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„ V a lk e n d o r fd u g e n “
i Vordingborgmuseet.
Af Elna Mygdal.
De rige Hvidsøms Stykker, Pudevaar, Knæduge og
Haandklæder, som brugtes i gamle Dage, særlig i Køben
havns Amt, til Stuens Udsmykning ved festlige Lejligheder,
maatte i Tilfælde af Sorg vige Pladsen og erstattes med
Stykker af mere streng Karakter. Pudevaarene dertil kunde
have Mellemværk af geometrisk Gazevævning, og Knæduge
og Haandklæder skulde være af „Salvettøj“, som var tæt,
og hvis Mønstre, hvad enten de nu var af Drejl eller
Damask, saas mindre end de gennembrudte Syningers Det
hænder af og til, at man træffer Rester af fint gammelt
Damask, brugt paa denne Maade og derved bevaret fra
Undergang.
Paa Vordingborg Museeum findes et Brudstykke af en
Damaskdug, sammensyet af to Dele, thi det har været klippet
over og er antagelig i sin Tid brugt som Salvethaandklæder
til Sorg. Det tilhører Sognefoged Madsen i Nedre Vindinge
De to Dele er symmetriske, et Stykke fra Kanten vender
Mønstret atter, saa Dugen har haft Gentagelser af Mønstret
i Bredden, antagelig tre symmetriske Mønstre, som var det
almindelige for brede Duge i Renæssancetiden. Forneden er
broderet Valkendorfernes Vaaben, derover C V og under
neden 1598. Dugen har altsaa tilhørt Rigsraad Christoffer
Valkendorf. Kan den alene af den Grund paaregne Interesse,
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er det indvævede Mønster ikke mindre interessant. Desværre
er den afskaaret saaledes, at man faar halve Figurer baade
foroven og forneden.
Det er en Komposition til Forherligelse af Jomfru
Maria, som er fremstillet, nemlig Bebudelsen og Marias
gammeltestamentelige Symboler og Forbilleder, hvis For
klaring her gengives efter „Geschichte der Verehrung Marias
in Deutschland“ af Stephan Beissel.
Nederst ses en Engel, der blæser i et Horn, og op af
dette kommer et Skriftbaand, hvorpaa staar Ave gra (tia)
(Hil Dig, Du benaadede); han rækker med højre Haand en
Lilie imod Maria, — Lilien er et Symbol fra Salomons Høj
sang, 2,2. Derover ses Maria med en Enhjørning, som lægger
Forbenene i hendes Skød. Enhjørningen er allerede i det
13. Aarh. brugt som Billede paa Marias Jomfruelighed, men
i Slutningen af Middelalderen ses den meget ofte som et
jaget Dyr. Man fortalte, at den var saa stærk, at den kun
kunde fanges paa een Maade. Man maatte opskræmme den.
Flygtede den og fandt en ren Jomfru, ilede den til hende,
lagde Hovedet i hendes Skød og lod sig let fastholde. Det
forklaredes saaledes:
Da Guds Søn skulde vorde Menneske, bevægede fire
guddommelige Egenskaber ham dertil. De gjorde ham For
nedrelsen lettere, fordi han skulde antage den menneskelige
Natur (blive Menneske) ved en ren Jomfru. Gabriel udbad
sig Marias Indvilligelse i at føde Guds Søn. Saaledes havde
han for den stærke Guds Søn beredt et Tilflugtssted i
Marias Skød. Styrken og Storheden hos den anden Person
i Treenigheden symboliserede man som Enhjørningen, Gabriel
var saa Jægeren, der opskræmmer Enhjørningen ved Støjen
af sit Valdhorn og faar den til at ile til Jomfruen. Fire
guddommelige Egenskaber, som tilskyndede Kristus til at
blive Menneske, hjalp Gabriel, ligesom Jægeren understøttes
af sine Hunde. Derfor holder Englen paa flere Fremstillinger
fire Hunde i en Snor. Ved Indskrifter plejer de at blive
benævnede Veritas (Sandhed), Pax (Fred),- Justitia (Ret
færdighed) og Miscricordia (Miskundhed), fordi det i den
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85. Salme, Vers 11, hedder: „Miskundhed og Sandhed
møde hinanden, Retfærdighed og Fred kysse hinanden.“

Det vil sige ved Kristi menneskelige Tilblivelse medvirkede
fire guddommelige Egenskaber: Miskundheden vilde tilgive
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Adams Synd, Sandheden opfyldte Guds Løfte om Benaadning,
Retfærdigheden dømte Jesus til Døden (i Menneskenes Sted),
men Freden (Kærligheden) kom derved i Stand.
Det er en Illustration til denne katolske Forestilling
fra Middelalderens Slutning, som er afbildet paa Dugen.
Om Englen har holdt de fire Hunde, kan ikke afgøres, da
Dugen er afskaaret midt igennem Figuren. Paa en Serviet
med samme Motiv og i Hovedsagen den samme Tegning
ses ikke mindre end syv Hunde ved Siden af Englen, der
repræsenterer de kristelige Dyder, hvis Navne paa Latin er
vedføjet, nemlig: Tro, Haab, Kærlighed, Retfærdighed, Maadehold, Klogskab og Højmodighed. Servietten findes i Victoria
and Albert Museum i London og er afbildet af Prof. Jan
Six i Zcsticnde Ecuwsch Damast i Tidsskriftet Hei Huis,
Oud en Niew. Motivet med Jagten paa Enhjørningen fore
kommer hyppigt paa Malerier og Alterskrin i Tyskland, hvor,
ifølge Beissel, saa vel Katolikker som Protestanter i det
16 Aarh. ofte sang om „Der gejstlich Jäger“, en Sang, der
er bevaret i flere Variationer, alle behandlende Gabriels Jagt
paa Enhjørningen.
De andre Fremstillinger paa Valkendorfdugen har været
brugt som Marie Symboler betydelig længere tilbage i Tiden.
I et tysk Digt fra 1130 nævnes de allerede, endda nævnes der
nogle flere, som ogsaa kan have været afbildede paa denne
Dug, hvis Mønster i Længderetningen jo er ufuldstændigt.
Servietten i London har ogsaa den øverste Figur fra Valken
dorfdugen fuldstændig, men det er derfor ikke sikkert, at vi
derfra kan slutte os til hele Dugens Mønster. Man har i
nederlandsk Damask undertiden haft saa lange Mønstre paa
Dugene, at Servietterne har faaet Mønstret delt. Dette er
saaledes Tilfældet med to Servietter med Pyramus og Thisbes
Historie i Dansk Folkemuseum). De har hver sin Halvdel af
Historien, der formodentlig har været samlet paa Dugen.
Begynder vi med den øverste halve Figur paa Valken
dorfdugen, ser vi en siddende Mand, som tager sine Sko
af. Den ene staar ved Siden af ham. Desuden ses et Faar.
Manden er Moses, der vogter Jethros Faar og ser den
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brændende Tornebusk (2 Mos. 3, 1, f. f.). Ligesom denne ikke
fortæres af Luen, bevares ogsaa Marias Kyskhed trods Und
fangelsen. — Under Moses ses en Engel og derunder Gideon
knælende foran Lammeskindet, hvorpaa Duggen falder ned
fra en Sky. Tværs over Dugstriberne staar Gedeon (Dom.
6, 37 f.). Englen holder noget i Hænderne, det ser ud som
et Baand, maaske det betegner den Kæp, hvormed han be
rørte Kødet og de usyrede Kager, saa Ilden udfor af Klippen
og fortærede saavel Kødet som Kagerne. Det udlægges, at
som Duggen kom fra Himlen, kom Guds Kraft fra det høje
over Maria, saa hun undfangede Sønnen.
I Midten af Dugen, under Moses, ses en Stjerne (noget
indskrumpet paa Grund af Dugens Sammensyning). Paa et
Skriftbaand ved Siden deraf staar stella maris, d. e. Havets
Stjerne. Allerede før 900 er dette Navn anvendt paa Jomfru
Maria. En Abbed ( f 856) i Fulda forklarede, at hun kaldes
stella maris, fordi hun har bragt Jesus, det sande Lys, til
den i Mørke hensunkne Verden, han kaldte hende ogsaa
„bitre Hav“, fordi hun gjorde Verdens Lyst bitter for Menne
skene. Navnet Maria oversættes i en Hymne, skrevet efter
det 9. Aarh., ved Havets Stjerne. I en yngre Tid har man
villet aflede det af et hebraisk Ord, der betyder „den an
seelige, den statelige“ eller af et ægyptisk Ord, fordi Moses’
Søster hed Mirjam, der betyder Havbrud eller Havets Bitterhed.
Under Stjernen, ved Siden af Gideon, er en Blomst
med Rod (ligeledes sammenskrumpet paa Grund af Syningen).
Derunder er et Skriftbaand, i hvis øverste Del staar virga
og i den underste antagelig filius, d. e. Søn. Minuskierne
er gennemgaaende svære at læse, her er de særlig utydelige,
og det sidste Bogstav forsvinder tildels i Sammensyningen.
Det hentyder til Profeten Esaias 11, 1: „Der skal opgaa et
Skud (virga) af Isai Stub, og en Kvist af hans Rødder skal
bære Frugt (Blomst).“ Det sammenlignes med Maria og
Kristus. Allerede i Sangen fra 1130 hedder det:
Wie aus der Wurzel Jesse
Ein edles Reis entsprösse
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Und dar aus eine Blume erschein’
Das bi§t Du und dein Kindelein, Sancta Maria.
Ofte sammenlignes Maria med Arons Stav (virga), der
bar Blomster og modne Frugter. Virga behøver kun Ændring
af et Bogstav for ^t blive til Virgo (Jomfru), derfor bruges
Ordet om Maria, som Thomas af Aquino (1227—74) finder
symboliseret af forskellige Genstande, der alle paa Latin
hedder virga:
1) Staven (virga), som Moses skulde løfte for at skille
Vandene i det røde Hav (2 Mos. 14, 16). 2) Staven (virga),
hvormed Moses slog Vand af Klippen. 3) Jonathans Kæp
(virga), hvormed han tog Honning (1 Sam. 14, 27). 4) Benajas Kæp (virga), hvormed han slog Ægypteren (2 Sam.
23, 21). 5) Guldspiret (virga), som Ahasvérus rækker mod
Dronning Esther (Esters Bog 5, 2). 6) Herren skal sende Din
Magts Spir (virgam) fra Zion (Ps. 110. 2). Hvert Sted har
naturligvis sin katolske Forklaring. — Ind ovenover Blomsten
og bag Gideon ligger et Scepter eller Spir, der maaske er
ment som Gideons, Israels Førers, men sandsynligvis ogsaa
har Hentydning til Marias Værdighed som Himmeldronning,
da Maria ogsaa betegnes som virga i denne Egenskab, thi
Sceptret hører Konger til.
Ovenover Enhjørningen ses Vandstraaler i et Spring
vand. Paa et Skriftbaand ved Siden deraf staar fons sig natu(s) (den forseglede Kilde). Det er fra Salomons Højsang
4, 12 „Min Søster og Brud er en tillukket Have, et tildækket
Væld, en forseglet Kilde.“ Saavel den forseglede Kilde som
den bag Englen værende Port, hvorpaa staar por(t)a clau(sa) er nævnt blandt Mariasymbolerne i Digtet fra 1130.
Porten omtales hos Ezechiel 44, 2. „Og Herren sagde til
mig: denne Port skal være tillukket, den skal ikke oplades
og ingen Mand skal gaa ind ad den, thi Herren, Israels
Gud, er gaaet ind ad den.“
Hvor stor Dugen har været, eller hvor mange flere
Symboler, den har haft, er umuligt at sige, hvis da ikke det
enestaaende Held skulde indtræffe, at en anden Dug med
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samme Mønster kom for Dagen. Efter Gideon og Marias
Udseende at dømme maa Tegningen til Dugen antagelig
være gjort omkring Midten af det 16. Aarh. Yndede Tekstil
mønstre holdt sig længe, saa det broderede 1598 behøver
langtfra at betyde, atjTegningen er bleven til paa den Tid.
Dugen er af nederlandsk Oprindelse. Nederlandene var i det
16. og 17. Aarhundrede Hovedstedet for Tilvirkningen af
fint Linneddamask og Leverandør til europæiske Fyrste
hoffer. Højst sandsynligt er den vævet i Courtrai i Flandern,
der var særlig kendt for sit Dækketøjsvæveri.

100 Aar under Fanerne.
Officersslægten Steinmann til Tybjerggaard.
Af Red. J. V. Christensen, Ringsted.
P. F. Stcinmann I indtræder paa
Artillcrikadetakademiet 1794. P. F.
Stcinmann 11 udtræder af Hæren
1882 og dør 1894, samme Aar som
P. F. Steinmann III tager sin Afsked
fra Hæren.

Den stærke Interesse, der ved Nordslesvigs lykkelige
Genforening med vort Fædreland er blevet vakt i Folket og
som støttes ved den fuldstændige Offentliggørelse af Do
kumenterne angaaende Bestræbelserne for Generhvervelse af
Nordslesvig straks efter sidste slesvigske Krig, gør, at Tan
kerne ogsaa uvilkaarligt søger hen mod de Mænd, der var
med i det sidste ulykkelige militære Opgør.
De Mænd, der var i første Linie — være sig politisk,
militært eller folkeligt — er nu alle borte, nogle af dem for
længe siden. Og der er forløbet næsten 30 Aar, siden den
sidste af Krigens Overgeneraler, P. F Stcinmann paa Ty
bjerggaard, gik til Ryes Brigade. I Folkebevidstheden er hans
Navn særlig knyttet til den sidste af Krigens mange Ulykker,
Tabet af Als. Og en stor Del af Nederlagets Smerte ud
fældede sig i Bitterhed om hans Navn, selv om hans Om
dømme ikke officielt tog Skade.
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Hans Stilling i vor Hærs Historie baade den Gang,
før og siden, er imidlertid saa betydende, at hans Person
lighed vurderes ganske ensidigt, hvis man lader sig nøje
med Karakteristiken: „Det var ham, der tabte Als.“
Prøver man at løfte hans Skikkelse ud til Beskuelse i
det enkelte, vil det hurtigt vise sig, at man staar overfor en
Personlighed, der vel er ensidig militær, men hvis Livs
historie er rigt bevæget ved sine Handlinger, sit Slægts
forhold, sit Møde med Mennesker og sit indre Liv, saavidt
man har Adgang til at lære det at kende. Betydelige Per
soner, der har præget Danmarks Historie, har krydset hans
Livsbane, der ogsaa en enkelt Gang har slaaet et Sving ud
af sin rette militære Linie ind over Politikens Vejkryds.
Men Hovedindtrykket, man bevarer, er en renskaaret Sol
daterprofil med værdifulde, almen menneskelige Egenskaber.

Slægten.
Slægten Steinmann er ikke — som Navnet uvilkaarligt
indgiver En Forestillingen om — af tysk, men af fransk
Ophav. Thi ganske vist er Slægtens første Repræsentant i
Danmark (Pierre Frédéric Steinmann) født i Mannheim 1737,
men dertil var Slægten indvandret fra Frankrig, og Pierre
Steinmann skrev, hvad bevarede Breve i Familiearkivet
beviser, Fransk som sit Modersmaal. Pierre St. var Bog
handler i København i fransk Litteratur*).
Navnet Pierre Frederic — fordansket Peter Frederik —
gaar igen i Slægtens tre følgende Led. Og med Sønnesøns
Søn, Oberstløjtnant, Kammerherre P. F. Steinmann til Tybjerggaard er Slægtens Mandslinie uddød (1910).
Sønnen af den franske Boghandler og hans Hustru, f.
Salicath, Peter Frederik Steinmann (I), f. 1782, d. 1854,
førte den militære Tradition ind i Slægten, ligesom han blev
sjællandsk Godsejer. Han blev ved sit første Ægteskab
(1809) beslægtet med to kendte sjællandske Herremands
slægter, Neergaard og Quistgaard, idet hans første Hustru
*) Ifølge Urev til Ordenskanslcren af 17. Maj 1824 i Anledning
af P. F. Steinmann I’s Udnævnelse til Ridder.
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var født Neergaard, paa mødrene Side en Quistgaard. Hans
første Hustrus Broder var Major Jac. Neergaard til Tybjerggaard. Hustruen døde 1824, 9 Aar efter døde Svogeren, og
1835 ægtede P. F. St. sin Svigerinde, Sophia Magdalene
f. Dinesen, Datter af den sjællandske Godsejer, Justitsraad
A. D. til Kragerupgaard. Ved dette Ægteskab kom Tybjerggaard i Slægten Steinmanns Besiddelse.
Paa denne smukke gamle Gaard har Slægtens Med
lemmer i tre Led haft deres Hjem med de meget lange
Mellemrum, i hvilke de offentlige Tjenesteforhold lagde Be
slag paa deres Kræfter. I de snart 100 Aar, i hvilke Slægten
har haft Godset i Besiddelse, har den bevaret og udviklet
et godt Omdømme i den stedlige Befolkning. P. F. St. I
nævnes som en af de første Godsejere, der afskaffede
Hoveriet.
P. F. Steinmann II var født 1812 i Faderens første
Ægteskab som eneste Søn (der var to Døtre, af hvilke den
ene døde som 14-aarig samme Aar som Moderen, 1824, den
anden, Sigismunde, blev gift Castenschiold.
Det synes ejendommeligt nok at være Pierre Steinmanns franske Boglade, der gav Stødet til, at Bærerne af
denne Slægt i tre Led gennem mere end 100 Aar kom til
at tjene i den danske Hær, for de to første Leds Vedkom
mende i de højeste Stillinger. Tiden op imod forrige Hundredaarsskifte var jo stærkt fransk bestemt. Og Pierre St.
havde i Tilknytning til sin Boglade aabnet en fransk Læse
stue, hvor Datidens mest fremtrædende Mænd kom. En af
disse (General F. C. Biilow) fik 1794 Peter Frederik I ind
paa Artilleriakademiet. Med støt Dygtighed og aldrig svig
tende Pligttroskab rykkede han op gennem alle Grader, til
han 1839 blev Chef for Generalstaben, en Stilling han
beholdt lige til 1852 — altsaa ogsaa under Treaarskrigen.
Magthaverne af 1848 vilde dog ikke anvende ham i den
aktive Armé, hvilket skyldtes hans konservative Anskuelser,
der ikke passede til Tidsaanden (Biograf. Lex ). I en Af
handling af General A. Tuxen (Historisk Tidsskrift 1925)
gengives et Brev fra Læssøe om Forholdene i Hærledelsen
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og Tuxen tilføjer i en Note: „Generalmajor P. F. Steinmann
(1) var som forstokket Topograf Læssøes bête noire [sorte
Dyr]“.
Forøvrigt tyder et Brev fra P. F. St. II (18. April 1848)
paa, at den gamle General har bestræbt sig paa hurtigt at
indordne sig under de nye Forhold i 1848. „Dit Brev glædede
mig,“ skriver Sønnen, „da jeg ser, hvorledes Du i din Alder
har sat Dig ind i disse nye Forhold; i mine Tanker havde
jeg bestemt Dig til kommanderende General derovre.“
Saaledes blev det jo ikke. Men paa Baggrund af den
foranførte Karakteristik og det citerede Brev fremtræder en
Udtalelse i et Privatbrev fra P. Fr. St. I (14. Sept. 1850)
til Sønnen som et talende Vidnesbyrd om hans Loyalitet.
Han skriver bl. a. (14. Sept. 1850):
„Jeg har i denne Tid gjort det, som adskillige ikke
have. Jeg har nemlig her paa Christiansborg i Mandags, da
jeg forgæves flere Søndage har lagt (!) med Admiral Lütken
paa Rejsen til Frederiksborg i den Anledning, i en Audiens
gratuleret Kongen til hans Formæling og dernæst, som jeg
udbad mig hans Tilladelse til, gratuleret Grevinde Danner
i hendes Bopæl paa Slottet i Mezzaninen, hvor Kongen altid
har haft sin mindre Lejlighed. Jeg betragter den Sag saa
ledes, at da han altid har været meget venlig og artig mod
mig, da jeg vidste det vilde være ham kært, da hun er
Kongens Kone og jeg intet har at vente hos hende, knap
hos ham . . . betragtede jeg min Gang som en ren Etikette
sag. — Hvad Jomfru R. har været var ikke min Sag; hun
er Kongens Kone. — Maaske jeg ogsaa en Gang skrev Dig,
at jeg ved et Besøg hos Kongen ved Lejren i Søborg i
Sommer med Skæbnens Magt traf paa, at han netop den
Dag havde hentet hende fra Nakkehoved, hvor hun brugte
Badene, til Lejren, og han, straks da de var stegne af Vognen
og blev meldt, kom mig i Møde og sagde: „Nu skal jeg
præsentere Mus.“ Dermed var altsaa en Indledning gjort,
som saa meget mere opfordrede mig til ikke at være fra
stødende, og dermed var jeg mat og færdig i den Retning.
Hvad hendes Væsen og hele Maintien [Holdning], saavel
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i Kongens Nærværelse som da jeg nu gratulerede, angaar,
er det meget næt, frit og behageligt, men meget beskedent,
og hun har god Konversationsevne og taler med Forstand.
Hun blev meget glad over, at jeg ønskede at gaa til hende .
Brevet viser os den gamle Officer som den kongetro
Mand, der samtidig overfor Sønnen, for hvem han intet
skjuler, lader skinne stærkt igennem, at „Hofvisiten“ kræver
en Slags Undskyldning. Samtidig søger han dog at yde
Grevinden Retfærdighed. Senere hen er han langt skarpere
i sin Karakteristik, som da han i et Brev (12. Decbr. 1851)
fortæller, at han har været til Soiré hos Dronning Caroline
Amalie og derefter tilføjer: „men Kongens Hof med alt Ind
begreb er blevet mig en Modbydelighed.“
Sønnen (P. Fr. St. II) er hans ét og alt. Og den be
varede fyldige Brevsamling paa Tybjerggaard (særlig fra
Krigsaarene) afgiver et dobbelt Bevis paa sønlig og faderlig
Hengivenhed og dyb Følelse for alt, hvad der angaar Fædre
landets og særlig Hærens Sager.
Allerede som 11-aarig var P. Fr. II Aaret før sin Mo
ders Død kommet bort fra Hjemmet (1823), og gennem en
grundig Uddannelse blev han som 26—27-aarig i Stand til
at paatage sig betydelige Opgaver som Udsending til frem
mede Lande.
Mærkeligt nok skulde han ligesom sin Fader i en ung
Alder friste den tunge Skæbne at miste en elsket Hustru.
Som ung Kaptajn havde han i 1841 ægtet en nydelig Dame
af det højeste Selskab, Komtesse Anna Johanne Elisabeth
Schulin, Datter af Amtmand, Greve Johan Sigismund S., et
Ægteskab, som der ikke blev set paa med Velbehag, da den
unge, men ret uformuende Officer ikke ansaas for et pas
sende Parti for en Grevedatter.
Dertil kom, at Steinmanns Helbred ikke var godt; hans
Bryst var angrebet, og han maatte gentagne Gange søge
Helbredelse ved Rejser til Syden. Men Ægteskabet blev
meget lykkeligt, og det var et frygteligt Slag for ham, da
hans Hustru, der i Ægteskabet havde skænket ham en Søn
og en Datter, den 10. September 1847 afgik ved Døden.
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Steinmann hører ikke til dem, der bærer Hjertet paa
Læben; men man føler dog — endnu 3 Aar efter Adskil
lelsen, — hvorledes Smerten dirrer, da han i et Julebrev
(19de Decbr. 1851) svarer paa et Forslag, som Faderen har
gjort ham angaaende Opløsningen af det Hjem, der endnu
staar i København og har staaet der siden Hustruens Død
gennem de tre bevægede Krigsaar:
„Jeg er besluttet paa, naar jeg en Gang kunde komme
over at opsige den [Lejligheden] og sælge, hvad jeg ikke
selv maatte anse det hensigtsmæssigt at beholde for mig og
Børnene, men dels beror dette jo paa, hvorledes det bliver
med dem og mig, dels vil jeg gerne selv holde tilbage, hvad
jeg ønsker at beholde, da ved disse Genstande lever saa
mange Erindringer for mig, der er mig dyrebare og endnu
altid bringer mig Taarerne paa Kinden, naar jeg tænker
derpaa.
Vel har disse 3 bevægede Aar været mig gavnlige,
men den mindste Anledning kan forny Følelsen af mit Tab,
som ikke kan erstattes. En Tomhed er opstaaet i mit Indre,
som gør, at jeg med min Sjæl ligesom ligger paa stadig
Rejse og ikke ser det hyggelige Hjem uden histoppe.
Dog hermed være det ikke sagt, at jeg absolut higer
efter dette Hjem, det maa man overlade til Forsynets Be
stemmelse, meget kan endnu glæde mig paa denne Jord,
men Rosenskæret er borte og dermed Tillokkelsen. Man
bliver mer resigneret til at sige: Guds Villie ske.“
Der lyser en inderlig gensidig Kærlighed og Højagtelse
ud af alle de Breve, der er bevarede. De to Mænd aabenbarer deres inderste Tanker for hinanden. Et af de smuk
keste Breve er vel nok det Svar paa et Fødselsdagsbrev til
P. F. St. 1 som denne sender sin Søn først i Juli 1850. Det
er som i én Sum Udtryk for lians Faderstolthed og Fader
kærlighed og ved Tidspunktet, det skrives, lige som en Ind
vielse af Sønnen til dennes Deltagelse i den forestaaende
store militære Afgørelse ved Isted. Det paagældende Afsnit
af Brevet lyder:
„. . . Hvad du ytrede med Hensyn til min Fødselsdag,
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jeg takker Gud for de Goder, han i min Levetid har skænket
mig, og den Kraft, han gav mig til med oprejst Hoved at
bære de Sorger, han tilskikkede mig. — Blandt de største
Glæder, han gav mig, var det, at han gav mig Dig. Han
beskytte og bevare Dig derfor for mig, kære Peter, og langt,
langt ud over min Tid, at jeg hisset fra kan se, at Du
færdes vel, og at Livet tilsmiler Dig i et bedre Lys, end
Du nu synes at øjne.“
Det sidste bevarede Brev i Samlingen er fra 1ste April
1853; det indeslutter et Litografi af den elskede Søn.
P. F. Steinmann I døde den Ilte December 1854 og
og ligger begravet paa Assistents Kirkegaard i København.
Hans anden Hustru overlevede ham i 12 Aar og døde den
27de Marts 1866, 87 Aar gi.

