. Endelig er der 
ligeledes i Holeby i en Jernaldcrhoj 
fundet Skelettet af en Mand og en 
Hest.

— Baade Holeby og Burso Sogne 
var i ældre Tider rige paa Skov, for 
begges Vedkommende fortrinsvis i 
den nordligste Del. Endnu 1660 
hedder det i Skadesvurderingen efter 
Svenskernes Ødelæggelser, al der i 
Holeby Skov findes 16 Ege rodhug

get og 42 grenstynede. I »IlveT Sko
magers Have« findes 18 rodhugne 
Risege; men dem skal Svenskerne 
ikke have Skyld for, thi det hedder 
videre, at de blev hugget til Palisa
der og kom til Nakskov, hvor de er 
anvendt til Forstærkning af Fæst
ningen. Hvad Burso angaar hedder 
det 1620 i Kronens Skeder om to Gaar- 
de, at de har Skov til 18 Svins Olden 
faltsaa et meget betydeligt Areal) og 
»frit Fiskeri i Maribo Sø, saa vidt 
deres Agre paaløber«. Matriklerne 
af 1604 og 1688 har ogsaa Skov
arealer til de fleste af Gaardene. Nu 
er der i Holeby kun Smaaskovene: 
Kalvehave, Vintofte Skov, Frueskov 
og Raahaveskov. ■ Bursø har endda 
kun lidt Træbeplanlninger ved et 
Par af de større Gaarde.

Holeby-Burso regnedes tidligere 
blandt de mindre gode af de lolland
ske Sogne. 1774 hedder det: »Sæde- 
jorden er maadelig. Græsgang og 
Hoslet ringe og ingen Skov og T ø t - 

veskair, men derimod er Grunden 
rig paa Kildevæld«.

— I Middelalderen træffer vi to 
Adelsgaarde i Holeby-Burso, den 
ene. Raahavegaard. tæller endnu 
med i Herregaardencs Række og vil 
blive omtalt senere. Af den anden. 
Følleropgaard, er nu kun en Bonde- 
gaard og Navnet tilbage. Det er me
get lidt. vi ved om den. I de tidligste, 
knappe Efterretninger nævnes den 
end ikke ved Navn; næn dens Ejer 
skriver sig: »af Burso«, hvormed er 
sagt, at han ejede en Adelsgaard



dér i Byen. 1302 nævnes Peder Niel
sen af Burso, 1856 Jacob Peder
sen i Borsje, 1389 Niels Knudsen i 
Borse, og 1392 Fikke Moltke af Borsn. 
Han tilskødede 1397 Dronning Mar
grethe all sit Gods i Danmark, men 
maa forinden have solgt Føllerup- 
gaard til Henrik Kynt, aom delte 
Aar skrev sig »i Borsyæ«. Hundrede 
Aar efter (1487) linder vi en Adels
dame Enken Grete Hermansdatter 
som Ejer af Gaarden, og derefter ta
ber man igen dens Spor el Aarhun- 
drodc indtil 1689, da Ejler Axelsen 
Kruckov nævnea som Ejer af Følle- 
rupgaard, som han vist nok havde 
faaet med sin forsto Kone, Margrethe 
Pedersdatter Falster. De blev gift 
1696 og skænkede 1616 Bursø Kirke 
lo endnu bevarede Al (erstager 
med deres Vaaben, Navnolræk og 
Aarstallel. Konen maa være ded 
kort cfler: tbi Ejler Kruckov, der 
selv døde 1621, var anden Gang gift 
med MagdaleneLindenov. Han skæn
kede endvidere, sammen med- Præ
sten, Kirken en Alterkalk, hvoraf Fo
den med Inskription endnu er beva
ret, medens Bægerskaalen er fornyet 

Slet sao from, som hans Kirkega
ver lader formode, var Ejler Kruckov 
ingenlunde; han var bl. a. en liden
skabelig Krybskytte og stod 1592 til
talt for denne i Datidens Øjne meget 
grove Forbrydelse; den Bonde, som 
blev grebet heri, var Galgen vis, men 
Adelsmanden klorede sig med nogle 
store Boder. Ikke desto mindre fun
gerede han senere et Par Gange

(1595 og 1620) som Landsdommer 
paa Lolland.
Nogen fin Familie var Kruckov’erne 

viet ikke, en af Ejlers Søstre blev 
dømt for Sladder og Æreskænderi og 
en anden Søster Christense Kruckov 
opnaaede endda den sørgelige Be- 
rommelso at blive henreltel for 
Hekseri og Trolddom. Hun var som 
ung kommet i Huset hos sin Slægt
ning Berte Friis, der var gift med 
Ejler Brockenhuus paa Nakkebolle. 
Fru Berte døde 1582 og da Enkeman
den to Aar efter giftede sig med 
Anne Bilde, forlod Jomfru Christence 
Gaarden. Fru Anne fødte i den næste 
halve Snes Aar en hel Del Børn, som 
enten var dødfedte eller døde kort 
offer Fødslen. Det kunde efter Dati
dens Opfattelse ikke ske uden, at 
der var Troldomskunster med i Spil
let. og da Christence ofte i grove Ord 
havde udtalt sig nedsættende og ha
defuldt om den nye Frue paa Nak
kebølle, henledte man Mistanken 
paa hende. Broderen log sig af hen
des Sag, saa der ikke blev rejst di
rekte Anklage mod hende; derimod 
slog Retfærdigheden ned paa et Par 
tarvelige Kvinder i Nakkebolles Om
egn, som Christense — der fortrins
vis sogie simpelt Selskab — havde 
været meget intime med. De blev 
lagt paa Pinebænken og underkastet 
alle mulige Pinsler, indtil de »tilstod« 
alt. hvad man forlangte, hvorefter de 
1596 led Døden paa Baalel. Chri
stence slog sig ned i Aalborg, hvor 
hun 1615 sammen med en Søster



stiftede et Lestat, hvis Renter skulde 
tilflyde en fattig Student ved Aal
borg Latinskole. Hendes ondo Tungo 
og simple Omgang bragte hende cf- 
terhaanden i Vanry, og snart svirrede 
der Rygter om, at hun stod i For 
bindelsc med den Onde. og ved hans 
Hjælp skadede de Mennesker, hun 
ikke kunde lide. Paa Grund af disse 
Rygter blev hun sal fast, og den 
snart 25 Aar gamle Sag om de dod- 
fodto Burn paa Nakkebolle blev hi
get op paany. Man faar et levende 
Indtryk af Over
troens og Trol- 

domsrædslernes 
Magt endog over 
Landets mest op
lyste Mænd. nnar 
man horer, al 
selve Herredagen 
don 21.Juni 1G21 
domte hende til 

Halshugning.
Kort efter faldt 
hendeslloved for 
Bøddelens Sværd.
Inge for Henret 
leisen stiftede 
hun for sine Mid
ler »den halshug
gede Jomfrus Le
gat« lil Fordel for 
fattige Studenter;

det eksisterer 
den Dag i Dag.

Om Søsterens 
frygtelige Skæb
ne har haft Ind

flydelse pan Ejler Kruekovs Rud 
faar staa hen, men den indtrat som 
nævnt samme Aar.

Kruekovs Enke MagdaleneLindenov 
boholdt Follerupgaard, men bortlæ- 
stede den lil en Bonde og dermed er 
dens Glanstid forbi. Omkring UHO 
erhvervede Just Pappcnhcim Gaar- 
don og lagde den under Soholt Ved 
Matrikuleringen HUH ansattes don 
ul 12 Td. Hartkorn. Gaardcn forblev 
under Soholt indtil dettes Bnnder- 
gods omkring Midten af forrige Aar

OENgRftLSTABSKORT OVER HOIEBY -BURSØ 
Maalettok I: tOOjOOO. (i Centimeter r -  I Kilometer)



hundredo borlsolglcs. Follerupgaard 
er nu en almindelig 'Bondcgaard paa 
37 Hektar. Af den gamle befæstede 
Adclsgaard er nu kun et Stykke af 
den meget dybe Voldgrav tilbage- 
den ligger Vest for den nuværende 
Gaard, men man mener, al det er 
den gamle Gaards østre Voldgrav, da 
man tidligere nu og da har plojet 
Munkeresfer op paa Jordsmonnet 
Vest for Graven.

Til det som h a r  været horer end
videre de nedlagde Bondebyer Raa- 
gehauge og Nebclhnuge, der helt eller 
delvis er opslugt af Herregaardene 
Raahavegaard og Nebøllcgaard-, det 
sammo gælder delvis den ligeledes 
forsvundne Landsby Norre Holehy. 
de vil blive omtalt under Ka
pitlet Byerne. Paa de allerældsle 
Kort findes endvidere Betegnelsen 
Vesterby paa Jordlodderne i Sognet- 
nordvestlige Hjørne; men h v i s  her 
engang har ligget en By af dette 
Navn. er den i al Fald jævnet med 
Jorden for mange Hundrede Aar 
sidon.

— Dobbeltsognel grænser mod O.rt 
til Thorslunde. Fuglse og Krønge 
Sogne, mod Nord til Maribo Søn
dersø. mod Vest til Sognene Hille- 
sted og Sæddinge og mod Syd til 
Ringsebøllø og TaRgerup. Øen Lille 
Holm i Maribo So horer under Dob- 
bellsognel. hvis største Udstrækning 
i Nord—Syd er 7 ’A Kilometer og i 
Øst—Vest 354 Kilometer. Kirken lig
ger cn. 5 Kilometer Nordost for Rod
by og 7 Kilometer Sydsydvest for 
Maribo Dobhcltsognets Areal er 2113 
Hektar, deraf or 138 Vandareal, og

53 Skov. Del samlede Hartkorn er 
■Hl Td. I 1925 var Indbyggerantallet 
1806; i 1901 var det 1350, i 1850 var 
det 854 og i 1801 kun 476. Der er i 
Sognet 376 Ejendomme, nemlig 3 
Herregaardo paa over 100 Hektar, 7 
l’roprielærgaardc mellem 50 og 100 
Hektar, 19 Bondergnarde mellem 15 
og 50 Hektar, 66 Smaagaarde mellem 
6 og 15 Hektar. 61 Husmandsbrug 
med indtil 6 Hektar og 270 Huse 
med ringe Jordlilliggende.

K I R K E R N E .
Holeby Kirke var oprindelig ind

viet til St. Chrysostomus (det latinske 
Tilnavn, som Efterverdenen gav Kir
kefaderen Johannes fra Antiochia 
pao Grund af hans store og uforfær
dede Veltalenhed). Sin Helgen har 
Kirken mistet og indre Prydelser fra 
d"n katolske Tid ligesaa, men Byg- 
ningon staar fremdeles i sin middel
alderlige Skikkelse med fladloftet 
Kor, Skib og Vanbenhus. Klokkesku- 
r»*t paa Kirkegaarden er forst fjernet 
i forrige Aarhundrede. 1718 prydede 
Stiftamtmand LOIzow Kirken med 
et Bindingsvairks-Taarn paa Vest- 
ga'len. en saakaldl Tagrytter, og 
hans Son Oberst LOIzow gav 1746 
Kirken en ny Klokke, der blev op
hængt i Taamet. men delte kunde 
ikke holdo til de ved Klokkeringnin
gen frembragte Rystelser og led efter - 
hnanden saa storSkadc, at det maatlø 
nedtages. Klokken blev derefter paa- 
nv anbragt i Klokkeskuret; nu hæn
ger Klokken, der 1825 er omsløbt 
af Gamst, i en Luge i Kirkens Vest
gavl.



Kirken har bevaret nogle al sine 
gamle, højtsiddende Vinduesnicher og 
hele 3 Portaler, nemlig Kvindeind
gangen paa Nordsiden og Prtesleind- 
gangen paa Korets Sydside — der 
begge er tilmurede — samt Mand.«- 
indgangen. der dækkes af Vaaben

rindclig (orgy Idle Bogstaver tor- 
trcller:

>l)elte Sovekammer borer den 
Guds Mand Hr. Knud Jorgensen Hol- 
mer til. som waar fod paa Klloholm 
i Blekind den 13. Juni Anno 1648. 
Deponeril Anno 1G70, kalded til 
Feld-Pres! i den sknansko Krig den

HOLEBV KIRKE

huset. En Del af de gamle Gesims
prydelser er ligeledes bevaret.

I Vaabenhusmuren er indsat cn 
Gravslen. der tidligere hor ligget i 
Kirkegulvet over »erlig og velact 
Mand Mogens Pedersen fordum Her
redsfoged over Fuglse Herred«. I 
Korcis Nordmur er indsat en Mar
morslen. der med fordybede og op-

26 August Anno 1676. Kommen i 
Egleskah med salig Didrich Kenkels 
Kflcrleverske den dyderige Matrone 
Elisabeth Wulf i Nykøbing 24. Maj 
1677, var fod der sammesteds den 
15. Februar An. 1643. Med hende af 
Gud gifven 4 Sønner og en Datter 
foruden 6 Dolre med hendes første 
Ægtefælle, af hvilken en Del her 
sal igen hviler. Voccret Sognepræst 
lil Holeby og Burs« den 7. Februar



An. 1680, prædikcdo forste Gang i 
denne Kirke samme Aar Palmeson- 
dag Dodc salig i Herren den 17. 
April Aar 1708, og hans Keresle den 
20. Mai An. 1714. Gud gifve dennem 
en ærefuld Opstandelse.*

1 den katolske Tid havde Kirken 
en Altertavlo prydet med Billeder af 
St. Chrysostomu8: den blev kasseret 
1590 paa Grund af sin katolske Ka
rakter, og der anskaffedes en ny, hvor
for belaltes 8M Daler til Snedkeren 
og 32 Daler 24 Sk. (il Maleren 
Den nuværende Altertavle har ot 
tarveligt nyere Maleri af Kritsus paa 
Korset, omgivet af en Trærainme, 
der er malet som Marmor. Paa 
Alterbordet sinar lo Singer med 
et Bomærke mellom Bogstaverne H. 
P. og et andel Bomærke mellem X. 
L. samt Aarstnllel 1581. Alterkalken 
har gotiske Ornamenter paa Bæge
ret, en K.rans med Knopper paa Stil
ken og en sekslunget Fod med Ind
skriften: »Ved L. Kirkegaards Arvin
ger fornyet 18f2«. Oblatæsken er 
uden Inskription. Paa nogle gamle 
Stole, som forlængst er fjernede, var 
udskaarel Munke- og Abedissehove- 
der samt Aarstallet 1504.

Prædikestolen er et gammelt Snit
værk med latinske Skriftssprog. Dø
befonten er af Marmor og usædvan
lig stor; dens Hulning er opfyldt med 
Gement. Daabsfadel er el stort Mes
singfad med den sædvanlige Munke
skrift og i Kanten Bogstaverne F.
H S. — M. A. D.

Nederst i Kirken er der et Pulpi
tur med et lille Orgel.

Efter Reformationen overgik Holeby 
Kirke ligosom alle andre Landsby
kirker i Kronens Eje. 1690 fik Stift
amtmand LOlzow af Kongen tilskø 
dot baade Fuglso, Krænge, Holoby 
og Burso Kirker med doros Jorder 
og Kirketiende. Holeby Kirke forblev 
under Soholt (il 1918, da den over
gik til selvejende Institution. Kir
kens Formue er 15,000 Kr.

Ved den vestlige Side af Vanbcn- 
husel ligger under en Hyld en Grav
sten over Præsten Herman Fuglsang 
i'1785—1779' som i en Alder af ben
ved 60 Aar giftede sig for 8. Gang. 
Ligeledes findes paa Kirkegaarden 
en Gravsten over Pastor J. A. Braos. 
der døde 1831.

— Om Præsten Knud Jørgensen 
Holmer, hvis Ligsten sidder i Koret, 
berettes, at han meget beklagede sig 
over. at lians Forgænger Hans Han
sen havde været saa doven, at han 
ikke efterlod sig noget skriftligt om 
Kirkeforrelningerne i do sidste 20 Aar 
af hans Embedslid. Var Hr. Holmers 
Forgænger slem i denne Henseende, 
saa blev hans Efterfølger — hans 
egen Søn Diderich Holmer — værre i 
anden Henseende. Rohde skriver, at 
Menighederne maatte »nøjes* med 
dette »forvildede Hoved« fra 1706 til 
1735 og citerer om ham følgende ka
rakteristiske Skriflssprog: »1. Mose
bog 9,21. Og han drak af Vinen og 
blev drukken og blottede sig osv. 
Ordspr. 20,1. Vin gør en Spotter, 
stærk Drik gør en Larmer. Sirach 
42,18. Se ikke til nogen for Dejlig-



hed s Skyld, »æt dis ikke midt iblandt 
Kvinder« — Det er jo en Biografi, 
der i ni »in kortfattede Dunkolhcd 
antyder en hel Del.

Bnrtø Kirke fremtræder ligeledes 
i den Skikkelse den bar fnaet ved

med de oprindelige flade Lofter. En
delig or der ved disse lo, aom ved 
de flesto af vore andre gamle Lands
bykirker sket don Forandring, at 
(tavlene er bygget højere og spid
sere for at faa Taget mere stejlt, saa

BURSØ KIRKE

Opførelsen for omkring ved 600 Aar 
sidon. Vaabenhuset er her saavel 
som ved Holehy tilbygget el Aarhun- 
dredo senere; men Bursøs er ganske 
vist ombygget i nyere Tid og har 
ved den Lejlighed faaet hvælvet 
Loft, medens Skib og Kor fremtræder

det ikke blev udsat for saa stærkt 
et Tryk under indtrædende store 
Snofald.

Burso udmærker sig frem for Ho
leby ved sine smukke Gesimsfriser. 
sin rigi prydede Korgavl med Tver- 
baand og Konsoller og under Vinduer-



no de søjleformede Hærestave, der er 
specifik lollandske og findes paa 
flero af vore Landsbykirker. Paa Ski
bets Nordside ses Portalen over 
den tidligere Kvindeindgang, der her 
som i Holeby er anbragt i et Mur
fremspring. Mandsindgangen paa 
Sydsiden dækkes af det pyntelige 
Vaabenhus. Klokken, der er om
støbt 1877, hænger i en Luge i 
Vestgavlen, men har tidligere hængt 
i et Klokkeskur paa Kirkegaarden. 
Langt de fleste af de lollandske 
Landsbykirker har haft disse af 
svært Tømmer opførte Klokkestabler, 
der ellers kun kendes i Angel, men 
ikke i det øvrige Danmark. Nu er de 
ved at blive sjeldne ogsaa paaLolland.

Indenfor VaabenhusdøTen ligger 
en Gravsten ,der i Midlen bærer 
Jesus Monogram, som ser ud til al 
væro tilføjet senere end Stenens øv
rige Indskrift, der bl. a. bestaar af 
Bogstaverne J. A. S. S. og Aar3tal- 
lenc 1744 og 1765.

Det første Øjet møder, naar man 
træder ind i Skibet, er den store 
prægtige Døbefont af gullandsk Mar
mor, som slaar i en af den tidligere 
Kvindcindgang dannet Nische. Fon
ten er ottekantet og rigt prydet med 
stiliseret Lovværk i kunstnerisk Ud
førelse; den er saa stor, at man des
værre har anset del for nødvendigt 
at forsænke dens rosenprydede Fod 
i Gulvet

Nederst i Kirken er et Pulpitur 
med el lille Orgel. Prædikestolen er 
beslaaet med 'Kobberornamenter og

bærer LQtzow’ornes Vaaben. Tri
umfbuen er gennembrudt saa der er 
Opgang til Prædikestolen fra Koret. 
Altertavlen er ligeledes beslaaet med 
Kobberornamenter og forsynet med 
LOtzow-Vaabnet. I Midten er et daar- 
ligt Maleri af Kristus i Gelsomanne 
Have. Overst paa Tavlen er frern-

DØBEFONTEN

stillet el Guds Øje mod Slraaler til 
alle Sider og med Ordet Jehova i 
hebraisk Skrifttegn.

Paa Alterbordet staar lo Malmsla
ger. begge forsynet med Kruckov’er- 
nes og Falsternes Vaaben — hen
holdsvis to Hummorkloer og en Løve 
ined Overkroppen hvilende paaTver- 
bjælker — saml Aarslallel 1616 og 
Bogstaverne E. K. (Ejler Kruckov) 
og M. F. (Margrethe Falster). Sølv-



kalken har paa Bægerskaalen Stemp- me Sted hafver gifvit SoIvtl hertil 
lot 1812, Slilken og Foden er der- och del forcril til Bursoe Kircke til 
imod gamle. Foden bærer de samme ovig Ihukommelse^ Foden bærer 
Vaabenskjolde og Bogstaver som f-ndvidere et paanittet Krucifiks. Disk 
Stagerne og følgende Indskrift: >An og Oblatæske er uden Inskription.

ALTERTAVLEN OO KALKMALERIET I KORET

no 1609 hafver erlig och velbyrdig 
Mand Ejler Krukov af ‘Bursø ladet 
bekoste denne Kalck og Disch inet 
Forgyldning och Arbejdets Lon, och 
hederlig och vellert Mand Her An
ders Jørgensen, Sogneprest her sam-

Paa Korets Nordmur, lige ud for 
Alteret er et temmelig daarligt Kalk
maleri af Gud Fader holdende Kri
stus paa Korsel foran sig. Desuden er 
der paa Muren malet en af de saa- 
kaldtc Vievandspletler. Andre Kalk*



malerier findes gomt under Pudsla
get; do har ved en tidligere Restau-

PR/ EDJKESTOLEN

roring været delvis afdækket, mon 
fandtes saa medtagne, al de ikke 
kunde restaureres.

Pan landemodet i Maribo Anno 
16G7 gav Kongens Lensmand Albret 
Oxe Befaling til. at alle Kirkerne paa 
Lolland skulde synes og Fortegnelse 
oplages over de Mangler og Brost. 
der fandtes. Ben samtidige Provst 
Jargon Christiernscn skriver i sin 
Yisilatsbog herom:

»Ved denne Yisitals blev iblandt 
alle Pudse Herreds Kirker Burso 
befunden at være den armesle og 
mest forfaldne. Burso Mænd have 15 
Tonder 01. som kaldes Almindsol, al 
slemme og domme over. hel9t om 
Lordagen, hvilket 01 var bedre at 
bruges til Kirkens Bygning«.

Be har altsaa ikke været Afholds- 
mænd i Burso dengang, og de ved
blev at »slemme og domme« trods 
Provstens Paatale. thi han er util
freds med dem ogsaa efter sin Visi
tals 1578. Ba klagede Præsten over. 
at Bønderne i Burso ikke vilde fore 
hans Kirketiende til ham. men han 
.m alte selv hente den paa Marken 

1 deres Beretning til Lensmanden 
om Kirkesynet skriver Provsterne 
f” 158C>) om Burso Kirke bl. a.:

»Denne Kirke er meget arm. 
ganske og aldeles bygfoldig og hrost- 
hatftig paa Mur, Tag. Bjelker Spar 
rer, Klokkehuset. Vaabenhuset. Kir
keloft. Stole. Allerklæder, Lysesta
ger. Kiste og Skab at forvare udi 
Kirkens Kalck. Bisk og Messcklæ- 
der etc. etc Og skal denne Kirke 
ikke komme til sin rette Bygd og 
Heffd med hundrede Dalers bekost
ning og mere.«



Endelig klagede Provsterne ogsaa 
over, al Kirkcgaardon kun var heg- 
net med Tjern, der ikke kunde hin
dre, at Svin brod ind og omrodede 
(’travene, hvorfor dc beder om, >at 
den christne Øffrighcd vilde over
veje og betænke sandnn Lejlighed, at 
cbrislne Menneskers Lig og Grave 
maatte blive med Fred og Ærlighed, 
som det bor sig*.

— Burso Kirke og Menighed spil
lede en fremtrædende Rolle i don 
Strid, der opstod somFolge af Konge
budet om Nedbrydningen af Kronge 
Kirke. Kronge havde siden Reforma
tionen været Anneks til Bursø. me
dens Holeby var et selvstændigt 
Kald: men Holeby-Præsten havdo — 
efter at Kronen ved Reformationen 
havde rovet Kirkernes jordiske Gods 
— ondt ved at faa et nødtørftigt Ud
komme i det lille Sogn, og ved et 
Kongebrev af 4. April 1565 blev det 
derfor, som før fortalt, bestemt, at 
nanr den daværende Sognepræst i 
Burso var dod, skulde Burso være 
Anneks til Holeby, Kronge Kirke 
skulde nedrives og dens Menighe l 
søge Burso Kirke, men Sognepræsten 
i Holeby skulde holde en Kapellan, 
som skulde bo i Burso Præstegaard 
og betjene don saaledes udvidede 
Burso Menighed. En mod Holeby- 
Præsten grum Skæbne vildo, at 
Burso-Præsten Claus Clausen mod al 
menneskelig Beregning levede og 
fungerede i hole 24 Aar efter Konge
brevets Udstedelse, og i al den Tid 
boljente Kronge Kirke som hidtil

med Hjælp nf sin Kapellan. Men 
omsider døde da den gamle Præst 
og blev begravet 26. Marts 1579. Og 
dermed blov Sporgsmaalet om Burso 
Sognekalds Omdannelse til Kapcl- 
lani under Holeby brændende. Hvem 
skuldo nu have det ret gode Kapel
lankald. Det blev hurtig slaaet fast 
at det ikke skulde være den hidtil 
fungerende Kapellan Hans Viborg: 
thi Gregers Degn i Bursø ødelagde 
hans Chancer ved at bekendtgøre, 
al han. Gregers Degn, havde fundet 
»Hr. Hans Viborg og hans Tjeneste 
kvinde Cieelo sammen udi en Slag
bænk udi i sin Stue under Senge 
klæderne udi Særk og Skjorte«. For 
at faa denne lille Skandale publice
ret saa opsigtsvækkende som muligt 
havde Gregers Degns Kono under 
Gudstjenesten i Burso Kirke sagt 
»aabenbar i alle Mænds Paahør til 
fornævnte Kvinde Ciccle: Skjul dit 
Hoved fordi Hans Viborg haver leyed 
bos dig«. Sagen blev af Sognepræ
sten indberettet til Provsten og der
med var Hans Viborg færdig i Bursø. 
Menigheden havde dermed lykkelig 
undgaaet Faren for a t beholde den 
Kapellan, de ikke vilde have, men 
de fik ganske vist paalvunget en an
den. som de heller ikke vilde have.

Frederik II havde 1577 afsat Sogne
præsten Jacob Ibsen Tyche i Rodby, 
fordi han var en ussel Prædikant og 
manglede de Sprogkundskaber og 
den Dannelse, man maatte forlange 
af Sognepræsten i en By, hvor mange 
fyrstelige Herskaber dvælede under



Rejsen til Tyskland. Hr. Jacob, der 
tidligere havde været Kapellan i 
Rodby fik tilbudt dette Kald paany. 
men det gik hans Ære for nær at 
modtage det. og han havde siden 
»udi Armod hensiddet uforsørget med 
Hustru og Røm<. Kongen befalede 
derfor Biskoppen at skaffe Hr. Jacob 
det forste ledigblevne Kald paa Lol- 
land-Falster. Og nu meldte Hr. Ja
cob sig som Ansøger til Kapellar.- 
kaldet i Bursø. Men de Bursø og 
Krønge Mænd med Morten Venster- 
i.iand i Spidsen vilde hverken eje 
eller have Hr. Jacob. Sagen trak i 
Langdrag og et Mode den 5. Maj 
mellem Provsten, Lensmanden og 
Morten Venslermand endte uden 
Resultat. Hr. Jacob klagede til Kon
gen og glemte ikke al berette, al den 
genstridige Menighed havde siddet 
Christian HTsPaabud af 1555 om at 
nedrive Krønge Kirke overhørig. Føl
gen af denne Klage blev et Konge
brev af 20. Juni 1579, hvori Befa
lingen til at nedrive KTønge Kirke 
gentages i strenge Ord og samtidig 
befaler Kongen Menigheden »uden al 
Undskyldning< a l tage Hr. Jacob til 
Kapellan. Den 5. Juli stævnede 
Provsten Menigheden til Møde i 
Bursø Kirke og her oplæste han 
Kongens Brev og forlangte, at den 
straks skulde antage Hr. Jacob som 
Sjælehyrde. Men end ikke det strenge 
Kongebrev formaaedc at brydeBursø- 
mændenes Trods. Kirkeværgen Hans 
Povlsen erklærede paa Forsamlin
gens Vegne a t først naar Morten

Venslermand, der var bortrejst, kom 
hjem og mødto sammen med dem, 
vilde de give Svar; han opfordrede 
dernæst hele Sognefolket til at for
lade Kirken, og det gjorde de ogsaa 
paa nogle faa Stykker nær. Provsten 
kunde saa ikke gore andet og mere 
end vendt* sig til Sognepræsten i 
Holeby, Hr. Christopher Pedersen.og 
Kapellanen. Hr. Jacob, og befale dem 
at varelage deres Embeder i Hen
hold til Kongens Ordre.

Hr. Jacob sad altsaa nu i det 
eftertragtede Embede; men Menig
hed havde han ingen af; den mødte 
simpelthen ikke i Kirken. Havde han 
Lyst til at prædike, maatte det blive 
for tomme Stole og hans egen For
nøjelse. Imidlertid laa Morten Ven- 
stermand ikke paa den lade Side. 
Han havde været hos Kongen og 
faaet udvirket, a t Krønge Kirke 
maatte bevares og bruges, og at Me
nigheden maatte faa en anden Ka
pellan, naar det kunde lykkes al 
skaffe Hr. Jacob et andet Kald. Den 8. 
August 1579 mødtes Morten Venster- 
inand med Provsten og Lensmanden 
i Rødby og viste dem Kongens Brev. 
Men unde Hr. Jacob Embedet, til der 
kunde blive et andet ledigt, kunde 
Morten Venslermand ikke Han vil
de ikke se den Præst for sine Øjne 
og forlangte, a t Provsten ékulde give 
Kapellanen i Rodby, Hr. Anders Jør
gensen Maas, Tilladelse til a t for
rette Præsleljeneste paa Krøngegaard 
for Morten Venslermand og hans 
Husstand. Det turde Provsten ikke.



og Adelsmanden drog desaarsag bort 
i slor Vrede.

Kongen gav nu Bispen og Lens
manden Ordre til at undersøge om 
Hr. Jacob virkelig var saa umulig 
som paaslaael eller om han »kunde 
kendes god for en ret Kirketjener at 
være«. Midt i August mødte de lo 
hyje Herrer i Burso Kirke for at høre 
Hr. Jacob prædike. De sagde begge 
god for ham, og Biskoppen overgav 
derefter i Morten Venstermands Paa
hør Hr. Jacob Embedet og »befol 
ham Bursø og Krenge Sognes Kirke- 
tjeneste*.

Nu havde altsaa baade Konge. 
Bisp og Provst tildelt Hr. Jacob 
Kaldet; men lige meget hjalp det. 
Med den mægtige Morten Venster- 
mand i Spidsen bød Menigheden 
baade Kongen og Kirken Trods. Der 
mødte faa eller ingen til Gudstjeno- 
sterne, og Sognefolket saa ikke til 
den Side, hvor den ulykkelige Ka
pellan gik og stod. Der gik et Aar. 
og det blev ikke bedre. Saa greb 
Sognepræsten ind og opsagde paa 
Landemodet i Maribo den 23. No
vember 1680 uden videre Kapella
nen, som man opsiger et andet 
Tyende. Morten Venstermand og 
Sognepræsten Christoffer Pedersen 
sluttede derefter Aftale om, at Ka
pellanen i Rodby, Hr. Anders Jør
gensen Maas, skulde overlage det 
federe Kapellanembede i Bursø- 
Krønge.

Hr. Jacob lod sig dog ikke saaledes 
drive af Embedet Han nægtede at

rømme Præslegaard og Kald og rej
ste igen til Kongen, der medgav ham 
et Brev til Bispen, hvori det hen
stilles til denne at sørge for, a t Hr. 
Jacob kunde blive i Burso, indtil et 
andel Kald blev ledigt Den 6. Juni 
1581 havde Lensmanden stævnet 
Provsterne og Parterne i Sagen til 
Mode i Rødby og oplæste her Kon
gens Brev. Men Morten Venstermand 
krævede fremdeles stejlt og stædigt 
at Hr. Jacob skulde fortrække og 
Hr. Anders fra Rodby indsættes i 
hans Sted.

