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Faxe.
Herredsbyen Faxe.
aturen selv har gjort Faxe til sin Egns, sit Herreds
visse Midtpunkt, et Forhold, som først Jernbanerne
har formaaet at rokke ved. Fra alle Sider hæver Landet
sig mod denne By paa Bakken. Faxes kaldte vore Forfædre den derfor; det betyder just „Bjergbyen“ : egentlig
Hestemanke, deraf Bjergkam, Bakkedrag. Det er et æld
gammelt Navn, der borger for, at vi her har en af Egnens
første Bebyggelser; de omgivende Stednavne er gennemgaaende langt yngre. Kalkbjerget har været nøgent, maa
man tænke sig, en aaben Plet i den Ødeskov, der ellers
dækkede Egnen ; derfor er det saa tidligt blevet lagt under
Menneskehaand1).
Som Tiden gik, voksede imidlertid Befolkningens An
tal, og Menneskene begyndte' da at trænge ind i Sko
vene og slaa sig ned, hvor der var mest farbart. Omsider
var man blevet saa mange og havde spredt sig saa vidt,
at man fandt sin Fordel ved at slaa sig sammen og danne
et Herred, d. v. s. en Bygd af nærboende, der var knyt
tet sammen ved Slægt eller fælles stedlige Interesser og
ved naturlige Skel (Vandløb, uvejsomme Vildskove o. lign.)
skiltes fra Nabobygderne. Naar denne Landets Inddeling
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!) Sml. Clausen: Studier o. Danmarks Oldtidsbebyggelse.
f. nord. Oldk. og Hist. 1916). Indledning og Kort II.
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efter Naturforholdene i Herreder har fundet Sted, kan ikke
siges; men at den er meget gammel, fremgaar klart af
Navnene paa disse Herreder.
Herredet fik sit fælles Ting, hvor indbyrdes Tvistig
heder og Sager af fælles Betydning fandt deres Afgørelse.
Dette anbragtes helst saa centralt i Herredet som muligt;
thi da det var en almindelig Borgerpligt at møde paa
Tinge i det mindste nogle Gange om Aaret, maatte alle
Herredsboere ogsaa have lige langt dertil. Saaledes blev
Faxe Tingby for sin Egn, og Herredet tog Navn efter
Byen.
Tinget holdtes altid en bestemt Ugedag (Faxe Herreds
ting saaledes om Fredagen, Stevns om Tirsdagen1), hvilken
man saa ogsaa gjorde til Torvedag. Paa Tinge mødtes man
nemlig ikke blot for at raadslaa og dømme, men maaske
lige saa meget for at benytte denne Lejlighed, da mange
var samlet alle Vegne fra, til Handel og Købslaaen. Efter
Retsferierne (Jule-, Paaske-, Pinse- og Høsthelg), hvor Tin
gets Virksomhed havde været nedlagt, var der desuden
gerne store Markeder paa Tingstedet, saa man,kan forstaa, at det var ingen ringe Fordel for en By eller Landsby
at have et Ting i sin Nærhed, og at Faxe paa det Vis
allerede i Middelalderen var blevet en stor og blomstrende
Landsby.
Hvor Faxe Herredsting oprindelig har haft sin Plads,
er vi nu ikke mere i Stand til at afgøre. Vi ved blot (af
et Kongebrev fra 1588), at det fra først af laa „imellem
Faxe og Værløse, ved et Sted, som kaldes Skudelege ved
en Stendysse“-). Men Sandsynligheden taler for, at dette
Sted er det samme, som paa Generalstabens Maalebordsblade (1: 20,000; Udg. 1909) kaldes Galgebakke: en Banke
tæt nordøst for Byen ved Køgevejen3).
Tingene var fra gammel Tid blevet holdt under aaben
Himmel; men da dette navnlig ved Vintertide jo kunde
i) Kancelliets Brevboger 4/1() 1596. 2) Danske Saml. 2, II, 234.
3) 1687 nævnes Galgemarken blandt Bymarkerne Nord for Byen. Brach :
Vemmetofte, III, 230, Note.
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medføre adskillige Ulemper, havde Christian II i sin saakaldte gejstlige Lov 1521 bestemt, at Tinget overalt skulde
indflyttes til nærmeste Købstad eller anden passende By,
hvor der ved Kirken skulde bygges et Hus til dets Brug.
Denne Indflytning, hvis almindelige Gennemførelse
iøvrigt først efter Reformationen og dennes Styrkelse af
Kronen skulde blive Statsmagten mulig, synes dog for
Faxe Herredstings Vedkommende at have fundet Sted
allerede før 1521 ; i hvert Fald siger Loven om dette blot,
at alt her skal blive, „som det er“ 1).
Samtidig med Tinget indflyttedes gerne ogsaa Retter
stedet, hvilke to Institutioner jo var nær forbundne. Om
det er sket saaledes i Faxe, kan ikke siges med Vished.
Vi hører nok adskillige Gange om Henrettelser her2), men
om de er foretaget i selve Byen eller ude paa den gamle
Galgebakke, kan ikke afgøres. Først i 1609 tilskriver Re
geringen Universitetet, om man paa dettes (o: Kirkens)
Grund maa opsætte et Rettersted, da der ikke paa Kronens
findes nogen belejlig Plads3). Dette kunde tyde paa, at
Retterstedet først nu skulde flyttes ind til Tinget; men om
det iøvrigt nogensinde er sket, ved vi ikke.
Det varede dog ikke længe, før man erfarede, at denne
Indflytning af Tinget havde været af det onde; Byernes
Kroer var daarlige Naboer, og man maatte derfor snart
gribe til at flytte Tingene ud igen. Ogsaa i Faxe florerede
dette Krovæsen i høj Grad, og hertil bidrog ikke blot Tin
get, men navnlig ogsaa Byens udmærkede alfare Belig
genhed. Her var jo det Vejkors, hvor Vejene fra Stevns,
fra Næstved og Ringsted mødtes med dem fra Køge, Ros
kilde og København, fra Vordingborg og Øerne i Syd.
Da Christian II for at fremhjælpe Byer og Borger
stand søgte at lette Samfærdselen ad Rigets Landeveje ved
at befale Oprettelsen af aabenbare Herberger for hver 2—3
Mil ad Alfarvej, blev der ogsaa henlagt et saadant til
Faxe4), hvor sikkert allerede i Middelalderen Værtshusene
i) Danske Saml. IV. 355. 2) Saal. Khist. Saml. 3, II, 472 ff.
3) Kliist. Saml. 4, I, 225. ') Gejstlig Lov 1521 ; Danske Saml. IV, 356.

6 har haft en rig Blomstring. Nu fik Byen en kgl. privilegeret
K ro; men Smugkroerne bestod endda, flere af Universi
tetets Bønder blev saaledes siden tiltalt for ulovligt Ølsalg.
Under disse Omstændigheder vil man forstaa, at en
Genudflytning af Tinget nok kunde være nødvendig. 1
1588 udgik da ogsaa Kongebrev, at Tinget atter skulde
henlægges til det gamle Sted, „hvor det tilforn og fra
Arilds Tid ligget haver“ 1), nemlig Skudelege. Men endnu
1609 havde denne Tilbageflytning ikke fundet Sted2), og den
skete vistnok heller aldrig. Man befandt sig bedst med
Forholdene, som de var.

Faxe Herredskirke.
Herredsbyen var ogsaa Stedet for den officielle Guds
tjeneste. Her stod i gammel Tid det fælles Hov, hvor
man ofrede for Samfundets Vel, naar Folket mødtes paa
Tinge. Da siden Kristendommen antoges, faldt det derfor
saare naturligt paa Hovets Plads at bygge en Kirke, Her
redskirken, hvor Tingshandlingerne nu aabnedes med en
højtidelig Gudstjeneste. I Begyndelsen var denne Kirke
vel overhovedet Herredets eneste.
Denne første Kirke i Faxe har været af Træ, en al
mindelig Stavværksbygning, og af den er følgelig ethvert
Spor længst forsvundet. Lidt før Midten af 12. Aarhundrede begyndte man imidlertid herhjemme efter udenlandsk
Mønster at bygge Kirker af Natursten, og Træbygnings
kunsten trængtes nu snart tilbage. Den nye Byggeperiode
indlededes med de store Kvaderstenskirker i Lund, Ribe
og Viborg, som blev bygget af fremmede Stenhuggere;
men snart havde de Danske lært dem Kunsten af, og rundt
om rejste sig nu den ene Stenkirke efter den anden, de
allerfleste bygget i Tiden 1160— 1200.
’) Danske Saml. 2, IV, 235. 2) Sjællandske Tegnelscr XX, 270,
Kancelliets Brevbøger. - 'k 1609: Faxe og Stevns Herredsting, der nu
holdes i Faxe og St. Hedinge, skal flyttes til mere belejlige Steder.
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Da fik Faxe sin anden Kirke, der rimeligvis har været
af Limsten eller Faxekalk, og af den findes endnu Rester,
nogle Dele af en Portal: en Sidepost og et Stykke af
Overliggeren, begge af Kridtsten og med udhuggede Dyre
billeder. Den største (205 x 70 cm), Sideposten, bærer
Billedet af to Vilddyr, maaske Løver, i Kamp, indrammet
af en kraftig Rebsnoning. Det er ægte middelalderligt:
naivt og barnligt, men med et straalende Liv. Stenens
nederste Stykke er utilhugget, det er den Del, som har
været nedgravet i Jorden; Døren har saaledes kun været
ca. 150 cm. høj.
Den anden Sten (75 x 45 cm.) er kun et Brudstykke,
hvorfor blot en Del af Relieffet er bevaret, nemlig en sam
menrullet Slange, ved hvis ene Side findes ubestemmelige
Rester af andre Figurer. Ogsaa disse Billeder har været
indrammet af en Rebsnoning.
Knyttet til disse gamle Billeder findes paa Egnen det
Sagn, at engang havde en stor Lindorm lagt sig rundt
om Kirken, saa man ikke kunde komme ind ; herover var
Sognefolkene jo meget bedrøvede, men tilsidst kom de to
Løver og dræbte Lindormen efter en mægtig Kamp1). Lig
nende Sagn genfindes iøvrigt mange andre Steder i For
bindelse med saadanne gamle Relieffer2).
Ogsaa den nuværende Kirkes Døbefont, et overor
dentlig smukt, tidligmiddelalderligt Arbejde, er en Lev
ning fra denne ældre Kirke.
Omtrent samtidig med denne har ogsaa Opførelsen af
Herredets øvrige romanske Kirker fundet Sted. Landet
var nemlig nu blevet saa vel bebygget, at en Sogneind
deling havde kunnet foretages. Den skete iøvrigt ligesom
Herredsdelingen ved en lang, jævn og naturlig Udvikling,
saaledes at man først paa Valdemarstiden naaede nogen
lunde til vort nuværende Sognetal.
Fra denne Periode stammer altsaa, foruden den tid') Meddelt af Pastor Riemann, Faxe. -) A xel Olrik i Aarb, f.
nord. Oldk. og Hist. 1902; 209. Sml. Tang Kristensen: Danske Sagn.
II, 186 ff, der bl. a. nævner Toksværd, Skibbinge og Lellinge Kirker.
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ligere Faxe Kirke, Kirkerne i Alslev, Spjellerup, Øster
Egede, Dalby, Tureby, Ulse og Kongsted. Denne Tids Kirker
havde alle samme Grundanlæg: et Langhus (Skib), lig
gende i Retningen Øst-Vest, dobbelt saa langt som bredt,
med fladt Bjælkeloft, nogle faa, højtsiddende og smaa
Vinduer, og Døre mod Nord og Syd; Kor mod Øst, halvt
saa langt som Skibet, lavere og smallere end dette; ofte
tillige en endnu mindre Korrunding (Apsis), dog ikke al
mindelig for Kridtstenskirkernes Vedkommende. Derimod
manglede gerne Taarn, Sakristi, Vaabenhuse, Hvælvinger
(undtagen over Apsis) og de nu for vort Landskab saa
karakteristiske Trappegavle.
Disse Tilføjelser skete først i en senere Kirkebygnings
periode, den gotiske Tidsalder, henimod Middelalderens
Slutning. Fra denne Tid stammer tillige foruden den nu
værende Faxe Kirke ogsaa Kirken i Roholte (1441), som op
rindelig var Annex til Kongsted, mens Karise Kirke, der
vistnok skylder Karisegaards Ejere sin Tilblivelse, er op
ført imellem de to store Byggeperioder (ca. 1250).
Den gamle Faxe Kirke har kun været en lille, trang
og mørk Bygning, og da baade Tinget og Alfarvejen
ofte bragte mange fremmede til Huse, er den snart blevet
for lille. I Tidens Løb var den imidlertid blevet ret vel
havende, ejede saaledes betydelige Jordegodser, ligesom
baade Ting og Alfarvej maa have skaffet den Indtægter i
Form al Messer og Gaver. Da Pladsmangelen stadig blev
større, har man derfor til sidst taget en rask Beslutning:
revet hele den gamle Kirke ned og bygget en stor, smuk
Kirke i den nye, gothiske Stil, Herredet og Tinget værdig.
Den nye Kirkes Hovedmateriale er Munkestenen, dog
med en regelmæssig Indføring af Kridtstensskifter. Lim
stenen var nu gaaet af Brug, og skønt Faxe jo ligger nær
Limstenslejerne paa Stevns, har man dog i den nye Kirke
med en enkelt Undtagelse kun brugt Limstenen til Pynt:
som hvide Bælter i de røde Mure. En saadan Anvendelse
var til Gengæld i Middelalderens senere Tid yderst almin
delig i Østsjælland, navnlig paa Taarn- og Blendingsgavle
(St. Hedinge, Smerup, Holtug særligt smukke Eksempler).
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Det kan forekomme mærkværdigt, at Faxekalken saa
godt som ingen Anvendelse har fundet her i Kirken; men
det synes overhovedet, som om den, skønt anset for en
god Murkalk, kun var lidet brugt til Bygningssten. I større
Mængde findes den kun i Alslev, Spjellerup, Øster Egede
(Taarnet) og Kongsted Kirker samt i Olstrup, (Tybjerg
Herred). Derimod er den mærkværdigt nok blevet ført
saa langt bort som til Fjenneslev og dets Annex Alsted,
hvis Hovedmateriale endda er kløvet Faxekalk. Endog
som Murkalk har man forsmaaet den og foretrukket Kal
ken fra Mariager. Først da der efter 1660 begyndte en
mere rationel Udnyttelse af Gruberne ved Faxe, blev Kal
ken herfra kendt og brugt, nu ogsaa som Bygningssten,
saaledes paa Tryggevælde ved Istandsættelsen efter
Svenskekrigen, paa Gisselfeld 1662, hvor man Aaret før havde
brugt Mariagerkalk, og ved Prins Carls store Ombygnin
ger paa Vemmetofte i Aarene 1715—23.
Til Kirkens oprindelige Anlæg hører kun Langskibet
og Koret, der er ud i et, med Sakristi og Vaabenhus.
Taarnet derimod er lidt yngre, og Sideskibet samt Her
skabsstolen Tilføjelser fra en betydeligt senere Tid.
Langskibets Mure hviler, med Undtagelse af et Parti
paa Nordsiden mellem Taarnet og Sideskibet, paa en 75
cm. høj Sokkel af Limstenskvadre med enkelte raa Kampe
sten. Murenes Kridtstensbælter aftager i Antal mod Vest.
Mens de paa Korgavlen, der er ældst, idet man altid be
gyndte en Kirkes Opførelse med Koret, naar næsten helt
op til Taghøjde, mangler de ved det vestlige Hvælvings
fag ganske paa Sydsiden, hvorimod de paa Nordsiden her
udgør en hel samlet Flade.
Løffler1) har af denne Mangel sluttet, at dette vest
ligste Fag skulde være yngre end de fire andre. Men da
Stenmaalet overalt er ens, Hvælvingerne af ganske samme
Type og Størrelse, Gesims og Sokkel fortsat uforandret,
9 Antikv.-hist. Undersøgelser i Præstø Amt, 1894.
seets Arkiv.

Nationalmu
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og der endelig ikke findes Spor af nogen Lodfuge, kan
man intet slutte ud fra denne i middelalderlige Bygnings-

Korgavlen, set fra Syd.
Mellem Træerne til venstre skimtes den gamle Dør.
værker iøvrigt saa almindelige Uregelbundethed. Højest
kan man formode, at Arbejdet af en eller anden Grund
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er blevet standset i Utide — ellers skulde Taarnet jo ogsaa have været opført samtidigt — og man har da blot
givet Kirken den nødtørftigste Afslutning mod Vest med
de Materialer, man havde for Haanden, uden at tænke
paa den Harmoni, .som Nutiden altid kræver, men Da
tiden ingen synderlig Sans havde for.
Korgavlen er Kirkens smukkeste Parti. Den er en
Del tykkere end Sidemurene,- idet den indvendig til Sparre
højde er forstærket med Limstenskvadre, samme Forhold,
som genfindes ved adskillige østsjællandske Kirketaarne.
Man har anset den rimeligvis dyrere Tegl for den fineste
og derfor brugt Limstenen indvendig, hvor den ikke saas.
Qavltrekanten afsluttes forneden af en Limstensgesims.
Kamtakkerne (4— 1—4), der endnu er dækket med Munke
tagsten, prydes af Blendinger, skiftevis vandret og spids
buet afsluttede.
Indvendigt er Langskib og Kor delt i 5 Hvælvings
fag. De høje og luftige, spidstoppede Krydshvælvinger
viser en tydelig Lighed med dem i Roholte Kirke, der
blot er lavere. De er af Munkesten og samtidige med
Skibet, men mærkelig nok ikke bygget i Forbandt med
dette. Gjordbuer og Ribber staar i blank Mur, mens Kap
perne er hvidtede; de har alle kvadratisk Topslutning. I
Hjørnerne ved Taarnet hviler Ribberne paa indkragede
Kridtstensknægte.
De to østligste Hvælvingsfag udmærker sig ved en
rigere Profilering af Ribberne. Dette i Forbindelse med
den Omstændighed, at der paa Sydsiden ud for anden
Hvælving findes en gammel, nu forlængst tilmuret Dør,
der maaske har været Præstens Indgang, idet Sakristiet
kan antages ingen Dør at have haft i sin oprindelige Øst
mur, tyder paa, at Koret i katolsk Tid har udgjort begge
de to ostlige Hvælvingsfag.
Kirken har mod Syd 5 Vinduer med Saalbænk og
Midterpost af Mursten. De er vistnok ved senere Repa
rationer blevet noget udvidede, hvad Maalene paa et gam
melt Vindue paa Nordsiden kunde tyde paa. I Korgavlen
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er en nu tilmuret Gruppe paa 3 Vinduer. Om Nordmu
rens oprindelige Vinduesfordeling kan man ikke udtale sig
med fuld Vished. Første Hvælvingsfag fra Øst har dog
altid været dækket af Sakristiet, fjerde ligesaa af Vaabenhuset, og femte, hvis Mur er synlig udefra, har aldrig
haft Vinduer. Derimod var anden og tredie oprindelig
frie. Muren ved tredie er imidlertid forstyrret af Side
skibet, kun om anden kan det med Vished siges, at her
har været Vindue, idet Omridsene af dette endnu spores
i Murværket, skjult af Herskabsstolens Tag.
løvrigt har Murene og da navnlig Sydmuren i Tidens
Løb været underkastet en Række Reparationer, af hvilke
de færreste er foretaget med nogen heldig eller nænsom
Haand. Navnlig i den ulykkelige Tid efter Svenskekrigene
og under Pietismen var Kirkebygningerne udsat for megen
Vanrøgt. Tilsidst maatte man derfor gennem Opførelsen
af Piller søge at give de brøstfældige Mure den fornødne
Afstivning, samtidig med at det hele overkalkedes for at
skjule Syndernes Mangfoldighed. Disse Piller og Kalk
pudset fjernedes ved en Restauration for nogle Aar siden,
men de mange Udmuringer med smaa Sten, der bryder
Kridtstensbælterne, er ingen Pryd.
Sakristiet antages af Løffler1) for ligesom Taarnet at være en Tilbygning fra Aarhundredets Slut
ning,
men Sandsynligheden
taler dog for
dets
Samtidighed med Skibet.
Dets Vægge er saaledes i afgjort Forbandt med Skibets, og det Stykke af
Skibets Mur, som Sakristiets oprindelige Tag, hvis Gavl
vendte mod Nord, har dækket, viser sig at være bestemt
allerede fra Opførelsen til at skjules af dette, idet Muren
her er langt mere skødesløst og uregelmæssigt udført end
ellers; ogsaa Taggesimsen er afbrudt her. Desuden er
Sakristiets Hvælving af ganske samme Type som de i
Skibet, og Stenmaalet det samme som paa Skibets Østog Sydmur.
Sakristiets Østmur er helt ombygget i ny Tid, men
*) Antikv.-hisl. Undersøgelser.
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Nordmuren er oprindelig og særdeles smuk. Den har, da
den gamle Gavl eksisterede, sikkert i Skønhed kunnet
maale sig med Korgavlen. Den røde Murflade brydes
foroven af tre Limstensbælter. Vinduet er fladbuet med
Munkestenslysning. Den spidsbuede Linie i Muren for-

Kirkens Nordside: Sakristi, Herskabsstol, Sideskib.
Pillen længst tilhøjre staar paa Hjørnet af det gamle
Vaabenhus.
oven er sikkert blot en Dekoration. Vinduet har altid væ
ret fladbuet.
Af Vaabenhuset er kun faa Rester tilbage, Taarnets nederste Stokværk har afløst det i Brugen. Disse fin
des i den nederste Del af Sideskibets Vestmur og Nord
vesthjørne, der tydeligt adskiller sig fra Sideskibets andre
Partier ved at være bygget i Munkeforbandt. Her findes
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ingen Sokkel, blot nogle raa Kampesten i Grunden, hvor
over er lagt nogle Skifter Kridtsten. løvrigt bestaar Mu
rene af vekslende Munke- og Limstensskifter. Disse Re
ster viser dog tydeligt Vaabenhusets Samtidighed med
Langskibet. Byggemaaden er ens, blot med en lidt mere
regelmæssig Materialeveksling paa Vaabenhuset (som i
Roholte), og Stenmaalene de samme. Midt paa Muren
spores et gammelt Vindue.
Besynderligt nok har Kirken a ld rig haft noget syd
lig t Vaabenhus. Regelen var, at enhver Kirke henimod
Vest havde to Indgange: en sydlig for Mændene og en
nordlig for Kvinderne, og just paa denne Tid begyndte
man ved de ældre Kirker at bygge Vaabenhuse til disse
Indgange, et større for Mændene, et mindre for Kvinderne,
af hvilke dog gerne senere det nordre atter nedreves for
at spare Vedligeholdelsen, og Indgangen tilmuredes. Mær
keligt derfor, at begge denne Periodes Kirker kun har een
Indgang og eet Vaabenhus: Faxe mod Nord, Roholte mod
Syd, navnlig da den Skik med Kønnenes Adskillelse i Kir
ken, som havde foraarsaget de to Indgange, har holdt
sig helt op til vore Dage.
Taarnet er noget yngre end de forud omtalte Dele,
sandsynligvis dog opført endnu inden 15. Aarhundredes
Udgang; det har staaet færdigt et halvt Hundredaar efter
Skibet, ca. 1500, fra hvilken Tid ogsaa Hvælvingens Kalk
malerier skriver sig.
Det mangler Sokkel, og Østmuren er bygget oven
paa Skibets Vestmur, hvilket fremgaar baade af de for
skellige Stennîaal og af Forbandtforholdene paa Nordsiden.
Sydmuren méddeler intet, idet den har været nedtaget saa
vidt, at Lodfugen er forsvundet.
Nederste Stokværk har oprindelig været anvendt som
Daabskapel, hvad baade den meget vide Bue ind til Kir
ken og Kalkmaleriernes Emner tyder paa. Det har da
ingen Adgang haft til Kirkegaarden, men al Indtræden i
Kirken for Menighedens Vedkommende er sket gennem
Vaabenhuset. . Først da dette fjernedes for at give Plads
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til Sideskibet, har man aabnet en Indgang i Taarnet fra
Vest og her dannet Vaabenhus. Tilmuringen efter det op
rindelige Vindue spores endnu over Døren.