Treaarskrigen.
Den unge danske Officer, der i Vaaren 1848 kom til
Hovedstaden i det Sardiniske Kongerige, Turin i Norditalien,
fik i et Nu brat og voldsomt vendt sine Tanker mod sit
nordiske Fædreland.
Kaptajn Steinmann var den Gang 36 Aar og havde
25 Aars Tjeneste i den danske Hær bag sig, idet han alle
rede i 1823 som 11-aarig Artillerikadet var indtraadt i Hæren
Han var en af Hærens mest berejste yngre Officerer, idet
han lige fra 1839 Gang paa Gang var blevet benyttet i
Sendelser til Udlandet, hvor han havde indhøstet Erfaringer
og stiftet talrige Bekendtskaber, der bevarede ham i den
venligste Erindring.
Rejsen i 1847—48 var vel nærmest gjort for Sund
hedens Skyld, og for at han kunde komme til Ro efter det
tunge Slag, der havde ramt ham ved Hustruenn Død.
Efterretningerne om Martsdagenes Hændelser hjemme
i København møder ham i Turin, og her hører han ogsaa
om den slesvig-holstenske provisoriske Regerings Dekret.
Den 6te April 1848 afrejser han fra Turin, den 15de er han
i København.
Midt i et langt Brev til Faderen staar den fyndige
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Sætning: „Jeg er rask.“ Han har øjeblikkelig meldt sig i
Krigsministeriet for at faa Tjeneste i den aktive Hær. Han
træffer ikke Krigsminister Tscherning hjemme og er urolig,
da der er gaaet 3 Dage, uden at han har faaet Ansættelse.
„Mine yngre Kammerater er smukt placerede, og Gud veed
hvad Stilling for mig kan blive anvist.“ . . . „Jeg haaber
kun, at Tscherning snart maa komme hertil, at jeg kan faa
en Bestemmelse.“ Ved Hjemkomsten møder ham Budskabet
om, at en af hans Kammerater paa den i 1830 oprettede
militære Højskoles Generalstabsafdeling, du Plat, der nu var
Major, er gaaet over til Oprørerne. „Med du Plat gør det
mig meget ondt; men han er en Forræder; det skal græmme
hans gamle Fader frygteligt, og efter et Brev, som denne
har skrevet til ham, er han udtraadt af Prinsen af Augusten
borgs Tjeneste og vegeterer nu i Hamborg.“ Senere i Brevet
tilkendegiver han sine Følelser for den politiske Kursændring:
„Hvor alt har forandret [sig] her; efter mine Anskuelser be
griber Du, at jeg af mit Hjerte . . . [ulæseligt] . . til det
nye Regimente og anseer det umuligt, at den nu udviste
Kraft kunde være udviklet af det gamle; Gud befrie os for
en Reaktion; men Gud befrie os ikke mindre for kommu
nistiske Ideer.“
Oberst (senere Krigsminister) C. F. Hansen, hvem
Steinmann straks har søgt, har tilraadet ham at søge Tscher
ning, saasnart denne kommer tilbage fra en Rejse. Dette
sker den 18de April. Steinmann fortæller om sin forcerede
Hjemrejse fra Turin og skildrer sit brændende Ønske om en
Stilling i den aktive Armé. Tscherning svarer, at alle Poster
for Tiden er besatte, men at han skulde tænke paa at skaffe
Steinmann en Stilling. Dagen efter faar Steinmann imidlertid
Budskabet om, at der ikke er Brug for ham i den aktive
Armé. Han beder saa om at blive stillet til General Hede
manns Disposition. Til Faderen skriver han herom: „Lykkes
det ej, bliver jeg altsaa her, Du begriber, med et blødende
Hjerte; jeg har rejst over Hals og Hoved hjem, hvor sandeligen kun Sorg kommer mig i Møde, og sat mit hele Haab
til at komme i Aktivitet; at alle Hovedposter var besatte,
Historisk Samfund
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— 18 var naturligt; men jeg havde dog Haab om at blive anvendt
paa en eller anden Maade, og hvad i Dag er sket med Sauerbreys Ansættelse (som Stabschef ved et nyt Flankekorps,
den Stilling, St. senere fik), forekommer mig næsten, som
Tscherning ej vil benytte mig“ . . . „Sandsynligvis har
Tscherning alt talt med Sauerbrey derom, da han den 18de
returnerede, men under alle Omstændigheder er det meget
krænkende og meget haardt for mig" . . . „Jeg skammer
mig næsten ved at gaa her paa Gaden, medens hele Verden
bliver brugt.“
Den 22de træffer han Tscherning og forebringer Ønsket
om at blive stillet til General Hedemanns Raadighed, men
Tscherning svarer, at Hedemann har Officerer nok, og det
er aldeles nødvendigt, at her bliver Officerer tilbage, da man
ikke kunde vide, hvad der fremdeles vilde ske, og man ikke
saaledes kunde blotte sig; Tscherning forsikrer, at Steinmann
kunde være vis paa at blive anvendt, naar hans Kræfter
behøvedes.
Steinmann kan dog ikke falde til Ro med den For
klaring. Hans Breve fra disse Dage giver et levende Indtryk
af hans brændende Iver. Han staar i disse Breve som et
typisk Billede paa den higende Offervillie, der har givet
„Aanden fra 48“ dens Navn. Men tillige er de et Vidnesbyrd
om hans Retsind og hans gode Forstaaelse af Tilstandene,
naar han indskærper sin Fader, der jo som Chef for Gene
ralstaben kan øve Indflydelse, endelig ikke at foretage Skridt
til Fordel for Sønnen. „Jeg er ikke vant til ej at blive brugt,
saa jeg derved er dobbelt ilde stemt.“
Ventetiden bliver imidlertid ikke lang. Slaget ved Bov
stod den 7de April, Slaget ved Slesvig den 23de April.
Og allerede den 28. April faar Steinmann Ordre til at gaa
til Middelfart for at besørge Fordelingen af de Tropper,
der ventes fra Als og skal anbringes i Kantonnement paa
Fyens Vestkyst.
Den 30te April er han i Middelfart, finder Stillingen
fortvivlet, da Prøjserne kan gaa helt op i Nørrejylland uden
at møde regulært Infanteri. Den 2den Maj skriver han: „Det
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er sørgelige Dage her . . . Fjenden er uden al Tvivl i Aften
i Kolding, Fredericia er rømmet, og sandsynligvis har vi
ham i Morgen i Snoghøj . . . Mange Kommandoer med
Heste etc., som var designerede til Fredericia, kommer nu
som vildfarende hertil" . . . „General Wedell-Wedellsborg
[dav. Chef for højre Flankekorps] var her og; man laster
hans Førelse af Kavalleriet; de var mer løbne som en Flok
Hunde for Skyggebilleder end som Mænd; det hele Kavalleri
er i en maadelig Stand og maa have Ro . .
Brevet former
sig om en skarp Kritik af hele Ledelsen. „Enhed mangler.“
„Alt tabt, snart ogsaa den ved Slesvig tilfægtede Ære. Og
dog har Landet ingen Opofrelse skyet.“ Baggrunden for dette
Mørksyn var hele Situattonen efter Slaget ved Slesvig, der
havde foranlediget et uordnet Tilbagetog, der til Tider ud
artede til katastrofisk Flugt op igennem Sønderjylland.
Panikagtige Rygter og Mangelen af sikre Efterretninger,
Krigsministeriets Indgriben og den almindelige Usikkerhed
giver sig klart til Kende i Steinmanns foran citerede Breve.
Den gamle General holdt sig ikke sin Søns strenge
Paalæg efterretteligt. Den 9de Maj skriver han til Sønnen,
at han har talt med Krigsministeren, der ytrede, at der var
eller vilde snarest blive skrevet til General Hedemann, at
Steinmann enten skulde til Als under Oberst C. F. Hansen
eller stilles til Hedemanns Disposition. Steinmann selv var
den 10de Maj kommet til Nyborg for at klare alle de Tropper
og Frikorps af hinanden, som var kommet dertil, drive paa
Kompletteringen, Armeringen etc. etc.
Den 12te Maj var Hovedkvarteret blevet forlagt til
Odense, og Steinmanns Arbejde falder i de følgende Uger her.
Men den 27de Maj udnævnes han til Major, og skønt
man vil beholde ham ved Generalkommandoen i Odense,
udvirker han dog, at han bliver ansat som Stabschef hos
Oberst Juel, der kommanderede det nu som højre Flanke
korps benævnte Korps.
Et nyt, stort Fremstød i Sønderjylland var i Gang, og
Steinmann naaede saaledes det attraaedeMaal: at komme til den
kæmpende Del af Hæren. Og han kom der forsaavidt tidsnok.
2*
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Under Kampene i det østlige Sønderjylland i Juni
Maaneds første Halvdel havde Juels Korps en uheldig Affære,
idet det — efter at Dele af Korpset havde lidt et mindre
Nederlag ved en Overrumpling ved Hoptrup — gik sporenstregs tilbage til Kolding. Da Misforstaaelsen opdagedes,
søgtes den rettet. Men Overkommandoen var blevet vred.
Flankekorpsets Chef blev overført til Rytterbrigaden og
Steinmann sendt til Generalkommandoen paa Fyn. N. P.
Jensen siger, at Steinmann ikke havde magtet sin Opgave, hvor
imod Vaupel udtaler, at Juel trak Steinmann med sig i sit Fald.
Steinmanns Tilbagevenden til den aktive Armé ved
Felttogets Genoptagelse i 1849 som Stabschef hos General
Rye tyder paa, at den sidste Opfattelse er rigtigere end den
første. Den gamle General sender sin Søn (Ilte Juni 1848)
et Brev, i hvilket han paa stilfærdig Maade ytrer sig: „Jeg
vil bede Dig, ifald der skulde efter din Følelse være An
ledning til nogen Ærgrelse, for alting at søge at betragte det
Hele med Rolighed og Overlæg. Om Ministeren ogsaa i
første Øjeblik kan være ilde stemt, dels over forgæves For
ventning af Rapport, dels over, at der skulde være sket Fejl,
saa kommer han dog gerne til et retfærdigt Resultat, da han
har megen naturlig Ro og vist ikke er partisk. I første
Henseende har jeg jo faaet dine Gendrivelser, som jeg maa
give Medhold, og i sidste Henseende kan det jo nok være
sandt, at der er sket Fejl med Avantgarden, og jeg tilstaar
— dog uden at dømme, thi det kan man kun, naar man
havde været i selve Affæren og paa Stedet, — jeg tror især
med Kavalleribrigaden maa der søges Fejl . . . Jeg kender
ej, hvorledes dit Forhold til Juel har været; jeg antager dog,
at han har lagt sin Skæbne i din Haand og ingen Hindringer
lagt dig i Vejen — men jeg kan dog ej bestemt vide det."
Steinmann selv følte sin Forflyttelse til Odense som
noget uforstaaeligt; „thi“, skriver han i et Brev til sin Fader
den Ilte Juni 1848, „skulde en Stabschef straks bort ved
et Korps for hvert lille Tab, da havde Læssøe længst været
borte fra Hovedkorpset.“ Men den gamle General trøster:
„Den gode Sag vil altid sejre, kære Peter, vidste Du, hvor
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mange Krænkelser netop i Tjenesten jeg har inødt i mine
Dage . . . dog har jeg sluppen igennem med Ære til Dato
. . . Dit Renommé ved Staben er Dig ogsaa en Betryg
gelse . . . der kommer altid blidere Dage efter Uvejr . .
Steinmann er paa Fyn hele Aaret 1848 og arbejder
ved Generalkommandoen. Af og til bryder hans personlige
Sorg igennem i hans Breve. Arbejdet tilfredsstiller ham ikke,
da Retningen for det gaar imod hans Overbevisning. „Er
det virkelig Ministerens Alvor at ville opløse hele Armeen
for til Foraaret at skabe en Landstorm. En Armé paa
40,000 Mand vejer mere end en 14 Dages Landstorm paa
60,000; der er ikke en Stemme i Armeen derfor uden
Kaptajn Müllen“ (Brev 10. Novbr.).
Da Martsministeriet falder, beklager han dets Afgang,
„men vil virkelig Krigsministeren midt i al denne Bevægelse
og usikre Stilling føre sit almindelige Væbningssystem igennem,
da beklager jeg ikke hans Afgang“ (Brev 16. Novbr. 1848).
„Jeg forsikrer Dig, at jeg som vist hele Armeen aander
friere. Med al Respekt for T’s [Tschernings] gode Egen
skaber var han dog den vilkaarlige Despot, saa man altid
var uhyggelig stemt; dertil manglede han aldeles Takt, og
mindst af alt var han Militær, hvilket ikke var smigrende
for Armeen. Jeg betragter det godt fra alle Sider set, at han
er fjernet og haaber ej han kommer igen . . . Hvad mener
Hansen (Krigsminister C. F. H.) om al den Vilkaarlighed,
T. har vist mod Generalstaben? Mon han vil redressere
den?“ (Brev 26. Novbr. 1848).
At der bag Steinmanns stærke Ord om Tscherning
ligger Bitterhed mod denne som Følge af Hoptrup-Affæren,
fremgaar direkte af et Brev af 5te December 1848 som Led
i en Meningsudveksling med Faderen: „Det fornøjer mig
dog, at Du nu bagefter ser, at Oberst Tscherning var in
konsekvent og som Følge deraf partisk; Du kan tro, at jeg
i min Stilling har haft Lejlighed til at erfare hans gode som
slette Sider og med god Grund ikke gad aabne min Mund
til ham, da han som iMinister kom herigennem [Odense];
jeg haaber heller ikke, at vi fremdeles skal komme til at
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tale sammen og kan ej nægte, at jeg betragter den Ende,
lian gav Hoptrup-Sagen, hvor han saa skændigt har forløbet
sig og brugt Ukvemsord (i en Skrivelse til Kommissionen
taler han bestandig om Flugten til Kolding) som højst
uværdig . .
Først den 30te December naar Kongens Resolution af
6. Oktober i Hoptrup-Sagen til Odense.
At Steinmanns Kritik af Tschernings almindelige For
holdsregler udspringer af hans personlige Bitterhed, er som
sagt utvivlsomt. Tscherning havde gjort et stort forberedende
Arbejde til Styrkelse af Hæren. September 1848 var den
udvidede Udskrivningslov traadt i Kraft. Og denne Tanke
videreførtes til sin Konsekvens, da den almindelige Værne
pligt indførtes (Februar 1849). Katastrofen ved Eckernførde
danner den triste Indledning til Krigsbegivenhederne i 1849,
og denne Ulykke bliver den indirekte Aarsag til, at Steinmann slipper bort fra Fyn og atter indtræder i den aktive
Hær, medens Læssøe, der havde været Stabschef hos den
Øverstkommanderende, General Krogh, samtidig med Kroghs
Tilbagetræden sendes til Fyn, til „Invalide- og Retræteposten“
i Odense, som han kalder den. N. P. Jensen mener, at
Læssøe maatte have været selvskreven til Stabschefposten
hos Rye; men Steinmann fik den.
Steinmann har i et Brev til sin Fader givet et fængs
lende Øjebliksbillede fra dette utvivlsomt for hans Løbebane
afgørende Vendepunkt.
14de April 1849: „At der har fundet Rivninger Sted
mellem Gen. Kr. [Krogh] og Krigsministeren, har jeg Grund
til at tro, thi i Tirsdags, da jeg var i Middelfart for at in
spicere Lillebælts-Batterierne, ankom netop Hovedkvarteret
dertil fra Als, og man ytrede sig med stor Utilfredshed over
Ministerens Befaling til at forlade Stillingen paa Dybbølbjerg.
Det var forresten ret kuriøst. Jeg var Mandag Nat taget
derned [til Middelfart] og tog efter at have efterset alt Kl.
4‘A ud til Hindsgavl for at spise. Da jeg efter Bordet gik
en Tur med Kammerjunker Fønss i Haven, ankom netop
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Dampskibet „Ophelia“, og da jeg havde bestilt min Vogn Kl. 6
paa Hindsgavl, traf jeg saaledes i Middelfart sammen med hele
Hovedkvarteret, der var mig saa meget kærere, som jeg med
Læssøe, med hvem jeg havde en lang Samtale om Tjeneste
sager, fik flere Ting afgjort. Forresten ytrede jeg ham intet
Ord om min personlige Stilling; til Krogh derimod sagde
jeg, at det skulde være mig kært, om han vilde bringe mig
i en anden Aktivitet. Nu er det faldet ganske anderledes
ud; der maa være kommet en Kurre paa Traaden.“ Han
ytrer sig om sin kommende Stilling, om hvilken han endnu
ikke har faaet Besked. „Jeg vil haabe at have mer Held
med mig end i Fjor“ . . . „Ulykken med „Chr. VIII“ var
stor, en frygtelig Sorg for mange Familier, men vor Stilling
forringer sig efter min Mening intet Haarsbred derved . . .“

Ved Ryes Brigade.
Steinmann fik Ordre til at melde sig ved Ryes Korps
som Stabschef. Og den 22de April 1849 — et af Treaarskrigens mest kritiske Øjeblikke — tiltraadte han Stillingen.
Hans gamle Fader, der paa alle Omraader er sin Søn en
kærlig og omhyggelig Raadgiver, skriver samme Dag —
22. April — et udførligt Brev til Sønnen, i hvilket det hedder
om dennes nye Foresatte, General Rye:
„Jeg mener, han er en kraftig Mand, som siden kan
faa klare Ideer om, hvad der skal foretages. I saa Fald er
dit Kald lettere, og stoler han paa Dig eller giver Dig i sin
Vold, saa konferer dog altid med ham og hør hans Villie,
hvor han udtaler den.“
Stillingen, som den var i hine Dage, er godt skildret
i et lille Digt:
Det myldred’ over Kongeaa,
det glimted’ og det knalded’
det var, som om den sidste Slaa
fra Danmarks Dør var faldet.
De fjendtlige Tropper rykkede i store Skarer frem i
Sydjylland. Ryes Modstød førte til Slaget ved Kolding den
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23. April. Steinmann viste sig lier som den modige, rolige
Mand; til Hest førte han en Bataillon frem i den stærkeste
Kugleregn. Hesten blev skudt under ham; men han førte
Tropperne til den bestemte Plads.
Overmagten var imidlertid for stor. Rye maatte gaa
tilbage og blev staaende mellem Kolding og Vejle indtil d.
7. Maj. Da var det, at Rye — stadig med Steinmann ved
sin Side — begyndte det Tilbagetog, under hvilket han
opholdt Fjenden (Prøjsere, Bayrere og Hessere) i flere Uger.
1 denne Tid var S. stadig ved Ryes Side.
Den 21de Maj stod der en Rytterfægtning ved Aarhus.
En Halv-Eskadron danske Dragoner var Nord for Aarhus
kommet i Knibe overfor to prøjsiske Husar-Eskadroner.
Baade N. P. Jensen og Vaupel fremhæver Ryes og Steinmanns fælles Ære for i det kritiske Øjeblik at have sat to
Eskadroner af det fynske Dragonregiment ind i Kampen med
det Resultat, at Danskerne drev Fjenden paa Flugt og bl. a.
tog en Prins af Salm-Salm til Fange.
Steinmanns Andel i denne Affære har man endnu paa
Tybjerggaard et synligt Bevis paa: 1 den Vaabensamling,
der pryder hans Arbejdsværelse, danner en Officers-Ryttersabel Midtpunktet. Det er den Sabel, som Prinsen af SalmSalm overrakte ham, da han gav sig til Fange. Slægten har
senere ønsket at faa Sablen tilbageleveret; men dette blev
afslaaet.
De danske Dragoner indlagde sig ved denne som andre
Lejligheder megen Berømmelse, hvad bl. a. fremgaar deraf,
at om Aftenen, da Kampen var endt, sendte de prøjsiske
Fussilerer og de sachsiske Garderyttere, der havde deltaget
i Kampen, Dragonernes Forposter følgende Brev:
„God Aften! Den medfølgende Flaske Brændevin
og et Pund Tobak sender vi eder, tapre Dragoner,
som Tegn paa vor kammeratlige Hengivenhed.
Gid begge Dele maa bekomme Eder godt Vi
beder om, at Flasken maa blive tilbagesendt.“
Det var før Giftgassen blev opfundet.
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Ryes Tilbagetog gennem Jylland, hvorved han trak
betydelige fjendtlige Styrker efter sig samtidig med, at han
holdt sin egen Hærstyrke sammen og i god kampdygtig
Form, er blevet meget berømmet.
Man har ment, at det var den folkeyndede Læssøe,
der ledede dette Tilbagetog. Men denne udmærkede Mand,
der Aaret efter faldt ved Isted, og hvis Navn lever i alle
danske Hjerter, har ikke ønsket, at der skulde herske Misforstaaelse paa dette Punkt. Æren var ikke hans.
Det var Major Steinmann, der udarbejdede alle Be
stemmelserne for Tilbagetoget (N. P. Jensen).

Ved Helgenæs gik han ombord,
Hvor er han? spurgte Fjenden.
Men Bølgen glatted ud hans Spor,
og tavs var Nordenvinden.
Saaledes skildres Ryes Afmarsch til Søs til den be
rømmelige Kamp ved Fredericia. Da Steinmann hin Juninat
tog Afsked med General Rye, anede han ikke, at det var
sidste Gang, han skulde se den gæve Nordmand, med hvem
han havde samarbejdet under de mange Farer, der havde
truet den tilbagegaaende Hær.
Direkte Udtryk for Steinmanns’ Følelser i denne Stund
foreligger der ikke. Men om det inderlige Forhold, der
har bestaaet mellem Rye og hans Stabschef foreligger
der ejendommelige Vidnesbyrd. Oberst le Maire siger i
Steinmanns Eftermæle („Vort Forsvar“), at det var med Sorg,
at Rye fulgte Ordren om at lade sin Stabschef blive tilbage
paa Helgenæs. — Rimeligvis hænger dette sammen med, at
det oprindelig ikke var Overkommandoens Plan, at Rye
skulde forlade sit Korps. Men da Bataillonerne afmarcherede
ønskede Rye at følge dem og føre dem. Saaledes for
tæller i hvert Fald N. P. Jensen i „Kampen om Sønder
jylland 1849“. Af en Fremstilling, som Steinmann giver
sin Fader (dat. Hjortshøj d. 9ende Juli 1849), at dømme
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synes Forholdet dog at være noget anderledes. Steinmann
skriver bl. a. :
„Den 1. gik min General bort med 3 Batailloner; han
havde egentligen ønsket at blive her tilbage med Korpset, saa
megen Lyst han end havde til at være med paa selve Dagen,
men pludselig fik han Ordre til selv at komme derover med,,
dog saaledes at jeg skulde forblive hos Oberst Flint, der
nu kommanderer General Ryes Korps, som jeg haaber, det
skal blive ved at hedde, saalænge det bestaar. Han var sikkert
ogsaa strax kommet tilbage, hvis Gud ikke havde bestemt
det anderledes . . . Jeg har et Brev fra ham den 4de (han
faldt den 6te), hvor han fortæller mig, hvorledes alting stod
m. m. da vi jo havde talt saa meget om den Sag . . .“
Det Brev, Steinmann hentyder til i foranstaaende, er
sandsynligvis det sidste, der foreligger fra General Ryes
Haand.
Det er baade ved sin Form, ved sit Indhold og ved
Tidspunktet, hvorpaa det er skrevet et betydningsfuldt hi
storisk Aktstykke, der gengives her efter sin Ordlyd:
„Min bedste Tak, Hr. Oberstleutenant, for Deres Brev
af 2. dennes. At den lille Fangst glædede mig, kan De
tænke Dem; thi jeg betragter mig endnu som henhørende
til Korpset. At jeg først ankom her om Aftenen Kl. 71/-.«,
skrev Wedelfeldt Dem. Mandag Morgen kørte jeg til Hoved
kvarteret, hvor jeg ogsaa traf de Meza, som Biilow specielt
havde faaet Krigsministerens Ordre til at lade deltage i det
paatænkte Foretagende. Han forelagde os det Spørgsmaal,
om vi ansaa det bedst og rigtigst at angribe Insurgenterne
eller landsætte i Gjenner Bugt og gaa mod Sundeved. Jeg
erklærede mig for Insurgenterne først, og hvis det lykkedes,
da tage endnu 4—5 Batailloner fra Als og gaa til Gjenner
Bugt, — dette blev ogsaa bifaldet af de Meza. Jeg frem
hævede Nødvendigheden af at gøre det strax, men saa blev
der bevist, at det umuligt kunde ske som i Aften d. 4de til
Fredericia og saa Angrebet ske om Natten Kl. 12 for at lide
mindre af de fjendtlige Batterier. Jeg vilde gaa med 3
Brigader gennem Byen og den 4., som skulde være 6 Batl.,
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skulde landsættes ved Skjærbæk eller Snoghøj. Meza ansaa
denne Landsætning for farlig, ligesom ogsaa Biilow ansaa
Brigaden som opofret i Tilfælde af et Uheld. Men ved
Erritsøe staar kun 4 Batl., hvoraf den ene er opløst i For
poster, og saa maatte man antage, at der intet var vovet
med 6 Batl. og den faste Villie at ville sejre. Jeg tilbød mig
at ville tage denne Post, som 6. Brigade ellers skulde have,
da de kom fra Assens, og saa var Meza ogsaa [af] den
•Mening. Flensborg var ganske derfor. Paa den anden Side
mod Træide og Lillestrand har Fjenden 10—12 Batl. Hans
Tilbagetogslinie antages at være paa Vejle. I Dag Kl. 9 var
samtlige Brigadekommandører i Vejlby. Rollerne skulde for
deles. Kavalleri og Artilleri er overført til Fredericia. 6.
Brigade er jo paa Marsch til Qamborg. Paa denne Side
staar endnu: 3. Brig.: 3 Batl., 4. Brig.: 3 Batl., 5. Brig.:
4 Batl. Disse kan alle oversættes fra Strib og Borring Bugt
i 3 Timer. Men nu erklærede sig alle, Moltke, Schleppegrell,
Meza, Ræder, Fibiger, Schlegel, mod Angrebet fra Snoghøj
og Skærbæk som for farligt, kuns Flensborg og jeg derfor,
og saaledes blev dette forkastet. Men nu kunde 6. Brigade
ikke komme til rette Tid, og saa blev det Hele opsat til i
Morgen. Naar kuns ikke Rigstropper marschere ned fra Aar
hus eller fra Sundeved, er det lige meget, og endnu har man
her ingen Efterretning om deres Marsch. Min Brigade gaar
over Ikast, og saa bliver 6. kuns Rest. Gud give os Held
med dette Foretagende, saa vil ogsaa mer ske. Her regner
det nu, saalænge vi er her, og jeg frygter, Vejene og Mar
kerne ved Fredericia bliver næsten ufremkommelige. Trop
perne maa ogsaa bivouakere i Fredericia; derfor ønskede
jeg meget tørt og varmt Vejr, men dertil er ingen Udsigter.
Saasnart Slaget er gjort, skriver jeg straks. Jeg og mine
Adjudanter hilser Dem venligst og beder Dem ogsaa at frem
bringe Oberst Flindt, Kapt. Høst og St. Freiesieben den bedste
og venligste Hilsen, ligesom ogsaa til Baronen og Damerne.
Med sand Hengivenhed og Venskab.
Deres Olaf Rye.
Indsløv Kro d. 4. Julii i 1849, Kl. 8 Aften.
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(Brevet er skrevet med en smuk, let læselig Haandskrift.
Interpunktionen i Brevet er ganske tilfældig. Det eneste
Skilletegn, der anvendes systematisk, er Punktum. Rye skriver
regelmæssigt „ieg“ i Stedet for „jeg“. Flertals- og Entalsform
anvendes i Flæng. Retskrivningen er i Afskriften moder
niseret).
Man behøver ikke at udmale det dybe Indtryk, som
Budskabet om Ryes Død — trods Sejrsefterretningens Glæde
— maa have gjort paa Steinmann, der var bleven tilbage
som Stabschef hos Korpsets nye Øverstkommanderende,
Oberst Flindt.
Som altid er hans Fader den første, til hvem han har
meddelt sine Tanker:
(Brudstykke af et Brev med Paaskrift 9. Juli 1849):
„ . . . Nu er Klokken 12, saa jeg vil hvile noget efter
at have ekspederet Posten. Jeg kan ikke glemme saaledes
at have mistet min General, og dog, han er lykkelig; en
skønnere Død kan vel ikke haabes, og dertil øjeblikkelig . . .“
I det foran omtalte større Brev af 9de Juli skildrer han
i uforbeholdne Udtryk overfor sin Fader sin Opfattelse af
sin bortgangne Chef saaledes:
„General Rye var en meget human og venlig, godt
begavet Mand med stor Lyst til at foretage noget og spa
rede aldrig sin Person i Ilden. Hans Ideer var ofte for
dristige, idet han ikke agtede den nødvendige Forsigtighed;
jeg har ofte maattet ytre mig bestemt imod ham, saasom
han imellem kunde blive hæftig, men kort efter indsaa han
det rigtige og takkede mig altid . . .
Han var en behagelig Mand i Omgang, selskabelig og
munter; han har fundet en hæderlig Død og næppe vil nogen
kunne efterlade et skønnere Eftermæle . . .“
I et senere Brev til sin Fader skriver Steinniann fra
Hanstedgaard d. 28. Juli 1849:
„Tak for de tilsendte Litografier af Rye, som har for
nøjet mig og mange andre meget; det er ikke ilde, men det
aabne Smil, som jeg saa godt kunde lide ved Rye, mangler;
muligen et, som Gertner nu behandler, kan blive bedre.“
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Endnu et Vidnesbyrd om det nære Forhold, der har
været mellem Steinmann og Rye foreligger der i et Brev fra
Digteren Ingemann til Steinmann som Formand for Komiteen
til Rejsning af et Mindesmærke for den faldne Folkehelt.
Brevet gengives i denne Forbindelse:
„Det har været mig et kært og hæderligt Hverv efter
Hr. Oberstløjtenanten og den højtærede Komitees Opfordring
at affatte de mig overdragne Indskrifter til Mindestøtten over
vor uforglemmelige Olaf Rye. Hermed mit Forslag til de
to Indskrifter paa Forsiden og Bagsiden. Det har været
min Opgave i den første med faa simple og kraftige Ord at
betegne de mest fremtrædende Grundtræk i hans Karakter
som Menneske og Kriger, baade naar han trak sig tilbage
under Slag, og naar han førte sit tapre Korps lykkeligt og
sejrrigt frem. De mere specielle Træk — hans Stilling i
Hæren, hans elskværdige Forhold til Soldaterne — hans
sidste glimrende Bedrift — Slagets Betydning for Fædrene
landet, som hos ham fik, ved det Opsving den Sejr gav
Folket, idet han selv derved i dobbelt Betydning gik Udøde
ligheden i Møde — det skulde saa sammentrængt som muligt
være Indholdet af Indskriften paa Bagsiden.
Det skal glæde med, om det lykkes mig at udtrykke
dette fuldstændig i den givne Begrænsning. Bogstavernes
og Liniernes Antal er iagttaget. Med et enkelt Interpunk
tionstegn kan det maaske knibe, dog derfor finder Prof.
Bissen vel Udvej, i alt Fald faar det blive borte. Den hele
Anordning af Monumentet finder jeg særdeles heldig. Den
Kunstners Geni og Dygtighed, til hvis Hænder det er betroet,
vil være Borgen for dets Udførelse.
Jeg beder Hr. Oberstløjtenanten modtage og bringe
den samtlige ærede Komitee Bevidnelsen om min Højagtelse.
Deres ærbødigst hengivne
B. S. Ingemann.
Sorø 23. Marts 1850
Jeg skriver i Dag til Major Wilster og sender ham en
Afskrift af Indskriften.“
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Efter Oprørernes Nederlag ved Fredericia var Prøjserne
blevet staaende ved Aarhus. Det lille Ryeske Korps havde
søgt at skjule sin Svaghed ved at gaa angrebsvis til Værks.
Under disse Strejfkampe, i hvilke St. altsaa har deltaget,
lykkedes det en Gang ved et rask Fremstød at tage en
Styrke paa 12 Mand til Fange.
Disse Kampe blev brat afbrudte, ved at der 4 Dage
efter Fredericiaslaget sluttedes Vaabenstilstand i Berlin.
Og da Prøjserne 14 Dage senere rømmede Aarhus, skete
det til Tonerne af „Den tapre Landsoldat“. De regulære prøj
siske Soldater holdt slet ikke af de slesvigholstenske Oprørere,
Hadet mod Prøjserne var saa stærkt blandt Slesvigholstenerne, at da den prøjsiske Øverstkommanderende, General
Prittwitz, vilde aflægge et Besøg paa Lasarettet i Christi
ansfeld, svarede den slesvigholstenske Overlæge, at han ikke
kunde forsvare at udsætte sine Saarede for den Opirrelse,
som Generalens Besøg ufejlbarligt vilde fremkalde.
I Altona overdængede Pøblen de prøjsiske Tropper
med Haansord, fordi de ikke havde hjulpet Holstenerne ved
Fredericia.
I September 1849 opløstes Ryes — nu Flindts — Korps,
og Steinmann ansattes som Stabsschef hos General Moltke
paa Fyn.