Baade Provsten og Bispen var 
klar over, at der maatte en Ende paa 
denne opsigtsvækkende og pinlige 
Sag og det besluttedes, at Provsten 
den 1. Oktober 1581 skulde indsætte 
Hr. Anders Maas som Kapellan i 
Burso-Krønge. Dagen oprandt Prov
sten var mødt Kirken propfuld. Hr. 
Anders messede og prædikede og 
detefler meddelte Provsten Menighe
den, al Bispen, Lensmanden og Mor
ten Venstermand havde »samlykt* 
i. at Hr. Anders blev indsat i Em
bedet. Det hele syntes klappet og 
klart, da Hr. Jacob endnu engang 
spillede Trumf ud. Han havde for 
tredie Gang været hos Kongen og 
faael Breve med fra ham til Bispen 
og Morten Venstermand med Befa
ling om al lade Hr. Jacob sidde uan
tastet til han Qk et andet Embede. 
Hr. Jacob fremiagde Genparter af 
disse Breve og spurgte dernæst den 
forsamlede Menighed om nogen »hav
de noget a t sige enten paa hans Lær-



dom eller Levned«; ingen svarede 
Sognepræslen Hr. Christoffer bøjede 
sig derefter siraks for Kongens Or
dre, og »befol Hr. Jacob Kapellan- 
tjenesten som tilforn«.

Hr. Jacob havde sejrel. Endnu el 
halvt Aar sad han i Bursø Præsle- 
gaard, indtil det endelig i Somme
ren 1582 lykkedes a l skaffe ham et 
andet Kald. .Majbølle Sogn blev del 
lykkelige: her sad han til sin Død 
1589.

Da Hr. Jacob omsider rykkede ud 
af Bursø Præstegaard, rykkede Hr. 
Anders fra Rødby ind, og han fik et 
godt Kald ud af det. Han skulde 
nemlig nyde hele Præsteindlægten af 
Bursø-Kronge Sogne og raade over 
Priestegaarden med al dens Avl og 
Tillæg. I Afgift til Sognepræsten i 
Rødby skulde han aarlig svare 8 
Td. Byg f Lam og 6 Gæs.

Del var sandig Morten Vensler- 
mand, der havde været ivrig for at 
faa Anders Jørgensen Maas til Ka
pellan i Bursø-Krønge, og saa skulde 
han endda faa Skam til Tak. Hr. Mor
ten havde nemlig en Bolerske, der 
hedAgnele, boende paa Krongegaard, 
og da hun en Dag i Sommeren 1588 
mødte i Krønge Kirke for a t nyde 
Alterens Sakramente, viste Hr. An
ders hende bort fra Alterbordet og 
krævede, hun skulde 9taa offentlig 
Skrifte, før han kunde indlade hen
de til Herrens Bord. Morten Venster- 
mand blev rasende, og da hans Fore
stillinger og Skældsord ikke gjorde

Indtryk paa den nidkære Præste
mand, sendte han Bud efter Provsten 
og forlangle Præsten stævnet for 
Provsteretlen. Morten Venslermand 
erkendte, at han havde avlet Barn 
med Agnete; hun havde ligget i B ar
selseng paa Pederslrup, hvor den 
derværende Præst uden Indvending 
havde berettet hende, før hun lagde 
sig, og bagefter var hun ledt udi 
Kirke, saa hun skulde ikke nu have 
»aabenbar Afløsniug« fornøden i 
Krønge Kirke. Morten Venslermand 
lovede paa sin Side Bod og Bedring, 
hedder det i Provstebogen; og vilde 
gerne skille sig af med Agnete, saa 
snart nogen kunde byde hende »et 
ærligt Ægteskab og skam løst Brød«. 
Provsten raadedc saa  Præsien til at 
rette sig efter det af Kongen udstedte 
Brev om »Adels Boleri« og lade Ag
nete slippe for aabenbar Skrifte og 
nøjes med en »hemmelig Forma
ning«. Derved blev det.

Hr. Anders sad i Kaldet i samful
de 36 Aar og døde 1618. Hans Navn 
er bevaret paa Foden af den gamle 
Alterkalk; hans Ligsten laa endnu 
1830 i Kirkegulvet, senere er den 
bortkastet.

1635 blev Krønge Anntks til Fuglse, 
Bursø blev ved Holeby, men Ka- 
pellaniet blev ophævet og Præste- 
gaarden bortfæslel; den exislerede 
indtil 1793, da Sognepræsten afstod 
den for en Slik til Ejeren af Søholt; 
man mener den har ligget op til 
Kirkegaardcn paa dennes nordreSide.



Med Hensyn til Ejendomsforholdet 
har Bursø Kirke haft Skæbne fælles 
med Holeby. Efter Reformationer, 
overgik den til Kronen, som lfiDO af-

BURSØ KIRKES  KORGAVL

stod den til Stiftamtmand Lfllzow; 
den hørte derefter under Søholt indtil 
1915, da den overgik til selvejende 
Institution. Kirkens Formue er
14.000 Kr.

HERREGAARDENE.
Raahavegaard, eller som det i æl

dre Tid blev skrevet, Raagohauge, har 
aldrig hørt til de store ansete Adela- 
gaarde. Den findes omtalt første 
Gang i 1397, da den ejedes af Her
man Storm. Raagehave var den Gang

en Bondeby, der foruden nogle al
mindelige Bendergaarde havde tre 
større Gaardc. Antagelig har det kun 
været den ene af disse, der ejedes af 
Herman Storm. Hans Datre Grete og 
Gertrud Hermandsdalter solgte om
kring 1470 Ejendommen til Eskild 
Goye.

1462 nævnes Væbner Per Bocsen 
som Ejer og Beboer af en større 
Gnard i Raagehave, og Jep Jepsen 
som Ejer af en anden. Jep Jensens 
Sønnesøn Per Iversen Gris og Datter 
Anne Jepsdatter solgte 1488 deres 
Ganrd til Eskild Gøye, der 1611 købfe 
en tredic Ganrd i Raagehave, der eje
des af Laurids Ingverson, formo
dentlig en Efterkommer af Per Boe
ren eller hans Arvinger. I 1552, da 
Eline Goye ejede Raagehave omtales 
den som beslaaende af 4 sloro Bon- 
dergaarde.

Senere gik Raagehave over til Jo- 
chum Bamewilz, der ejede Rudbjerg- 
gaard, Fredsholm m. m. og 1622 ma
geskiftede hans Enke Fru Øllegaard 
Penlz, Raagehave til Kronen. De 
gamle Adelsgaarde i Byen var da 
forlængst sunket ned i Fæstegaar- 
denes Række.

Den nye Periode som Storgaard 
indlededes, da Abraham Lehn eller 
hans Son i det 18. Aarhundrede 
købte Raahavegaardene af Kronen. 
Lehn sammenlagde alle Raahave 
Bys Gaardc til to, en Del blev hen
lagt under den oprindelige Raahave
gaard, der' laa Vest for den lille Ege
skov, og af de andre dannedes Ny



Raahavegaard, paa døn nuværende 
Rnahavegnnrds Plads; Stuehuset af 
denne Gaard slaar endnu. 1803 blev 
begge Raahavegaardene indlemmet i 
Stamhuset Lungholm. Videnskaber

les fra Lungholm. Da de to Gaarde 
sonore er sammenlagt og der aldrig 
or opfort nogen Rygning, der kan 
tjene som standsmæssigt Enkesæde, 
er Bestemmelsen altsaa ganske be-

RAAHAVEGAARDS STUEHUS

nes Kort af 1776 viser Raahavegaard 
— nltsaa gi. Raahavegaard — lig
gende paa den vestlige Side at Sko
ven. Et Hus af denne gamle Gaard 
stod indtil for en halv Snes Aar 
siden.

l)a Baroniet Sønderkarle blev op-

lydningslos. 1878 blev der kobt to 
Holebygaardc, der sammenlagdes og 
hvorpaa der opførtes en standsmæs
sig Bolig, som kan tjene til Enke- 
sæde; den nye Gaard fik Navnet So- 
fiehøj. Raahavegaard drives nu sorn 
Forpagtcrgaard under Baroniet.

RAAHAVEGAARDS AVLSBYGNINGER

rettet 1819 nævnes baade GI. Raa
havegaard og Ny Raahavegaard. GI. 
Raahavegaard blev i Erektionspa- 
lentet bestemt til Enkesæde for Ba
roniet, og der blev indsat en Bestem
melse om, at den aldrig maatle skil-

Gaardcns nuværende Avlsbygnin
ger er opfort 1870. Efter Baroniets 
Overgang til fri Ejendom blev der i 
1926 af Raahavegaard afgivet ca. 55 
Hektar, som udslykkedes til 8 Hus
mandsbrug of 8 Tillægsparceller.



Gaarden har nu 30 Td. Harlkron paa 
ca. I f3 Hektar, hvoraf d e l for Skov. 
Fjendomsskylden er 268.000, hvoraf
202.500 er Jordværdi.

Nøbbøllegaard or oprotlot omkring 
109'*. I Matriklen af 1688 or Byen 
Xchclhauge opfort med 2 (iaardo paa 
hvor 10 Td. Hartkorn. 1690 erhver
ver Stiftamtmand Lfltzow disse to 
Gaardc og kori efler opreller han af

dem ok nogle tilstadende Jorder cn 
ufri llovcdgnard paa, 23 Td. Hartkorn 
og noget Skov; han gav sin nye 
(laard dens nuvarende Navn. 1720 
skodede Lfltzow gennem Mageskifte 
Xohhollegaard til Kongen, der kori 
efter solgte den til Grov Adam Chri
stoffer Knuth, som indlemmede den 
i Grevskabet Knuthenborg.

I de folgende 90 Aar horte Nob- 
bollegaard under Knuthenborg. Ved

Skode af 20. December 1810 solgte 
Grev Knuth Gaarden til H. Petersen 
for 20,000 Rigsdaler. Xohhollegaard 
havde da knapt 2 t Td. Hartkorn og 
under den laa en Del Husmandshuse 
med tilsammen 3 Td. Hartkorn. Pe
tersen var Svoger til KamrnerraaJ 
og Lnndvæsenskommissær Dall paa 
S.eddingegaard. jr»m Inante ham de 
nødvendige Penge til Kob af Gaar

den. Senere overtog Dall selv Xob- 
liollegaanl med Sønnen som Forval
ter. Natten mellem den -L og 5. Juni 
1825 nedbrændte samtlige Gaardens 
Bygninger og den unge Dall var nær 
indebrænd!-. Kammerraad Dall gen- 
opbyggede Gaarden og solgte den 
1829 til eksaminatus juris Godlfried 
Fridericksen for 16,000 Rigsdaler; 
denne Handel blev Aarel ofter op
hævet, hvorefter Dall solgte Gaar-

Nø BBØLL E Gf l n RD 
(set fra Gaardspladsen)



NØB B ØL L EGAAR D 
(set fra Haven)

den til I .and man ler Johan Ditlev
l'ridericksen paa Fuglsang ligeledes 
for ir;.000 Rigsdaler; i Skødet anfø
res, at der horer 11 Huse tinder Nøb- 
hollogaard og at det samlede Hart
korn er 27 Td.

Dermed var Xobbollegaard kommet

i de rette Hænder. Johan Ditlev 
Friderickscn var Son af Gaardejer 
Friderick Gotfrcdsen paa Langeland 
og en højtbegavet, energisk Mand 
med udpnegede økonomiske 1 nieres 
ser; han tog baade Landm aaler 
eksamen og dansk juridisk Eksamen

N Ø B B Ø L L E G A A R D S  AVLSBYGNINGER



o r  kastede sig senere med stor Flid 
og Dygtighed over Landvæsenet. 
1821 overtog han Forpagtningen at 
de forfaldne Herregaarde Fuglsang 
og l’rierskov og bragte dem snart i 
fortrinlig Kultur. Han blev boende 
paa Fuglsang ogsaa efter at han 
havde købt Nobbollegnard og flytte
de fffl-st hertil efter, at han i 1817 
havde ombygget og udvidet llovcd-

JOHAN DITLEV FR IDERICKSEN

bygningen. Han øgede Gaardens 
Arealer meget betydelig ved Kob af 
flere lilslodondo Ejendomme, som han 
opnaaede Tilladelse til at lægge un
der Hovedgaarden mod at bygge 
nogle Huse med mindre Jordliilig- 
gønde. Ifan bragte paa denne Maade 
Gaardens Hartkorn op til 51 Td. og 
Husenes Antal til 15 med tilsammen 
5 Td. Hartkorn. Johan Ditlev Fride-

ricksen drev ikke alene sit egei 
landbrug med overlegen Dygtighed, 
men var tillige cn utrættelig Raad- 
giver og Isærer for .Bønderne, lige
som han ogsaa fik Tid til at røgte 
on Mængde offentlige Hverv. Som 
Paaskønnclsc herfor fik han Tittel 
af Justitsraad. Han dode 7. Marts 
18fil. omtrent 70 Aar gammel.

Hans Enke beholdt Oaarden indtil 
1866, da hun gav Sønnen Erhard 
Christian Frederiksen Skode paa 
Nøhbollcganrd for en Købesum af
61,500 Rigsdaler saml forskellige 
Præstationer. kapitaliseret 1500 
Rigsdaler. Oaarden havde da from
deles 51 Td. Hartkorn og 15 Hus- 
mandshusc med ialt 5 Td. Hartkorn. 
Besætningen bestod af 18 Heste, 83 
Malkekøer, 8 Tyre. 16 Stk. Ungkvæg 
og 120 Faar.

Ved Oprettelsen af Sukkerfabriken 
»Lolland« bortforpngledo Erhard 
Frederiksen 1873 Gaarden til Fa
briken for 20 Aar; Hovedbygning. 
Skov og Husmandshuse dog undta
get. Forpagtningsafgiften var 20 Rigs
daler pr. Td. Ld. Ved Fabrikens og 
Brødrene Frederiksens økonomiske 
Sammenbrud 1878 blev Nøbbølle- 
gaard stillet til Tvangsauktion og 
overlaget af Landmandsbanken.

1893 solgte Banken Gaarden til 
De danske Sukkerfabriker for 375,000 
Kr.

1908 hærgedes Jfobbøllegaard afen 
Brand, hvorved de fleste Udbygnin
ger lagdes i Aske; de genopførtes i 
udvidet og moderne Form. Til Gaar-



den horer Skovene Venslofte og Kal
vehave paa tilsammen 20 Hektar. 
Del samlede Areal er nu 242 Hektar 
med 4854 Td. Hartkorn. Ejendoms
skylden er 580.300 Kr., hvoraf de
359,000 er Jordværdi.

Holtegaard er opstand ved Sam
menlægning nf el Par af 'Bursos ud- 
flytlede Bondergaarde. der horlo un-

manler Christian von Franek for
10.000 Rigsdaler.

Franek dode J832 og Aaret efter 
solgte hans Enke Holtegaard til Ba
ron Rosenørn Lehn for 7500 Rigs 
daler Solv. 1810 solgte Baronen 
Gaanlen til Gustav Mierendorff for 
8000 Rigsdaler Solv. Ager og Engs 
Ifartkorn var fremdeles knapt 1454

HOLTEGflMRD

der Soholt. 1802 solgte Kammerherre 
Bortouch de to Gaarde til Hans 
Lund, der Aaret efter opnaaede Til- 
lodolse til at begge dem sammen. 
Han gav sin nye Ejendom Navnet 
Holtegaard. Tidligere laa der paa 
Gaardens nuværende Marker op mod 
Soen en ikke ubetydelig Skov og 
Skifterne deromkring kaldtes Rol
lerne; deraf Gaardens Navn. Lund 
solgte 1810 Holtegaard med 1454 
Td. Hartkorn til Kaptajn og Land-

Td. og Skovskylden udgjorde et Fjer
dingkar.

1857 overdrog Gustav Mierendorff 
Holtegaard til sin Sted9on Albert von 
Klein for 31.183 Rigsdaler. Klein ud 
videde ved Køb Arealet saa det sam 
lede Hartkorn blev 1854 Td.

1869 solgte Klein Holtegaard for
75,500 Rigsdaler til Peter Frederik 
Daniels. Efter dennes Dod solgte 
Boet 1875 Gaarden til den unge A. 
F. Andersen for 156,000 Kr.



1894 solgte Andersen Gaarden til 
Agent C. A. Qvade for 154,827 Kr. 
24. Juli 1900 døde Agent Qvado un
der et midlertidigt Ophold paa Hol- 
legaard, 62 Aar gammel. Arvingerne 
beholdt Gaarden og en af dem, An 
Ion Qvade, log Gaarden i Forpagt
ning. 1 de folgende Aar erhverve- 
des nye Arealer til en samlet Købe 
sum af 34,600 Kr., hvorved Hartkor
net voksede til 22Vt Td. Efter Anton 
Qvades Dod blev Hollegaard 1911 
solgt til Emanuel Pille for 225,000 
Kr. Kort efter solgte Pille Gaarden 
til Rentier J. A. Olsen for 245,000 
Kroner.

1918 solgte Olsen Holtegaard lil 
Proprietær P. Christensen (Son af 
Statsmanden J. C. Christensen) for
375.000 Kr., og et Par Maaneder 
efter solgle P. Christensen Gaarden 
til Aktieselskabet »Lolland-Falslcrs 
Frøavl, Frøhandel og Sædekorns 
Kompagni« for 416.000 Kr.

1925 solgte Kompagniet Hollegaard 
til Proprietær M. P. Rasmussen for
500.000 Kr.

Hollegaard har nu 114 Hektar med 
23/4 Td. Hartkorn; Ejendomskylden 
er 300,000 Kr., hvoraf de 200,000 r 
Jordværdi.

B Y E R N E .

Dobheltsognet har nu kun de to 
Byer, der som Kirkebyer har givat 
Sognene Navn. Burso har desuden 
haft en lille By, B^cgerup, hvis fna 
Gaarde for mange Hundrede Aar si
den blev sammenlagt ved Oprettelsen

at den tidligere omtalte St. Jorgens- 
gaard. Det er muligt, atdcrogsaa i 
Sognets nordvestlige l)el har ligget en 
mindre Bondeby, Holte; men Spo
rene er for utydelige lil at man der
om kan udtalet andet og mere end en 
Formodning.

Holeby Sogn har mistet Byerne 
Xcbelhauge, Raagehauge og Nørre 
Holeby. Nebolhauge, i ældre Tid 
Xøbbehauge, havde kun et Par Gaar
de og nogle Huse, der ofredes ved 
Oprettelsen nf Xøbbølegaard. Raa
gehauge var derimod on helt anselig 
By, den er i Matriklen af 1664 op
fort med 8 Gaarde og 3 Halvgaarde; 
i Matriklen af 1688 er der 8 Gaarde, 
deriblandt Præstegaardcn. Byen har 
formentlig ligget sydvest for Raa- 
havegaards Skov og er efterlmanden 
opslugt af denne Gaard, hvorefter on 
af Sonder Holebys Gaarde er blevcn 
Præ9legaand. Nørre Holeby laa tæl 
ost for del nuværende Raahavegaard, 
og bestod 1688 af 6 Bondergaarde 
og 7 Husmandshirse. El Par af Gaar- 
dene er udflyIlede og eksisterer end
nu, de andre er opslugt af Raahave
gaard og Nøbbøllegaard.

Sonder Holeby var Sognets største 
By: af dens Gaarde ligger endnu 
nogle enkelte paa deres gamle Plads 
syd for Kirken; Resien er udfly Ilede. 
Ifolge Matriklen af 1688 bestod Søn
der Jloleby af 8 Gaarde, 7 Halv
gaarde og 12 Huse samt en Degne
bolig med tilliggende Jordlod. Se
nere blev Dcgnekaldel i Holeby Sogn 
ophævet og Dobbeltsognel maatte



nøjes /ned én Degn, der boede i 
Burso, havde sin Lod der. men frem-, 
delen havde en Mark i Norre Holeby. 
Saalcdes var Forholdel 1743, da der 
var slor Strid om Oprettelsen af en 
Skole i Holeby. Abraham Lehn paa 
Hojbygaard var /neget misfornøjet 
med Paalægel om Oprettelsen af 
denne Skole og gjorde mange Ind
vendinger, der dog intet hjalp. Sko
len blev opfort i Sonder Holeby og 
en Skoleholder ansat. 1797 foregik 
Udskiftningen og 1818 opforles en 
ny Skole paa Hjørnet af den ny an
lagde Maribo Landevej. Denne Skole 
gjorde Tjeneste til 1911, da den nye 
store Skole paa Vejens modsatte 
Hjørne opførtes; den har 4 Klasser 
og Bolig til 3 Lærere og en Lærer
inde. Den er i Ejendomsskyld vur
deret til 75,000 Kr.

Kør Udskiftningen gik Vejen fra 
Hojbygaard til Maribo op midt i 
Sonder Holeby omtrent udfor Præsle- 
gaarden, slog en Bue mod Vest og 
gik videre op forbi Kirken for at 
støde til Rodby-Maribovejen et lille 
Stykke Nord for Raahavegaard. Vejen 
fra Rodby til Nysted, gik gennem Søn
der Holeby, op forbi Nørre Holeby 
og videre øslpaa; henne ved Thors
lunde Sognegrænse drejede den i en 
lille Bue modSyd og fortsatte videre 
forbi Fuglse Kirke, saaledes, at der, 
hvor Stationsbyen Holeby nu ligger, 
kun var en aaben Fælled uden Vej 
og Sti og uden anden Bebyggelse 
end Kvæghyrdens usle Træskur. Paa 
Udskiftn i ngskorlel fra 1797 er der

punkteret en Vejlinie tvers over 
Arealet mellem Sonder Holeby og 
Kirken, saaledes at det store Vej
sving om gennem Sønder Holeby 
blev undgaaet. Den punkterede -Li
nie or betegnet *den nye Vej« — 
/nen den er først bleven til Virkelig
hed i 1928.

Var Udviklingen og Væksten 
kun ringe i Fortidens Holeby. saa 
har den va-rel desto større i N uti
dens. Norre-Holeby blev udslettet og 
glemt, men Ny-Holeby rejste sig 
som Erstatning og naaede i Lobel af 
et halvt Aarhundrede a t overflyve 
del gamle Sonder-Holebv, tillage sig 
Æren og Magten som Kommunens 
Hovedby og strække sine Arme ind 
over Nabosognenes Grænser. Med 
sin Jernbanestation, sine Fabriker og 
sin tætte Bebyggelse er den allerede 
paa Vej ud af Landsby svøbet og so- 
ger gennem en kraftig Hævdelse i 
Nutiden med Held a t dække over en 
fattig Fortid.

Foruden de to Herreganrde Itaa- 
havegaard og Nobbøllegaard h a r Ho
leby 3 Proprietærgaarde nemlig S o- 
f i e h o j .  der horer under Lungholm 
som et Slags Enkesæde, og har 50 
Hektar. 1314 Td. Hk. og 150,000 Kr. 
Ejendomsskyld, hvoraf de 95,800 er 
Jordværdi, A n n a s  m i n d e  med 53 
Hektar, 12 Td. Hk.. 143,500 Kr. Ejen
domsskyld, hvoraf 92,800 er Jord
værdi samt V e n s l y k k e g a a r d  
med 50 Hektar, \0 X  Td. Hk., 125,000 
Kr. Ejdsk., hvoraf 78,000 er Jord
værdi. Endvidere 12 Bondergaarde 
med fra 15 til 50 Hektar, tre Sniaa- 
ganrde med fra 6 til 15 H ektar, 32 
Husmandsbrug med fra V» til 6



Hektar og 203 Huse med ringe Jord- 
tilligende. Blandt disse Ejendomme 
skal nævnes: Den store Maskinfa
brik der i Ejendomsskyld er vurde
ret til 510,000 Kr., Teknisk Skole 
(80.000 Kr.), Gæslgivcrgaarden
(00,000). Elektricitetsværket (15.000). 
Mejeriet (10,000), Haandværker- og 
Industriforeningens Bygning (20,000) 
<»g Missionshuset (11,000).

Den slorste af Virksomhederne. 
Maskinfabriken, er oprettet af 11.

Fæstegaarde, idet Byen tidligt blev 
lagt under Maribo Kloster. MandtaD- 
rcgislret af 1010 har kun en Selv
ejerbonde, men 22 Fæslebonder, 1 
Gaardsæder, 11 llusmænd og en 
Smed. 1 Matriklen af 1088 er den 
eneste Selvejer forsvunden; der er 20 
l'jestegaarde. 9 Halvgnarde og 22 
Husmandssteder.

1090 oprettede Stiftamtmand Liit-

H O L E B Y  D IE S EL M O TO R F f t B R IK  
»sel I Fugleperspektivi

Christoffersen og overgik 1918 til 
Aktieselskabet Holeby Dieselmotor- 
fabrik med en Aktiekapital paa f 
Miil. Kr. Al Byens mange andre 
Virksomheder skal nævnes, Maskin
snedkeri, Træskofabrik og Bankfiliai. 
Byen strækker sig ind over Thors- 
tunde Sognegrænse og de mange 
Huse, der ligger her regnes i daglig 
Tale med til Holeby.

Bnrsa bestod allerede for 1—500 
Aar siden næsten udelukkende af

zow en Skole i Burso og ionnede en 
Skoleholder. Lfltzows Skole virkede til 
1790, da Kommunen byggede en ny 
Skole og anvendte Indtægterne fra 
del nedlagte Degneembede til Lo.n 
for Læreren. Denne gamle Skole 
danner nu Udhus til den nuværende 
Skole, der i Ejendonlsskyld er vur
deret til 21,000 Kroner.

Foruden Herregaarden Holtegaard 
har Burso 1 Proprietærgaarde nem



lig L i l l e  S o h o 11 med 91 Hektar, 
18 Td. Hartkorn, 242,200 Kr. Ejen
domsskyld, hvoraf 161,900 er Jord
værdi. W r e d  e s l u n d  82 Hektar. 
15 Td. Hk., 215,000 Kr. Ejdsk., hvoraf
139,500 er Jordv. T e g l v æ r k s -  
g a a r d e n  65 Hektar, 14H Td. H k,
185,000 Kr. Edsk., 109,000 Kr. Jordv. 
samt L a n g a g e r g a a r d  med 62 
Hektar, 13 Td. Hk. 177,000 Kr. Edsk. 
96.600 Kr. Jordv. Endvidere 7 Bon- 
dergaardc med fra 18 til 50 Hektar. 
13 Smaagaarde med fra G til 15 Hek
tar, 28 Husmandsbrug med Yt til 6 
Hektar og 72 Huse med ringe Jord- 
tilliggende. Byen har Jernbanesta
tion og et Alderdomshjem, der i 
Ejendomsskyld er vurderet til 20.000 
Kroner.

LEGATERNE er ikke mange i Til, 
men del ene af deiri er til Gengæld 
af en usædvanlig fremragende Ka
rakter; del er Geheimcraad Lfltzows 
Hospital i Burso. Det blev indviet 
den 22. Juli 1703 i en dertil opfort 
Bygning med Plads til 12 Personer. 
Huset var smukt og rummeligt og 
prydet med Gesimser og Billedhug
gerarbejder i Sten. Paa den ene Side 
af Indgangen var f. Eks. anbragt en 
Figur; »Arm i Livet«, og paa den 
modsatte .Side en anden Figur »Rig 
i Døden*. 1913 blev Hospitalet ned
lagt og ændret til et Pengelegat, Hu
set blev solgt og plyndret Jor sin 
Udsmykning, men de lo nævnte Fi
gurer havnede dog omsider paa Na
tionalmuseet.

Den 6. Oktober 1722, to Døgn for 
sin Død sikrede Geheimcraad Lflt- 
zow Hospitalets Beslaaen gennem en 
Fundats, der henlagde tre Sognos

Kongetiender til det, nemlig Krønge 
Kongetiende paa 5 Y* Td. Hartkorn, 
Holebys paa UY* og Bursøs paa 
1 l'/i Td. Hartk. Det hedder i Fun
datsen. at Hospitalet er indrettet for 
6 fattige Mandspersoner og 6 fattige 
Kvindepersoner. Der skal altid tages 
Hensyn til, at en af de 6 i Mands
personer er saaledes kvalificeret og 
oplyst, at han for sig selv og Lem
merne Aften og Morgen. Gud til Ære, 
dennem til Saligheds Bedste kan 
holde Bøn, somhellers dennem udi 
deres Christendom og andre fattige 
Børn i Sognet dagligen informere, 
hvorimod samme Person, uanset han 
paa Lemmer og andel kunde være 
frisk, skal nyde aarlig en Portion nf 
alle Slags, som Specifikationen in
deholder, samt udi Huset fri Værelse 
og Lejlighed a parle, hvori han In
formationen kan forrette*. Den til 
enhver Tid værende Sognepræst om- 
l>edes, »idelig besage de Syge i Ho
spitalet og dennem, naar det begæ
res meddele efter Afløsning Nadve
rens Sacramente, for 9in Umag ny
der Præsten hver af de store Højti
der to Slettedaler til Offer«. Hvem 
som end ejer Soholt skal være skyl
dig og pligtig al overholde Fundat
sens Bestemmelser. »Bedendes og 
formanendes vore Arvinger eller 
hvem bemeldte Soholt, Gaard og Gods 
vorde ejende, at de den ved Magt 
holder og efterlever, ej selv eller 
ved andre gørende, eller gøre lade 
nogen Forhindring eller Forandring, 
fornævnte Hospital og de fattige



Lemmer til Skade og Forhindring, 
saafremt de dermed ikke vil mod sig 
opvække Guds evige Vrede, Hævn og 
Formaledidelse, og haade timelig og 
og ovig Straf have at forvente«.

Til Fundatsen var fojel en »Spe 
eifieation* med Opgivelse af hvad

.ARM I LIVET'

Lemmerne skulde have til deres Un
derhold narlig. det var: 15 Td. Rug, 
12 Td. Byg, 12 Td. Malt, 2'A Td. 
Kogeærter. 2 V-» Td. Hvede, 2 Koer, 6 
Faar, 6 fede Gæs. 3 fede Svin. 1 Td. 
Salt. XA  Td. »salt Grosey«, Vi Td. 
Sild, 4 Lispund »Torsey«, 3 Lispund 
Ost. 9 Lispund Smor, 2 Rigsdaler 
aarlig til Mælk, 8 Læs Brænde, 10 
Læs Torv. GO Alen Lærred til .Skjor

ter, 12 Pund Uld til Strømper og 12 
Par Sko. Endvidere til hver af de 
mandlige Lemmer 6 Alen Klæde 
hvert andel Aar og til hver af de 
kvindelige 8 Alen hvert andet Aar. 
De Afdodc skal have el Lagen og en 
Ligkiste, samt >fri Jord norden Kir-

.  RIO I D Ø D E N -

ken. Liget vorder som hidtil er sket, 
af samtlige Burso Ejerskab og Be
boere til Graven haaren«.

1746 lod Generalmajor Chr. Fr. 
LOtzow Hospitalet ombygge i Mur 
og Bindingsværk med Tegltag og lod 
Skolen tilbygge i den vestre Ende af 
Huset, saa »Skolemesteren kan læse 
Morgen- og Aftenbon samt om Hel
ligdagene i Postillen for Lemmerne«.



Ved Hospitalets Salg i 1018 blev 
Yderen til Lemmerne kapitaliseret 
og lagt som en Hæftelse paa Sobolt, 
hvorfra der aarlig udbetales hvor af 
de 0 gamle Mænd og G gamle Kvin
der 158 Kr. 83 Øre.

Af andre og nyere Legater har 
Kommunen følgende:

George Hansignc Wredcs Bogra- 
velsesfond. stiftet 1882 med 1000 Kr 
Af Henterne skal forsi udredes Ud
giften til Vedligeholdelsen af Wre- 
deslunds Gravplads paa Durso Kir- 
kegaard og Hesten anvendes til Kon- 
flrmationsudstyr for fattige Bom i 
Burso Sogn.

— Jacob Alfred Madsens Konfir- 
malionslegal paa 2000 Kr., oprettet 
1890 af hans Forældre, Renterne ud

delos aarlig i 4 ligo store Portioner, 
3 i Holehy og 1 i Bursø.

Mario Madsen, ovonnævnte Jacob 
Madsens Moder, har endvidere 1927 
stiftet et Legat paa 6000 Kr., hvis 
Henter skal uddeles i 4 aarligo Por
tioner (il værdige Trængende i Hu
leby.

Hofjægermester v. Klein hensatte 
i 1871 8000 Kr., der skulde slaa og 
trække Henter indtil Kapitalen var 
blevet son stor, a l der for del forsle 
kunde opfores 2 Huse med hver 2 
Lejligheder og for det andel hensæt
tes en Kapital stor nok til a l dens 
Henter kunde bestride Husenes Ved
ligeholdelse. Kapitalen er nu 15,000 
Kr. og det vil derfor vare ol Stykke 
Tid endnu inden den or stor nok. 
Naar Husene er opforte, skal Lejlig
hederne anvendes son« Fribolig for 
værdige Trængende t -Burso Sogn.