Taarnet, efter et tyve Aar gammelt Billede.
Rummet er dækket af en spidsbuet Krydshvælving
uden Topslutning, noget lavere end Hvælvingerne i
Skibet. Mod Nord, Vest og Syd findes i Sidemurene P /2
Sten dybe Blendinger, af hvilke den nordre endnu har
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den oprindelige Kalkmaling bevaret, mens de to andre er
dækket med nyere Kalkpuds, et Vidnesbyrd om, at Vin
duet mod Syd er ommuret. Taarnrummets Vægge har
forøvrigt, i Modsætning til Skibets, kun en tynd Hvidtning
over de røde Sten.
Taarnet er opført paa en langt regelmæssigere Maade
end Skibet. Kridtbælterne har kun fundet Anvendelse i
de øvre Partier, hvor deres harmoniske Anbringelse til
Gengæld er af udmærket Virkning. Ogsaa indvendigt fin
des de her, men i langt ringere Grad, et Tegn paa, at
det udelukkende er Skønhedshensyn, der har bevirket deres
Anvendelse. Murene har, undtagen mod Øst, brede Hjørnepilastre, der dog mod Nord og Syd er afbrudt under
Taget af en Buefrise.
Opgangen til Taarnet sker indtil 2. Stokværk ad en
Vindeltrappe, der ligger dels inde i selve Nordmuren dels
i et Trappehus, der efter sædvanlig gotisk Skik er til
bygget Taarnet. Trappen er i den nyere Tid delvis om
muret.

Kirken skiftede imidlertid Ejer. Da nemlig Kong Hans
gerne vilde støtte det af hans Fader oprettede Universitet
i København, henlagde han hertil bl. a. to af Kronens
Kirker i Sjælland, hvoraf Faxe var den ene1). Den over
lodes ved Kongebrev af 24. Juni 1492 til Professoten i
Kirkeloven paa den Betingelse, at han skulde læse hver
Formiddag og desuden „skikke der en Kapellan til, som
Gudstjeneste holder i Kirken og gør Sognefolket den rede
og Tjeneste, dem bør at have“ . Gaven stadfæstedes 23/3
1530 af Frederik I.
Da Universitetet fornyedes af Christian 111 1539, blev
den Rente, som var tilovers fra det gamle Universitet,
deriblandt altsaa Faxe Kirke, henlagt til Hjælp for fattige
Studenter2). Hermed undergik desuden Sognepræstens
’) Rordam: Kbhn.s Universitets Hist. I, 12.
Hist i, 91 ; smi. Danske Mag. 3, VI, 256.

2) Rørdam: Univ.
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Forhold til Universitetet en fuldstændig Ændring. Mens
han tidligere blot var at betragte som en Kapellan1), holdt
af den paagældende Professor, som nød Kirkens Indtæg
ter, løsnes nu dette absolutte Afhængighedsforhold. Præ
sten kaldes ikke mere af en enkelt Professor, men af
Universitetet som Helhed; han skal betale sin Afgift til
dette, men oppebærer iøvrigt selv Kaldets Indtægter.
Den næste Hændelse af Betydning var en stor Ildsvaacie, som overgik Kirken en Gang i Slutningen af Vin
teren 1577—78. Foruden at hærge selve Kirkebygningen
lagde den Præstegaarden ganske i Aske, saaledes at Præsten
kom i stor Nød. Hans Søn beretter2) siden, hvorledes
hans gamle Forældre i Vinterens Kulde maatte „flytte
ned udi en Vævers Hus“ , og 16 af de bedste Sognemænd maatte „borge hos Adelspersoner og andre, at de
finge Kirken i nogen Maade til Rette igen og han sin
Præstegaard opbygt“ .
Denne Brand spores endnu tydeligt i Kirken, navnlig
i de øvre Partier, hvor Stenene er røgsværtede og svedne,
saaledes indvendig paa Korgavlen, hvis Murværk er
stærkt ildskørnet og ommuret efter Nedstyrtninger;
ogsaa Skibets Vestmur og Taarnets to øverste Stokværk
bærer tydelige Brandspor, og det er vel Ilden, der har
ødelagt Taarnets Murværk saaledes, at det i Sydøsthjørnet er revnet oppe fra helt ned i Hvælvingen.
Branden har da først og fremmest hærget Tagkon
struktionen og Taarnets Bjælkeværk; alt Træværk over de
ildfaste Hvælvinger er blevet et Bytte for Luerne; „K ir
ken med al sin Overdel, før ganske overbetakt med B ly“,
hedder det i Sønnens Vidnesbyrd.
Taarnet er overhovedet blevet stærkt medtaget.
Begge Gavlene, især den østlige, er kraftigt ommurede,
!) Saaledes betegnes Jens Povlsen, den forste os bekendte Præst
efter Ejerskiftet, 1499 i et Sognevidne udtrykkeligt som .Præst og
'Kapellan i Faxe". (Rasmussen: Gisselfeld; 473).
-) Aftryk i Samfundets Aarbog 1914; 87.
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og det grove Arbejde viser, at man har haft Hastværk.
Hvorvidt Gavlene imidlertid skulde være fuldstændig ny
opførte helt nede fra Pilastrenes Afbrydelse, som man har
formodet1), faar staa hen. Buefrisen over Pilastrene giver
intet fast Holdepunkt for Alderens Fastsættelse, idet gan
ske lignende Friser findes baade paa Roholte Kirkes
Taarn (1441) og paa Præstø Kirkes Sideskib (16. Aarh.’s
sidste Halvdel). Den kan da lige saa vel være samtidig
med Taarnet som skyldes en Ombygning efter Branden.
Heller ikke med Hensyn til selve Gavlen kan noget sik
kert fastslaas. Blendingerne er vel forskellige paa de to
Gavle, men heri er intet særlig paafaldende, og de
anvendte Mønstre er gennemgaaende gamle, med Side
stykker paa Kirken i Roholte og dermed samtidige Vaabenhuse og lignende. —
Kirken selv havde ingen Midler til sin Istandsættelse.
Der udgik derfor 24/ i 1578 Kongebrev til Kirkeværgerne
for alle de Landsbykirker paa Sjælland, som Kronen
havde Kaldsret til, at da Faxe Kirke og Præstegaard for
nogen Tid siden var afbrændt, og Bønderne ikke formaaede at genopbygge den, skulde enhver af Kronens
Landsbykirker, der havde Penge i Forraad og ikke var
bygfældig, komme Faxe Kirke til Hjælp med 4 Mk. dan
ske, som Mønten før gik, eller 1 gi. Daler, og Pengene
indbetales til Stiftslensmanden inden Jul. Samme Dag ud
gik Brev til Lensmand Eiler Grubbe paa Lystrup, at han
skulde anvende de saaledes indkomne Penge til Kirkens
„Behov, Bygning og Bedste“ , dog kun de tre Dele til
Kirken, den fjerde derimod til Præstegaarden2).
Ogsaa Universitetet hjalp den gamle Præst i hans
Ulykke, rigtignok kun ved i nogle Aar at eftergive ham
hans Afgift. Han var da ogsaa ganske uskyldig i Sagen,
idet Ilden ikke kom fra Præstegaarden, rnen „af den Gaard,
som ligger tvert over for Kirken, Skrocksgaard kaldet“
1) Nationalinusæets Undersøgelser ved Arkitekt Barfod, 1914.
(Musæets Arkiv).
2) Sjællandske Tcgnelscr XIV., 5 9 —60. (Kancelliets Brevbøger).
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(Sønnens Vidnesbyrd). Den Omstændighed, at Korgavlen
og Taarnets Østgavl er de mest medtagne Dele, viser jo
ogsaa, at Ilden er kommet med vestlig Vind, men Præstegaarden ligger Øst for Kirken.
Selve Kirkens Opførelse brød Universitetet sig imid
lertid ikke om, og de Midler, Kronen kunde skaffe, var
trods al god Vilje kun sparsomme. Pengene slog ikke til,
og Arbejdet gik ofte i Staa, saa Sognemændene havde,
som de selv siger, „stor Umage og Besværing for Kirken“ ;
thi hvad den ikke selv kunde formaa, fordi den fik ringe
Hjælp fra Stiftet, „det have vi Sognemænd af vort eget
skudt sammen og have betalt den mindste Penning, som
det kostede“ . Bygningen tog saaledes lang Tid, og endnu
13 Aar efter Branden var den ikke færdig, idet Sogne
mændene 1591 i en Ansøgning til Universitetet taler om,
at de „endnu paany have samlet Tømmer til Klokkeværk
og Indholt i Taarnet og Taarnet at færde med Tømmer
og Tag, som vil koste en- stor Penning“ 1).

Imidlertid modtog Kirken nu en ny Tilbygning, be
stemt til Gravhapel for Herskabet paa Rosendal. Det er
det Parti, der paa Fig. 3 ses mellem Sakristiet og Side
skibet ; i vore Dage bruges det som Forstue til Herskabs
stolen.
Totterupholm, det nuværende Rosendal, tilhørte paa
den Tid Jytte Gyldenstiern, der var gift med Peder Juel
til Gjorslev. Han døde imidlertid 1612 og blev i Marts
bisat fra Køge Kirke, men da Fru Jytte ønskede at faa
ham stedt endeligt til Hvile i hendes egen Sognekirke,
ansøgte man Konsistorium om Tilladelse til at bygge et
Kapel ved Kirken til Begravelse for Totterupholms Besid
dere. Universitetet gav Tilladelsen paa de Vilkaar, at Tot
terupholm skulde holde Kapellet ved Magt altid, saaledes
i) Khist. Saml. 4, I, 218.
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at Kirken ingen Skade led, og at der ved Bisættelser i
Kapellet skulde ydes en Afgift til Kirken1).
Efter sin oprindelige Bestemmelse har Kapellet saaledes været ganske anderledes indrettet end nu. Rosendals
senere Besiddere har nemlig omdannet det til en privat
Kirkestol, saaledes at nu kun Gravkælderen findes i sin
gamle Skikkelse. Fra først af havde baade Kapellet og
Sakristiet selvstændigt Tag med Gavlen ud mod Kirkegaarden.
Det er afdelt i 3 Rum, adskilt ligesom Sideskibet ved Bin
dingsværksmure. De to nordlige synes at have haft hver sit
Vindue, hvoraf dog kun det østligste er bevaret. Loftet er
af Brædder med Gipspudsning. De to nordlige Rum har
Gulv af glasserede Fliser, stammende fra Kapellets
Opførelsestid.
Gravkælderen har Tøndehvælving. Adgangen sker nu
fra den mørke Bagstue ad en stejl Vindeltrappe, men for
uden denne har Kælderen tidligere ogsaa haft en anden
Adgang, gennem hvilken det var muligt at føre Kisterne
ned. I Bagmuren ind mod Kirken ses endnu den gamle
tilmurede Dør og et Par Trappetrin. Herfra har en Trappe
ført op til selve Kirken, udmundende lige under den nu
værende Herskabsstol2). Der er saaledes et Gran af Sand
hed i det Sagn, som lever blandt Sognets Folk, at der
bag den tilmurede Dør findes en underjordisk Gang, som
har mundet ud i Præstegaarden. Blot fører Gangen ikke
til Præstegaarden, men op i Kirken. Heroppe er dog nu
ethvert Spor af den gamle Nedgang forsvundet, udslettet
af Vægpudset og senere Gulvomlægninger.
Inden Kapellet blev omdannet til Herskabsstol, synes
Rosendals Ejere at have haft et Pulpitur i Kirken til deres
private Brug. I hvert Fald meddeler Hofmans Fundationer VIII (1762) om et saadant, og i Marmora Danica
II (1741) angives Indskriften, over hvilken saas Rosenkrands’ernes, Totterupholms gamle Ejeres, Vaaben. Det
ï ) Khist. Saml. 4, I, 230 f.
2) Danske Atlas VI, 391, meddeler en Indskrift, som sad over
Nedgangsdøren, omhandlende senere Restaureringer af Kapellet.
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er tnaaske Resterne af dette Pulpitur, der nu anvendes i
Orgeltrappen og Skillevæggen mellem Skib og Taarn; de
henføres af Mag. Jensen til Tiden omkring 16001).
Yngst af Kirkens Dele er Sideskibet. En Sandstenstavle over Indgangen med Universitetets Vaaben fortæller
om dets Opførelse:
TIL QUDS NAUNS ÆRE
OC MENIGHEDENS BEQUEMME FOR
SAMLING HAVER DET KONGELIG UNI
VERSITET UDI KIØBENHAUN LADET
DETTE CAPEL OPBYGGE
PAA KIRKENS BEKOSTNING
1639.
Tavlen har oprindelig været prydet med stærke Far
ver2), men disse er nu ganske forsvundne.
Dén Omstændighed, at Sideskibet her betegnes som
„Kapel“ , har aabenbart forledt Trap3) til at formode, at
det var bestemt til Ligkapel. Dette modsiges dog ikke
alene af Bygningens anselige Størrelse, men ogsaa af de
Omstændigheder, der var forbundne med dens Opførelse.
Den daværende Sognepræst, Mag. Rasmus Svendsen,
bekendt som Stifteren af den første Skole i Faxe, nærede
stor Interesse for sit Sogn og sin Kirke, og da Folke
tallet paa hans Tid var blevet saa stort, at Menigheden
ikke mere kunde finde „belejligen Sted at høre Guds Ord
og nedfalde og gøre deres Bønner, hverken i Kirken eller
i Vaabenhuset“ , indgav han 1634 en Skrivelse om denne
m. fl. Sager til Universitetet, men dette vendte det døve
Øre til hans Anmodninger om Hjælp4). Tre Aar efter
fornyedes da Henvendelsen, nu ved et Andragende fra
15 Sognemænd, hvoriblandt Herredsfogden, den kendte
Chr. Ostersøn Vejle, anbefalet af Præsten og Chr. Grubbe
1) Nationalmusæets Undersøgelser, 1914 (Musæets Arkiv).
2) Nationalmusæets Undersøgelser v. Løffler, 1894 (Musæets Arkiv).
3) Trap: Danmark. 3. Udg. IV, 875. Sml. „Østsjællands Folke
blad“
1912.
Kliist. Samlinger 4, I, 708 f.
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paa Lystrup1). Denne Gang lykkedes det virkelig at faa
de modvillige Professorer med, rigtignok kun paa den
Betingelse, at Kirken selv skulde afholde Udgifterne ved
en Udvidelse. Man nedrev da Vaabenhuset og opførte
paa dets Plads et større Sideskib.
Dette er opført af Flensborgsten i Krydsforbandt og
mangler Sokkel, men har i Stedet nederst 2 Skifter
Munkesten, formodentlig Rester fra det nedbrudte Vaabenhus. Paa Nordsiden findes 3 Piller, alle, med Undtagelse
af den, der staar paa Vaabenhusets bevarede Hjørne, i
Forbandt 'med Muren. Gavlen afsluttes af et Sandstens
dække med Kugler, under Tagskægget mod Øst og Vest
findes et Tandsnit. Mod Nord er der to spidsbuede Vin
duer, lig dem paa Kirkens Sydside, mod Vest et tilsva
rende smallere; de har alle nyere Lysning. Paa Vest
muren findes to Piller, den sydlige ny, den nordlige sam
tidig med Sideskibet.
Indgangsdøren er paa Nordsiden; paa Pillen ved
Siden af ses Rester af den gamle Gabestok. Som Her
redskirke maatte Faxe Kirke naturligvis have en saadan,
og iøvrigt havde Christian VI 1735 befalet alle Kirker at
anskaffe Gabestokke, for at Bønder og Tjenestefolk, som
forsømte Kirkegangen, kunde straffes deri.
Indvendig bestaar Sideskibet af to Fag spidsbuede
Krydshvælvinger med Topslutning, lidt lavere end Lang
skibets. Ribberne og Gjordbuen er runde og overkalkede.
Hvælvingerne, der er samtidige med Bygningen, er af
Flensborgsten, Ribberne af Kridtsten. I Hjørnerne gaar
de som et Pillebundt helt ned til Gulvet.
Efter at Kirkens Bygningshistorie nu er tilendebragt,
skal vi yde dens Inventar en kort Omtale.
Alterbordet er samtidigt med Kirken og af Munke
sten. Som sædvanligt ved middelalderlige Altre har det
i Bagsiden to smaa Nicher, bestemte til Relikviegemmer.
>) Danske Mag. 5, I, 337 ff.
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Altertavlen er et Maleri paa Lærred, forestillende
Nadverens Indstiftelse, og med følgende Inscription paa
Rammen:
M . DCC . XVII
Curatore
æd . Huius . Sacr-Faxoens.
Christiano . Reitzer.
fecit
Henricus . Krock
Piet. Reg.1)

Kirkens Indre, set fra Taarnet.
Til venstre Aabningen til Sideskibet, i den følgende Hvæl
ving Herskabsstolen.
Det synes iøvrigt2) som om det er denne Professor
Reitzer selv, der har skænket Altertavlen til Kirken.
Billedets Maler, Henrik Krock, var en i Datiden
meget anset og stærkt benyttet Kunstner. Han har saaledes udsmykket Frederiksborg, Fredensborg, Hørsholm,
>) „1717, da Clir. Reitzer var „Forsvar“ (Danske’Atlas’s Udtryk) for
denne Faxes hellige Bygning, forfærdigede Henrik Krock, kgl. Maler, dette*.
2) Danske Atlas VI, 391; Marmora Danica II, 307.
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Rosenborg og Københavns Slot, Slotskirken, Petri, Nikolaj:
og Helligaands Kirker samt Vemmetofte1).
Men med
hans Kunst var det egentlig ikke stort bevendt, hvad
ogsaa Billedet i Faxe røber. Det blødsødent-glansbilledagtige, som forøvrigt kendetegner en stor Del af vore
Altertavler, er for stærkt fremtrædende.
Paa Alteret stod tidligere „en forgyldt Afbildning af
en Jomfru“ med Paaskriften „Ave virgo Sancta Barbara,.
Ave virgo Sancta Catharina, ave gratia plena Maria.
Ecce ancilla Domini, fiat o. s. v.“ (Lukas 1,38)2). Aabenbart
et Stykke middelalderligt Billedskærerarbejde, svarende til
de endnu bevarede, som nedenfor skal omtales. Figuren
fandtes endnu i 1770’erne3), men er siden forsvundet.
Alterstagerne er af Malm og uden Inscriptioner af
nogen Art. De henføres af Dr. Mollerup4) til den ældre
Renaissance og skulde altsaa være af samme Alder som
det nedenfor omtalte Døbefad.
Oprindelig brugtes ikke Knæfald.
Altergæsterne
knælede paa Korgulvet, Mændene paa højre Side, Kvin
derne paa venstre, og gik en for en op til Præsten for
at modtage Brødet, hvorpaa de vendte tilbage til deres
Plads; bagefter fik de Vinen paa samme Maade. Først
henimod Aar 1600 begyndte Anskaffelsen af Knæleskamler, men endnu 1634 var man i Faxe ikke naaet dertil,
saaledes at Rasmus Svendsen i sin omtalte Skrivelse,
hvor han beder om en Udvidelse af Kirken, ogsaa klager
over, at det er „fast besværligt, synderlig for gamle Folk,
at sætte sig, og end mere at opstaa for Alteret“ . Det
har overhovedet været smaat bevendt med Kirkens T il
stand i disse Aar, allerede 1623 synes Rasmus Svendsen
at have klaget over dens Mangler5).
Af Alterkar ejede Kirken i 1583 to Sæt, et af af Guld
9
2)
3)
4)
9

Biografisk Lexikon IX, 503 f.
Dänische Bibliothek II, 57 (1738).
Danske Atlas VI, 391.
Nationalmusæets Undersøgelser, 1894 (Musæets Arkiv).
Khist. Saml. 4, I, 239.
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og et af Sølv1). I 1650 skænkede Sognepræsten, Mag.
Hans Schröder en Sølvkande til Kirken med følgende
Indskrift:
Johannes Schröders, Anne Jens Dotter, 1650.
Esse suis dederat monumentum & pignus amoris.
Men da Præstegaarden brændte 1669, gik den til
Grunde, hvorfor hans Søn, Johannés Schröder, Kapellan
ved den danske Kirke i Helsingør, 1693 gav Kirken en
ny med Indskriften:
Donarium Votivum Schröderiarum loco Paterni
ab incendiis 1669, 13 April devastati in usum
Ecclesiæ Faxovianæ consecratum a Johannæ
Schrödero Johanni Filio A.° 16932).
Denne fandtes endnu i 1770’erne, da Kirken desuden
ejede et Sæt Alterkar med Grubbernes og Gyldenstiern
ernes Vaaben, samt Aarstallet 16213), aabenbart en
Gave fra den tidligere omtalte Jytte Gyldenstiern til
Totterupholm, der efter sin første Mands Død havde
giftet sig med Christian Grubbe til Lystrup, Eiler Grubbes Søn. Alle disse Kar er dog nu forsvundne, og Kir
kens nuværende Kalk og Disk bærer Tallet 1806. En
Sygekalk og Disk blev i 1658 røvet af Svenskerne4),
hvorfor Universitetet paa Kirkens Bekostning lod gøre et
nyt Sæt. Danske Atlas omtaler „en liden Sølvkalk til de
syge“ med Tallet 1734.
Den nuværende er stemplet
1707.
Døbefonten er af Granit og stammer fra den gamle
romanske Kirke. Dog er kun den bægerformede Kumme
oprindelig. Granitfoden blev anskaffet ved Kirkens sidste
Restauration som Afløser for den tidligere murede Fod.
i)
2/
8)
4)

Khist. Saml. 4, I, 208.
Giessing: Jubellærere II, I, 227.
Danske Atlas VI, 391.
Acta Consistorii ln/G 1658.
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Kummens Sider er prydede med Bladrosetter og Reb
snoninger.
Døbefadet er et svært Messingfad, dog ikke af de
sædvanlige Nyrnbergerfade fra 16.— 17. Aarh. med Bebu
delsen, Hjorte og Hunde o. s. v. i drevet Arbejde, men ganske
glat. Kun paa Kanten ses to indgraverede, nu næsten udvi
skede Vaabenskjolde, livis Form viser hen til 16. Aarh.’s Midte.
Det til venstre kan klart bestemmes som Rosenkrands’ernes,
mens Figurerne paa det til højre rimeligvis maa tydes
som 3 Roser, Munkernes Vaaben. Oven over Skjoldene
ses et med disse samtidigt Skriftbaand, hvori læses
F . I.