Ved Isted.
Ved Felttogets Genoptagelse var Steinmann vedvarende
Stabschef hos General Moltke ved 1. Division, der aabnede
Slaget ved Isted d. 24. Juli ved Angrebet ved Helligbæk.
Og Militærhistorikeren O. Vaupel betoner udtrykkelig, at det
var efter Steinmanns Raad, at Moltke aabnede Kampen allerede
d. 24. Juli og derved trængte gennem Skovene Nord for
Isted Hede, saa der aabnedes Vej for det egentlige Istedslags
voldsomme Udfoldelse og heldige Resultat.
Men Følgen af Kampen var, at 1. Divisions Tropper
udmattedes og maatte trækkes noget tilbage i Nattens Løb.
I N. P. Jensens Værk om Slaget gives dog Over
kommandoen det væsentlige Ansvar for, at Tingene ikke
gik helt, som de skulde.
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Den følgende Dag ved Morgengry greb Divisionen
atter ind i Kampen, og dens raske Opmarsch — trods den
foregaaende Dags Strabadser — øvede sin medbestemmende
Indflydelse paa Slagets heldige Udfald.
Ogsaa her har da Steinmann utvivlsomt fyldt sin Plads
som tapper Soldat, og han var mellem dem, der førte vore
Tropper frem over Lyrskov Hede — den gamle Vender
kampplads — til Rigets ældgamle Grænsevold Dannevirke.
I Julinatten efter Slaget bivouakerede han med sin Afdeling
bag Volden.
Fra Gottorp Slot meldte Overgeneral Krogh til Kø
benhavn:
„Efter 2 Dages Kamp har Armeen vundet en afgørende,
men blodig Sejr og naaet Byen Slesvig. Vi har taget 5
Kanoner og 1000 Fanger. Vort Tab er stort.“
Der faldt halvniende Hundrede Mand og var 2350
Saarede.
Oprørerne havde 550 Faldne, 800 Saarede og mistede
ca. 1500 Fanger.
Et Vidnesbyrd om Steinmanns gode Sønnesind er det,
at efter Slaget iler hans første Tanker til Faderen:
Bivouak ved Schoubye (V. f. Slesvig) d. 26. Juli 1850,
Form. Kl. 9.
„Kun to Ord, kæreste Fader, fordi Du skal se, at jeg
endnu hører til de Levendes Tal, medens mange brave
Kammerater er faldne, hvoraf jeg dog ingen vil nævne, da
Efterretningerne endnu er usikre fra 2den Division. Schleppe
grell er død, Biilow saaret. (Derefter følger en kort Oversigt
over Begivenhederne). Det var en morderisk Kamp, Val
pladsen var overalt besaaet med Saarede og Lig; jeg tør
uden Ubeskedenhed sige meget at have bidraget til Sejren . . .
Din hengivne Søn
Steinmann.
Lad din Tjener gaa op til Oberstl. la Cours Kone og
sige, at han er rask.“
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Den 2den August er han kommet saa meget i Ro, at
han fra „Ziegelei ved Slesvig“ kan sende et meget udførligt
Brev om de nys overstandne store Tildragelser. Han har
været i Slesvig By, dels for at afgøre nogle Tjenesteanlig
gender, dels for at se til Kendinge. Forresten glæder han
sig ved, at Divisionskvarteret er lagt paa Landet; thi i
Slesvig vilde der ikke være nogen Ro. Paa Landet bor man
alle i ét Hus, og naar man ej kan klæde sig af og gaa til
Sengs, kan mange rummes i Halmen i én Stue. Jeg ligger
i Klæderne paa en Sofa i Arbejdsstilen, der er en Havestue,
og har det uendelig meget bedre end i Skovby. Biilow
[Schleppegrells Stabschef, Oberstløjtnant B] traf jeg i Gottorps prægtige Sale. Rapporten [den foreløbige] i Berlingske
Avis gouterer jeg ej; den nævner General Meza tre Gange
og knap General M. [Moltke] eller 1ste Division, som dog
upaatvivleligen maa have Hovedæren af Dagen.
Den paa disse Breve følgende Brevveksling skal der
gengives nogle Brudstykker af, fordi den paa saa smuk
Maade afspejler det altid hjertelige Forhold. Den gamle
Steinmanns Brev er dateret 31. August 1850 og indeholder
følgende:
„Kære Peter. Du indser, at dit Brev af 26. Juli, skre
ven i Bivouak ved Schubye [Skovby, V. f. Slesvig] var mig
en urostillende, velsignet Balsam. Jeg tøvede med at skrive
igen, da jeg troede Armeen strax efter Hvile og Ordning var
gaaet frem igen for at jage Fjenden over Eideren og gav
Dig andet at tænke paa end læse Breve. Imidlertid er det
ikke sket saaledes og mærkes min Uvished voxende . . .
Hvad Du meddeler mig om din Del i Sejren, glæder
mig inderligt, men byg altid paa din gode Samvittighed; thi
— Du ved, hvad jeg vil sige om vort Ministerium og Du
har prøvet dets Færd. — Naar noget gaar galt, er der saa
ledes mange, der støde til, og naar noget gaar godt er der
ligesaa mange, der alle vil tilegne sig Æren . . .
Man kan ikke ret rumme de Følelser, som den sidste
Sejr maatte indgive, fordi man ser Familiesorg trindt om
over Tabet af deres Kære. Læssøes Tab beklager jeg for
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af ham frem i Tiden, og som hans Chef og Velynder smer
ter det mig inderligt, at han skulde falde.“
I et Svar, der vistnok maa være rettet paa dette Brev
(Dateringen ufuldstændig) svarer Steinmann, at han ganske
deler Faderens Ytringer om Læssøe; han beklager i højeste
Orad hans Død, „da han var en ualmindelig Karakter og
ved sine Evner egnet til at beklæde de højeste Poster, slige
Mænd underordner man sig med Fornøjelse; thi man føle
Overlegenheden . . .“
I et andet Brev: „Af alle Tab den 25de tror jeg Læs
søes størst. Vi var ikke altid Venner, men han var højst
begavet, ung, fyrig, kundskabsrig . .
Udtryk for den gamle Generals Omhu for Sønnens
fysiske Velbefindende møder man stadig i de bevarede Breve.
Betegnende i saa Henseende er et Afsnit i et Brev (dat.
10de August 1850), mens Hæren laa ved Dannevirke:
„ . . . Under den lange Bivouakeren og det usunde
Liv haaber jeg dog, at Du er forsigtig og ser, hvorledes Du
kan faa Tid og Lejlighed at soignere Dig lidt, da man ellers
let kan paadrage sig en Sygdom . . .
Jeg tager i Aften til Tybjerggaard med Moder, som er
meget elendig over al den Sorg rundt om . . .
Kommer der Breve fra Dig, bliver de straks sendt mig.
Imidlertid Gud være med Dig og holde Dig frisk og rask.“
N. P. Jensen henviser — som Vidnesbyrd om Steinmanns Betydning for Sejren ved Isted — til, at Steinmann
paa Sonnes Maleri af Slaget danner en af Hovedfigurerne,
idet han midt paa Billedet i Firspring rider over Valpladsen
fulgt af sin Ordonnans.
I et af den gamle Generals Breve til Sønnen, den Gang
i Flensborg, hedder det paa en indlagt Papirslap (24de
April 1852):
„Det bedste fik jeg ikke Plads til i Brevet, nemlig at
Du har moret og glædet mig meget i denne Tid. Paa Sonnes
nye Forestilling, nemlig af Slaget ved Isted mod dets Ende,
holder Du med Krogh midt paa Stykket og taler med ham
Historisk Samfund
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— 34 i samme Størrelse som paa det første Maleri. Men her ligner
dit Ansigt saa frappant, at Ingen kan tage fejl af Dig. —
Ved denne Lejlighed bemærker jeg, at jeg nu har 2 Litho
grafier i Forvaring til Dig af Simonsens Malerier, som Du
havde subskriberet paa, nemlig: Stormen paa Frederiksstad
og Slaget ved Idsted, der hvor det fjendtlige Kavalleri hugger
ind og afvises. Men Lithografiet af Sonnes store Maleri, hvor
Du er paa og jager i Galop, udgivet af Kittendorf og
Aagaard, vil du anskaffe det? Jeg har det.“
1864.
At Steinmann under Felttoget i højt Mon har vundet
sine Foresattes Tillid turde fremgaa deraf, at han efter Treaarskrigen blev ansat som Stabschef ved Generalkomman
doen i Slesvig.
Næsten hele hans Livsgerning imellem de to Krige
faldt ved vor Sydgrænse — først som sagt i Slesvig, hvor
han det sidste Aar var Brigadechef, og fra 22de Oktober
1863 som Øverstkommanderende i 3dje GeneralkommandoDistrikt med Bolig i Kiel.
Der skulde megen Takt til at optræde som dansk
Militærchef i denne By, hvor Stemningen var saa afgjort
mod Danmark, at endog Sognepræsten Schrader nægtede at
bede Bønnen for den danske Konge.
Om Steinmanns personlige Opfattelse af sin Gerning
i disse Aar foreligger der imidlertid intet. Faderen døde den
Ilte December 1854, og fra de sidste‘Par Aar af hans
Levetid foreligger der ikke bevaret en regelmæssig Brev
veksling. Efter den gamle Generals Død er der ikke mere
nogen, til hvem Steinmann betror sig.
Tredje Division, hvis Hovedgarnisonssteder var Kiel
og Altona, havde til Hovedopgave under de ventede kri
gerske Tildragelser dels at sikre den danske Hærs Opmarsch
ved Dannevirke, dels at holde den urolige og fjendtlige
Befolkning i Ave.
Det faldt da i Steinmanns Lod at give den sydligste
danske Garnison Ordre til Afmarsch fra Altona d. 23. Decbr.
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1863. Der findes for Resten endnu et synligt Minde om
denne Tid, idet der paa Altonas gamle Kirkegaard ligger en
vedbendbevokset Gravhøj med en sort, fordringsløs Granit
sten, paa hvilken der staar:
Militair-Gravsted
for
den tidligere Danske
Garnison i Altona.
Det er med ejendommelige Følelser, man som Dansk
staar ved dette Minde om Landsmænd, der sover den
evige Søvn.
Den sidste danske Garnisionschef i Altona var Oberst
Scharffenberg. Mellem ham og General Steinmann i Kiel
udveksledes i Dagene ind under Jul 1863 en Række Tele
grammer, der fastslog Frenigangsmaaden ved Troppernes Til
bagegang.
Den 29. December var Rømningen af Holsten fuldført.
Det var en Skuffelse for Bismarck, at Krigen ikke begyndte
i Holsten. Han gjorde i saa Henseende, hvad han kunde for
at undgaa det politiske Vrøvl i Tyskland og Krigsudbrudets
Forhaling.
Steinmanns Division besatte den østlige Del af Dannevirkestillingen, og Dele af hans Hærafdeling havde den 3.
Februar det første Sammenstød med Østrigerne ved Over
Selk og Jagel.
Vore ledende Officerer var hurtigt klare over, at der
var Hæren betroet en umulig Opgave at forsvare den vidt
strakte Stilling, hvis Sikringer mod Øst (Slien) og Vest
(Oversvømmelsen) ødelagdes af det indtrædende stærke
Frostvejr.
Den 4de Februar om Aftenen Kl. 6 — efter at General
de Meza i Dagens Løb havde gennemredet Stillingen —
afholdtes paa Prinsens Palæ i Slesvig det Krigsraad, i hvilket
Dannevirkes Rømning blev besluttet, og som bestod af de
fem Generaler Lüttichau, Hegermann-Lindencrone, du Plat,
Steinmann og Caroc samt fem højere Officerer under de Mezas
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Hegermann-Lindencrone og du Plat. Lüttichau var imod.
Steinmann var den, der under Forhandlingen stærkest
lagde det politiske Synspunkt i Vægtskaalen. Han erklærede
sig bestemt imod Stillingens Opgivelse paa det nuværende
Tidspunkt, idet han gjorde opmærksom paa, at Dannevirke
ikke blot havde en militær, men ogsaa en politisk Betydning;
man inaatte betænke, hvilket Indtryk et saadant Tilbagetog
nu vilde gøre paa Folkestemningen, der med Tillid saa hen
til denne Befæstningslinie, og han tilføjede, at man kunde
tænke sig, at en Hær kunde opfylde sin Bestemmelse selv
ved at lade sig tilintetgøre.
Det er — set paa den rolige historiske Afstand — en
frygtelig Udtalelse. Og dog, naar vi ser paa, hvad Folket i
1864 ønskede, saa ligger det ikke særlig langt fra den her
skende Opfattelse. Monrad, der styrede Danmarks Statsskib
i Uvejrstiden, gjorde sig jo senere for ramme Alvor til
Talsmand for Tanken om at slaas til sidste Mand. Og
Krieger, der som Minister havde Lejlighed til at læse Krigsraadets Protokol 4 Dage efter Beslutningens Tagelse, skriver
i sine offentliggjorte Dagbøger:
„Jeg læste Krigsraadets Protokol, der er aldeles ingen
Forklaring af den Selvraadighed, hvormed Regeringen
er forbigaaet. Dette er en politisk Demonstration —
anderledes kan det ikke fattes. Skulle vi [dette menes:
som sagt af Generalerne] slaas, fordi den københavnske
Pøbel fordrer det: Krigsministeren tør ikke tillade
Stillingens Opgivelse — saa gør vi det paa egen
Haand.“
Steinmann forstod Folkets Tankegang godt nok og har
været rede til at bringe det tungeste Offer. Det er da ejen
dommeligt nu de mange Aar efter at se, hvorledes netop de
toneangivende Blade i den Tid, de nationalliberale „Fædre
landet“ og „Dagbladet“, falder over baade HegermannLindencrone og Steinmann, hvem „Fædrelandet“ beskylder
for i lang Tid at have drevet en Agitation ved Hæren for
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at faa Dannevirke rømmet. „Ved deres Færd og Tale har
de nedbrudt Hærens Selvtillid og Mod." „Dagbladet“ rettede
særlig sit Angreb mod Steinmann.
Disse to Blade var Regeringens Organer, men Re
geringen gjorde intet for at belyse de uberettigede Angreb.
Den turde ikke. Tavsheden her var lige saa god som en
officiel Løgn.
Raabet „Forræderi“ var det første, der mødte den
tilbagegaaende Hær.
Steinmann erkendte iøvrigt det militært rigtige i de
Mezas Betragtning: at denne Handling ikke var en Forsagthedens, men en mandig krigsmæssig Nødvendighedshandling.
Støttende sig paa Instruksen hævdede de Meza, at Hærens
Tilværelse som Hær ikke maatte sættes paa Spil, og Steinmann bøjede sig og stemte for det frivillige Tilbagetog.
Det faldt da i General Steinmanns Lod den følgende
Morgen at tilkalde sine tre Brigadekommandører og meddele
dem det Tordenbudskab, at Stillingen skulde rømmes. Gene
ral Steinmanns Division skulde dække Tilbagetoget.
Hvilken Stemning der har besjælet disse Mænd, efterhaanden som de fik Ordren, faar man et Indtryk af ved at
høre, at Oberst Scharffenberg — den djærve Hugaf — med
Taarerne ned ad sine Kinder fortalte sin Brigadeadjutant,
hvad der skulde ske.
Der er senere (Historisk Tidsskrift 1919) fremkommet
et ejendommeligt Bidrag til Bedømmelse af disse som andre
Begivenheder under Krigen 1864, idet et Brev fra den
berømte Feltmarskal Moltke (der var Skolekammerat med
Lederen af det jyske Tilbagetog, Hegermann-Lindencrone)
til H. L. er bleven offentliggjort. Brevet er skrevet 10 Aar
efter Krigen. Om Dannevirkes Rømning udtaler Moltke, at
de givne Grunde for denne Handling ikke holder Stik,
navnlig ikke den om den danske Hærs manglende Sammen
sætning og Uddannelse. Dobbeltheden i Hærledelsen (det
parlamentariske Ministerium og Overkommandoen) var en
Svaghed, som aabenbarede sig Gang paa Gang. Men han
erkender, at de Meza gjorde det Rette, ikke kunde gøre
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andet, efter at Frosten havde aabnet Prøjserne Vejen til
Flankerne, og at de Meza reddede Armeen.
Den største Dækningsfægtning var den ved Sankelmark,
hvor Steinmann blev saaret. 1 den tidlige iskolde Vinter
morgen havde han passeret Helligbæk, hvor han 14 Aar før
havde været med at aabne Slaget ved Isted. Medens den
dødtrætte Hær under et frygteligt Virvar af Vogne og Menne
sker gik mod Nord, saa man ude over Marken de første
Glimt af de fjendtlige Ryttere.
Holbøll giver i sin fortræffelige Bog „En Brigadeadjutants Erindringer“ et fængslende Billede af Steinmann.
Steinmann og Scharffenberg red Side om Side nogle
Gange frem og tilbage langs Sankelmark Skov, mens de
saa Fægtningen udfolde sig. Pludselig rasler nogle Kanoner
forbi. Generalen holdt sin Hest an og spurgte Løjtnanten,
der førte Kanonerne, hvorfor han allerede gik tilbage. Jo,
Overmagten var for stor. Steinmann saa paa sin Under
ordnede uden at spørge ham videre. Kanonerne fik Lov til
at passere.
Af de Skildringer, jeg har sammenholdt, fremgaar det,
at Steinmann under hele Kampen holdt sig hos sine Tropper.
I den i Serien „Memoirer og Breve“ (ved Julius Clau
sen og P. F. Rist) i Januar 1924 udkomne Skildring „Mit
Ungdomsliv“ giver Løjtnant (senere Etatsraad) P. Abrahams
en sympatisk Skildring af Steinmann ved Sankelmark: Idet
jeg red langs Stillingen saa jeg General Steinmann til Hest
holde alene paa Landevejen. Generalen kaldte paa mig og
rettede nogle Spørgsniaal til mig. En Dragonordonnans kom
til og afgav Melding til Generalen; i samme Øjeblik ramte
en Kugle Ordonnansen, og han sank livløs ned mellem sin
og min Hest. — „Min stakkels Ordonnans!“ sagde Generalen.
„Der blev jeg nok ogsaa truffet“, sagde han ganske rolig.
En Kugle sad i hans Ben, men han blev paa Hesten, saalænge Kampen stod paa uden at lade sig mærke med noget.
Da han kom til Flensborg, var han imidlertid saa udmattet
af Smerte, Kulde og Blodtab, at han maatte løftes af Hesten.
Hans Saar var temmelig alvorligt, udtaler Halbøll. Og dette
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fremgaar ogsaa deraf, at han først den 12te April kunde
melde sig til Tjeneste igen. Han laa paa Lazaret i Købenog omtalte til sine sidste Dage med Bitterhed den Kends
gerning, at Krigsministeren ikke en eneste Gang besøgte
ham paa Lazarettet. Han turde simpelthen ikke for Køben
havnerne, udtalte Steinmann, jeg var jo en af de Generaler,
der havde været med at rømme Dannevirke. Derimod kom
Konsejlspræsident Monrad; han havde Mod til at trodse
Folkestemningen.
Den 13. April 1864 rykkede Steinmann, hvis Saar
endnu ikke var helt lægt, i Spidsen for sin Division ud i
Dybbølstillingen. Han kom saaledes tidsnok til ogsaa at
overvære og være Deltager i dette Krigens andet store
Drama: Stormen paa Dybbølstillingen.
Det var i et bevæget Øjeblik, Steinmann atter skulde
mødes med sin gamle Division. Dybbølstillingens Modstands
kraft var brudt. Officererne forstod det. Overgeneral Gerlach
var tilbøjelig til at rømme Stillingen. Men politiske Hensyn
gjorde sig atter gældende. Endnu saa sent som den 16de
April, da Gerlach paa Grund af Sygdom maatte afgive
Kommandoen i Stillingen, anmodede General du Plat, der
overtog Stillingen som Dybbøls Kommandant, Gerlach om
at nedlægge Overkommandoen. Du Plat vilde da tage An
svaret for at rømme Stillingert. Gerlach mente, at hans
Instruks forbød det.
Naar man paa Dybbølvejen standser ved Stenen, der
fortæller, at her faldt du Plat den 18de April, gribes man
af vemodige Tanker.
Efter du Plats Fald var Steinmann den egentlige Højstbefalende i Stillingen. Men Udfaldet var da givet. Steinmann
opholdt sig i Brohovederne ved Alssund. Og om en sam
lende Overkommando kunde der paa dette Tidspunkt ikke
være Tale.
Den Sindsligevægt, der efter samstemmende Udsagn fra
alle Sider var særprægende for Steinmann, forlod ham dog
heller ikke i denne fortvivlede Situation.
Det nordre Brohoved, i hvilket han opholdt sig, blev

40 —
heftigt beskudt af Prøjserne fra Dybbøl Mølle. En Granat
sprang i Brohovedet og dræbte 5—6 af Skansens Besætning.
Det tapre Mandskab trykkede sig forvirret ved Synet af
Katastrofen. Da traadte Steinmann sindigt hen i den Breche,
som Granaten havde revet i Volden, og rettede roligt sin
Kikkert mod det fjendtlige Batteri. 1 samme Nu var hver
Mand atter ved Geværerne for at støtte de vigende Kamme
rater. De holdt ud, til Tropperne var paa Broen, og de selv
fik Befaling til at gaa tilbage.
Feltmarskal Moltke siger i sit andet Steds citerede Brev,
at Overgeneralen var den eneste, der kunde skønne om
Tidspunktet til Hærens Overførelse til den stærkere Stilling
paa Als; men han havde ikke Frihed til at handle; han
skulde holde ud. Stormen var, siger Moltke, en glimrende
Vaabendaad, men materielt havde man kun vundet nogle
Tønder Land, købt med betydelige Ofre og staaende for et
endnu stærkere Afsnit.
Den sidste store Opgave, der blev paalagt Steinmann
i den ulykkelige Krig og den, der som han selv sagde, førte
til den tungeste Dag i hans Liv, var Forsvaret af Als, den
sidste Rest af Slesvigs Jord.
Ogsaa m. H. t. Als dømte Folket ud fra fejle Forud
sætninger, vildledt af den toneangivende Presse. „Fædre
landet“ skrev saaledes Dagen efter Dybbøls Fald:
Als er Hovedfæstningen, til hvilken Skanserne paa
Dybbøl kun er Udenværker . . . Hæren er i Behold i
en stærk Fæstning, som vi er fuldkommen i Stand til
at forsvare.
Herved bibragtes der Befolkningen en ny Illusion,
skriver Oberst N. P. Jensen træffende i sit Værk om 1864.
Selv den Civile, der ser hvorledes Als ligger i Forhold
til Slesvigs Fastland, kun skilt derfra ved et smalt Farvand
og med dækkende Skove op langs Sundeveds Kyst, kan se,
at Betegnelsen Fæstning er umulig.
Den eneste forstandige Mening i Betegnelsen er den,
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at Danmark den Gang var Herre til Søs. Paa Tilliden hertil
viste det sig, at man byggede altfor meget.
Da Steinmann den 22de April overtog Kommandoen
paa Als, raadede han over 19,000 Mand. Hans Instruks gik
ud paa, at Øen skulde forsvares længst muligt.
Men Frygten for, at Fjenden — udenom Als — skulde
forsøge et Angreb paa Fyn, gjorde, at Overkommandoen
stadig trods Steinmanns Protest formindskede Øens Be
sætning.
Først formindskedes den til 15,000 Mand, siden til ca.
10,000 Mand.
Steinmann erklærede gentagne Gange, at med denne
Styrke kunde Øen ikke forsvares. Den 1. Juni anmodede
han om i det mindste ét godt Regiment; det blev afslaaet.
Og en fornyet Henvendelse den 18. Juni gav ogsaa Afslag
— kun at han fik 4 glatløbede Kanoner i Stedet for det
riflede Skyts, han havde forlangt.
Det gør derfor et højst ejendommeligt Indtryk, naar der
mellem de Telegrammer, som Krigsministeren (samme Dag
Als tabtes) oplæste i Rigsraadet, findes et fra Overkomman
doen i Odense, i hvilket det hedder: „Alt i Morges blev
Steinmann forespurgt pr. Telegraf, om han ønskede For
stærkninger. Svar er ikke modtaget.“ Da var det nok for
sent. Kl. 4,20 Morgen telegraferede St. : „Send snarest
Transportmidler til Kegenæs.“ — Det var for sent at tilbyde
Hjælp til Kamp.
Folket ventede i Als at finde en Fæstning. De ledende
Blade skrev det. Men i ledende Militærkredse (udenfor AIs)
betegnede man Troppernes Bevarelse og rolige Overgang til
Fyn som vigtigere end Øens Bevarelse.
Steinmann kunde være gaaet.
Men Steinmann var Soldat. Han lystrede, ikke sur
mulende, men gjorde, hvad han kunde for at røgte den
stillede Opgave.
Vaupell udtaler, at man med Rette har dadiet Steinmann for den uheldige Opstilling af Fodfolket. Han havde
regnet med, at Landtungen mellem Augustenborg Fjord og
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Alssund (Arnkilsøre) var dækket af „Rolf Krake“ paa Augusten
borg Fjord. „Rolf Krakes“ mangelfulde Deltagelse i Kampen
om Als er jo et af de mørke Punkter i 64-Krigens Historie.
Steinmann havde i sine Dispositioner i nogen Grad
ladet sig vildlede af Spioner. Det var bleven en fiks Idé
hos ham, at Fjenden vilde forsøge Overgangen ved Sønder
borg, og der blev ikke taget Hensyn til Efterretninger fra
Officerer af hans egen Stab om Samling af Baade i Sand
bjerg Skov og Nord for denne“ (Vaupell).
Men Situationen frembyder andre Vidnesbyrd om Famlcn
hos de Ledende. Chefen for den Eskadre, til hvilken „Rolf
Krake“ hørte, Orlogskaptajn Muxoll, havde til Overkomman
doen fremsat Udtalelser, der gjorde, at man mente at kunne
regne med virksom Støtte fra Eskadren. Men senere, da
Steinmann og Muxoll forhandlede, var M. yderst forbeholden;
dog synes han atter senere at have været niere fortrøst
ningsfuld.
Det er almindelig kendt, hvorledes „Rolf Krake“ greb
for sent ind og holdt for tidligt op under Kampen om Als
den 29. Juni.
Hele Kampen om Als blev præget af den Usikkerhed,
som hurtigt maatte komme til Stede her, hvor man vel
egentlig fra ledende Side straks maatte regne med et Nederlag.
Man havde planmæssig formindsket Hærstyrken paa Øen.
Og Monrads bitre Udfald mod Hærledelsen under Debatten
i Rigsraadet (Juli 1864) — han havde ventet en „Fortviv
lelsens Kamp“, „men vi tabte Als!“ — er i hvert Fald ikke
retfærdig, forsaavidt den gælder Steinmann. Thi vel er det
nok rigtigt, hvad den prøjsiske General v. Goeben siger, at
Als ikke blev forsvaret saa godt som Dybbøl, og at det
skortede paa Forberedelse. Men der kan i denne Henseende
ikke ses bort fra, at Steinmann manglede Reserver, og at
Marinen — hvor saa Fejlen har ligget — slet ikke ydede
den Indsats, som der var regnet med.
Forøvrigt maa det erkendes, at Overkommandoen —
efter hvad der senere er kommet frem, sidst i Feltmarskal
Moltkes Brev af 1874 — havde nogen Ret i sin Betragtning
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af Faren, der truede Fyn. Moltke selv erkender, at han i
Berlin havde repræsenteret den Anskuelse, at Als skulde
erobres i Jylland og paa Fyn, idet han ansaa Overgangen
over Lille Bælt for ikke at være vanskeligere end over
Alssund. Als var i lang Tid stærkest besat, Fyn svagest.
Overkommandoen paa Fyn har altsaa anet rigtigt, naar den

General P. F. Steinmann (I).

saa Trusler mod Fyn under Forberedelse. „Da nu — skriver
Moltke — Besættelsen af hele det danske Fastland ikke kunde
bringe Regeringen i København til at give efter, saa blev
der trods Vanskelighederne intet andet at gøre end at iværk
sætte Landgangen paa Als, hvad der skete ved Overrump
lingen den 29de Juni."
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Moltke har ikke i Brevet udtalt sig om sin Opfattelse
af Kampen. Han standser med den gengivne Bemærkning.
Den 30. Juni Kl. 2’/3 Eftm. afgik General Steinmann
fra Kegenæs. „Det var den tungeste Dag i mit Liv“, udtalte
Steinmann mange Gange siden. N. P. Jensen udtaler: „Vi
mistede Als, fordi vort Forsvar var ordnet paa urigtig Maade."
Højskoleforstander Jens Nørregaard, Thestrup, der selv
havde gjort Felttoget i 1864 med som Frivillig og var blevet
Officer, har i 1884 i en Pjece (Tre Hovedpersoner og Hoved
begivenheder i 1864) undersøgt, hvad der foreligger til Be
lysning af Ankerne mod Als’ Forsvar. Han skriver: „Det
føltes overalt og føles endnu, at der er en Skam, som knytter
sig til denne Kamp! Men hvorpaa hviler denne Følelse?
Og hvor skal man se hen for at finde det Punkt, der er det
syge? Ikke til General Steinmann, der fra først af med Be
stemthed erklærede, hvad Øen behøvede til sit Forsvar og
Gang efter Gang vedblev at kræve, endog det mindst mulige;
som omhyggelig overvejede, undersøgte og ordnede alt efter
de givne Forhold og mindst af alle laa paa den lade Side.
Ikke heller til de kæmpende Landtropper i det Hele, som
ved et saadant Overfald maatte overvældes og kastes. Skal
nogen af de Kæmpende dadies, da maa det nærmest blive
„Rolf Krake“ . . . Men fremfor alt vender vor Skamfølelse
sig mod den Overkommando, som forlangte, at Als skulde for
svares uden at give Forsvareren de forlangte Stridskræfter . . .“
„Det Sundeste som det Rigtigste og Smukkeste vil — slutter
Forst. Nørregaard sin Redegørelse — derfor være ikke at
gaa i Rette med nogle Enkeltmænd for, hvad den Gang skete,
fremfor alt ikke med de Meza, Hegermann Lindencrone eller
Steinmann, som om de kunde være Folkets Syndebukke i
Stedet for, at de tværtimod fortjener Anerkendelse . . .“*)
I Samstemning med denne Opfattelse af Begivenhederne
paa Als er det da ogsaa, at efter Tabet blev det ikke
*) En Dame af Generalens senere Omgivelser har fortalt Forf.
af nærværende, at Steinmann til sin Dødsstund fastholdt, at
havde man taget Hensyn til hans Krav, var det ikke gaaet
galt paa Als.
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Steinmann, men Hærens Øverstkommanderende, Gerlach, der
maatte fratræde. Og naar Overkommandoen over den paa
Fyn samlede Hær (ca. 40,000 Mand) betroedes Steinmann,
der 4de Juli udnævntes til Generalløjtnant, ligger heri ogsaa
en Anerkendelse af, at under de givne Forhold havde han
løst Opgaven bedst muligt.
Kongen sendte som Svar paa Steinmanns Melding
følgende Telegram:
„General Steinmann, Faaborg. Jeg takker hjerteligst
for Telegrammet nu min kære General. Gud ske Lov, at
De er uskadt, og at det er lykkedes Dem efter en
heltemodig Kamp med mesterligt Tilbagetog at have
frelst Divisionen. Tabet af de mange uforglemmelige
Faldne er overordentlig stort. Gud lønne dem deres
Troskab i Himmelen. Min inderlige Tak til Dem og
Deres hele rare Division.
Christian R.“
Hærens Opfattelse af det Skete afspejler sig maaske
klarest i et Privatbrev, som Oberst Wörishöffer den 6. Juli
1864 sendte Steinmann, og i hvilket han udtaler en Be
klagelse af ikke personlig at kunne udtale, „hvad jeg tillader
mig at gøre med disse Linier, mine Lykønskninger til, at
det lykkedes Dem paa en saa ærefuld Maade at iværksætte
Tilbagetoget paa og fra Als; til at Deres Fortjeneste har
fundet almindelig Anerkendelse, og at De i GeneralløjtnantsVærdigheden har faaet et Tegn paa denne Anerkendelse fra
Hs. Maj. Kongen, og endelig min Lykønskning i Anledning
af Deres Udnævnelse til den aktive Armees Højstkommanderende; maatte Forsynet forunde Dem Kraft og Lykke
i Glæde og Tilfredsstillelse af denne Deres ansvarsfulde
Stilling . .
W. udtaler samtidig Ønsket om atjnaatte besætte Fænø
med et Regiment (se det flg.).
Paa sine Omgivelser havde Steinmann under Kampen
paa Als virket som ved tidligere blodige Lejligheder. En
Officer fortæller („Vort Forsvar“), at S. blev stærkt greben,
da han fik Meddelelsen om Overgangen ved Arnkilsøre, men
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det viste sig i det højeste ved en noget større Bleghed. De
Ordrer, han gav, var klare og bestemte. Under Kampen i
Kjær By var han midt i den stærkeste Kugleregn; men uden
i mindste Maade at anfægtes deraf blev han til Hest midt
i Ilden.
Man mærker i denne Skildring Forestillingen om det
gamle Feltherreideal, som Verdenskrigen jo fuldstændig har
udslettet. Nu sidder Feltherren længst muligt fra Kamp
pladsen over sit Kort og sin Telefon.
Hans Dispositioner m. H. t. Forsvaret af Fyn er blevet
kritiseret; men heldigvis blev det jo ikke prøvet, da Krigen
sluttede. .
Men til det sidste var det ham, der ved Dannevirke
havde taget det mest yderliggaaende Standpunkt, meget
magtpaaliggende at bevare og styrke Aanden i den af
ustandselige Nederlag ramte Hær.
Da han tiltraadte Posten som Overgeneral, udstedte han
følgende Dagsbefaling:
„Soldater!
Efter al Sandsynlighed vil Fjenden forsøge et Angreb
paa Fyn.
Jeg er overbevist om, at hele Armeen med mig er
fast besluttet paa intet Offer at sky for at afslaa dette;
det vil og bør lykkes os, naar vi kun alle i Forening
have den faste Villie at ville sejre.
Værer aarvaagne, Kammerater. Lad ingen Anstren
gelse være eder for stor! Indlad eder ikke paa for lang
Skyden, men kast Fjenden med Bajonetten i Havet,
naar han forvovent skulde have overskredet det! Tanken
om, at Kampen gælder Danmarks Hjerte, vil lægge
dobbelt Kraft i eders Arme — og Forsynet vil velsigne
eders Gerning.
Vort Løsen være: Konge og Fædreland!
Steinmann.
St. har personlig affattet denne Dagsbefaling, der iøvrigt
slet ikke svarede til Opfattelsen i ledende Kredse eller i
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Folket, hvor Tilliden til et blot relativt heldigt Udfald var
veget for et dybt Mismod. Steinniarin følte selv Ansvarets
Vægt meget tungt. I sin Livsaften udtalte han til en af sine
Omgivelser: „Det var forfærdeligt at blive kommanderende
General; men der var ikke andre til det.“
Rygter om forestaaende Angreb paa Fyn efter Als’
Fald og om en stor østrigsk Flaades Ankomst til de danske
Farvande fyldte Folket med Ængstelse.
Aviserne taler ret uforbeholdent herom. Og et meget
talende Vidnesbyrd er en Notits i det ringstedske Blad
„Sjællandsposten“ for 9. Juli 1864, hvoraf man ser, at man
hin Dag er blevet stærkt foruroliget i Midtsjælland af en
vedholdende Kanontorden, som man satte i Forbindelse med
Rygtet om en Kamp med den østrigske Flaade. Da man
ikke kunde udholde Usikkerheden længere, telegraferede man
til København og fik Svar: at Kanontordenen skyldtes Kanon
eksercits paa Amager Fælled.
Den gamle, tidligere Politiker Frede Bojsen, der var
Løjtnant i 1864, erklærer, at trods Nederlaget paa Als var
der stærk Tillid i Hæren paa Fyn, efter at Steinmann havde
overtaget Kommandoen. Hans Dagsbefaling var ledsaget af
Paabud til det nye Mandskab om at slibe Bajonnetter og
Sabler; det blev gjort med godt Humør. Bojsen selv laa
med sine Folk paa Fænø — et udsat Sted; men der var
ingen Forsagthed.
Med Vaabenstilstanden den 12te Juli 1864 ophørte
General Steinmanns egentlige krigsmæssige Arbejde. Som et
Vidnesbyrd om, at man officielt anerkendte hans Indsats i
Krigen var det ogsaa, at han efter Fredsslutningen fik Stor
korset af Dannebrog (Ploug, der selv havde været den for
fejlede Politiks ivrigste Forfægter, skrev ondt, at det var
Storkorset med sorte Diamanter!) Kort efter udnævntes St.
til kommanderende General i Jylland. I denne Stilling vandt
han — skriver P. N. Nieuwenhuis i Biogr. Lex. — baade
sine Underordnedes og den civile Befolknings Højagtelse og
Hengivenhed, medens det ogsaa gav ham en særlig Position
at være Herre til Tybjerggaard.