N EBBELU NDE-S/EDINGE

KEDELIG og ensformig! Det or 
Nutidens Dom over disse Egne, 

og del skal indrommes, al »materielle 
Fremskridt« gennem Udtørringer og 
Landvindinger har udvisket Fortidens 
rigt alvekslende Præg — men histo
risk set er denne Egn hverken kedelig 
eller ensformig. 1 den graa Oldtid, da 
Skovene dækkede del meste al Lan
del, var her et af de Steder, hvor 
Agerdyrkningen først ovedes, hvor 
Bopladsen først slog fast Bod og Stedet 
lik blivende Navn. Og senere, da Vi
kingerne kastede Krigerry over Lan
dene, blev disse Egne el af de Steder, 
som Vikingerne jævnlig gæstede, hvor 
de slog sig ned for kortere eller læn
gere Tid, hvilede ud efter Strid, rejste 
Sten for deres store Døde og samlede 
Kræfter til nye Fremstod og nye Be 
drifter.

Lad ps først se paa det, der her er 
sagt om Agerdyrkning og Bosætlcls?. 
Videnskaben har ved Tolkningen nf 
Stednavnene lært os, at vi gennem 
Navnene kan fastslaa — om ikke Al
der udregnet i Aar — saa dog Række
følgen i Tiden for de forskellige Loka
liteters Opdyrkning og Bebyggelse. De 
Byer, hvis Navne liar Endelsen -inge 
er Landets ældste, og blandt dem er 
altsaa Sæd-inge. Hvor gammel er da

denne Bygd? Vi ved del ikke, maaske 
3—-<000 Aar, maaske meget, meget 
mere; vi ved kun, at den or en af de 
ældste i Landet. Magister 11. V. Clau
sen har i en fortræffelig Afhandling i 
Aarbog for nordisk Oldkyndighed paa- 
visl, at dot er Skovene, der har vænt 
læstemmende for Opdyrkningen, der 
er lægyndt nærmest Kysten og efter- 
haanden er trængt længere og læn
gere ind i Landet. Derfor findes alle 
-inge-Byerne nærmest Kysterne. Men, 
siger Magister Clausen, her danner 
Lolland en mærkelig Undtagelse, idet 
-inge-Byernc her alle ligger inde i 
Landet. Jeg har tidligere paavisl*), at 
dotic kun gælder for en overfladisk 
Betragtning og efter at Dr. Marius 
Kristensen i en Afhandling i Loll. 
Fnist, historiske Samfunds Aarbog af 
1923 har gentaget H. V. Clnusens Ud
talelse. maa jeg paany pege paa Urig
tigheden heri; thi ganske vist ligger 
alle Lollands -inge-Byer n u inde i 
Landet, men de allerfleste af dem har 
oprindelig ligget ved sejlbart Vand. 
ved Bunden af Fjorde og Sejllob, som 
nu er udtørrede. Sædinge. Geringe og 
Humingc har ligget ved sejlbare Arme 
af Rodby Fjord, Arninge og Hellinge

•) Norre Herred Side 268.



ved Bunden af Arme fra Nakskov 
Fjord, Hejringe i Bunden af on Bugt 
fraJSmanlandshavet ogFlintinge ved 
Vandiohet, der i Retning af Nysled- 
Sakskobing delte Lolland i to Oer. 
Kun Skorringe og Bregninge. som fin
des bande paa Lolland og Falster lig
ger begge Støder midt inde i Landet, 
ogsaa Ketlinge ligger ret langt fra 
Vandel: men man kan altsaa ingen
lunde sige. at allede lollandske -inge- 
Byer danner en Undtagelse fra deres 
Navnesostre i det øvrige I^and: det 
gadder for Lollands Vedkommende 
kun 3 af 10.

Ogsaa Nebbelundc borer hjemme 
blandt vore .vidste Bynavne, om end 
betydelig yngre end Sæd i uge.

Fra Præget og Navnet, som den fre
delige Agerdyrkning bar sal paa Lan
det, vender vi os til Minderne om Vi
kingernes modige og blodige Færd 
Dr. Marius Kristensen har i sin for 
nævnte Afhandling paavist. at Vikin- 
gevejen fra Slesvig (eller Hedeby, der 
var en af Oldtidens forsle og mosf 
omstridte Byer) og ostpaa gik forbi 
Sydlollands Fjorde, der gav L e for 
alle Vinde og indbod til at gaa i Land 
og hvile ud. Og her paa Sydlolland 
finder vi netop en Række Runestene 
rejst over Vikinger. Der er den væl
dige Sten fra Tirsled — som senere 
skal omtales — der er Brejningoste- 
nen, Taagerup-Stenen. som vi har 
omtalt, og Sied in gesten en, som vi her 
skal berette om.

Siødingeslenen, der nu staar uden
for Stiftsmuseet i Maribo er oprinde

lig rejst i Sædinge Sogns nordøstlige 
Hjørne, mer ved Tinghusrenden, dm- 
danner Sognegrænse mellem Holchy 
og Sa-dinge. For ea. 1‘25 Aar siden laa 
den vadlet paa Stødet <>g blev saa. d i

SÆDI NGE RUNESTEN

den generede Plöjningen, gravet ned 
— en Fremgangsmnade, man ofte a n 
vendte overfor Sten, der var vanske
lige at. borttransportere. .Men da del 
senere viste sig, at Nedgravningen



ikke var sket i tilstrækkelig Dybde, 
blev Stenen klovel og oplaget, og — 
da den laa paa Præslelodden — kori 
hjem lil Nebbelundc Præslcgaard og 
læssol af ved Maddingen, uden ni 
man havde bemærket Hunerne. Her 
fandt NVorsna den 1850. Stykkerne 
blev saa sat lnst sammen og Sienen 
henlagt i Præsleganrdshaven. Wim- 
mer besogte 20 Aar efler Præslegnar- 
den og saa Sienen, der da heslod nf 8 
Stykker, et lille niende Stykke mani? 
lede. 1891 blev Stenen flyttet til Ma
ribo, sammenkittet med Cement og 
opstillet foran Museet; forst da opda
gede man, al der var Runer paa alle 
\  Sider. Stenen er to Meter boj, 75 c:n 
bred og G6 cm tyk. Indskriften lyder:

TYRE LOD GØRE DENNE STEN EFTER VIKING’ 
SIN /EOTEFÆLLE: HAN VAR DEN TROFASTESTE 
AF DE I LANDET BOSATTE SYDSVEER: HAN 
KOM SYDPAA TIL LOLLIKERNES ØLAND OVER 
HAVET NORD FRA: DEN BEDSTE VAR HAN 

AF SYDSVEERNE OG UFORGLEMMELIG.

Manden var allsaa Svensker, gift 
med en dansk Kvinde og bosat pna 
Lolland; Skriften viser, al Runeriste
ren ogsaa var dansk. Inspektor Hans 
Kja»r ved Nationalmuseet drister sig 
til at sætte denne Sten i Forbindelse 
med en Række Vikingegrave i Lud
vigshave ved Pederstrup, der er af 
svensk Præg. Der skulde da her hav? 
slaael el Slag. og de faldne Sydsvcer 
— og blandt dem Tyres Mand — har 
faaet deres Baalfærd paa Stedet og de 
smaa Hoje er tuet over Baalene. Alle 
Hojene indeholdt Aske. Trækul og 
Rester af brændte Ben. Kun i en af

dem er der fundol en Stridsokse med 
et Thorshammermærkc.

Har denne Okse været svunget al 
Vikingen, der blev ha-drot med 
Sædingestencn? Og hentyder Stenens 
Beretning til hans sidste Kamp

(med Thonhammeimarket I det udhuggede 
Midterparti)

Nordpaa i Lolland? Bande Sten og 
Okse stammer fra Tiden omkring Aar 
1000. da Asalæren og Kristendommen 
stredes om Herredommet i Landet.

— Af endnu ældre Oldtidsmindor har 
Dobheltsognel rummel enkelte, der 
forlængst er slojfet; del gælder blandt 
andet el Par Hoje paa Nebbelundc og 
Tofte Marker.

Vi skal ikke saa faa Hundrede 
Aar længere frem i Tiden, for vi 
moder de næste historiske Minder; 
del er de gamle Gaarde. Af dem er nu 
kun to, Sædingeganrd og Dansted- 
gaard, tilbage; de vil senere blive 
omtalt. Men Nebbelundc Sogn haT 
rummet endnu el Par gamle Adels- 
ganrdc nemlig en i Nebbelundc og en 
i Torpe. Af sidstna'vnto er der int-?l 
Spor '"bage; men man har i Marken



(il Alfr. Hansens Gaard i Tofte op- 
plojet Munkesten, der viser, hvor 
denne Gaard har ligget. Om dens Eje
re ved vi kun. at Adelsmanden Mads 
Orm 1440 og 1458 skrev sig til Tofte 
og del samme gjorde Adelsmanden 
Anders Beske i 1498. Af Adelsgaar- 
den i Xehbclunde er endnu Borgplad
sen med Voldgraven tilbage; den lig
ger i Præstegaardens Have og er der
ved blevet skærmet mod Udslettelse. 
Selve Horgbanken er 10 Meter i Tver- 
maal og 2 Meter i Hojden, omgivet af 
en G Meter bred Grav. Af Besidderne 
Ira1 ffer vi 1470 Adelsmanden Henrik 
Jensen nf Xøbbelundo og 1478 Peder 
Beske, der anbenbarl er i Familie 
med den ovenfor nævnte Ejer nf 
Adelsgaarden i Tofte. De to Adels- 
gaarde er sikkert langt ældre end de 
lier angivne Aarslal, men om deres 
tidligere Ejere er end ikke Navnet be
varet.

Vender vi os fra de forsvundne 
Adelsgaardo til de forsvundne Bonde
byer finder vi i Dobbeltsognet kun 
Minder om en nedlagt By; del er Lille 
Sædinge. Den laa paa den Mark, der 
indrammes af Sædingegaardsvejen, 
Bødby-Maribovejen, Norrevejen og 
Sogneskellet mellem Sædinge ogNeb- 
belunde. I Matriklen af 1664 er Lille 
Sædinge opført med 6 Gaarde og 8 øde 
Gaardes Jorder, som er lagt under 
SiedingegaaTd. Desuden havde Byen 6 
Gadehuse, hvoraf de 5 var »ganske 
ode og ruineret*. Sædingegaard be
tegnes i samme Matrikel som Lille 
Sædingegaard, hvormed er sagt, al

den horle under Lille Sædinges By 
omrandc. Allo Byens Gaarde og Huse 
var Fæstegods under Sædingegaard. 
I Matriklen af 1688 finder vi altor 
bande Store- og Lillc-Sædinge. Sidst
nævnte By har nu 5 Gaarde og 2 ode 
Gaardes Jorder samt 3 Husma nd og 
6 øde Gadehusc. Del er ikke vanske
ligt at regne ud, hvor Byen er blevet 
af; den er slugt af Sædingegaard. 
hvis Marker nu breder sig over don 
fordums Bys Jorder. Naar denne Op
slugning har fundet Sled kan ikke 
nu nøjagtig opgives, næn del ligger 
nok det meste af et Par Hundrede 
Aar tilbage i Tiden. Byen eksisterede 
ganske vist endnu for 100 Aar siden, 
men den bestod da kun af lo Hus
mandshuse og 10 Huse uden Jord; 
men da Trap 80 Aar senere udsendte 
sin forstc Udgave fl858'; var elhv.-rl 
Spor af Byen forsvundet. I.angt tii 
bage i Tiden kan man følge I.iPø 
Sædinges Spor, fordi den var Kron 
gods. Den er nævnet i Valdemar 
Sejrs Jordebog. Erik Glipping gav den 
1284 til Erik Plovpennings Datter 
Jutta i Mageskifte for andel Gods; 
under Valdemar Atlerdag kom God
set alter, formentlig ved Arv, tilbage 
til Kronen. Under disse Omskiftelser 
har Sædingegaard sikkert horl under 
Krongodset Lille Sædinge. Senere gik 
Hovedgaarden over paa private Hæn
der, medens Bøndergodset Lille-Sæ- 
dinge vedblev a t være Krongods og 
gjordes til et Pantelen eller saakaldt 
Birk. Som saadan finder vi det 
endnu 1602, da Klaus Krummedige



sad inde med Birket; lian aflosics 
1505 af Jørgen Dans Knke, Karine. 
1525 finder vi endelig Lnvrids Mad
sen Vasspyd som Indehaver al Pan- 
lelonel. Dermed forsvinder del og 
man vel saa være solgt til Kjer« n af 
Smdingogaard.

Til del forsvundne horer ogsaa

hundreder har der af Skoven kun 
varet Navnet tilbage. 1503 omtales i 
en Dom Nørre og Tofte Skov, der gik 
i et med Sa:dinge Skov.

Markedet i Sædinge, der som om
talt Side 185 blev nedlagt 1036. har 
ligesom de fleste andre gamle Lands
by-Markeder givet Anledning til el

O t n t K n e & I M B & K U K r  o v e r  n e b b e l u n d e - s /e d i n g e
Maatestok I: 100.000. (I Centimeter «=» I Kilometer)

Dobbellsognets Skove, bestaaende af 
Stedinge Skov, Tofte Skov og Nørre 
Skov, alle beliggende i Sognenes nord
ligste Del. 1-157 fores der Tingsvidne 
paa at Præsten i Sædinge altid har 
nydt lldcbrændscl, Hegning og Byg
ningstommer i Sædinge Skov. og 
1-lfiO fores Tingsvidne paa. at Præsien 
altid har haft Bel til at have Svin 
paa Olden i Sædinge Skov. I Aar-

syndigt Leben-, man faar en tydelig 
Anelse om den Ugenerlhed, der udvi
stes. naar man horer, at Provsten i 
Aarene omkring 1670 »forbod Kirke
værgerne og hele Menigheden af tilla
de nogen hvem del end var. som kom 
til Sædinge Marked Trinitatis Son- 
dag. at opslaa deres Boder paa Kirkt- 
gaarden eller græsse deres Heste 
der«.



Dobbellsognefs sydlige Del var jo 
i ældre Tid oversvømmet. Horsedybe! 
strakte sig helt op til Slore Sædinge 
By og Nebbelunde Sogns sydvestlige 
Del var en Fjordarm med Øerne Store 
Holm. Nødholm. Lande og Knsta. Na
bosognene er mod Øst Ringsebolle 
Tnngerup, Holeby og Hillested mod 
Nord og Øsl-Skorringe ogTirsted. mod 
Syd har man Rodby Fjord og Købsta
den, hvis Villakvarter ligger inden 
for Dobbellsognets Grænser. Nebbe
lunde Kirke ligger 2 Kilomter Nord, 
Sædinge Kirke 8 Kilometer Nordo«t 
for Rodby. Sognets længste Udstræk
ning fra Rodby Fjord i Sydvest ».il 
Hillested Sognegrænse' i Nordost er 
godt 7 Kilometer og fra Grænsen mod 
Geringe i Vest til Holebygrænsen i 
Øst knap o Kilometer. Dobbeltsognets 
Areal udgør 2292 Hektar (Nebbelunde 
1483. Sirdinge 8091 med 421 Td Hart
korn. I 1925 var Befolkningstallet 
1131 (594 i Sædinge. 537 i Nebbelun- 
del i 1901 var del 820 og i 1801 var 
Indbyggerantallet 541. Ejendommenes 
Antal er 234. nemlig 4 Herregaarde 
med over 100 Hektar, 4 Proprietær 
gaarde med fra 50 til 100 Hektar. 30 
Bondergaarde med fra 16 til 50 Hek
tar, 18 Smaagaarde med fra 0 til 15 
Hektar. 49 Husmandsbrug med fra H 
til 6 Hektar og 129 Huse med ringp 
Jord tilliggende.

KIRKERNE.
Nebbelunde er Hovedsognol, mon 

Sædinge har med Hensyn til Kirkens, 
ydre Fremtræden Fortrinet Det skyl
des udelukkende, at Sædinge Kirke 
h a r  faaet s i t Taarn — endog el me
get monumentalt Taarn — medens 
Nebbelunde er blevet Stedbarn. Beg
ge Kirker har oprindelig, da de op
førtes som Afløsning for de gamle

Trækirker, været taarnløse og har 
haft en Klokkeslabel af Brædder og 
Tømmer paa Kirkegaarden; begge er 
opfort i romansk Stil med fladt Loft 
og smaa hojt siddende Rundbuevin
duer, d. v. s. at de begge er opført 
i Aarhundredet 1200— 1300. Begge 
bar senere — antagelig i Tiden 1400 
—1500 faaet indbygget Hvælvinger 
og omtrent ved samme Tid bar Sæ- 
dingc faaet s i  l Taarn, medens Neb
belunde maaltet nøjes med L ø f t e t ;  
tbi al Loftet er givet fremgaar tyde
ligt af det Tandskifte, som findes pna 
Kirkens Vestgavl. Tidligere Forfattere 
har heraf sluttet, a l Kirken h a r  
h a f t  et Taarn. som senere er nedre
vet. At delte er en Misforstaaelsc 
fremgaar for det første af, at der ikke 
i Grunden ved Vestgavlen er fund<‘l 
mindste Antydning af Grundsten eller 
Murstensbrokker, der kunde minde 
om en tidligere Taarnbygning, og for 
det andet a f den simple Tankcslul- 
ning, at hvis man havde nedrevet 
Taarnel, vilde man ikke have været 
omhyggelig for a t bevare Tandskiftet, 
som muliggjorde en senere Tilbyg
ning. Nej, Tandskiftet er afsat for at 
man senere kunde tilbygge et Taarn; 
del har hørt med i den oprindelige 
Plan; men man har ikke haft Raad 
til straks at virkeliggøre denne Del af 
Planen — og der er heller aldrig se
nere blevet Raad til det. I nyere Tid 
har Nebbelunde som fattig Erstatning 
for Taarnel faaet en af de lidet klæ
delige Tagryttere, opført paa Skibels 
Veslgavl og derefter er Klokkestablen



paa Kirkegarden nedrevet. Del er ef
ter Sigende sket i 1828. Vi gaar deref
ter over til at omtale de to Kirker 
liver for sig.

Nebbelunde Kirke gor med sin uhel
dige Tagrytter el hojsl beskedent Ind
tryk: den bestaar af et gammelt Skil» 
og Kor samt et noget nyere Vaahcn-

kct Kirken 1769 af Poul Abraham 
Lehn paa Hojbyga&rd.

Paa Skibets Ydermure ses Spor af 
de gam le, hojtsiddende, rundbuede 
Vinduer. Vaabonhuset har Trælott, 
Skibet har to og Koret en KTydshvæl- 
vtng. Paa begge Sider af Triumfbuen 
h a r  været Nischer med HelgcnfiguTcr

N E B B E L U N D E  KIRKE

hus. I Vcstgavlen er afsat en Portal, 
der var tænkt som Indgang, nair 
Planen om Taarnet var blevet til Vir
kelighed og som derfor kun havde en 
tyndere Fyldmur: i senere Tid er der 
her indsat et Vindue. I Tagrytteren 
hænger lo Klokker: den ene bærer 
Aarstallet 1603; den anden er omstøbt 
1831 efter en Klokke, der var skæn-

og formentlig Altre. Den ene Nische er 
nu tilmuret af Hensyn til Varmeappa
ratet. Kirkestole og Prædikestol er 
fornyet 1859.

Ved en mindre Restaurering i 70’er- 
ne fandi man paa Hvælvingerne en 
hel Del Kalkmalerier, som ved den 
delvise Afdækning blev meget ukyn
digt behandlet og derfor tildels éde-



lagt. Da der ikke engang var nogen 
Mulighed for al faa Malerierne ro 
staureret, blev de overkalkcde igen 
Senere blev p3a Nationalmuseets For- 
anstaltning en Del af Kalkmalerierne 
undersogl; de slummede fra Tiden 
henimod 1500 og er antagelig udforle 
samtidig med Indbygning af livret 
vingerne, nilledcrne gengav bibel
ske Scener navnlig fra det gamle Te

den hellige Nadver, i Sidefeltol mod 
Nord Krislus paa Korsel og Marie ved 
dets Fod. i Sidefeltet mod Syd Op
standelsen, i det overne Felt Kristi 
Genkomst og Menneskenes Opstan
delse. Tavlen har tidligere været for
synet med to Adelsvaahner. hvoru' 
det ene var Sparernes: de stod i Bog
staverne A. S. og L G. Antagelig An 
ne .Sparre og Lauritz Grubbe til Gam-

NF.BBELUNDF. KIRKE OG GADEKÆRET

stainente. Udførelsen var plump og 
tarvelig og de afdækkede Billeder i 
den hagesle Hvælving var tilmed 
ikke helt høviske efter Nutidens Be
greber; de blev derfor ikke restaure
ret. men tildækket paany.

Altertavlen er som Billedskærerar- 
hejde ikke særlig værdifuld, men 
••fter foretaget Opmaling og Forgyld
ning tager den sig helt godt ud. Den 
indrammer i  Malerier, i Midterfeltet

melgaard. der formentlig paa den Tid 
.'omkring 1000) maa have haft Bart 
i Danstedgaard.
Smukkere, sjældnere og mere kunst 

færdigt end Altertavlen er Panelet paa 
Alterbordets Forside, der ligesom Al
tertavlens Malerier stammer fra Ti
den omkring 1020, og er restaureret 
100!) af Maleren Termanscn fra Na
tionalmuseet. Det er el gammelt Træ
skærerarbejde, hvor der mellem de



udsknnrne Figurer paa Pnnelpillerne Modet damper; i Feltet mod Syd 
er malet kirkelige Figurer. I Feltet staar Kong David med Harpen.

ALTERTAVLEN I NEBBELUNDE

mod Nord soa Moses med Lovens Paa Alterbordet staar to gamle 
Tavler, i Midterfeltet Aron med en Malmstager uden Navn og Mærke 
Offcrskaal i Haanden, hvorfra Offer- saml! en syvarmet Messingkandela-



her. skænket af Pastor Nielsen 1916. 
1 1911 brændte Præstegaarden ag 
med den en forgyldt Alterkalk og 
Brudbakke, der 1610 var skænket 
Kirken af Kirsten Pors til Ollingso og 
Dansledgaard. Oblatæskcn. der lig ' 
ledes smeltede i Luerne, var 1715 
ska'nket af Sognepræsten lians Chri
stoffer Nielsen, en Son af Rodhy-Bv- 
fogden Niels Hansen.

Kirken har tidligere horl under 
Lungholm. men gik 1925 over til selv
ejende Institution; dens Formue er
27.500 Kr.. Renterne af de 15,000 
kan anvendes til narlig Vedligehol
delse. medens Resten er forlæholdt 
Hovedreparationerne.

Af de tidligere Sognepræster skal 
vi nævne lo, som hver paa sin Maa- 
de gjorde sig bemærket.

A L T E R P f l N E L E T  I N E B B E L U N D E

Granitdøbefonten er gammel og har 
Form som el Bæger med firkantet 
Fod; den er prydet med udhuggede 
Rebsnoninger. Paa del gamle Mcs- 
sing-Døbefad er der Billede af Marie 
Bebudelse.

Nedersl i Kirken ved den vestlige 
Ende staar et Pulpitur, hvorpaa er 
anbragt el Stueorgel.

Kirkegaarden er omgivet af et præg
tigt gammelt Kampestensdige.

Forst Magister Chr. Augustinisen 
Schandorf, som i 1680 paa Sanct- 
Hansdag >blev lier indsat og døde 
1712<. Han var trods Magister- 
titlen mindre heldig i sine Prædike
ner. af hvilke Rohde har bevaret føl
gende lille Prove:

»Jesus var en kon lille Dreng, m un
ter og vel tilmode, havde et dejligt 
Haar, saadant som Hans Mortensens 
lille Dreng her af Byen.«



Af en anden Støbning var Hr. Chri
sten Schmidt, der 1765 blev Slols- 
pnost ved Christiansborg og her vandt 
saa stor Yndest, al ban 1773 blev op- 
hojct til Riskop i Kristiania.

Familien Trojcl har gennem flere Ge
nerationer leveret Præster til Xehbe- 
lunde. Den ældste er Jacob Trojcl, der 
var Pnest her fra 1775 til 1805; han

DØBEFONTEN I NEBBELUNDE

efterfulgtes af sin Son Thomas Trojcl, 
som 1817 blev forflyttet til Fuglse og 
senere til Kobelev; hans Son P. L. 
Trojel blev 1870 Præst i Ncbbelunde 
og var der til han 1889 tog sin Af
sked; han dodc i Nakskov i den lioje 
Alder af 91 Aar.

Sædinoe Kirke virker meget monu
mentalt med sit svære Taarn, der har 
samme Bredde som Skibet — men 
har et altfor afknappel Spir. Gesim

serne rundt om Skib og Kor er alle 
fornyede og gor et noget »slikket« 
Indtryk.

I Skiltets og Korets Mure ses Lev. 
ninger af gamle Vinduer og Bore; paa 
Skiltets Sydside er saaledes Antyd
ning af det gamle Vaahcnhus, der var 
Indgang for Taarnet blev lilbygget 
og pan Korets Sydmur or en Pra'ste- 
indgangsportal i et Murfremspring. 
Taarnet, der har en ualmindelig svær 
Kampestenssokkel, stammer fra Ti
den omkring 1500 og er opfort i Til
slutning til Skibets Vestmur, der all - 
«ta udgor Taarnels Dstmur i Skibets 
Ilojde. Adgangen til Taarnloftel har 
oprindelig været ad on udvendig Sti
ge; thi Portalen til Doren ses endnu 
i andel Stokværk i Taarnels Syd
mur; man har engang indsat et Vindu 
i Doraahningen, men senere atter til- 
muret det, saaledes at Vindusbuen nu 
sidder midt i Dorportalen. Nu or 
Trappen til Loftet indo i Taarnet.

Indgangen er i Taarnets Vestmur 
og det overhvadvede Taarnrum tjener 
som Vaabenhus. Over Indgangen til 
Skibet cr indmuret el Relief af T. 
Stein, forestillende Krislus og den ka- 
naaiskc Kvinde ved Brønden. ITaarn- 
muren sidder en Ligsten med Ind
skriften: Herunder hviler erlig Kvin
de Dorthe Hansdatter, som boede i 
Dinnidso Gaard i 17 Aar og i Sædin- 
ge i 7 Aar og døde 7. Januar Anno 
1638. Gud give hende en glædelig Op
standelse.

1 Taarnet hænger lo Klokker. Den 
store har paa Midlen to firkantede



Felter, el paa hver Side; i det ene 
staar: Matz Erichson og Fru Anne 
Ahelgaard 1595 og i det andet: Hr. 
Christopher Hanssen. l)cn lille Klokke 
har en plattysk Indskrift, der fortiel
ler, at Sven Larsen har ladet den 
omstøbe i Stralsund 1595.

Paa Kirkeloflet ovenover Hval 
vingerne ses Xischerne efter de gamle

Om de ældste Kalkmalerier, altsaa 
fra Tiden henimod 1100 skrev Profes
sor Kornerup i sin Indberetning for 
en .Menneskealder siden:

»Ved Indbygningen af Hvælvinger 
og ny Vinduer er Væggenes Kalkma 
lorier forstyrrede og tildels odelagte. 
Der fremkom dog paa nordre Vie g 
nogle fragmentariske Stykker af Ma-

SÆDIN

rundbuede Vinduer samt utydelige 
Rester af Kalkmalerier, som stammer 
fra Slutningen af 1300erne. Efter Ind
bygning af Hvælvingerne, har man 
paany prydet Kirken med Kalkmale
rier; de kom frem ved en Restaure
ring i Slutningen af forrige Aarlnm- 
drede, men var saa medtagne, a l del 
meste igen maatte tildækkes.

E KIRKE

lericr, hvoriblandt et som forestillede 
en Mand, der forer de 2 Rovere til 
Korset, og en Drabant, der giver don 
ene Røver noget a l drikke af en K an
de. Drabanten har tofarvet Kjole, 
spidse Tricotsko og en Dolk ved Bæl
tet af en Form, som brugles ved Mid
ten af 15. Aarh. Pna samme Væg. 
baade under og over Hvælvingen



fremdroges et andet Billede, forestil 
lende St. Christoffer, som bærer Je
susbarnet: han stotler sig til ot blom
strende Træ; ved Siden af var svage 
Itids af Figurer, som synes at skulle 
forestille lludfletlelsen.

Paa Væggen over Triumfbuen af-

af Marie nred Barnet og et som 
forestillede Anna med smaa Figurer 
af Maria og Jesus i>na Skodet; bag 
Gruppen var nogle svage Rester at 
Figurer«.

Af Malerierne paa Skibets Hvælvin
ger. der altsaa er fra on noget senere

D E  F O R D Ø M T E  T R Æ K K E S  T I L  H E L V E D E S G f l B E T

dækkedes til hojre Side en stor En
gel: Billedet var i hoj Grad defeet. 
Midt over Buen var Resier af et an
det Maleri forestillende Gud Fader, 
som skalær Sol og Maane; den ind
byggede Hvælving dækker hans Ho
ved. Buen var omgivet af en Bordt 
med Pnlmeller.

Endvidere har der været el Billede

Tid (ea. 1520), fandtes i den venstre 
Hvælving et Billede af Chrislus som 
Himmeldrot; han stod i en mandel- 
formel Glorie med Jordkloden som 
Fodskammel; tilvenstre kmelede Ma
ria med Krone paa Hovedet og fagert 
Haar ned ad Ryggen, i hejre Haand 
holdt hun et Hjerte foran sit Bryst. 
Tilhøjre knælede Johannes Døber i



sin Dyrehaars Klædning. Et endnu 
tildels bevaret Billede i en nf de nor
dre Kapper forestiller Himmerige: St. 
Teler aabner Porten til »del hellige 
Jerusalenu og forer de gode Sjæle 
ind; de ovrige Dele af Billedet er til
dækket igen-, tilhøjre har været et her 
gengivet Billede af Helvede, hvor man 
ser en Djævel med Horn, Hale og 
Fugleklor trækkende de Fordømte i 
en stor Lænke ind i Helvedsgabel, i 
Gabet sidder en Skikelse med Snabel, 
lang Hale samt Hjortehorn, den holder 
paa Skødet en Figur med Kattepoter, 
lange Orer og Menneskeansigt; for
neden griber en Djævel en nogen 
(utugtig) Kvinde.

D J Æ V E L E N  OQ DEN U T U Q T IQ E  KVIND E

D E  H E L L I G E  T R E  K O N G E R

1 Korets Hvælving er bevaret et 
Billede af de hellige 3 Konger, der 
bringer Gaver til Jesusbarnet, den for
reste knæler og frenirækker et — 
Drikkehorn, den anden peger op mod 
Stjernen. Maria sidder med Jesusbar
net paa Skødet, hun har langt gult 
Haar og Krone paa Hovedet.

Hvælvingsmalerierne var ikke af 
stort kunstnerisk Værd; Figurerne var 
for det meste uden Nuancering o g 
Skygning i Farverne og omgivne af 
sorlgraa Konturer.

Del ser ud til at Skibets Mure har 
været for svage til al taalc Trykket af 
de indbyggede Hvælvinger, thi man 
har tværs over den ene af dem an 
bragt en Bjælke til Sammenspænding 
af Murene; den pynter naturligvis 
ikke i Kirkerummet.

I Skibets Vestende er et Pulpitut



fra Renæssancetiden med et Orgel. 
Hag delte hænger el gammelt Kruci
fiks fra den katolske Tid, næn uden 
kunstnerisk Værd. Prædikestolen er 
enkel, delt i Felter med Rebsnoningcr 
paa Sejlerne og forsynet med Lyd- 
himmel; den stammer fra Slutningen 
af 1600erne. En Messingkrone i Ski
bet er fra samme Tidsrum, Døbefon
ten er af Faxesten, spinkel og for
holdsvis ny.

I Korets Sidevægge er Rum til Ro- 
gelsekar og i Sydmuren er indsat en 
stor Ligsten, der tidligere har ligget 
foran Alteret. Stenen har næsten le- 
gemsstore Figurer af en Mand i

Rustning og en Kvinde i lange, folde
rige Klæder. Under Figurerne staar;

»Her ligger begrafven erlig oc vel
byrdig Mand Matz Erichsen til Sedin- 
ge, som døde den 20. Aprilis Aar 1685 
og hviler nu i Herren med hans kjærc 
Hostruc erlig oc velbyrdig Fru Anna
Avelgaard som døde denne D ag ___
Aar . . . .  hvis Sjæl lever hos Gud 
evindelig*.

Over Figurernes Hoveder staar i 
brede buede Baand nogle Skriftsprog 
og overst er i  Vaabenskjolde. Oven
over Manden staar Slaglen Mor- 
mands Vaaben: enMorian, ydersi til 
Venstre staar hans Moders Slæglsvaa- 
hen: Gnyernes Tverbjælke med Ibskal- 
lerne. Ovenover Kvinden staar Abild- 
gaard’emes Vaaben: et flettet Hegn 
med Æbler foroven og neden, og til 
Højre herfor hendes Moders Slægts- 
vaaben: Lund’ernes Orn med en 
Stjerne i Stedet for Hoved. Paa Grav
stenen er Mads Eriksen Mormands 
Dødsnar altsaa angivet til 1585: men 
paa den store Klokke er han som 
nævnt anført som Giver under Aars- 
tallel 1595.