M

TTH

Vi kan heraf slutte os til Fadets Ophav. Totterupholm ejedes ved 16. Aarh.’s Midte af Fru Ide Munk, Enke
efter Oluf Rosenkrands. Bogstaverne læses da som
Fru Ide Munk til Totterup-Holm.
Det er efter al Sandsynlighed Fru Ide, som i sit eget
og sin afdøde Mands Navn har skænket Fadet til Kirken.
For Resten er det først nu paa denne Tid, at Brugen
af Døbefade her hjemme bliver almindelig. De var nok
kendt allerede i 14. Aarh., men i Regelen fyldte man tidli
gere hele det store Hulrum i Fonten med Vand og fore
tog Daaben ved Neddypning. En væsentlig Rolle ved
denne Ændring i Daabsskikken spiller forøvrigt den
Haandbog i Dogmatik (Enchiridion), som vor berømte
Teolog Niels Hemmingsen udgav 1557. Han anbefaler
her Overøsningen, og hans Meninger ejede dengang af
gørende Indflydelse.
Samtidig med Døbefontens Indførelse fandt en Flyt
ning af Fonten Sted. Den havde nemlig oprindelig sin
Plads i Kirkens vestre Ende, modsat Alteret.
„Alteret
og Døbefonten skal staa paa hver sin Side af Prædike
stolen som Keruberne omkring Arken“ , siger Peder Palladius. I Faxe havde man ved Taarnets Opførelse ind
rettet dettes nederste Stokværk til et særligt Daabskapel,
og det samme har aabenbart været Tilfælde mange andre
Steder, navnlig i Østsjælland.
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Taarnets Kalkm alerier vidner som sagt endnu om
denne Rummets første Bestemmelse. Motiverne til Bille
derne paa de 4 Hvælvingskapper er nemlig tagne fra Jo
hannes Døberens Liv, der almindeligt brugtes ved Udsty
relsen af Daabskapeller. De fire Billeder forestiller :
Johannes, iført Bispekaabe, døbende Kristus i Jor
dan ; Engle holder Haandklæder og Kerter.
Johannes’ Fremstilling for Herodes, en af Sven
dene sparker ham.
Johannes’ Henrettelse, Herodes sidder og ser til.
Herodes, Herodias og Salome siddende ved et
Bord, en Tjener kommer med Johannes’ Hoved
paa et Fad.
Ogsaa paa Sidemurene findes forskellige Billeder:
Martyrscener, Djævle o. s. v. „Fattigmands Billedbibel“
har man jo kaldt disse Middelalderens Fremstillinger af
Bibelhistorien og fromme Legender. Paa Nordmuren ses
saaledes St. Jørgen til Hest, kæmpende med Dragen;
bagved knæler Prinsessen, holdende et Lam i Baand; til
venstre er Borgen, hvor Kongen og Dronningen sidder
som Tilskuere, yttrende deres Bifald ved at klappe i
Hænderne. Desuden findes Fremstillinger af Apostelen
Simons Martyrdød: hængende i en Galge med Hovedet
nedad saves han igennem af to Bødler, som smiler for
nøjet; af St. Hippolyt, der slæbes til Døde af to Heste,
den ene grøn; af et Par Djævle, den ene med Træben,
bærende en Bøtte Æ g o. s. v. Flere af Djævlene er malede
med Maske paa; det var en Skik, som just fandt Indpas
hos os o. 15001).
Alle Billederne er meget primitivt udførte, kun angivne
i Omrids og med faa Farver. De viser hen til en Tid,
da denne kirkelige Malerkunst, som dog ogsaa her hjemme
havde staaet ganske højt (Fjenneslev, Bjernede m. fl.),
var kommet i Forfald. Den gotiske Stilalders Kalkmale
rier staar i de fleste Henseender tilbage for den roman
ske Tids, og jo yngre de er, des daarligere. Billederne
i) Danske Saml. 2. III, 231
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i Kongsted Kirke er saaledes adskilligt bedre end de et
halvt Hundredaar yngre i Faxe, der efter Dragterne maa
henføres til omkring 1500. De er altsaa samtidige med
Taarnet.
Samtidige med Kirkens Opførelse er ogsaa det store
Krucifix, som nu hænger i Sideskibet, og de to udskaarne
Johannes- og Mariafigurer, som har fundet Plads i
Taarnrummet. Den korsfæstede Kristusfigur er et ganske
godt senmiddelalderligt Arbejde, navnlig Hovedet med
Tornekronen og det skæggede Ansigt er i Besiddelse af
stort og drastisk Liv. Baade Krucifixet og de to Johan
nes- og Mariafigurer, som forøvrigt ogsaa er dygtigt
udførte med deres stærkt bevægede Ansigter, har vistnok
oprindelig været prydede med Farver. Den Omstændighed^
at de to Figurer er forsynede med Øskener og har flad
Bagside, tyder paa, at de fra første Færd har hørt sam
men med Krucifixet og hængt paa Væggen ved Siden af
dette.
Fra Kirkens Opførelsestid stammer endelig ogsaa de Styk
ker af en gammel Korsiol, der nu bruges som Endestolper i
Degnestolen og er blevet oversmurt med den paa Kirkens
Stoleværk anvendte hæslige gule Egetræsmaling.
Det
ene forestiller Apostelen Johannes, der staar med en
Kalk i sin løftede venstre Haand, den højre udstrakt til
Velsignelse. Det andet er en Drage med Vinger og en
dejlig lang snoet Hale.
Pragtstykket blandt Kirkens Inventar er dog Prædike
stolen, som er udført i den skønneste Højrenaissance
med en Rigdom af Farver og Snitværk. I Enkelthederne
viser den megen Lighed med Prædikestolene i Kongsted
og Præstø, der ligesom denne har Forbindelse med Jytte Gyl
denstiern, og da Aldersforskellen fra den ældste til den
yngste kun er ca. 16 Aar1), er de rimeligvis tillige for') Stolen i Faxe er udført mellem '-^/s 1614, da Universitetets Rek
tor spørger Konsistorium, hvorledes han skal forholde sig til Fru Jyttes
Tilbud (Kh. S 4 .1,231), og 1615, hvilket Aarstal er anbragt bag paa Dørens
Topstykke; Stolen i Kongsted 1619 og den i Præstø 1631. De to sidste har
Fru Jytte skænket i Fællig med sin anden Mand, Chr. Grubbe til Lystrup.
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færdigede af den samme Mester, maaske en Billedskærer
i Næstved, der jo synes at have været et yndet Opholds
sted for denne Kunst Udøvere, i hvert Fald i den føl
gende Periode (Abel Schrøder, Lor. Jørgensen).
Stolen er femsidet og meget stor. Paa Hjørnerne
findes fritstaaende Fremstillinger af Kristus og Evangeli
sterne. Fladerne derimellem er forsynede med udskaarne
Reliefbilleder fra den hellige Historie: Bebudelsen, Jesu
Fødsel, Korsfæstelsen, Opstandelsen og Genkomsten; alle
er de i Besiddelse af meget dramatisk Liv. 1 Felterne
under disse Billeder er Peder Juels og Fru Jyttes Anevaaben udskaarne; her findes tillige følgende Inscription:
DETTE MONVMENT
HAFVER . ERLIG WELBYR
DIG . FRV IYTTE . GYLDEN
STIERN . TIL . THOTTEROP
HOLM . BEKOSTED . GVD . TIL
ÆRE FAXE KIRCKE . TIL
PRYDELSE . HINDIS . SALIG
HOSBONDÉ ERLIG WEL
BYRDIG MAND . PEDER IVL .
TIL IHVKOMMELSE J. som døde
Ved Læsepulten findes to gamle Lysearme, noget
der nok kunde behøves i Datiden, hvor Højmessetjenesten
om Vinteren begyndte Klokken halvotte, og Belysningen
i Kirken ofte kun bestod i, at hver bragte en Lygte eller
et Lys med. Prædikestolen bæres af en udskaaret Moses
figur, der ligesom den smukke Lydhimmel og Døren er
samtidig med Stolen. Stolens Bagstykke er forsynet med
to Oliemalerier, forestillende Moses med Lovens Tavler
og Døberen Johannes med en Fane og en Bog, hvorpaa
ligger et Lam. Paa Døren ses et Maleri af Kristus med
Jordkuglen.
Oprindelig har Kirkerne ikke haft Stolestader. Først
efter Reformationen forordnedes disses Indførelse, saale-
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des af Peder Palladius, der i sin Visitatsbog tillige opfor
drer Kvinderne til om Sommeren at pynte Stolene med
Grønt. Det var dog ikke før omkring 1600, at Stole
stader var blevet almindeligt indførte, og endnu 1634
meddeler Rasmus Svendsen, at der i Faxe Kirke var
„ganske stor Trang for Stolestade“ , — hvormed han maaske dog kun sigter til Pladsmangelen i Almindelighed.
De nuværende grimme Stole skriver sig fra en Restau
ration i 1860’erne; de er i høj Grad Kirken uværdige.
Kirkegulvet har tidligere efter Fortidens Sædvane
været optaget af Ligsten, dækkende over Familiebegra
velser, men kun to af disse er blevet bevaret ned til vore
Dage, begge i Sideskibet; den ene er endda blevet del
vis ødelagt for blot 12— 13 Aar siden.
Den ene af disse Sten er lagt over Sognedegnen
Peder Lauridtsen med Hustruerne Karen Jørgensdatter af
Assens og Mette Rasmusdatter af Haarstrup, Jylland; død
1684, 85 Aar gammel efter at have været Degn her i
49 Aar. Stenen er udført før hans Død, idet Dødsdata
ene er senere tilføjede; ligesaa er den nedenunder staaende
Gravskrift over hans sidste Hustru yngre, Dataene er
her slet ikke udfyldt.
Den anden Sten er meget slidt, foruden at den ved
Varmeværkets Opførelse har mistet et stort Stykke, saaledes at Texten er ufuldstændig. Det kan dog afgøres, at
den er lagt over Sognepræsten, Aiag. Hans Christen
Bagger, født 1649 i Lund, Skaane, Præst i Faxe Aar?
Provst i Faxe Herred 1687, død 1710; og hans Hustru
Anna Cirstine Meier, født i Sölvitsborg, Skaane, 1659,
gift 1677, død 1722; samt to af deres fire Børn. Ogsaa
her er for hans Vedkommende Dødsaaret senere tilføjet,
mens Hustruens ganske er udeladt.
Endnu i 1830’erne1) fandtes der imidlertid foruden
disse Sten yderligere 3 andre Ligsten over Præster,
nemlig:
i) Meddelt af Frederik Barfod i Khist. Saml. 4, I, 739; 222 f; 243.
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1) Niels Christensen, død 1616; og hans Hustru,
ærlig, velbyrdig Karin Munch Andersdatter (altsaa
adelig), død 1603.
2) Hans Stangesen, født i København Aar?, Sogne
præst i Faxe 3 Aar, gift 2*/2 Aar, død 1619;
og hans Hustru Anne Mortensdatter, født 1599
(intet Dødsaar).
3) Søren Johan Heiberg, født paa Vemmetofte 1739,
død i Faxe 1822, Præst her i 33'/2 Aar; og hans
Hustru Karen Hornemann, samt tre Sønner og tre
Døtre.
I Sakristiet hænger endvidere Mindetavler over Præ
sterne Mag. Esbern Haste fra København, i 25 Aar
(1760—85), Sognepræst i Faxe, og hans fem Børn; samt
Andreas Dreyer, død 1788 i sit 36. Aar.
Endelig har vi i det over Sakristidøren anbragte
Faniilietnaleri endnu et Minde om Kirkens tidligere Præ
ster. Det forestiller nemlig, som Inscriptionen paa Ram
men viser, Sognepræsten Hans Schröder, der blev kaldet
til Faxe 1646 og døde der 1650, og hans Hustru Anna
Jensdatter, død 1669, samt hans Efterfølger i Embede og
Ægteskab Hans Rostrup, død 1670, foruden Schröders
og Anna Jensdatters tre Sønner. Den mellemste af disse
er Johannes, der siden gav en Alterkande til Kirken.
Der er forøvrigt til denne Familie knyttet et Minde
af ret uhyggelig Art. Da nemlig Anna Jensdatter var
død, havde man efter Tidens Skik og Brug gjort et stort
Begravelsesgilde i Præstegaarden. Men midt under dette
opstod der Brand i Køkkenet, og Ilden bredte sig med
rivende Hast til hele Gaarden, der ganske lagdes i Aske.
Alt Indbo brændte, og kun selve Kisten med Liget blev
i yderste Øjeblik reddet ud af Luerne, efter at Laaget
allerede var brændt1). Det var ved denne Lejlighed, at
Hans Schröders Sølvkande gik tabt, ligesom ogsaa Kal
dets Arkiv tilintetgjordes. Men ikke nok hermed. Fra
>) Bircherods Dagbøger : 23/4 1669.
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Præstegaarden bredte Ilden sig til flere andre Gaarde i
Byen — det har aabenbart været en stærkt blæsende
Aprildag — og paa faa Timer stod bele den nordøstlige
Del, deriblandt Degnestavnen, i Flammer1).
For at bøde paa denne store Ulykke udstedte Rege
ringen )8/c Brev til Landemodet om, at alle Stiftets Kirker
skulde hjælpe Præsten, og alle dets Degne Degnen, som
desuden skulde have Indtægten af en Tavle i Kirkerne.
Men som sædvanligt flød Midlerne kun langsomt.
Aaret efter døde Hans Rostrup uden at have faaet sin
Præstegaard genopbygget, og endnu to Aar efter maatte
hans Efterfølger paa Landemodet begære Bispens Assi
stance om den Hjælp, som af hver Kirke skulde udgives
til den brændte Gaards Genopbyggelse, samtidig med at
det lykkedes Degnen af Landemodet at faa bevilget
4 Mark af hver Kirke, som havde Formue. Men hverken
Anmodninger eller Løfter hjalp nogen af dem synderligt;
kun faa Steder havde man Midler at give af og intet
Steds Lyst til at bruge dem paa andre. Helt hen i 1676
minder saaledes Præsten om, at adskilligt endnu staar
tilbage2).
Endnu en tredie Gang er Faxe Præstegaard nedbrændt. Det var ved Midten af 18. Aarh., da ogsaa alle
Kaldets Papirer gik tabt, dets ældste Kirkebog gaar der
for ikke længere tilbage end til 1760.
I Sakristiet hænger den eneste Gravplade, der er
bevaret fra Kisterne i Rosendals Kapel. Dens Ejermand
var Geheimeraad og Ridder Holger Rosenkrantz, Friherre
til Rosenlund3), født 1702, død 1785, med sin Hustru,
Helvig Sophie Juul.
Omkring 1855 er Kapellet nemlig blevet ryddet, og
alle de mange Kister, det rummede4), nedsat paa Kirke>) Giessing : Jubellærere II, 1; 225.
•-) Khist. Saml. 4, I, 734.
3) Totterupliolm var 1748 blevet ophøjet til Baroni under Navnet
Rosenlund, hvilket 1789 ændredes til Rosendal.
4) Opregnes i Hofmans Fundationer VIII, 371 og Danske Atlas
VI. 391.
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gaarden, hvorefter Bygningen indrettedes til sit nuvæ
rende Brug.
Det var i ældre Tid ikke almindeligt, at Landsbykirker
havde 6/r1), adskillige af de mindre og mere afsides be
liggende i Herredet har det endnu ikke. En Undtagelse
dannede dog gerne Herredskirkerne og overhovedet de
Kirker, som laa ved Alfarvej. Faxe Kirke har saaledes
tidligt faaet Ur. Meget Besvær kostede det rigtignok at
holde dette vedlige. Det har aabenbart været Degnens
Bestilling; han blev regnet for den klogeste af Bønderne,
og Præsten selv var dog for fin. Men hver Gang der var
noget i Vejen med det, maatte man hente Folk fra Kø
benhavn til at gøre det i Stand,'thi Urmageri var der in
gen paa Egnen, som forstod sig paa.
Den første Efterretning om Uret har vi allerede i 1604, da
det var galt fat med det ; Degnen Urban Kjeldsen skriver dog
£0/ i
Universitetets Rektor, at han haaber „med Guds Hjælp
vil fanger vort Klokkeværk færdigt inden Søndag og vel
flyet, fast og stærkt, som det sig bør“ . Men allerede 1609
maatte Urban Degn paany henvende sig til Universitetet,
nu med Anmodning om, „at der maatte gøres en ny Skive
til Sejerværket“ . 1621 beslutter Konsistorium at sende en
Karl eller Sejermager til Faxe for at bese Værket, hvor
ledes det bedst kan istandsættes, men allerede 3 Aar efter
maa Professorerne minde om, at Uret skal holdes vedlige,
„eftersom det er paa Alfarvejen“ , og i sin Klage 1634 ta
ler Rasmus Svendsen ogsaa om, at „Sejerværket er slet
af Lave“ 2). Endelig i 1691 fik Kirken et Ur3), der viste
sig holdbart, vistnok det, som bruges endnu.
Kirken har to Klokker, den mindste af Malm med
følgende Indskrift:
MEFECIZ (for T) CLAVS VOM DAM ANNO 16551),
9 Saaledes havde i 1745 af 365 sjællandske Landsbykirker kun
80 brugelige Ure, mens 89 andre havde haft. (Kh. S. 5, I, 49).
2) Khist. Saml. 4, I ; 707, 225, 237, 239, 708,
3) Hofm. Fund. VIII, 371 ; Danske Atl. VI, 390.
4) Hamborgeren Clavs v. Dam virkede i København som Kanonog KloKkestøber fra 1638 til sin Død 1655
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den største af Støbestaal, anskaffet 1870 i Steden for en
ældre Malmklokke, der revnede ved Sørgeringningen over
Frederik VII. Den var støbt 16321), men er ikke blevet
ophængt i Taarnet før Aaret efter. Det kneb nemlig med
at faa den transporteret herned fra København. Føist vilde
man sejle den til Faxeaa, men da der dengang hverken var
Bro eller Brygge2), ad hvilken den kunde bringes fra Ski
bet, og en Baad ikke kunde bære den i Land, maatte
man i Stedet føre den landevejs. Nu gjorde imidlertid
Christian Grubbe paa Lystrup Vanskeligheder, idet han
besværede sig over, at man vilde have nogle af hans
Tjenere i Faxe Sogn til at „give Penge ud til at hjemføre
en Klokke til Faxe Kirke“ . De højlærde maatte selv af
holde Udgifterne ved derçs Kirke, skriver han, „thi jeg
kender ingen god for at ligge nogen Tynge paa mine
Tjenere, uden Kongelig Majestæt og Danmarkes Riges
Raad, her foruden jeg selver“ 3). Han fortrød dog snart
sin Barskhed, og Klokken kom omsider paa Plads. Mer.
det viste sig nu, at den var for lille; den kunde ikke hø
res over hele Sognet. Allerede Aaret efter beder derfor
Rasmus Svendsen om, at der Morgen og Aften paa Sønog Helligdage maa ringes med den store Klokke (den
nuværende Malmklokkes Forgænger), som forhen havde
været Skik, for at man i det mindste paa disse Dage
kunde høre Klokkeklangen over hele Sognet og til gude
lig Betænkelse opvækkes.

Som andre Kirker har ogsaa Faxe haft sin Kirkelade, hvor Tiendekornet blev oplagt og tærsket, inden
det deltes mellem Kongen, Præsten og Kirken. Men mens
denne Bygning endnu er bevaret adskillige andre Steder,
i) Hofm. Fund. VIII, 371 ; Danske AU. VI, 390.
-’) Faxe Havn blev først anlagt i Midten af forrige Aarhundrede.
3) Danske Magasin 5, I, 202 f.
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saaledes i Karise og i Magleby paa Stevns, er Faxe
Kirkelade forlængst nedrevet. Allerede 1651 tillod Uni
versitetet nemlig Sognepræsten for Betaling at bruge de
Sten, som „findes paa Steden endnu beholden af Faxe
Kirkelade, som ganske staar øde“ 1).

t) Khist. Saml. 4, 1, 733.

Gamborg eller Gammel
borgvold paa Møen.
Ved Gaardejer Lauritz Larsen.

aar Kirkerne og Stege Volde undtages, da har Møen
kun lidt af synlige historiske Minder ud over Old
tidens mægtige Gravmæler. Pladsen for et Kapel ude
paa Rødstensnakke ved Stege er undersøgt, Øde Kirke
ved Norets vestlige Veg ligeledes. I Voldbanken ved
Hunosøen har Historikerne aflæst en Beretning om et
afbrændt Hus, tækket med Munketegl.
Pladsen, hvor
Spejlsby Kloster har ligget, er Haver, Mark, Vej, afbrændt
Gaardtomt og en lille Voldbanke, dækket af Vildnis, som
endnu venter paa en kyndig Undersøgelse i Dybden.
Paa et af Voldstederne ved Grønsund har vore Dages
Forsvarsvæsen etableret sig nu under Verdenskrigen.
De gamle Spor slettes.
Hvor Stege Nor afsluttes i Øst af lave Engdrag —
omtrent i Centret af Keldby Sogn — ligger en Plads,
der engang i Tiden maa have spillet en temmelig bety
delig Rolle. Traditionen benævner den saavel Gammel
borg som Gamborg. Oprindelig har Pladsen været af
omtrent rektangulær Form og temmelig plan, anlagt paa
de Grusbanker af anselig Højde, der strækker sig langs
Sydsiden af det tidligere vandfyldte Terræn midt ad Øen
og ud gennem Raabylille og Raaby Moser.