-

48 —

Krigsminister.
Fraregnet de Diskussioner, der lejlighedsvis opstod om
1864, var der nu stille om Steinmanns Navn. Da Forfatnings
kampen i 1866 var ført til sin foreløbige Afslutning, meldte
Forsvarsspørgsmaalet sig paany. Ogsaa her opnaaedes der
ved Hærloven af 1867 og Flaadeloven af 1868 en Løsning,
der medførte forholdsvis Stilhed om dette Spørgsmaal i de
nærmest følgende Aar.
Af de nu offentliggjorte Dokumenter angaaende Stillingen
omkring 1870—71 (Aage Friis: Det nordslesvigske Spørgs
maal II) ses det, at Steinmanns Navn uden at være offentlig
fremme dog har ligget i Omridset af de Overvejelser, som
Ministerskiftet i Maj 1870 førte med sig. Ministeriet Frijs
afløstes den 28. Maj 1870 af Ministeriet Holstein-Holstein
borg, og Krigsminister Raasløff ombyttedes med Krigsminister
Haffner. Til disse Forhold sigter en Udtalelse af den afgaaede
Ministerchef, Greve C. E. Frijs, i et fortroligt Brev til den
mangeaarige Direktør i Udenrigsministeriet P. Vedel (20. Aug.)
Grev Frijs omtaler den spændte politiske Situation i An
ledning af den fransk-tyske Krig. De følgende Udtalelser i
Brevet er ikke helt klare, men bidrager til at karakterisere
Grev Frijs’ Opfattelse af den Mand, hvis Levnedsløb her
forsøges skildret.
„ . . . Som altid — skriver Frijs — gik man for lem
fældig til Værks og tog ikke Steinmann [formentlig til
Krigsminister] med; thi hvor udmærket en Expeditør han end
kan være og hvor samvittighedsfuld i Udførelsen af sit
Skrivearbejde og i Kendskab til Reglement og Bestemmelser,
saa vilde det efter min Formening, hvis vi atter skal i Krig,
være uforsvarligt at sætte ham til Overanfører, og dog har
han ikke faa Stemmer for sig i Armeen nu; men at skulle
— naar dette engang maatte ansees for tilraadeligt — vove
sin sidste Indsats med en saa fuldstændig aandløs og pro
saisk Størrelse som Chef, véd jeg nok, at jeg under ingen
Omstændigheder vilde paatage mig Ansvaret for, og det
næste Spørgsmaal bliver da: hvem saa? Jeg vilde snarere
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Accidents“ [Tilfælde].
Udtalelsen er betegnende for Grev Frijs, men fortæller
jo ogsaa en Del om, hvorledes man baade i Hæren og blandt
Politikerne saa paa General Steinmann. Bemærkningen om
Steinmann som Krigsministeremne faar Aktualitet 4 Aar efter.

General P. F. Steininann (II).

Holsteins Ministerium afløstes 14. Juli .1874 af Ministeriet
Fonnesbech, i hvilket Steinman — forøvrigt først den 26de
August — indtraadte som Krigsminister. Uden at komme
nærmere ind paa de politiske Bevæggrunde til denne Ud
nævnelse kan man vistnok sige, at Steinmanns Indtræden
Historisk Samfund
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— fra det ny Ministeriums Side — var tænkt som et Forsøg
paa at forlige Stemningen i Folket med Tanken om en
Forsvarsordning, der vilde kræve betydelige Ofre af Folket,
men i nogen Maade var hensyntagende overfor den alminde
lige Stemning.
Meningernes Brydning havde tilspidset sig mere og
mere om Hovedpunktet: Københavns Befæstning til Land
siden.
Steinmanns Overbevisning — vel ogsaa hans politiske
Instinkt — tilsagde ham at føre en Politik, der stilede mod
en Overenskomst. Og af Udtalelser fra Oppositionsførerne
— som G. Winther, F. Bojsen og Thomas Nielsen — ses
det ogsaa, at Steinmann er blevet modtaget med en for
holdsvis Velvilje. Da St. den 15de Oktober 1874 — paa
Foranledning af Berg og Bojsen — har fremsat sine „gene
relle Anskuelser“ angaaende Befæstningsspørgsmaalet, og
derunder erkendt, at Vægten ikke kan lægges alene paa
København, men at vi ogsaa efter vore Kræfter maa ordne
os militært i de andre Landsdele, udtaler G. Winther: „Det
er i alt Fald Tak værd, at vi har faaet denne Udtalelse, thi
der er dog visse Punkter, hvor der gives en Udsigt til en
anden Betragtning af hele Befæstningsvæsenets Forhold til
vor politiske Stilling“ („Rigsdagstid.“).
Og da Steinmann den 3die December 1874 har forelagt
Forsvarsforslaget, og Venstres Ordfører (F. Bojsen) svarer
Ministeren, fremhæver Bojsen først sit Partis Forsvarsvillie
og anerkender, at Krigsbestyrelsen i det forelagte Forslag
har taget Hensyn til fremsatte Ønsker (m. H. t. Uddannelses
tiden). Senere retter Steinmann en særlig Tak til Bojsen for
den Anerkendelse, der var ydet Ministerens Bestræbelser for
at komme Folketinget i Møde (Rigsdagstid.). Det var Steinmanns Haab, som han selv udtrykker det, at man ved
gensidig Imødekommen skulde faa Sagen løst.
Først den 12te Januar 1875 kommer den tilsluttende
Række Forslag om Befæstningsanlæg i Overensstemmelse
med bebudede Planer (Sikring af Hovedstaden fra Søsiden,
Hævdelse af Havnestæderne og Endestationerne for Banerne
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ved Store- og Lillebælt samt Flaadestation ved Agersøsund).
Og allerede da er det øjensynligt, at Vinden blæser stærkere
imod. Bojsen beklager Forslagets sene Fremkomst, men er
kender, at det er en Kompromissernes Plan, Udgangspunkt
for mange Muligheder. Steinmann udtaler senere, at det her
foreslaaede er noget, som man kan bygge videre paa, efterhaanden som vi faar Kræfter dertil.
Ledende Oppositionspolitikere fra den Tid har ikke været
fremmede for den Opfattelse, at det vilde have-været til
Fordel for den politiske Udvikling i Landet, om man var
kommet til en Forsvarsoverenskomst under Steinmanns og
Bojsens Førerskab. Men Modstanden i Oppositionen blev
stedse stærkere. Den 28de April 1875 udtaler Steinmann: Jeg
kan ikke løfte Forsamlingen til Offerberedvillighed, hvis den
ikke selv har den — men dette er det mest paatrængende.
Der naaedes intet Resultat. Forslagene forkastedes.
Ministeriet Fonnesbech maatte købe Aarets Finanslov med
Løfte om sin Afgang. Og den Ilte Juni 1875 traadte Mini
steriet tilbage for at afgive Plads for Ministeriet Estrup.
Steinmanns Rigsdagstaler er hverken mange eller særlig
lange. Den gamle Militær skinner altid igennem. Som noget
temmelig enestaaende i vor parlamentariske Historie kan det
anføres, at han altid indledede sine Forelæggelsestaler med
følgende Vendinger: Efter Hans Majestæt Kongens Befaling
har jeg herved den Ære for Tinget at forelægge etc. løvrigt
udtrykker han sig klart og ligetil, ikke uden en betydelig
naturlig Veltalenhed undertiden med en varm Appel til
Fædrelandskærligheden, lidt gammeldags i Formen, men ærlig
ment. Selv hans Modstandere („b. i „Politiken“ ved Steinmanns Død) forener en Kritik af hans militære Dispositioner
paa Als med en Anerkendelse af hans „fuldkomment hæder
lige Karakter, hans Elskværdighed og ligefremme Væsen“, der
gjorde ham „meget afholdt“.
Efter hans Tilbagetræden fra det korte Besøg i dansk
Indenrigspolitik overtog han atter i 1877 efter Anmodning
Stillingen som kommanderende General i Jylland, indtil han
i 1882 paa Grund af Alder stilledes a la Suite.
4«
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I Aarhus spillede han som Garnisonschef en frem
trædende Rolle, ikke mindst i selskabelig Henseende. At
komme hos General Steinmann var Tegnet paa at høre til
det bedste Selskab i Datidens Aarhus. Han havde først sin
Bolig paa Søndergade og siden paa Hjørnet af Fredensgade
og Søndre Allé (senere købt til Bispegaard). Ved de meget
paaskønnede Middage samledes foruden de højeste militære
og civile Embedsmænd Repræsentanterne for Byens bedste
Huse, Hans Broge, Brygger Meulengracht, Ceres, Grossererne
Koppel og Rahr, og fra Omegnen Mænd som Generalkonsul
Pontoppidan, Constantinsborg, og Godsejer Ingerslev, Marselisborg.

Paa Tybjerggaard.
De sidste 12 Aar af sit Liv tilbragte General Steinmann paa Tybjerggaard.
Tybjerggaard er en gammel Herregaard, der ligger
smukt paa Afslutningen af et Bakkedrag, der strækker sig
tværs gennem den nordlige Del af Tybjerg Herred og rime
ligvis har givet Herredet Navn. Bakkedraget falder paa to
Steder brat af mod det foran (mod Syd) liggende engagtige
Omraade. Paa den anden Bakkeafslutning ligger Tybjerg
Kirke, ved hvis hvide Mure Slægten Steinmanns sidste
mandlige Medlemmer er stedt til Hvile.
Mellem Kirke og Hovedbygning er Terrænet lavere, og
her ligger den anseelige gamle Avlsgaard, der er opført af
en af 1700-Aarenes Foregangsmænd paa Landbrugets Om
raade, Major West.
Hovedbygningen er for Midtfløjens Vedkommende op
ført (1762) af den fra omfattende litterær-videnskabelige
Arbejder kendte Tyge Jesper Rothe. Paa Sidefløjene har
General Steinmann foretaget betydelige Byggearbejder og
Restaureringer (ca. 1872).
Hovedfløjen er stilfuld, praktisk indrettet med store,
høje, lyse Rum. Foran mod Haven er der en højtliggende
Terrasse og nedenfor den i Landskabets naturlige Niveau
ligger den smukke Have i Parkstil.
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Tybjerggaard.

Til Hovedbygningen fører en gammel Lindeallé, og til
alle Sider breder sig iøvrigt de veldyrkede Marker, afsluttede
mod Vest af Tybjerg Skov.

Den gamle General — hans Kendingsnavn gennem en
lang Aarrække — havde tilbragt et Par Sommermaaneder
aarligt paa Gaarden, ogsaa mens han tjente i Hæren. Her
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samlede han da — foruden Medlemmer af Slægten — jævn
ligt sine militære Venner og Tjenestekammerater.
Sit Arbejdsværelse havde han i et stort Rum mod Sydøst.
Og det er et Vidnesbyrd om hans Efterlevendes Pietet overfor
ham, at dette Værelse endnu er udstyret som i hans Tid.
Efter at Generalen havde taget fast Bopæl paa Tybjerggaard, samlede han ofte en talrig Kreds om sig. Af denne
mindes Generalen for sin absolute Punktlighed, sin Ridder
lighed og sin smukke gammeldags Gæstfrihed.
Punktligheden var en Indlevelse fra den lange militære
Tjenestetid. Den kunde undertiden være særlig de unge
Damer blandt Gæsterne en Gêne ; men man lærte hurtigt at
indordne sig. Under den elskværdigt ridderlige Form, som
var ham egen, gennemførte han sin Husorden.
Præcis Kl. 8'A fandt den højtidelige Opmarsch Sted til
Morgenbordet, hvor han kunde lide, at man gav sig god
Tid. Efter Morgenmaaltidet gik han ud at se til sine Heste,
Hunde, Køretøjer, forhandle med sine Folk etc.
Forhandle er maaske ikke det helt rigtige Ord. Dertil
var han for meget militær. Han gav sine Ordrer, spurgte,
om de var forstaaet; var de det ikke, havde han intet imod
at gentage dem; men han huede ikke, at man sagde „Javel“
og saa gjorde Tingen galt.
Hans gamle Tyende mindes ham med Hengivenhed og
Ærbødighed. Han var — siger en af hans sidste Kuske —
en bestemt Mand, en retfærdig Mand, men han forlangte,
at alt skulde gaa som efter en Snor. Helst vilde han have
gamle Hestfolk i sin Tjeneste.
Han taalte ikke, at der blev røget i Staldene eller under
Arbejdet. Folkene maatte ryge paa deres Værelser, men ellers
ikke. Selv efterlevede han ogsaa Reglen. Og selv højtstaaende
Gæster maatte bøje sig for den.
En Dag kom en Nabogodsejer til Tybjerggaard. Gene
ralen saa Gæsten rygende i Alléen og kaldte straks paa
sin Kusk, idet han sagde:
— Vil De hente Forpagteren, Godsejer X ryger Cigar.
(Saa maatte Godsejer X ikke gaa ind i Udhusene).
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Politik blandede han sig aldrig i. Han stillede Vogn
til Raadighed for sine Folk paa Valgdagen, men udtalte sig

Interiør fra P. F. Steinmann’s (II) Arbejdsværelse.

aldrig om, hvad de skulde stemme. Selv var han Højre
mand af den gamle Skole. Han maatte, efter sin egen korte
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politiske Optræden at dømme, ikke kunne være tilfreds med
Estrup-Bahnsons Maade at „løse“ Forsvarssagen paa, men
udtalte sig aldrig offentlig. Hans Læsning paa Tybjerggaard
var de konservative Blade; men han holdt „Morgenbladet“,
saalænge C. Berg var Medlem af Redaktionen.
Lovtro var han til det Yderste. En Gang var hans
private Folk blevet tilsagt til Snekastning. Det paalaa ellers
Forpagteren at stille Snekasterne. Folkene spurgte, om de
skulde gaa.
Generalen svarede: Man adlyder en Ordre, men kan
protestere. Men man protesterer ikke ved at blive borte.
1 de første Aar efter at han havde taget Bopæl paa
Tybjerggaard, red han hver Dag en Tur. I sin høje Alder
dom maatte han køre. Men Sansen for Regelmæssighed i
Livsførelsen var indgaaet som et fast og ufravigeligt Led
i denne.
Naar Morgenmaaltidet paa Gaarden var indtaget i den
Tid, Gæsterne flokkedes paa denne, var Dagen fri indtil
Kl. 3, saa samledes man til Dagens Spadseretur, der enten
gik ad Alléen, til Grænsen for Tybjerggaards Omraade (ved
det saakaldte Magisterens Hjørne), eller til Skoven. Der var
i Reglen mange Damer som Gæster paa Gaarden, og navnlig
de yngre iblandt dem var ikke altid henrykte for Spadsere
turen ad en støvet Vej. Men sligt gjorde ikke Indtryk paa
den gamle General.
Gammeldags ridderlig og galant var Generalen altid.
Naar man paa Tilbagevejen kom til Haven, plukkede Gene
ralen en Rose til hver af Damerne, og den Rose bar man
saa til Middagen. Denne indtoges ogsaa præcis paa Klokke
slet. Sommetider kneb det for de unge Damer at møde
præcis, saaledes Frk. WiIster, en Datter af Generalen.
Paa godmodig Vis kunde det da more den gamle
General ved et ekstra Slag paa Gongongen at bringe Fart
i Tingene.
Forøvrigt veg han ikke tilbage for en skarp Replik. 1
Folkemunde gik en Historie om en nybagt Generalmajor,
der engang ved en Middag henvendte sig til Steinmann med

— 57 —
de Ord: „Nu haaber jeg, Excellencen vil erkende mig som
Kollega, nu jeg ogsaa er General.“ Steinmann skal have
svaret: „Jeg giver ikke meget for den General, der har tjent
sine Sporer paa de bonede Gulve.“ Den ny Generalmajor
tog hurtigt hjem.
Blandt Generalens faste Feriegæster paa Tybjerggaard
var i adskillige Aar General Zahlmann, Oberst Thulstrup,
Aarhus Borgmester v. Schmidten. En Datter af sidstnævnte,
Frk. Augusta v. Schmidten, var i Generalens senere Aar
Gæst paa Tybjerggaard i Vintermaanederne og bidrog ved
Samtale, Oplæsning og paa Spadsereture til at korte Timerne
for den ensomme gamle Mand. Disse Vintermaaneder levedes
i fuldkommen Stilhed og under en fuldkommen Regelmæssig
hed i Levemaade. Den gamle General elskede Samtaler, og
jævnlig faldt han paa sine regelmæssige Ture i Samtale
med Landsbyens Beboere, med hvilke han stod paa den
bedste Fod.
Landbruget paa Tybjerggaard blev den Gang, som før og
siden, drevet ved Forpagter; men den gamle General omfattede
dette som Godsets Forhold i det Hele med levende Interesse.
En af Egnens Folk, der har kendt den gamle General,
udtaler, at S. elskede Tybjerggaard, Egnen og Befolkningen.
Alt godt, der voksede op, havde hans varme Interesse. Naar
der var Halvaarseksamen i Tybjerg Skole, mødte Generalen
udenfor Skolen og trakterede Børnene med Boller. Hver Jul
fik to Elever i hver Klasse en Bog af ham. Tybjerg Læse
forening, der var stiftet allerede 1866, havde hans varmeste
Interesse, og han støttede den paa forskellig Maade.
Steinmann døde paa Tybjerggaard den 13de Februar
1894 — i 30-Aaret for de store Begivenheder, han havde
været saa stærkt med i.
Selv om Kritiken over Als nu levede op paany i Om
talerne af den Afdøde, var det dog udelukkende hædrende
Ord, der lød om den gamle General. Han har — udtalte
Provst Lic. theol. O. Waage, Herlufmagle, — haft den Lykke
at faa Oprejsning i sit Folks Omdømme og naa den An
erkendelse, han fortjente. Hans Kærlighed til sin Stand viste
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sig til det sidste ved den levende Interesse, som han følte
for alt, hvad der angik vor Hærs Udvikling og vort Lands
Forsvar og ved den Troskab, hvormed han holdt fast ved
ældre og yngre Kammerater.
Vi holdt alle af vor gamle General, og vi vil dybt
savne ham.
— Saaledes sluttede Provst Waage sin Tale. Og den
Højtidelighed, der prægede Jordefærden, den Deltagelse, der
vistes fra alle Sider, bekræftede Provstens Ord. Kongen
sendte personlig en Krans, og Godsets Beboere lagde en
Sølvkrans paa Baaren. Fire Officerer fungerede som Sørgemarskaller, og 100 Dragoner af Næstved Garnison afgav
Æresvagt ved Gaarden og Kirken. Godsets Beboere bar
Kisten ud af Hjemmet, og Officerer bar Kisten til Graven.

Byggeskikken i

Præstø Amts gamle Bøndergaarde.
Af Arkitekt H. Zangenberg.
Den gamle sjællandske Bondegaard er sikkert den,
som blandt Landets samtlige Gaarde og Huse har været
mindst paaagtet gennem Tiderne. Paa Grund af sin Uanseelighed i Forhold til saa mange andre Egnes Bønderbygninger, og ved sin ofte saa ligefremme og jævne Op
bygning, der især kendetegnes ved uregelmæssigt anbragte
Vinduer og Døre af forskellig Størrelse og Udseende, samt
en fuldstændig Mangel paa ydre Udsmykning, er den i høj
Grad blevet overset. Interessen for den har til de seneste
Aaringer været den mindst mulige, og naar den alligevel er
præget dybere i Folkets almindelige Bevidsthed end Gaardene i andre af Landets Egne, skyldes dette maaske mange
af vore større Malere, der ved deres Billeder har gjort sig
til Talsmænd for den sjællandske Gaards maleriske Ydre og
Indre5De lave og smalle Længer har oftest været bygget af
mindre godt Tømmer, der kun daarligt har kunnet staa sig
gennem Tiderne, og Vedligeholdelsen af Gaardene har ikke
altid kunnet holde Trit med Vejrligets og Tidens Indflydelse
paa disse Bindingsværksbygninger. Trods de gamle Byg
ningers beskedne og jævne Ydre har vi alligevel ondt ved
at undvære dem i det sjællandske Landskab, og det føles
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som et Savn, naar de forsvinder for at give Plads for mere
tidssvarende Bygninger. Stilfærdigt, uden at virke paatræn
gende over for sine Omgivelser, med hvilke de netop smelter
saa fortræffeligt sammen, glider disse gamle hvidkalkede og
straatakte Gaarde ind i Landskabet, og danner derved en
velgørende Modsætning til de fleste af de nyere Landbyg
ninger, der er opførte i de seneste Aartier.
De Bøndergaarde, som Tiden har levnet os i vore
Landsbyer, er næppe stort ældre end fra det 17de og 18de
Aarhundrede. Udskiftningen, der foregik i Slutningen af
sidstnævnte Aarhundrede, greb i mange Tilfælde saa for
styrrende ind i Landsbyernes Byggeform, at kun faa af de
gamle Gaarde blev tilbage i Byerne, medens Resten flyttedes
ud paa Markerne. Af de tilbageblevne Gaarde er en Del
blevet ombygget i Tidens Løb, men det er dog især Ud
viklingen i den sidste Menneskealder, der har bevirket de
resterende gamle Bygningers Omdannelse eller Fald.
Med enhver saadan gammel Gaards Forsvinden er der
gaaet historiske Værdier tabt, uden at man har haft nogen
virkelig Forstaaelse af, hvad der forsvandt. Der er derfor
god Grund til at være paapasselig overfor de endnu tilbage
værende Bygninger, at ikke disse sidste Rester skal forsvinde,
uden at der drages Omsorg for, at de nødvendigste Studier
bliver gjort forinden, saa at den gamle Bygningskultur der
ved reddes fra Forglemmelse1)- Bøndergaardene inden for
Præstø Amt giver maaske mere end nogen anden sjæl
landsk Egn Grund til at være paapasselig i saa Henseende,
idet Egnen i ældre Tider synes at have haft andre Gaarde
end den firlængede, som man nu altfor ofte er tilbøjelig
til at betragte som den eneste gamle Type paa en dansk
Bondegaard.
Som omtalt af Hr. Pastor C. Borre Larsen, Gedved, i
l) Dansk Folkemuseum, Vesterbrogfide o, København B., mod
tager gerne Optysninger om, hvor saadanne gamle Gaarde
findes, for efter Evne og Lejlighed at faa dem undersøgt,
opmaalt og fotograferet.
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den sidst udgivne Aarbog1), findes der andre og ældre
Qaardtyper lier i Landet end den firlængede, nemlig den
enlængede og den tolængede. Med sidstnævnte tænkes der
særligt paa Parallelgaarden, det vil sige en Gaard, hvor
Længerne ligger parallelt med hinanden, begge anbragt i
samme Retning, for det meste med Gavlene i Øst og Vest,
og hvor der er en større eller mindre Afstand mellem Læn
gerne. Netop indenfor Præstø Amts Grænser synes disse to
Typer at have eksisteret, endog saa sent som i det 18de
Aarhundrede.
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Fig. 1. Gaard fra Mon.
Efter Fi. Bojsen: „A f Møn’s Mistorie“ VI.

Vi vil først se paa den enlængede Gaard. Den bestaar
af en Række af Rum, alle samlet under ét Tag, liggende
det ene for Enden af det andet. Denne Byggeform var kendt
viden om i Danmark i Middelalderen, og Rækkefølgen var
gerne den, at Køerne stod i Rummet nærmest Beboelsen,
saaledes at der var et Skillerum imellem. I den anden Ende
af Beboelsen var Ildhuset-). En Sammenligning mellem denne
enlængede Middelaldergaard og den paa Fig. 1 viste Gaard
fra Møn viser, at selv om Typen har gennemgaaet nogen
Forandring indtil Slutningen af det 17de Aarhundrede, —
’) Aarbogen 1924, Side 26.
-) Se Nær og Fjern, Januar 1924, Jorgen O lrik: Vore gamle
Bondergaarde, S. 34.
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navnlig er flere Rum blevet tilføjede, — saa er Grund
trækkene de samme, Rummene for Folk og Fæ ligger stadig
i hinandens Forlængelse, og Stalden ligger ved Siden af
Beboelsen.
Den viste Tegning er udarbejdet paa Grundlag af en
Kommissionsbetænkning, afgivet til Kongen i 1684 i An
ledning af, at Hestgarden skulde lægges der paa Øen. Det
hedder heri: „Husværelser belangende, da findes paa faa
Steder Lejlighed, at Garden kan logere hos Bonden, efter
som det ikke vel kan tjene, at de bo og ligge i en Stue
tilsammen med Familien, og Kjøkkenet, hvor Bondens Folk,
være sig Kvindfolk eller Mandfolk, have deres Leje, er mere
et Røgested end tjenligt til Husværelse. De øvrige Bondens
Huse bestaa kun i Stalden til hans Kvæg og Lade til hans
Korn, som paa de fleste Steder er et Hus tilsammen med
Stuen og Køkkenet, foruden at Husene findes saa lave, at
næppe Mennisken, men ingen stor Hest kan staa skikkeligen
med sit Hoved under Loftet . . . Ikkun paa faa Steder hos
Bonden findes Skorstene, som dog er meget farligt“1).
Det ses altsaa, at Husene ikke har haft Skorsten, og
Røgen er da fra det aabne Ildsted (A) gaaet ud i Rummet,
hvorover der muligvis ikke har været Loft, og har fundet
Vej ud i det Frie gennem et Hul i Tagets Rygning, den
saakaldte „Lyre“. Rummet har ved lldstedsanordningen, og
tillige ved at være indrettet som Soverum, haft et rent
middelalderligt Præg. Lyreaabningen i Tagrygningen har
været kendt helt ned i vor Tid, og det er ikke mere end
16 Aar siden, at det sidste Lyrehus forsvandt i Danmark.
Skorstenene var endnu ikke almindelige paa Landet i Be
gyndelsen af det 16de Aarhundrede, hvad der ses af, at
Christian den Anden, da han en Gang foretog en Rejse
gennem Sjælland ved Midtvinterstide, befalede, at man skulde
sørge for Natteleje til ham paa et Sted, „hvor Skorsteen er“,
og som ellers belejligt kan være2), og endnu i 1684 har
') J. Paludan: Beskrivelse over Møn, Kbhvn. 1824, II, S. 341.
-) C. F. Allen: De tre nordiske Rigers Historie I, 1. Bd., S. 247.
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man altsaa kun faa Steder haft Skorstene i Husene paa
Møn, hvorfor et kongeligt aabent Brev i 1697 befalede
Bønderne paa Møn, at de inden to Aar under Fæstes For
tabelse skulde opføre Skorstene, da de ikke havde „hverken
Skorsten eller Esse moxen over det hele Land“1). Paa
Vemmetofte Gods var Forholdet dét samme, og i 1714 prises
Besidderen, Prins Carl, fordi han har draget Omsorg for,
at der da overalt paa Godset var indsat Skorsten i Bøn
dernes Stuehuse2). Paa Gammel Kjøgegaards Gods var Til
standen endnu i 1752 ikke den allerbedste med Hensyn til
Ildstederne. I Bøndergaardene boede den Gang en stor Del
Indsiddere, og medens Bondeboligens Ildsteder i de fleste
Tilfælde var i „lovlig" og god Stand, betjente Indersterne
sig af farlige, uforsvarlige, ubrugelige og „udygtige Ildgruer“.
Enkelte Steder fandtes dog „Pibe Esser“ i god eller lovlig
Stand — de var sikkert forholdsvis nye, — en enkelt
Inderste havde „en Skorsten med en Træpibe oven i“, og
endelig havde 2 Inderstefamilier „Fielle Esser“.
Den enlængede Gaard har særligt egnet sig for det
mindre Landbrug, og vi har de fortrinligste Eksempler herpaa i de gamle enlængede Husmandshuse, hvortil er knyttet
Jordbrug, og hvori Stald, Lo og Lade er forenet med Be
boelsen under ét Tag i samme Længe. Denne Type er
endnu almindeligt kendt over hele Landet. Som Bygning for
det større Landbrug findes den enlængede Gaard nu næppe
mere paa Sjælland, men denne Gaards Grundtræk kan dog
findes i enkelte nutidige gamle Gaarde, saaledes f. Eks. i
Byen Aashøj i Herfølge Sogn, hvor der i en nuværende
trelænget Gaard, — som tidligere har været firlænget —
findes Stald og Lade i Beboelseslængen, og netop dette
gamle Træk vil der være den største Grund til at fæste sig
ved, om man skulde finde det bevaret i gamle Gaarde, eller
ogsaa blot at man af nulevende ældre Folk faar Underret
ning om, at det har eksisteret i Gaarde, som de har været
*) Christensen: Hørsholms Historie p. 44 (efter Dokumenter i
Rigsarkivet).
-) Brasch: Vemmetofte II, S. 76.
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bekendt med')- Hvis det af den nulevende ældre Generation
endvidere kan oplyses, at en saadan Stalds og Lades Ind
retning ikke skyldes senere Tiders Lyst til Ombygning, vil
der være vægtige Grunde til at antage, at en saadan Byg
ning tilhører en oprindelig enlænget Gaard, der i Tidens
Løb ved Udvidelse og Tilbygning kan være blevet tre- eller
firlænget.
Den tolængede Parallelgaard kan føres tilbage til Mid
delalderen. I de gamle Skraaer (Vedtægter) for St. Knuds
Gilde i Storehedinge og for St. Eriks Gilde i Kalleliave, der
stammer fra Tiden omkring 1256, hedder det: „Den Gilde
broder, for hvem den forreste Del af Huset, det er: Køkken'-')
eller Stue, brænder eller ogsaa Laden med Kornet i den
Gaard, som han bor i. ham skal alle Brødre give Stud
(Understøttelse), nemlig 3 Penninge hver“. Det ses af Ord
lyden, at der her kun er Tale om to Huse til en Gaard.
Ganske vist er den ene af de nævnte Byer Købstad, men
der har sandsynligvis i 13de Aarhundrede og langt senere
næppe været nogen større Forskel paa Bebyggelsen i Køb
stad og Landsby, særlig for Storehedinges Vedkommende.
De tolængede Gaarde synes imidlertid paa Sjælland kun i
ringe Grad at være blevet bevarede gennem Tiderne; i
Synsforretninger fra den sidste Tredjedel af det 17de Aar
hundrede i Hammer Herred (Oreby og Sallerup), og omkring
Midten af det 18de Aarhundrede paa Gammel Kjøgegaards
Gods, nævnes kun ganske enkelte af disse Gaarde. Syns
forretningerne fra det 17de Aarh. er endda tvivlsomme, da
det er sandsynligt, at Synsmændene, som var udmeldt til at
syne og taksere Gaardenes Brøstfældighed, kun har fundet
noget at bemærke ved den nordre og den søndre Længe i
de to Gaarde, der her er Tale om. Med Sikkerhed kan
Typen imidlertid stedfæstes til Møn, idet Udskiftningskortet
fra 1784 over Byen Sømark i Magleby Sogn viser, at omtrent
’) Dansk Folkemuseum, Vesterbrogade 5 i København, mod
tager med største Taknemmelighed Oplysninger herom,
coqvina, maaske snarest en Gengivelse af det gamle Ord
Ildhus, sammenlign Køkkenet i den viste mønske Gaard.
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Halvparfen af Gaardene er af Paralleltypen, og flere af dem
har en karnapagtig Udbygning, et „Korslnis“, paa den ene
af Længerne.
Det maa meget beklages, at der hverken haves Opmaaling eller nærmere Beskrivelse af disse mønske Bygninger, da
saadanne havde ydet vægtige Bidrag til Oplysning om den
sjællandske Parallelgaards Udseende og Indretning. Parallel
gaarden har sikkert, ligesom den enlængede Gaard, forandret
Form gennem Tiderne, og mangen oprindelig Parallelgaard
findes maaske indbygget i nuværende gamle firlængede

Fig. 2.