Altertavlen er et Billedskærearbejde 
fra den katolske Tid og har oprindelig 
været en saakaldtSkabstnvle, d. v. s. 
Sidefløjene sad paa Hængsler og 
kunde lukkes sammen om Midterlav- 
len for at skaane den. Paa Bagsiden 
af Dorene — der jo dannede Tavlens 
Forside, naar de var lukkede — var 
malede Fremstillinger fra den hellige 
Skrift. 1588 blev Tavlen omdannet 
pna en hojst haardhændet Maade, saa

L I G S T E N E N  I S Æ D I N G E  K O R



den blev en fast Tavle. Og som den 
staar nu, med en graalig, meget uhel
dig Farve over del Hele, virker don 
alt andet end smukt. I Midterfeltet for
oven findes et Billedskærerarbejde 
forestillende Korsfästelsen; midt i 
dette store Billede ses Kristus og 
Hoverne pno Korset, men kun Kri
stus har Nagler gennem Hænder

paa den anden Side forst P ila tus'.Skri
ver (med Papirrullen) og en Strids
mand og dernæst Pilatus og ved .Si
den af ham en Ypperstepræst, der be
brejder ham, a l han lod skrive »Jo
dernes Konge<. Midterfeltet forneden 
er ved Sejler og Buer delt i to Felter, 
som nu er forsynede med Skriftsprog, 
men sikkert oprindelig ogsaa liar haft

A L T E R T A V L E N  I SÆDINO E

og Fodder, Røverne er kun bun
det til Korset. Tanken hermed 
har naturligvis været yderligere at 
fremhæve Krislus Lidelser, men 
Kunstneren har manglet Tanke for, al 
han dermed forfalskede ikke alene 
de historiske Kendsgerninger, men 
ogsaa hele Grundtonen i Lidelses
historien. Paa den ene Side af Kri
slus staar fire Kvinder og en Apostel,

Figurer. Sidefløjene, de tidligere 
Skabsdøre, som oprindelig har været 
smykket med Malerier, er nu delt paa 
tværs, saa de hver har to Felter, som 
er forsynede med mere eller min
dre fuldstændige Relieffer. I den nor
dre Sidefløjs nederste Felt viser Bil - 
ledskærerarhejdel Kristus knælende i 
Bøn i Getsemane Have og bag ham 
tre sovende Disciple. I det øverste



Felt fremstilles Gangen lil Golgala; 
en romersk Soldal trækker af med Je
sus i et Tov. medens Simon af Cyrene 
lager fat i Korset. 1 sondre Flojs ne- 
dcrslc Felt ser man Jesus med Torne
kronen paa Hovedet; en Mand kom
mer med Purpurkaaben for at lægge 
den over Jesus Skuldre, foran slaar 
en Soldat. I overstc Felt er kun en Fi
gur bevaret, det er Krislus. der sidder 
ikla'dt Purpurkaaben og Tornekro
nen. — Det er ingen stor Kunstner, 
der har leveret dette Billcdskærorar- 
læjde, men Kompositionen er interes
sant og del 4—500 Aar gamle Arbej
de burde derfor fredes og restaureres 
under Nationalmuseets Ledelse.

Paa Alterbordet findes el Par store 
Malmstager fra Middelalderen, en 
nyere 7-armel Kandelaber og en stor, 
meget gammel Bibel; de 5 fetrsle Bla
de mangler og dermed ogsaa Titelbla
det, der skulde angive Aarslallct.

Allerkarrene er 1878 skænket Kir
ken af Hofjægermester Brun paa 
Sa'dingegaard, efter al de gamle Al
lerkar nævnte Aar var brændt sam 
men med Kirkeværgens Hus. De var 
skænket Kirken af ovennævnte Mads 
Eriksen Mormand og hans Hustru 
Anne Abildgaard.

Kirkegaardcn er omgivet af et pragt
fuldt Kamposlensdigc og kTanset af 
nogle kæmpemæssige Asketræer. 1 
Kirkens nordvestlige Hjerne er for 
nogle Aar siden opfort et Lighus.

Kirken, der tidligere hørte under 
Lungholm, blev 192,’>selvejende Insti
tution med en Formue paa 18,600 Kr.

Sædinge har for Reformationen været 
et selvstændigt Kald og hatt sin egen 
Præslegaard. Den blev seneTe som 
Anneksgaard drevet under Nebbe- 
lunde Præslegaard, indtil Sogncprte- 
sten Jacot) Trojet 1785 tik Tilladelse 
til at afhamdc den lil Hojbygaards 
Ejer mod visse Ydelser.

DE GAMLE GAARDE.

Som for nævnt er af de gamle 
Adelsgaarde nu kun Sædingcgaard og 
Danstedgaard tilbage.

Sædingegaard er meget gammel; 
man kan følge den helt tilbage til Val- 
demarstiden. Den horte som før 
nævnt under Krongodset paa Valde
mar Sejrs Tid og blev 1360 sammen 
med Bondergodsel i Lille Sædinge af 
Valdemar Allerdag pantsat lil Bene
dikt Ahlefeldl, der eflerhannden hav
de fanel del meste lollandske Kron
gods i Pant for de Laan, hvormed han 
forstrakte Kongen. Ved Indlosningen 
af delle Pant er Hovedgnarden anta
gelig solgt fra, medens Bøndergodset 
vendte tilbage til Kronen. 1385 ejedes 
Sædingegaard nemlig af Dronning 
MargrethesHigskanslerJotmnes Svend
sen Bryms. der ses at have holdt Ret- 
lerling paa Sædingegaard. Han spil
lede iovrigl en fremtrædende Rolle i 
den Række Godskøb, Margrethe fore
tog for at svække Adelens og oge Kro
nens Magt; han har beseglet en lang 
Række af disse Skødebreve. Han døde 
omkring 1416 og Sædingegaard gik 
saa i Arv til Sønnen Bertel B r y m s .  

der 1439 nævnes som dens Bjer. Han



var dette Aør med til al opsige Erik 
af Pommern Huldskab og Troskab, og 
1-f-fG var han med at besegle desaa- 
kaldle »Lollandske Vilkaar«, der hav
de til Formaal al trykke Bonderne 
dybere ned i Armod og Afhængighed.

Senere kom Sædingegaard, antage
lig ved Giflermani eller Arv i Jas Jo
hn nsens Besiddelse; han ejede ogsaa 
Dansledgaard og ved hans Død H79 
blev disse Ejendomme skiflel mellem 
Børnene: en af Dolrene, Eline, var 
gift med Christoffer Jensen Basse nf 
den ansele Adelsslægt med Vildsvine- 
hovedet i sit Vaabenskjold. En anden 
Christoffer Jensen af Slægten Sparre 
synes ligeledes at have .været blandt 
Arvingerne. De udlejede Sædinge
gaard til Mads Eriksen Goye, der se
nere man have købt den; thi Sønnen 
Erik Madsen Gøye skænkede 1507 el 
»Pund Jord« i Bukkehave Mark til 
Sa'dinge Kirke, og Datteren Else 
Madsdatter Goye bragte Sædinge
gaard til sin Mand Erik Mogensen 
Mormand, der tillige ejede Bramslyk
ke og meget andel Gods. Som en af 
den Smanlandske Adels Befuldmæg
tigede beseglede han 1536 den store 
Reces i Kobenhavn efter Christian 
III Kroning; Aan levede endnu 
1615. Af hans 7 Børn arvede Sønnen 
Mads Eriksen Mormand Sædinge
gaard Det er ham og hans Hustru 
Anne Ahildgaard, som ligger begravet 
foran Alteret i Sædinge Kirke og som 
viste sig saa gavmild mod Kirken.

Mads Eriksen Mormand og hans 
Hustru var — vistnok ufrivillig —

indblandet i den forargelige Historie 
med Broderdatteren Sofie paa Brams- 
lykke. Sofie var noget »los paa Traa- 
den«, havde faaet et uægte Barn med 
Knud Brahe og var nu blevet forel
sket igen. Forældrene vilde ikke vide 
noget af Partiet og derfor besluttede 
hun at flygte, medens de i Foraaret 
1580 var i Udlandet. Paa Bramslykke 
ledede da Fasteren Maren Huset og 
med hende blev Sofie let enig. Maren 
Mormand havde nemlig ogsaa i sin 
Ungdom faaet et uægte Barn og var 
hlcven gift med en »ufri« Mand, som 
nu var dod, hvorefter Broderen Mo
gens Eriksen til Bramslykke havde 
taget sig af hende. Nu lagde hun 
Raad op med Sofio og de blev enige 
om. at hun skulde flygte og udgives 
for at være død og begravet. Kome
dien saltes i Scene og gik godt. Sofie 
blev farlig 9yg og blev plejet af Fa
ster Maren. Fraregnet en i Planen 
indviet Pige. fik ingen andre Lov at 
komme ind til hende. Sygdommen 
log hurtig cn saa alvorlig Vending, at 
Jomfruen døde, og Fasteren og P i
gen lagde hende derefter i Kislen 
og sørgede sammen med Farbrode
ren Mnds Eriksen til Sædinge for 
Begravelsen, der overværedes af alle 
Godsets Folk. Men mærkeligt nok for
svandt Jomfru Sofies Pige samtidig 
med Dødsfaldet, og da man paa God
set ymtede om, a t Jomfruen slet ikke 
var død, søgte Forældrene efter de
res Hjemkomst Kongens Tilladelse til 
at opgrave og undersøge Kisten; del 
skete den 19. Maj 1680, og del viste



sig da, al Kisten kun indeholdlSten 
og Halm. Gennem en anstillct Un
dersøgelse kunde man folge den bort- 
flyglodes Spor til Nakskov, hvor hun 
- -  under Foregivende af at hedde 
Margrethe Hansdaller og være gift 
med en Skrædder — horde i to Næt
ter. Hun blev derfra befordret til 
Taars. men her forsvandt hende; 
Spor. Formentlig lmr Elskeren ventet

hende paa Langeland. Senere dukke
de hun op paany og blev gift med en 
> uf ri < Mand.

Paa Mads Eriksens Gravsten staar 
jo, at han dodc 1585, men i nogle Do
kumenter anfores, at han paa cl se
nere Tidspunkt laa i Trætte med Bro- 
dersonnen Erik Mogensen Mormand, 
og paa Kirkeklokken af 1595 staar 
han som Giver. Andel Steds anføres 
hans Kone -1. Januar 1590 som Enke,

saa Efterretningerne er meget mod
stridende paa dette Punkt. Sædingc- 
gaard, som han havde faaet med Ko 
lien. havde han allerede 1571 givet 
hende >Hrev paa for hendes Livstid-, 
livornaar hun d<de vides ikke.

1017 skriver Mads Eriksens Brodor- 
son, Erik Christoffersen Mormand sig 
til Sædinge og maa vel saa have ar 
vet den efter Anne Abihlgaards Dod.

Selv dode han 1622 og hans Son Hcr- 
lof Eriksen Mormand arvede saa 
Sadingegaard; endnu 1631 skrev han 
sig >til Sædinge«; men kort efter 
solgte han den til Palle Rosenkrantz. 
Efter dennes Dod tilfaldt Sædinge- 
gaard Datteren Birgitte, som var gift 
med den rige Christen Skeel*). Hans 
Son Jorgen Skeel, der blev betegnet

S / E D I N G E G A A R D S  H O V E D B Y G N I N G
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som Datidens rigeste Mand, arvede 
Sædingegaard; han var gift med den 
onde og gerrige Benedicte Margrethe 
Brockdorff, som efter hans Død 1695 
arvede hans lollandske Godser. Hun 
solgte 1698 Sædingegaard ved offent
lig Auktion til Sognepræst Hans Vin
ding i Radsted. Hovedgaarden havde 
da 33 Td. Hartkorn og Bendergodset 
bestod af 6 Gaarde og 6 Huse i Lille 
Sædinge. 2 ode Gaarde i Norre og 1 
Gaard i Bukkehave.

Hnns Vinding solgte kort efter 
Siedingegaard til Gcheimeraad H. U. 
Lfllzow paa Søholt, som opforte en 
ny Hovedbygning i »italiensk Stil«; 
formentlig er del LQlzow, som har 
faaet Tilladelse til a l nedbryde Lille 
Sædinges Bondergaarde og lægge de
res Jorder under Hovedgaarden. Efter 
ham gik den i Arv til Sønnen Oberst 
C. F. Lfllzow og derefter til dennes 
Svigersøn, Stiftamtmand, Kammer
herre Godske v. Krogh, der 1788 solg
te den til Kammerraad C. F. Dall for 
21,300 Rigsdaler. Dall afstod 1831 
Sædingegaard til Sønnen Godske 
Dall, der 1859 solgte den til Proprie 
tær Wilhelm Tesdorpf, Ejer af Gol- 
tesgnlæ, for 120,000 Rigsdaler. Gaar- 
den havde da godt 54 Td. Hartkorn. 
1871 solgte Wilhelm Tesdorpf .Sædin
gegaard for 160,000 Kr. til Etalsraad 
E. Tesdorpf, der udvidede Gaardcn 
ved al købe en Bondegaard i 
Bukkehave med 16 Td. Hartkorn for
100,000 Kr. saml en Række Smaa- 
parceller. Gnardens Hartkorn kom 
derved op paa knapt 78 Td. Ved

Skiftesamling efter Tesdorpfs Død 
i 1889 tilfaldt Sædingegaard Sviger
sønnen. Hofjægermester O. Brun til 
Krogerup og den blev da vurderet til
590,000 Kr., hvoraf de 92,823 Kr. var 
for Besætningen. Brun havde dog 
allerede 1874 efter sil Giftermaat 
med Ida Tesdorpf faaet overladt 
Sædingegaard og laget Ophold der 
1881 blev den nuværende Hovedbyg
ning opført. Ladegaarden brændte 
1886 og blev genopfort i udvidet 
Form, men bra-ndte igen 1907, hvor
efter de vidtstrakte moderne Avls
bygninger, Gaarden nu har, blev 
bygget.

1916 solgte Brun Sædingegaard til 
J. Nymann -for 1,050,000 Kr. Gaarden 
har nu 370 Hektar med knapt 78 Td. 
Hartkorn, Ejendomskylden er 770,809 
Kr., hvoraf 488,200 er Jordværdi.

Danstedgaard er en ældgammel 
Gaard, men dens tidligste Ejendoms
forhold er vanskelige a l udrede. 
Trods megen Umage er det ikke lyk
kedes mig at naa videre end til at 
faslslaa, a l Slægterne Daa, Sparre, 
Skave og Basse, gennem 1300erne og 
1400erne har haft større eller mindre 
Parter i den. Nogen fremtrædende 
Rolle som Adelsgaard og Bolig for 
mægtige Slægter har den da neppe 
spillet i dette Tidsrum.

Del hedder om Christian Daa, at 
han 1443 var bosat paa Lolland, 
maa9ke har det været paa Dansted; 
hnn var 1446 med at besegle »Lol
lands Arilkaar«. Hans Son Claus Dan 
erhvervede store Besiddelser paa



Sjælland, mon har vistnok bibeholdt 
Forbindelsen med Fædrenegaarden 
pnu Lolland; men forsi med hans 
Sonneson Erik Daa har vi fast Fod
fæste paa Dansted. Der foreligger 
nemlig en Dom fra Lollands Lands
ting af 1533. der fradømmer Erik Daa 
til Dansted en Jord i Lille Sædingc. 
som tilhørende 'Nebbelunde Kirke 
Erik Daas Søn, Jørgen Daa, skTev sig 
»til Dansted«; men heller ikke han 
boede her. Han ejede ogsaa Snedinge 
og Vollerup og gjorde forøvrigl Tjene
ste ved Hove. Hans Datter Karen 
bragte ved sit Giftermaal 1600 Dan
sted som Modgift til sin Ægtefælle 
Claus Pors til Ollingso*). Hnn døde 
allerede 1617 og Karen Daa sad nu 
Enke med 7 Bom, hvoraJ den ældste 
kun var 15 Aar; men deH var heldig
vis noget »til Bedste« baade for hen
de og Børnene; thi hun var Ejer af 
ialt 301 Td. Hartkorn.

Det officielle Skifte med Børnene 
fandt Sted i April 1633, men var na
turligvis forberedt længe for inden. 
Ved Skiftet beholdt Karen Daa Dan
sted. hvor hun forud havde opfort en 
standsmæssig Bolig. Der havde som 
for berørt ikke boet Adelsfolk paa 
Gaarden i longe Tider og i Præsle- 
indberetningen af 1624 hedder det 
om Dansled, at det har været »el 
gammelt Herresæde, hvorpaa nu bo 
lo Bønder og horer de Daa’er til«. 
Selvfølgelig gjorde den rige Karen 
Daa, igen sin Fædrencgaard, som

•) Han er omtalt i Sønder Herred
Side 262.

hun nu log Ophold paa, til cl virke
ligt Herresæde. De brede Grave, der 
har omgivet Gaarden og hvoraf der 
endnu er betydelige Rester, er hen
dos Værk.

Ogsaa paa anden Maade kendtes 
det i Sognet, at der nu kom til at Ito 
Adelsfolk i dets Midte. Karen Daa 
skulde blandt andet have en stands
mæssig Plads i Kirken, hvor der ikke 
var forbeholdt Dansted anden Stol 
end den, Gnardcns Bonder havde sid
det i. Allerede i Januar-Februar 1633 
indgav Karen Daa Ansøgning lil 
Kongen om at faa anvist de to øver
ste Stolestader paa hver Side i Neb- 
hclundc Kirke til sig og sine Folk; 
hun tilbød i Stedet al indrette en ny 
Stol i Koret til Præstens Kvindfolk 
— som før havde resideret i den 
overslc Stol — og lade opstille en 
Stol foran Indgangen til Projdike- 
stolcn lil Præstefamiliens mandlige 
Medlemmer og yderligere vilde hun 
forlænge Pulpituret (d. v. s. den 
Balkon, der her som andre Steder 
var bygget ovenover Sloleradernc) 
saa Folk fra Menigheden kunde hen
vises hertil. Skulde del alligevel kni
be med Pladsen, mente hun, at Folk 
fra Norre og Tofte kunde henvises 
til Sædinge Kirke, hvor der var 
Plads nok. 1 et Kongebrev af 20. Fe- 
bruer 1633 Pik hun bevilget del an
søgte paa de opgivne Vilkaar; dog un
derstreges del, al de Folk fra Nebbe
lunde Sogn, der eventuelt blev hen
vist til Sædingc Kirke, skulde være 
hendes egne Bonder i Norre og ToJlc,



og <lo skulde /remdeles svare deres 
Ydelser (il Nebbelunde Kirke, sna- 
ledes at der ikke skele nogen For
skydning i Sognekirkernes Indkom
ster.

Karen Daa er antagelig død 16(8; 
thi dette Aar faar hendes ugifte Dat
ter, Kirsten Birgitte, Bevilling til at 
være sin egen Værge og kort efter — 
11. Oktober 1618 tilskøder Broderen 
Claus Pors hende sin Part i Dansted 
To Aar efter 10. December 1660 pant
sætter hun Dansted til Erik Rosen- 
krantz for 1000 Rigsdaler. Antagelig 
er hun ved denne Tid blcven gift med 
Joehum Frideric von Preus og hen
des Broder, Rudbeck Pors, lmr saa er
hvervet en Part i Gaarden og har la
get Ophold der; thi i .Matriklen af 
1664 staar der ved Dansted, >som 
Rudbeck Pors paabocr«. 1666 overta
ger Christen Scheel Dansted eller 
Rudbeck Pors’ Part i den og sælger 
den til Henning Dahldorph (som var 
gift med on Pors) for 1100 Rigsdaler. 
1672 der Rudbeck Pors og hans Dat
ter, der var gift med Hermann Knas ‘ 
og ligesom Tanten hed Birgitte Chri
stine Pors, fragaar da Arv og Gæld 
efter ham i et Dokument dateret Dan
sted 22. April 1672. Det sidste vi ho
rer om Porserne og Dansted er en 
Dom paa Lollands Landsting afsagt 
den 3. December 1674. hvor Jockum 
Frideric von Preus og hans Frue Bir
gitte Christine Pors (den ældre) til
pligtes at betale Erik Kragh el af 
hende udstedt Gældsbevis i Dansted- 
gaard.

Gaarden har med andre Ord den 
sidste halve Snes Anr vairel splittet 
pnn mange Hamder gennem udstedte 
og ikke rettidig indfriede Pantebreve.

1676 blev Danstedgaard atter sam
let paa fin Haand. idel Ridefoged Niels 
Hansen paa Tosirup (dot senere 
Christin nssæde) opkøbte alle Priorite
terne. Birgitte Kristine Pors og hen
des .-Egtefadle Friderieh v. Preus hav
de i Januar 1676 solgt deres Part s 
Danstedgaard til Prokurator Mads 
Hyldtoft i Nakskov, og denne Part 
koble nu Niels Hansen den 6. Fe
bruar samme Aar. Den 9. April koble 
han Erik Kraghs Part af dennes Enke 
Vibecke Rosenkran!?., og den 21. Sep
tember samme Aar koble ban endelig 
af Formynderen for Dornene i Birgitte 
Christine Rudbeksdatter Pors’ Gifler- 
maal med Herman Kaas den sidste 
Part i Dansted. Men dermed gik 
Gaarden over paa borgerlig Haand. 
hvorved alle Adelsrettigheder bort
faldt. Dansledgaards Dage som Adels- 
gaard var tilende.

Den nye Ejer sad paa Dansled- 
gaard indtil han 1696 blev udnævnt 
til Byfoged i Rodby. Han solgte da 
Gaarden til Forpagter H. Wrede paa 
Øllingsø. som ejede den indtil 1720. 
da ban afhændede den til Frederik 
Fellhuusen, efter hvem den gik i 
Arv til Sønnen Didrik Fclthuuscn. Ef
ter sidstnævntes Dod solgte Arvinger
ne 1738 Danstedgaard ved offentlig 
Auktion til P. Beeh tor 3530 Rigsda
ler. Bech dode faa Aar efter og hans 
Enke ægtede da D. C. Suhr, deij 1751



solgte Gaarden til Ridefoged Brik 
Winslrup for <200 Rigsdaler. Denne 
blev hurtig ked af Ejendommen og 
solgte den 5 Aar efter for samme 
Pris til Soren Müller

Müller frasolgte Rondergodset og 
afhændede derpaa i 1758 Panstcd 
gaard til Grev C. I). Reventlow for 
en Købesum af H00 Rigsdaler Grev

Kirketerp. der senere solgte den lil 
Cordoa. der igen afhændede den lit 
Grev Hardenberg Rovcntlows uægte 
Son Lojtnant Revcntberg. En
delig solgte Reventlærgs Enke 1857 
Gaarden for 1)5.000 Rigsdaler til X. E. 
Petersen, der Anret efter opforte en 
ny Hovedbygning, som staar endnu. 
Petersen dodo 1 SO 1 og hans Enke sad

D A N S T E D G A f l R D

Reventlow opførte 1786 el nyt eneta
ges Stuehus og lagde nyt Bønder
gods under Gaarden ved at kobe Buk- 
kehavegods og indlemmede derefter 
Dansledgaard i Grevskabet Chrisli- 
nnssæde. Dnnstedgaard havde da 2 t 
Td. Hartkorn og Bonderhartkornet ud
gjorde 109 Td. Forbindelsen med 
Grevskabet varede dog ikke ret læn
ge, idet Greven hngefler solgte Dan- 
stedgaard til I-andvæscnskommissær

derefter som Ejer paa Danstedgaard 
indtil 1903. da hun solgte Gaarden til 
Christen M. Petersen for 172,<82 Kr. 
Han solgte 1006 Danstedgaard for
200.000 Kr. til dens nuværende Ejer, 
Proprietær X. P. T. Skafte.

Xatten til den 31. Oktober 1909 
hjemsøgtes Danstedgaard af en storre 
Brand, idet Lade- og Staldbygninger
ne fuldshendig lagdes i Aske, hvor
ved Gaardcns værdifulde Besætning



for Størstedelen indebrændte. Efter 
Branden opførtes meget moderne 
Stald- og Ladebygninger. Dansfed- 
gaards Skov er bekendt for den store 
HaagckoJoni, der her har Tilhold, og 
som anretter stor Skade paa Egnens 
Marker. Der drives hvert Foraar en 
meget energisk Jagt paa disse Skade
dyr. og endskont der nedlægges Tu
sinder af dem, synes Plagen dog at 
være lige stor.

Til Dansledgaard horer 163 Hektar 
(deraf l i  Skov) med 36'A Td. Hart
korn og 378,200 Kr. Ejendomsskyld, 
hvoraf de 239,200 er Jordværdi.

BYERNE.

Nebbelunde Sogn har Byerne Neb- 
bolundc, Bnkkehave, Norre og Tofte, 
medens Sædingc Sogn kun har Byen 
af samme Navn. Der er ingen Tvivl 
om, at Byerne i Nebbclunde Sogn med 
Hensyn til Alder har den Rækkdfol- 
ge, hvori de her er opforle. Nebbelundc 
er den ældste, senere er Arealerne om 
Bukkehave taget op til Dyrkning, og 
der or dannet en Udflytterby, og del 
samme har senere gentaget sig. forst 
med Norre og saa med Tofte. Den 
sidste er altsaa en ny By, men ny i 
denne Forbindelse er ganske vist ot 
liojsl relativt Begreb. Thi naar man 
ser bort fra de Bebyggelser, der er 
opslaael efter Udstykningen for 125 a 
150 Aar siden, saa er de ■nye« Byer 
mindst 5—600 Aar gamle.

Efterretningerne om Bondebyerne, 
er for 1600-Aarenc ydersi sparsom
me og selv efter den Tid er Oplysnin

gerne — udover .Matriklerne og S yns
forretningerne — ret tilfældige. 1 
Provst Christjernsens Visitatsbog fin
der man f. Eks. en Bemærkning om, 
af Provsten 1589 forbod Sogncfolkct 
i Xebbelunde at klemte med Kirke
klokkerne til deres Bystævne eller a n 
den verslig Handel, ligesom han be
falede dem af holde op med den ugu
delige Juleleg, de plejede at holde; 
men vi faar desværre ikke at vide, 
hvori denne Juleleg bestod. At Prov
stens Befaling intet har hjulpet, tor 
man dog rolig gaa ud fra.

Vi gør altsaa en Dyd af Nødvendig
heden og springer helt ned til 1660. 
Vurderingen af den Skade, Svenske
krigen havde forvoldt paa Selvejer- 
gaardene og Kronens Fæstogaardc, gi 
ver os et særligt mørkt Billetle af T il
standen i Nebbelunde-Sædinge.

I Nebbelunde By er Gaardene alle 
haardt ramponerede, men de e r d*r 
dog. Om Bukkehave hedder del der
imod kort og godt; Alle Gaarde og 
Huse er af brændt eller nedbrudt med 
Undtagelse af Hans Rasm ussens 
Gaard, der er stærkt brøstfældig. I 
Tofte er det ikke bedre, ogsaa her er 
alle Gaarde og Huse afbrændt eller 
nedbrudt, >saa nær som el Stykke Lo, 
som staar af Rasmus Meris Gaard«. 
Norre er sluppet lidt billigere. I en 
Gaard har Svenskerne nedbrudt 28 
Spænderum, i en anden 1-t Spænde- 
rum og af det. der her staar til Rest 
er alle Bjælker og a lt Træværk ud
hugget. Sædingc er del ogsaa gaaet 
haardt ud over. Peder Laugs, Hans



Oboes, Hans Rytters, Hans Madsens 
og Peder Hansens Gaarde er alle af
brænd t af Fjenden. Alle Byens andre 
Gaarde laa ode og nedbrudte, alt 
Tommer og Træ, der fandtes i dem, 
var taget til Brændsel af Svenskerne; 
hist og her stod en Stump af en Læn
ge. del var alt. Selv alle Gærder om 
Marker, Haver og Bronde var oprevet 
og brændt. Kreaturer. Korn og Bohave 
var naturligvis rovet. Del er ikke 
vanskeligt at danne sig et Begreb om 
den raadende Nod og Elendighed.

Det er da ikke at undres over, at 
man i Mnlriklen 4 Aar senere endnu 
finder mange ode Gaarde og ikke faa 
med meget brøstfældige Bygninger. 
Sammen med Bønderne var jo Staten 
forarmet og manglede om ikke Villie 
saa baade Evne til at hjælpo og For- 
slaaelse af. hvad der udkrævedes for 
at bringe Sagerne nogenledes paa Fo
de. Med Krigsodelæggelsen som Bag
grund virker del særligt grelt al se 
Selvejerganrdene dobbelt beskattede; 
det hedder f. Eks. om Niels Muhle i 
Nehhelunde: »Bygden Ivrostfældig,
Hartkorn 6 Td.. men skal svare Skat 
af 11 Td «. Del er da ikke sært, at 
man hist og her moder Sætningen: 
»Ejendommen afstanen«, d. v. s. Eje
ren har foretrukket al blive Fæster 
under Kronen i Stedet for a l være 
Selvejer. Af Dobbeltsognets 9 Sclv- 
ojergaarde i 1004 var der 1088 kun én 
tilbage; de andre var bleven Fæste- 
gaarde, dels frivillig, dels ved Dom, 
idet de var tildømt Kronen for mang
lende Skatter. Det gik langsomt med

al faa de ødelagte Gaarde blot no
genlunde paa Fode igen, og mest 
langsomt gik det med Kronens Fæste- 
gaarde; thi her knirkede Administra- 
tionsmaskineriet baade langsommere 
og besværligere, og den Smørelse, der 
skulde til baade aabenlyst og i del 
skjulte, maatte Bønderne levere. Al 
Kronens 17 Fæstegaardo i Store 
Sædingc laa endnu i 1061, 4 Aar efter 
Krigens Afslutning. 7 som Brandtom
ter og Ruiner og de fleste af do andre 
fik Prædikatet meget brostfældig. Ja, 
endnu i 1688 er Skaderne ikke af
hjulpne. thi i Kommissionens Synsfor
retning over Kronens Fæstegods paa 
Ix)lland-Fal8ter hedder del om 8 af 
Gaardenc i Store Sædinge. at de kun 
har et Alhus (Stuehus') paa fra 6 til 
11 Fag og paa lo af Gaardone mang
ler fremdeles enhver Bygning. Allo 
de andre Gaarde har kun ringe og 
brøstfældige Udhuse. Hvad manden 
Gang forstod ved forfaldne freingaar 
bedst af en Bemærkning fra Syns
forretningen i Tofte; den lyder saa- 
ledcs: »Jens Rasmussen har lo smnn 
Huslronger, som er noget forfaldno; 
der sinar Stoller under«. 1 de forskel
lige Beretninger fra alle Dolrheltsog- 
nels Byer er Billedet overall del 
samme; der or nok af mørke Pletter, 
men saare faa Lyspunkter.

Skolerne har begyndt deres Virke 
1743. For don Tid havde Degnene - -  
der var en i hvert Sogn — den Op
gave a l undervise alle Sognets Bom 
i Christendom og intet andet, og selv 
dermed var del kun kummerligt. I



Bispens Visitatsprolokol fra 1788 
hedder del f. Eks. om Nobbelunde- 
Sædingc- Ungdommen or dnarlig op
lys! (i Christondom) paa Grund al 
manglende Skoleholder. Ved Forord
ningen af 28. Januar 1789 blev del 
befalet al hygge Skoler overalt i Sog
nene. hvor der kunde siges at være 
Trang til del: en eller flere i hvert 
Sogn. Det var ikke Paladser, man 
den Gang tænkte paa. Forskriften til 
Opførelsen lod saaledcs: »Skolehuset 
skal være paa 8 a 10 Fag af god Bon- 
dehygning med Stolper og Fodstyk
ker, klinede Vægge og Halmtag, ind
delt med Stald for to Koer og nogle 
Fnar. Plads lil Foder og Brænde og 
noget hojere under Loftet end i de 
ordinære Benderhuse. Skolestuen skal 
være snn stor, nt alle Bornene der* 
hekvemmelig kan rummes, og den 
skal ved et Invt Skillerum være delt 
i lo Parler, saa Pigerne sidder ad
skilt fra Drengene«. Bondernc skul
de gratis kore Tommer ag Materialer 
og skaffe lær og Ris til Væggene. 
Husmændcnc skulde forrette Haand- 
langcrarhejdet; men de øvrige Udgif
ter skulde fordeles paa Hartkornsejer- 
ne. Hvor Degneboligen havde en Be
liggenhed, der var passende for en 
Skole, skulde den udvides ved Tilbyg
ning, saa den kunde gere Fyldest som 
Skolehus. Trods de beskedne Fordrin
ger vakle Forordningen megen Mod- 
villic hos de store Hartkornsejere, der 
kom til al bære en væsentlig Del af 
Byrden baado ved nusets Opførelse

og ved Udredningen af Skoleholde
rens beskedne Lon.