N
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Inden for den historiske Tid har Keldby Fjord dog
næppe strakt sig længer mod Øst end til Gammelborg.
Hvad denne Plet har haft at fortælle, lader sig nu kun
aflæse i Beretningerne om de gjorte Fund, forsaavidt der
haves Efterretning om dem i det sidste Aarhundrede.
Dens Skæbne er forlængst beseglet, idet den sidste Rest
af Pladsen vil blive bortkørt i det næste Tiaar som Vej
og Byggemateriale i en Dybde af 10 —15 Alen under den
oprindelige Overflade. Det er kun ganske faa Kvadrat
alen i Bakkens nordøstlige Hjørne, der endnu har sin
oprindelige Skikkelse. Den møenske Historieskriver, Præ
sten Johan Paludan af Fanefjord, beretter i sin i 1822
udkomne Beskrivelse over Møen, at da var Pladsen paa
ca. 3 Skp. Land og pløjedes, at der var bevaret en Vold
paa Øst- og Sydsiden, og uden for en Grav (der delvis
kan spores endnu i 1850). Mod Nord, og rimeligvis mod
Vest, har Forsvaret taget den naturlige, temmelig stejle
Skraaning i Brug. Endvidere meddeler Paludan, at Bon
den, der ejede Banken, et Sted har fundet Grundvolden
af en Borg, en Mur af Kampesten af ringe Størrelse —
forenede ved Kalk. Tomtens Udstrækning eller Form lod
sig allerede den Gang ikke bestemme, da Stenene var
bortkørt og Hullet tilkastet.
Hvad der saa er kommet for Dagen mellem den Tid
og til 1860’erne, er vel ikke ænset eller er gaaet i Glemme
med Slægten. Gamle, troværdige Folk fortalte i min
Barndom, at det vestlige Punkt af denne Bakke i første
Halvdel af Aarhundredet benævntes „Slottet“ ; en Overle
vering, der godt kan stemme med, at paa Strækningen
nærmest Vejen, er Bakken først bortkørt og Borgens Fun
dament fundet. Omkring ved 1860 lod Vejvæsenet fore
tage store Afharpninger af Vejmateriale af Bakkens syd
lige og østlige Terræn.
Nuværende Gaardejer i Keldbylille, Anders Jensen,
paa hvis Fædrenegaard den østlige Del af Volden var
beliggende, fortæller, hvorledes i hans Barndom i 1850’erne
saavel den østlige Vold endnu var bevaret som en lille
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Rest af den sydlige. Begge forsvandt dog kort Tid efter,
da Pladsen blev taget til Grusgrav. Der var den Mær
kelighed ved den østlige Vold, at der ved dens Fod —
indad mod Gammelborgs Plads — løb fra Nordsiden en
mindre Grøftevold, der tilsidst gik over i det store, ca.
4 Alen høje, i en temmelig spids Profil opkastede Værn.
Denne mindre Vold stammede fra Begyndelsen af 1800,
og var Skelgrøften mellem to Keldbylillegaarde, Matr. Nr. 13
og 14a. Paa den udvendige, altsaa østre Side af den
østre Vold, var fra Syd en saakaldt „Ræse“ , en Fordyb
ning paa nogle Alen; den aftog i Dybden mod Nord, og
gik ved den nordre Bakkeskraaning helt op til Bakkens
Overkant. Denne „Ræse" skilte Gammelborgs Voldsted
fra en tilstødende Bakke af nogenlunde samme Højde.
Traditionen benævner den Ridebanen. Da førstnævnte
Afharpning af Grus begyndte her paa Stedet, tog man
først Voldpladsens sydlige Parti, og den der uden for
beliggende Strækning; gik derpaa fra Syd ind i „Ride
banen“ , og ind under den østlige Borgvold.
Ved denne Lejlighed kom der adskillige Fund for
Dagen og blev opbevaret, medens adskilligt er gaaet
uænset til Grunde. Et Par af de endnu levende gamle
Arbejdere fremhæver de mange Skeletter, der fandtes i
ringe Dybde, øjensynlig nedsat i siddende eller sammen
trykket Stilling. I Nationalmusæets Fortegnelse findes en
Del af de Sager, hovedsagelig fra den yngre Broncealder
og Jernalder, der blev fundet sammen med Skeletdelene.
Der nævnes saaledes : Et Broncekar uden Bund, adskil
lige Teenstene af Ler, 2 Broncebøjlenaale paa Brystet af
et ubrændt Skelet, 3 andre Bøjlenaale, den ene med Spor
af Sølvprydelser, Broncebeslag med Kæde til to Drikke
horn o. a. Navnlig det sidste Fund mente Arbejderne at
have gjort i Bunden af en Høj, der strakte sig i Retnin
gen Nord til Syd. Men det forholder sig sikkert saale
des, at det har været under den sidste Rest af Voldste
dets østlige Værn, Fundet og de hosliggende Skeletdele
har ligget. De nævnes optaget i det fast aflejrede Grus,
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inedens de 4—5 Alen Jord, der fandtes foroven, var
sammenhobet Muld.
Men foruden nævnte Sager er utvivlsomt en Del för
Arkæologen interessant Materiale gaaet tabt. Saaledes
beretter en af Arbejderne at have fundet en Krukke, som
en stor Overkop, delt efter Højden og fyldt med en Slags
Salve, „der kunde ligne Honning“ ; men han ænsede ikke
videre angaaende den eller tilhørende Skeletdele. En hel
Del „Brandpletter“ — Rundkredse af hovedstore, sodede
Sten, i hvis Midte laa Urneskaar — afdækkedes ogsaa;
et Broncesværd skal være optaget af en stensat Firkant,
men ligeledes forsvundet. Dog skal det noteres som en
Mærkelighed, at ingen ved af, at der nogensinde er fun
det Skeletdele paa den oprindelige med Vold hegnede
Plads, medens der overalt paa Arealet i Øst, Syd
og Sydvest uden om den er fundet Mængder af Begra
velser. For et Par Aar siden optoges den sidste af
„Ridebanen“ ; der laa en Række Brosten langs ad Ben
raden. Fra Borgpladsen besidder Musæet saavel en Sand
stensøkse som et Votivfund af 3 tilhugne, bredæggede
Flintøkser, optagne der paa Stedet. For nogle Aar siden
afdækkede daværende Lærer Dyrløv, sammen med Med
deleren af disse Linier, to Stenalderbopladser paa Vold
stedets Grund.
Efterhaanden som Gruset kørtes bort,
kom et sort, stenet Lag til Syne i Brinkens Væg. Det
viste sig, at der oven paa Hustomterne, der tydelig saas
at være anlagt paa det oprindelige Jordsmon, var sket
en Paafyldning af op til i y 2 Alen Muld. Under dette
fandtes paa et Areal af en halv Snes Kvadratalen, i en
svag Sænkning, en Mængde Splinter af Flint, enkelte hele
Flækker, mange Urneskaar, forkullet Træ og en Masse
Lerklumper og iidskørnede Sten. Paa den østlige Bo
plads fandtes Skaar af en meget stor Urne, og en af
meget sjælden Form. Endvidere er der nu og da gjort
spredte Fund af andre gode Stenoldsager, Urneskaar og
et Par Mønter. Under Bakkefoden mod Nord fandtes
saaledes nylig en 13 Tommer lang raat tilhugget Økse
under en Slibesten og en Knusesten.
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Inden for den Tid nulevende Slægter erindrer eller
har hørt fortælle om, er der ikke noget Sted paa denne
eller tilstødende Grusbanker gjort Fund af Murrester eller
Tømmerstokke i Jordsmonnet, der kunde hentyde til Be
fæstning. Har saadant været til Stede, er det gaaet til
Grunde i Begyndelsen af forrige Aarhundrede paa den
Maade, Paludans Beretning nævner.
Havde Paludan
kendt Østmøen lige saa godt som sin egen Egn, er det
rimelig, han havde vidst noget mere. I de Tusinder af
Gruslæs, de sidste to Slægtled har kørt bort af Gammel
borgs Banke, fandtes næppe noget, der giver Grund til
at slutte, den har baaret Bygningsværker efter at Tegl
stenen kom i Brug. Men det ser ud, som om den op
rindelige af Vold hegnede Bakke sammen med i hvert
Fald to østligere liggende Bakkeknuder, har udgjort et
System af Forsvarsværker.
Det nordøstlige Hjørne af
„Ridebanen“ , der endnu staar urørt, viser umiskendelige
Tegn paa at være planeret af Menneskekræfter, og da
den stod i sin Velmagt, skraanede den fra alle Sider svagt
sammen i en Spids; mellem denne og den atter øst for
liggende Banke er dannet en dyb, bred Slugt — eller
rettere, den oprindelig fortløbende Bakke er adskilt ved
en saadan gravet Kløft, der er af nogle Favnes Vidde i
Bunden.
Gammelborg har vel nok efter alt dette at dømme
haft Betydning for sin Egn i forgangne Tider, og da
dens grønne Højder nu snart er fuldstændig borte, maa
disse Linier maaske været viet dens Minde.

Skelby Sogn
for hundrede Aar siden.
En Beretning om Landbrugets Tilstand.
Meddelt af H. D. Lind.

edenstaaende Aktstykke opbevares i Skelby-Gunderslev Sognekalds Arkiv. Forfatteren, Niels Hee, er en
Præstesøn fra Borup ved Randers og fødtes 1766. Han
søgte Viborg lærde Skole, og blev 1792 Kandidat; ud
nævntes 3 Aar senere til residerende Kapellan i Fodby
Sogn, hvorfra han som Sognepræst flyttede til SkelbyGunderslev. Her var han til sin Død 17. (ikke 23.) De
cember 1824, og blev altsaa 57 Aar gammel. Han skil
dres i Wibergs Præstehistorie som en særdeles begavet
Mand med musikalsk Talent. At han ogsaa interesserede
sig for Sognets Landbrug, udviser hans Indberetning.
I Følge Skelby Kirkebog var han gift med Juliane Marie
Balle, en Datter af Andreas Severin Pedersen Balle, der
døde 1794 som Sognepræst i Vemmelev ved Slagelse;
altsaa en Slægtning af den bekendte, sjællandske Biskop
Nikolai Edinger Balle. To Børn døde i Skelby, nemlig
Sønnen Andreas, der var født 1797 i Fodby, men
(9. April 1818) skal have faaet en hastig Død, og Datte
ren Margrethe, som døde 17. Maj 1821, 16 Aar gi.; hun

N

42
fødtes 1805 i Skelby Præstegaard. Over Sønnen findes
endnu en lille Gravsten indmuret i. Ydermuren af Kirkens
Vaabenhus. Om Sognepræsten selv er der intet Mindes
mærke bevaret. Maaske kunde da den Udarbejdelse, som
her udgives, opfriske Mindet om ham.
Som det vil ses, er dette Aktstykke dateret 7. Januar
1824, og hidrører altsaa fra Forfatterens sidste Leveaar.
Det er vistnok et Udkast eller en Klade, hvad dets Udse
ende egentlig ikke gør Indtryk af, da det er skrevet med
en smuk og tydelig Haand uden mange Rettelser og T il
føjelser. Skønt Stykket ikke angiver, til hvilken Person
eller Myndighed det skulde indsendes, kan der ikke være
nogen Tvivl om, at det er „Det kgl. danske Landhus
holdningsselskab“ (stiftet 1769), der har foranlediget Præ
sten til at fremsætte sine Meninger om Landbrugets T il
stand; derpaa tyder Inddelingen af Stoffet i forskellige
„Poster“ , som tydelig nok er Besvarelser af lige saa
mange Spørgsmaal, hvilke Selskabet altsaa maa have
fremsat. Netop omkring disse Aartier var ikke faa Præ
sters Penne' satte i Bevægelse for at skildre deres Sogne
kald i topografisk og agrarisk Henseende. Vi nævner
kun Niels Blicher, Digteren Sten Stensens Fader, for ikke
at tale om Jokum Junges bekendte Bog om „Den nordr
sjællandske Almue“ .
Da Niels Hees Udarbejdelse kan siges at give et kort
fattet, men godt Billede af Landbrugets Tilstand i Sognet,
og tillige indirekte danner en Maalestok for det store Frem
skridt, som er naaet i de følgende hundrede Aar, er der
indrømmet hans Arbejde en Plads her i Aarbogen. Det
aftrykkes ordret, men ikke bogstavret. Nogle faa Anmærk
ninger er tilføjede af Udgiveren.

Indberetning om Landvæsenets og Agerdyrk
ningens Tilstand i Skjelby Sogn, Præstø Amt.
1.
Jorderne bestaa i Almindelighed af V12 Del Ler,
V12 Muld og 5/c Sand. Forresten kan */* Del af Jorderne
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anslaas til V2 Del Ler, l /8 Del Muld og !/ 2 Del Sand*)Dog gives adskillige Modifikationer og Mellemsorter af
Jordsmon, endog paa enkelt Mands Jordlod, hvilke ikke
nøjagtigen kunne bestemmes. En Del Tørvejord, som var
utjenlig til Tørveskær, til Slaa- og Tøjrgræs, er ogsaa
optagen under Ploven. — Underlaget er mangetsteds Ler,
fleresteds Sand og paa nogle Steder sandleret Jord. —
Jorderne ere mestendels side og jævne, da Sognet ligger i
en Dal, dog gives ogsaa nogle faa højt liggende Jorder.
— Da der er en Del Kildevæld, som ikke udgraves paa
tvært, men kun paa langs, hvilket endda ikke altid sker,
saa lider Jorden hist og her meget af Fugtighed. Forresten
ere Brakgrøfter og Hovedgrøfter ikke ualmindelige. Van
dings-Enge findes ikke, uagtet dertil var Lejlighed, men
Naturen2) sætter nogle Enge under Vand indtil langt ud
paa Foraaret.
2.
Som meldt findes en Del Kilder, men ingen Ind
søer. Vandmassen er i de senere Aar betydeligen for
mindsket. Aarsagen hertil synes ikke at være anden end
Kildevælds og andet skadeligt Vands Udgravning, ligesom
ogsaa en Del højtliggende Mosers Udtørring.
3.
Klimaet synes at være noget fugtigt, da Sognet er
begrænset mod Østen, Norden og Sønden af en Del
Tørvemoser og 2de nærliggende Søer, og mod Vest og
Sydvest af en Aa og en stor Sø3), ligesom det ikke heller
ligger over et Par Mile fra Stranden. — Varmen om Som
meren synes ogsaa at være forholdsmæssigen stor, da
Sognet ligger i en Dal.
!) De sidste, tre Gange gentagne Brøker (*/2) er sikkert en Fejl
skrift for >/s5) Susaacn.
3) Forfatteren tænker herved paa Søerne Bavelse, Glumsø, Ravn
strup og Luderup Sø: paa Susaa og paa Ulstrup, Træløse og Herlufmagle
(Søgaards) Moser.
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4.
Udskiftningen er sket overalt i Sognet, og for henved
30 Aar siden. Er end ved Udskiftningen i en og anden
By nogle faa Tønder Land aflagt til Husmænd, saa er
dog kun 2de Gaardes Jorder udparcellerede til Husmænd,
og 1 Gaard delt mellem 2de Bolsmænd. 2 a 3 Tdr. Land
har i Almindelighed en Husmand. Jorden vandt ved Par
celleringen i Henseende til Dyrkning, ligesom ogsaa Fol
kemængden og Kvæghold derved tiltoge.
5.
Ingen Bondegaards Jord er inddelt i Kobler1), men
Bonden indtager, efter Skøn, saa megen Jord under Plo
ven, som han formener at kunne gøde, hvilken sjældent
overstiger 3 Tdr. Land, da Gødningen endda bliver tynd
nok. — Sædskiftet er lige saa vaklende som upassende,
da man ikke krymper sig ved at tage 3de Halme langstraaet Sæd efter hverandre, og ofte 2de Halme af en og
samme Sædeart. — Af Bælgsæd saar en Bonde sjældent
højere end 1 Td. Ærter og 1 Td. Vikker. — Den saakaldte Renbrak have vel nogle, men den fortjener ikke det
Navn, da den ikke holder ren; men hellere burde den kal
des Helbrak. — Nogle Bønder have ogsaa begyndt paa
at lægge Kartofler og saa Vikkehavre i Brakjord, dog
uden Gødning.
Sommerbrak findes ogsaa. — Veksel
drift kendes vel og dens Gavnlighed indses; men Bonden,
hvis Kaar her i Sognet mestensdels ere maadelige, frygter
for den deraf udrindende Udgift, uden at han ser til den
tilkommende Indtægt. — Til varigt Græsland er intet ud
lagt, undtagen nogen Kratjord-Eng langs med den om
meldte Aa, og nogen Tørvejord, der vanskeligen udgra
ves til Dyrkning og duer dog ikke til Tørveskær.
i) I tidligere Tid fulgtes Trevangsdriften, hvorved en Landsby i
Fællesskab dyrkede Markerne som : 1) Rugvang, 2) Bygvang, fhen lod
dem hvile som 3) Græsmark. Udskiftningen (§ 4) og Ophævelsen af
Fællesskabet ændrede efterhaanden Forholdet, og nye Driftsmaader op
stod: Kobbeldriften, som dog altsaa ikke var indført i Skelby Sogn, og
Vekseldriften, som tilsidst sejrede overalt.

45
6.
Staldfodring er ikke almindelig her i Sognet, men vil
mere blive det, naar, som formodes, Bonden vil lade sig
overtale til at saa Vikkehavre i gødet Brakjord. Forre
sten skønnes Fordelen af denne Fodringsmaade, kun
krymper man sig ved den Tid, som stadigt Tilsyn her ud
kræver.
7.
Bønderne begynde at indse Fordelen af at bruge
Tørvejord, Dynd og Mergel til Gødning og som Kompost;
men Kalk brugtes ikke som for kostbart her i Egnen.
Forresten brugtes hidtil her i Sognet andet kunstigt Gød
ningsmiddel. — Ingen Jordbrænding fandt Sted.
8.
Stude bruges ikke til Markarbejde.

Her bruges
ploven lige saa
Arbejdssparende
men bliver ikke

9.
kun den sjællandske Plov, uagtet Sving
lidet som dens Gavnlighed er ubekendt.
Redskaber er i Almindelighed bekendte,
(?) benyttede.

10.
Ingen raa og uopdyrkede Jord gives her, undtagen
ommeldte (§ 5) Kratjord og Mosejord.
11.
Før har Bonden været meget skødesløs med at an
skaffe sig god Saasæd; men blev det mindre, da Skatte
sæd skulde leveres.
12.
Det lader til, at Kommens Dyrkning her vil gøre
Fremgang. Forresten er her ingen ualmindelig Sædeart.
13.
Baade Rust og Brand sporedes, især i Hveden, men
den sande Aarsag kendes ikke; dog fandt man i Sommer
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en gulbrun Orm i Bygstraaet, og hvor den fandtes, var
Bygget goldt.
14.
Ingen bestemt Regel følges om Kornets Modenhed til
Høst, men Bonden høster, naar Naboen høster, om end
Sæden er grøn; thi han frygter for Æ rved1).
15.
Saasæden er gemenligen meget beblandet med anden
Sæd, saavelsom med Ukrudtsfrø. Her er ingen Foran
staltning til Kornvarenes Rensning, Tørring og Forædling.
16.
Produkternes Afsætning er vel ikke her forbunden
med megen Vanskelighed, da Næstved ligger kun 1 eller
l* /4 M il fra Sognet. Torvet der er ogsaa ret godt; men
Købmændene og Brændevinsbrænderne ville gærne betale
Kornvarene hellere med Vare end Penge. Afsætningen
kunde lettes meget, naar Kanalen, som adskiller Sognet
fra Annexsognet dertil blev brugt2).
17.
Ævred opgives ligesom før, naar undtages en og
anden, som magter sine Kreature3). Forresten maa man
opofre Kartofler* og Efterslets Hø til ufredelige Naboers
løsgaaende Kreature. — Nyt Hegn ses sjældent, og gam
melt vedligeholdes kun maadeligen.
1) Naar .Æ vred var opgivet“, blev som bekendt hele Landsbyens
Kvæg sluppet løs paa Stubmarkerne, saa snart Høsten blev anset for til
endebragt. Den Ejer, hvis Sæd var senere modnet end de andres,
maaite dog høste den for ikke at prisgive den til de fremmede Kreaturer.
2) Gunderslev er Annexsognet. — .Den danneskjoldske Kanal"
var 1812 blevet anlagt af Grev Christian Danneskjold Samsøe til Næsby
holm, Amtmand over Præstø Amt. Susaa blev ved den gjort sejlbar for
Fartøjer med indtil 4 Fods Dybtgaaende, lige fra Bavelsø Sø til Aaens
Udløb ved Karebæksminde. Den brugtes til Brændetransport, men har
nu mistet sin Betydning. Se § 16, 27 og 29.
3) Her menes vistnok : beholder sine Kieaturer hjemme.
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18.
Paa en Helgaard holdes i Almindelighed 8 Køer, vel
ogsaa 6, som ofte ere maadelige nok. Malkekøer gives
Fortrin, om end en enkelt Bonde feder et Høved til Salg.
Nogle Kalve tillægges at sælge som Kvier, Stude eller
Tyre, men de ere mestendels maadelige, da de fodres slet
om Vinteren og gaa for længe ude om Efteraaret.
19.
Hesteavlen er i Aftagende. Enten sælger Bonden sin
Plag i 2det eller 3dje Aar, eller bruger den i 2det Aar,
saa den bliver forknyt, saameget mere, da den fodres og
græsses slet. Endog Hingster gaa løse i Ævred.
20.
Faareavlen udbreder sig noget, og kun sjældent ved
ligeholdes den indenlandske Faarestamme ublandet, men
krydses med spanske og femerske2) Vædere, dels med
Flid, dels fordi Vædrene gaa løse i Ævred. Faarefolding
bruges ikke, ligesom Faarene ejheller staldfodres.
21.
Havedyrkningen er her i højst maadelig Forfatning.
Bøndernes Haver ere i Almindelighed kun 1 a 2 Skp.
Land, hvori haves Grønkaal, Kartofler, og Ukrudt; dog
gives i Sognet omtrent 6 Haver, som afgive adskilligt til
Salg, ligesom man ogsaa er betænkt paa at udvide dem
til Kommen.
22.
I Sognet selv er ingen Skov, men det omsluttes af
overflødig Skov, baade til Brænde og Gavntræ2). Her er
intet nyt Skovanlæg, undtagen et lidet i Holløse Mølle
(§ 24); snarere oprydder man Underskov. Her er rigelig
Tørveskær; dels til eget Forbrug, dels til Salg.
>) Øen Femern, der hørte til Hertugdømmet Slesvig, var bekendt
for sin Frugtbarhed og sit fremmelige Landbrug.
-*) Især Gunderslevholms og Næsbyholms Skove.
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23.
Husfliden gaar saare sjældent videre end til eget For
brug; og dermed kan Kvindekønnet have Beskæftigelse
nok, især hvor Børnene ere mange og Tjenestefolkenes
Løn bestaar i Klæder. Men ikke kan det nægtes, at Hus
fliden vilde kunne afgive anseelig Produkt, naar ikke
Mandfolkene i Vinteraftenerne aldeles bortdorskede og
myrdede Tiden; dog undtages herfra Professionisterne.
Større Virksomhed om Vinteraftenerne kunde forventes,
naar Husfaderen gik foran med sit Virksomheds Mønster,
og der forundtes Sognet en Forskuds-Kapital, dels til
Læremester i et og andet Haandværk, dels til Materialiers
Anskaffelse. Ved Varenes Salg kunde da Kapitalen suc
cessive tilbagebetales.
24.
I Sognet er ingen store Godsejere; kun Hr. Kapitajn
Pedersen i Holløse Mølle udmærker sig ved fornuftig
Jorddyrkning og, som meldt (§ 22), ved at opelske nogen
Skov; ligesom ogsaa en Gaardmand i Træløse har opelsket en liden Skov paa omtrent 2 Skp. Land1).
25.
Her er intet økonomiskt Selskab.
26.
Ejendommenes Pris synes snarere at falde end stige.
— Arbejdsløse Mennesker gives ikke. Den aarlige Løn
for en Tjenestekarl er 30 Rbd. Sedler, for en Halvkarl og
Pige 20 Rbd. Sedler, dog lønnes og med Klæder, som
svare til denne Sum. Daglejere, naar de faa Kosten,
kunne faaes for 8 Skilling en Sommerdag (dog ikke om
Høsten) og 6 Skilling en Vinterdag. Pundtærskere faa
') Skelby Kirkebog nævner af militære Personer foruden Kaptejn
Ole Pedersen, der var gift med Caroline Riilzow, ogsaa en Løjtnant
Jacob von Castrup, gift med Sophie Frederica Hansen. Haven ved Hol
løse Mølle er endnu et Parkanlæg, som har bevaret sin Skønhed. Sko
ven i Træløse kan ikke mere paavises. — Holløse Mølle var i 1863
skyldsat til 5 Tdr. Hartkorn.
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gemenligen hver 25de Skæppe og Kosten. — Her er
ingen Binæringsveje, undtagen i de nærliggende Skove
for Favneslagere.
27.
Dels i Hensyn til Lokal-Omstændigheden burde Kar
tofler hyppigere dyrkes, da Afsætning kunde ske ved
Kanalen, som meldt (§ 16); dels til eget Forbrug, enten
til Mennesker eller Kreature, " hvorved mange Tønder Sæd
kunde spares; og den animalske Produktion kom da til
at ståa i bedre Forhold til den vegetabiliske, som unæg
telig bærer Fortrinet. Kvæg- og Faareavl synes at burde
præfereres (for) Hesteavl, uagtet denne ikke bør forsøm
mes til eget Behov. Hovedsæden menes at burde være
Byg, helst 2radet;’ dernæst Rug, Havre, Ærter og Vikker,
samt paa nogle Jorder Hvede (Vinterhvede). Til Foder
foretrækkes Rød- og Hvidkløver, og paa nogle faa Jorder
Rajgræs og Spergel. Hør vil næppe avles her uden til
eget Forbrug, men kunde vel drives videre, naar man var
mere omhyggelig for at faa godt Hørfrø. Kommen kan
som meldt (§ 12 og 21) ventes at komme i god Gang
og sælges med megen Fordel, ikke alene i Forhold til
andre Kornvares Pris, men ogsaa til Transporten.
28.
Her i Sognet gives intet særegent, som i andre Egne
kunde gavne til Efterfølgelse eller til Advarsel, undtagen,
hvad sidste angaar, den under 23de Post ommeldte Do
venskab hos Mandfolkene om Vinteraftenerne.
29.
I Hensyn til Sognets Lokalitet vides intet at erindre
om, uden Kanalens (§ 16) videre Afbenyttelse end netop
til Brænde.
Skjelby, 7. Januar 1824.
• N. Hee.