Byen Sømark i Magleby Sogn. Mønbo Herred, Præslo Amt.
Ved Udskiftningen i 1784.

Gaarde. Denne Bevægelse spores f. Eks. tydeligt i thylandske
Bygninger, hvor Parallelgaarden for godt et halvt Aarlnmdrede siden var den aldeles overvejende og typiske for
Landskabet; men nu er den saare sjælden. Hvis en lignende
Bevægelse er sket paa Sjælland, hvad der ikke er utænkeligt,
er den imidlertid foregaaet paa et meget tidligt Stadium
(maaske allerede ved Middelalderens Slutning), og det hidtil
kendte sparsomme Antal af denne Type i Løbet af 17de og
18de Aarhundrede bekræfter denne Antagelse. Maaske er
det en Tilfældighed, men det kan lige saa godt være Lævn af
Historisk Samfund

5
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den samme Gaardtype, naar der fra Stevns’ sidst udskiftede
By Lund (udskiftet i 1861—62) i 1882 kunde meddeles, at
Staldlængen og Stuelængen som oftest laa lige over for hin
anden i de daværende firlængede Gaarde1)I det 17de og 18de Aarhundrede var de trelængede og
de firlængede Gaarde de almindelige, dog maa dette ikke
forstaas saaledes, at Længerne paa den Tid altid var sam
menbyggede, som det er almindeligt ved vore nuværende
gamle Bønderbygninger. Man skal være meget varsom med
at slutte sig til en Gaards oprindelige Form af dens nu
værende gamle Bygninger, idet den helt sammenbyggede
Form ofte først er blevet til i Løbet af det 19de Aarhundrede.
Længerne kunde vel tidligere være sammenbyggede, men var
lige saa ofte adskilte. Gaardene kunde være af meget for
skellig Størrelse. En firlænget Gaard i Rode i Dalby Sogn
(Faxe Herred) bestod saaledes ialt kun af 30 Fag: Stuehus
paa 9 Fag og de øvrige 3 Længer hver paa 7 Fag. De
kunde ogsaa naa op til 86 Fag, som ved en Gaard i Tybjerglille, dog var det almindeligste, at en firlænget Gaard
havde et Fagantal af 40—50 Fag, og en trelænget Gaard
fra 29—40 Fag2)- Længerne benævntes for det meste efter
Verdenshjørnerne: Nordre, Østre Længe o. s. v., dog hed
Beboelseslængen ligesom nu „Stuelængen“, men denne kaldtes
dog ogsaa „Ildstedlengen“ eller „Ildlengen“, hvortil hørte
Bagerovn, Skorsten og Kølle. Da disse tre Ildsteder nævnes
som samhørige i 1656, vil man se, at den Samling af Ild
steder om én eneste Skorsten, som er saa typisk for den
sjællandske Bondegaard, i hvert Fald for Køkkenarnens,
Bagerovnens og Køllens Vedkommende, har været kendt i
Midten af det 17de Aarhundrede paa Sydsjælland. Jern
ovnene, der formentlig har afløst de ældre Lerovne i Stuerne,
var kendt i Begyndelsen af 18de Aarhundrede (se Skiftet
Side 89), og Bryggerkedlen var sikkert det sidste Ildsted,
der tilføjedes det samlede Kompleks, efter at man havde
*) Dansk Folkemindesamling 1904, 48.
’ ) Severin Kjær: Fra Stavnsbaandets Dage, S. 119 og 222.
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lært at indmure Kedlen. Tidligere ildede man under Brygger
kedlen oven paa Køkkenarnen i Skorstenen, hvor den stilledes
paa en Trefod af Jern.
Gaardenes nuværende Grundplaner er forholdsvis ens
artede, dog kan der, navnlig med Hensyn til Stueplanerne,
være en Forskel, som vil ses af det efterfølgende.

Fig. 3. Grundplan af en Gaard i Sigerslev, Storeh. Landsogn, Stevns.
1. Forstue, 2. Skorsten, 3. Bagcrovn, 4. Koile, 5. Bryggerkedel, 6. Bryggers,
7. Dagligstue, 8. Kammer, 9. Bod, 10. Torvelius, 11. Lade, 12. Faarelius, 13. Port,
I I. Lo, 15. Stald, 16. Skærelo, 17. Brønd, 18. Indkørsel.
a. Bord, b. Bænke, c. Vraaskab, d. Bilægger, e. Himmelsenge, f. Stol.

Paa Fig. 3 ses en Gaard i Sigerslev i Storehedinge
Landsogn, og den er et ganske godt Eksempel paa, hvor
5»
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forandret en Gaard har kunnet blive i Løbet af det 19de
Aarhundrede. De punkterede Linier viser, hvorledes Gaarden
saa ud i December 1923, og den oprindelige Indretning
fremgaar af en Synsforretning, der blev afholdt den 19de
September 1820 i Anledning af Gaardens Aflevering fra
Fæsteren under Gjorslev Gods Christen Hansen til hans
Søn Peder Christensen. Saadanne Syn skulde afholdes efter
Forordningen af 8de Juni 1787, og de vedhæftedes gerne
Fæstebrevene, der udstedtes til de nye Fæstere. BygningsBesigtigelsen lyder saaledes:
1. Stuelængen bestaaende 8 Fag og 1 Fag Lyde') bygget
af Eege Undertømmer nogle faae Stykker undtagne og
Fyrre Overtømmer undtagen en Sparre som er af Bøgetræe, klinede og murede Vægge, Straaetag, belagt i Ryg
ning med Tørv, indrettet fra Nordre Ende 2 Fag til et
Kammer, deri 2 Fag Vinduer, det ene Fag i Træesprodser
med Beslag, for Kammeret en rødmalet Dør med Beslag.
3 Fag til en Stue deri 3 Fag Vinduer og et enkelt og
for Stuen en rødmalet Dør med Hængsler og Klinketøi,
1 Fag til Forstue deri en muret Skorsteen og Bagerovn
med Skuur, for Forstuen 2 Halvdøre med Beslag og den
øverste med Laas og Nøgle, 2 Fag til Bryggerhuus deri
en Jordkiølne'-’) med Flager og for Bryggerhuuset 2dc
Halvdørre med Beslag. Over dette Huus er Loft hvoraf
over de 4 Fag er gammelt og brystfældigt. I nordre Ende
en klinet og i Syndre Ende en dukket Gavl3).
Denne Længde i nogenledens god Stand.
2. Den nordre Længde bestaaer af 6 Fag bygget af Fyrre
Over- og Undertønimer, murede Vægge, Straaetag belagt
1 Rygningen med Kragetræer, indrettet fra Vestre Ende
2 Fag til Tørvehuus, der for en Dør med Beslag, 2 Fag
til Lade, 2 Fag til Faarehuus, derfor en Dør med Beslag.
') Tilbygning til Siden af Huset, her over Bagerovnen.
-') Maltkølle til at tørre Malt paa, bygget paa Jorden i Mod
sætning til dem, der indrettedes paa Loftet over Bryggerset.
'■') Se heroin i Aårbogen for 1923, S. 21.
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I Vestre Ende var opsadt en Bod1) og Østre Ende sam
menbygget med Østre Længde.
Denne Længde i niaadelig Stand.
3. Den østre Længde bestaaer af 11 Fag og 4 Fag Lude'-’),
bygget af forskjellig Under- og Overtømmer, Straaetag,
belagt i Rygningen med Kragtræer, klinede og murede
Vægge, indrettet fra nordre Ende 2 Fag til Lade, derfor
en liden Dør med Beslag, 2 Fag til Portrum, derfor Port
og Laage med Beslag, 5 Fag til en Lade, 2 Fag til en
Loc, derfor 2 Halvdørre med Beslag, i nordre Ende en
dugget Gavl") og i søndre Ende sammenbygget med
Søndre Længde.
Denne Længde i maadelig Stand.
4. Den Søndre Længde bestaaendc af 13 Fag og 2 Fag
Lyde, bygget af forskellig Under- og Overtømmer, Straae
tag, belagt i Rygningen med deels Tørv og deels Krage
træer, klinede og murede Vægge, indrettet fra østre Ende
4 Fag til en Stald deri 3 Hestebaase og 3de Qvægbaase,
derfor 2 Heeldørre med Beslag, 2 Fag til en Skiæreloe,
derfor 2 Halvdørre med Beslag, 3 Fag til en Lade, 2 Fag
til en Loe, derfor 2 Halvdørre med Beslag, 2 Fag til
Lade I Vestre Ende en dugget Gavl og i Østre Ende
en Skraaegavl1).
Denne Længde i god Stand.
Som man ser, er det en aldeles fortrinlig Beskrivelse,
som sammenholdt med Bygningerne paa Stedet giver sikre
Beviser for disses tidligere Udseende. Der skal dog knyttes
enkelte yderligere Oplysninger til denne Beskrivelse. Det er
ikke almindeligt, at Stuelængen, som her, ligger i Vest med
’) En Bod er her en Tilbygning med risflettede Sider og
Halvtag over.
-) Lude = Lyde.
3) Dugget skal være Dukket, se Side 66.
*) En Skraagavl skal her muligvis tages i den Betydning at
den øverste Del af Overgavlen er skraat afskaaret og tækket
med Straa (afvalmet).
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Gavlen i Syd og Nord. Naar dette findes her, er Grunden
sikkert den, at man har villet anbringe Stuelængen overfor
Gadelængen, og da Gaden ligger i Syd—Nord, er Stuelængen
kommet til at ligge samme Vej. Den almindelige Regel er
ellers den, at Stuelængen, efter Landsbyens Anlæg, er lagt
som Gaardens nordre eller søndre Længe, hvorved den enten
kommer til at ligge parallelt med Gadelængen eller vinkelret
paa denne, men den lægges aldrig ud til Gaden, og der er
gerne i Bygningerne sørget for, at saa faa Aabninger som
muligt vender ud til Omverdenen. Grunden hertil er sikkert
at søge i fjerne Ufredstiders voldelige Overfald paa de
magtestøse Landsbyer, maaske ogsaa deri, at man har villet
skærme og beskytte sig mod paatrængende Nysgerrighed og
nyfigne Blikke, naar man kom indenfor Porten til sit eget.
Endnu skal der blot peges paa den lille Stald, hvori det
vistnok har knebet at faa Plads til Gaardens daværende
Besætning: 6 Heste og 2 Køer. Endvidere ses det, at der
hører en Lo til hver Lade, og at Faarehuset er anbragt
mellem to Lader. Bag Stuehuset ligger Haven, og heri ligger
Brønden, efter gammel Skik udenfor Bryggersdøren. Mød
dingen har tidligere ligget inde paa Gaardspladsen, saaledes
som det var almindeligt i gamle Gaarde, og som det endnu
kan findes flere Steder, senere blev den flyttet udenfor
Gadelængen, langs med denne og Gaden. Beboelsesforholdene
.er her meget smaa, der findes kun de nødvendigste og
almindeligste Rum, især naar man tager i Betragtning, at
Kammeret ikke brugtes til daglig, men snarest var at betragte
som en Slags Øverstestue, et Rum der almindeligt var be
nyttet som Klæde- eller Kistekammer, og som kun ved
festlige Lejligheder anvendtes som Gildestue. I ældre Tider
blev Kammeret gerne brugt som et Slags Forraadskamnier,
og heri kunde staa et Sengested (maaske til Pigen), Tønder
og Fjerdinger, Dejgtrug, Bikuber m. m.
Selv om de fleste af Stuelængens Rum gaar igen fra
Gaard til Gaard, vil der dog være Grund til at se paa flere
andre Planer end den viste og især fæste Opmærksomheden
ved et bestemt Forhold, nemlig Hovedindgangen til Længen.
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Af Grundplanen fra Sigerslev ses det, at Husets eneste
Indgang fra Gaardspladsen sker gennem en Dør i Skorstens
faget, til et Rum foran Skorstenen, benævnt Forstue. Denne
Forstueform har sikkert været meget udbredt over den sydlige
Del af Præstø Amt, men samtidig har andre Forstueformer
været i Brug.

Fig. 4.

Grundplan af cn Gaard fra Lund i Lyderslev Sogn, Stevns.

1. Bislag, 2. Dagligstue, 3. Kokken, 4. Skorsten, 5. Bagerovn, 6. Koile,
7. Bryggerkeddel, 8. Bryggers, 9. Melkaminer, 10. Pigekammer, 11. Spisekammer,
12. Mellemstue, 13. Øvcrstestue, 14. Huggelius, 15. Karlekammer, 16. Tofteport,
17. Loer og Lader, 18. Gadeport (Agerum), 19. Hestestald, 20. Skærelo, 21. Kostald,
22. Mødding, 23. Opkørsel.
a. Bord, b. Bænke, c. Vraaskab, d. Bilægger, e. Senge, f. Løj bænk,
g. Vask, li. Kanderæk, i. Skab, k. Dragkiste.
Tegningen er udført paa Grundlag af cn til Folkemindesamleren Jens Kamp
indsendt Tegning. Desværre har Indsenderen ikke gjort Rede for Udhusrummene,
ligesom han øjensynlig har indsat flere Spiltov i Stalden, end der har været paa
selve Stedet.

Paa Grundplanen, Fig. 4, af en Gaard fra Lund i Sydstevns ses det, at Rummet foran Skorstenen, der i Sigerslev-
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Gaarden var Forstue, her benyttes som Køkken, og at der
i Forstuedørens Sted er blevet anbragt et Vindue i Yder
væggen. Her findes to Indgange til Stuelængen fra Gåards
pladsen, hvorfra man gennem den vestligste Dør kommer
direkte ind i Bryggerset, medens man ad den anden Yderdør
kommer ind til Dagligstuen gennem en Forstue, der er bygget
paa Siden af Huset, det saakaldte „Bislag“. Bislaget har
været meget udbredt i Amtet og kendes fra forskellige
Herreder: Tybjerg, Stevns, Faxe og Baarse.

Fig. 5.

Gaard med Bislag i Udby i Baarse Herred.

Paa hosstaaende Billede af en Gaard fra Udby i Baarse
Herred ses et saadant Bislag, hvori dog er indbygget et
mindre Kammer foruden Forstuen. Dette Træk var ikke
ualmindeligt og kan findes i enkelte Gaarde endnu, men
Bislaget er forøvrigt en stor Sjældenhed i vore nuværende
gamle Gaarde, og der maa ledes vidt omkring for at finde
et saadant nu om Stunder.
Men tilbage til Grundplanen af Gaarden fra Lund.
Beboelseslængen er her rigere udstyret med Rum end i
Sigerslev-Gaarden. Bryggerset er her paa 3 Fag, og Vest
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for Bryggerset findes to mindre Rum, et Melkammer og et
Pigekammer. Skorstenen har det samme Antal Ildsteder som
i Sigerslev. Dagligstuen har en lidt anden Sengeopstilling
end i Sigerslev-Gaarden, men dette skal vi senere vende
tilbage til. Ved Siden af Dagligstuen findes en Mellemstue
paa 2 Fag med bagved liggende Spisekammer, og dette
sidste Rum er sikkert blevet fraskilt i en senere Tid, idet
Mellemstuen eller „Kammerset“ oprindeligt har naaet fra
Ydervæg til Ydervæg. I Stuehusets østre Ende findes en
Øverstestue paa 3 Fag. Dette at Kammeret er indskudt
mellem Daglig- og Øverstestuen er meget kendt i andre
sjællandske Egne, men de syd- og østsjællandske Gaarde
afviger ofte fra andre sjællandske Gaarde ved at Daglig- og
Øverstestuen er anbragte ved Siden af hinanden. Ganske
vist er dette Træk ikke ukendt i andre Egne paa Sjælland,
men forekommer ikke der saa hyppigt som i Sydsjælland.
Som et Eksempel paa en tredie Forstueordning vises paa
Fig. 6 en Gaard fra Torpe ved Herlufmagle i Tybjerg Herred.
Her findes ligeledes 2 Indgange fra Gaardspladsen, den
ene direkte til Bryggerset og den anden til en Forstue,
liggende foran Skorstenen, men helt adskilt herfra, og kun
med Indgang til Dagligstuen. Mellem Forstuen og Skorstenen
findes en Gang, der danner Forbindelsesledet mellem Daglig
stuen og Bryggerset, og som er lukket mod Dagligstuen
med en Dør. Denne Forstueordning finder man meget udbredt
i Østsjælland, hvor den især findes i Skovboegnen, ligeledes
i den midtsjællandske Del af Præstø Amt. Da den her viste
Gaard er interessant i flere af sine Enkeltheder, — den er
nu forlængst delvis nedrevet og ombygget, — er der Grund
til at se nærmere paa den Syns- og Overleveringsforretning,
der afholdtes, da den i 1840 overleveredes til Fæsteren,
Skolelærer og Kirkesanger Mikkel Rasmussen i Herlufmagle,
senere Sognefoged, Stænderdeputeret og Medlem af den
grundlovgivende Rigsforsamling. Synsforretningen over Byg
ningerne lyder saaledes:
1. Stuehuset, der er beliggende i Nord, bestaar af 13 Fag,
bygget af Ege Undertømmer og Fyrre Overtømmer med
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Undtagelse af et Par Sparre Kobbel, der er af Elletræ,
samt opført med klinede Vægge og Straaetag, lægtet over
6 Fag med Fyrrelægter og over de øvrige 7 Fag belagt
med Rafter. — Huset er. fra vestre Ende indrettet saaledes: 1 Fag til Kammer, 3 Fag til Øverstestue, 3 Fag
til Dagligstue, 1 Fag til Kjøkken, hvori er Skorsteen og

Fig. 6.

Grundplan af en Gaard i Torpe, Herlufmagle Sogn.

1. Forstue,
2. Skorsten,
3. Bagerovn,
4. Bryggerkedel,
5. Bryggers,
6. Kaminer, 7. Pigekammer, 8. Dagligstue, 9. Øverstestue, 10. Kammer, 11. Gadeport,
12. Indkørsel, 13. Brønd, 14. Tørvehus, 15. Lade, 16. Lo, 17. Hølade, 18. Tofteport,
P. Foderlo, 20. Hestestald, 21. Kostald, 22. Karlekammer.
a. Bord, b. Bænke, c. Vraaskab, d. Bilægger, e. Senge (Himmelsenge).

Bagerovn1), sidste med Skuur, 2 Fag til Bryggers og
Kammer, 1 Fag til Pigekammer samt 2 Fag til Portrum.
Over 10 Fag af Længden er Brædde-Loft, og er Huset
forsynet med 2 halve Porte, 6 hele og 2 halve Dørre
*) Efter dette kunde det jo se ud som om Forstuen da mang
lede, men efter Slægtens Udsagn skal den have været der i
1840, da den ikke vides at være blevet indrettet senere.
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samt 6 Fag og 5 Stk. enkelte Vinduer, deels i Blye og
deels Træ-Indfatning, alt med fornødent Beslag og Lukkelse. — Denne Længde er i god brugbar og beboelig
Stand og uden Mangler.
2. Den østre Længde bestaar af 10 Fag, hvoraf de to nord
ligste Fag ere af Bindingsværk med klinede Vægge og
forskellige Slags Undertømmer og de 8te sydligste Fag
opført af stampet Leer (:saakallet Pisee eller Wällerwänd:)
med Vægge af een Alens Tykkelse og tre Alens Høide.
— Bemeldte 8 Fags Længde er ialt 23 Alen og sammes
Vidde er indvendig maalt 8 Alen. Bygningerne er fra
nordre Ende indrettet saaledes: 2 Fag til Tørvehuus, 3
Fag til Lade, 2 Fag til Loe og 3 Fag til Lade, og er
Bygningen af Fyrre-O vertømmer og lægtet overalt med
Fyrrelægter, tækket med Straaetag og forsynet med 2
halve Dørre med Beslag og Lukkelse.
Denne Længde er gammel men i forsvarlig Stand
og uden Mangler hvorhos bemærkes at Bygningens Ud
vægge ere tilbørlig forskjellede med Kalk og Gruus.
3. Den søndre Længde bestaar af 14 Fag, bygget af EgeUnder og Fyrre-Overtømnier, klinede Vægge og Straaetag,
indrettet fra østre Ende: 3 Fag til Høelade, 2 Fag til
Portrum, 3 Fag til Lade, 2 Fag til Loe og 4 Fag til
Lade. — Længen er lægtet med Fyrre-Lægter og forsynet
med Port og Laage samt 2 hele og 4 halve Dørre med
fornødent Beslag. — Denne Længde er i god og brugbar
Stand og uden Mangler.
4. Den vestre Længde bestaar af 10 Fag bygget af EgeUnder og Fyrre-Overtømmer, klinede Vægge og Straaetag,
samt belagt med Rafter; indrettet fra søndre Ende: 2 Fag
til Foderloe, 3 Fag til Hestestald, 4 Fag til Koestald og
1 Fag til Karlekammer. Længden, der er forsynet med
2 hele og 3 halve Dørre med fornødent Beslag og Luk
kelse, er gammel, men dog i brugbar Stand . . . .
Ved Gaarden er anbragt en gammel steensat Brønd
med gammelt Brøndværk, og om Haugen Hegn bestaaende
deels af Steengjerde og deels af Jordvold.
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Foruden den mærkelige Byggeniaade, der omtales ved
den østre Lade, er der endnu nogle andre Ting, man bør
fæste Opmærksomheden ved. Ved Stueplanen her findes et
Kammer i vestre Ende. Et saadant Kammer er ikke ukendt
hverken i Øst- eller Vestsjælland, og er saaledes ikke absolut
typisk. Beliggenheden ovenfor Øverstestuen kunde tyde paa,
at Kammeret er opført senere, idet der oprindeligt har manglet
et saadant, hvis ikke Øverstestuen tidligere har været be
nyttet som Kammer. Endvidere har Kammeret i Vest faaet
Skorsten, hvorved det er blevet muligt at opvarme Storstuen,
der ellers altid er et koldt Rum, som ikke kan opvarmes.
Nord for Bryggerset findes endnu et Kammer, der sikkert
er indrettet paa den oprindelige Maltkølles Plads. Malt
køllernes store Brandfarlighed var man allerede i Slutningen
af det 18de Aarhundrede blevet klar over1), og man bestræbte
sig derfor at faa dem fjernede fra Stuehusene. Helt undvære
dem kunde man ikke, da Øllet paa Landet altid blev hjemme
brygget. Flere Gaardmænd slog sig da sammen og byggede
i Fællig en Kølle eller „Kølne“ paa et passende Sted, hvor
den ikke kunde være til nogen Brandfare for de omliggende
Bygninger.
Et Bevis for, at Kammeret i Bryggersets Nordside er
indrettet senere, har man i den Nord for Stuelængen liggende
Brønd, anbragt i Haven ud for Bryggerset, og hvortil der
sikkert tidligere har været en bekvem Adgang fra en Dør i
Bryggersets Nordvæg. Endnu skal bemærkes Karlekammerets
Beliggenhed ved Stalden med direkte Indgang hertil fra
Kammeret. Dette er ikke helt usædvanligt i sjællandske
Gaarde, især hvor Kammeret, som her, har kunnet anbringes
ved en Port og i Nærheden af Stuehuset. Men denne Skik
er dog sikkert mere almindelig i Jylland.
Som en sidste Grundplan vil vi paa Fig. 7 se paa et
Stuehus fra Bakkebølle i Vordingborg Landsogn.
Huset har Bislag paa Længens Gaardside, og herfra
■) lflg. Forklaringer fra Amtinændenc i 1789 oin de i Danmark
brugelige Bygningsmaader. — I Rigsarkivet.

-
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kommer man ind i Husets Dagligstue, der er bemærkelses
værdig ved Bordets Plads, idet Langbordet ikke, som ved
de andre viste Planer, staar langs med Vinduerne, men langs
med Skillerummet, en Anbringelse af Bordet, der kan føres
tilbage til Middelalderen. Ved Siden af Dagligstuen ligger
en mindre Øverstestue, og ovenfor Dagligstuen er bygget et
„Korsluis“, hvori er indrettet et Forraadskammer. Dette
Kammers Tilføjelse til Stuelængen er kendt fra andre Steder
i Amtet under den Form, at man har bygget en Lude (en
Halvtagsbygning) til Siden af Længen og heri indrettet
Kammeret. Dette er maaske Forløberen for det senere kendte
„Korshus“. — Ved Siden af Dagligstuen ligger Køkkenet
eller Bryggerset, hvori Skorstensfaget ikke er særligt fraskilt,

Fig. 7. Grundplan af et Stuehus i Bakkebolle, Vordingborg Landsogn.
I. Bislag, 2. Skorsten, 3. Bagerovn,
Bryggerkedel, 5. Bryggers, G. Lofts
trappe,
7. Kaminer,
3. Dagligstue, 9. Kammer (til saltede Spisevarer og Øl),
Id. Øverstcstf.c.
a. Langbord,
b. Bænke, c. Vraaskab, d. Alindre Bord, c. Himmelsenge,
f. Stole, g. Bilæggerovn, li. Gaasebænk, i. Uhr, k. Maltkværn.

og hvorved denne Plan adskiller sig væsentligt fra de tid
ligere viste. Køllen savnes her og er flyttet til et særskilt
lille Hus, der ligger et Stykke fra Gaarden. Bryggerset har
Indgang fra Gaardspladsen, og i den modsatte Side findes
Husets eneste Udgang til Haven, alt i Overensstemmelse
med de tidligere viste Planer. Ligeledes er her et Kammer
ved Siden af Bryggerset, formentlig til Pigen. Huset har,
fraset de to Kamre og Bislaget, en ikke ringe Lighed med
den først viste Grundplan af Gaarden i Sigerslev, og er
utvivlsomt en meget gammel Form for en sydsjællandsk
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Gaard, og begge disse Eksempler viser, hvor nøjsom man
i denne Egn har været med den egentlige Bolig.
Et lignende Eksempel paa en Bolig med faa Rum vises
for Husmandshusenes Vedkommende ved følgende Syns
forretning fra 1792 af et Hus i Sjolte ved Bredeshave (Snesere Sogn), der tidligere var Møllehus:
„Dette Huus bestaaer af 7 fag Bindingsværk, meest
af Egestolper og Løhsholter, Bjælker af Fyhr, leidestkr.
af ask og fyhr, Sparrer af Ask og bøg, samt lægter af
fyhr og Elle, 2de Riisgavle og klinede Vægge og Halm
tag. — I denne Bygning er trende Fag indrettet til
Stue, 1 fag til Kiøchen, 2 fag til Loe og Stald og 1 til
Faarehuus, derudi en Skorsteen og Bagerovn, aldt for
synet med fornødne Dørre og Vinduer, og Loft over
3 fag, . . . .
Bemærkelsesværdigt er det sidste, at der kun er Loft
over 3 Fag, rimeligvis over Stuen, baade Køkken, Lo og
Stald har savnet dette.
I det foregaaende er der ved Synsforretningerne gen
tagne Gange blevet berørt forskellige Enkeltheder ved de
gamle Bygningers Byggemaade, og vi vil da her se lidt
nærmere paa disse, selv om der i Aarbogen for 1923 af
Husmand Chr. Olsen, St. Thorøje, er fremført en Del ud
mærkede Iagttagelser herom.
De gamle Bygningers Vægge er almindeligt opført af
Bindingsværk med vundne og lerklinede Tavl. Bindings
værkets Tømmer, Stolper og Løsholter, er vel-i overvejende
Grad af Eg, men det kan dog hænde, at man har anvendt
enkelte Bøge- og Fyrre-Stolper og Løsholter, især i Skille
rum, naar der har været Mangel paa Egetræ, og dette har
især været Tilfældet paa Holmegaards og Gisselfeldts Godser.
At det ikke altid har været lagret og tørret Bygningstømmer,
der anvendtes i Bygningerne, ses f. Eks. af, at Søren An
dersen fra Aastrup i Kongsted Sogn i 1709 paa Faxe-StevnsHerredsting erkender at have faaet Tømmer af Tønne Grubbe
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til Lystrup til at opbygge sin afbrændte Gaard med, men
det var „grønnt thøminer aff Skofven, som hand self paa
egen Bekostning hafver maattet ladet opbyge“1). Tømmeret
blev gerne skaaret paa de tre Sider ved Hjælp af en Langsav,
og til at betjene denne fordredes to Savskærere, hvoraf den
ene stod i en Grav, „Savgraven“, hvorover Trækævlen hvi
lede paa Underliggere tværs over Graven, den anden Sav
skærer stod ovenover Graven. — Stolperne er almindeligvis
stillede paa Sten, de saakaldte „Syldsten“, og det er først
i senere Tider, at man har lært at anbringe Stolper paa et
gennemgaaende Stykke Tømmer forneden, det saakaldte
„Fodtømmer“ eller „Fodstykke“. Fodstykker blev paa enkelte
Godser indført ved Udskiftningen og anvendtes da meget
sparsomt og kun til Stuelængerne, hvad der ses af forskellige
Indberetninger og Synsforretninger fra Tiden omkring 1790.
Forneden kan der undertiden være anbragt et Tømmerstykke
mellem Stolperne over Grundstenene, det saakaldte „Syldstykke". Det er blevet lagt ind bagefter at Stolperne var
rejst, og bliver holdt paa Plads ved at der er boret Træ
nagler paa skraa gennem Syldstykker og Stolper. Løsholternc
er de vandrette Tømmerstykker, der er anbragt lige under
Vindueshøjde, og som er indsat mellem Stolperne. De er
tappede i Stolperne, og gennem Stolpen og Tappen i Løsholtet er drevet en Trænagle for at fastholde Løsholtet.
Afstanden mellem Stolperne kaldes et Fag (i ældre Tider
„Veg“ eller „Veggerum“), og Fagene kan være af forskellig
Størrelse, varierende fra 21/.» til 3 Alen (1,25—2m). Som
Regel er Skorstensfaget det bredeste Fag i Stuelængen, hvad
der er naturligt, fordi Skorstensrummet skal være nogenledes
bredt, naar det skal indeholde Arneildstedet, og der skal
være nogen Plads mellem dette og Bryggersvæggen, saa at
man kan færdes der ved Tilberedningen af Maden. Til at
hugge Tap-Huller med i Bindingstømmeret brugtes i ældre
Tid en Økse med to Skær, et paa langs og et paa tværs,
den saakaldte „Tværøkse“. Med Langskæret huggede man
’) Faxe-Stevns Herreders Tingbog.
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paa langs ad Taphullet, og med Tværskæret udhuggede man
det mellemliggende Træ. Der fordredes en umaadelig Sikker
hed til at bruge dette Stykke Værktøj, og man maa i høj
Grad beundre de daværende Tømrere for det Arbejde, de
udførte med saa primitivt Værktøj. Senere afløstes Tvær
øksen af Stemmejernet.
Ydervæggenes Bindingsværk er foroven samlet ved et
Stykke Tømmer, der kaldes Læden (i ældre Tider Leide eller

Fig. 8.