I Sædingc blev Degneboligen an 
vendt som Skolehus, men for Nebbe 
lunde Sogn bestemte Kommissionen, 
nt der skulde bygges en ny Skole i 
Bukkehave som liggende midt iSognet. 
Abraham læhn, Hojbygaard — der 
som nnforl under Holeby-Bursø gjor
de Indvendinger mod Skoleordningen 
i dette Sogn — meldte sig ogsnn mod 
Protest mod den foreslaaede Ordning 
i Xehhnlundc og indgav en Klage til 
Kongen. Han vilde have Degneboli
gen i Xebbelunde anvendt som Skole, 
hvorved man slap for nt ansætte on 
Skoleholder og slap mod a t udvide 
Degneboligen i Stedet for at opføro en 
hol ny Skole. Han mente, at del kun
de va>ro ligegyldigt om Børnene fra 
Norre og Tofte skulde gaa til Bukke- 
have eller de skulde gaa den halve 
Fjerdingvej længere til Xcblælunde. 
Hans Klage blev sendt (il Biskoppens 
og Amtmandens Erklæring og den lød 
paa. at Skolen burde ligge i Bukke- 
have, hvorefter det blev tilkendegivet 
Lehn, al han uden videre Ophold og 
Indvending havde at medvirke til al 
Skolen i Bukkehave snarost kom i 
Gang.

Ncbbclundc Sogns første Skole blev 
aHsaa lagt i Bukkehave og begyndte 
sin Virksomhed 17-W. Den har an ta
gelig virket til omkring 1780, da der 
vist blev sluttet en Overenskpmsl 
mellem Bosidderno paa Christin nssæ
de og Lungholm saaledcs, a t den



førstnævnte Godsbesidder oprettede 
en Skole i Norre, og don sidstnævnte 
en i Nebbelunde. Skolebygningen i 
Dukkehave blev saa af Christians- 
sæde oprettet som Hospital (Fattig
hus) og del samme gjorde vistnok 
Lungholm ved den gamle Degnebolig 
i Xebbelundc. Begge disse Stiftelser 
overgik senere til Kommunen, der 
1876 solgte dem begge og oprettede en 
ny Fattiggaard i Xebbelundc. Iluset 
i Bukkehave sinar endnu ved Lan
devejen nedenfor Bukkehaveganrd. 
Huset i Xebbelundc er derimod ned 
revet.

Omkring 18-10 forlod man den sidst 
nævnte Skoleordning, nedlagde Sko
lerne i Xorre og Nebbelunde og byg
gede en ny Skole ved Højris, pnn 
Hjørnet af Sædingevejen og Vejen 
til Xorre. Skolebygningen $ Xorre gor 
nu Tjeneste som Privatbolig for Byens 
Smed. Efter at Tesdorpf i 1886 
havde købt den fer nævnte Gaard 
i Bukkehave overlod han dennes 
Sluchus og cn Rest af Udhusene 
til Kommunen, der omdannede det 
til Skole, hvorefter Højrisskolen 
blev nedrevet og Jordlodden lagt un
der Sædingcganrd. Xu var man altsaa 
vendt tilbage til Ordningen fra 1743; 
men den var selvfølgelig ikke hold
bar i Længden, og 1027 opførte man 
da lo nye Forskoler, cn i Xorre og cn 
r Xebbelundc; saa kun de større Born 
skal gaa til Bukkehave.

Sædinge nuværende Skole er opført 
1888 pen den gamle Skoles Grund.

Nebbfllonde, d. v. s. Lunden paa
Xohbet (.Næsset), stammer sikkert fra 
Hedenskabets Dage og har maaske 
den Gang været el Offersted. De første 
Kirkebygninger her hjemme valgte 
fortrinsvis de hedenske Helligdomme 
til Kirkeplads, og lagde saa stor Vægt 
herpaa, at andre og mere praktiske 
Hensyn maalto vige. Hvis ikke det 
har været Tilfældet ogsaa her, er det 
vanskeligt at forslaa, hvorfor man 
har lagt Kirken i Sognets yderste 
Hjerne.

Banken, hvorpaa Kirken ligger, har 
som Hcgel været forskaanet for Over
svømmelser ved Højvande og Storm
flod, men meget al Xebbclundemar- 
kerne var stærkt udsat og led betyde
lig! under Oversvømmelserne. Bøn
derne havde vel rejst Diger af Sand, 
Tang og His, der kunde holde et al
mindeligt Højvande ude, men naar 
Stormfloden kom, beled de intet.

1 Matriklen af 1664 er Nebbelunde 
opført med 16 Gnarde, hvoraf de 5 er 
Selvejergnardc, den ene er Præste- 
gnarden, som »hannem af hans kgl 
Majestæt naadigst er pnviligereL d. 
v. s. skattefri. Af Fæslegaardcnc laa 3 
under Kronen, 4 under Lungholm, 2 
under Gammelgaard og 1 under Bre 
mersvold. Byen havde desuden 6 Ga- 
dcliuso, der siod paa cn Selvejer- 
gaards Grund, som ejedes af Præalen 
Chrislen Andersen, samt en Degne
bolig og cn Vejrmølle, som ogsaa til
hørte Præsten og stod paa Præsle- 
gnnrdens Grund.



Mollen betegnedes i Matrik- noget; den gamle Stubmolle fik Lov
len soni brostfæidig, men >bekom i al staa til 1020, saa faldt den for nye
sin Velmagts Tid 8 Tdr. Mel. Hari- Tiders nye Skikke.

N E B B E L U N D E S  NU F O R S V U N D N E  S T U B M Ø L L E

korn 4 Td.« For halvandet Hundrede Vejen fra Nebbelunde til Sædingc 
Aar siden vilde Lehn, som da ejede er oprindelig anlagt som Færdselsvej
Mollen have flyttet den hen i Nærhe- for Præsten fra den ene Kirke til den
den af Holeby, men det blev ikke til anden. Bønderne havde ikke stort



Brug for Vejen og derfor var de me 
gel uvillige til at holde den blot saa 
meget i Stand, at den var nogenlunde 
farlvir 1792 er det blevet saa galt. at 
Sognepræsten Jacob Kofoed Trojd 
klager til Kongen. Han skriver, at 
lians Kirkevej fra Nebbelunde til 
S;edinge er i >den alleryderligste slet
te Forfatning« Han ansoger om al 
den maa blive sat i Stand ve<l kon
gelig Befaling og paa kongelig Heg
ning og Belobcl bagefter fordelt paa 
rette Vedkommende og inddrevet. 
Stiftamtmanden giver Klagen Med
hold. Der bliver saa givet Ordre til 
at anvise 77 Rigsdaler, 72 Sk. til 
Vejens Istandsa-ttelso og til al lade 
Arbejdet udfore og Pengene inddrive 
bagefter.

1830 havde Nebbelunde 10 Bon- 
dergaardc og 14 jordlose Huse.

Nu har Byen 4 Proprielærgaarde. 
nemlig landogaard og Nebbelunde- 
gaard samtM a t r i k c 1 n r. 4a mfl. 50 
Hektar, 8 Td. Hk. 97,000 Kr. Fjendsk 
og 62.400 Kr. Jordv. Mt k n r .  8 mil. 
50 Hektar 7 Td. Hk. 102,000 Kr 
Kjdsk., 07,000 Kr. Jordv. Endvidere 7 
Bondergaarde, 3 Smaagaarde. 15 Hus- 
ma*nd og 12 Huse med ringe Jordtil 
liggende. Præstegnarden, der blev ud
skiftet 1782 har nu kun godt 1 Hek
tar og er skyldsat 'for 22,000 Kr. Fat
tighuset. der er genopfort efter en 
Brand 1914, og Forskolen opfort 1927.

Proprietærgaarden Landogaard var 
indtil 1911 en Gaard paa godt 5 
Td. Hartkorn. L. P. Skaffe, som da 
koble Gaarden, udvidede den ved Kob

nf en Gaard paa 5 Td. Hartkorn, som 
blev lagt under Landogaard. Jorgen

LRNDØQUftKD

Helletoft Skatte sadger 1917 Lando
gaard til N. Christensen for 265,000 
Kr. Aaret efter bliver den for 370,000 
Kr. solgt til P. Andersen, som 1920 
sa lger den til 11. Chr. Petersen for
100.000 Kr. 1921 bliver der gjort Ud
læg i Gaarden og Chr. Christiansen, 
Bjernæs overtager den for 224,000 
Kr. Udhusene var saa elendige, at de 
Aaret i Forvejen var blæst ned. Gaar
den har nu 141 Hektar (hvoraf ca. J4 
er Eng' med 10>5 Td. Hartkorn. 
100.800 Kr. Ejendomsskyld, hvoraf
120.000 Kr. er Jordværdi.

NEBBElUNDEGArtRO

1854 solgte Baroniet Sonderkarle en 
Gaard paa 4 Td. Hk. til L. P. Chri-



stensen for +700 Haler. Gaarden, der 
fik Navnel Anesminde, blev 1910 af 
Christensens Datter solgt til Mejeri
ejer Hansen for 80,000 Kr., han gav 
den Navnet Nebbelundegnard og til
koble forskellige Parceller, saa Hart
kornet blev 8% Td. 1918 solgte Han
sen Gaarden til Chr. Larsen, Tjørne
vang for 320,000 Kr., han solgte den 
igen til 11. A. Olsen, Nivaa for 330,000 
Kr. 1920 solgte Olsen Gaarden til 
Johs. Markussen for +28,500 Kr. Han 
afstod 1922 Ncbbelundegaard til Se
verin Laursen for 280,380 Kr. og ved 
Tvangsauktion 192+ udlagdes den til 
Chr. Nielsen for 180,000 Kr. Gaarden 
har 85 Hektar med 8 Td. Hk. og
100.000 Kr. Ejendomsskyld, hvoraf 
83,+00 er Jordværdi.

Bnkkehave har pnn sit Omraade for
uden Hansted Hovedgaard Proprie

B U K K E H f l V E G f l f l R D

lærgaarden B u k k e  h a v e g a  a r d  
med 72 Hektar, 18.^ Td. Hk., 203,300 
Kr. Ejendomsskyld, hvoraf 105,000 er 
Jordværdi.

Bukkehave har en Gang været ved 
at faa en Hovedgaard, idet en Mand 
samlede en hel Del Bondergods, men

han nnnede ikke at faa etableret Ilo- 
vedgaarden. Del var Peter Alroe, der 
boede paa en af Byens Bondergaar- 
de og omtales en Hel i Amtets Copi- 
hoger i 1770erne. Han faar Tilladelse 
til at brænde Brændevin til eget Brug. 
»da han ikke kan« henregnes til Bon 
destanden og svarer Familieskat og 
Consumtion lig Ejerne af fri lloved- 
gaaixlc«. Han faar desuden vedtaget et 
Hoverireglement for sine Fæstebøn
der, hvoraf de fleste boede i Bukke
have, Gerringe og Brandstrup. 1770 
købte Grev Heventlow hele Herlig
heden og lagde den under Hansted.

1GG+ havde Bukkehave C Bondcr- 
gaarde. den ene var en Selvejergaard 
paa G>* Td. Hartkorn, men skulde 
skatte af 12 Td. 3 Fæstegaardo horte 
under Kronen — deraf var 1 »ode og 
afbrudte — og 2 under Sø-dinge 
gaard; der var 5 Husmandssteder, 
hvor de + var ode. 1830 var der + 
halve Bondergnarde, 8 Huse med Jord 
og 2 uden Jord, hvilket viser, al Hcrr?- 
gaardene har opslugt nogle af Fa'stø- 
gaardene. Nu er der den for nævnte 
Proprielærgaard, en Lillegaard, + 
Husmandssteder og 51Iuse med ringe 
Jordtilliggende, Byen har en Holde
plads paa Nakskov-Rodbybanen (der 
dog er lukket paa Grund af Uoverens
stemmelse mellem Banen og Sogne- 
raadeO, den for nævnte Skole, der i 
Ejendomsskyld er sat til 15.+00 Kr., 
saml Andelsmejeriet »Fælleshaab, der 
or skyldsal til 50,000 Kr.

None havde endnu 16G0 noget Skov 
idet en Synsforretning over Sven



skornes Fremfærd mod Skovene be
retter. at der i Xorre Ellemose var 
mdhugget 110 Hisege og al Ritmeste
ren, der havde lagt sig i Kvarter i 
Xnrrc, hvade givet Ordre dertil. Ma
triklen af 1001 har en Ejendomsgaard 
(med 5 Td. Hartkorn, der skal svare 
Skal af 12 Td.) og 10 Fæslegaarde. der 
var delt mellem Kronen, Sædinge- 
gaard Tostrup. Olstrup, Bromcrsvold 
og Haulykke. 1830 havde Byen 8 
Bondergaarde. 1 lfalvgaard, 18 Huse 
med Jord og 1 uden Jord.

Nu har Byen Proprietærgnarden 
Norregaard samt 4 Bondergaarde. 0 
Smaagaarde. 7 Husmandsbrug og 3 
Huse med ringe Jordlilliggende og en
delig den for nævnte nye Forskole.

• NORREGf lRRD

1 Aarene 1830—10 samles Norre
gaard af 3 Bondergaarde. 1855 sælger 
Bokclmann Gaarden lil Lujtnont Rc- 
ventborg for 51,000 Rigsdaler; den 
har da godt 22 Td. Hartkorn. 18Ö1 
sudger Revenlhergs Enke Gaarden til 
Hans Svendsen for <8.000 RigsdaW. 
Svendsens Fallitbo sælger 1807 Norre
gaard lil Leo Svane for 54,500 Rigs
daler. Svane sælger 1875 Gaarden lil 
Stab I felt Muller for 156,000 Kr., og

han overdrager den 1880 for 188,000 
Kr. til Kobmand Hovmands Enke. 
Otto Hovmand arver 1805 Gaarden og 
hans I lodsbo sælger den 1924 for
380.000 Kr. til Aage Due-Pclcrsen.

Tofle er ikke alene Sognets yngste, 
mon ogsaa mindste By. Den Omstæn
dighed. at der er opplojel Munkestens- 
stykker paa en af Markerne og at 
denne Mark kaldtes Kirkebjerg har 
affedt et Sagn om, at der engang har 
ligget en Kirke. Den rigtige Forkla
ring er, al Munkestenene hidrorcr fra 
den tidligere nævnte Adelsgaard og al 
Navnet Kirkebjerg kommer af. at den
ne Mark eller en Del af den har væ
ret skænket Nebbclunde Kirke.

180 i havde Byen 8 Gaarde og 2 Hu 
se 1830 var der 3 Gaarde og 3 Huse, 
og nu er der 3 Bondergaarde.

Sædinge er langt den storslc af Bob- 
beltsognets Byer og navnlig har den 
en tæt Villabebyggelsd lige ind und^r 
Rodby. 1684 havde den 14 Fa'slegaar- 
de og 5 Husmænd, der alle Ina nnd«r 
Kronen. 1830 havde den fremdeles 14 
Bondergaarde, 7 Huse med Jord og 5 
uden Jord. Nu har den foruden Herre- 
gaarden 13 Bondergaarde, 5 Smaa
gaarde. 9 Husmænd og 97 Huse med 
ringe Jordtilliggende. Dernæst har 
den Jernbanestation, Skole. Forsam- 
lingsbygning og Logebyging, Jorde- 
moderbolig m. m.

Legaterne er ikke imponerende. De 
for nævnte Falligsliflelser i Bukke
have og Nebbelunde horer egentlig 
herunder, men er jo forlængst ude af



Verden. Landvæsenskommissær Mor
ten Kirkelerp paa Danstedgaard op
rettede 1884 et Legat paa 160 Rigs- 
bankdnler til Fordel for trængende 
Skolelærerenker i Nebbelunde Sogn; 
var der ingen saadanne Enker skulde 
Renten lægges (il Kapitalen. 1841 blev 
Fundatsen ændret derhen, at Renten 
kunde anvendes til Beklædingshjælp 
for Konfirmander. Kapitalen er nu 
vokset li! 400 Kr. og Renten heraf 
ydes til Konfirmander fortrinsvis fra 
Danstedgaards Husmandshjem. Lega
tet bestyres af Sogneraadet.

— Pastor Julius Schade oprettede 
1869 et Legat paa 400 Rigsdaler, nu 
800 Kr., hvis Renter anvendes til 
Klæder foren fattig Konfirmand, elfer 
i Mangel heraf som Julegave til Fat
tige. Beslyres af Sognepræsten og 
Sogneraadet.

— Landvæsenskommissær Hans Ol
sen og Hustru har oprettet cl Legat 
paa 6000 Kr. for værdige Trængende 
i Nebbelunde og Vindeby Sogne. Le
gatets Renter uddeles hverlandel Aar 
i den ene af de to Kommuner; det læ
styres af Nebbelunde Sogncraad.



TIRSTED- SKØRR1NGE- VEJLEBY

OLDTIDSMINDERNE taler her i 
Trillingesognct et klart og man

gefarvet SpTOg. Romantisk og kamp- 
stcmt lyder det fra Tirsteds stolte 
Dauta, fredeligt og samfundsprsegel 
fra Oldtidsbopladscn ved den senere, 
nu længst forsvundne Landsby Tved, 
rigt og festligt gennem Vejleby ringens 
svære Guld. fattigt og troslcslost gen
nem Trællegraven ved Vejleby.

Runestenen fra Tirsted er i Omfang 
den storke og i Højde den næststørste 
i hele Landel; den er ca. 3 'Meter hej 
og ca. 5 Meter i Omkreds. Længe før 
Runeristeren gjorde den berømt med 
sine Runer, har den indtaget en frem
trædende Plads i Oldtidens Folkeliv. 
Der er nemlig overall paa Stenen 
frembragt skaalformede Fordybnin
ger, der er hellige Symboler paa Sol- 
filbedclsen og alt9aa stammer fra 
Stenalderens tidligste Dage. Fot Tu
sinder — maaske Titusinder — Aar 
tilbage samledes vore Forfædre om 
denne Sten som en Helligdom og 
bragt deres Offer til Solguden, der 
gav dem Varme og Liv, Føde og Klæ
der. Solguden blev glemt og afløst af 
andre Guder i lang Rækkefølge og 
Kæmpestenen laa upaaagtet indtil 
Asalærens sidste Aarhundrede, da

nordiske Vikinger fo’r viden om i Ev- 
ropa og spredte Rædsel, Frygt og Be
undring om deres Vej. Da udkaa- 
redes Kæmpcslenen til Bauta over en 
nf de ypperste Mrend i Vikingernes 
Rækker, 1-olliken Frode. Stenens Ind
skrift lyder;

assAo oo  hildulv rejste  denne sten
EFTER DERES FTUENDE. FRODE. HAN VRR 
M/ENDENES (KRIOERNESI FØRER, HUN DØDE 
I SVERR1G OG OMKOM I FREGERS FLOK 
(VIKINGESKARE). DA ALLE VIKINGER < OMKOM)

Del er sjeldcnt, man er i Stand til 
at give Runestenenes Navne fast 
IMads i Historien, men det er Tilfæl
det med Tirstedstenens. Fregers eller 
Frøgers Navn findes paa flere svenske 
Runestene, og man ved om ham, al 
han var en svensk Høvding, der en 
Tid lang tjente med sin Skare i Myk- 
lagaard (Grækenland). Derfra drog 
han hjem lilSverrig og samlede en 
Vikingeskare, der vakle Frygt og Be
undring viden om. Blandt hans Folk 
var ogsaa Frode fra Lolland. Efter at 
Frøger var falden, blev Frode Ska
rens Høvding og udførte med don san 
vældige Bedrifter, at hans og hans 
Trops Ry for viden om Lande i før
ste Halvdel af 1000-Aarene. Under et 
Togt i Sverrig mødte Skaren en langt 
overmægtig Hær, men vilde ikke vige



og stred til sidste Mand. Ikke en af liar slaaet kan ikke med Bestemthed 
Ka'inpernc overlevede Slaget: men oplyses. Gamle Beretninger om at
Frænderne i Tirsled rejste Frode det den bar staaet paa en Kæmpehøj har

TI RS TE D- RUNE S TE NEN

stolte Minde, hans Navn og Færd næppe noget paa sig; Frode og hans 
værdig. Mænd er gravlagl i Sverig, saa  en-

llvor i Tirsted Stenen oprindelig hver Forbindelse mellem Stenen og



Højen er udelukket. En anden Beret
ning gaar ud paa, at Stenen har 
slaaet ved Runealensvad i Gerringe, 
men heller ikke herom ved vi noget 
sikkert. Da Worm landt den i første 
Halvdel af 1600-Aarene, sad den i 
den sondre Mur om Tirsted Kirkc- 
gaard. 1652 blev den sammen med 
Kcltingeslenen forlangt indsendt til 
Kobenhavn, og begge blev transpor
teret til Nysted, hvor de skulde vente 
paa Skibslejlighed, og blev — glemt. 
Iler fandt Ahildgaard 1766 Tirsted- 
stenen »nedsunken i Jorden i Fisker
gaden, midt for Vejen, som gaar til 
Skibsbroen«. Paa hans Foranledning 
blev Stenen dækket med Jord og sik
ret mod Overlast. 1814. retlede Kom
missionen for Oldsagers Opbevaring 
Anmodning til Kancelliet om at faa de 
to Runestene, som laa i Nysted, fort 
til Kobenhavn, men det varede endnu 
3 Aar, for Runestenene endelig naae- 
de deres Bestemmelsessted. Begge 
Sten blev rejst ved Trinitatis Kirke
plads og her stod de et halvt Hun
drede Aar. Endelig 1867 overførtes de 
til Nationalmuseet og fik Plads i Ru
nehallen.

— Fra Bautastenen vender vi os 
til Vejlebyringcn, der er 4—500 Aar 
ældre og ligeledes hører til det ypper
ste indenfor sil Omraade; den er en 
af de største og smukkeste Hnlsguld- 
ringe, Nationalmuseet ejer; dens Va'gl 
er ca. 530 Gram. Halsringen er som 
alle den Slags Siqykkcr ikke smedet 
sammen til en fast Ring; dens En
destykker løber forbi hinanden, saa

dens ene Side er dobbelt, hvorved 
den let kan aabnes og skydes over 
Hovedet ned paa Halsen. Ringen blev 
— hedder det i Indberetningen tit Na
tionalmuseet — 1846 fundet paa en 
af »llellebankegaardts Marker, som 
ikke tidligere havde været dyrket, 
men laa hen med Krat, fordi Grun
den var noget »moradsig«. Helleban- 
kegaard skulde ligge i Nærheden af 
»Hellebanken«. Disse Navne er nu 
ikke mere kendte i Sognet; men man 
ved. at Ringen er fundet paa den 
Gaardejer NVoising nu tilhorende 
Gaard paa Vejleby Skov, Nord for 
landevejen fra Nakskov til Chri- 
stianssæde. Der er na:ppe Tvivl om, 
at Ringen er henlagt her som et Offer 
til en eller anden Guddom. Stedet bar 
sikkert den Gang været ret sumpigl 
og utilgængeligt, Mosegrunden er 
vokset op over det kostbare Offer og 
lmr gemt det i 12—1300 Aar, indtil 
Ilcllebnnkcganrd-Mandcns Plov brag
te det frem for Dagens Lys. Manden 
selv havde ikke Begreb om, al det 
var en Skat, han havde fundet; han 
hængte Ringen paa en Gærdestav. 
medens han gik hjem til Middag, og 
forst om Aftenen gik han en Tur ned 
til Smeden med Ringen for at faa 
undersøgt, hvad den var af, Smeden 
huggede en Slump Guldtraad af Rin
gen, men blev ikke stort klogere af det. 
Han gnv saa Bonden det Raad at tage 
Ringen med til Byen for at høre, hvad 
man derinde mente om den. Bonden 
tog ogsna Ringen med til Maribo og 
viste den frem paa et Yærtshus, hvor



en Tilstedeværende, der aabenbarl 
forstod sig paa de Dele, bod ham 2f 
Rigsdaler for Ringen. Til alt Held 
blandede en ung Kommis sig nu i Sa
gen og randede Bonden til at bringe 
Ringen til hans Principal Købmand 
Sidenius. Denne var straks paa det 
rene med, al det var Guld, og han op
fordrede Bonden til at bringe Ringen 
til Grev Revenllow, som havde juri
disk Ret til at modtage og videre
bringe all Danefæ, der blev fundet 
pan han9 Jord, og da ogsan paa Helle- 
bnnkegaard som var Fæstegaard un
der Christin nssæde. Greven sendte 
Ringen ind til Nationalmuseet, der 
betalte dens Guldværdi med 513 
Rigsdaler. Heraf fik Manden, der hav
de fundet Ringen de 100, og for 
Restsummen byggede Greven i »Nær
heden af det Sled, hvor Ringen var 
fundet« el Hospital med Have og 
Vænge til el Par Køer. Stiftelsen be- 
9laar endnu, den ligger paa Nordsi
den af Landevejen og giver stadig 
Husrum til 6 gamle Kvinder fra 
Grevskabet.

. — Vel omtrent fra samme 
Tidsrum som den kostbare Ring er 
den fattige Massegrav ved Vejleby; 
den blev fundet 1923 ved Anlæget af 
Nakskov-Rodbybanen og ligger tæt 
udenfor del gamle Vejleby, hvor 
Vejen til Opager skærer Banen. Der 
blev en Meter under Jordoverfladen 
fundet en Mængde Skeletdele af 
Mænd og Kvinder, men af Gravgods 
kun enkelte Jerngenstande af ringe 
Værdi. Det hele var saa fattigt, at

man maa antage, det er en Begra
velsesplads for Trælle, man her er 
stodt paa. Fanger, som blev taget i 
Krig, blev jo Trælle og anvendtes til 
alt haardl og simpelt Arbejde, og de 
res Børn blev ligeledes Trælle, saa 
Standen blev stadig holdt vedlige.

Ældst af alle de her omtalte Fund 
er den store Boplads, der 1897 blev 
fundet paa Koldinggaards Mark, om
trent midtvejs mellem Landevejen 
gennem det nye Vejleby og Vejen 
gennem del gamle Vejleby. Findeste
det er paa et mod Syd svagt skraa- 
nende Terræn. Bopladsen, der var ct 
Par Hundrede Meter i Længden og 
noget mindre i Bredden, har gennem 
el Par Hundrede Aar fra ca, 200 til 
-<00 efter Christi Fodsel, baarel en 
Oldtids-Landsby. Bopladsen er dæk
ket af et 25—30 cm tykt Muldlag og 
blev derfor ikke opdaget ved Plnj- 
ning, men ved Drænarbejde. Af Hus- 
roslcr fandtes kun nogle Levninger 
af Lervægge, der ved Udsvaadc var 
brændt til en haard Masse. Risflct- 
ningen, hvorpaa Leret har været 
slaaei eller Stolper, der 'har baarel 
Væggen, fandt man intet Spor af; 
men Affald var der i store Mængder. 
Der fandtes paa Pladsen mange 
større og mindre Huller, gravet i 
Lerbunden og senere fyldt med Af
fald. De er fremkommet ved, a t Old- 
lidsfolkene har gravet Ler til Hus
væggene og til Brænding af Lerkar. 
Senere har de fyldt Hullerne med 
Affald. Enkelte af Hullerne vaT saa 
store og dybe, a t de ganske sikkert



har gjort Tjeneste som Vandhuller. 
Jorden inde i Husene og Pladsen 
udenom har været belagt med el 
eller to I^ig haandslore Sten, dels al 
naturlig Størrelse, dels kløvede, olie 
tillige sodede og skomede al Ild. Del 
skørnede og sodede hidrører vel dels 
fra, al Stenene har været hrugt til 
Bundlag i den lille Grube, der danne
de Ildsledet, dels Ira Hytternes Brand. 
Ofle laa denne Brolægning ovenpaa 
on opfyldt Grube, hvilket viser, at 
man har bygget ovenpaa Opfyldnin
gen-, men heri er jo inlet mærkeligt, 
naar man erindrer, at Pladsen har 
været beboet i cl Par Hundrede Aar.

Nationalmuseet fik kun undersogl 
en ringe Del af denne store Boplads, 
den største Oldlidsboplads, man end
nu har konstateret. Alligevel optoges 
der fra de undersøgte Affaldshulter 
over 9000 Potteskaar og over 30,000 
Knogler eller Dele deraf. Lerkarrene 
har været meget forskellig i Møn
ster og Form og det er navnlig ved 
Hjælp af de her skiftende Moder og 
Monstre, at man har kunnet bestem
me Bopladsens Alder og 'Længden af 
del Tidsrum, hvori den har vauet be
boet. Der var Skaar af Kar i alle 
Størrelser, lige fra smaa Kogekar til 
Husholdningsbrug og til meget store 
Kar paa en Meters Højde og derover, 
sikkert bestemt til Beholdere forKorn.

Knoglerne viste med al ønskelig 
Tydelighed, at Landsbyens Beboere 
har levet ikke af Jagt, men af Kvæg
avl. Af Knoglerne hidrørte nemlig 
langt de fleste fra Oxer, men ogsaa

mange tra Heste, Faar og Svin, Knog
ler trn Hund. Ged, Høne, And og 
Gaas var sjeldncre, dog tilstrække
lig mange til at udelukke enhver 
Tvivl om, at ogsaa disse Dyr var 
Husdyr. Heste-Knoglerne hidrørte Ira 
Dyr i alle Aldre og var ligesom de 
andre spaltede og sendcrslagne, saa 
Hosten ganske utvivlsomt har været 
spist. Af jagede Dyr fandtes derimod 
kun faa Knogler, men der forekom 
bnade Krondyr, Bnadyr og Hæv, og- 
saa enkelte Kugle. En Betingelse for 
Husdyrbrugel var Nierheden af Skov, 
hvor Kvæget kunde søge Fode, og det 
er ogsaa givet, al Skoven har strakt 
sig ta't lien til Bopladsens Nordside; 
Sporene viser, ni Skoven væsentlig 
har bestaael af Eg og Haseel.

Bopladsens Folk har som fast bo
siddende naturligvis ogsaa været 
Agerdyrkere. Herpan findes ligeledes 
lydelige Beviser i Affald og Lerskaar. 
Byg har været den mest dyrkede 
Kornsort, men Hvede, Havre og Rug 
har ogsaa været kendt og dyrket

Af Hedskaber og Hnandværkssager 
fandtes kun lidet og kun Hester af 
opslidle eller itubrækkede Ting, hvil
ket jo let forklares derved, at her 
ikke har været Tale om Flugt eller 
hastigt Opbrud fra Bopladsen. Naar 
man efter et Par Hundrede Anrs For
løb har forladt den, er del sket gen
nem en langsom og gradvis Flytning 
til en anden Plads i Nierheden. Der 
er fundet Rester af Knive, Saxe og 
Xoglcr, 3 Benodde til Kastespyd 
eller Pil, Halvdelen af et stort Træ-



kolløhoved, el Stykke udhulet Hjor
tetak med et ringformet Indsnit ud
vendig. bestemt til at fastholde el 
Baand, hvilket lader formode, at den 
har været Tud til en Lædersask, en 
Bidselstang forarbejdet af en Hjorte
tak samt andre Brudstykker af Ben 
og Hornredskaber, endelig nogle faa 
Smykkeperlcr af Bav og Guldblik 
samt Jemnaale.

Tæl Nord for denne Oldtidsboplads 
har ligget en Landsby Tved, hvis 
Plads endnu markeres af 4 gamle 
Vandingshuller, som viser Lands
byens Retning fra Bopladsen i en Li
nie mod Nordvest. Tved betyder en 
aaben Plads mellem to Skove og 
Landsbyen er allsaa bygget paa en 
ryddet Skovpinds. Det er sikkert ikke 
for dristigt at antage, at denne Lands
by har været en direkte Efterkom
mer af Oldtidsbopladsen. Del største 
af Vandingsstederne, formentligi By
parken, kaldes endnu Tvedshule, 
eller Tvedshul. Byen selv er udslettet 
for mange Hundrede Aar siden; i den 
ældste, nu over 300 Aar gamle Præ- 
steindberetning, nævnes den ikke, 
den er altsaa forsvundet før den Tid 
og rimeligvis 1 æ n g e før den Tid. Al
ligevel kan man — ved at lage Fan
tasien lidt til Hjælp — knytte For
bindelsen fra Oldtidspindsen gennem 
Landsbyen Tved og ned til vore 
Dage.