Havnelev Skolebygning.
Et 100 Aars Jubilæum.
Ved Lærer P. Christensen.
om Forbindelsen mellem Kirke og Skole har fundet et
sprogligt Udtryk i det kendte Ord: „Skolen er Kir
kens Datter“ , saaledes har denne Samhøren paa iøjnefalden Maade givet sig Vidnesbyrd i Beliggenheden; thi i
de Kirkebyer, hvor der endnu findes en ældre Skole, vil
man meget ofte træffe denne 6om Kirkens nære Nabo.
Dette er f. Eks. Tilfældet i Havnelev, hvor Skolen ligger
saa nær Kirken, at dens vestlige Gavl endog er opført
paa Kirkegaardsmuren, og hvorfra der kun er faa Skridt
til Kirkens Kor.
At dette Forhold i Beliggenhed er mere end et blot
Tilfælde, fremgaar ikke alene af de mange Eksempler,
som herpaa vilde kunne anføres, men en historisk Efter
søgning vil godtgøre, at Degneboligen, Skolens Forløber,
som oftest er bygget paa Kirkens „Fortov“ , og at Skolen
saaledes ogsaa i rent ydre Forstand kan kaldes Kirkens
Datter.
Hvor meget eller lidt man nu tør slutte fra en saadan murfast Forbindelse til Omfanget af det oprindelige
Sammenhørsforhold mellem Kirke og Skole maa foreløbig
staa hen; eet er sikkert: Havnelev Skole er præget af og

S

51
passer ind i de Omgivelser, hvortil den saa nær er knyttet.
Det har aabenbart været dens ukendte Bygmester magtpaaliggende, at Vestgavlen kom til at staa i harmonisk
Forhold til den nære Kirke, og trods de smaa Midler, han
har haft at raade over, er det lykkedes. Kantet med en
Række af sidevis lagte Kridtsten og foroven prydet med
en rundbuet Kam med Aarstal og Bogstaver, fremtræder
Qavlen, som hele Bygningens Linier, i velgørende Sam
klang indbyrdes og med det Milieu, hvori den er føjet.
Medens de i Kridtstenen indhuggede Bogstaver MM
nu kun er at regne som dunkle Runer, taler Aarstallet
1819 endnu sit tydelige Sprog og vidner om, at Havne
lev Skole i Aar er naaet til Hundredaaret for sin Opfø
relse. Det er i den Anledning at nærværende Artikel
fremkommer som en Hilsen til Jubilaren og som et For
søg paa at fremstille Bygningens Oprindelse og de Om
stændigheder, som gennem Aarene har vedrørt dens For
bedring og Vedligeholdelse, særlig fra de Tider, som kun
gamle Dokumenter og hengemte Protokoller kan give Op
lysning om.
Ved at undersøge Skolens Forhistorie vil man imid
lertid snart opdage, at Begyndelsen ikke kan sættes ved
Aaret 1819; men skal den historiske Traad forfølges, maa
man tilbage til Midten af sytten Hundrederne, da den Degne
bolig, som senere omdannedes til Skole, blev opført.
Men selv da har vi egentlig ikke naaet Begyndelsen, thi
ogsaa denne Bygning var fremstaaet af en ældre, og man
kunde saaledes sikkert føre Skolens Alder meget langt til
bage, om Materialet dertil havde foreligget; men om denne
Forgænger og muligvis endnu ældre Degneboliger tier
Aktstykkerne. Dog gør Tilstedeværelsen af en Degnejord,
ansat i Chr. V Matrikel for 1 Td. 3 Skp. Hartkorn, det
sandsynligt, at der ogsaa paa samme Tid har været Bolig
ved Embedet. Det bliver da Aaret 1741, der kan betrag
tes som Udgangspunktet for Skolebygningens Historie, da
i dette Aar en Degnebolig i Havnelev for første Gang
omtales.
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Degnen Johan Kanneworffs Hustru, Kirsten Pedersdatter, var i Januar Maaned nævnfe Aar afgaaet ved
Døden, og ved den Skifteforretning, som i den Anledning
blev afholdt, og ved hvilken al Degnens Liggendefæ blev
nøje registreret og vurderet, falder ogsaa enkelte Srejflys
over Degnegaarden, der foruden Beboelseshuset med S tu e
og K ø k k e n bestod af Kværnhuset med „tvende Stene og
en ledig Sten“ , Hestestalden, Kostalden og Faarehuset.
Hvor tarvelig denne Lejlighed end har været, var Skole
holderens Bolig i Skørpinge i samme Sogn saa sent som
i 1817 dog endnu mere indskrænket, idet der i Huset kun
fandtes eet Værelse, som „baade er til Skolelærerens
Bekvemmelighed og Brug og til Skolestue“ . Med Bekvem
meligheden har det jo nok været saa som saa, og det er
forstaaeligt, at Sognepræsten, Pastor From i Lillehedinge,
kan anbefale, at en ny Skole bør opføres.
Heller ikke Kanneworff følte sig tilfreds med sin Bolig,
men foretog i Aarene 1748—52 en Ombygning, efter hvil
ken Beboelseshuset nu indeholdt to Stuer og Køkken, og
Udbygningerne bestod af en østre, nordre og vestre
Længe. I Aaret 1802 blev disse Bygninger i Anledning af
Degnen Frederik Christian Rheinlænders Tiltrædelse synede
af Sognefogederne Niels Poulsen i Lillehedinge og Niels
Madsen i Havnelev, og blev da de fundne Mangler „efter
bedste Skønnende“ ansat til 7 Rdlr., 3 Mrk., 2 Sk. I det
i n d e r s t e Værelse var Vinduerne brøstfældigede, i det
y d e r s t e manglede en Rude samt en Laas til Døren. I
Køkkenet manglede 4 Ruder, og Døren ud til Haven var
ubrugelig.
Loftet var beskadiget og den vestre Gavl
noget brøstfældig. Til Reparation af Taget paa den vestre
Længe vilde medgaa 4 Langhalms Kærve ; ved den nordre
fandtes ingen Mangler, men til Reparation af Taget paa
den østre kunde behøves 2 Læs Langhalm Ogsaa Porten
var brøstfældig, og „Udspækning paa Gaarden, som paa
et og andet Sted kunde behøves“ , blev ansat til 2 Dages
Arbejde â 1 Mrk.
Som en lille firlænget Gaard, liggende tæt Øst for
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Kirkegaarden, gaar Degneboligen da ind i det 19. Aar
hundrede, der säa indgribende skulde ændre hele den
gamle Degneinstitution, idet Tanken om Nedlæggelse af
Degneembederne som allerede havde optaget de styrende
ved Slutningen af forrige Aarhundrede, nu skulde bringes
til Udførelse. Fra hovedsagelig at være Præstens Med
hjælper og Kirkens Pedel, skulde Degnene nu til at over
tage Lærergerningen, der hidtil, hvor der overhovedet
havde været holdt Skole, oftest var besørget af de saakaldte Skoleholdere. Og samtidig, eller dog i nær For
bindelse hermed, forandres Degneboligerne til Skolehuse.
At disse Planer ogsaa snart skulde virkeliggøres i
Havnelev Sogn, fremgaar af en Bemærkning i ovennævnte
Degn Rheinlænders Kaldsbrev, der siger, at han, foruden
sin Degnetjeneste, eventuelt skal overtage Skoleholderens
Virksomhed.
I Aaret 1722 havde Prins Carl oprettet 6 Skoler paa
Vemmetofte Gods, deriblandt en i Havnelev, som ifølge
Fundatsen skulde betjenes af „døgtige Subjecter, vel op
lyste og funderede i deres Christendom, og kan med
rene Danske Tungemaal undervise og læse danske Bøger“ .
Det lille Skolehus bestod af 5 Fag, hvoraf de 2 var Skole
stue og de øvrige Beboelse for Skoleholderen. Det er
den nuværende Jordemoderbolig, og mellem den og Sko
len — skilte ved Vejen, som fører gennem Byen, og ved
Skolens Have — er der ca. et Hundrede Alen.
Gennemførelsen af den saa smaat forberedte Nyordning
lod da heller ikke længe vente paa sig. Den daværende
Skoleholder, Lars Hansen, som allerede var højt oppe i
Aarene, blev forflyttet til Skørpinge, og Rheinlænder ryk
kede ind i det ledige Embede. Om de nærmere Omstæn
digheder ved denne Forflyttelse haves ingen Oplysning,
men man tager vist næppe fejl ved at mene, at den
skyldtes Forventning om at se et større Udbytte af Under
visningen, og at det var Grunden til, at man ikke kunde
afvente den gamle Skoleholders Død, der dog allerede
indtraf 1806 i hans Alders 63. Aar1). Thi medens Rhein*) Aarbog 1915, S. 56, anfører blandt Vidnesbyrd om Skoleholdere
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lænder var Student og tidligere havde informeret i Køben
havn, var Lars Hansen en jævn Bonde fra Sognet og
Broder til en af Byens Gaardmænd, Anders Hansen.
Skolekommissionens Protokol indeholder da ogsaa Vidnes
byrd om Rheinlænders Dygtighed som Lærer, bl. a. føl
gende Udtalelse efter afholdt Eksamen i 1819: „Kommis
sionen har ved denne Eksamens Holdelse fundet sig overmaade vel fornøjet med Børnenes gode Fremgang i det
hele, hvilket de givne Hovedkarakterer udviser. Gud for
unde den gode Lærer fremdeles Sundhed og Kraft! Han
vedligeholde hans Lyst og velsigne hans F lid !“ .
Det var dog en Ulempe ved den ny Ordning, at Sko
len laa paa et Sted, og Læreren boede paa et andet. Man ved
endnu at fortælle om den Ulejlighed, det var for Læreren
hver Dag om Vinteren at bære Ild ned i Skolen. Der
laa dengang, som det ogsaa ses af Bykortet fra 1805, et
Hus ved det sydøstre Hjørne af Kirkegaarden, inde i Sko
lens nuværende Have. Mellem dette og Kirkegaardsmuren
var der en smal Gang, ad hvilken Færdselen mellem
Degneboligen og Skolen foregik. I en Skrivelse fra 1817
fremhæver Sognepræsten Vanskeligheden for Læreren ved
at have det nødvendige „Til- og Opsyn“ med Skolebør
nene, og tillige ankes der over, at Skolestuen var for lav
og lille i Forhold til Børneantallet. Den indbyrdes Under
visning, som paa den Tid var det pædagogiske Løsen,
bidrog ogsaa til vække Krav om en Forbedring af Skole
forholdene, da denne Methode krævede betydelig mere
Plads, end det lille Skolelokale kunde afgive.
Efter Opfordring fra Vemmetofte Klosters Direktion
indsendte Sognepræsten (Pastor From) da i Aaret 1817
et Forslag til en Forandring af Skoleforholdene baade i
Havnelev og Skørpinge, hvor, som før nævnt, Skolehuset
var yderst indskrænket.
For Havnelev Skoles Vedkommende foreslaas, at
der til Degneboligen opføres en Tilbygning paa 6 Fag
i Stevns Herreds Provsti følgende : Lars Hansen i Skørpinge „kan give
taabelige Spørgsmaal“.
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fra dennes vestre Gavl hen til Kirkegaardsmuren, hvorved
vilde kunne blive rummelig Plads baade til Skole- og
Forstue, „og til den Plads, hvorpaa en Skorsten bør op
sættes“ . Men da Skolelæreren ved dette Forslags Udfø
relse vilde blive berøvet, dels den til den gamle Skole
hørende Have, dels „et lidet Stykke Jord ved Degnebo
ligen, hvorpaa den ny Skolestue nu skulde opsættes, og
hvor Læreren havde sig en liden Køkkenhauge, fordrer
Billighed, at han her og blev givet Vederlag“ . Pastor
From foreslaar då, at det tillades Rheinlænder at flytte
Havens Stengærde noget ud paa Gadepladsen, men dog
saaledes, at der kan „være rummelig Plads for de der
nær boende Gaardmænd at køre til og fra deres Boliger“ .
Til Slut udtaler Forslagsstilleren sin Glæde over, at to ny
Skoler skal opføres i Sognet „om ej dem begge, saa dog
den ene i Aar og den anden i næstkommende, Gud til
Ære og utallige Siele til Held og Lyksalighed her og his
set og til en Ziir og Prydelse for Vemmetofte Kloster“ .
Der gik dog to Aar, inden Direktionen skred til Ud
førelse af Forslaget, der i alt væsentligt efterfulgtes, hvad
Havnelev Skole- angik, hvorimod Opførelsen af en
ny Skole i Skørpinge foreløbig blev udsat, og af Skole
kommissionens Protokol for 1823 ses det, at Planen her
om nu ganske er opgivet, idet det blev vedtaget, at
ansætte Jens Hansens Hustru af Havnelev til at under
vise Byens smaa Børn fra 6 til 8, 9 Aar, mod at Jens
Hansen overlodes Skolelodden til Afbenyttelse aldeles
uden Afgift, hvorimod han for Brugen Jaf Huset skulde
betale den Leje, „som det maatte forlanges af om Aaret“ .
De ældre Børn henvises til Havnelev Skole efter Over
enskomst med Reinlænder, som derfor skulde nyde de
øvrige Indtægter ved Skørpinge Skole, nemlig Penge
10 Rdlr., Rente af afgangne Frøken Juul Winds mindre
Legat 1 Rdlr. samt 1 Favn Brænde, 1 Læs Gærdsel og
20 Skp. Byg, som Byens Gaardmænd før havde svaret til
Skolen. Denne Ordning approberedes af Direktionen for
Vemmetofte Kloster, og herefter hører man nu ingen Tale
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om en Skole i Skørpinge, før ved Rheinlænders
Død, da Direktionen i en Skrivelse, dateret Vem
metofte, den 17. Juni 1838, paa en Henvendelse
fra Skolekommissionen erklærer, at hvis Omstændighe
derne i sin Tid skulde nødvendiggøre, at en Skole blev
indrettet særskilt for Skørpinge, „vil Direktionen ikke und
lade dertil at yde sin Bistand ved at anvise enten be
meldte Hus og Lod, eller en anden passende Huslejlighed
med Jord til den Skolelærer eller Hfælpeskolelærer, som
maatte vorde beskikket“ .
I Sommeren 1819 blev da den ny Skole opført i
Havnelev, dog med.den Afvigelse fra Forslaget, at den
ny-Tilbygning udelukkende blev indrettet til Beboelse for Sko
lelæreren og den gamle 5 Fags Degnebolig til Skolestue,
Forstue og Køkken, en Forandring, som Skolelæreren
kunde være særdeles tilfreds med. Hans Lejlighed blev
efter den Tid saa rummelig, som vist meget faa af hans
Kaldsfællers, og endnu 100 Aar efter opfylder den de For
dringer, som nyere Bestemmelser har krævet for Lærer
boliger. Derimod blev Skolestuen kun en tarvelig For
bedring af den forrige og er siden to Gange bleven om
bygget og udvidet. Den maalte 7% Alen paa hver Led
og havde kun 2 Fag Vinduer i den søndre Side ud mod
Haven. Stengulvet var saa slidt og ujævnt, at det Aaret
efter maatte omlægges, og Inventariet var tilsvarende:
Bilæggerovnen var aldeles ubrugelig og saa fortæret af
Rust og Ælde, at „derpaa gaves adskillige store Huller,
der stedse foranlediger daglig Røg“ , og de to Borde var
dels „overbræggede og dels af Ælde fortæret“ . Da den
gamle Bygning laa betydelig lavere end den ny, førte en
Trappe paa 3 Trin fra Forstuen ind i Lejligheden, og
ligeledes fra Køkkenet til Spisekammeret. Mod Sydsiden
var det gamle og det ny bygget i Flugt, men ud til Gaar
den dannede Forskellen mellem de to Huses Bredde en
dyb Krog, og i Tagryggen viste et Knæk ligeledes tyde
lig Grænsen mellem nyt og gammelt. Det samlede Ind
tryk af Bygningen har saaledes ikke været tiltalende;
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kun mod Vest har den 13 Alen brede, grundmurede
Gavl taget sig imponerende ud og dækkende Uregelmæs
sighederne, der laa bagved, stræbt at hævde Værdigheden
som offentlig Bygning og udfylde Pladsen som Kirkens
Genbo.
Udgiften ved den omhandlede Forandring var afholdt
af Klosteret til dettes „Z iir og Prydelse“ ; men af en i
Havnelev Kommunes Arkiv opbevaret Samling af Skrivel
ser fremgaar det, at Klosteret ogsaa har næret den Tanke
hermed at være fritaget for al videre Vedligeholdelse, og
i den Hensigt lod det da Bygningen overdrage til Sognets
Beboere.
Den 24. November 1820 afholdtes efter Begæring af
Kammerraad og Forvalter Møller en Synsforretning ved
Havnelev Skole „for at syne og besigtige bemeldte Sogns
af ny opførte Skolebygning, og de ved samme værende
gamle Bygninger, for derefter, at overleveres Distriktet til
fremtidig Vedligeholdelse“ . Som Synsmænd havde Skole
kommissionen udnævnt Snedker og Tømmermand Anders
Jensen af Lillehedinge og Sognefoged Thomas Sørensen
af Havnelev, hvilke sammen med Pastor From og Forval
ter Møller har underskrevet Synsforretningen.
Foruden de meget iøjnefaldende Mangler i Skole
stuen: det opslidte Gulv, som „skulde af ny lægges“ , den
hullede Kakkelovn, der straks skulde erstattes med en ny
eller anden brugelig Ovn, saa Skolebørnene kunde faa
den „fornødne Varme, den, de hidtil i Aar har maattet
mangle“ og de faldefærdige Borde, hvortil der behøvedes
ny Fødder, krævede Synet, at der i nordre Side skulde
indsættes 2 Fag Vinduer med Karm og Ramme og 1 Fag
ud til Forstuen „til desto mere Lysning for den skole
søgende Ungdom“ . Tillige fandt Synet, at der til „Skole
lærerens Bekvemmelighed“ burde indrettes „en Bogstol,
hvorfra han kunde overhøre Børnene og iøvrigt foresætte
disse, hvad de havde at lære“ .
Det skyldes ogsaa Hensynet til Lærerens Bekvem
melighed, at der kræves en Dør indsat i Skolens østlige
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Gavl, saa Skolebørnene ikke behøver at færdes gennem
Lærerens Gaard og Forstue, „hvor han desuden for sig
og sin talrige Familie idelig har Gennemgang“ ; men det
blev tillige fremhævet, at Børnene derved kunde undgaa
Passagen gennem Porten, „hvor Lærerens Lænkehund
stod bunden, og hvorved stor Fare lettelig kunde afsted
kommes“ . Ligeledes havde Synet Opmærksomheden hen
vendt paa, at Trappen fra Forstuen ind til Lejligheden
trængte til en Bagklædning for derved „at forékomme
den Fare, som Skolelærerens egne og andre Børn af Byen
er udsatte for, naar de skal passere den“ , og denne For
bedring, mente Synsmændene, kunde opnaas ved Anven
delse af et 5 Alens Bræt.
Til Reparation af Taget vilde medgaa omtrent 50 Tra
ver Langhalm, 50 Stk. Tækkekæppe og 5 ti Garn.
Endelig blev Skolens Udhuse synede., ialt 24 Fag,
„hvoraf en Del er meget smaa Bygninger, der ikkun
indeholder ubetydelige Rum“ , men som Kommissionen og
Synsmændene dog ansaa tilstrækkelige „til den avlede
Sæds Bevaring og Kreaturernes Indstaldning“ / og hvorpaa
iøvrigt ingen Mangler fandtes at opgive.
Da nu „intet videre var at afhandle, og Distriktet paa
Forespørgsel erklærede sig villig til at overtage Skolens
Bygninger til fremtidig Vedligeholdelse, uden nogensom
helst Udgift for Klosteret, saa hastig de derpaa i Dag ud
sete Mangler fra Vemmetofte Klosters Side var afhjulpne,
blev Kommissionsmødet sluttet med Begæring af Distriktet,
at dette snarest mulig maatte komme til Klosterets høje
Direktions Kundskab“ .
Det fremgaar af omhandlede Synsforretning, at Distrik
tet beredvilligt har føjet sig efter Klosterets Forlangende, ja
endog har paaskyndet Overtagelsen, og den 24. Juli 1821
overdrages da Skolen til Sognets fremtidige Vedligehol
delse, uanset at ikke alle i Synsforretningen nævnte Krav
var opfyldte. Døren i den østlige Gavl blev ikke indsat,
og i omtrent 70 Aar maatte Læreren og hans talrige
Familie fremdeles paa bedste Maade se at enes med
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Skolebørnene om Pladsen i Forstuen, og den farlige Læn
kehund i Porten har maattet prise sig lykkelig, om den
efter saadan offentlig Anklage har kunnet redde Livet ved
at blive henflyttet til et mere afsides Sted.
Den tilsyneladende Enighed om Overdragelsen skulde
dog i den følgende Tid afløses af aarelang Trætte mellem
Klosteret og Sognet.
Saalænge Pastor From levede, der havde underskre
vet og paaskyndet Forhandlingen ved Overleveringen, og
som i Skoleforslaget af 1817 tilkendegiver sin mest yd
myge Tak for „Høj-Ædele, Højgunstigste Patron, Hans
Højgrevelige Exellence, Hr. Greve Moltkes højtærede
Anmodning“ , kunde der selvsagt ikke fremføres Indven
dinger, og heller ikke Eftermanden, Pastor Bjørnsen, fandt
i sin treaarige Embedstid Anledning til at rokke ved den
trufne Afgørelse; men neppe havde Lars Balslev Leth i
Aaret 1826 tiltraadt Embedet, før Udvekslingen af Noter
mellem Skolekommissionen og Klosterforvalteren tager sin
Begyndelse, og snart er baade Skoledirektionen og det
kgl. danske Cancelli inddragne i Sagen.
Støttet til Prins Carls Fundats af 1722, der udtaler,
at Skolerne paa Vemmetofte og Højstrup Godser indrettes
saaledes, „at Godsets Bønder og Tjenere derved ikke
skal besværes ikke alene for den nærværende, men mest
for den tilkommende T id “ , og at de nævnte Skoler „ingen
præjudice eller Afgang i ringeste Maade tilføjes“ , hævder
Pastor Leth, at Overdragelsen i 1821 er ugyldig, og at
det fremdeles maa paahvile Klosteret at bekoste den aarlige Vedligeholdelse. Da dette i Skrivelse af 31. Decem
ber 1828 protesterer mod at overtage nogensomhelst Ved
ligeholdelse, gaar Sagen til Cancelliet, der i Skrivelse af
16. Juli 1831 resolverer, at Klostret maa anses pligtig at
vedligeholde den egentlige Skolebygning.
Herimod gør Klosterets Direktion gældende, at den
foretagne Forandring, der havde Skolevæsenets Forbed
ring til Hensigt, var udført med ikke ringe Bekostning,
ligesom den gamle Skolebygning ikke kom Klosteret til
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Nytte, men ogsaa med Udgift for dette anvendtes til of
fentlig Brug; og da Skolevæsenet ved den nævnte Over
levering snarere har vundet end tabt, eftersom det har
faaet en ny, især for den indbyrdes Undervisning ved
Lokalets Rummelighed vel skikket Skolebygning, haaber
Direktionen, at det maa have sit Forblivende med den
med Distriktet sluttede Overenskomst. Men i det Tilfælde,
at Cancelliet ikke maatte kunne tiltræde denne Anskuelse,
vil der „straks blive føjet Anstalt til den gamle Skolebyg
nings Anvendelse efter den oprindelige Bestemmelse, og
til det nye Skolehuses Afhændelse“ .
Skønt Cancelliet ikke kan indrømme de af Direktionen
fremførte Paastande, men heller ikke ved at fastholde sin
tidligere Afgørelse tør resikere, at den gamle Skolebyg
ning atter tages i Brug, indhenter det fornyede Erklærin
ger fra Skoledirektion og Kommission, og efter gentagen
Forhandling med Klosteret, kan det under 20. December
1832 meddele Skoledirektionen, at Klosteret eventuelt vil
paatage sig den forestaaende Reparation af Skolen og
erstatte Distriktet de gjorte Udlæg siden Overleveringen
mod at faa udbetait den Sum, som Bygningens Opførelse
i sin Tid har kostet, men at i modsat Fald, „den omkvæstionerede Skolebygning nedbrydes og bortsælges“ . Herom
afæskes Skoledirektionens Erklæring, og „in specie ønskes
oplyst Beløbet af de til den ny Skolebygning i Havnelev
fra Klosterets Side anvendte Omkostninger“ .
Svaret paa denne Forespørgsel lod imidlertid længe
vente paa sig, da Klosterforvalteren, Kammerraad Møller,
ikke synes at have villet besvaret Pastor Leths Henven
delse herom. Skoledirektion tilraader da Pastor Leth at
forestille Forvalteren, at hans Henvendelse skyldes Cancelliets Ordre, og i Tilfælde af, at det indhentede Svar
„ligeledes skulde være benægtende, da at tilskrive Direk
tionen for Klostret umiddelbart, og skulde da den ønskede
Oplysning i længere Tid udeblive, vil det vel siden vorde
nødvendigt igennem Amtsskoledirektionen at tilmelde Canliet Grunden, hvorfor den befalede specielle Oplysning og
behørige Erklæring derefter ikke kan meddeles“ .
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Et halvt Aar efter modtog endelig Pastor Leth Med
delelse om, at Udgiften ved Skolens Opførelse havde ud
gjort 570 Rdlr. 70 Sk.
Aaret efter, den 20. Maj 1834, kan da Cancelliet efter
„paa ny at have brevvekslet med bemeldte Klosters Direk
tion“ meddele Skoledirektionen, at Sagen nu er afgjort
saaledes, at Havnelev Skoledistrikt tilbagebetaler Klosteret
de 570 Rdl. med Fradrag af det Beløb, som siden 1821
er anvendt til Vedligeholdelse, men at Klosteret tillige i
Stedet for den i Skolens Fundats tilsagte Støtte aarlig vil
yde et Bidrag af 15 Rdlr. til Havnelev Sogns Skolevæsen.
Endvidere vil den forestaaende Reparation af Loft og
Vinduer i Skolestuen blive foretaget paa Klosterets Reg
ning, inden den endelige Overlevering til Distriktet finder
Sted.
Saa vidt havde de førte Forhandlinger bragt Sagen,
og dens Afslutning begyndte at nærme sig; men med den
nævnte Reparation trak det atter i Langdrag, og først i
November Maaned 1837 kan Klosterforvalteren meddele
Sognepræsten, at de Mangler ved Skolen nu er afhjulpne,
som havde været en Hindring for dens Overlevering til
Distriktet, men at denne til fremtidig Vedligeholdelse for
dets egen Regning nu kan foregaa, „og vil da fra 1. Ja
nuar 1838 at regne den ommeldte Godtgørelse af 15 Rdlr.
Sølv kunne aarligen udbetales Distriktet af Klosterets
Jordebogskasse“ .
Den 18. Januar afholdtes da Syn over Skolebygnin
gen, hvortil af Distriktet var udnævnt Sognefoged Thomas
Sørensen og Tømrer Lorents Jensen, begge af Havnelev;
paa Klostrets Vegne var Kammerraad Hovitz til Stede.
Den Del af Skolebygningen, som Klosteret ifølge Over
enskomsten skulde istandsætte, fandtes at bestaa af 3
Fag Hus til Skolestue med 6 Fag Vinduer, Bjælkeloft og
Stengulv og 2 Fag til Forstue samt Køkken med behø
rige Vinduer og Døre. Skoleinventariet, som af Klosteret
var anskaffet, fandtes at bestaa af følgende: 1 Kakkelovn,
1 Katheder med Stol til Læreren, 1 fast Tavle, 4 Skraa-
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borde med Bænke, 1 fladt Bord og 3 løse Bænke. Synet
ansaa Skolen at være i god Stand; nogle Mangler ved
Tag og Vindbjælke samt ved Køkkendøren, som dog var maadelig, erklærede begge Skoleforstanderne og nogle af
Sognets Mænd, som var til Stede, at kunne udbedres af
Distriktet, idet de formente, at de 15 Rdlr. Sølv, som Klo
steret for Aaret 1838 skulde svare til Skolevæsenet, vilde
være mere end tilstrækkelige, og „blev da Skolen og sam
mes Inventarium saaledes overleveret til Distriktet til frem
tidig Vedligeholdelse overensstemmende med Cancelliets
Resolution af 20. Maj 1834“ .
Til Sikkerhed for, at Overdragelsen nu var i Orden,
er Skolekommissionens Protokol, hvori denne Synsforret
ning er indført, underskrevet af Leth, Hovitz, Skolefor
standerne Søren Petersen og Hans Larsen, Th. Sørensen
og Lorentz Jensen, og det gamle Mellemværende er her
med bragt til Afslutning.
I de nærmest følgende Aar foretages der nu ingen
Forandring ved Skolehuset, naar undtages, at der jævnlig
maa afholdes ret betydelige Reparationer; men derimod
blev der i 1839 taget Bestemmelse om at nedbryde og
bortsælge de tre Udhuse, som var gamle ’og brøstfældige, dog saaledes, at af den østre Længe bibeholdes
2 Fag i den søndre Ende, hvori var indrettet Bage- og
Bryggerhus tillige med de til samme stødende 2 Fag
over Portrummet. Et nyt Udhus paa 8 Fag og 8 y2 Alen
i Bredden skulde saa opføres, „hvor nu den østre Længe
er beliggende“ . Ved Auktionen over de gamle Huse ind
kom 47 Rdlr. 4 Mrk., og ved Licitationen over det ny
Udhus blev Laurits Nielsen og Lorentz Jensen lavest
bydende med 233 Rdlr. og fik derefter Arbejdet over
draget.
Ved Skolekommissionsmødet i Oktober 1841 gjorde
Formanden de øvrige Medlemmer opmærksomme paa, at
Skolens Bygninger ikke var assurerede og mente, at det
var nødvendigt at træffe Foranstaltninger i
saa
Henseende, og Kommissionens Medlemmer var heri
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enige med Præsten; men da det vilde forvolde Distriktet
betydelig Udgift at hente Branddirektøren, der boede i
Næstved, „vedtog man i nogen Tid at ville lade det her
med bero“ . Det kunde jo muligvis indtræffe, at Brand
direktøren „i anden Anledning kom paa Egnen, og han
saaledes ved samme Lejlighed kunde anmodes om at
tage til Havnelev Skole for at tegne dennes Bygninger
til Brandassurance“ . Heldigvis indtraf dette Tilfælde alle
rede Aaret efter, og ved Kommissionsmødet d. 4. August
kunde Pastor Leth fremlægge Udskrift af Taxationsproto
kollen, der viste, at Skolens Bygninger var forsikrede
for den Summa 870 Rdlr.
Trods al Vedligeholdelse viste det sig dog stedse
tydeligere, at det gamle Skolehus, Kanneworffs Bolig fra
1750, ikke længer var tidssvarende. 1842 havde Sogneforstanderskabet vedtaget, at den østre Væg af Skole
stuen skulde opmures af Kridtsten, og Pastor Leth havde
allerede underskrevet Protokollen, da en Tilføjelse med
deler, at man „ved nærmere Overvejelse“ var kommen til
det Resultat, at Skaden kunde udbedres, naar Udsiden
blev beklædt med Halm, hvorefter atter Formandens og
de øvrige Medlemmers Underskrift er tilføjet. Det Tids
punkt var altsaa naaet, hvor det kun gjaldt om at lappe
det gamle paa billigste Maade.
Ved Sogneforstanderskabets Møde d. 28. Okt. 1846
blev endelig Dødsdommen fældet over den gamle Skole,
og samtidig blev det vedtaget at opføre en ny Skole af
Grundmur, saaledes at den sluttede sig til Vaaningshuset med samme Højde og Dybde til en Længde af
13’/ 2 Alen, hvoraf de 8 skulde bruges til Skolestue, og de
øvrige til Køkken og Forstue. I hver Side af Skolen
skulde der være 2 Fag Vinduer a 16 Ruder. Gulvet
skulde lægges af l 1/.,“ Bræder. 8 ny Borde med Bænke
a 4*/2 Alen skulde anskaffes, hvorimod det gamle Kathe
der, nymalet, fremdeles kunde anvendes, men en ny Kak
kelovn af passende Størrelse opsættes. Skorstenen skulde
opføres af Kridtsten med en lille Bageovn til omtrent
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2 Skpr. Mel. I Forstuen skulde indrettes et „Bogkam
mer“ op til Skolestuen med Dør fra denne, og fra For
stuen en Trappe til Loftet, med Knage underneden til
Børnenes Klæder.
I Januar Maaned næste Aar blev Tegning og Over
slag over den ny Bygning indsendt til Skoledirektionen;
men da dennes Approbation først forelaa ved Forstander
skabets Møde d. 5. August, fandt man Tiden saa langt
fremrykket, at Arbejdet blev udsat til næste Aar. I Marts
Maaned 1848 blev da Bygningens Opførelse • ved Licita
tion overdraget til Murermestrene Krentzmann og Jensen,
Storehedinge, for et Beløb af 780 Rdlr. Ved Salg af
Materialier fra det gamle Skolehus indkom 44 Rdlr.
1 Mrk.
1849 omtaxeredes Bygningerne i Brandassurancen;
Skole- og Beboelseshuset ansattes til 1020 Rdlr., Udhuset
til 240.
Maalt i Fod havde den ny Skolestue følgende Dimen
sioner: Højde 82/:1, Længde 145/ g» Bredde 2374 eller i
Rummaal knap 3000 Kbfd. Da Børneantallet i Skolen
1851 udgjorde 75 og i de følgende Aar stadig gik opad,
tilfredsstillede den saaledes næppe de Fordringer, som
Skoleloven af 1856 fastsatte, der kræver som Minimum
90 Kbfd. Rum for hvert af Børnene, der samtidig under
vises; og dog har den sikkert været betydelig større end
den gamle, der kasseredes, fordi den „med Hensyn til
Børneantallet var alt for indskrænket“ .
1867 opførtes et nyt „Bryggers“ , det lille Vaskerhus,
som ligger Syd for Skolestuen. Det skulde holde 8 Alen
i Længden og 6 i Bredden og forsynes med Skorsten og
Bryggerkedel.
Hjulmand Frederik Larsen af Havnelev
paatog sig at udføre Arbejdet for 90 Rdlr., og for samme
Betaling nedrive det gamle „Bryggerie“ og „slaa Gavlen
i det gamle fast igen“ .
I 1887 indsendte Sogneraadet til Skoledirektionens
Approbation Tegning og Overslag over en ny Tilbyg
ning til Skolestuen paa 3 Fag, saaledes at de yderste
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l 1/» Fag indrettedes til Forstue for Børnene samt et lille
Værelse til Lærerens Brug.
Ved Licitationen indkom
3 Tilbud, hvoraf Tømmer Ole Jensens, Skørpinge, var
lavestlydende med 790 Kr. Han fik saaledes overdraget
Arbejdet, der afleveredes d. 26. November 1888.
Ved denne sidste Udvidelse naaede Skolen et Rum
indhold af 4657 Kbfd., og opfyldte saaledes saavelsom
med Hensyn til Lysforhold alle rimelige Fordringer.
Om Udhusene er der endnu at tilføje:
Siden Rheinlænders Tid havde der i den nordlige
Side af Skolegaarden ligget et gammelt Udhus, som til
hørte ham, og som de efterfølgende Lærere Dam og
Buck ved deres Tiltrædelse købte af Formanden. I 1885
vedtog Sogneraadet at købe dette 7 Fags Udhus for
120 Kr. I 1908 blev det solgt til Nedbrydning for ialt
19 Kr. 75 Øre.
Den 23. December 1902 var det østre Udhus nedbrændt. Et nyt blev Aaret efter opført paa samme Plads.
Arbejdet udførtes af Murermester Anders Larsen, Havne
lev, for 1520 Kr.