Gaardside af et Stuehus i Torpe, Herlufmagle Sogn.

Leidestykke), og dette var gerne af Fyrretræ, fordi der hertil
skulde bruges længere Stykker, end der almindeligt kunde
skaffes af Eg. Læden, der er gennemgaaende i hele Husets
Længde, bestaar gerne af 2 eller 3 Stykker Træ, samlet ved
eller over en Stolpe. Stolperne er foroven forsynet med en
lang Trætap, der gaar helt gennem Læden og rager ca. 3
à 4 Tommer (7,5—10 cm) op over Læden. Imod denne
Stolpetap støttes Spærene forneden, og de vilde saaledes
skyde Væggene udefter foroven, hvis ikke Ydervæggene var

81
indbyrdes forbundne ved Tværskillerum og Husets Bjælker.
Bjælkerne er altid af Fyr og er forbundne med Bindings
værkets Stolper ved at hver Bjælkeende er tildannet med en
lang Tap, der er stukket gennem Huller, som er hugget
gennem Stolperne foroven under Læden. Bjælketappen, der
kaldes „Bjælkehoved“, rager ca. 5 à 6 Tommer (13—16 cm)
frem foran Stolpen, og i Bjælkehovedet er anbragt en eller
2 Trænagler paa Stolpens udvendige Side, som hindrer
Stolpe og Væg i at glide fra hinanden, se Fig. 8.
Senere anbragte man Bjælkerne saaledes, at man skar
dem halvt i halvt med Stolperne, men stadigt saaledes, at
et Stykke af Bjælkeenden ragede udenfor Stolpen med et
Hoved, og tilsidst, omkring Midten af forrige Aarhundrede,
lærte man at lægge Bjælkerne ovenpaa Læden og tappede
da Spærene i Bjælkerne. Denne Konstruktionsmaade kaldtes
„Kæmningsværk“. Bjælkerne var „kæmmede“ paa Læden,
men den vandt ikke Indpas uden store Betænkeligheder fra
Landbefolkningens Side, da man mente, at en saadan Længe
maatte blæse omkuld.
Til Spærene anvendtes den mest forskellige Blanding
af Træ, Fyr, Ask, Eg og Bøg, ja endog Elletræ anvendtes,
som det kunde skaffes, ligeledes til Lægter. Spærene krydser
hinanden foroven, og i Krydset er anbragt en „Ryglægte“.
Denne Ryglægte betød i tidligere Tider mere end nu, da
den bar en Del af Taget, hvor dette var tækket paa Rafter (se
Synsforretningen S. 72 og 73), og denne Tækkcmaade har
især været udbredt i Skovegnene, da man der havde lettest
ved at forskaffe sig Rafterne, hvoraf der brugtes en større
Mængde til et saadant Tag. Raftetækningen er meget gammel
og har utvivlsomt Ahner tilbage i Oldtiden. Paa Billedet,
Fig. 9, ses den indvendige Side af et Tag tækket med Rafter.
Mellem Spærene lagdes et Lag af Rafter, der forneden
hvilede paa Læden (Tagremmen) og foroven paa Ryglægten.
De Iaa altsaa i samme Retning som Spærene og kunde
undertiden være støttet yderligere af en à to tynde Aase,
anbragt tværs over Spærene, altsaa i samme Retning som
vore nuværende Lægter. Tværs over Rafterne, ovenpaa disse,
Historisk Samfund

(>
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anbragtes et „Brotag“, et helt Lag af tyndere Kviste (som
Regel Risbøge), og herpaa syedes Halmen med Pilevidjer
(Rødpil) eller Simer af Halm. Denne Tækkemaade er nu
næsten forsvundet. Den blev afløst af Aske-, Fyrre og ElleLægterne, der blev lagt vandret, tværs over Spærene, og
fastholdt til disse, først med Trænagler, senere med smedede
Søm. — Spærene er gerne holdt yderligere sammen ved et
vandret Tømmerstykke, „Hanebaandet“, der i gamle sjæl
landske Bygninger for det meste er anbragt ret højt oppe

Fig. 9.

Raftetag fra et Hus i Ortved, Vigetsted Sogn,
Ringsted Herred.

mod Rygningen. Den Trekant, der fremkommer mellem Hane
baandet og Spærene, kaldes „Skadegabet“. Paa Spærenes
nederste Ende er paanaglet korte Træstykker, de saakaldte
„Skalke", der rager et godt Stykke frem foran Ydervæggen.
Paa disse slaas Lægterne, og herved forlænges Taget ud
over Ydervæggene, for at beskytte disse mod Regn. Dette
Tagudhæng kunde nok mørkne noget inde i Stuerne, hvis
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Vinduer i ældre Tider var højtsiddende, men det bidrager
stærkt til at give Bygningen Karakter. Mellemrummet mellem
Læden og Tagets Underside kaldtes „Voksbordet“. I ældre
Tider var det udfyldt med Risfletning, hvorpaa blev klinet
Ler, senere udfyldtes det med raa Sten. I Udhusene, Loer
og Lader, var Voksbordet enten ikke udfyldt eller ogsaa
lukket med Halm. I Taget er undertiden indsat en Kvist,
der fra gammel Tid kaldes en „Tuist“ eller „Tvist", for at
skaffe Lys ind over Loftet. Rygningen paa Straatagene er
vel nu overalt dækket med Halm og „Kragtræer", to Stykker
Egetræ af ca. 21/» Alens Længde (1,6 m), der holdes sammen
af en Trænagle foroven, og som rider over Tagets Rygning for
at holde paa Halmen eller ogsaa Tangen, om Bygningen ligger
i Nærheden af Stranden. Til at begynde med var Kragtræerne ret tunge, men senere, efter som Tiden sled dem,
blev de lettere og kunde derfor blæse af ved stærk Blæst,
og naar dette skete, havde de gamle gerne det Mundheld, at
nu var „Kragerne“ (Kragtræerne) bleven til Skader. Af
Synsforretningen S. 68—69 ses det, at man dog ogsaa har
brugt at lægge Tørv paa Rygningen, og dette har utvivlsomt
været brugt, førend man lærte at bruge Kragtræer, hvad der
fremgaar af en Indberetning i 1789 fra Bregentved Gods.
De klinede Vægge, selve Straataget og de dukkede Gavle
skal vi ikke her opholde os ved, da den før omtalte Be
skrivelse i Amtsaarbogen fra 1923 har behandlet dem paa
udførlig Maade. Her skal blot vises et Billede af en saadan
dukket Gavl (Fig. 10) og anføres, at man samtidigt med
disse Gavle ogsaa brugte risflettede og tangstoppede Gavle.
Senere i Tiden er disse Gavle bleven sjældne, da de blev
afløste af Bræddegavle, der tjæredes, og disse er nu de
almindeligste. Endvidere maa anføres, at de lerklinede Vægge
ofte i ældre Tid var beskyttede med et Lag Straa, der fast
holdtes til Væggene ved Hjælp af Lægter. Om det be
kvemmeste Tidspunkt for Klining havde man det Mundheld,
at „man skal kline, naar Svalen bygger“ (da er Leret mest
tjenligt).
Endnu skal dog tilføjes, at man paa Stevns tildannede
C’
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Kridtsten, ofte i store Kvadre, til at lukke Bindingsværks
væggene med, og dette synes at have været i Brug allerede
i det 19. Aarhundredes Begyndelse.
Af Bindingsværkets Tømmer var der især to Stykker,
som man gjorde sig mere Umage med end de øvrige, nemlig
den saakaldte „Dørhammer“ og „Skorstenshammeren“ eller
„Ankertræet“. Dette sidste ligger foroven ved Loftet i den

Fig. 10.

Dukket Gavl fra Lcllinge By.

Skorstensside, der ikke er ført til Bunden, og paa dette Træ
hviler den øverste Del af Skorstenssiden. Dørhammeren var
anbragt over Dørene i Ydervæggen. Baade Skorstensham
meren og Dørhammeren kunde undertiden bære Inskription.
I Dansk Folkemuseum findes en Dørhammer fra Egøje
i Herfølge Sogn med Inskriptionen: ACH IESU TENCKE
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AL TID PAA OS TIL DET BEDSTE. H. S. K. . K. H. S.
1705 (her er et Skjold med Bomærke) DEN 28. IULIUS.
Senere i Tiden anbragte man Hustavler i Stedet, som
for Eks. paa en Gaard i Hyllede By i Kongsted Sogn méd
følgende Inskription: Anno 1797 Lod Eyeren S T Herr
Baron Selby til Bækkeskov denne Gaard opbygge og gav
den det Navn STRÆBSOMHED. Tavlen er af Bøg og
Inskriptionen er meget sirlig udført1).
Dette at give Gaardene Navne er imidlertid ingen særlig
gammel Skik og synes gennemgaaende ikke at være ældre
end fra den første Halvdel af forrige Aarliundrede.
I Synsforretningen, der er anført S. 73—75, omtales ler
stampede Vægge. Denne Byggemaade har man iforsøgt at
indføre paa forskellige Godser i Begyndelsen af forrige
Aarhundrede, men man opdagede dog snart, at de var dyrere
end de almindelige Bindingsværksbygninger. Endnu findes
baade Beboelsesbygninger, Stalde og Ladebygninger af denne
Art, men de er snart sjældne. Et Træk, der er særegent
for den sjællandske Gaard, er dette, at baade Stolper og
Vægge er hvidtede, saaledes at Væggene fremtræder som en
helt overhvidtet Flade, kun afbrudt af Vinduer og Døre. I
dette adskiller den sjællandske Gaard sig fra baade den
fynske og østjydske Gaard, hvor Bindingsværket, der baade
er sværere og rigere, er farvet. Efter gammel Skik skulde
Gaardene være udbedrede og hvidtede til hvert Aars Pinsedag,
og dette har undertiden været indført i Fæstebrevenes Be
tingelser. Dørene er enten „Heldøre“ eller „Halvdøre“, der
er beslaaet med Jernhængsler. De indvendige Døre er altid
Heldøre og har ofte været rødmalede, og de lukkes for det
meste med Klinkefaid, men man kan dog ogsaa paa disse,
saavel som overalt paa Udhusdørene, finde Krog med „Marne“
(d. v. s. Krampe). Laase af Træ med Trænøgler har ikke
været ukendt i Præstø Amt2), men det vides ikke, at de har
været almindeligt udbredte. De udvendige Døre tjæredes i
') Tavlen findes i Dansk Folkemuseum.
-} I Folkemuseet findes 2 saadanne fra Fensmark (Holmegaard)
Teglværk.

— 86 —
ældre Tid, undertiden med brunrød Farve i Tjæren, senere
lod man dem staa i Træets sølvgraa Tone. Paa enkelte
Steder fandtes der uden paa Døren malet eller skaaret et
Hjul med 6 Eger, dette var f. Eks. Tilfældet paa Bogø, men
Mindet herom er vistnok nu forsvundet. Portene var ofte
særdeles godt forarbejdede. Der anvendtes ret svære Stolper
til Revler til dem, og den drejelige (den „gaaende“) Stolpe
var gerne forneden forsynet med en Jernpig, der drejede i
et Hul i en Granitsten under Stolpen. Foroven var denne
Stolpe udarbejdet som en rund Tap, og omkring denne greb
en rund Jernbøjle, der var fastgjort i Vægstolpen paa Siden
af Porten. Paa denne Maade klarede man sig i ældre Tider
med Beslaget paa Portene, og lange smedede Hængsler an
vendtes kun til Dørene. Brædderne var gerne naglede til
Revlerne med Trænagler, senere brugte man smedede Søm.
Paa Porten findes ofte det eneste Smykke, der er anvendt
paa den sjællandske Gaard, nemlig et Brædt, udskaaret i
Kanten og anbragt foroven med Udskæringen nedefter. I
selve Porten, der i ældre Tid ikke var delt, men dækkede
for hele Aabningen, er der anbragt en Laage til almindelig
daglig Indgang, — paa Sydsjælland kaldtes denne Laage for
„Kætlaagen“, — og den er beslaaet med smedede Hængsler.
Vinduerne var i ældre Tider indfattede i Bly. At finde
et saadant Vindue i Nutiden paa Sjælland hører til de største
Sjældenheder. Tidligt har man her indført Træsprodser i
Vinduerne, til at begynde med brugtes 6 Ruder i hver Ramme,
senere har man ændret denne smukke og meget regelmæssige
Rudedeling, og hvor man har haft Brug for det, har man
indsat nyere og uregelmæssigt inddelte Vinduer, købte efter
Tid og Lejlighed, efter som man har kunnet faa dem hos
Snedkeren, naar man havde Brug for et Vinduesfag som
Erstatning for et gammelt, og Resultatet har ikke altid været
det skønneste. En smuk gammel Vinduesinddeling ses f. Eks.
paa Fig. 11, og en lignende findes paa Fig. 8.
I tidligere Tider malede man Vindueskarmene røde
udvendigt og Rammerne blaa. I hver Stue var der som Regel
kun een Ramme, der kunde lukkes op, og at der overhovedet
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fandtes saadanne, skyldtes et Paabud i 1830, da man fryg
tede Koleraens Komme, og det blev paalagt Præsterne at
tilse, at dette Paabud blev overholdt.
Tømmeret til de gamle Bygninger blev gerne samlet af
Tømreren, „Huggeren“, som han kaldtes, og at dette Arbejde
forberedtes inden Længerne blev stillet op, derom vidner
den omhyggelige Numerering af Stolper og Løsholter, som
ofte findes i de gamle Bygningers Tømmer. Til Klining

Fig. 11.

Gaardside af Tangmosegaarden i Herfølge Sogn.

og Lægtning havde man gerne Hjælp af Byens Folk, Byens
Mænd til Lægtningen og Karle og Piger til Kliningen. Taget
blev tækket af Tækkemænd, der som Regel ved Siden af
dette Haandværk drev et mindre Husmandsbrug.
Endnu skal omtales, at det omkring Midten af det 17de
Aarhundrede har været sparsomt med Bræddelofter i de
gamle Stuehuse. Enkelte Steder savnedes saaledes Bræddeloft
i Køkken og Bryggers, hvorfor der her var lagt Stængeloft
med Ler over, ja nogle Steder havde man ikke Loft over
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disse Rum1). Gulvene i Rummene var almindeligvis af stampet
Ler i Stuerne og Brolægning i Køkken, Forstue og Bryggers.
I Udhusene var Gulvene i Loerne lerstampede og i Stalden
brolagte. I Laderne var oftest intet Gulv.
I det foregaaende er Gaardenes Grundplaner og Kon
struktioner blevet omtalt, og vi vil i det følgende se lidt paa
selve Rummene og Bohavet deri. Der findes vel næppe noget
Rum, som har været mere traditionsbundet end den gamle
Dagligstue i Bøndergaardene, og de gamle Bondestuer peger
ved Ordningen af Bohavet ofte tilbage til Renæssancens og
Middelalderens Stuer. Det gaar imidlertid her som med
Bygningerne, at den sidste Menneskealder har medført stærk
Udslettelse af den gamle Bondekultur, og at finde en blot
nogenlunde bevaret Stue hører nu om Stunder til de sjældne
Oplevelser. Endnu findes der dog enkelte Stuer, — foruden
dem der er paa Museerne, — hvori den gamle Tradition
er bevaret, men det er ofte med en vis Undseelse, at en
saadan fremvises, idet Ejeren kun sjældent forstaar, hvilken
kulturel Skat han er i Besiddelse af, eller har nogen Sands
for den Skønhed, som en saadan Stue besidder i Forhold
til de i Nutiden indrettede Hjem paa Landet, der ganske
savner den Fasthed og Karakter, som den gamle Stue i saa
høj Grad besidder. — De gamle Skifteprotokoller er meget
oplysende om, hvorledes de gamle Stuer med deres Indbo
saa ud, og da de ofte gaar meget langt tilbage i Tiden, er
det muligt ved deres Hjælp at danne sig et Begreb om,
hvoi ledes Indboet, saavel under fattigere som rigere Forhold,
har været, i hvert Fald i Løbet af det 17de Aarhundrede.
Som en Prøve paa et saadant Skifte, der tillige er
meget oplysende med Hensyn til Bygningerne, fremsættes
følgende, der er foretaget i 1707 i en Gaard i Sjolte under
Lindersvold Gods. Skiftet gengives her i en Del forkortet
Form-).
') P. Jensen: Snesere Sogn, S. 465.
S. 85.
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Boens For Mue Er som følger:
udi Stuen. Et gi. føre Bor med foed og en schoffe 2
Mk., 1 gi. føre Bench 4 sk., 1 gi. føer Kiste 12 sk., 1 gi.
Egge Kieste uden Laas 8 sk., 1 stoer sort Eggekiste med
Laas 2 Rd. 2 Mk., 1 Røed panel samt 1 Røet Kandeschab
1 Mk., 2de smaa bag Stolle a 3 sk. = 6 sk. 1 traade Roch
2 Mk., 1 gi. do. 12 sk., 1 garren Haspe 4 sk., 1 Egge
Vraaskab med 3de Rom udi og Laas 1 Rd., 1 Jernkachelofn
med foed 6 Rd., 1 senge Sted 2 Mk., (heri: 1 Bolster Under
Dyne 5 Rd.), 1 gi. do. 1 Rd. 2 Mk., 1 gl. poes 1 Mk. 4 sk.,
1 gi. under Dyne med Brune Renner (Rande) 1 Rd. 1 Mk.,
1 hjemmegj. Olmerdugs 4 Rd., 1 Par gi. Blaar Gaarrens
Lagen 1 Mk. 8 sk., 1 Par gi. hver Gaarns do. 2 Mk., 1
hviid liamppe hovet Dyne 1 Mk., 1 Blaa stribet do. 2 Mk.,
1 liden linned pude med Vaar 1 Mk. 8 sk., 1 gult Sengeteppe 4 sk., 1 lidet gi. Sengested opslaget af fiehle 2 sk.
(derudi: 1 gi. hviid Dyne Waar 2 sk., 2de Blaar garrens
lagen 1 Mk., 1 lidet do. 4 sk., 1 gi. do. lerritz Vaar 2 sk.,
1 gi. Klude Bøed [bødet med Klude] hoved Dyne 2 sk.),
1 flandersk Benche-Dyne 1 Mk., 1 gi. Benche Dyne Vaar
2 sk., 1 Bruundt hjønde 1 Mk., 1 do. Eldre 8 sk., 1 do. 2
sk., 1 Blaa Vadmel do. 12 sk., 1 føre half Kiste med Laas
1 Rd. 1 Mk., 1 gi Bunded hjøynde 2 sk., 3de gi. Tre benet
Stoele a 1 sk., 1 pefuer Qvern 4 sk., 1 gi. Mad Korre 2 sk.,
1 gi. løjte (Lygte) med hinde 1 sk., 1 Lampe af Jern 4 sk.,
1 Lyse Mesing Stage 1 Mk. 4 sk., 1 hollandsk Krus 10 sk.,
2de føre hyller 4 sk., 1 Egge do. 4 sk., 1 gi. Løjbench ell.
falle stoell 2 sk., 1 pipe Kande 6 sk., (Udi den. store sorte
Egge Kiste som Sejgiet var fra Kommet, hvilket var sket
den Aften, da SI. Anders Jensen blev begravet af de mange
Folch, som vare tilstede, forklarede Enchen, men Nøglen
blef gifvet Arfvingerne. Derudi fandtes: 1 Stripbet Drejels
senge Teppe 1 Mk. 8 sk., 1 gi. sort Vadmels trøje 6 sk.,
1 Stk. graat Vadmel 5V4 Al. a 12 sk., 1 graa Vadmels
Kjoll 2 Mk. 8 sk., 1 gi. Røed Vadmels kofte 8 sk., 1 do.
hvid 4 sk., 1 gi. Kalskinds Lif Støche 2 sk., 1 Par Vadmels
Buxer 6 sk., 1 Par half slidte hvide Strømper 6 sk., 1 Par

— 90
graa do. 8 sk., 1 Par do. 2 sk., udi samme sorte Kiste
fandtes endvidere kun Enchens Klæder og 1 Par Lagener,
som er pandt satt af Ole Smid, i Schioldte for 2 Rd.).
i Cammerit. 1 gi. Degntrue (Dejgtrug) 8 sk., 1 gi. føer
Sengested uden Klæder 2 sk., 1 gl. rannet Senge Klæde 1
Mk., 2 Bie Kuer 2 sk., 1 Standfdg. 2 sk., 1 Stand Td. 4 sk.,
1 gl. Egge bench 2 sk., 2de Kartter 8 sk.
i Kielderen: 2de Standerfjdgr. 2 sk., 1 gi. Td. med lit
Mel udi 2 sk., 1 Egge Kar 3 sk., 1 Oste hech 1 sk., 1
flesçhe Olde (Saltekar) 12 sk., 1 gi. Silde Bal 1 sk., 2de
gi. Stander Tdr. 4 sk., 1 gi. føer Car 4 sk., 1 øll tønde 1
Mk. 4 sk., 1 do. 12 sk., 1 do. 12 sk., 1 haarsigt 10 sk., 1
øll tragt 2 sk., 1 sie 1 sk., 1 Lehr Hache 4 sk., 1 Net med
1 Pd. Old (Uld) 6 sk., 1 Kierne 4 sk., 4 Siebøtter 8 sk.,
1 gi. Føre Malche Bøtte 2 sk., 1 liden gi. Malche Kande 4 sk.
Paa Lofted. 2de Saale 8 sk., 1 gl. Hespe 2 sk., 1
Skp. Vaar hvede 12 sk., 1 gi. Ball 2 sk., 1 Skp. Hørfrø 10
sk., 1 gi. føre boer 8 sk., 2de gl. Bie Kubber 2 sk., 1 Skp.
Hampefrø 4 Mk., 1 gi. Gryn Kue 2 sk., 2de gl. Bie Kubber
4 sk., 1 gl. Egge Spand 1 sk., 1 gi. Strippe 2 sk., 1 gi.
Gaarn Haspe 2 sk., 2 Sider Flesk 14 Pd. a 3 Mk. = 10
Sidir. 2 Mark (7 Rd.), 2de gi. Heche 2 sk., 5'/,. Td. Aure
a 1 Sldlr., 3 Tdr. Bjug a 6 Mk., 4 Skpr. Oxe Bjug 3 Mk.,
3 Skpr. Erter 2 Mk. 4 sk., 1 gl. Sie bøtte 1 sk., 1 gi. Sold
1 sk., 1 gi. Stande Td. 1 sk., 1 Kornskuffe 1 sk., 4 Skpr.
homle 4 Mk., 21/; Td. Malte Korren 7 Mk. 8 sk., 1 gi.
hampe høe Wejvel 3 sk., 1 gi. hampe bag Ref 1 sk.
1 Kiøchenet. 1 Jerngryde 3 Mk., 1 Kaaber Potte 1 Mk.,
1 Rech 1 sk., 1 Kaaberpande 1 Mk., 1 Pandtsatt trefod,
Oluf smids, 3 Mk. 12 sk., ii-- Td. Kaaber Kiedel 14 Mk.
12 sk., 1 liden Kaaber Gryde 8 Pd. = 4 Mk., 1 Kobber
Kiedel 13 Pd. a 12 sk., 1 gi. do. Fierding 9 Mk. 12 sk.,
1 Kiedels Krog 8 sk., 1 hand qværn 2 Mk., 1 Malmpande
3 Pd. 1 Mk. 8 sk., 1 Korn Sold 3 sk., 1 gl. Seide 1 sk.,
1 Malche Kande 4 sk., 1 gi. Spand 2 sk., 1 gi. Winfoed
4 sk., 1 Stoer tre Egge Balle 4 sk., 1 Tru Stol 1 sk., 1 Brag
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Blichsie 1 sk., 1 Hampehille 1 sk.
Paa Loftet ofr. Brøggerset. 1 Plog med Jern og Axel
8 Mk., Ringtømmer af Nafver til 2 Hjul 10 sk., 3de Axel
Stoche af Bøeg 12 sk., 2dc Hjul Naf 4 sk., 3de Haartøjer
6 sk., 1 Hampe bag Ref 3 sk., 1 gl. Egge (el. Ege) Car
1 Mk. 2 sk.
Jern fang.
2de store Nafve 2 Mk., 1 Lund Stiche Nafv 3 sk., 2de
smaae Vimbler (Vimmelbor) 3 sk., 1 Bue Sauf 4 sk., 1
Huche Jern 2 sk., 1 Bond Knif 6 sk., 2de Svinetru 6 sk.,
Plog Redschab som fantes i Gaarden 8 sk., 1 Skierkiste med
Knif 12 sk.
Korn i Laaden.
2de Vegge Rug til 2 Td. a 7 Mk., 2de Vegge Bjug 7
Tdr. a 6 Mk., V-. Væg Bland Korn = l 1/, Td. = 6 Mk,
4re trafver Hafer (til Hestene), 2de Læs Vicher = 4 skpr.
= 6 Mk. 8 sk. I 1/.- Væg Høe = 41/? Læs a 4 Mk. = 3 Rd.
Noch fandtes i Boeligen, som ikke var registreret:
2de Hør garrens Lagen 2 Mk. 8 sk, 1 Par Blaargarns
Lagen 3 Mk, 1 Hørgarns Dug 12 sk, 1 Blaargarns do. 10
sk, 3de Pudevaahr 1 Mk. 8 sk, 5 Stkr. Hørgarn 21/.- Pd.
a 18 sk. = 2 Mk. 13 sk, 22 Nøgler Blaargarn 9 Mk. 8 sk,
1 Bøsse 2 Mk, 3de Biestader hos N. Pedersen i Brøderup,
hvoraf Enchen angaf at eje halfdelen vorderet til 1 Rd,
Noch 1 Læs Langhalm 1 Rd, 5’A Td. aftorsken Hafre a 4 Mk.
Boens formue er saaledes udi efterfølgende Summer
150 Rd. 3 Mk. 11 sk. eller 225 Sidir. 3 Mk. 11 sk.
Derimod er Boens Besvær:
a. Gaardens Brøstfældighed :
Stuelængen: 15 Fag huus.
Dend østre Gavfel vil repareres med tømmer og aldt
for 1 Sid. 2 Mk, 2 Stolper at indsette 1 Rd, 7 Læs Lang
halm ofr. samme Længde 12 Sldl. 3 Mk. 12 sk.
7 Læs Tørre (Tørv) at røgge med 1 Sldl. 3 Mk, 3de
Stolper med Arbejde 1 Dir. 2 Mk.
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2de Windscher 3 Mk., 2de Syller 1 Mk., 1 Bjelke vil
koste 1 Dir.
Staldlængcn :
Schillerum mellem Stalden og lofven 3 Mk. En Dør
for Stalden 1 Mk. 8 sk., 1 do. for loven (Loen) 2 Mk., 1
do. 8 sk. Noch: Loft ofr. Brøggerset, 3de Vegge, 3 Tylter
Bredder a 14 Mk., Vognleje at hente dem 1 Dir., Arbejdsløn
1 Dir. 2 Mk., Loft ofr. Cammerset 2 Fag, 2 Tylter a 14 Mk.
7 Dir., Vognleje 2 Mk., Arbeidsløn 1 Dir., 4 Tylt Lægter
4 Dir., Vognleje 1 Dir., Arbejdsløn 2 Mk., 5 Vinduer i stuen
vil forbedres med 1 Dir. 2 Mk., Skorsten, Bagerofvn er
udygtig schal koste af Nye 75 Dir. (?)
Dend østre Lengde 6 Fag.
2de Læs Langhalm med Arbeidsløn 3 Dir. 3 Mk.
Længden at rette 1 Dir. 2 Mk.
Den syndre Gafvel vil koste at reparere 1 Dlr. 1 Mk.,
den nordre 1 Dlr., 1 Port med Arbejdsløn 3 Sldl.
dend syndre Læng(de) 6 fag.
1 Port 3 Dir., Laden forbedres med 1 Mk. 8 sk.
Samme Længe at tørre (lægge Tørv paa Rygningen),
2 Læs 2 Mk. Den østre Gafvel forbedres 1 Dir. 1 Mk., 4
Vindscher 1 Dir. 2 Mk., 1 Læs Langhalm med Wieder
(Vidjer), Venner (Tækkekæppe) og Arbeidsløn 2 Dir. 2
Mk. 8 sk.
Gade lengen 10 Fag.
2 Bielker med Arbejdsløn 2 Dir., 1 Sparre at indsætte
1 Mk. 8 sk., 3*/2 Læs Langhalm med Vieder 6 Dir. 2 Mk.
4 sk., 3de Vindscher 1 Dir. 8 sk., Leide Støche ofv. 6 Vegge
2 Dir., 2 Læs Tørv 2 Mk., 1 Syld 8 sk.
1 Led for Hafven 1 Mk. 8 sk., 4 Dørre at rette og
beslaa 2 Dir.
Af Boets øvrige Udgifter, der ialt beløber sig til 213
Rd. 3 Mk. 3 sk. (eller 326 Sldl. 1 Mk. 3 sk.) skal her, selv
om det ikke vedrører Bygningerne, meddeles Den sal. Mands
Begravelses Bekostning, der med faa Ord giver Oplysning
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lig Vis:
Præsten for Liigprædiken 4 Dir. 2 Mk., Degnen 1 Dir.
1 Mk., Jord og Kloche 3 Mk.
Liigkisten, dertil hafde Enchen self Planker, men Ar
bejdsløn 2 Sldl. 3 Mk. 8 Sk.
1 Liigklæde laant 12 sk.
2de Tønder 011 til dem som bahr Liigget Effter gi.
Rett og Vedtægt 5 Dir., Brændevin 2 Mk., Lys 12 sk.