De Jorder, hvorpaa Oldtidtiboplad- 
sen og Landsbyen Tved har ligget, 
hører til Gaarden Koldinggaard, der 
nu ligger ved Hovedlandevejen, men

tidligere har ligget nede paa Marken, 
lidt nordøst for Oldtidsboplndscn og 
lidt sydost for den Linie af Vandin
ger, der betegner Landsbyen Tveds 
Beliggenhed. Koldinggaard, som Nav
net nu ofte staves er en paa Skriver
kontorerne besørget Forvanskning af 
Ordet Kolunggaard, hvilket ogsaa Ud
talen tyder paa. Lung er en gammel 
lollands Betegnelse for Kær. Vi har f. 
Eks. ved Birket lo gamle Kær, der 
hedder Kirkelung og Møllelung, det 
ene ligger ved Kirken, det andet ved 
den gamle Møllebakke. Kolung sva
rer til Kohave; det ene er Kæret, hvor 
Koerne gaar, del andet er Skoven, 
hvor Koerne gaar. Lige Syd for Old
tidsbopladsen har der tidligere været 
et snndanl Kær, hvorom den nuleven
de Slægt har hørt de gamle fortælle 
Dette Kær hed Kolungen, Marken 
derved hed Kolungmarkcn, og den 
Gaatd, der blev bygget paa denne 
Mark hed Kolunggaard. Den nævnes 
i de gamle Matrikler ved Navn og 
paa en saadan Maade, at del man 
anses for givet, al den har været en 
gammel Hovedgaard og sikkert oprin
delig har været paa Adelsmands 
Haand. Del ligger da nær a t antage, 
al det er denne Gaard, der har op
slugt de 4 Tved-Gaarde. I Matriklen 
af 1688 hedder det;

»Koldinggaard øde for 48 Aar si
den. Fra samme Gaards Jord er Kol- 
ding-Vænge og en Del anden Jord 
fratagen. Resten haver været i Brug 
til en Gaard, Hans Jyde haver be
boet«.



Efter denne Beretning eT Gaarden 
brændt omkring 1.610, en Del af Jor
derne er derefter frataget og tilbage 
er blevet en Bondegaard, men at og- 
saa denne hnr været en Del over del 
almindelige for en Bondegaard, frem- 
gaar af de Bygninger, der — antage
lig ved Slutningen af 1600-Aarene — 
or rejst paa den og hvoraf Stuehuset 
og en Del af den ene Længe stod til 
Branden i 1900. Dette Stuehus ad
skille sig alene ved sin Højde fra Da
tidens Bøndergaarde; der var nemlig 
4'-4 Alen lil Loftet. Murene var ikke 
klinede, men stampede Lervægge paa 
en Alens Tykkelse. 1 Haven stod en 
slor Eg. som heldigvis endnu er be
varet; don har sikkert en 4—500 Aar 
paa Bagen. Formentlig har Gaarden 
været opført lil en Biriccdommer, Ri
defoged eller anden »Standsperson« 
under Chrislinnssæde.

- -  Vejleby Sogn har foruden Tved 
haft endnu en Landsby, som er ud
slettet. Det or Torpe, som laa ved Kir
ken og bestod af Præstegaarden. 4 
Bøndergaarde og en Degnebolig. Ef
ter denne Landsby blev Kirken ofte 
kaldt Torpe Kirke, del er bl. a. Til
fælde i Provst Chrisljernsens Visi- 
lalsbog fra Slutningen af 1500-Aare- 
ne. Ogsaa andre Steder har man 
Eksempler paa, at Sognekirken er be-' 
nævnt efter den nærmeste Landsby, 
ilørredskirke blev f. Eka. kaldet Kar
leby og Ringsebolle kaldtes Egeby. Et 
Tingsvidne fra 1464 siger al Mæn- 
dene fra Torpe sammen med Man
dene fra Vejleby er Ejere af Vejleby

Skov. De fire Gaarde i Torpe blev — 
formentlig af en eller anden Adels
mand — lagt sammen lil en sIot 
Gaard. der kaldtes Torpegaard og se
nere kom i Kronens Eje. 1 Præsleind- 
berelningen fra 1624 hedder del;

»Udi Vejleby Sogn er lo Byer. Den 
ene er Vejleby, udi hannem er 30 
Gaarde. 5 Gnardsæder, 80 Gadehuse. 
Den anden By er ThoTpe, hvor Kir
ken, helliget SI. Nicolai, er bygl Udi 
Thorpe er 1 Gaard foruden Præsle- 
gaarden og Degneboligen. Dette be
kender jeg med denne, min egen 
Haand underskrevet. Thorpe den 26. 
November 1624. Rasmus Rasmus
sen«.

Efter at være kommet i Kronens Eje 
sank Torpegaard ned i Fæetegaaxde- 
nes Række, og under Svenskekrigen 
blev den nfbrændt, fhi det heddeT i 
Skndcsvurderingen af 1660: »Torpe- 
gnarden er ganske afhrudl og øde«. 
Den blev Fkke senere genopbygget. 
Derimod fik Nebbe’.undc og Skarrin
ge Kirker skænkel hver 3 Td. Byg i 
aarlig Afgift af Jorden. 1683 ligger 
Torpegaard fremdeles uden Bygnin
ger og Jorden drives i Fællesskab af 
Vejleby Fæstebønder.

Præstegaarden synes ikke al være 
brændt under Svenskekrigen; den 
nævnes slet ikke i Skiadesvurderin- 
gen. 1664 stanr den i al Fald med sine 
'Bygninger, thi det hedder i Matriklen 
at Præsten David Davidsen bor paa 
den. Endnu i Matriklen af 1688 næv
nes Præstegaarden som beboet af 
Præsten Niels Rasmussen; den har



10 TO. Hartkorn og er altsaa en stor 
Gaard. 1687 mageskiftede Kronen 
baade Torpegaard og Præstegaarden 
hl Friherre Jens Juel, der ogsaa fik 
overdraget Kirken, og samtidig er
holdt Tilladelse til at lægge Vejleby 
Kald sammen med Tirsted-Skorringe. 
saa snart en af Præsterne dode eller 
blev forflyttet. Tidspunktet for Sam
menlægningen indtraf 1694. da Vejle- 
bypra>sten døde. Præstegaarden er 
kort efter udslettet, enten brændt 
eller nedbrudt og dens Jorder ligesom 
Torpegaard lagt under Fæstegodsel i 
Vejleby. — Degneboligen har lidt nøj
agtig samme Skæbne; den nævnes i 
Matriklen af 1664 som brøstfældig og 
beboet af Jesper Degn; han nævnes 
igen 1687 og Degnclodden er da an 
sat til 1 y* Td. Hartkorn; seneTe hører 
man intet om den. Endnu ligger der 
tæt Øst for Kirkevejen og lidt Nord 
for Kirken en stor Vanding, der kal
des Præstcdammcn og her i Nærhe
den har Præstegaarden sikkert ligget.

Ifhode har en Beretning — der 
gaar igen mange andre Steder — om 
at der sydvest for Vejleby har ligget 
en Landsby Maglebjcrg, som blev af- 
brændl af Svenskerne 1659. Sven
skerne faar — med Rette — Skyld 
for meget, men Maglebjcrg skal ikke 
tynge deres i Forvejen overlæssede 
Samvittighed. Der e r  intet Magle
bjcrg brændt i 1659, for der eksiste
rede den Gang ingen By af dette 
Navn, heller ikke i Indberetningen 
af 1624 eller Mandlalsregislrel af 
1610 omtales den. H v i s  den nogen

sinde har eksisteret maa den inden 
den Tid være udslettet af Jordens 
Overflade Ikke bedre gaar dot med 
Rhodcs ogsaa af andre gentagne Med
delelse om, a t Vejleby tidligere har 
ligget ved Kirken. Som vist i del fore- 
gnnende forveksler man i disse Med 
deleiser Vejleby med Torpe.

Skorringe ses ikke al have haft a n 
dre Byer end Øster- og Vester Skar
ringe. derimod har Tirsled haft en nu 
•forsvunden By, Aaserup. 1624 havde 
den 6 Gaarde, 1664 2 Selvcjerganrde 
og 3 Fæstegaardc. 1687 havde den 
fremdeles 5 Gaarde, der alle erhver
vedes af Friherre Jens Juel. 1741 op
rettede Grevskabet en Birkedommer- 
gaard af et Par af Gaardene, medens 
de ovrige smeltede «ammen med 
Brandsirup. Birkedommergaarden læ- 
varede Navnet Aaserup; Resterne af 
den brændte 1914 og Navnet er nu 
knyttet til en Villa.

I enkelte gamle Skrifter nævnes el 
Sender Tirsted, der dog kun er en an 
den Benævnelse for Vester Tirsted, 
opslaaet af dens Beliggenhed Syd for 
Kirken.

Medens Skorringe Sogn endnu Kar 
bevaret betydelige Skovstrækninger, 
har de lo andre Sogne mistet a ll deres. 
De nuværende Christianssæde-Skove 
har tidligere strak t sig ned over Vejle
by Sognegrænsc og som for nævnt helt 
ned om Fortidslandsbyen Tved. 1563 
nævnes Vejleby Kirkeskov, hvilket 
maaske kan udlægges som Tegn paa, 
at der ogsaa har været en mindre 
Skov ved denne Kirke. Ogsaa Tirsted



Sogn har haft betydelige Skovstrak- 
imufor. hvoraf den lille Mubbolykke 
S!«>\ ved Præslegaarden nu er en

ikke alene til lldebrændscl, nien og 
saa til Husbygning og Oldengeld. 
hvilket er ensbetydende med, at det

OENERRLSTf t BSKORT OVER TI RS T E D-SKØ RRING E VE J LEB Y 
Maaleslok I: 100,000, (I Centimeter »  I Kilometer)

sidsle lille Hest. 1173 fastslaas det 
ved Sognevidne, at Præsten i Tirsled 
har fri Skov i »Tyring Eskemose«

har vieret Storskov og ikke Krat 
1190 nævnes Smedelukke i Tirstcd, 
der sikkert har været en mindre
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Skov. Dot samme gælder rimeligvis 
Gumpchave, der nævnes 1607. Og- 
saa paa Oen Lang. hvorom Tirsted- 
hønderne forle den slore Trælle med 
Redbymændcne*} har der været 
Skov.

— Kronens Bondergods i Tirstcd 
var en Tid lang et Pantelcn. Om
kring 1500 havde! Klaus Krummedige 
det, blandt dels senere Indehaver 
var bl. n. Feltherren Johan Banlzau.

— Tirsted har haft en »hellig Kil
det, der efter Kirken kaldtes SI. 
Hans Kilde. I nyere Tid har der væ
ret Strid om, hvor den har ligget. 
Nogle holder paa, al den har ligget 
Ost for Kirken, hvor der nu paa Ma»*- 
ken ved Vejen findes cn fredet, træ- 
beplantel Plet med en Post. Andre 
vil have, at Brønden i Skolens 
Gaard skal anses for den rette Kilde. 
Den sidstnævnte Opfattelse er nok 
den rigtige; thi Bhode skriver 1775: 
»Tirstcd Kilde ses ret sønden for Kir
ken. Den or med Træværk og Trætag 
forsynet af Grevskabets Besiddere. 
Den indeholder del sundeste og liflig 
ste Vand«. Da Skolen, som er opret
tet længe efter Rhodes Tid, netop lig
ger tæt Syd for Kirken maa den Post. 
der ligger et godt Stykke Ost for Kir
ken lades ude af Betragtning. Om no
get Kildemarked ved Kilden forelig
ger ingen sikre Oplysninger.

Trillingesognets samlede Areal er 
5843 Rektar, hvoraf 844 er Vand 
og 494 Skov. Det samlede Hartkorn 
er 767 Td Kommunen grænser

•) Se Side 77 og 78.

mod Syd til Rødby, mod Øst til Neh- 
belunde-Sædinge og Hillested Sogne, 
mod Nord til Østofte og Ryde. mod 
Vest til Landet og Gloslunde. Dens 
længste Udstrækning fra Lang i Syd
vest til Langet i Nordost er knapt 11 
Kilometer, medens Bredden Øst-Vesl 
varierer fra 5 til 7 Kilometer. Ind
byggerantallet var i 1925 godt 1900, 
i 1901 var del 1725 og i 1801 var det 
1216. 1 1923 havde Kommunen 2 Her- 
regaarde, 7 Proprietærgaarde med fra 
50 til 100 Hektar, 59 Bøndergaarde 
med 4ra 15 til 50 Hektar, 63 Smaa- 
gnnrdo med fra 6 ti! 16 Hektar, 131 
Husmandsbrug med fra 14 til 6 Hek
tar og 157 Huse med ringe Jordlillig- 
gende; ialt -419 Ejendomme.

K I R K E R N E .

Af Trillingesognets tre Kirker er 
T i r s t e d  K i r k e  Inngl den betyde
ligste, ja i arkitektonisk Henseende er 
den vel den ypperste Landsbykirke 
paa Lolland, hvorimod den i indre 
Udsmykning staar langt tilbago for 
Hnlsted.

Tirstcd Kirke er cn af de faa ro
manske Kirke, hvis Taarn er opført 
samtidig med den øvrige Del af Kir
ken; del er meget anseeligt, og dot 
er næppe for meget sagt, at del -ir 
Taarnet, der baade udvendigt og ind
vendigt giverKirkcn dens særprægede 
Karakter og fremragende Stilling 
blnndt de lollandske Landsbykirker. 
Taarnet er af samme Bredde som 
Skibet, men meget smalt, hvilket le
der Tanken hen paa el Par sammen
voksede Tvillingelaarnc. Og denne 
Tanke støttes gennem Anbringelsen 
af Glamhullerne, der paa Taarnets



Bredsider — Øst o« Vest — sidder 
to og to i cn fælles Rundbue, men 
disse to Rundbuer er trukket ud 
hver til sin Side, akkurat som Til-

kunslncrisk gennemført Form.Tnarn- 
rummet er inde i Kirken ddt i to 
Stokværk, der begge, som Billedet 
Side 100 viser, aabner sig ud mod

TIRSTED KIRKE SET FRA NORDØST

fældet vilde have været, hvis de sad 
hver i sit Taarn. Ogsaa inde i Kirken 
kommer Taarnets Tvedeling frem, 
endda i en langt mere udpræget og

Skibet. Tvedelingen er i nedersle 
Stokværk skabt i Form af lo rund
buede Arkader, der slutter sig til en 
fritslaoende, lav og svær Sejle. I



«verslc Stokværk frembringes Tvede
lingen vt<] (o mindre Hucnahninger.

ste Stokva-rk har llvadving og nfgiv,r 
i sin . Halvdel Plads ti! *-t "r-'1’

KIRKENS I NDRE MED DEN GENNEMBRUDTE VÆG I Tr t f lRNET

dor forenes ved en af en Halvsøjle og 
retvinklede Bueben dannet Pille. Ne
derste Stokværk har fladt Loft, øver-

Oppc i Taarnet hænger en stor Klok
ke uden Anrstal eller Inskription. 

Som Kirken nu staar viser den sig



noget nær i sin oprindelige Skikkelse, 
men den har gennemgaaet mange 
Omskiftelser i Tidens Lob. Tager vi 
forst det udvendige, da har Taarnel 
en Overgang haft et lavt Pikkelhue- 
Spir, der misklædte det meget. Der
næst har hele Kirken været overkli- 
stret med et I,ag Cement for al skær
me Stenene mod en stærkt fremskre
den Forvittrings videre Ødelæggelse. 
Tirsled delle her Skæbne med bl. a. 
Errindlev, Vejleby og Landet Kirker, 
men medens disse stadig staar med 
det rædselsfulde Cemenldækko, blev 
Tirsled Kirke 1892 befriet for sit, og 
dens rode Munkesten kom alter til 
deres Ret; men de var ganske vist 
mange Steder saa medtagne, al de 
maaltc erstattes af andre; det var rot 
betydelige Skalmuringsarbejder, som 
i den Anledning udkrævedes. (Hvad 
det Indre angaar, da havde man om
kring ved 1500 erstattet det oprinde
lige flade Bjælkeloft med spidsbuede 
Hvælvinger og de gamle rundbuede 
Vinduer med spidsbuede. Væggene i 
det gamle Skib var dækket med Kalk
malerier. der nu odelagdes af Hvæl
vingerne og som Erstatning blev da 
disse ogsaa forsynel med Kalkmale
rier, men af langt ringere Værd. 
Allerværsf var det dog, al Hvælvin
gerne tildækkede Arkaderne og gan
ske odelagde del for nævnte særpræ
gede Motiv, der forbandt Taamrum 
og’ Kirkerum med hinanden. Ved den 
for nævnte Restaurering i 1891—92, 
der paa mogel hnardhændel Vis lede
des af Arkitekt Ove Petersen, blev

Hvælvingerne fjernede; Kirken fik sit 
oprindelige flade, hojlsiddonde Loft, 
og de spidsbuede Vinduer erstattedes 
atter af rundbuede. Helt nojagtig i 
den gamle Stil er det ikke lykkedes 
at genskabe Kirken. Loftet fremtræ
der f. Eks. som Bjælkeloft, medens de 
gamle, romerske Kirker altid havde 
Plankelolt u n d e r  Bjælkelaget. Men 
er der ind hist og 'her noget at ind
vende mod en unodig hnardhændel 
Fremgangsmaadc. skal del dog erken
des. at alene den Ting, al de særpræ
gede Arkader mellem Taamrummet 
og Skibet atter kom til deres Rel. er 
tilstrækkelig lil al forsvare Restaure
ringen.

Med Undtagelse af Vaabenhusel, 
der er en senmiddelnlderlig Tilbyg
ning, staar Kirken allsaa nu i Ho 
vedsagen som efter dens Opforelse 
omkring 1250. De rige Gesimser paa 
Skib og Kor er fornyede og det sam
me gælder den ovcrslc Bel af Taar- 
net. Paa Skiltets Nordside ses Porta
len over den gamle, forlrengsl tilmu
rede Kvindeindgang, og paa Korel3 
Sydside er en rigt smykket Portal 
over en ligeledes forlængst tilmuret 
Præsleindgang. Paa Korets Øslgavl er 
endnu bevaret en Del Sten med gam
le Bomærker. Da man 1892 fjernede 
Cemenllagcl fra donncGavl, blev man 
nemlig opmæriesom nan. al den var 
oversaacl med en “Mængde Indskærin
ger i Stenene og ved en Undersøgelse 
konstaterede Professor Kornerup, al 
del var Bomærker. I mange Aarhun- 
dreder efter Kirkens Opførelse var



Kunsten at skrive jo meget lidt kendt 
i Almuen, og naar Bønderne skulde 
skrive under paa et Fæsteskode eller 
lignende benyttede de sig af nogle 
paa forskellig Maade sammensatte 
.Streger, der havde en Del Lighed 
me<i Runeskriften. Medens Menighe
den stod udenfor Kirken og ventede 
pna Præsten har en og anden da be 
nyttet Tiden til at ridse sit Mærke i 
en af Stenene.

dede Arkitektur forener sig i et Ind
tryk af. at man her staar overfor det 
usædvanlige bande i Form og Skøn
hed. Paa Skinets nordlige-Mur forta l 
ler de tro Vievandslegn (Korsel i 
Cirklen) om de Indvielser. Kirke
rummet har faat l : forsle C an g efter 
Opførelsen, anden (lang efter Indbyg 
ningen af Hvælvingerne og tredie 
(lang. da Kirken ved sidste Restaure
ring blev bragt tilbage til sin oprin

T I R S T E D  K IRKE S ET  FRft S Y D Ø S T  
(I Kirkegaardsmurcn to gamle Ligsten)

Før Forandringen i 1892 gik man 
op i Taarnet ad Trapper inde i Taarn- 
rummet; men ved Restaureringen 
fandt man i Tnnrnmuren en smal 
Vindeltrappe, hvis Indgang var tilmu
ret. Denne Trappe blev nu atter taget 
i Brug, og de andre fjernede.

Kirkerummet virker paa en Gang 
bande højtideligt, dystert og impone
rende; del høje Rum, de morke Mur
stensvægge med de højtsiddende Vin
duer og den særprægede, kunslbeuan-

dclige Form. Ser man nøjere efter 
forbavses man ved at finde Uregel
mæssigheder i Arbejdet, der staar i 
sær Kontrast til Arkitekturens rene 
Linier. Under Loftet ved Korvæggen 
ser man f. Kks., at Murskiflcrne ikke 
ligger vandret; der er \ 'A Stenskifte 
mere ved Skibets sondre Mur end ved 
den nordre. Tilfældet er ikke enestaa- 
ende. man træffer tværtimod hyppigt 
ved Landsbykirkerne den Slags 
Ufuldkommenheder, der fortællet 03,



at dc forhaandenværende Arbejdere 
ikke har været saa fremragende i d e- 
r e s Fag som Arkitekten i s i t.

Paa Korels Vægge er bevaret en Del 
gamle Kalkmalerier, der blev ypper
lig restaureret i 1892, saa de den 
Gang fremlraadlo » m  nogle af de 
bedste i Landet; nu er de saa ode- 
lagde af Rog fra Kirkens tidligere 
Kakkelovn, at det knapt er til al se, 
hvad de skal forestille. Efter at Kir
ken har faaet nyt Varmeapparat, er 
Rogplagen fjernet og det er da at 
haabe. at Kalkmalerierne maa blive 
restaureret endnu en Gang, saa de 
kan bevares som den kultur- og kir
kehistoriske Mærkværdighed, de er. 
Vi gengiver her Professor Kornerups 
Indberetning til Nationalmuseet om 
Maleriernes Art og Indhold:

Koret har været bcmalet med Fri
ser ('hvori Billeder af Helgener, Engle 
og andre Figurer!, der delte Korva'g- 
gen i et øversle og nederste Felt. Paa 
Nordsiden er i nederste Række frem
stillet Emner fra del gamle Testa
mente: Adam i Begreb med at hugge 
Brænde, Eva spindende paa en Rok. 
medens hun passer sit Barn. Kains 
og Abels Offer; Aheld Drab, Babel- 
taarnets Bygning; de jødiske Spejdere 
nred Vindrueklasen. Abraham ofrer 
Isak; Isak velsigner Jacob, medens 
Esau med Bue og Pile bereder sig til 
Jagten. Jacohs9ligen med Englene og 
den sovende Jacob: Pagtens Ark: Mo
ses modtager Lovens Tavler: Moses 
fremdrager Vand af Klippen; 'Manna
regnen i Orkenen; Daniel i Løroku-

len. en Engel foroven pcgeT paa Pro
feten og velsigner en Mand. som brin
ger ham Fødevarer. Belzasar paa sin 
Trone, over ham forekommer Haan
den, der skriver Ordene: »Mene, The- 
kcl, Alpharsin« paa Væggen; foran 
ham knæler 'hans Dronning, som bæ
rer en /Eske med Kostbarheder, læn
gere tilbage hænger en Mand i en 
Galge, medens en anden med Hæn
der og Fødder er fæstet i Gabestok
ken.

I nordre Vægs øversle Række er en 
Frise med Billeder af det ny Testa
mente: Gud Fader sendcT den hellige 
Aand over Maria; i en Shraale, som 
udgnar fra hans Mund, ses det lille 
Jcsusbarn Et andel Billede vise r Ma
rias Besøg hos Elisabeth.

Paa Korets østre Væg er Fremstil
linger af Indtoget i Jerusalem og 
Korsfæstelsen. Paa sondre Væg: Je
sus i Gethsemane, hvor Judas giver 
ham FoTræderkysset; Jesu Fremstil
ling for Pilalus og Hudflollelsen saml 
Tornekroningen.

I Vindueslysningerne er Resier af 
el Billede med Kristi Himmelfart. Ef
ter Ornamenter, Dragter m. m., maa 
Udførelsen sættes til Begyndelsen af 
16. Aarhundrede, hvilket bekræftes a? 
en Indskrift paa nordre Væg bag Kor
huen »memento fe d t.. Domines Hon- 
nyngus Kabel«. Denne Henning Ka
bel ejede omkring ved 1400-Aarel To
strup, det nuværende Christianssæde.

Alle Billederne er meget naivo og 
realistiske i deres Opfattelse. Paa Bil
ledet af Daniel i Løvekulen, der er



gengivet ovenfor, ser Loverne f. Eks. vedet muligt, idet man hos begge de 
meget lammefrommo ud. Fremstillin- frugtsommelige Kvinder ser Fostrene.

D A N I E L  I L Ø V E K U L E N

gen af Maria og Elisabeth, der lige
ledes gengives her, er i sin naive 
Fromhed saa realistisk som overho-

som med oprakte Hænder lover Her
ren. Paa begge Sider af Triumfbuen er 
Allernischcr, hvor der i den katolske



Tid har slaact AHrc for ot ellcr andet 
Par Helgoner. Nu staar der i disse 
Xischer farvcbclagde Billedska'rcrar- 
bejdcr, en Maria-Figur og cn John» 
mos Figur, du er kommet hcrtil Ira 
llrahetrolleborg. hvor de har tilhurt 
on Korsfmstelsesgruppe. som er skaa 
rot af den kendte Mesb'r Claus Berg i

EL IS A B E TH  OG MARIA

Odense, antagelig i Begyndelsen af 
loOO-aarene. Fra Brahotrollehorg 
stammer ogsaa Tirsted Kirkes nuvæ
rende Dohefont fra den romanske Tid, 
hugget i Granit med Hjørnehoveder 
paa Foden.

Tirsleds oprindelige Døbefont har 
en bedrøvelig Historie. Resterne af 
den store Kalkstensfont staar nu

ilden tor Museet i Maribo, etter at den 
i en Aarrække havde gjort Tjeneste 
som — Kalkbalje. Afdøde Kustode 
Olsen har fortalt, hvorledes den gam
le Døbefont blev fundet. Dut er nu 
tredive Aar sidun. al han paa en al 
sine S.uiilerhiro var kommen til 
Viet Da han gik forbi lians lla<

MARIA-FIGUREN

massens (iaard. lagde han tilfældig 
Mærke til. at Gaardejeren stod inde i 
Haven og læskede Kalk i Døbefonten. 
Udefra kunde Olsen naturligvis ikke 
straks se. hvad det var for en mær
kelig Balje, men da han kom ind i 
Haven og gav sig i Snak med Man
den. blev han snart klar over, hvad 
denne i sin Tid havde været til.



Gaardejeren vid9le det ogaaa nok, 
han mente, at Gaardcns tidligere Ejer 
havde faaet den, fordi 'han hjalp lir -  
sted Degn at synge i Kirken. Olsen 
kobte saa Dobefonten til Museet for 
W Kr. Men Fodstykket manglede og 
Olsen spurgte dem, om de ikke vid
ste, hvor det var bleven af. Koneii 
Jod da falde en Bemærkning om, al 
hun hos Anton Steen i Brandsirup

stammer fra Dronning Margrethes 
Tid. Dens Kumme er meget stor og 
saa dyb, al man, 9om Skik og Brug 
den Gang var, kunde dyppe el Barn 
med Kroppen under Vand. Saavel 
Kummen som Fodstykket har, set 
ovenfra, Form som en Firkløver. 
Kummen er, som Billedet viser, de
koreret med smukt huggede Ahorn - 
blade. Dosva'rro lider Kalkstenen me-

T I R S T E D  Gf lMI .E  D Ø B E F O N T

havde set saadan en løjerlig Tingest, 
der blev brugt til at sætte Bolter paa. 
Da Olsen kom derhen og undersøgte 
Sagen, viste det sig ganske rigtigt, al 
være Fodstykket. Han købte del ti! 
Museet tor 15 Kr.
Døbefonten blev nu renset og opstillet 

ved Museet. Den er et meget sjæl
dent Stykke. Dr. Henry Petersen, 
som undersøgte den, erklærede, at 
den er hugget af finsk Kalksten og

get under Vejrligets Omskiftelser med 
Rogn, Frost og Tø. saa den efterhaan- 
den er blevet en Del forvitret.

Prædikestolen er et BilledskæTerar- 
bejdo fra Renæssancetiden, inddelli 4 
Felter mod Malerier af Evangelister
ne adskilt ved Søjler, der p aa  Foder, 
bærer Bogstaverne: K. H., K. C. D., 
1). S. og Aarslallet 1602.

Om Kirkens gamle Altertavle vides 
intet. Midt i forrige Aarhundrede fik



<len en Altertavle med et Gibsrelief, 
der or en Kopi af Thorvaldsens: Je
sus i Enmus. 1 1922 blev delte Relief 
indmuret over Korbuen, og Kirken fik 
sin nuværende Altertavle bestaaende 
uf et nyt Trækrucifiks.

Alterkarrene, der bestaar al en stor 
Kalk, stor Vinkande, Disk os .Eske. 
er af Solv og bærer hver især lnd-

Malmslager uden Inskription. 1 Korets 
Nordmur er en lille Nisoho, der i sin 
l id bar givet Plads til Rogclsokar.

Det overste Stolestade tii venstre 
har en Forside, der i dette Aathun- 
dredc er prydet med Reventlow'ernes 
«»c Moltke'rnes Yaaben og Navne.

l ’nder Koret fandtes tidligere en 
m uret Begravelse, h v is  O prindelse

ØSTRE  LA AGE « E D  DE I O  L IG S TE N I P ILLERNE

skriften: »Givet til Tirslcd Kirke 
1764« samt el greveligt Vaaben. Kal
ken vejer 62 Lod, Kanden 70 Lod (32 
Lod =  600 Gram). Daabsfadel er li
geledes af Solv og vejer 107 Lod; det 
bærer greveligt Vaaben samt Ind
skriften: »Givet til Tirsfed Kirke den 
1. August 1770«. Disse meget kostbare 
Gaver hidrører sikkert fra Statsmini
sterens Fader Greve Ohr. Ditlev Re- 
ventlow.

Paa Al lerbordel staar to gamle, lave

ikke nu kan fastslaas, eftersom Grask
rummel forlængst er ryddet. Ua man 
forsynede Kirken med Varmeappa
rat, blev dette nemlig anbragt i Be
gravelsen og Kislerne nedgravet paa 
Kirkegaarden. I Kirkens Gulv fand
tes tidligere flere Ligsten, bl. n. en. 
der nu er indsat i Nischen efter den 
gamle Præsleindgang i Korets Syd- 
mur: den bærer folgende Indskrift: 

»Denne Sten haver Hr. Hans Han
sen, Hammer, Sognepræst til Tirsled



og Skørringe, fodl udi Nakskov 1632 
og hans Hustru Anne Matzdatter Ber
gen fodt ihidem (Nakskov) 1610 be- 
kosled 1686 i deres Ægteskabs 28. 
Aar over deres 3 'Born Anna. Mar
grethe og Hans, og dode Faderen 
Anno 1699 i sin Alders 68. Anr og sin
Præstegernings 42 Aar. M oderen___
i sin Alders___<

Under denne Sten sidder en min
dre. hvis latinske Indskrift meget be
skedent kalder lians Hammer for 
Verdens Lys baade i Levevis og Tale.

Konens Dodsaar mangler paa den 
store Ligsten, og hun er maaske slet 
ikke begravet her; 'hun levede endnu 
1715, da bun skænkede Allerkar iil 
Vejleby Kirke. Hun var Datter af Nak - 
skovhorgmesteren Matz Bergen, der 
byggede Gaarden Sondergade 6 i Nak
skov, hvoraf en væsentlig Del staar 
endnu. Hans Hammers Fader var Svo
ger til den bekendte Nakskovborgme- 
sterNielsNiclsen, hvis forste Kone var 
Kirsten Hammer og hvis Børn optog 
Navnet Hammer. Sognepræsten Hans 
Hammers og Anne Hergens Børn fik 
begge Slægtsnavne slaaet sammen til 
Bergenhammer; denne Slægt har all- 
saa sin Rod i Tirsled. løvrigt blev 
Vejleby i Hans Hammers Præstetid 
lagt under Tlrsted-Skorringc. saa han 
blev den første Præst for Trillingesog- 
net.

I Kirkens Midtergang har ligget en 
Del andre Ligsten, hvoraf 4 nu sid 
der i Kirkegaardsmuren. To smaa sid
der i den østre Laages Piller, og lo 
store i Kirkegaaidsmuron mod Syd

ost, alle i Murens udvendige Side 
Skriften or helt eller delvis udslidt, 
saa det ikke or muligt at tyde den. 
I Muren indenfor den søndre lætage 
sidder en nyere og mindre Sten med 
Indskriften: »Sognepræst Anders
Amentorp 1724-— 1797. Hans Hustru 
Inger Margrethe fodt Anker 1722— 
1789*.

EN AF L I G S T E N E N E  I S Y D Ø S T R E  MUR

Rhode fortæller i sin Bog af 1775, at 
Grev (Chr. Ditlev) Reventlow havde 
ladet opføre en Tilbygning til Kirken 
til at sætte sine Heste og Vogne i og 
hvorfra han havde Opgang til sin Stol 
i Kirken. Rhode bemærker, a l disse 
Bygninger gør Kirken »ret anseelig« 
— hvad der dog vist kan have været 
delle Meninger om.