Naar man har gennemgaaet Regnskaberne over Kom
munens Udgift til Skolebygningen i de forløbne 100 Aar,
synes Fordelen ved at have opretholdt, jævnlig udvidet
og „moderniseret“ den gamle Bygning ret tvivlsom, og
i hygiejnisk Henseende har nyere Anskuelser paa Skolebygningsomraadet forlængst udtalt sig afgørende mod saa
nær Beliggenhed ved Kirkegaard, som her er Tale om.
Men som den er lagt i Læ af Kirken, og gennem Aarhundreder trofast bevaret som Degnegaard og Skolehus,
har den en Værdi, som hverken økonomiske eller hygiej
niske Paastande kan afkræfte. I Kirkeklokkens Klang, der
toner ned over Skolen, og i Vindens Sus gennem Havens
og Kirkegaardens hundredaarige Lindetræer faar Fortiden
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Mæle, og der, hvor Trinene endnu forbinder Forstue med
Lejlighed, møder vi Mindet om de gamle Degne og
deres beskedne, ofte ringeagtede Gerning, deres i mange
Tilfælde besynderlige og drastiske Livsførelse.

Præstø Amts Købstæder
ved Aar 1743.
Meddelt ved Kai C. Uldall.
(Sluttet’).

Præstø.
Indberetning fra Magistraten. Uden Underskrift.

3die Post2).
ræstøe Kiøbstæd er beliggende i Wordingborg Amt og

P

Baarse Herred i øster Side af Landet.
Ikke desto
mindre meldes, at bemeldte Kiøbstæd som en 0 er omfløt, da Boelefiorden (nu Præstø Fjord) haves paa østre
og nordre Side, og vestre og syndre Side, hvor Kiørselen
er fra Landet ind i Byen, omflydes af en Aa, som begyn
des ved Riisbye Byes Marker i Ba.arse Herred og Sogn
og fra Thubechs Vandmølle i ermeldte Herred og Schibinge Sogn som meldt omflyder Byen paa 2de Sider og
falder i bemeldte Boelcfiord. Samme Boelefiord gaar ud
i Østersøen ved et smalt Dyb, som ved Begyndelsen fra
Byen kaldes Wimmels Nebbe, ungefehr midt paa Sovejfr. Aarbog 1918.
2) Dc udeladte Poster er ubesvarede.
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kraagen og yderst til Østersøen Hesteskoen, hvor neppe
mere end 2 smaa Fartøyer kan gaa forbie hverandre, ha
vende paa syndre Side Joenshoveds Øe i Wordingborg
Amt og paa nordre Side Fied, et smalt, dog langt Stykke
Land, som en Istmas eller Nakke fra Tryggevelde Amt,
imellem ermeldte Boelefiord og Østersøen.
I merbemeldte Boelefiord er beliggende 2de Holme, som
ey næfnes Øer, formedelst de ere smaa. Og som den ene
er større end den anden, kaldes de derefter den store og
den lille Holm, som er Engbund og hører til Kiøbstædens
Huse og Gaarde.
Ellers haves ved Kiøbstæden idelig Ebbe og Flod, som
af Nord- og Sydost jager Vandet ind fra Østersøen, da
det iblandt gaar ind i Byen og heldst om Efteraaret i
Oktober og November Maaneder. 1742 den 27de Novem
ber med Novdostvind stigede Vandet usædvanlig høyt, som
man ikke i første 30 Aar kan mindes, thi det gik op i Hu
sene i Byen.
5te Post.
Kornvarer afhendes og udskibes her fra Byen gandske lidet.
14de Post.
I Boelefiorden her ved Byen er intet Fiskerie af nogen
Betydenhed, videre end der falder en Del Aal. — I Øster=
søen udenfor har paa 2 a 3 Aars Tid begyndt at komme
Sild om Sommeren fra Medio Julij og fremdeles Efter
høsten igiennem.
18de Post.
Indvaanernes Egenskaber og Inclination abhorerer
(o: afviger) ikke fra de øvrige Stæder udi Stiftet, saavidt
vides kan. — Deres ungefehrlige Tal er 300. — I de sid
ste Aaringer er fød 54 Børn og død 45.
2 Inde Post:
Boelefiorden er den eneste her, som har sit Ind- og
Udløb i Østersøen, som ikke kan demmes for, formedelst
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Ebbe og Flod, ikke heller fordi Seylatzen og Farten blev
derved ophævet indtil Byen og Ladestæderne omkring ved
ditto Fjorde.
28nde Post.
Ved Ind- og Udløbet af Boelefiorden i Østersøen for
Fied paa 3de Fierdingveys Distance er en skiøn Havn,
hvor store og smaa CoffardiesMbz kan indløbe udi, ja „
og Fregatter, og dér ligge i største Uveyr udi Sikkerhed
i hvilken Havn er 19 a 20 Favne Vand. Er omgivet paa
østre Side med Grunden, Sandene kaldet, og Indløbet der
til fra Østersøen er Norden for Fied, ungefehr lige ud for
Strandegaard, strax inde imod Landet, fra hvilken Havn,
som den største og bedste, er i Seylatzen ind til Byen
Havn allestæder, hvoraf een ellers kaldes Ronneklints Havn.
Men som i 3die Post er ommeldet, fra Hesteskoen og
ind til Byen maa fremmede have Lods, i hvorvel ikkun
smaa Fartøyer kan seyle ind. Ellers opfyldes eller tilfly 
der Aar efter andet alt mere og mere Farvandet i Boele
fiorden fra Byen og øster ud til samme Wimmels Nebbe,
hvilket kommer nok endel af den bløde og moderagtige
Bund, hvorudi groer endel af Tang og deslige, som kal
des Are, og ved Vandets Ind- og Udløb samt Storm hen
flyder paa de grundeste Stæder, hvor det bliver liggende
og opfylder Dybet, saa man frygter, inden faa Aar Dybet
saaledes tilfyldes, at fra Wimmels Nebbe og indtil Byen
Seylatzen maa ophæves.
29nde Post.
* Her i Præstøe er Toldstæd, Lade- og Losseplads, og
omkring ved Boelefiorden Ladestæder, for hvis paagrændsende Proprietairer, nembi. paa Sparresholm, Bechesehov,
Gisselfelde. Lindesvold og Strandegaard, af Konvarer,
XSygningsmaterialier og Brendeved kan have at afhænde,
hvorfore her paa Toldcammeret clareres.
Iligemaade
giøres og klart her for Ladestæderne, som grændser paa
Østersøen eller kaldes Fa.vøe Strand, da de ere Told-
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stædet nærmest, saasom Proprietaireme af Tolterop'),
igien Strandegaard og Lindesvold paa den Side, Wemmetoffte Jom fruekloster og dertil hørende Ladegaard Høystrop. Ellers ligger alle disse Ladestæder de fleste en, og
øvrige to til tre Mile fra Præstøe, men dog denne Kiøbstæd nærmest.
36te Post.
Kirken, som kaldes St. N icolaj Kirke, derudi er 2de
Gange, den nordre kaldes den gamle Kirke og den syndre
(siden den er bygget efter Reformationen) den nye Kirke.
Stadens Vaaben er ligesom hostrykte Stedens Zignet.
Oprindelsen dertil skal have været en Pater eller Munk,
hvilket i de Tider er kaldet H ellig Anders, som her i Præ
støe gamle Kirke ligger begraven og i den paa ham lig 
gende Ligsten udhuggen med Træskoe paa Fødderne og
ellers ligesom forommeldte Zignet betegner2).
37te Post.
GI. Kongebreve og Privilégié P).
Præstøe, den 24. Martij 1744.