Man tør sjældent regne med saa fortrinlige Oplysninger
som netop dette Skifte giver. Om Bygningerne oplyser de,
at der har været Stald i Stuelængen, idet man kun ved at
sammenlægge de to Bygninger kan faa en Længe paa 15
Fag ud af det, som det er nævnt under Gaardens Brøstfældighed. Stuelængen, der har været den nordre Længe, har
da indeholdt følgende Rum: Ved Østgavlen en Kælder paa
1 Fag, dernæst et Kammer paa 2 Fag og en Stue paa 3
Fag, et Køkken med Skorsten og Bagerovn i 1 Fag og et
Bryggers paa 3 Fag. Resten af Stuehuset, der har gaact
under Navnet Staldlængen, har da indeholdt en Stald paa
3 Fag nærmest Bryggerset og en Lo paa 2 Fag. At Stald
og Stuelænge har været i en Bygning ses endvidere deraf,
at Manglerne ved Skorsten og Bagerovn samt Lofterne over
de 3 Fag Bryggers og de 2 Fag Kammer er nævnt under
Staldlængen og ikke under Stuelængen, hvor de rettest hører
hjemme. Baade Øst- og Sydlængen maa have været frit
liggende, da der opføres Reparationer ved Gavlen paa dem.
Gadelængen, der har været den vestligste Længe, kan der
imod have været sammenbygget med Stuelængen. Skiftet
meddeler desuden en Del af de gamle Udtryk, saasoni Syld,
Sparre, Leide, Vindskeder fd. v. s. de Brædder, der afslutter
Gavlene udvendigt langs Taghældningerne), og endelig ses
det tydeligt, at Rygningen paa Bygningerne er belagt med
Tørv og ikke med Kragtræer.
Bohavet i Skiftet er jo ikke rigt, men det giver sikkert
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en Forestilling om, hvorledes der i Almindelighed har set ud
hos Bønderne i den sidste Halvdel af det 17de Aarhundrede.
Det kostbareste Inventar var Jernovnen, og denne samt
Kobber-Bryggerkedlen var ikke altid Selvejendom, men kunde
ofte være lejet. Ejeren af disse Ovne var enten velhavende
Gaardmænd eller andre — f. Eks. Godsets Forvaltere — der
saaledes skaffede sig en aarlig Indtægt, eller Forrentning,
om man vil, af den Kapital, der var anbragt i Ovnen. Efter

Fig. 12. Dagligstue i en Gaard fra Engelstrup, Everdrup Sogn.

Ovnen fulgte Dynerne i Kostbarhed, og det er først omkring
Midten af det 18de Aarhundrede, 17421)—1766-’), at Stueuret
„Seirverchet“ kappes med Ovnen om at være det dyreste
Stykke Bohave i Bondens Stue. Af Stuens øvrige Bohave
lægger man Mærke til det rødmalede Panel, rimeligvis Bord
endepanelet, og det røde Kandeskab, et Møbel, hvis Form
kan føres tilbage til Middelalderen, men som senere i Tiden
') Spjellcrup.
s) Aaside.
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ganske er forsvundet fra den sjællandske Bondestue. Det
var indrettet som en Tallerkenrække, hvori Husets Tin- og
Lertøj almindeligt stilledes (her synes imidlertid ikke at have
været noget videre af denne Art), og den underste Del
sprang gerne frem foran den øverste, heri gemtes Kogekar,
og Rummet var derfor ofte lukket med et Par Smaadøre.
Kandeskabets Plads var formentlig paa Tværvæggen ved
Kammeret, mellem Kammersdøren og Alkoverne. Senere fik
Uret denne Plads. Fremdeles lægger man Mærke til Vraaskabet, Bagstolene (d. v. s. Stole med Ryg), og de mange
Hynder og Bænkedyner, ogsaa disse sidste er Sager, der er
ukendte i den yngre Tids Stuer. En saadan Stue, der er
indrettet i 1817, og som ikke afviger synderlig fra den gamle
Tids Stuer, ses paa Billedet, Fig. 12.
Stuen var i 1902 panelklædt paa dc tre Vægge. Panelet
var grønmålet og havde temmelig smaa, firkantede Fyldinger,
der var indfattet af røde Lister, og Fyldingerne var deko
rerede med Blomster, nogle af Blomsterne i Vaser, og andre
af Felterne med Fugle og Dyr, og et enkelt Sted fandtes en
menneskelig Figur, en Bissekræmmer. Paa Panelets Bagvæg
var der fire ovale Felter, hvori der var malet: Anno — Solideo
gloria (Gud alene Æren) — Jørgen Hansen — 1817. Langs
Vinduesvæggen under Vinduerne fandtes „Vinduesbænken“,
der dog, ligesom Bænken for Bordenden, var nyere. Denne
sidste var Husfaderens Plads, og ifølge gammel Sæd og
Skik veg han kun dette Sæde for at give Plads for den
Hædersgæst, der efter hans Indbydelse fik Lov at sætte sig
her. I ældre Tid stod Bordet, som det ses paa Fig. 7, langs
med Skillerummet mellem Kammerset og Dagligstuen, og
Husbondens Plads var da ligeledes for Bordenden, men foran
Vinduet. Denne Skik var et Lævn af den middelalderlige
Stueindretning, som fandtes forskellige Steder paa Sjælland,
paa Refsnæs og paa Lolland og Falster. Paa Refsnæs
har denne Skik været brugt helt ned mod vore Dage.
Renæssancetiden medførte imidlertid en Omvæltning af
dette. Bordet stilledes langs med Vinduesvæggen, og den
middelalderlige Bordform, der bestod af to eller flere lukkede
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og lave Skabe, hvorpaa Bordpladen, „Skiven“, var lagt,
afløstes af de nu kendte Egetræsborde med fire svære Ben
under Bordpladen, enten udsvejfede (se Fig. 12) eller drejede,
forneden ofte samlede i en lav 4 a 6 Tommer (10—15 cm)
høj Kasse, i hvis Midte fandtes en Lem. — Over Bordende
bænken fandtes „Bordendestykket“, der markerede Husbon
dens Plads, og dette kunde ofte være særligt rigt forarbejdet,
hvad der ses af Fig. 13, der viser et saadant gammelt Panel
fra 1650.
Paa Panelet i Stuen fra Engelstrup (Fig. 12) findes
fire Messingknapper, hvorpaa forskellige Genstande hængtes,
deriblandt Husbondens sølvbeslagne Merskumspibe. Mellem

Hig. 13.

Bordendepanel fra Strandhoved i Fakse Sogn.
Nu i Frilandsmuseet i Folevad.

Bordendepanelet og Vinduerne stod „Vraaskabet" med Hylder,
hvori Husbondens Værdipapirer og Penge ni. in. gemtes.
Vraaskabet, der var stillet ovenpaa Bænkene og altsaa ikke
naaede til Gulvet, var dog i ældre Tider ofte et saakaldet
„Stolpeskab“, hvoraf den underste Del var dybere end den
midterste, der sprang noget tilbage. Den øverste Del, hvori
gerne fandtes en Skuffe, sprang lige saa langt frem som
Underdelen og blev baaret af et Par Søjler, der hvilede paa
Underskabet, deraf Navnet „Stolpeskab“. Paa Siden af Bord
endepanelet fandtes Døren til Kammeret, og ved Siden af
dette igen stod Uret, formentlig paa den Plads, hvor den
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gamle Kandebænk stod i ældre Tid, og hvor Døren til ven
stre for Uret da ikke fandtes, idet denne Dør fører ind til
et i senere Tider indrettet Mælkekammer, fraskilt det oprinde
lige „Kammer“. Langs Væggen modsat Vinduesvæggen stod
Sengene, der kaldtes „Himmelsenge“, idet Sengens Hjørne
stolper var forlængede og foroven bar en Gesims, kaldet
„Karnis“, idet Gesimsen ofte var karnisformet og naaede
omtrent op til Stueloftet. „Himmelen“ over Sengene dannedes
af Stueloftet, og omkring Sengenes Sider ind mod Stuerne
var anbragt Omhæng, tærnede, eller i senere Tider med paa
trykte farvede Mønstre. Sengegavlene havde ofte Panel helt
op til Gesimsen, især naar de var stillede som vist paa
Planerne Fig. 3 og 7, altsaa i hver sin Stuekrog. Sengene,
hvori Hovedgærdet altid ifølge gammel Skik skulde vende
mod Vest, kunde dog ogsaa være stillet sammen (se Fig. 4
og 6), hvorved der fremkom en Krog i Hjørnet af Stuen
mod Skorstensvæggen, og her anbragtes da gerne et Vindue,
„Krogsvinduet“, i ældre Tider det eneste Vindue i Stue
længen, der vendte mod Haven. I denne Krog, „Kakkelovns
krogen“, var der undertiden indrettet en hyggelig Plads til
„Farmor“, der her havde sin Spinderok og dertil hørende
Sager. — Var Sengene derimod adskilte, som først omtalt,
var der oftest stillet en Dragkiste imellem dem. Foran Sen
gene stod i ældre Tider de store Kister (se det anførte
Skifte), senere flyttedes disse ind i Øverstestuen — eller paa
Loftet — og erstattedes med Lænestole, „Armstole“, hvori
Sædet var flettet af Halm. Paa Dagligstuevæggen mod
Køkkenet eller rettere Skorstenen fandtes Bilæggerovnen.
Denne var af Jern, som Regel støbt i Norge i et af dette
Lands mange Jernværker, og Ovnene synes at være blevet
ret almindelige i Gaardene i den første Fjerdedel af det 18de
Aarhundrede. Ofte var de udstyrede med Messingknopper
og Skruer med store Messinghoveder, og de var enten an
bragte paa en Fod med smedede Jernben, eller ogsaa hvilede
deres forreste Del paa en muret Fod af en halv Murstens
Tykkelse anbragt under Ovnens Forplade og formet ved
begge Ovnens Sideplader med et smukt Profil. I Bagsiden
Historisk Samfund
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var Ovnen muret ind i Skorstensvæggen, og gennem et Hul
i denne Væg kunde man ude fra Skorstenen fyre i Bilægger
ovnen. Pladerne til disse Ovne var smykkede med bibelske
Billeder, Inskriptioner, Portrætter, Gudebilleder o. s. v. i de
forskelligste Tidsaldres Smag og Stil, og som oftest var det
kunstnerisk dygtigt gjorte og smukke Arbejder. Paa Væggen
mellem Bilæggeren og Vinduesvæggen fandtes en eller to
Døre, efter som der var anbragt særskilt Forstue foran selve
Skorstenen eller ikke (se Fig. 6). Mellem Ovnen og Dørene
var der anbragt en Stol, „Fallestolen“, eller, livis Pladsen
var stor nok, enten en Slagbænk eller en Gaasebænk. Gaasebænken var under Sædet afdelt med flere Rum med Skodder
for i Bænkens Forside. Skodderne kunde enten løftes eller
skydes tilside, og de var gerne forsynede med en hjerteformet
Luft-Aabning, hvorigennem Gæssene, naar de i Rugetiden
anbragtes i Bænkene, stak Næbbet frem og kunde knibe
den, der sad paa Bænken, i Benene. Disse Bænke var i
ældre Tid anbragt under Vinduerne og afløstes senere af de
faste Bænke, der er omtalt foroven. Slagbænken var indrettet
saaledes, at der om Natten kunde redes en Seng i den, medens
den om Dagen var slaaet sammen til en Bænk, deraf Navnet.
I Stuerne var, efter Formue og Lejlighed, anbragt for
skellige Sager, f. Eks. nederst paa Vinduesbænken en TræFlødebøtte, paa Bordet en Pibekande til 01 (en Trækande
med Tud) eller et Ølkrus. Naar der spistes, brugte man i
tarveligere Hjem i Stedet for Tallerkener de saakaldte „Lang
skagler“ eller „Sildeskagler“, lange tynde Brædder, der kunde
naa hen for 3 a 4 Personer. Kniv og Gaffel brugtes ikke
udover en Foldekniv, som hver Mand gerne gik med. Skeer
af Træ eller Horn brugtes derimod, og Skeerne gemtes efter
endt Maaltid enten i en Læderstrop ved eller i Vinduet, eller
ogsaa paa Hylderne paa Siden af Bjælkerne, hvorpaa TræMælkefadene stod, de saakaldte Siekar. — Det er bemær
kelsesværdigt, at Kvinderne altid stod op og spiste foran
Bordet, medens Mændene sad bænkede paa Bordende- og
Vinduesbænken under Maaltidet. Manglefjælen og Manglestokken samt Jern- eller Træbismeren hang gerne ved Siden
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af Uret, og paa Sengene kunde hænge et Messing-Varmebækken, som toges i Brug, naar det blev for koldt, og
Sengene skulde opvarmes. Over Fallestolen kunde hænge en
„Tavolet“ eller „Permin“ (Pyramide, de nu saa fejlagtigt
benævnte „Amagerhylder“), og rundt om i Stuen kunde,
naar det var meget velhavende Folk, findes et lille Spejl
(paa Vinduesvæggen), Skilderier, Malm- og Messingsager,
samt Tintallerkener i en „Ræk“ over Bordendepanelet. At
nævne alle disse mange Smaasager vil føre for vidt her,
ligesom det vil være vanskeligt at give aldeles faste og ufra
vigelige Regler for disse Sagers Anbringelse. Endnu skal
blot anføres, at Belysningen i ældre Tider bestod i Tællelys,
anbragt i en høj Trælysestage, „Lysekællingen“, og naar der
kun var en Stump af Lyset tilbage, „en Snut“, blev Stagen
højnet ved et Træstykke, „Profitten“, paa hvis øverste Ende
var anbragt en skaalformet Blikplade, hvori fandtes tre a fire
Pigge, som Lyset stilledes imellem, paa denne Maade kunde
den sidste Stump brændes fuldstændigt op. Lyset „snød“
man med Fingrene, kun sjældent brugtes en Lysesaks, den
var for det meste kun til Pynt. — Man havde ogsaa Lamper,
en Tranlampe, der var en firkantet eller skeformig aaben
Skaal, ophængt i en lang Jern- eller Træholder, „Lampe-“
eller „Lyseskaglen“. I Skaalen svømmede en osende Væge
af Siv eller Bomuldsgarn rundt i Trannen, og under den
øverste Skaal kunde findes endnu en lignende, Spildeskaalen,
der var lidt større, saa den kunde opfange den Tran, der
spildtes af den øverste Skaal. — Gulvet i Dagligstuen var
af stampet Ler, hvori der inden for Døren var lagt nogle
store Sten, som tog det første Slid, naar man var kommet
over det høje Dørtrin. Senere lagde man Gulv af brændte
Mursten og senest Trægulv. Det samme var Tilfældet i
Øverste-Stuen, hvori dog Murstensgulvet er ukendt, her lagdes
Trægulvet over Lergulvet, ja der findes vel de Øverstestuer,
der intet Lergulv har haft, men er indrettet saa sent, at de
har faaet Trægulv med det samme.
En saadan indrettet Øverstestue ses paa Fig. 14, og
da Bohavet i denne, som før berørt, kun bestod af Kister
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og Skabe, skal vi ikke opholde os ved dette Rum udover at
paapege, som Billedet da ogsaa viser, hvor smukt et saadant
Rum i ældre Tid kunde være udstyret med malede Træ
paneler, Gesims og Ræk til Tallerkener og Fade langs Loftet,
men en saadan Udstyrelse hørte kun de mere velhavende
og en yngre Tid til, fra gammel Tid var det, der senere
blev Øverstestue, et Øl- og et Saltekammer, eller ogsaa
eksisterede det slet ikke, idet Øverstestuen maa betragtes
som Bondehusets yngste Rum.

Fig. 14.

Øverstestue fra en Gaard i Strøby i Stevns.

Det modsatte er Tilfældet med Skorstenen, som vi til
Slut vil kaste et Blik paa, idet vi ser paa Planerne Fig. 3
og 4. Skorstenen kaldtes ogsaa Stegers, men i Virkeligheden
var Stegerset selve den brede og vide Skorsten, der opefter
snævredes ind til en Pibe, saa vid, at en Mand lettelig kunde
krybe igennem den, og fra denne Pibe fik Rummet sit Lys.
Man kunde saaledes med Rette sige, at Husmoderen stod
under aaben Himmel og kogte eller bagte, thi hvordan end
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Vejret var, fik hun i Skorstenen sin Del deraf. Skorstenen
var, som det ses af Grundplanerne, altid aaben i den Side,
der vendte mod Stuelængens Gaardside, men var lukket paa
de tre andre Sider. Langs Siden ind mod Dagligstuen fandtes
Køkkenildstedet eiier „Arnen“, en lav Bænk paa ca. 1 Alens
(65 cm) Højde, opmuret enten af Mursten eller af Kampe
sten. Paa Arnen tændtes Køkkenilden, og Maden tilberedtes
i Gryder eller Kar, Lerpotter (Jydepotter), Jern- eller Malm
gryder og Jernpander, enten stillet paa en Trefod af Jern,
eller ophængt i Grydekroge („Kedelkrog“) paa en Jernstang,
anbragt oppe i Skorstenen over Arnebænken. Man kunde jo
faa lidt Regn eller Sne i Maden, tilsat med lidt Skorstenssod,
men med dette tog man det ikke saa nøje den Gang. Over
Arnebænken var Indfyringsaabningen til Bilæggerovnen, og
heri passede man altid at rage Arnegløderne ind om Natten
og dække dem til, saa at man om Morgenen havde Gløder
til at tænde ny Arneild op med. Det var i de Tider, da
man ikke kendte til Svovlstikker (der først indførtes omkring
1820), svært at optænde ny Ild, og man laante derfor ofte
Ild (i en Træsko eller lign.) hos Naboen, fremfor at have
det større Arbejde med at frembringe ny Ild. Ved Arne
bænkens Side fandtes Indfyringen til Bagerovnen, en større
spidsbueformet Aabning, som blev lukket med en Træ
skodde, der tilklinedes med Ler efter at Ovnen var blevet
tilstrækkeligt ophedet, derefter renfejet og Brødene indsatte.
I Væggen modsat Arnebænken fandtes Indfyringerne til Køl
lens „Gris" eller „Bjørn“ og til Bryggerkedlen. Køllegrisen
var en mindre Ovn, der var opmuret i Køllen, og i hvis
Overflade der var anbragt Huller, gennem hvilke Røgen kunde
trække ud i det murede Køllerum, hvori var anbragt Træflager
med Huller i. Paa Kølleflagerne anbragtes det spirede Byg,
„Grønmalten“, og gennem Hullerne i Flagerne trængte Røgen
op gennem Malten, røgede og tørrede denne medens man
rørte om i Malten for at hindre den i at brænde sammen.
Røgen trak videre ud, enten gennem Bryggersets aabne Døre
eller ogsaa gennem en Lem i Loftet over Køllen, hvorfra
den forsvandt gennem en Gavllem. Skorstenen, hvori saa
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mange af Husets daglige Fornødenheder tilberedtes, var i
ældre Tider slaaet op af Ler, sammenholdt med Træpløkke,
men Piben blev gerne muret af brændte Mursten. Bagerovnen
opførtes gerne ved, at man udenpaa en tildannet Kærne af
Tørv klinede Ler, og naar dette var tilstrækkeligt tykt og
tørret, antændte man Tørven, og under Brændingen klinede
man stadigt Ler uden paa, indtil den fornødne Vægtykkelse
var opnaaet.
Det gamle Skorstensrum i den sjællandske Bondegaard,
som nu saa at sige overalt er forsvundet paanær enkelte
fattige Rester, var et „Ildhus" i Ordets virkelige Betydning,
og med dets Forsvinden er man jo sikkert blevet befriet for
store Ubehageligheder, men vi er tillige blevet et Minde
fattigere om den Udvikling, der er foregaaet med Ildstedet,
et af de vigtigste Led i vor Bygningskultur fra »Oldtiden
gennem Middelalderen og ned mod vor Tid.

Fra U dsk iftn in gstid en
med Udskiftningsforretningen for Havnelev By.
Ved Lærer P. Christensen.
Skønt Havnelev Sogn ikke kan rose sig af at have
fostret Mænd, der har gjort Navnet kendt ud over Landet,
endsige været Midtpunktet for større historiske Begivenheder,
indtager det dog i een Henseende en vistnok enestaaende
Plads, idet Havnelev, saavidt mig bekendt, er den eneste
By i Landet, hvor der er rejst et Mindesmærke for Udskift
ningen, der for denne Bys Vedkommende blev tilendebragt
i Aaret 1818, og hvis Dokumenter endnu opbevares i
Vemmetofte Klosters Arkiv. I Hundredaaret derefter enedes
Sognets Beboere om at sætte dette Værk et Minde, og ved
fælles Hjælp rejstes paa Gadejorden ud for Kirken, nu et
lille Anlæg, en Sten med denne Indskrift: Hundrede Aar
efter Havnelev Sogns Udskiftning rejste en taknemmelig
Efterslægt denne Sten, den 10. August 1918. Ved Indvielsen,
der formede sig særdeles festligt, og ved hvilken mange af
Sognets Beboere saavelsom udensognsboende havde givet
Møde, gjorde Forfatteren af denne Artikel Rede for Bondens
Tilstand i Tiden før Udskiftningen med særligt Henblik til
Forholdene i Havnelev Sogn.
Da nu Forkundskaber er nyttige, og navnlig er det,
naar Talen er om Forhold, der ligger langt forud for Mands
Minde, skal jeg, forinden jeg omtaler den egentlige Udskift
ningsforretning, af nævnte Redegørelse fremføre nogle Træk,
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der muligvis kan hjælpe Nutidsmennesket og ikke mindst
Jordbrugeren til at forstaa, hvor stor Betydning disse nu
gulnede Dokumenter har haft for Bondens daglige Liv, og i
hvilken Orad den nu paa mange Steder utydelige Skrift har
tjent til Udnyttelse af Jordens Ydeevne samtidig med, at
Udskiftningen skabte Grundlaget for Udviklingen af vor Tids
moderne Landbrug.