I sin Udgave af Rhode skriver Friis; 
»Over de anseelige Hvælvinger fin-



des endnu Spor af Vægmalerier. De 
hellige Personer paa samme ser nu 
san forfærdelige ud, at Almuens Ind
bildningskraft ej alene har gjort dem 
til Rovere, men endog lavet en Histo
rie om disse Roveres vilde Færd, som 
i det mindste kan belære alle Yndere 
af slige Sagn om disses i enkelte Til
fælde forunderlige Oprindelse«. Friis 
har sikkert Ret i. at del er Kalkma
lerierne, der har givel en altfor liv
lig og blodig Fantasi Næring til 
Ainmestuehistorien om Røverne paa 
Tirsted Kirkeloft. Rhode selv har ikke 
kunnet nægte sig Fornojelsen at ser
vere den frygtelige Roverhistoriesom 
Underholdningsstof, ja han sætter 
endda Aarstallet 1620 til, hvilket jo 
ikke gor Historien mindre tnabelig.

Tirsted Kirke, der tidligere horte 
under Chrislianssæde er siden 1921 
selvejende: den har en Formue paa 
27,363 Kr. Renterne af de 17,000 kan 
anvendes til den aarlige Vedligehol
delse. Renterne af Restsummen hen
sættes til Dækning af Udgifterne ved 
Hovedreparationer.

— Tirsted Præstegaard ligger over 
en Kilometer fra Kirken og kaldes 
endnu den Dag i Dag for Ruhbelykke 
Dokumentet, hvorved den skænkedes 
Sognekaldet, er fra 1382 og er endnu 
lævaret i en Afskrift paa det kgl. 
Bibliotek. Dels latinske Tekst lyder i 
Oversættelse saaledes:

»Jeg Johannes Hynderbergh, Præst 
i Torehy, den ærværdige Odense-Bi- 
skop Valdemars Vikar i Lolland, 
sonder alle Christne, som faar dette 
at se, Hilsen.

Da det, der attales mellem Menne
skene, til kan glemmes, hvis det ikke 
bevares skriftlig, saa at del kan ses 
af alle, og for at ikke de begærlige 
ved låst skal kunne tilegne sig noget, 
saa erklærer jeg i Sandhedens Ord 
folgende:

Aar 1382 den tredie Tirsdag efter 
Trinitatis Sendag fremlraadte paa del 
almindelige Landemode i Tyrsled 
Kirke i Nærværelse af alle Præster 
paa Lolland og mange ansete Læg- 
mænd et Udvalg af følgende forstan
dige Mænd: Peter Galle, Peter ner- 
teg, Peter Drammen, Peter Janscn, Jo 
Gudmundsen, Matias Winter, Jo 
Winter. Jo Lauridsen, Bo Friis og 
Kvinden Rodil Galle, alle Sogne- 
boere i Tyrsled og bekendte, al de 
efter moden Overvejelse og i Betænk
ning af Livets Korthed og Ubestan
dighed til Frelse for deres Sjæle har 
overdraget de Jorder, som kaldes 
Rubbelokke og som tilhører dem, med 
alt Tilliggende Vand og Jord, vaadl 
og lort uden nogen Undtagelse til 
Sognekaldet i Tyrstcd til Underhold 
for Sognepræsterne, og boriskoder det 
hermed efter kanomisk Ret. Hr. Paul, 
som for Tiden er denne Kirkes Sog
nepræst modtager Skødet og skal sta
dig og uden nogen Indvending besidde 
disse Jorder, og efter ham skal alle 
følgende Sognepræster i Tyrsled be
sidde disse Jorder, frit raade over 
dem og nyde godt af dem til evig Tid. 
Og skal Sognepræsten til Gengæld 
stadig sørge for de ham betroede 
Sjæle med «Messer, Virgilier, Taler og 
andre fromme Øvelser, idel han for
retter de Gudstjenester, den milde 
Frelser tilsiger ham.

Til Sikring af delte Skode og for at 
fjerne Strid derom er mil Embeds 
Segl tilligemed følgende hæderlige 
Mænds Segl vedhængt dette Doku
ment: Herman i Nakskov, Evenberl i



Sakskøbing, Johannes i Radsted,'Her
man i Rødby, Marquard i Hillested. 
Lambert i Erindlev, Mathias i Dølle- 
fjelde, Johannes i Burso, Olaus i Ar- 
ninge. Toter i 'Herredskirke og Mi* 
chal i Fugtse — Givel og udfærdi- 
get Aar, Dag og Sted, som ovenfor 
nævnt.

— Derefter følger ‘Bispens Bekræf
telse, saalydende:

Jeg Valdemar af Guds Sande Biskop 
i Odense, sender alle troende Chrisi- 
ne, som Jaar1 dette Brev at se, Hilsen 
og gensidig Kærlighed i Herren.

For nogen Tid siden har nogle Sog
neboere i Tyrsted i Lolland i vort 
Stift for deres Sjæles Frelses Skyld til 
Underhold for Sognepræsten i Tyr
sted overdraget Sognekaldet nogle 
Jorder kaldet Rubbelokke med all 
Tilbehør til evig Besiddelse, saaledes 
som det ved lovlig Skøde og kanonisk 
Ret tilstrækkelig fremgaar af vor Vi
kars Brev fra det* almindelige Lande
mode og med god$ Mænds Vidnes
byrd og Besegling.

Tilskyndet af Givernes hellige Øn
ske og for a l Sognepræsterne ikke 
skal udsætte sig for nogen Misfor- 
staaelse eller Ubehagelighed, bekræf
ter og forsikrer jeg ved nærværende 
Brevs Indhold de nævnte Troendes 
Villie, idet jeg under Straf af Band
lysning forbyder enhver, hvem det 
end er at fortrædige eller krænke 
Sognepræsten i Tyrsled i hans Besid
delse af disse Jorder, og overlager jeg 
og mine Efterfølgere a t forsvare disse 
Jorder i den hellige Moderkirkes 
Skød. Givet Aar 1383 Dagen for Pave 
Sixtus Dag (5. August) under vort 
Segl.

Paa de saalede9 skænkede Jorder 
opførtes Præstegaarden. I de gamle 
Matrikler er den angivet til godt 16

Td. Hartkorn, altsaa en ualmindelig 
stor Præstegaard. Nu er der af hele 
Herligheden kun 10 Hektar tilbage; 
Resten er bortsolgt. Præstegaarden er 
skyldsat til -13,000 Kr., hvoraf de 
17.800 er Jordværdi. Ved Præste- 
gaardshaven ligger endnu en Rest ai 
Gaardens tidligere Skov.

S k a r r i n g e  K i r k e  er kun lille, 
men den gor et venligt Indtryk ved 
sin hyggelige Beliggenhed, omkranset 
af store Kastanietræer og indrammet 
af Skarringes Huse og Gaardc. Skønt 
Kirken ikke er stor, har den dog vie
ret mindre, idet Bygningens vestlige 
Ende — hvor der nu er Vaabenhus 
forneden og Orgelpulpitur foroven — 
er senere tilbygget, formentlig som 
Erstatning for et tidligere Vaabenhus 
Kor og Skib har oprindelig haft fladt 
Loft; men er, antagelig omkring 1600 
Aarene, forsynet med et rundbuet oc. 
kalkpudset Træloft, der har Udseende 
9om en Tøndehvælving. Taarnet, som 
er af ‘Bindingsværk, skal kun være 
godt el Hundred Aar gammel. Det 
rummer én Klokke fra det 15. Aar 
hundrede, uden Aarslal, men mod 
Indskriften Ave Marie.

Kirken, der er opført af rode Mun
kesten, er nu overhvidtet, saa Spo
rene af de gamle Vinduer og Døre, er 
dækkede, de gamle Gesimser er lige
ledes borte, kun paa Korets Sydside, 
et Stykke nedenfor Taget findes R e
ster af en Savtandsfrise. Skibet og 
Koret har nette rundbuede Vinduer, 
hvorimod Vinduerne i Vestmuren er 
firkantede og uskønne.



Prædikestolen er fra nyere Tid og 
uden Interesse. Døbefonten er usæd
vanlig stor, hugget i Granit og prydet 
med Rebsnoninger og med en Række 
Kors- og Liliefigurer anbragte i Rund-

Medailloner, fremstillende de 4 Evan
gelister.

Paa Alteret staar to Malmstager; 
den ene bærer Indskriften »Karen 
Klavsdatter Anno 1655«; den anden

S K Ø R R I N G E  KIRKE

buer. Den er formentlig lige saa gam
mel som Kirken. Bækkenet, der eit af 
Messing, fremstiller Syndefaldet, men 
er uden Aarstal og Navnetræk.

Altertavlen er et Gibsrelief af Thor
valdsen: Peder helbreder den Halte: 
det er indmuret i selve Korvæggen og 
omgivet af 4, ligeledes indmurede,

»Niels Simonsen Anno 1655.« Alter 
kalken bærer Indskriften: »Skjorrin- 
ge Kirke 1779«, Æsken har Aarstallel 
1758. Disken er uden Aarstal og 
Mærke.

Skarringe Kirke har tidligere heri 
under Grevskabet Christianssæde. 
men er siden 1909 selvejende; dens



Formue er 11,000 Kr. Renterne nf 
de 7000 er til narlig Vedligeholdelse.

S K Ø R R I N G E  D Ø B E F O N T

og Renterne af de 4000 til Hovedrepa 
rationer.

V e j l e b y  K i r k e  ligger ensom 
paa en Banke ved Rodby Fjord, Taar- 
nel med det pyramideformede Tag
— der engang var e t Særkende for 
alle lollandske Landsby-Kirketaarne
— ses viden om. Stedet gør et øde 
Indtryk, fordi der ikke er plantet no
get som helst, der kunde give lidt 
Hygge og Læ Sagnet vil vide, at der 
paa Banken har været et beromt he
densk Offersted, hvilket i Rhodes 
Gengivelse lyder, al ‘her stod i he
densk Tid Odin i fuld Krigsrusining.

Skib og Kor er opført i romansk 
Stil af rode Munkesten paa Kampe- 
stenssokkel. De takkede Gavle, Vaa- 
benhuset og Taarnet er senere lilbyg-

gel. Nu er det hele dækket med Ce
ment, der i høj Grad skæmmer Kirken. 
Ogsaa her er dette Ødelæggelsesværk 
naturligvis øvet af økonomiske Hen
syn. idel man har villet spare For
nyelsen af de forvittrede rode Mun
kesten. Et Sled paa Taarnet. hvor 
Cementlaget er faldet af og stadig 
falder af. er Muren repareret med 
gule Sten, men del er kun en ydre 
Skal. Taarnets Mure bestaar ellers 
helt igennem af solide, røde M unke
sten. Paa Taarnets Vestside staar i 
Jærnankre Bogstaverne H. B. J. J. 
i en Linie, Bogstaverne D. K. i en an 
den og Aarstallet 1694 i en tredie. 
Bogstaverne oplyser, a t Taarnet er 
opført af Hr. Baron Jens Juel og hans 
tredie Kone Dorthea Kragh. De havde 
Bryllup i April 1694. Samme Aar 
kunde Jens Juel efter Vejlebvpræ- 
stens Død lægge Vejleby under Tir 
sled-Sk ørri nge. Antagelig samtidig er 
Vejleby Kirkes Skib ligesom Skørrin 
ge forsynet med en kalkpudset Tøn
dehvælving i Stedet for det oprinde
lige flade Loft, men denne Hvæl
ving er i nyere Tid atter fjernet og 
det flade Loft igen bragt til Hæder og 
Værdighed. Koret er overhvælvet. 1 
Taarnet hænger en Klokke med 
Christian V. Navnetræk og en la
tinsk Indskrift, der siger, at Klokken 
er støbt 1696 af Jacob Jcremissen, 
desuden Navnet paa Præsten Lav- 
Tenlio Johannes og Kirkeværgen 
Søfren Pedersen Hviid. Da en Præst 
af det anførte Navn og paa den anførte 
Tid er ukendt i disse 8 Sogne, maa



Klokken vel være tilført andet Sted 
fra.

Indvendig er Kirken lys og venlig. 
Taarnrummet er -forbundet med Ski- 
bet ved en Buo — der er spids til den 
ene Side, rund til den anden — og 
overbygget med et Pulpitur.

177G i hans Alders 75. Aar. Han tjen
te salig Oberkammcrherre Grove Re- 
ventlow, forst som Forvalter paa 
Brahelrolleborg og Tollosegaard og 
derefter var han 32 Aar Inspektor ved 
Grevskabet Chrislianssæde. 31 Aar 
under salig Gehimekonfcrensraad

V E J L E B Y  KIRKE

Paa Skibets Sydmur hænger cn 
Mindetavle af Træ mod følgende Ind
skrift:

>Hcrunder hviler Jacob Laursen 
Morsleth, hertugelig Plons Kaminer- 
raad og Inspektor ved Grevskabet 
Chrislianssæde, som døde 25. April

Grev Rovenllow og 1 Aar i hans Sons 
Tjeneste. Jfan har især været elsket 
af hans Herskab for hans Redelighed. 
Til de Fattige paa Grevskabet Chri
stianssæde har han givet et Legat af 
1600 Rigsdaler, hvoraf Renten aarlig 
uddeles til dennem. Hans Fader var



Laurids Knudsen og 'hans \fodcr 
Christence Johansdatler fed Buch. 
Han overlevede 4 Søskende nemlig 
Knud og Johan Laursen Morsleth, 
Maren og Karen Lauridsdatler Mor
slef h. Gud give ham og os alle efter 
el velførl Liv den evige Saligheds

Prædikestolen er et Billedskærerar- 
hejde fra 1694 af ringe Kunslværdi, 
den hærer i Sojlefelter nogle uskøn
ne DvergskHckelser af de 4 Evange
lister.

Døbefonten er af Træ, Bækken;*! 
af Messing med en Fremstilling af 
Vinhøslen.

Altertavlen hærer i en udskaaret 
Hamme med Sojler et Maleri: Eng
len trøster Jesus i Getzemanne Have. 
Alterbordet er af Teglsten, men har 
paa Forsiden en Træbeklædning 
med 6 ulige store Fyldinger med ud- 
skaarne Ornamenter samt et Kvinde- 
og el Mandshoved ; den synes at være 
fra samme Tid som Prædikestolen 
og er lige som denne uden kunstne
risk Værd. Paa Alterbordet staar lo 
Malmslager uden Aarslal og Mærke. 
Alterkalken er omsmeltet 1901, men 
var oprindelig fra 1715 ligesom 
/Fsken, der bærer Indskriften: »Anne 
salig Hr. Hans Hammer An 1715«. 
Det or allsaa Enken efter Sognepræst 
Hans Hammer, hvis Ligsten er ind
muret i Tirsled Kirkes Kor.

I Korets Sydmur er indsat en Grav
sten. der hærer følgende Indskrift:

»Her ligger begravet hæderlig, vel- 
lært Mand Rasmus Rasmussen 
Schøiring, som var Sognepræst til

Vejleby Kirke. Døde 16. .og hanskæ re 
Hustru ærlig og gudfrygtig Kvinde 
Karen Kristensdalter som døde 16.. 
og deres kære Son. Gud give dennem 
og alle tro Kristne en glædelig Op 
slandclse.«

Dødsaaret mangler baade for Mand 
og Kone. Det er gaael saaledes til. at 
Sønnen er dod først som Barn og er 
lægravet i Koret, og Faderen har da 
samtidig ladet hugge Gravsten over 
sig og Hustru og ladet afsætte Plads 
til Dødsaaret. 1645 døde han; men 
Konen har ikke gjort sig den Ulej
lighed a t Inde Dødsaaret indhugge i 
Stenen. Selv giftede hun sig senere 
med Præsien Jacob Clausen i Er- 
rindlev og er ikke begravet i Vejleby.

Vejleby Kirke har ligesom de to 
foregaaende hørt under Christians 
sæde. I 1910 blev den selvejende næd 
en Formue paa 15,588 Kr., Renterne 
af de 7900 er til aarlig Vedligeholdel
se og Renterne af den øvrige Kapital 
til Hovedreparationer.

Af Rhodes Præstehistorier gengives 
her følgende, som lian selv maa 
bære Ansvaret for.

Hans Nikolaj Splelh, der sad som 
residerende Kapellan i Tirsled-Skor- 
ringe-Vejleby fra 1785 til 1805, 
»skændte« undertiden paa Vorhcrro 
fra Prædikestolen, naar han som en 
god Landmand bad om Regnvejr. »I 
Forgaars fik de Vejleby 'Mænd en dej
lig Regn«, udbrød han saaledes en 
Gang«, »og da jeg i forrige Uge var ? 
Rødby, blev jeg gennemblødt, da jeg 
korte hjem«, men her faldt ikke en



Draabe. Kr da vi her i Thirsled 02 
Skjorringe Sogne Snildere Iremfor hi
ne, at de skal have Regn, og vi forgæ
ves sukke derefter. Nej, for saa 
mantie jeg kende de Rodbymænd og 
Uonderne i Vejleby bedre end Du al
vidende Gud, og det vilde jo være en 
Urimelighed at sige. Men giv os nu 
snart en vederkvægende Regn, ja, lad 
det blive en almindelig Landeregn 
og vi skulle alle prise dit Navnt. Nanr 
Nogen havde græsset paa hans Mark 
eller stjaalct af hans Gjerder, sparede 
han ligesnalidt dem paa Prædikesto
len som Vorherre.

En anden af Rhodes Historie om, at 
Præsien Poul Dnnchcll blev afskedi
get, fordi hans Kone var kommet for 
lidligt i Barselseng, er urigtig. Den 
Slags »Uheld« hændte jævnlig for 
Præsierne i de Tider, og de fik altid 
»Oprejsning«; det skele med Kapel
lanen Fuglsang i 1735 og det skete 
med Danchell i 1766.

CHRISTIANSSÆDE.
Chrislianssæde hed i ældre Tider 

Tosirup og er sikkert oprettet af en 
Landsby Torstrup. Som Adelsganrd 
fremtrasder den i Tiden omkring 1350. 
Navnet Tostrup beholdt den indtil 
Grevskabets Oprettelse 1729. Gaar- 
dens forste Ejere synes at have væ
ret Familien Kabel, en meklenborgsk 
Adelsslægt, der omkring 1350 fore
kommer her i Landet. To Grene af 
Shegten har haft Part i Gaarden. Pe
der Lauridsen Kabel skrev sig 1390 
»til Tostrup, men 1397 optræder Hen

ning Kabel — hvis Navn 9taar i Tir
sled Kirkes Kor — som Herre til To 
strup lian ejede desuden Nielslnip i 
Vaabcnstcd Sogn. næn har formentlig 
boet paa Tostrup. Henning Kabel var 
llidder og en betydende Mand. 1401 
var ban i Helsingborg med at besegle 
Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning 
Margrethes Testamente, lian levede 
endnu den 26. April 1430. Hans Dat
ter Abel bragte Tosirup til sin Ægte
fælle Niels Lauridsen Kabel, der 
1421 gav Gods til Marita Kloster og 
1439 var med at besegle Opsigelsen 
til Erik af Pommern. 14-42 var han 
Ridder; han menes al være dod 1416. 
Hans Son Peder Nielsen Kabel skrev 
sig 1455 »til Tostrup«, men har kun 
ejet en Part i Gaarden; den anden 
Part havde hans Søster Anne, der li
geledes skrev sig »til Tosirup« og som 
blev gift med Tyge Lunge til Bas
næs, der enten har arvet eller kobl 
Svogerens Part i Gaarden, thi den 
gik helt og ubeskaaret i Arv til Dat
teren Maren Lunge, der var gift( med 
Axel Brahe til Krogholm. Efter hans 
Dod 1487 arvede Datteren Beate, der 
var gift mod Jørgen Lykke (il Over- 
gaard og Hverringe, Tosirup.

Efter Jørgen Lykkes Dod gik Gaar
den i Arv (il Datteren Kirsten Lykke, 
der var gift med Rigskanslcr Eiler 
Grubbe til Lystrup: han dode allerede 
1585 og Sonnen Jorgen Eilersen 
Grubbe arvede nu Tosirup.

Jorgen Grubbe var gift forsi med 
Mette Lykke og senere med Lene 
Rud; i sidstnævnte Ægteskab fik han



ikke mindre end 19 ‘Born. Jørgen 
Grubbe havde slor Lyat til Krigs- 
hnandværkcl og gik som ung i hol
landsk Krigstjeneste; men denne fik 
on brat Afslutning, idet han en Dag 
paa Vagten blev fornærmet af sin 
Ritmester og derfor skod ham. Jørgen 
Grubbe undslap lakket være sin gode 
Hest og fik forovrigl senere ved Chri
stian den Fjerdes Mellemkomst hæ-

mesleren Joachim Gersdorff (gift med 
Ollegnnrd Huilfeldl til Berritzgaard', 
der samtidig koble Olslrup. Efter hans 
Dod solgte hans Svigersønner, Ge
neral Jørgen Bjelke og Viceadmiral 
Jens Rodsten 1609 Tostrup Gaard og 
Gods til Admiralitctsraad Poul Klin
genberg. Skødet omfattc<le Tosirup 
Hovedgaard med tilliggende Skove 
(del tilføjes udtrykkelig: ogsaa i Vej-

C H R I S T I f l N S S Æ D E  S E T  FR f t  S Y O

derlig Afsked fra Hollandsk Tjeneste 
med Ritmesters Karakter. 1G14—24 
var han Lensmand paa Ravnsborg. 
1G28 forte-han Trætte med Anne Wit- 
lorp, Enke efter Jesper Grubbe paa 
Olslrup.. om Besiddelsen af Eskemo.« 
Skov. Han vandt sin Sag.

Jørgen Grubbe døde 1640 og To
strup tilfaldt derefter Sønnen Chri
stian Grubbe, som allerede døde 1G55. 
hvorefter Gaarden solgtes til Rigshov-

leby og Torpe), Tosirup Vejrmølle, 
samt følgende Bøndergods: 10 Gaar- 
de og 12 Huse i Vester Skørringe, 1 
Gaard i Øster Skørringe, 2 Gaarde og 
2 Huse i Aaserup, 1 Gaard i Brand- 
sirup. G Gaarde og 5 Gadehuse i T ir
sled, 6 Gaarde og 4 Huse i Vejloby, 
2 Gaarde i (Langet, 1 Gaard og 1 Ga- 
dehus i Sjorup, 3 GaaTde i Tofte, 1 
Gaard i Norre, 1 Gaard i Taareby m. 
m. Samtidig solgte Gersdorffs Arvin-



ger ogsna Olslrup til Poul Klingen- 
borg*;, lian ejede Gaardone til 1686, 
da han maatle alslaa dem begge lil 
den bekendte Jen9 Juel, hvis Hustru 
Hogitzo Vind havde en Del Fordrin
ger paa Klingenberg.

Jens Juel havde faael en udmærket 
Opdragelse og blev i en ret ung Al
der benyttet i flere diplomatiske 
Ærinder, som han skilte sig godt fra 
Senere udmærkede han sig ogsaa i 
Krigen med Sverrig og lagde blandt 
anden megen Tapperhed for Dagen 
ved Indtagelsen af Vennersborg. Der
efter fulgie han med sin Broder. Ad
miral Niels Juel, paa dennes Togter; 
1079 deltog han i Fredsunderhand 
Ungerne med Sverig og Frankrig og 
bestred senere et Par Gange don 
vanskelige Gesandlskabspost i Stock
holm. Efter Hjemkomsten herfra an
vendtes han meget i Stalsstyrelson. 
blev Geheimerand. Medlem af Hoje 
steret m. m.

Mellem Jens Juel og Griffenfeldl 
bestod et varmt Venskab, og del skal 
nævnes til Jens Juels store Hæder, af 
han ikke fornægtede eller svigtede 
sin Ven efter dennes Jryglelige Fald. 
men stadig om end forgæves arbejde
de paa hans Frigivelse. Som den Re
præsentant for den gamle Adel. der 
blev mest benyttet i Stntsslyrelsen 
og ved det af tyske Adelsmænd over
svømmede Hof, fornægtede han al
drig sin Danskhed og traadte atter

•1 Han er omtalt Sonderherrod Side 
178—79.

og atteT i Skranken foT den. Han var 
en fremragende Begavelse, en stil
færdig og bestemt Mand. en nobel og 
frit tamkende Karakter, der gjorde sit 
Land og sin Konge mange store Tje
nester Christian Y. sparede heller 
ikke paa Udmærkelserne-, Jens Juel 
blev Generaladmiral. Bidder af Elc-

JENS JUEL

fanten og Baron, idel der af hans 
Gods Vnlhygnard paa Sjælland blev 
opretfel et Baroni med Navnet Juel- 
lingo. Delle Baroni blev som bekendt 
senere borthytfet lil Kronen og erstat
tet med Baroniet Juellinge paa I»l- 
Innd.

Til Udvidelse nf hans nye Besid 
delse, Tosrup. skænkede Kongen 
ham Tirsted. Skorringe og Vejleby 
Kongetiender, og ved nogle for Jens



Juel fordelagtige Mageskifter tiisko
dede Kongen ham i Aarene 1687, 88 
og 89 Patronsretten til Tirsted. Sker
ringe og Vejleby Kirke og dermed 
Kirkegodset, som udgjorde 37 Td. 
Hartkorn, samt Kirketienderne pan 
henholdsvis 25, 12 og 18 Td. Hart
korn. Endvidere Torpegaard og Præ- 
stegaarden i Vejleby, 4 Gaarde og

lerestancer var tilfaldet Kronen, til 
disse sidstnævnte Gaarde horte 12V: 
Svins Olden. Endvidere fik Jens Juel 
Tilladelse til at oprette eget Birke
ting paa sit Gods saaledes, a t al dot 
Gods han besad eller kom til at be
sidde i Fuglse- og Sonderherred, 
skulde soge Tostrup Birk som dets 
rette Værneting.

C H R I S T I f l N S S / E D E  S E T  F R f t S Y D Ø S T

5 Huse i Brandstrup, 2 Gaarde i Aasc- 
rup ,6 Gaarde og 1 Hus i Langet med 
Skov til 70 Svins Olden, 1 Gaard i 
Korterup, 6 Gaarde, 6 Huse og 2 Væn
ger i Øster Skørringe, ligeledes med 
Skov til 70 Svins Olden, G Gaarde og 
7 Huse i Taareby med Skov til 60 
Svins Olden, samt i Gerringc, Viet 
og Vester Tirslod 5 Ejendomsgaarde 
og 6 Huse, der paa Grund af Skat-

Dct var allsaa en vidtstrakt og vær
difuld Besiddelse, Jens Juel saaledes 
samlede om sin nye Gaard Tostrup, 
og han gav den ogsna en Bygning, der 
standsmæssig var den store Besid
delse værdig. Han opførte 1690 en 
helt ny Gaard med Herskabsbolig og 
Avlsbygninger omgivet af Grave; en 
større Firkant af Grave, der omslut
tede Avlsgaarden, og en mindre, der



omsluttede Hovedbygningen. Af Gra
vene omkring Avlsgaarden er nu kun 
den Oslre tilbage, hvorimod Gravene 
om Hovedbygningen er bevaret. Avls • 
bygn i ngerne er borte; de blev efter 
en Brand henimod Midten af forrig? 
Aarhundrcde flyttet ud Ost for Ho
vedbygningen og deres tidligere Plads 
inddraget til Have.

Pan Hovedbygningens Sydside laa 
ligeledes to Sidefløje, der rummede 
Herskabsstalde. Domestikboliger m. 
m., men ikke var sammenbygget med 
Hovedbygningen, ogsaa de er for
længst borte. Hovedbygningen er re
staureret nogle Gange sidst og mest 
gennemgribende i 1883, bl. a. er lo 
knrnapaetige Bygninger mod Nord 
fjernet; men i del væsentligste staar 
Bygningerne endnu i den Skikkelse, 
Jens Juel har givet den. Helt urigtig 
er del altsan fremdeles ikke, naar 
Indskriften paa en endhu bevaret 
Stenflise siger, at »Hr. Jens Juel. Fri
herre til Juellingc. Herre til Urup. 
Tostrup og Olslrup. kongelig Maje
stæts Etats- og Kancelliraad, Præsi
dent i Kommereekollegiet, Geheime 
rand. Bidder af Elefanten, med sin el
skelige kære Friherreinde Frue Re
gi fzc Sophie Vind. Friherreinde til 
Vilhelmsborg, Urup, Tosirup og Ol
slrup bygle dette Hus 1690«.

Jens Juel var tre Gange gift. 1660 
ægtede han Vibeke Ottcsdatter Skeel, 
der dodc 1685, Aarel efter giftede 
lian sig med Baron Gflldencrones ri
ge Enke. Regilzc Sophie Vind, med 
hvem han fik baade Tosirup og 01-

strup m. m. Hun dode 1692, og 1694, 
da han selv var 63 Aar, JotIc hånden 
18-aarige Dorothca Kragh til Brude
skammelen. Jens Juel døde 1700, og 
efterlod sig ingen Sønner. Tosirup og 
Olslrup tilfaldt hans anden Hustrus 
Born af forste Ægteskab, og de til
skødede Broderen Baron Vilhelm 
GOldencronc begge Gaardene. Han 
dode 1708 og hans Enke Anne Vind 
Banner giflcdp sig med Hans Rantzau 
til Pullos og Scgnlendorf, der saale- 
des kom i Besiddelse nf de lo GnaTde. 
Han beholdt dem til 1728, da han 
ved Skede nf 11. Juni solglo dem til 
Greve Christian Ditlev Rcvenllow, 
Friherre til Brahetrolloborg for
100,000 Rigsdaler.

I Skodel angives Tostrup noved- 
gaard til knapt 72 Td. Hartkorn, 
Skov- og Molleskyld 9 Td. Olslrup 
lfovedganrd til 37 Td. Hartkorn og 
1% Td. Skovskyld. Kong©- og Kir
ketiende 111 Td. Hnrtkom og Bon- 
dergods 844 Td., desuden »Kornboden 
ved Bandholm, 8 Fag af ny Bygt med 
2 hoffer*.

Greve Rcvenllow havde tidligere 
erhvervet Poderstrup med Ladcgaar- 
den Skelslofte saml Lungholm, og af 
disse 4 Gaarde oprettede han 1729 
Grevskabet Christiansborg, et Navn 
der 1741 blev forandret til Christians- 
sæde, fordi den nye Kongeborg i Kø
benhavn havde faaet Navnet Chri
stiansborg.

Grevskabets Grundlægger Chr. Dit
lev Reventlow var en betydelig Mand.
1 sin Ungdom havde han gjort Krigs-
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tjeneste i Udlandet og erhvervet sig 
Generals Rang, og da Frederik IV 
aabnede Krigen med Sverrig i Haaø 
om at lage de skaanske Provinser til
bage, fik Reventlow betroet Over
kommandoen over Hæren. Han lede
de Toget med Dygtighed, men .for
fulgtes af Uheld og Sygdom, og da 
hans Styrke tilmed var all for lille 
endte Felttoget med Nederlaget ved 
Helsingborg, og Reventlow mistede 
derefter Overkommandoen. Men hans 
rige Evner og administrative Dygtig
hed blev taget i ‘Brug paa andre Fel
ter; han ledede 1713 Genopførelsen 
af Altona. som Svenskerne'havde af
brændt, skønt det var en aaben By. 
og han bragte ogsaaByensmisrygtede 
Finanser paa Fode. Efter den store 
Brand i København 1728 ledede han 
Genrejsningsarbejdet og satte Fart og 
System i det. Endelig stod han i Spid
sen for Bestyrelsen af Landets Skove 
og gjorde meget for at frede og be- 
vare dem; han arbejdede saaledes for 
Indførelsen af nye Driftsformer med 
regelmæssige og forud planlagte For- 
yngelser.

Chr. Ditlev Reventlow stod Hoffet 
meget nær, Christian V havde staaet 
Fadder til ham og trolovede ham da 
han var 18 Aar med sin ua?gle Dat
ter Anna Christiane Gyldenløve; men 
hun døde kort efter. 1700 giftede Re
ventlow sig med den rige Jørgen 
Skeels Enke, Benedicte Margrethe 
Brockdorff, der fik et ilde Ry og ef 
slet Eftermæle paa Grund af sin 
umættelige Gerrighed, skønt hen

des Mand var Landets største Gods
ejer. 1722 gav Kongen ham som Len 
Brahetrolleborg. der var hjemfalden 
til Kronen, og foruden Grevskabet 
Christianssæde besad han Stamhuset 
Krænkemp {Hardenberg'1 Grevskabet 
Reventlow, Tollose paa Sjælland, Se 
hested i Slesvig og Bothkamp i Hol- 
sten.

Til Frederik IV stod han i meget 
venskabeligt Forhold, der dog kølne
des stærkt, da Kongen 1712 lod sig 
vie til venstre Haand til hans Soster 
Anna Sophia Reventlow, thi Chr. Dil • 
lev Reventlow gav her ret uforbehol
dent sin Misstemning til Kende over 
dette tvetydige Forhold; han vilde i 
7 Aar ikke se sin Sosler. 1719 lod 
han sig dog formilde og log mod Tit
len som Overkammerhcrre. og da Sø
steren 1721 blev Kongens retsmæssi
ge Gemalinde og landets Dronning, 
slog han en Streg over det forbi
gangne. Han haabede da at blive 
Storkansler, som hans Fader havde 
været, men hans Svoger Holstein, 
som ikke havde misbilliget Kongens 
ulovlige Forbindelse, blev foretruk
ket.