. i) o: Totterupholm, nu Rosendal.
2) Anders Andersen, hvis Ligsten endnu ses i Sakristiet, var Sog
nepræst i Præstø 1557, men var dog ikke, som det i ældre Tid lied sig,
Byens første Præst efter Reformationen. Om ham se, foruden Wibergs
Præstehistoric, Personalhist. Tidskr. II. n 3, 76 og 368, Kirkehist. Saml. II. p.
101 og Ny Kirkehist. Saml. II. p. 756.
8) Da Fortegnelserne over Præstø og Stege Byers Privilegier og
andre Breve, optager betydelig Plads, og Brevuddragene er ufuldstændige,
udelades de her.
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Stege.
Indberetning fra Byfoged Richard von der Hardt.
18 de Post.
Egenskaberne angaaende, da kan jeg med Sandhed,
sige, at den Del af Indvaanerne, som man mest reflecterer\w&,
besidder gode Egenskaber, lader sig mig Flid være ange
legen det, hvorved de paa lovlig og honnet Maade kan ernære
dem og deris, er flittig og holder vel til Raade det lidet, de
fortiener. Deres Inclination falder meget til Kiøbmandskab
og Handel til Siøes, hvoraf og de fleste søger sig at ernære,
ligesom og Naturen synes at have dannet dette Land
(o: Møen) og denne Stad til en Handelsplads, forsaavidt
den med Sø er omgiven og med Havn forsynet. Men at
Handelen alligevel ikke er i saa ønskelig en Floer, det ved
jeg ingen Grund til, med mindre det maa komme af T i
dernes Vanskelighed og Pengemangel iblandt Kiøbende og
Selgende. — Videre inclinerer de for Tarvelighed og Stil
hed, saa deris Pragt og.Ødselhed ikke skal styrte dennem
i Ruine. I det øvrige findes her, som disvære alminde
ligt, onde iblandt gode, og befrygtelig de første deris Tal
at overgaa de sidste.
Stædet (c: Byen) er liden og bestaar ongefær af 180
Familier, mest fattige.
A f døde har været:
I 1741 . . . . 37
I 1742 . . . . 16
Fra 1ste Januar 1743
til 28de Julii 10.

Af fødde:
I 1741 . . . .
I 1742 . . . .
Fra’ 1ste Januar
til 28de Julii

18
32 •
1743
15.

36te Post.
Her i Byen er ikkun een Kirke, som er temmelig stor
af Bygning, siden der foruden Steege Byes Indvaanere og-
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saa er henlagt adskillige Landsbyer, hvis Antal udgiør en
temmelig Del, som søger forn.te Kirke.
Af publique Bygninger er her et Tugthus, hvori fa 
briquées adskillige Slags Tøy, saasom Callemancher (c:
Calamank, en Slags uldent Tøj), Floneller, Siametter, etc.
Samme Hus har forhen været brugt til en Navigations
skole. — Saa er her og en Skole, hvori 24 fattige Børn
nyder fri Information i deris Christendom samt Regnen og
Skriven, foruden sorte Kioler og Skoe. Derimod holder de
med Cordegnen Sangen vedlige i Kirken.
Kiøbstædets Vaaben bestaar i en Figur, der præsen
terer (o: forestiller) en muret Vold med et høytTorn over
Porten og paa hver sin Side et mindre Torn, saaledis som
Stadsseglet herhos trykt udviser. Inscriptionen derpaa ses
at være: Steghe . b i . signeth . — Oprindelsen dertil er
vel ikke mueligt at faa Underretning om — — —. Ellers
kan man giøre sig den Slutning, at som Steege By, hvor
den er fast med Landet (thi de 3 Parter deraf er omgiven
med Vand), har været med Volde forsynet, som endnu ey
gandske er ødelagt, maa der have staaet 3de Torne paa
Stadens Mure, som har lignet disse, og hvoraf endnu
staar et ved Indkiørselen over den saa kaldede M olle Port.

3 7 te Post.
Ved den i Aaret 1740 om Nattetide imellem den 7nde
og 8nde Junij Steege By til Dels övergångne ulykkelig Il
debrand blev Raadhuset med samt Archivet lagt i Aske, de
faa Privilegier og Documenter allene undtagen, som min
Formand i Embedet just paa den Tid haver haft hos sig i
sit Hus1).
. ,
Om de øvrige Poster er jeg ikke saa lykkelig at kan
give nogen tilstrækkelig Oplysning eller Forklaring, ihvor
gierne jeg det end ønsker, som jeg underdanigst beder
maa pardonneres i Betragtning, at jeg gandske fremmet
') jfr. p. 70 Note 3.

73
paa dette Land (□: Møen) for saa kort Tid siden er an
kommet, og Embedet, som temmelig forfalden af mig
im o d to g e s ------- , tillader mig ingen Tid at komme paa
Landet for at erkyndige mig om dets Beskaffenhed-----------*)Steege, den 7. Augusti Anno 1743.

9 Byfoged Richardt v. d. H ardt udnævntes 21. Decbr. 1742.

Vejløskov
En sydsjællandsk Husar,
Ved Generalmajor F. Hegermann-Lindencrone.

vad jeg her skal meddele, er Erindringer, stammende
dels fra min i 1893 afdøde Faders Fortællinger, dels
fra egne Oplevelser, om en højst taknemmelig, men i flere
Henseender meget mærkelig, gammel Husar, hvis Sol
daternavn var „Vejløskov“ . Hans virkelige Navn var Niels
Je.nsen Knudsen, og han var født den 9. April 1819 i
Næstelsø Sogn i Nærheden af Næstved, og døde den
20. Februar 1900 paa Almindelig Hospital i København.
Desuden har-jeg for nylig indhentet flere Oplysninger
hos Landbrugskandidat H. Hansen, Ellekildegaard i Røn
nebæk Sogn ved Næstved, navnlig vedrørende det senere
omtalte Guldur, som jeg vidste var i hans Besiddelse.
Vejløskov har nemlig tjent som Røgter paa Gaarden hos
Faderen 1883—85.
Vejløskov var en retskaffen Mand med god Forstand,
der imidlertid ikke hindrede ham i af og til at undfange
højst besynderlige fantastiske Ideer. — I det hele taget
var han af en meget sammensat Natur paa uklar religiøs
Bund med Anskuelser saa forskellige, at de let maatte
kunne komme i Strid med hinanden. Saaledes var han
en Del socialistisk anlagt, dog ret ideelt, men hyldede
paa samme Tid enkelte Personer, der i mindre eller

H
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større Omfang vare Eneherskere. Han nærede t. Eks. en
næsten fanatisk Beundring for Napoleon I og gennem
ham for Frankrig; han var en stor Tilhænger af min
Fader, for en Del fremkaldt af dyb Taknemmelighedsfølelse, og endte med ogsaa at dyrke mig noget.
Hans økonomiske Omståendigheder var ogsaa veks
lende. Gennem sin Arbejdssomhed og Dygtighed som
Smed tjente han i sine kraftigere Manddomsaar ofte godt
og kom derved i en vis Velstand, men denne varede i
Reglen ikke længe ad Gangen, idet han da snart fik et
eller andet efter sin Mening bedre Formaal at anvende
Pengene til end til sin egen personlige Fordel.
Før han kom i Tjenesten, var han, saavidt jeg ved, i
Smedelære.
I A aret 1842, da den ny store Arméorganisation
skabte Garden til Hest (fra 1843: Den kongelige Garde
til Hest), bestaaende af Gardehusardivisionen paa 2 Eska
droner og Livgarden til Hest paa 1 Eskadron, var Vejløskov Rekrut paa Jægersborg i den for Gardehusarerne og
og Hestgardisterne fælles Eksercerskole. — Jægersborg
gik den Gang i Folkemunde under det for Rekrutternes
Tilværelse lidet opmuntrende, for Befalingnsmændenes
Behandling af dem lidet smigrende Navn af „det røde
Helvede“ .
Skældsord, Eder, Knubs, Stroppeture af forskellig
generende Art, Fugtel med den flade Klinge, Rottingslag
og Krumslutning hørte mere eller mindre til Dagens Orden,
idet det selvfølgelig gik mest ud over de efterladende og
mindre dygtige Rekrutter, og det ikke var alle Befalingsmændene, der var lige slemme. Fra mine Drengeaar paa
Jægersborg, hvor jeg er født i 1840, husker jeg en Over
vagtmester T ..........p, hvis Datter Marie var min Legekam
merat, som en af Rekrutterne særlig hadet Person, hvem
mange Husarer havde lovet Prygl, selv Død, naar de,
engang var helt færdige med Tjenesten og de mødte ham
andetsteds.. Jeg tror dog, han gik fri for begge Dele.
En Vagtmester (Sergent) Paulsen, der senere blev Marke-
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tender paa Jægersborg og hvis Børn ogsaa var mine
Legekammerater, var bedre lidt. Han var iøvrigt Svi
gerfader til Stabssergent Nielsen ved 2den Eskadron,
senere Kasernesergent paa Gardehusarkasernen i Køben
havn, bekendt under Navnet „Sorte Nielsen“ .
Ved Hærplanen af 1842 blev min Fader Forstander
for Eksercerskolen paa Jægersborg, hvor han af Forgæn
geren, Ritmester B. Marcher, der ikke skal have været en
hel blid Mand, fik Skolens Personel og Materiel overle
veret. Blandt dette første var ogsaa Vejløskov og en
anden Husar, der begge af Ritmesteren blev betegnet som
det værste Udskud, navnlig førstnævnte, om hvem han
bl. a. anførte, at han gik i Stalden og sang Salmer, men
at dette var det rene Komediespil.
Min Fader var en yderst human Officer, der søgte
at komme i Forstaaelse med sine Undergivne, ikke som
Nummere, men som tænkende Mennesker, hvad han og
saa strax forsøgte overfor de to nævnte Individer, dog
har vist han lige saa lidt som Sønnen mange Aar efter helt
kunnet forebygge, at ikke en eller anden Befalingsmand
handlede mod hans Aand og misbrugte sin Stilling. Ofte
faar man sligt at vide bagefter, som fremkommen i rette
Tid kunde være bleven ret ubehageligt for Vedkommende
og tjent til Advarsel for ligesindede..
Min Fader havde lagt Mærke til og undrede sig over,
at Vejløskov jævnlig fik Breve paa fint kulørt Papir og
med en smuk Damehaandskrift. Da han saa en Dag
gjorde en Bemærkning herom til Vejløskov, svarede denne :
„Brevene ere jo fra Baronessen“ , hvormed sigtedes til en
„Reedtz-Thott“ fra Gaunø, og gav dem til Gennemlæs
ning for min Fader, der derved fik at se, at det ingen
lunde var Komediespil — som Ritmester M. havde sagt —
med hans Religiøsitet, thi i Brevene søgte Baronessen paa
en smuk og alvorlig Maade at klare forskellige religiøse
Spørgsmaal for Vejløskov.
Ved i visse Retninger at tage med fast Haand paa ham
og til andre Tider ligesom at rette sig lidt efter hans Sær-
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heder lykkedes det min Fader at faa en særdeles flink og
ordentlig Mand ud af Vejløskov. Fra denne Tid stam
mer den store Taknemmelighedsfølelse, som Vejløskov
bevarede Livet igennem og paa forskellig Maade gav
Beviser paa lige over for min Fader, en Følelse, han
senere overførte paa mig.
Det første Bevis var en liden Sølvpokal, ovenpaa
hvis Laag Napoleon I staar med korslagte Arme. Paa
den ene Side findes følgende Indskrift: „T il Herr Major
v. Hegermann-Lindencrone, R. af D.“ , paa den anden:
„Agtelses og Hengivenheds Bevis fra N. Jensen og T. S.
Johansen“ , hvilken sidste rimeligvis er den anden af de
to Rekrutter, Ritmester Marcher afleverede til min Fader.
Da min Fader kun var Major fra Februar 1849 til Okto
ber 1850, maa Pokalen være skænket ham i dette Tids
rum i hvilket han var Kommandør for 2den Kavalleridi
vision. Om Vejløskov har staaet ved den af min Fader
dannede frivillige Eskadron (Reserveeskadronen) eller ved
en af Linieeskadronerne, samt om han har gjort Tjeneste
i Geledet eller som Beslagsmed, véd jeg ej. Denne Pokal
fik, som senere skal ses, sin egen Historie.
Efter Treaarskrigen var Vejløskov en Tid lang ned«sat i Kolding som Smedemester. Han var gift to Gange,
i det første Ægteskab var der ingen Børn, men i det
andet, indgaaet i 1852 i Kolding med Ane Cathrine Jacob
sen, havde han en Søn, der døde 1898 og som han
omfattede med megen Kærlighed. Vejløskov har saa ofte
fortalt mig, at denne hans Hustru, der døde ret tidligt,
var i Slægt med den i 1887 afdøde rige Brygger I. C.
Jacobsen, men at dette Slægtskab ikke bragte ham For
del i nogen Henseende.
Da han var en dygtig og flittig Arbejder, havde han
i de Tider sit gode Udkomme, der satte ham i Stand til
at fremkomme med et nyt Taknemmelighedsbevis, idet
han med Frederik V II’s Tilladelse forærede min Fader en
Sabel af reglementeret Form, hvor baade Fæstet og Ske
den var af Sølv. Denne Säbel er ved Tidernes Ugunst
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gaaet tabt, saa at jeg ej kan gengive den mulige Ind
skrift, den har haft.
I denne Periode, i halvtredserne eller tredserne, fal
der en anden mærkelig Tildragelse, som beviser hans
Evne til trods alle Vanskeligheder at komme frem over
alt, naar han i sin Fanatisme havde undfanget en eller
anden fantastisk stor Ide, der skulde bringes til Udførelse.
En skønne Dag kom han til min Fader, fint udhalet med
Slips o. s. v., og bragte ham en Hilsen fra Kejser Napo
leon III. — „Hvad er det for noget Sludder, Napoleon
kender jo slet ikke mig, og Du kan jo ikke have talt
med Kejseren“ , sagde min Fader, men Vejløskov svarede,
at Napoleon selvfølgelig maatte kende en saadan Mand
som min Fader, og at han havde været i Paris, talt med
Kejseren og bragt ham en Hilsen fra min Fader, hvis
Visitkort han nok havde bragt med.
Pengene til denne eventyrlige Rejse har han vel faaet
gennem Fortjeneste som Smed, men, hvorledes han, trods
alle Vanskeligheder med Sproget og selve Rejsen samt
især ved Adgangen til at stedes for Kejseren, har kunnet
bringe denne i .sin underlig sammensatte Hjerne und
fangede Ide til Udførelse, er næsten ubegribeligt.
Da saa Krigen mellem Frankrig og Tyskland udbrød
i 1870, finde vi Vejløskov arbejdende som Smed i Upernavik i Grønland, hvortil han samme Aar var ankommen.
Han ejede da en Sum paa 1000— 1500 Rigsdaler (2—3000
Kroner). Atter fik hans fanatiske Begejstring for Frankrig
og hans fantasirige Hjerne et Udslag her ved, at han til
liden Fordel for egen økonomiske Eksistens, skænkede
denne ved ihærdigt Arbejde erhvervede Sum til Frankrig
til Hjælp ved Krigsomkostningerne !
Til Tak for denne Gave modtog han et Guldur.
Hans Begejstring for en retfærdig Sag og for Frank
rig samt hans Kærlighed til sin Søn fremgaar af et Brev,
han skrev fra Upernavik flen 24. August 1870 til min Fader :
„Og vil jeg underdanigst anmode Dem om at
lade mig vide, hvis der skulde udbryde Krig enten i
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Danmark eller Frankrig, da jeg i det Tilfælde øjeblik
kelig vender tilbage herfra med første Lejlighed, da
jeg endnu føler en levende Begejstring og Kraft til
at kæmpe for en retfærdig Sag. Skulde jeg ende
mit Liv her mellem disse Isfjelde, da bønfalder jeg
Deres Exellence, husk paa min lille Søn.“
I det samme Brev fortæller han om sin Oprejse til
Grønland :
» . . . men led frygtelig paa Rejsen hertil, da jeg
blev anvist et stinkende og usundt Rum i Lasten paa
et af de k g I. grønlandske Skibe, her tilbragte jeg
omtrent 13 Uger uden at komme af Klæderne. Den
13. Juni vare vi nær gaaet under, under en hæftig
Orkan af N. 0 . “
I sit Svar paa min tidligere nævnte Henvendelse skri
ver Hr. Hansen, Ellekildegaard, om Vejløskov og Uret:
„Han havde lidt Vanskelighed ved at omgaas
sine Medtjenere, og det førte til, at hans Kærlighed
faldt mere over paa mig, der interesserede mig for
at høre hans Beretninger om det eventyrlige Liv, han
havde ført. Senere opholdt vi os samtidig i Køben
havn, jeg for at læse og Niels Jensen for at friste
Livets Ophold, og her inde besøgte han mig jævnlig.
Angaaende det nævnte Guldur, fik han aet vist
i Erkendtlighedsgave fra Kejserinden for den store
Interesse han viste for Frankrig, dels ved, at han to
Gange personlig var i Paris og talte med Ministeriet
og med Kejseren og Kejserinden, dels skrev han en
lang Artikel om Frankrig, i „Berl. Tidende“ , saavidt
jeg véd. Denne Artikel skrev han i Grønland, hvor
han i 4 Aar var Vaabensmed, og Kejserinden sendte
da Uret til Grønland efter Adressen, som Niels Jen
sen havde opgivet, men da Uret 1872 kom til Grøn
land, var han kort forinden rejst herhjem til Vejlø, og
Uret blev da af daværende Kolonibestyrer Rudolph
returneret til Kejserinden.
Uret blev saa senere sendt her til Danmark og
modtaget af Vejløskov.
Uret bærer ingen Indskrift, men paa Laaget af
det Etui, hvori det sammen med Guldkæden laa, var
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Kejserindens Navnetræk. Kæden, der ogsaa er af
massivt Quid, er forsynet med to Skydere, der hver
indfattede 4 grønne, rødplettede Stene (Heliotrop),
men disse er senere faldet ud. Der manglede alle
rede nogle af dem, da Niels Jensen 1883 kom her.
Da Ejeren ofte var i Pengetrang, førte dette med sig,
at han flere Gange satte Uret paa Assistenshuset og
fik ca. 150 Kroner at laane paa det, og flere Gange
var Baronen paa Gaunø saa elskværdig at løse
det hjem for Niels Jensen, indtil denne under sit Op
hold i København 1889 havde sat Uret i Pant hos en
Spækhøker paa Amager, og her maatte jeg efter gen
tagne Opfordringer indløse Uret, og som Niels Jen
sens fortrolige Ven forærede han mig Uret til evig
Arv og Eje, og Uret er saaledes fremdeles hos mig.
Niels Jensen viste mig flere Gange nogle Breve,
han havde faaet fra Kejserinden, ligesom hun ogsaa
sendte ham et Fotografi af sig selv og hendes Søn.“
Frankrig spillede jo altid rundt i Hovedet paa Vejløskov. Jeg er saaledes i Besiddelse af et ret stort Karton
blad, paa hvilket meget smukt er tegnet 7 gule Stjerner
og paa hvis Fod der staar: „Originalen til denne Syvstjerne er den 13de Januar 1875 foræret til den franske
Præsident Mac Mahon af Niels Jensen Knudsen, Smede
mester og Vaabenbroder samt Indehaver af Erindrings
Medaillen“ . Om denne Syvstjerne har han ofte, naar han
besøgte mig, udtalt, at den skulde bringe Frankrig Held
og Lykke.
Hr. Hansen omtaler ogsaa denne Stjerne, idet han
skriver :
„Niels Jensen fortalte mig tit om sin Begejstring
for den store Feltherre Mac Mahon, og at han engang
havde ladet lave en stor Guldstjerne og skænket den
til Mac Mahon at sætte i Spidsen af Fanestangen,
og her skal den sidde endnu. (Der var dog medgaaet Guld og Ædelstene til denne Stjerne for
en Værdi af ca. 4000 Rigsdaler).“
Efter dette Tidspunkt og Resten af sit øvrige Liv
kom han ej rigtig paa den grønne Gren mere, hvad Pen-
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gene angaar, saa at han ofte førte et ret kummerligt Liv,
medens han til andre Tider ved almindelig simpelt Arbejde,
paa Vejløgaard og Ellekildegaard som Røgter, i Forbin
delse med, hvad han fik givet, skaffede sig en taalelig
Tilværelse.
Vejløskov havde en sjælden Evne til at komme frem
overalt trods Vanskeligheder af forskellig Art. Det er jo
allerede fortalt, hvorledes han aflagde Besøg i Paris og
var i Audiens hos Kejserparret. Vejlængder og Portvag
ter var i Reglen ingen Hindringer for ham, og det trods
han til Tider saa ud som den usleste Tigger. Saa vidt
jeg véd, har han alligevel aldrig været i Konflikt med Politiet.
Maaske kan en og anden gammel Husar, der har
staaet Portvagt i Nr. 6 paa Toldbodvejen og som læser
dette, erindre den gamle, foroverbøjede Mand med det
store Fuldskæg, iført de tarveligste Klæder og hullet Fod
tøj, naar han kom for at besøge mig. For at lette ham
Adgangen havde jeg forresten flere Gange ladet sige, at man
skulde lade en saadan udseende Mand frit passere.
I 1877, da Kronprins Frederik kommanderede i Lej
ren ved Hald i Jylland, og jeg var Chef for Ordonnans
afdelingen, kom jeg en Dag efter en langvarig Øvelse
hjem til mit Telt for at udhvile mig, da jeg ser det mig
bekendte fuldskæggede Ansigt, der tilhørte Vejløskov,
hvem jeg troede mange M il borte et Sted ovre paa Sjælland.
Jeg vil tilstaa, at han i dette Øjeblik egentlig ikke var
mig saa velkommen.
Da jeg saa spurgte ham, hvad der nu skulde
ske, svarede han, at han var kommen over for at skænke
Kronprinsen min Faders Pokal, som han stod med i Haan
den. Jeg forklarede ham da, at Kronprinsen naturligvis
ej vilde bryde sig om en Pokal, der var skænket til en
anden endnu levende Mand og med dennes Navn paa,
og forudsagde, at han vilde faa Lov at beholde Pokalen,
men vilde faa en Dusør paa 10—20 Kr. Dette skete ogsaa, thi nogen Tid efter kom han tilbage med Pokalen i
Haanden og Pengene i Lommen.
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Før Vejløskov kom til Lejren, havde han aflagt min
Fader et Besøg paa Bjørnem ved Svendborg, ved hvilken
Lejlighed han havde faaet sin egen Pokal tilbage. Jeg
antager, at min Fader derigennem har villet give ham et
Slags Aktiv i Hænde. Det blev Pokalen ogsaa, thi naar
han var i Forlegenhed, satte han den paa Assistenshuset,
hvorfra min Fader og senere jeg flere Gange har udløst
den og givet ham den tilbage.
Saa hørte jeg ikke noget til Pokalen, før jeg en Gang
tilfældigvis fik at vide, at den fandtes hos en Gaardejer
Hansen, Ellekildegaard, i Nærheden af Rønnebæksholm
ved Næstved, hvor min Datter boede. Her beroede den
indtil Oberst Balle, der fra 1903—5 var Regimentschef i
Næstved, og Købmand Kragh sammesteds, efter at have
faaet Kundskab om Pokalens Tilstedeværelse, erhvervede
den og venligst forærede mig den. Den staar nu paa mit
Møntskab til Minde om den hæderlige og taknemmelige,
men besynderlige gamle Husar fra 1842.
Medens jeg i Aarene 1878—82 var Skoleforstander
ved 4de Dragonregiment i Næstved, havde jeg ret ofte
Besøg af Vejløskov der den Gang havde taget Plads som
Røgter paa Vejløgaard under Gaunø. Dels ved sin egen
Evne til at komme frem overalt, dels ved min givne T il
ladelse, kom han altid, trods Portvagterne, ind paa Kaser
nen, hvor jeg boede. Uden at han selv optraadte som
Tigger, gav jeg ham da i Reglen en Krone eller to i den
Hensigt, at han skulde bruge dem til et eller andet til
bedste for sig selv. I den Tro levede jeg, indtil han en
Dag kom og viste mig en Lygte, han havde købt til For
bedring af Kostaldens Inventarium, hvorfor jeg ogsaa en
Dag, da jeg mødte min Barndomskammerat, Lehnsbaron
Reedtz-Thott, kom med en Spøg om, at det rigtignok var
en net Historie, at jeg skulde holde hans Kostald paa
Vejløgaard med de fornødne Redskaber.
Vejløskov var en yderst paalidelig og omhyggelig
Røgter, der i Samklang med hans hele Naturel særlig tog
sig af de svage. En Gang blev der født en Kalv, der
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var saa ussel, at Forvalteren straks vilde have den dræbt,
men Vejløskov paastod, den vilde blive en udmærket T il
lægskalv, og tiggede og bad saa længe, at han fik Lov
at lade den leve. Ved en ovenud omsorgsfuld Pleje i alle
Retninger fik han ogsaa et udmærket Eksemplar ud af
den. — Dette forevigede han gennem et Fotografi, jeg
har, og under hvilket han har skrevet: „Dyrevennen og
den vidunderlige Kalv“. Foruden de to Hovedpersoner
figurere ogsaa Forvalteren, Mejersken og Mejeribestyreren
paa Billedet.
En Gang under hans Besøg paa Kasernen var vi nær
bievne Uvenner. Han kom nemlig og angav en Under
officer for at have mishandlet en Hest i høj Grad, hvad
jeg ved mit Kendskab til Forholdene kunde sige var be
tydelig overdrevet. Jeg blev da gal i Hovedet og tog
ham i Kraven, rimeligvis for at sætte ham paa Døren,
men ganske rolig sagde han til mig: „Det er ikke noget,
Hr. Ritmester, saadan at tage en gammel Mand som mig
i Kraven“, hvortil jeg svarede: „Det kan De have Ret i,
Vejløskov, men for Fremtiden vil jeg have mig al Sladder
frabedt, det er ikke derfor, De har faaet uhindret Adgang
til at færdes her paa Kasernen“ .
I den Periode, hvor jeg som Chef for Gardehusar
regimentet, 1885—97, boede paa Kasernen, Toldbodvejen
Nr. 6, men ogsaa senere, kom han jævnlig til mig, ofte
jammerligt og mindre jpropert klæd.t paa. I alle sine
senere Aar var han indlagt paa „Almindelig Hospital“ .
— Naar jeg saa havde faaet ham placeret paa en Stol,
fremkom han med allehaande Betragtninger, Socialisme,
Religion, Sol, Stjerner, Liv, Legeme, Sjæl og andet blan
det imellem hinanden, men desværre kan jeg ikke huske
disse ofte virkelig ret træffende, dog ikke rigtig udredede
filosofiske Udgydelser. Moralen var meget ofte den, at
man skulde tro, at Menneskene var sat her paa Jorden
for at skade i Stedet for at gavne hverandre. Naar han
saa forlod mig, gav jeg ham i Reglen et Par Kroner, for
at han kunde forskaffe sig lidt ekstra til Hospitalskosten.
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Dog hertil anvendte han dem vist ikke, hvad der synes at
fremgaa af disse Erindringers Slutning. Hos min Fader
kom han ogsaa ofte her i Staden og var meget flittig til
at høre til hans Befindende, da min Fader laa syg før
sin Død i 1893.
I 1898 døde hans før omtalte Søn, som han holdt
saa meget af. Dette gav Anledning til, at han atter und
fangede en af sine besynderlige og med Bekostning for
bundne Ideer, som her bestod i, at han, for at hædre sin
Søns Minde, forærede hver af mine 3 Søstre samt min
Husholderske et Par store Tekopper, hvide med forgyldte
Kanter og med en ret forvirret Indskrift med forgyldte
Bogstaver, lydende saaledes, paa Overkoppen:
„Lærken synger i den grønne Lund.
Til Erindring om Sophus Theodor Andreas Jensen.
Vort Valgsprog er Sejer,
Saa herlig en Søn
Er Frihed, Lighed og Broderskab,
Til vor Søster
Som Stjernen saa hvid
Vil haabe lyse til en skønnere T id “ .
Paa Underkoppen:
En Frihedsaand vi har annammet
af Hundredaars Kval er den født,
den mange slettes Blod har annammet,
før den Verdens Muld gjennembrød“ .
Hr. Hansen mener, at Vejløskov ogsaa en Gang har
haft Ansættelse ved Havnevæsenet i København som Op
synsmand, men paa Grund af sin Godtroenhed blev han
bedraget for sine Penge, ja, der blev nok ligefrem stjaalet 7—800 Kroner fra ham.
Hans karakteristiske Fysiognomi bevirkede, at han
flere Gange har siddet Model. Der skal saaledes paa et
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af Museerne findes et Maleri: „En kræsen Rad“ , vist
forestillende en Hund, der vrager det en fattig Mand vil
give den af sin Mad.
Han var ret rørende i sin Hengivenhed. En Gang
havde jeg givet ham en brugt Havelock, som han saa
altid iførte sig, men den var jo ikke varm nok om Vinteren,
hvorfor en af Husarunderofficererne én Dag tilbød ham
en gammel Vinterfrakke i Bytte. Det vilde han imidlertid
ej gaa ind paa, fordi han havde faaet Havelocken af mig.
Et Par gamle Benklæder, der efterhaanden var bleven
næsten ubrugelige, vilde han af samme Grund ikke lade
være at gaa med, skønt de, der paa Hospitalet hjalp ham
med Paaklædningen, opfordrede ham til at aflægge dem.
Den sidste Gang, han besøgte mig, det var i Efteraaret 1899, var jeg desværre ikke hjemme. Han havde
da givet en Mand en Krone for at køre sig i Rullestol
hen til mig. Da han saa naaede op til mig, var han efter
min Husholderske’s Sigende saa afkræftet, at han var lige
ved at falde om, hvorfor hun fik ham sat i en Lænestol
og gav ham et Glas Vin. Saa gav hun Manden en Krone
for at køre Vejløskov hjem til Hospitalet.
Her besøgte jeg ham derefter jævnligt, sidste Gang
den 14. Februar 1900, og den 20. samme Maaned døde
han, den tro gamle Sjæl.
Umiddelbart herefter fik jeg fra en Sagfører Medde
lelse om, at den afdøde Niels Jensen, kaldet Knudsen,
havde indsat mig til Universalarving, som Følge hvoraf
jeg senere, da Boet var sluttet, modtog for 1100 Kroner
Obligationer, dog ikke førend Sagføreren og jeg ved en
trende Gange indrykket Indkaldelse havde forvisset os om,
at der ej fandtes nærmere Arvetagere.
I Testamentet, som jeg i disse Dage har set hos Sag
føreren, staar bl. a. følgende:
„ . . . . skal mit hele Bo som et taknemmeligt
Vidnesbyrd om den Velvillie og Interesse, min gamle
afdøde Chef, Hs. Exe. Generallieutenant HegermannLindencrone, altid viste mig i og efter min Soldater-
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tid, tilfalde hans Søn, Kammerherre, Oberst J. F. Hegermann-Lindencrone som min Universalarving, idet jeg
haaber, at han efter-min Død vil frede om mit Minde“ .
Dette er i Sandhed et rørende stort Bevis paa Tak
nemmelighed.
Bekendtgørelsen om hans Dødsfald og Begravelse,
der fandt Sted den 2. Marts 1900 fra Kapellet paa Garnisonskirkegaarden, blev indrykket af mig.
Beslagsmed
Pedersen af Gardehusarregimentets 2. Eskadron, der
kendte ham personlig fra hans Besøg paa Kasernen,
havde haft den smukke Tanke at samle 5 Smedemestre,
som sammen med ham bar Kisten ud af Kapellet.
Gravstedet, der findes et Stykke fremad til venstre,
naar man kommer ind af Kirkegaardens Indgang nærmest
Søerne, freder jeg om, og jeg haaber ogsaa ved disse
Erindringer, fortalte til hans yngre Husarkammerater,
hvoraf mange nu ogsaa ere „gamle Husarer“ , at have
fredet om hans Minde i den Aand, som udtales i hans
Ønske i Testamentet.
Æret være Mindet om denne gamle taknemmelige
Husar fra 1842 „Vejløskov“ !

\

Folkeminder,
Gamle Gilde- og Højtidsskikke fra Egnen
omkring Tryggevælde Aa.
Ved Anna Pedersen, Strøby.
undt omkring i Landsbyerne lever der endnu gamle Folk,
som kan fortælle om’, hvad der var Skik og Brug i
deres unge Dage ved Bryllup og. Begra velse, ved Mikkels
dag og Sankte Hans, og Billedet af den gamle Bondegaard bliver helt levende, naar de fortæller. Aldrig lød
der gladere Skæmt og raskere Ordskifte, end hvor mange
Mennesker var samlede for at „lave til" til Gilde, og over
de gamles Fortællinger herom hviler en festlig Glans.

R

Jul i Lille Taarnby omkring 1870.
Kort før Jul fandt Julebagningen Sted. Det var en
stor Bagning; thi ikke alene skulde der bages Rugbrød
og Hvedekage til Gaardens Folk, men heraf skulde Jule
renten ydes. Præst, Degn, Smed, Væver, Husmand, Karl og
Pige og flere skulde have Julerente : Et Rugbrød, som kunde
veje „halvandet Lispund“ , og en Hvedekage paa syv—otte
Pund. Det hændte, at en Gaard havde fjorten Julerenter
at yde, men de fleste havde dog vist næppe saa mange.
Foruden Rugbrød og Hvedekage blev der bagt Kavringer
(Tvebakker).
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En af de sidste Dage før Jul blev Æbleskiverne bagt.
Hertil glædede Børnene sig hele Aaret. Andet Bagværk
kendte man ikke i disse Egne i den Tid.
Risengrød var en staaende Ret de hellige Aftener,
saavelsom ved Bryllup og Begravelse. For det meste fik
man bagefter Klipfisk og hjemmemalet Sennep, Juleaften
tillige Æbleskiver. Henimod Sengetid fik man Kvælds
nadver. En Hvedekage blev skaaret i fire Dele, og hver
fik et Stykke — „Bankestykke“ — og en Stump Ost.
Karl og Pige tog dette med hjem tilligemed Julerenten,
og i de smaa Hjem, hvor Børnene var ude at tjene,
havde man af Julerenten ikke alene Mad nok til alle JuleHelligdage, men til det meste af Vinteren.
Lige før Jul blev der lagt Staal under alle Døre
og i Korndynger. Juleaften blev Gæssene fodret med
Korn af et Sold, men man maatte ikke kalde paa dem.
Dette Arbejde forrettede Husmoderen.
Nytaarsaften fik man i den Gaard, hvorfra denne Op
tegnelse stammer, baade Suppe og Grød. Suppen var
kogt paa Flæsk fra Juleslagtningen. Naar Suppen var
spist, blev Risengrøden baaret ind, og hver Mand skulde
spise mindst tre Skefulde. Manden i Gaarden tog den
første Portion.
Konen den næste, og saa frem
deles efter Alder og Værdighed. (Lillepigen, der var af
de sidste i Rækken, ønskede gerne, at de vilde spise det
hele, inden Turen kom til hende, men der var altid rige
lig Grød). Man skulde spise Grød for at faa god Kærne.
Lænkehunden skulde have en Mundfuld af hver Ret af
Husets Folk den Aften.
Nytaarsmorgen vandede Folk Heste i en Kilde ved
Enghaven. Det gjaldt om at komme først, for de Heste,
der drak først, fik „Fløden af Vandet“ .

Dans paa Grønjorden. (Varpelev omkring 1850)..
En Aften i Sommertiden samledes Ungdommen i Var
pelev paa et Stykke Grønjord (ofte ved Lammehøj) for at
danse. Forberedelserne begyndte nogle Dage i Forvejen.
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Der blev lavet to Stænger. Paa den øverste Halvdel blev
anbragt et firkantet Bræt, som Stangen gik igennem.
Herpaa blev hængt alle de kulørte Baand og Sløjfer, man
kunde opdrive. Desuden blev der bundet Blomsterkranse,
og Pigerne kom med Lagen til at indhegne Pladsen med.
Før Dansen begyndte, blev alle Karle og Piger pyntet med
Kranse af to Karle og to Piger.
Til dette Gilde hører et Optog: Forrest Musikanter,
derefter nogle med Blus, andre med de pyntede Stænger,
og Karle og Piger med Kranse.

Bryllupsskikke fra Strøby.
Sidst i Tredserne begyndte man i Strøby at bruge
Brudekranse af kunstige Blomster. Før den Tid bestod
Brudens Hovedtøj af et Nakkestykke, paasyet store Perler,
et andet Stykke, et Par Tommer bredt, kantet med pibede
Silkebaand, foran paa Hovedet, og en stor Nakkesløjfe af
kulørte Silkebaand. Dette Hovedtøj kaldtes „Flettetøjet“ .
Dagen før Brylluppet kom Kvinder af Slægt og Naboer
for at hjælpe til. Nogle skrabede Fisk, „saa Skællene
røg over hele Gaarden“, andre malede Sennep. Hertil
brugtes et Sennepslod og et stort Lerfad.
Selve Bryllupsdagen kom Pigerne fra Byen med Mælk
og Smør. Mælken blev hældt i den store Kedel i Bryg
gerset, deri skulde Grøden koges. Det hændte, at den
blev saa fuld, at Grøden kogte over, og Mælken flød hen
ad Gulvet, eller ogsaa kunde man ikke faa Mælken i
Kog, og Gæsterne maatte da vente paa Middagsmaden,
naar de kom fra Kirke. I det hele. var det en ansvars
fuld Post, den havde, der stod inde for Maden.
Smørret, Pigerne bragte, var meget kunstfærdigt for
met i smukke Skaale, og saaledes blev det sat ind paa
Bordene. Det var almindeligt at sætte et Fad med Øllegrød paa Bordet, naar man spiste anden Gang Bryllups
dagen, ellers var der Fisk, Smør og Ost, Kød og Pølse,
Brød og Hvedekage, 01 og Brændevin.
Andendagen blev der nogle Steder kogt „Bankegrød“
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af store Byggryn, eller ogsaa fik man Øllegrød.
Dag fik man Øllegrød og Plukfisk.

Tredje

Høstskikke.
Den, der bandt det sidste Hvedeneg blev Hvedekæl
ling. Om det sidste Neg blev bundet tre Baand, og det
blev sat „midt i den første H ov“ (Hob), det var somme
Tider et farligt stort Neg.
Hvedekællingen skulde sidde for Bordenden til „M ikkelsgildet“ , men Havrekællingen paa Tærskelen.

Disse Optegnelser er jo ikke fuldstændige, men her
er dog fortalt saa meget, at Billedet kan skimtes.
Især, synes jeg, hviler der over det mystiske Gilde i
Sommernatten noget af den Poesi, som hører Stevns —
Ellekongens Rige — til.

Historisk Samfund for Præstø Amt
1 9 1 8 -1 9 .
amfundet tæller nu 550 Medlemmer. De iflg. Loven i
Januar 1919 fratrædende Bestyrelsesmedlemmer var:
Lærer Jensen, Snesere, Gdr. Didriksen, Mandemark,
og Baronesse Reedtz-Thott. Da begge sidstnævnte imid
lertid var døde, og der allerede i Fjor var foretaget Valg
af Stedfortræder for Baronessen, skulde der kun foretages
Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
Lærer Jensen genvalgtes, og som nyt Medlem valgtes
Gdr. Larsen, Tostrup, Møen.
Til Revisorer for 1919 genvalgtes Sagfører Fester og
Amtsfuldmægtig Jensen.
Amtmand Vedet genvalgtes til Formand, og Gdr.,
Landbrugskand. Hansen, Ellekildegaard, valgtes til Kas
serer i Stedet for Lærer lensen, som ikke mente mere at
kunne paatage sig Hvervet. Arkitekt Tidemand-Dal gen
valgtes som Sekretær.
Samfundets Regnskab for 1918 er blevet revideret af
Sagfører Fester og Amtsfuldmægtig Jensen. Det balan
cerede med 1517 Kr. 87 Øre, og udviste et Underskud af
72 Kr. 16 Øre.
Samfundet udgav i 1918 sin 7de Aarbog.
Den 2. Maj afholdtes et stærkt besøgt Møde paa

S
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Gisselfeld, hvor Magister Andrup holdt Foredrag om Gisselfeldts Historie, hvorefter Hovedbygningens Indre blev
beset.
Da der gentagne Gange fra Medlemmernes Side var
blevet fremsat Ønske om Afholdelse af en Generalforsam
ling, og yderligere Samfundets økonomiske Stilling gjorde
en Kontingentforhøjelse nødvendig, blev en Generalfor
samling indkaldt og afholdt paa K. F. U. M.s Bygning i
Næstved den 17. December.
Paa Generalforsamlingen
fremsatte Bestyrelsen Forslag om at forhøje Kontingentet
fra 2 til 3 Kr. fra 1. Januar 1920 at regne, da Omkost
ningerne ved Trykningen af Aarbogen var steget saa be
tydeligt, at Underskudet for 1919 ikke en Gang vilde
knnne dækkes ved Tilskud af Samfundets fra tidligere Aar
opsparede Midler.
Forslaget vedtoges enstemmigt.
Herefter drøftedes forskellige Forhold.
Efter Generalforsamlingen holdt Hr. mag. art. Tho
mas B. Bang Foredrag om: Sjællands Bondestand for
300 Aar siden.
Bestyrelsen beklager og beder Medlemmerne undskylde,
at Aarbogen ikke vil kunne udsendes inden Aarets Ud
gang. Det skyldes Forhaling af Trykningen paa Grund
af ustilstrækkelig Arbejdskraft.
December 1919.
A. Vedel,
p. T. Formand.

Fortegnelse
over

de i 1919 indmeldte Medlemmer
i Historisk Samfund.
1. Andersen, A. P., Amtsfuldmægtig,
Næstved.
2. — E., Forpagter. Askov pr. Bøgesø.
3. — *L, Gaardejer, Snesere pr. Snesere.
4 . Arenholtz, Svend, stud. polyt., Rosenvej 3, Gentofte.
5. Asmussen, V., Dyrlæge, Nørre Veslud,
Borre.
6. Bagger, Redaktør, Haslev.
7. Biblioteket for Vejle By og Amt.
8. Brandt, Sognepræst, Rønnebæk, Næst
ved.
9. Breitenstein, Gaardejcr, Raaby pr. Borre.
10. Clausen, Krog, Cand. theol., Kron
prinsensvej, Kjøbenhavn F.
11. Chistensen,P., Lærer, Havnelev,Rødvig
12. Christiansen, Smedemester, Staunstrup,
Rønnede.
13. Det danske Sprog og Literatur Sel
skab, Thorvaldsensvej 9, Køben
havn.
14. Demuth, E. Larsen, Boghandler, Næst
ved.

I 15. Frandsen, L. P., Sognefoged. Gdr.,
!
Brandelev.
I 16. Hansen, Anders, Gaardejer, Svinø pr.
i
•
I
•
!
I

Lundby.
17. Hansen, Frk., Lærerinde, Holsted
Skole pr. Næstved.
18. — A., Gaardejer, Nørre Tvede,
Brandelev.
19. — Chr., Gaardejer, Peterstrup. Lou.
20. — Fr.,Lærer, Næs,
Klarskov.
21. — Laur., Gdr., Ugledie, Mern.

1 22. — P., Gaardejer, Stenstrup, Næstved.
I 23. — Rasmus,
Gaardejer, Svinø pr.
!
Lundby.
, 24. Hauen, R. v.. Fabrikant, GI. Kongevej 177, København.
t 25. Hermansen, P., Mølleejer, Brandelev.
! 26. Jensen, Skovfoged, Dændernp Vænge,
1
Haslev.
27. — Martin, Landmand, Havnelev,
I
Rødvig.
• 28. — J. P., Maler,Bakkehuset, Haslev.
I 29. — N., Gaardejer, Reinstrup, Fakse.

I
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30. Jensen, Joli., Gaardejer, Kristiansminde, Dysted, Brandèlev.
31. Ingerslev, O., Læge, Hjultorvet, Næst
ved.
32. Jørgensen, H. P., Landpostbud, Taageskov, Rønnede.
33. — N., Direktør, Lundby.
34. Knudsen, O., Gaardejer, Jeshøjgaard,
Øverup, Næstved.
35. Kristensen, Kvist, Landbrugslærer,
Sydsjællands
Landbrugsskole,
Lundby.
36. Krarup, Rektor, Herlufsholm, Næstved
37. Larsen, J., Gaardejer, Braaby, Haslev.
38. Lembke, M., Frk., Gaunø, Næstved.
39. Madsen, N. P., Direktør, Andelssvine
slagteriet, Masnedsund.
40. Madsen, Aage W., Købmand Øster
gade, Næstved.
41. Neerup, J. P., Redaktør, Næstved.
42. Nielsen, Anton, Gaardejer, Nørre
Tvede, Brandelev.
43. — Andrup, Købmand, Haslev.
44. — Anna,
Frk.,
Industribanken,
Næstved.
45. — Carl, Højskoleforstander, Brøderup, Tappernøje.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Nielsen, Ellen, Frk., Haslev.
— H„ Læge, Brotorv, Næstved.
— , R., Gaardejer, Birkely, Mern.
— N. H., Gaardejer, Svinø, LundbyOlsen, H., Forpagter, Dysted, OlstrupPedersen, Joh., Landmand, Havnelevpr. Rødvig.
— J. P., Nordgaard, Brandelev.
— Kontrollør, Vestergade, Haslev.
Post, E., Godsejer, Broksø pr. Herlufmagle.
Rasmussen, H.Tømrermester, Næstelsø,
Næstved.
— J., Gaardejer, Borup, Næstved.
— Karl, Husmand, Sørup, Olstrup.
Rørdam, E., Bibliothekar, N. N. Han
sens Allé, Hellerup.
Schnack, Fr., Gaardejer, Aversi, Haslev.
Schouw, Frk., Østergade, Næstved.
Svendsen, M., Frk., Gaunø, Næstved.
Tange, H., Dommerfuldmægtig, Fjerritslev.
Universitetsbiblioteket i Lund.
Vinther, C., Gaardejer, Hjertebjerg,
Stege.
Vind, Hofjægermester. Bækkeskov.
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