General Chr. Ditlev Reventlow dø
de paa Tolløse 1738 og Chrislians- 
sa*de gik i Arv til Sønnen nf samme 
Navn. Han var født 1710 og ægtede 
1737 Baronesse Frederikke Bothmer. 
det unge Par fik af Faderen overladt 
Christinnssæde og Olslrup. Efter Fa
derens Død Aarel efter arvede denne 
Son Grevskabet Chrislianssæde, hvor 
han tilbragte Størstedelen af Aaret;
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kun i de strengeste Vintermaaneder 
lug han Ophold i Vinterboligen i Ko- 
benhavn. Han holdt sig fjernt fra det 
offentlige Liv og levede udelukkende 
for sin Familie, sit Gods og dets Be
boere. Ved sin faderlige Omsorg for si
ne Bonder og Undergivne og sit men- 
neskekærlige Sind var han et smukt

GRUNDPLAN AF CHRISTIANSSÆDE 
CA. 1800

Eksempel for sin berømte Son og Ef
terfølger paa Grevskabet Chrislians- 
sasde. Men nogen god Administrator 
var han ikke; han blev snydt og be
draget og bestjaalet fra alle Sider, 
som oftest uden at opdage del og al
tid uden al ville rejse Strafansvar. 
Efter sin første Kones Død 1754 sank 
han endnu mere sammen, og det gik 
mere og mere tilbage med Godset.

Heri skete en Forandring efter al han 
1715-2 havde ægtel Comtesse Charlotte 
Holstoin-lxdreborg. en saare virk
som og resolut Dame, der forstod at 
bringe Orden i Tingene. Efter sin 
sonnelose llrodeTSons Dod 1759 hav
de Christian Ditlev Rcvenllow arvet 
Grevskabet Rcventlow og Baroniet 
Brahetrollei>org. Allerede tor hans 
Dod 1775 var det bestemt, at af hans 
3 Sonner skulde Conrad have Grev
skabet Heventlow. Ludvig Baroniet 
Brahelrolleborg og Christian (Ditlev 
Frederik"! Christianssaide.

Sankt Hans 1771 fejredes Greve 
Christians Bryllup med Sophie v. 
Beuhvitz paa Christin nssæde. Vielsen 
foregik i Tirsted Kirke og da dcNy- 
'ormælede kom ud af Kirken, hilsles 
den unge Greve med Ranbel: »Bliv 
god som din Fadcr<. I festligt Optog 
med Grevskabets pyntede Bønder- 
karle til Hest og Piger i maleriske 
Dragter, som strøede Blomster for 
Brudeparret, gik Toget til Christians 
siede, hvor der var Fest liaade ude og 
inde bande paa Slottet og paa Avls 
gaarden.

Bondevennen. Skolevennen og Stats
ministeren Christian Ditlev Frede 
rik Heventlow*) tilbragte det meste 
af sin Fritid paa Pederslrup; men 
da han 79 Anr gammel mærkede, al 
Døden var nær, lod han sig fore (il 
Christinnssrode. hvor han var født 
den 11. Marts 1718 og hvor han 11.

•) Udførligt omtalt i Nørre Herred 
Side 294—800.



Oktober 1827 udaandede sin ædle 
Sjæl. Grevskabets ca. 800 Ilender 
skiftedes lil at bære ham den lange 
Vej fra Chrislianssædc til Horsi unde 
Kirkegaard. hvor hans Stov hviler.

Selvfølgelig gik Bondevennen Re- 
vontlow under Arbejdet for Bondens 
Frigivelse i Spidsen med Reformerne 
paa sine egne Godser, og Christians- 
sade blev det første Gods paa Lol-

Bf l GQESEMS EG

land, hvor Hoveriet ophævedes, og 
det blev ogsaa den Gaard, hvor han 
for9l prøvede sine nye Driftsmaader 
og gennemførte sine vidtrækkende 
Forbedringer med Udskiftning og 
Udflytning af Bønderganrde og Ind
førelse af nye Landbrugsmaskiner 
og nye Dyrkningsmaader. Skovbru
get reformerede han helt fra Grun
den og naaede i sil lange Liv at 
gore Chrislianssæde-Skovene til Møn

ster for et rationelt Skovbrug. Pe 
kæmpestore, tusindaarige Ege i 
Chrislianssaxleskovene var Statsm i
nisterens Stolthed og i en af dem lod 
han i dens luileStammc, 5 Meter over 
Jorden, indrette et Lysthus, hvor Dig 
toren Jens Baggesen — der nod godt 
af Grevens Bevaagenhed og var on 
flittig Gæst paa Christianssade — 
ofte arlæjdede, og som han nævnte i 
følgende Digt:
»Her i Egens lempelhvalte Hjerte, 
Stille som det Skjul, der gemmer mig, 
Renset fra hver Plet af jordisk Smerte 
Helliget i Fryd jeg horer Dig.
I Naturens Helligdom, omringet 
Af dens Skabers Glans, en Engel lig, 
Let. af salig Andagts Ild belvinget, 
Skal den glade Digter fatte Dig«.

»Baggesens Eg« faldt 1870. En an 
den af de gamle Kæmper, »Falke
egen«, der stod et Par Hundrede Me
ter sydvest for Ryde Station, faldt : 
stille Vejr en Efteraarsdag 1915; den 
maalte 10 Meler i Omkreds og Hul
rummet i Stammen var saa stort, at 
del kunde rumme -1— 5 Mennesker. I 
den Del af Skoven, der kaldes Koro
den staar endnu adskillige af de 
gamle Kæmper; men mest bekendt af 
de tilbageværende gamle Ege er nu 
»Adam«, der staar tæl ved Lande
vejen gennem Skoven og man
ier 7 Meter i Omkreds. Slammen 
er hul i hele sin Længde saa man 
kan se Himlen igennem den, Træets 
ydersle friske Skal af Ved er kun 
et Par Centimeter tyk, hvortil soa 
kommer den meget lykke Bark. 
»Adam« havde tidligere som Nabo en



Kæmpebog, der kaldtes >Eva«. Hun er 
forlængst laldeir. men under Kampen 
mellem de lo Giganter om Overlaget i 
I.ys og Luft har >Adam< mistet helo 
sin stolte Krone; den erstattes nu af 
en yngre Krone, der er latterlig lille 
i Forhold til den mægtige Stamme: 
m*n Liv er der endnu i den gamle

hjælpe Bondorne og forbedre Hoved- 
gaardenes Avlsbrug og Skovbrug. Re
former koster Penge, og navnlig Run- 
dergodsets Forbedring kostede store 
Summer. De forste Udflyttergaardv 
byggede Greven 'or egen Regning. Se
nere gav han Ponderne en Hjælp paa 
7 Rigsdaler for hvert Fag Hus med

.ADAM* FALKEEGEN

Knark. Aar for Aar er den Midtpunktet 
i de store Folkemoder, hvis tusind
tallige Skarer samles om Talerstolen 
under den ærværdige Stammes spink
le Krone.

Grevskabets Godsimengde blev i 
Statsminislerens Besiddeistid for
ringet meget betydeligt. Det hang 
sammen med hans Arbejde for at op

Loft og 3 Rigsdaler for hvert Fag 
uden Loft. Dernæst fik hver Udflytter 
20 Rigsdaler i rede Penge som Hjælp 
til Arbejdsløn og endelig fik de alt 
fornødent Kgetommér uden Betaling, 
blev fri for at betale Hoveripengc i lo 
Aar. fik godtgjort to Tredjedele af 
hvad det kostede al grave deres 
Hegnsgrøfter, fik 2 Rigsdaler for



hver Stenkistc de opsatte <»v. osv. 
Da der udflyltedes langt over 100 
Gaarde og over 200 Huse, blev del 
jo til mange Penge. Rydning nf IIo- 
vedgaardens Marker, Regulering nf 
Skovene, Indkøb af nye Redskaber, 
Forbedring af Besætningerne, Indfør
sel af nye Kulturplanter m. m. in. 
krævede ogsaa betydelige Kapita
ler. Der var ved Grevens Tiltræ
delse ingen disponibel Kapital og den 
blev saa skaffet ved Laan. For at ned
bringe Laanene og skaffe yderligere 
Driftskapital besluttede Statsministe
ren at sælge en Del af Godset. 1781 
fik han Tilladelse til al.sælge Lung- 
holm Hovedgaard og Gods for 38,700 
Rigsdaler; de 17,000 blev anvendt til 
Kob af en Ejendom i Amaliegadc fil 
Vinterbolig: men senere, da Greven 
var fralraadt sine Statsembeder, fik 
han Lov at sælge denne Ejendom og 
lade Pengene indgaa i Driftskapita
len, Dansledgaard, der 1777 var ble
vet indlemmet i Grevskabet, fik Gro
ven 1812 Tilladelse til al sælge for
115.000 Rigsdaler — Kursen var jo 
lav og Priserne høje i de Tider. Af Kø
besummen anvendtes 00,000 Rigsdi- 
ler til Afbetaling paa Gælden og de
55.000 gik ind i Driftskapitalen. Per
sonlig spandt Statsministeren altsaa 
ikke Silke ved sine Reformer og sil 
Arbejde for at ophjælpe Bønderne. 
Hans egen Levevis var ogsaa meget 
beskedon; men hans Efterkommere 
nod i rigt Maal Frugterne af hans Ar
bejde, og for Bønderne var hans

uegennyttige Gerning intet mindre 
end en Velsignelse.

Statsministernes ældste Son. Chri
stian Ditlev Revenllow, boede efter 
sit Giflermnal 1800 en Anrrækkc paa 
ChristianssaMle. Han saa op til Fa
deren .som til en Gud. og hans højeste 
Stræben var at leve og virke i Fade
rens Aand 1801 skriver Statsmini
steren i et Brev til Søsteren, Louise 
Stolberg: »Hvis Du kan gode Søster, 
saa kom over til os paa Chrislians- 
sæde, Du og Din Mand, og se min 
lykkelige Son, der nu hnabor at blive
det. som jeg ønskede at blive, — der 
glad styrer Ploven med egen Haand, 
hverken bruger The eller Kaffe eller 
Sukker i sit Hus, og ved sit Eksempel 
har lært hele Egnen at bruge den en
gelske P lov .. . .  Se hans Roer <>g Kar
tofler, hans Gulerødder, Hønn'T. 
Grønkaal, Hvidkan!, Kaalrabi •>? 
Vinlervikker: hans og mine P lan t
ninger. mine skønne, unge T ræ er., 
og alle mine Skoler..«.

— Efter Faderens Dod 1827 overlog 
Chr. Ditlev Reventlow Grevskabet og 
slog sig ned paa Pederslrup. Som Med
lem af Stænderforsamlingen tog han 
Ordet for den fuldstændige Ophævelse 
af Hoveriet m. m. og han lod det ikke 
blive ved Ordene; 1848-havde han 
naaet al faa all Husmandshoveri og 
Naturalpliglarbejde afskaffet, forsi 
paa Christianssædc og senere paa Pc- 
derslrup. Nævnte Aar paa 100-Aars- 
dagen for Faderens Fødsel rejste han i 
Haven paa Christianssædc en Stolle



lil Minde om ham og om Bondehovo 
riets Afskaffelse. Paa Mindesmærket* 
Forside slaar:

»1 Lolland var Christianssædes 
Gods det forsle, hvor Hoveriet blev 
ophævet. Grevskabets Besidder Chri
stian Ditlev Frederik Reventlow har 
villet at efter hans Død de ovcnstaa- 
ende Ord skulde hcmærkes paa en 
Mindesten paa Christianssæde og 
dertil det nedenstaaende kærlige ag 
lætydningsfulde Ønske skulde føjes 
med folgende Ord: »Velsignet være 
dette Sled, saa længe Ejeren stræber 
efter at udbrede Velstand og Oplys
ning og bibelsk Christendom blandt 
Menigmand«. ,

Derefter følger et Par Vers af Jens 
Baggesen til Forherligelse af Stats
ministeren og hans lige saa bonde
venlige og fremakridtsivrige Broder 
Ludvig paa Brahetrolleborg, og en
delig nogle sønlig kærlige Ord af 
Chr. Ditlev Reventlow. Paa Slettens 
Bagside forheller en lang Inskription, 
at som Faderen ophævede Bondeho
veriet sanlcdcs ophævede Sønnen 
Husmandshoveriet i Hundredaaret 
for Faderens Fødsel.

Christian Ditlev Reventlow døde 
1851 og Grevskabet gik derefter 
over til Sønnen Ferdinand Carl Otto 
Reventlow. der 1854 tillige arvede 
Brahetrolleborg. Ogsaa han boede 
paa Pederstrup, som han ombyggede 
i dens nuva»rende Skikkelse. Efter 
hans Død 1875 rejste Grevskabernes 
Beboere ham en Mindestolle i Peder-

slrup Park. Hans Enke Benedicte 
Christiane Reventlow besad Grevska
bet til sin Død 1893, da det gik over 
til den nuværende Besidder, Chri
stian Einar Ferdinand Ludvig Eduard 
Reventlow, der lær paa Brahelrolle- 
borg.

Til Chrislianssæde hører en stor 
smuk Park med cn Mængde anseelige 
Træer, store Lindealleer og Rester af 
vidtstrakte Grave, hvis engang rene 
Vandspejl har bidraget til at forskøn
ne Parken. Nu er det hele i Forfald, 
og den smukke Hovedbygning sinar 
lil Stadighed lom. Paa en skyggefuld 
Plads nerie i Parken fimles et lille 
Mindesmærke, som Statsministeren 
paa en af Slægtens andre Ejen
domme har rejst for sin Stedmo
der. fodt Comtesse Holstein-Ledre- 
borg. I Tidens Ijøb er Mindesmærket 
nedtaget og lagt lil Side, men i 1890 
blev det ved el Tilfælde fundet og af 
den nuværende Besidder af Grevska
bet rejst her i Christianssædes Park.

1924 overgik Grevskabet lil fri 
Ejendom. Hele Aalstrup blev frasolgl 
væsentligst (il nusmandsbrug og af 
Christianssædes Jorder blev afgivet 
godt 50 Hektar, ligeledes til Hus
mandsbrug.

Christianssædes samlede Areal er 
nu 1805 Hektar, deraf er 1022 Skov. 
13 Park og Godsforvalterbolig m. m. 
Resien, ca. 270 Hektar, ligger under 
Avlsgaarden, hvis Hartkorn or ca 
60 Td. Slottet og Parken er i Ejen
domsskyld sat til 90,000 Kr. Avls-



gaarden er sat til 550.000 (hvoraf de
150,000 er Bygningsværdi) og Skove
ne er sat til 745,000, ialt 1,385,000 
Kroner.

Frihedsminde er en Forpagterganrd 
under Christianssæde. oprettet af 
Statsministeren i Tiden omkring 
1788 til Minde om Bondens Frigö
relse. Gaardens forste Bestyrer for
somte den, men i Slutningen af 
Aarhundrcdet blev den overladt 
den unge Grev Chr, Ditlev, som fik

og ren. Kvæget blev hver Morgen 
striglet og medens det udlodes til 
Vands, blev Stajden rongjorU. 
»Greven brugte blot engelske Plove og 
har den Glæde at se, at Eksemplet 
finder Efterligning endog i Bonde- 
standen*. ..  »Ved vel anvendt Flid 
havde Greven paa en fortrinlig Maa- 
de opdyrket Avlsgnarden Friheds, 
minde, som tilforn var meget for 
samt«.

Senere er Gaarden gentagne Gange

FRI HEDSMI NDE HOVEDBYGNI NG

den Opgave at gøre den til en Møn- 
slergaard, hvor alle Faderens Re
formplaner braglcs i Anvendelse. 
Del lykkedes ogsaa. Professor Beg- 
trup skriver i sin 1806 udkomne 
Agerbrugsbeskrivelse:

»Del mest udmærkede Eksempel 
paa et Jordbrug, som drives efter 
de nyere Grundsætninger, tilbyder 
Gaarden Frihedsminde*. . .  »Det var 
den bedst udførte og renligste Stald
fodring. Anmelderen har haft Lejlig
hed til al se. Kvægstalden var luftig

anvendt som Forpngtergaard for et 
Medlem af den grevelige Familie. En 
Del af de gamle Bygninger slaar 
endnu. Stuehuset er fornyet 1885. 
Laden noget senere, den brændte for- 
ovrigl 1927, Kostalden er ligeledes 
ny. Ved Grevskabets Overgang til 
fri Ejendom maatte Frihedsminde af
give godt 20 Hektar til Husmands
brug. Gaarden er nu paa ca. 140 
Hektar med 31 Td. Hartkorn, 275,000 
Kr. Ejendomsskyld, hvoraf de 187,000 
er Jordværdi.



B Y E RN E .
Trillingcsognet er nu i kirkelig Hen 

seende delt, idel Skorringe 1918 blev 
udskilt som selvstændig Menighed og 
1928 lagt som Anneks til Hillested; i 
kommunal Henseende er Forholdet 
derimod uforandret.

Byerne er i Tirsted Sogn: Ve
ster og Øster Tirsted. Brandstrup og 
Viet-Gerringe; i Skorringe Sogn: Ve
ster og Øster Skorringe samt Skorrin
ge Skov; i Vejleby: Vejleby; andre 
Byer kendes ikke i Matriklen, men 
derudover er der Holle, som ligger 
halvt i Tirsted, halvt i Vejleby, samt 
Gumpehave i Tirsted Sogn og Vejleby 
Skov ved Landevejen i Vejleby Sogn.

Del Billede, Skadesvurderingen 1660 
og Kommissionsbetænkningerne 1682 
og 1685, tegner af Tilstanden i Sog
nets Byer. ligner i el og all del, der i 
foregaaende Kapitler er sagt om andre 
Sogne: mange ode GaaTde, ■ endnu 
flere brestfældige. faa Mænd »ved 
Magt«: men mange »ganske forarme
de«. Takkel være Bondevennen Re- 
ventlow kom disse Sognes Bondor, i 
al Fald saa langt som Grevskabets 
Jorder rakte, tidligt i Fremdrift og 
voksede hurtig haade i Velstand og 
Dygtighed.

T i r s t e d  bar sikkert været beboet 
i vor tidligste Oldtid, mange Aarhun- 
dreder, maaske Aarlusinder, før Asa- 
læren holdt sit Indtog i Norden. Ty. 
eller paa Dansk rettere Tlir, var 
nemlig i Oldtiden Navnet paa Him
len. opfattet som selvstændigt Væsen 
og tilbedt som Guddom. I Romertiden

gav han Navn til Tirsdagen, og flere 
Steder her hjemme finder vi hans 
Navn f. Eks. i Tis So,Tirsbæk,Tibirke, 
Tisvilde. Tislunde og Ty. I Tirsted 
har han sikkert ogsaa haft et Offer
sted. formentlig paa samme Plads 
hvor nu Kirken slaar, thi Vester Tir
sted er utvivlsomt ældre end Øster 
Tirsted. Selve Betegnelsen Vester og 
Oster er af nyere Dato; i Matriklen af 
1661 og i endnu ældre Dokumenter 
kender man kun ret og slet Tirsted. 
forsi med Matriklen af 1688 optræder 
der et Vester- og el Osler Tirsted.

Vester-Tiuted er i Matriklen af 
1688 opfort med 15 Gaarde og 14 
Husmænd. Nu har den — Tirsted 
Holle medregnet —■ 1 Proprietærgaard 
f H o l l e g a a r d  med 54 Hektar, 8 
Tdr. Hartkorn, 113.500 Kr. Ejendoms
skyld og 66,300 Kr. Jordværdi) 3 Bon- 
dergaarde. 9 Smaagaarde. 10 Hus
mandsbrug og 21 Huse med ringe 
Jordlilliggende samt Tirsted Skole, 
der er skyldsat for 19,600 Kr.

Øster-Tiiited er i Matriklen af 1688 
opfort med 8 Gaarde: den har nu 1 
Proprietærgaard ( T i r s t e d g a a r d  
med 57 Hektar. 13 Td. Harlk., 159,800 
Kr. Ejendomsskyld og 99,800 Kr. Jord
værdi). 5 Bondergaarde, 1 Sma.it 
gaard. 6 Husmandsbrug og 9 Hus? 
med ringe Jordlilliggende. 1673 næv
nes Tirsted Hovgaard i Øster-Tirsted 
med tilhorende Skov i Gumpehave

B r a n d a t r n p ,  hvis Forled inde
holder del olddanske Mandsnavn 
Brandr. er i Matriklen af 1688 op
fort med 6 Gaarde. 5 Husmandsste
der og en Vejrmolle; nu har Byen 
8 Gaarde, 10 Smaagaarde, 13 Hus
mandsbrug og 37 Huse med ringe 
Jordlilliggende.

Den gamle Skole, der ligger i Nær



heden af Vejleby Sogncgrronse og tid
ligere ogsaa samlede Hornene fra 
Vejleby, blev vod Opførelsen nf de 
nye Skoler i Brnndslrup og Vejleby 
1005 indredel (il Fntliggnrd og Kom- 
iminelokale; i en samme Aar opfort ny 
Floj er indredel Alderdomshjem Del 
hele Kompleks er skyldsal til 25,000 
Kr. Den nye Skole er skyldsal til
10.000 Kr. Desuden lindes i Byen et 
Forsamlingshus (8000 Kr.), el Mis 
sionshus (0000) og en Distriktsjorde- 
moderbolig (18,000'). Præstcganrden 
er ligeledes beliggende pna Brand 
sirup Byomrande, tidligere Ina ogsaa 
Knpellanganrden her; men den blev 
solgl efter at Skarringe var miskilt 
som særlig Menighed og det reside 
rende Kapellnni nedlagt.
Vi et  og Qe r r i n g e  nævnes bande 

i de gamle og nye Matrikler under et; 
de er i 1088 opfort mer! lOGaardeogfi 
Musmnndssleder. Nu barde 1 Proprie- 
tærgaard (Gerringe Skovgnard med 
80 Hektar. (5 Td. Hnrlkorn. 119,800 
Kr. Ejendomsskyld og 74,800 Kr. 
Jordværdi), 12 Gnarde. 10 Smna- 
gaarde, 15 Husmandsbrug og 8 Hu «c 
med ringe Jordlilliggende, desuden en 
Forskole (10.000), opforl 1912.

Endelig horer under Tirsted Sogn 
Øen L a n g  med sine særlige Matri
kelnumre; den har 8 Gnarde nemlig 
S o g n  a r d  med 188 Hektar, 1554 
Td. Hartkorn. 265,000 Kr. Ejendoms
skyld og 158.000 Kr. Jordværdi, S o -  
l y s l  med 67 Hektar, 754 Td. Hart
korn. 90,000 Kr. Ejendomsskyld og 
65,600 Kr. Jordværdi, samt en Ganrd 
paa 21 Hektar.
V e i t e r * S k a r r i n g e  havde i 1688 

11 Gnarde og 2 Husmænd. Til dens 
Omrande henregnedes Herregnarden 
Taastrup og de vidtstrakte Skov
arealer. der siden er betydeligt ind- 
skramket og hl. a. har afgivet Plads 
til Bebyggelsen i Skorringo Skovhuse.

der forst er opstanel efter Udskiftnin
gen og Udflytningen. Byen har nu 3 
Bondorgaarde, 10 Smnngaardc. 29 
Husmandsbrug og 13 Huse med rin 
ge Jordlilliggende. Desuden har Byen 
en Skole, der or skyldsat til 20.000 
Kroner.

Øst ør  S k a r r i n g e  havde i 1688 
13 Ganrde og 14 Husmænd; nu har 
den 8 Bondorgaarde. 4 Smaagaarde. 
15 Husmandsbrug og 26 Huse mod 
ringo Jordlilliggende. desuden Klok 
trieitetsværk, Bageri m. m.

S k a r r i n g e  S k o v  har 1 Bonde 
gaard, 3 Smaagaarde. 23 Husmands 
brug og 3 Huse med ringe Jordtillig- 
gende.

V e j l e b y  havde i 1688 ikke min
dre end 89 Gnarde og 18 Husmænd. 
Nu har den 2 Proprictærgnarde 
( M a g l e b j e r g g a a r d  med 71 
Hektar, 18 Td. Hartkorn, 189,200 Kr. 
Ejendomsskyld, 126,600 Kr. Jordvær 
di og D u e s m i n d e med 55 Hek 
lar. 12 Td. Hk. 160,000 Kr. Ejdsk.. 
95,800 Kr. Jv.) saml 18 Bondergaar 
de, 14' Smaagaarde, 28 Husmands
brug og 40 Huse med ringe Jordtil- 
liggende. Desuden Skole (16,000). 
opfort 1905, Forskole (10,000), opforl 
1912, Elektricitetsværk (17,000) og 
^Stiftelse) (15,000).

LEGATERNE er, takket være Grev
skabet, baade mange og store; et en
kelt er forsvundet. Det var stiftet 
1669 af Herredsfogden Wolf Nielsen, 
der var Selvejerbonde i Aaserup. Det 
udgjorde 20 Slelledalcr, som stod i 
el Hus i Vcsler-Tirslcd. Af Ronierne 
skulde de Fntlige i Tirsted hver Nyt- 
nar have 3 Mark og de Fattige i Skor 
ringe 2 Mark.

— Kammerrand Morslelhs Legat er 
stiftet 1776 af Inspoktcrr ved Chrl-



slinnssædc Jacob Morsleth. Del var 
oprindelig paa 1000 Rigsdaler, hvoral 
375 anvendtes til Opførelse al ot Fat
tighus i løndel og 500 Rigsdaler til 
Opførelse af et Fattighus i Yeslj r 
Skorringe. Fattighuset er solgt i Slut
ningen af forrige Anrhundrede. Le- 
gatkapitalen udgor nu 1000 Kr. Ren
terne heraf uddeles til værdige Træn
gende. Reslyres under Justitsmini
steriets Tilsyn nf Grevskabets Be
sidder.

— Præsten Anders Ainmontorp — 
hvis Gravsten sidder i Tirsted Kir- 
kegnardsmur — sti Redes 1791, da 
han i 43 Aar havde level i Menighe
den som Degn, Kapellan og Sogne
præst, et Legat pan 200 Rigshankda- 
ler (il Beklædning af fattige Skole
horn i Trillingesognets Skoler. Kort 
for sin Dod i 1797 forogede han Le
gatet med 85 Rigshankdnler, fordi 
Statsministeren paa Opager Græsning 
havde oprettet en ny Skole, som Bør
nene fra Vejleby Skov skulde soge. 
Legatet udgor nu 600 Kr. og dets Ren
ter uddeles efter Indstilling af Læ
rerne til Elever i Tirsted-Skorringe- 
Vejleby Skoler. Beslyrcs under Kul- 
tusministeriels Tilsyn nf Grevsknbols 
Besidder.

— Del Revontlowske Skolelegnl er 
stiftet nf Statsministeren med 8000 
Rigsdaler, nu 16,000 Kr. og en Ar- 
vefæsteafgift pan 865 Kr. om Aarvl, 
ialt til Uddeling godt 1000 Kr. om 
Aarot, som kan anvendes paa føl
gende Mnade: 160 Kr. til Hjælp for 
ældre Lærere, 120 Kr. til Trængende,

ker, (00 Kr. til Skolelærersonncrs og 
andre trængende unge 'Menneskers 
Oplærelse pan Seminarier eller Bon- 
dehojskoler, 130 Kr. til Lægehonorar 
og Sygehjælp for Lærere og der .'s 
Enker, 100 Kr. til forsømte Børns Op 
dragelse i Asyler og 100 Kr. til Præ- 
mieboger.

— Grevinde Stolbergs Asyl ved 
landevejen gennem Vejleby Skov e-, 
som tidligere nævnt, tildels opfort for 
den Sum Nationalmuseet betalte for 
Vojlebyringen Til Huset er snn knyl- 
tet et Legal, Statsministerens Sostcr 
Grevinde Ixiuise Frederikke Slolherg 
stiftede i sit Testamente 1824 med 
8111 Rigshankdnler. Heraf skuldr 
forsi udredes Pensioner til hendes 
Tjenestefolk. Legatformuen udgor nu
20,000 Kr. Efter at Udgifterne ved 
Husol er afholdt deles Resien nf Ren 
tesummen mellem de 6 enligstillede 
Kvinder, der har Bolig i Stiftelsen 
Legatet bestyre« af Grevskabets Be
sidder.

— Gnardejer Rasmus Jorgensen 
Ladefogeds Legat er stiftet 1874 med 
2000 Kr., hvis Renter i 2 n 4 Portio- 
ner uddeles til trængende .Medlem
mer af Tirsled-Skorringø-Vejleby Sy
gekasse. Bestyres af Sygekassefor 
manden under Sogncraadets Tilsyn, 

— Legatet. Grev Conrads Minde er 
stiftet 1884 af Enkegrevinde Hann-> 
Caroline Rcvcnllow, fodl Rosenkilde, 
og hendes Sostcr Marie Cecilie Ro
senkilde med 22,693 Kr. Af Ronierne 
skal udredes 10 Kr. aarlig indtil 1985 
var fratrandt sino Stalsombedor fik



li! Vedligeholdelse af Familien Ro
senkildes Gravsted pna Gentofte Kir- 
koganrd. Alt det ovrigo skal efter 
nogle Legalorers Død uddeles ti! 
gamle, trængende Husmænd, for
trinsvis Husmænd eller Born af Hus- 
mænd, der har tjent Grev Conrad paa 
Frihedsminde; han dode 1810. Lega
tet bestyres af Sogneraadet og udde
les nu til trængende udenfor Fattig- 
væseneL

— Knmmerraad Soren Peter Otto- 
sens Legal er til Minde om ham stif
tet 1888 af Tirsted-Skorringe-Vejleby 
Sygekasse med 1000 Kr., hvis Rent'r 
uddeles i to Portioner li) værdig 
trængende Medlemmer af Sygekas
sen. Bestyres af Sygekassens For
mand under Sogneraadets Tilsyn.

— Anders Christiansens og Hustrus 
l-cgat er stiftet 1893 med 2000 Kr., 
hvis Renter uddeles i en Portion pm 
10 og lo paa 20 Kr. til trængende In
teressenter i Tirsled-Skorringe-Vejle- 
by Sygekasse, fortrinsvis i Tirsled 
Sogn. Uddeles af Sygekassens Besty
relse under Sogneraadets Tilsyn.

— Gaardfæster Lars Hansens L-v 
gnt er stiftet 1896 med 2000 Kr., hvis

Renter narlig uddeles i 5 lige store 
Portioner (undtagelsesvis Dobbell- 
portionor) til værdige Trængende i 
Tirsled Sogn. Bestyres af Sognepræ
sten og en anden nf Sognraadet valgt 
Mand.
— I*roprietær YVrodes Legat er opret 

tet 1915 med on Kapital paa 3000 Kr. 
Af Renterne udredes forst Udgifterne 
til Vedligeholdelse af Legatstifterens 
Familiegravsted paa Vejleby Kirke 
gaard og Resten anvendes til Konfir 
mationsudstyr til trængende Konfir
mander i Tirsted-Skorringe-Vejleby. 
lægatet bestyres af Sogneraadet. Ud
delingen sker efter Indstilling fra 
Sognepræsten.

— Husmandslegatel er stiftet 1917 af 
Anders Chr. I.arsen med 24,712 Kr., 
Hen terne uddeles i aarlige Portioner 
pan 100 Kr. (undtagelsesvis 200 KM 
lil ædruelige, aglvaudige og stræb
somme Husmænd, der driver en 
Ejendom paa 3—5 Td. lid. i Tirsted 
Sogn. fortrinsvis i Viet-Gerringe. Le
gatet uddeles for Tiden lil 9 llus- 
mænd i de nævnte Byer; det besty
res af Sognerandsformanden og to 
andre nf Sogneraadet valgte Mænd.

Rettelur.
Side 252. Under el Billede af Lungholm staar: »efter Ombygnin

gen 1856«, der skal staa »efter Ombygningen 1896«.
Side 414. AHcrpanclel i Vejleby Kirke siammer ikke som anforl fra 

Tiden omkring 1690, men er efter hvad Inspektor ved Nationalmuseet 
A. Chr. Jensen oplyser i Lol.-fa). historiske Samfunds Aarbog, udfort 
ca. 1570 af en lollandsk Snilmester, der ogsaa har skaaret Alterpanelet 
i Landot Kirke. Museumsinspektoren indrømmer at den ukendte Mesters 
Personfigurer er daarlige, men berømmer hans (lotte Sving i Tegningen 
af Ornamenterne.

Side 418 staar under ct Billede af Christin nssæde »set fra Sydost«; der 
skal staa: Set fra Nordøst. Side 422 slaar under el andet Billede af Ohri- 
stianssæde: »set fra Nordost«; der skal staa: Set fra Nordvest.
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