Naar der i disse Tider kan siges at være et helt Kapløb
om at komme i Besiddelse af Jord, saa var Forholdene
hen ved Midten af det 18de Aarhundrede ganske modsatte.
Det var saaledes, at Godsejeren mange Steder maatte tvinge
Bønderne til at overtage Gaardene, at disse Gang efter Gang
ansøgte om Fritagelse for Fæstet, og at de, naar dette blev
nægtet, rømte fra Hus og Hjem. Om disse Forhold afgiver
Tingbøgerne mangfoldige Vidnesbyrd.
1713 stod Rytterbønder fra Tryggevælde Distrikt og
klagede deres Nød og Elendighed, og da kom det frem, at
flere af dem var blevet tvunget til deres Gaarde. 1721 mødte
to Mænd fra Ulse og bad sig fritaget for deres Fæste for
medelst Armod og Svaghed. 1722—23 begærede to Bønder
fra Tybjerglille sig fritaget. 1724 beder seks Bønder fra
Kongsted om, at det høje Herskab naadigst vil behage at
entledige dem fra deres Gaarde, og 1734 stod Rasmus
Jensen i Jyderup under Bækkeskov og klagede: „nød og
tvungen blev jeg ført til Gaarden, pinefulde Dage har jeg
haft der, saa jeg vil hellere bede om at fritages for Fæstet,
thi jeg mægter ikke at yde en Skærv mere end det, jeg
allerede haver givet.“
1713 rømte Smeden i Kongsted, Peder Eliasen, bort
fra sit Fæstehus; han blev paagreben og forklarede i Retten,
at han var rømt af Frygt for at blive sat til en Gaard. 1719
rømte fem Bønder fra deres Gaarde i Frøslev, og i 1762,
som baade før og efter, skete der stadig Rømning fra Gaarde,
især fra Byerne langs Stranden i Stevns, hvor det var let
at komme bort i Baade.
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Følgelig maa der ogsaa blive Tale om et stort Antal
Ødegaarde.
I Modelbogen til Matriklen 1681 anføres for Havnelev
By ikke mindre end otte Gaarde, som var øde, og samtidig
er ogsaa Byens Mølle i Forfald: En Mølle kaldis Bous
Mølle ligger til Frøslevgaard. Stenene er helt forslidt til
bemeldte Mølle. Træværket findes ganske udygtig og bebor
samme Mølle Rasmus Møller.
En Synsforretning 1704 giver følgende Beskrivelse af
tre af Gaardene i Havnelev: Den første er „plat øde; af
Bygninger staar fire Fag Stuehus, hvori Manden sidder.
Brøndværket borte til Brønden. Jorden paa to Aars Tid
ligget øde.“ Den anden „er ganske og aldeles uden Bygning
og Besætning; paa Havestedet findes fjorten Æbletræer.
Jorden har været øde paa otte Aars Tid, siden Manden
Gaarden frarømte“, og om den tredie hedder det, at den er
„iligemaade total øde og findes alene paa Havestedet to
Æbletræer og nogle Kirsebærtræer.“
Aarsagerne til Bøndernes elendige Tilstand var flere;
særlig maa nævnes de konstante: Stavnsbaandet, Hoveriet
og Fællesskabet; men dertil kom saa hyppigt forskellige
Ulykker som Misvækst, Kvægpest og Hestesygdomtne.
Naar Misvækstaarene kunde være saa ondartede og
indtræde saa ofte, som Tilfældet var, maa Grunden dertil
søges i den anvendte ældgamle Driftsmaade, Trevangsbruget,
som undte Jorden alt for lidt Hvile, saavelsom i de primitive
og klodsede Arbejdsregskaber, der ikke formaaede at give
Jorden tilstrækkelig Behandling, samt tillige i den meget
sparsomme Anvendelse af Gødning, der tilmed var af saare
ringe Kvalitet. Heste og Kreaturer stod kun paa Stald fra
Jul til Paaske. Kraftfoder kendtes end ikke af Navn. Det
var allerede meget, om man var saa velforsynet med Hø og
Halm, at man kunde undgaa at rive Taget af nogle Fag
Hus for dermed at holde Besætningen i Live, og det var
derfor en Selvfølge, at der maatte blive Mangel paa Gødning.
Forskellige Forslag til Forøgelse af Gødningen blev frem
satte; et af Kammerherre Holsten til Holstenshus tilraader
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Bonden en 3—4 Gange i Sommerens Løb at afmeje alle de
Bregner, Tidsler, Nælder og Pestilensurter, som var at opdage
i Gaardens Nærhed, blande disse med Græstotter og Spaaner fra Huggehuset og sprede det hele ud paa Stenbroen.
Naar da efter en Tids Forløb „det ene kunde hænge ved
det andet“, skulde Blandingen væltes ud i Møddingpølen,
og vilde da, naar et Par Aar var gaaet, efter Kammerherrens
Mening være lige saa god en Gødning som den, der blev
bragt ud fra Stalden.
Under saadanne Forhold var det kun de Marker, der
laa nærmest ved Byen, som fik lidt Gødning — nogle faa
Læs hvert 8de eller 9de Aar; den yderste Del af Bymarken
— Havrelandet — blev overhovedet aldrig gødet. Men
Høstudbyttet var ogsaa derefter.
I gode Aar kunde Havren give 2—4 Fold, Rugen 3—5
Fold og Byggen 5—7 Fold. I Gennemsnit regnedes 5 Fold
af alle Sædarter for en god Høst; men traf det saa ind med
Uaar med Tørke eller med Regn i Overflod, kunde Udbyttet
til Tider ikke naa Udsæden, og Kosten blev knap baade til
Mennesker og Dyr.
Nogle Syn over Bymarker i Stevns og Faxe Herreder
bekræfter den kummerlige Tilstand.
1720 førtes Tingsvidne for stor Misvækst paa Markerne
til Lillehedinge, Skørpinge, Højerup, Renge og Tommestrup:
Af Ærter og Vikker faar de slet ingen. Byggen saavelsom
Havren var af Foraarstiden* ganske henskolden, saa der
findes fast ingen Kerne, og er Straaet tillige meget ringe.
1746 synedes Faxe og Storehedinge Marker, hvor der
saa godt som intet var avlet.
1757 førtes over 50 Vidner frem paa Tinge; nogle
mindedes 16, andre 60 Aar tilbage i Tiden, men alle var
de enige om, at slig en Misvækst som i dette Aar havde
aldrig været kendt i denne lange Aarrække. Nogle mente,
det saa værst ud i Faxe Sogn, hvor fast intet var avlet,
men ogsaa trindt om i de andre Sogne i Faxe og Stevns
Herreder saa det jammerligt ud; aldrig havde der været saa
ringe Sæd, især af Byg og Havre. De saa med Gru den
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kommende Vinter i Møde; thi ikke alene manglede de Straa
og Foder til Kvæget, men „Menneskene maatte self svælte
til Døde eller fange ringe Næring af Markens Ukrud“.
I 1771, som regnedes at have givet en Middelhøst,
blev ved Regeringens Foranstaltning Høsten af al Sæd optalt
til 3,120,465 Tdr. Til Sammenligning kan anføres, at i 1847,
som ogsaa gav en god Middelhøst, udgjorde det tilsvarende
Tal 19,100,000 Tdr. eller mere end seks Gange saa meget,
en Fremgang, der udelukkende maa tilskrives de i Mellem
tiden iværksatte Landboreformer.
Som nævnt kunde ogsaa Kvæg- og Hestesygdomme
blive en ren Landeplage og bidrage til yderligere at forværre
Bondestandens trange Kaar.
Gennem den største Del af det 18. Aarhundrede optraadte en meget smitsom Kvægsygdom, der begyndte paa
Gisselfeld og fortsattes med vekslende Styrke og Udbredelse
til 1781, omend dens Følger mærkedes i endnu flere AarDet var dog særlig i Aarene 1745—71 at den rasede med
Voldsomhed. I denne Periode døde i fire Aar over hele
Landet 2 Millioner Kreaturer. For Stevns Herreds Vedkom
mende var Epidemien værst omkring 1750. Af 200 Køer
paa Vemmetofte blev 14 i Live og af 142 paa Højstrup kun
4. I et Aar var der fem Mænd i Lyderslev, fire i Gevnø
og otte i Lund, som mistede alt deres Kvæg.
Ligesaa grasserede „Snibe og Skabesiuge“ blandt He
stene hele Aarhundredet igennem, begunstiget, ligesom for
Kreaturernes Vedkommende ved de store Samlinger af Dyr,
der saa godt som hele Aaret søgte at opretholde Livet paa
Fællesgræsmarkerne.
At begrænse Smittens Udbredelse var under disse For
hold næsten umuligt, og paa Grund af daarlig Pleje og
daarligt Foder var navnlig Hestenes Modstandskraft mod
Sygdommen meget ringe. Det er da ret forstaaeligt, hvad en
Forfatter paa den Tid skriver om Hestene, at de „svælter
bort og dør eller ser dog i det mindste meget bedrøvede
ud,“ og at deres Afkom blev, af Mangel paa Føde, „til intet
eller kun til noget smaat knortet Tøj.“ En anden skriver:
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„En Bonde har nu 10—12 eller flere Bæster til sit Arbejde,
de fleste af Størrelse som Gedebukke.“ Hvad Sammen
ligningen angaar, har Forfatteren aabenbart tilladt sig en
spøgefuld Overdrivelse, hvorvel det maa indrømmes, at
Datidens Heste ingenlunde har kunnet maale sig med Nu
tidens. Ved en Maaling 1759 af 1180 Heste fra 151 Gaarde
paa Vemmetofte og Højstrup Gods fandtes Gennemsnits
højden at være 8 Kvarter 1 Tomme, og ikke een af dem var
brugelig som Rytterihest, der krævede et Maal af 65 - 7 Tomme.
Især var det jo dog de herskende Landboforhold og af
disse igen Jordfællesskabet, der lagde det mest trykkende
Aag paa Bondestanden; thi ikke alene forhindrede dette den
enkelte i at prøve ny Metoder og finde ny Veje og kvalte
saaledes Muligheden for ethvert Fremskridt, men tillige gjorde
det Arbejdet mangefold besværligere og unødigt tidsspildende
ved den vidt drevne Deling af Bymarken, hvorved vel nok
var tilsigtet at skifte Sol og Vind lige mellem Lodtagerne,
men i Virkeligheden havde til Følge, at de dyrkede Marker
indskrænkedes til de Jorder, der laa nærmest ved Byen,
medens store Strækninger fik Lov at ligge saa godt som
unyttede hen.
Den Form, hvorunder Markfællesskabet fra ældgammel
Tid havde udviklet sig, var her i Havnelev som overalt paa
Sjælland det saakaldte Trevangsbrug. Bymarken var delt i
tre Vange: Rugvangen, Bygvangen og Fælleden. Hver af
disse var efter Jordens Godhed og Beliggenhed atter delt i
Aase, der igen var delt i lige saa mange Agre, „Stykker“
eller „Hutter“, som der var Gaarde i Landsbyen.
Driften foregik da saaledes, at efter at en af Markerne,
Fælleden, havde haft et Aars Hvile som Græsmark, blev den
næste Foraar, saa langt som Gødningen kunde strække til,
besaaet med Byg og i den yderste, ugødede Del med Havre.
Om Efteraaret blev der i Bygjorden saaet Rug og i Havre
landet til sin Tid Blandsæd, Ærter og Boghvede. Efter disse
Afgrøder fik Vangen igen et Aars Hvile, hvorpaa Omgangen
atter begyndte forfra, medens samtidig de to andre Vange
afvekslende havde været udnyttet efter samme Drift.
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Medens Benævnelserne Rugvang, Bygvang og Fælled
saaledes i Løbet af en treaarig Periode vandrede Bymarken
rundt, havde hver Vang tillige et særskilt Navn, som for
Havnelev Bys Vedkommende var Møllemarken eller Højsmarken, der omfattede al Jorden Vest for Byen og Vejen til
Højstrup lige fra Bovs Mølle mod Nord til Skovfogedens
Vænge mod Syd, Skovmarken, Øst for Byen og Højstrup
vejen til Stranden mod Sydøst og endelig Storemarken, den
nordøstligste Del af Bymarken.
Ogsaa hver Aas havde Navn. I Møllemarken, nævnt
fra Nord, disse følgende: Tornbjerg, Møllestamperne, Sten
bro Ager, Kirkebjerg, Nivchøj, Baansager, Brøndsager,
Vissemose, Højeager, Røyelsagcr, Visekær og Søesager. 1
Skovmarken: Toftager, Østerbjerg, Lille Østerbjerg, Kors
ager, Klaseager, Holmen, Hyllebjerg, Frankckæden, Bred
økserne, Myrehøjs Ager, Birkespjcld, Bastekcers Åger, Roes
Agre, Maelskifterne, Skovstnmperne og Skoven. 1 Storemark:
Møllestub, Bagvængen, Nørrevraa, Poulegaard, Graa Kone,
Tonebjergs Aas, Bodekerne Spjeld, Dodemands Agre, Gillestykkerne og Gryden. Desuden laa til alle Sider rundt om
Byen Tofterne, der paa et Stykke mod Nord hed Hovgaards
Have og mod Øst Store og Smaa Hundetofter.
Naar der nu til hver Gaird i Byen hørte et eller flere
Stykker i hver Aas, maa man indrømme, at det ikke er uden
Grund, naar det hedder i et af de mange Skrifter om Fælles
skabet fra sidste Halvdel af det attende Aarhundrede: Bonden
maa fare og springe omkring efter sin liden Avl paa en hel
Bys Mark undertiden nogle Miles Vej i Omkreds. Og man
vil forstaa, at Forholdet kunde blive endog meget indviklet,
hvor ogsaa Nabobyer indbyrdes havde Fællesskab eller laa
i Flæde og Fæl lig.
Saaledes skrives om Storehedinge Mark, at „Smaaagre
tilhørende Købstaden ligger helt ude ved Landsbyerne, ja,
endogsaa imellem disses Tofter, medens Landsbyerne til
Gengæld har Agre, der ligger tæt inde ved Storehedinge.“
Til Degnegaarden i Havnelev hørte 13 Tdr. Land, der
indtil 1793 laa spredt over fire Byers Marker, ialt paa 20
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Steder. Paa Havnelev Mark: Norden for Kors Agre, Lille
Østerbjerg, Hyllebjerg, Birkespjeld, Tornbjerg, Røyels Ager
og Eng og Gryde Agre, ialt 125,843 Kv. Alen. Paa Lillehedinge Mark: Mølle Agre, Degne Stumper, Kamme Stumper.
Krattet, Skifter og Birke, ialt 30,345 Kv. Alen. Paa Skørpinge Mark : Blaa Kjole, Gærde Bretter og Toftemose Ager
og Eng, ialt 26,911 Kv. Alen, samt paa Renge Mark: Graa
Kone og Eire Pisingen, 38,676 Kv. Alen, tilsammen ialt
217,775 efter Taksation reduceret til 181,361 Kv. Alen „beste
Jord“, og blev nævnte Aar udskiftet paa Havnelev Mark i
Tofterne og Nivehøj Vesten for Byen over til Gevnø Skel.
Som Eksempel paa en Mark, der laa i Flæde, kan
nævnes det Stykke Jord, som ligger omgivet af Byerne
Storehedinge med Erikstrup, Renge, Lillehedinge, Skørpinge,
Havnelev og Frøslev og med et fælles Navn kaldtes Storemarken; den blev i Aaret 1744 takseret eller „høvedlagt“
til ialt 1320 Høveders Græsning og saaledes, at de nævnte
Byer henholdsvis maatte indsætte 400, 80, 250, 100 og 80
Stykker Kvæg. Men fra gammel Tid havde der mellem
Frøslev og Havnelev været den Overenskomst, at sidstnævnte
mod en aarlig Betaling af 2 Rigsdir. — senere forhøjet til
4 — havde Lov at indsætte alle sine Kreaturer. Denne
Ordning foraarsagede ved Udskiftningen nogen Vanskelighed,
som dog tilsidst fik Ende paa den Maade, at Frøslev afstod
en Gaardslod, 50 Tdr. Land, til Havnelev, men denne Lod
vedblev dog stadig at svare sine Forpligtelser til Frøslev
Sogn og kom saaledes ikke Havnelev til videre Gavn.
Paa de Steder, hvor Marken laa i Flæde, blev Ord
ningen af Driften en særlig indviklet og omstændelig Sag,
som baade medførte megen Tidsspilde og ofte gav Anledning
til Trætte og Stridigheder mellem Byerne.
Allerede i Januar Maaned begyndte man paa Bystævnet,
Landsbyens lovgivende Forsamling, at drøfte Planen for
Aarets Drift, og paa hvert af de interesserede Byers Stævne
formuleredes de Krav, som Byen mente sig berettiget til at
kræve i Fællesmarken. Der blev tillige udvalgt Repræsen
tanter, som Kyndelmissedag traadte sammen til Grandestævne
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eller Fælleshøj med Udsendinge fra de andre Byer. Som
Regel opnaaede denne første Sammenkomst kun at konstatere
en meget stor Uenighed mellem Lodtagerne, idet hver By
stræbte efter at tilvende sig saa megen Fordel som muligt,
og først efter at flere Bystævner og atter nyt Grandestævne
var afholdt Fastelavns Mandag, modereredes de forskellige
Krav saa meget, at en Driftsplan endelig kunde vedtages.
I Almindelighed maatte der holdes fire By- og to Grande
stævner, inden det lykkedes de interesserede Byer at komme
til Enighed, og „disse 6 Samlinger er saa godt som fastsatte
og sker vist, ja kan ej undgaas.“
Var en saadan af flere Byer i Fællig drevet Vang
udlagt til Græsmark eller Fang, blev der af alle „Fangsbrødrene“ et Par Gange i Sommerens Løb afholdt Tælling
af Kreaturerne for at kontrollere, om der ikke var indsat
flere Dyr, end Marken ifølge Høvedlægningen kunde til
komme. Under Skrig og Skraal blev da den store Dyreflok
af beredne Karle eller Drenge drevet sammen i en Hob, som
saa Fangsbrødrene søgte at finde Tal og Kendemærke paa.
Ved disse Tællinger eller Opligninger idømtes der gerne en
Del Bøder, som, ifald de blev betalt paa Stedet, straks blev
omsatte i Drikkevarer; var man ikke tilfredsstillet hermed,
blev der skudt sammen til mere at „drikke og sværme for,
hvorved Gud fortørnes og Tiden forsømmes baade for Bon
den og hans Folk, som sjælden arbejder noget i hans Fra
værelse.“ Havde de. der blev idømt Bøde, ikke Penge at
betale med, drog alle Fangsbrødrene fra Sted til Sted og
udtog Pant, som snarest blev gjort i Penge og ligeledes
drukket op; men skete det, at den dømte ikke vilde erkende
Bødens Berettigelse, kunde Sagen indankes for vedkommende
Bondes Herskab, der saa maatte søge at skaffe Forlig
til Veje.
Det er let at se, at den megen Tidsspilde var en af
Fællesskabets store Skavanker; men det var dog ikke alene
de mange Møder, der stjal Tiden, men der bortødsledes
ogsaa daglig henved et Par Timer med at finde Gaardens
Heste mellem et Par Hundrede andre paa de ofte skov- eller
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kratbevoksede Overdrev; og naar Pigen ikke var alt for ivrig
i Tjenesten, kunde det meste af Formiddagen godt anvendes
til Malkning af en 3—4 Køer, der jo ikke altid var at finde
der, hvor de sidst var set Aftenen forud. Kiv, Trætte og
Slagsmaal var ogsaa en af Fællesskabets uundgaaelige Følger,
og ikke sjældent var det de smalle Agre, der gav Anled
ningen, thi selv om det ikke skete med Overlæg, kunde
Naboens nære Markskel let blive overtraadt.
Den største Ulempe var dog vel nok den, at den
enkelte i eet og alt maatte rette sig efter de fælles Interesser;
det gjaldt ved alle Arbejder i Marken fra Sæd til Høst.
Enhver maatte følge Trop, hvorledes hans Forhold saa ellers
var, eller ogsaa lade sin Part gaa helt ud af Drift. „Hans
Korn kunde være modent eller grønt, hans Omstændigheder
tillade ham det eller ej, saa maa og skal han dog herud“
Lidt efter lidt aabnedes da Øjnene for Fællesskabets
Svagheder, og Bestræbelserne for at faa det afskaffet voksede.
I Aaret 1757 nedsattes den første Kommission „til at befordre
Landvæsenets Fremtarv og Nytte“, men den naaede dog ikke
at løse Spørgsmaalet, om den end fortjener Æren for at
have taget det op og for det omfattende og grundlæggende
Arbejde, den udførte; men Vanskelighederne taarnede sig
efterhaanden saaledes op, at den efter 10 Aars Virksomhed
opløstes.
I den efterfølgende Tid afløste nu den ene Kommission
den anden, og stadig, om end med smaa Skridt, arbejdede
Bondesagen sig fremad, men først den 23 April 1781 udkom
Forordningen om Fællesskabets Ophævelse, hvorved den
faste Grund til en virkelig Forbedring af Bondestandens
Kaar blev lagt, idet Udskiftningen afgjort var den fortrinligste
Løftestang til Landbrugets Fremme og en ligefrem Be
tingelse for, at de øvrige tilstrømmende Goder kunde gøre
deres Virkning.
Der gik imidlertid endnu henved en halv Snes Aar,
inden der ret kom Liv i Udskiftningen. Godsejerne saavel
som Bønderne trykkede sig ved de store Bekostninger, der
i Øjeblikket var forbundne dermed, og hvad de sidste angaar,
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var der ingen, der havde Lyst til at flytte ud fra Lands
byens hjemlige Enemærker, hvor Slægt efter Slægt i Aarhundreder havde delt godt og ondt med hinanden. Men
efterhaanden som Frugterne af de første Udskiftninger be
gyndte at aflægge deres talende Vidnesbyrd, voksede ogsaa
Iveren, og i Aarene omkring 1800 blev Størsteparten af
Landsbyerne udskiftede.
Først skulde Forholdet ordnes mellem Godserne, der
efter mellem Byerne og tilsidst mellem Mand og Mand.
Skellet mellem Havnelev og Skørpinge blev opmaalt
og beregnet 1793. Skørpinge udskiftedes 1813, og den 10.
Aug. 1818, efter at langvarige Forhandlinger mellem Vemme
tofte og Bregentved angaaende Fællesskabet mellem Havnelev
og Frøslev var tilendebragte, dateredes det Dokument, hvor
efter Havnelev Bys Udskiftning endelig blev foretaget.
Efter denne Redegørelse og med Tanken henvendt paa
Jubilæumsdagen sluttede Forfatteren saaledes:
Paa Hundredaarsdagen for vor Bys Udskiftning rejser
Sognets Mænd og Kvinder i Forstaaelse og taknemmelig
Erkendelse af Udskiftningens heldbringende Frugt denne
Sten, som skal staa til Minde om det Arbejde, der blev
gjort, og til Ære for de Mænd, der var med til at føre
Udskiftningen frem til Gavn for Efterkommere, til Ære baade
for dem, der begyndte, og for dem, der fuldførte Værket.
Den skal være et Minde for vore Forfædre og et Minde
om det fattige og brydsomme Liv, rier var dem beskaaret,
hvad enten de levede her i Sognet, eller de under samme
Kaar stred deres Kamp for Tilværelsen paa andre Steder.
Den skal staa som et Minde om Fællesskabet: om det
gamle, der vel i Formen havde store Mangler, men dog i
sin Hovedtanke holdt det for Øje at være til gensidig Hjælp
og Støtte, og den skal staa som et talende Vidnesbyrd om,
at der ogsaa i vor Tid er Rum for en fælles Følelse og en
fælles Villie.
Og Stenen skal minde Efterslægten om, at i det Aar
1918, da den store Verden rundt om os laa i blodig Krig
Historisk Samfund
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og Tvedragt, da frugtbare Lande forvandledes til Ørkener,
og Folk døde af Hunger, da havde vi her i Landet Fred og
gode Aar og Ret til under vort gamle danske Mærke at
samles i Fredelighed til Genoplivelse af et Stykke af vort
Lands Historie. Gid denne Ret og Frihed ogsaa maa tilhøre
vore Efterkommere, og gid Efterslægten aldrig maa fattes
Ærbødighed for Fortiden og Respekt for den historiske Arv,
der er den efterladt!
Mødet ved Mindestenen sluttede med følgende Sang:
Fælles paa Stævnet Bønder stod
i Kampstenskredsen om Lindens Rod.
Der Ret blev skiftet, der Lov blev sagt,
til Fremtids Styre blev Grunden lagt.
Men Stenen skal staa, mens Tiderne skifte.
Fælles om Vang og Hegn og Fang
om Skifte og D rift; og Aarets Gang
fra Kyndelmisse til Helmisdag
var Fællesvirke og Brodertag.
Fælles om fattig Glædes Sol,
naar Fredstid raaded paa Borg og Bol,
og fælles tynget i tunge Aar
af Savn og Møje var Bondens Kaar.
Fælles vi risted Mindeskrift
om Fædrenes Lod i Stor-Bedrift,
om Fortidslivet med Mangel og Brøst,
om Sædekornet til Gyldenhøst.
Og Stenen skal staa, mens Tiderne skifte.

Som et Overgangsled mellem det gamle Trevangsbrug
og den Drift, en udskiftet Jordlod tillader, staar den i Slut
ningen af det 18de Aarliundrede indførte holstenske Drift
eller Kobbelbrug, der ikke alene bibeholdt den „indbyrdes
Ening, hvorefter Jorden dreves af Bymændene“, men ogsaa
deres Markfællesskab, dog med den Forskel, at Gaardene nu
skulde have deres Andel i hver Mark samlet i eet Stykke
og med et 9- eller 11-aarigt Sædskifte, der undte Jorden en
en højst tiltrængt Hvile og gav et langt større Udbytte.
Fra 1775 var denne Drift gennemført paa Vemmetofte
Hovedgaard og fra 1783 paa Højstrup, og Klosterets Bestyrelse
arbejdede derefter med Kraft paa ogsaa at faa den ind
ført paa Bøndergodset, men stødte her paa en meget sejg
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Modstand, idet Bønderne ikke paa nogen Maade kunde
tænke sig at forlade „deres kære tre Marker“. Især viste
Bønderne i Lund, Havnelev og Skørpinge en stærk Uvilje,
og i flere Aar stod disse Byer som de eneste paa Godset,
hvor Kobbelbruget ikke var indført.
I 1791 synes de dog at være kommet paa andre Tanker
og indgav Andragende til Klosteret om at faa Markerne
indrettet paa holstensk Vis; men næppe havde de faaet
begyndt paa det besværlige og bekostelige Indgrøftningsarbejde, som var forbundet dermed, før de atter slog om og
bad i Fællesskab om at faa Arbejdet standset og „blive den
megen Gravning foruden.“ Der forløb dog kun 4 Aar, inden
de nævnte Byer indsaa, i hvor høj Grad de havde staaet
sig selv i Lyset, og i 1795 kom Arbejdet med Inddeling og
Grøftegravning i fuld Gang over alle Marker.
Havnelev Bymark blev nu delt i 11 „Kobler“, der i
Nummerorden sydfra Vest for Højstrupvejen havde følgende
Navne: I. Storehøjs Mark, II. Stenhøjs Mark, III. Vissemose
Mark og IV. Kirkebjerg Mark, og i den østlige Del over til
Skørpinge nordfra: V. Bjergsmarken, VI. Boghvedekærs
marken, VII. Østerbjergs Mark, VIII. Hyllebjergs Mark, IX.
Myrehøjs Mark, X. Roesager Mark og XI. Carls Marken. De
var skilte fra hverandre ved høje, beplantede Diger, der havde
3 Alen brede og 2 Alen dybe Grøfter paa hver Side. I det
ny Sædskifte fulgte efter et Aars Brak: Hvede, Byg, Ærter,
Rug og i femte Aar Havre med Kløver til Udlæg og derefter
5 Aars Græsmark. Brakken skulde i Løbet af Sommeren
piøjes 3 Gange, renses for Sten og Stubbe og gennem
arbejdes med en firehestes Harve, derefter gødes til Hveden
og i fjerde Aar til Rug.
Paa samme Tid var det første Skridt til Udskiftningen
blevet foretaget, idet, som før nævnt, Markskellet mellem
Havnelev og Skørpinge blev rettet 1793, opmaalt af Landmaaler Lund. Hans Kort over de to Byer opbevares endnu
i Vemmetofte Klosters Arkiv1)
’) En Kopi af Kortet over Havnelev er ophængt i Vaabenhuset.

Paa vedføjede Kort over Havnelev Bymark angiver de optrukne
Linier Grænserne for de 11 Kobler og de punkterede Linier de 18
Gaardlodder. Navnene viser Aasenes Beliggenhed (S. 109).
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gode, modtog denne fra Skørpinge: Hyllebjerg Ager paa
Haunløv Mark, Gloggerne, Brink Ager, Vesten By og
Leekær, Vesten By i Stormark, Sterremoseager og Gryden,
hvert Stykke angivet i Kvadrat-Alen, ialt c. 23 Tdr. Land.
Men hermed synes ogsaa Arbejdet paa Udskiftningen
at være gaaet i Staa, og i de følgende Aar har rimeligvis
alle Kræfter været samlede om Kobbeldriftens Gennemførelse.
Det ny Aarhundrede, der ved Slaget paa Rheden saa
brat omskiftede en rolig og særlig for Handelen lykkelig
Fredsperiode med en lige saa urolig og ulykkelig Krigstid,
bar ogsaa i sit Skød onde Tider for Landbruget, der i Aarhundredets andet og tredie Tiaar gennemlevede en Krise,
som kun de forudgaaende Reformer gav det Styrke til at
overvinde. Og det tør vel uden Overdrivelse siges, at det
navnlig var Udskiftningen, som paa dette Tidspunkt saa godt
som overalt var tilendebragt, der i særlig Grad har Æren
for Krisens heldige Udfald.
Uden at staa i direkte Sammenhæng med Udskiftnings
arbejdet kom den ny Matrikel, der udarbejdedes i Aarene
1806—22 til at danne et sikkert og fortrinligt Grundlag for
de Udskiftninger, der endnu var tilbage, og Arbejdet med
den skal dertor berøres, forsaavidt det angaar Havnelev.
Allerede 1807 tog Forarbejdet her sin Begyndelse med
en Taxation over Haunløv Byes Jorder under Vemmetofte
Klosters Gods a f undertegnede Gaardmænd i Overværelse
a f Byens Jordbrugere og udført ved undertegnede Land
inspektørs Bestyrelse1).
Taxationen foretoges „i Forhold til 24, hvilken er
bleven antagen til Brug ved den ny Matriculering“ og ud
førtes for hvert Kobbel, saaledes at hver af Markerne, Sten
høj, Vissemose og Kirkebjerg, naaede i Gennemsnit Taxt 16,
men flere Steder omkring Byen sattes Taxten til 23, baade
i Kirkebjerg og i Boghvedekærs Mark samt i „Haugepladser
i Nordvest“. Laveste Taxt, 3, blev sat paa Boghvedekærs
■) Landinspektør Unsgaard, København.
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til Afstanden fra Byen, saaledes at den sydligste længst
bortliggende Mark, Carls Marken, kun naaede i Gennemsnit
Taxt 9.
Taxationsmændene afslutter deres Forretning med at
udtale, at de har udført Arbejdet efter bedste Skønnende,
„og trøste os derfor, naar forlanges at beedige samme inden
vedkommende Ting, hvilket tilstaas med vore Navnes Under
skrift1). Havnelev d. 29. Oktober 1807.“
Matrikuleringen fortsættes nu videre, og i Beregning
over Haunløv Sogn 1810 er Arealet af „Haunløv By samt
i Frøslev“ opmaalt til 1044 Tdr. Land, Skørpinge til 5881A
Td. Og kan derefter „hver af de 18 Gaarde, Haunløv By
bestaar af" faa 55'/; Td. Land i virkelig Størrelse, og til
Taxten 24, 36*/i4 Td. med 8 Td. 5 Skp. 3 Fj. 2*"/i; Alb.
Hartkorn.
At Landinspektøren, der forestod Byens Udskiftning,
har benyttet disse forskellige Opmaalinger fremgaar jævnlig
af Dokumenterne, som naar det f. Eks. hedder: „Haunløv
Byes Jorder er overalt . . . saa lige, at ingen videre Ligning
eller Skelrettelse behøves;“ „efter en forhen passeret Taxation“
o. fl. Og det skyldes vel ogsaa for en væsentlig Del disse
Arbejder og det dertil hørende Kortmateriale, naar det lykkes
Klosterets Bestyrelse i Løbet af et halvt Aar at fuldføre
Udskiftningen.
1818 d. 17. Januar dateredes Forslag til en Delings
Plan for Udskiftningen mellem Mand og Mand a f Haunløv
Bye, Højstrup Gods under Vemmetofte Kloster, indsendt til
Direktionen ved Landinspektør Unsgaard.
Den 25. Juli sluttedes en Overenskomst mellem Hav
nelev Byes Gaardfæstere om forskellige Forhold ved Udflyt
ningen under den „forehavende specielle Udskiftning“.
Den 10. August sluttes Udskiftningen med to Doku
menter: Udskiftnings Beregning over Haunløv Byes Jorder
*) Mærkeligt nok findes dog ingen af Jordbrugernes Navne,
men alene Unsgaards.
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og Fordeling af Haunløv Byes Hartkorn saaledes som

samme ved Jordens Udskiftning er blevet udlagt.
Naar undtages det sidst nævnte, der er ganske kort, er
disse Dokumenter meget omfattende og fylder adskillige
tætskrevne Foliosider. Det vil derfor være nødvendigt at
sammentrænge Indholdet mest mulig, saa meget mere, som
Forslaget til Delingsplanen i alt væsentligt blev approberet
af Direktionen og saaledes — kun endnu mere specificeret
— gaar igen i Udskiftningsberegningen og Hartkornsfordelingen.

Delingsplanen
foreslaar i 9 Punkter at udskifte Bymarken foruden i 18
Gaardlodder, hvoraf 6, eventuelt 9, skal forblive i Byen, tillige
i nogle Huslodder, og fastsætter Beliggenhed og Grænser for
hver af Lodderne. Foruden den almindelige Fæstejord fandtes
paa Havnelev Mark nogle Særjorder, som ikke kom ind under
Fordelingen, nemlig Degnejorden (13Tdr. ’/» Skp.) og Mølle
rens „saakaldte Communitets Lod“ (lO1/? Td.), begge Vest
for Byen, og sydligst paa Carls Marken et Stykke Jord (nu
Revgaarden), der foreslaas udlagt til Højstrup „for Hovedgaardstaxten, Stuven kaldet, paa Skørpinge Mark, som saa
igen med Fiskerhusets Vænge kan inddrages til Haunløv“.
Endelig var det Stykke Jord, som tilhørte Frøslev Sogn,
men laa under Havnelev Mark nordligst i Bjergsmarken, om
end ikke undtaget fra Beregningen, saa dog noget besværlig
at komme til Rette med. Muligvis kunde det udlægges til
Huslodder og da „blive i eet Sogn alene,“ men da man
tænkte sig, at der kunde fremkomme Vanskeligheder, som
„sildigt eller aldrig vare til at faa hævede“, nemlig naar
Husene udflyttedes fra Byen og deres tilhørende Vænger og
Haugeplads blev i Havnelev Sogn, saa foreslaas som en
bedre Udvej at lægge Frøslevjorden til den Øst for liggende
Havnelev Jord og med den udgøre en Gaards Lod. Men
ogsaa dette Forslag var i Øjeblikket uigennemførligt, da
„nuværende Fæster ikke vilde afstaa det mindste Stykke
Jord i Haunløv Sogn.“ Som en midlertidig Ordning foreslaas
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et Copie Kort til Efterretning i Tiden aftegnes.“
Forslaget tager ogsaa i Betænkning at udlægge Jord
til en Skolelod, da Degnejorden, som Degnen eller Skole
læreren hidtil har haft i Brug, muligen skal sælges, og an
vises da dertil en dobbelt Huslod Syd for Degnejorden, hvis
Skolelæreren „ellers dertil er berettiget eller bliver det ved
Degnejordens Salg."
Til Huslodder foreslaas, at der af hver Gaard afgives
I Vs Td. Land beregnet efter Taxt 24, og at Jorden udlægges
paa den magelagte Hovedgaardstaxt ved Skørpinge Strand
og paa Skoven ved Roesager Mark, hvorved Huslodderne
„bliver samlet paa eet Sted“.
Ved Inddelingen af de 18 Gaardlodder er paaset, at
hver faar en forholdsmæssig Dannelse uden Spidser og
Kiler, og at de gamle Veje og Hegn saa vidt mulig kan
bibeholdes. Ved et Møde med Jordbrugerne „forgangen
Efteraar“ havde de alle forlangt at faa en Englod i gamle
og ny Enghauge med den Motivering, at det var „højst
nødvendig for hver Mand til Bindefoder“1); men dette Krav
mente Forslaget ikke at kunne efterkomme „formedelst den
lange Vej“ og den „Urimelighed at tildele Englodder paa
4—5 Skp. Lands Størrelse langt fra Hovedlodderne“, men
havde derfor kun tillagt de søndre Ind- og Udlodder Eng
parter i bemeldte Enge. Kunde „Bindefoderet“ ikke paa anden
Maade skaffes eller helt undværes, henstilledes, at de heldige
Indehavere afgav nogle Lispund mod Betaling til de seks
nordlige Lodder.
Nu følger derefter Redegørelse for, hvor hver af Gaardlodderne maa anlægges, og der henvises til Udskiftnings
kortet, hvorpaa Grænserne er betegnede med Nuller.
Af de 6 Indlodder, som fortrinsvis kunde egne sig
som saadanne, nævnes Lodden Nr. 3 (nuv. Matr. Nr. 3)
Nordvest for Byen, liggende delvis paa Kirkebjerg-, Bog
hvedekærs- og Bjergsmarken. Nr. 4 (Matr. Nr. 4) Nord for Byen
■) Bindefoder var snoede Høbaand, som brugtes til at binde
om Negene.
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„til Vandgrøften over Boglivedekærs- og Bjergsmarken“ ; det
bemærkes, at Vejen, der fører fra Byen over Lodden, kan
flyttes til østre Skel. Nr. 6 (Matr. Nr. 6) Østen for Byen
paa det søndre Stykke af Boghvedekærsmarken og for det
meste Nord for Vejen til Skørpinge paa Østerbjergs Marken
„ud til Markskellet og Djævlehuset, hvor den gaar over
Vejen til Hyllebjergsmarken.“ Nr. 7 (Matr. Nr. 7) Sydøst
for Byen og sønden Vejen til Skørpinge i Østerbjergs
Marken. For at kunnne benytte det gamle Skel mod Hyllebjergs Marken, bliver denne Lod noget for lille, men faar
det, der mangler i Marken, godtgjort ved en Part i Ny
Enghave. Nr. 17 (Matr. Nr. 8) Syd for Byen i Vissemose
Mark langs Vejen til Højstrup. Ogsaa denne Lod tillægges
Part i Ny Enghave. Nr. 18 (Matr. Nr. 9) ligeledes Syd for
Byen og Vest for Nr. 17 i Vissemose Mark og mellemste
Del af Ny Enghave til Gevnø Mark.
Som „mindre bekvemme“ Indlodder anses følgende tre:
Nr. 2 (Matr. Nr. 10) Nordvest for Byen i Kirkebjerg Mark
mellem Communitetslodden og Møllen; støder mod Øst til
Nr. 3 og mod Vest til Gevnø Mark. Over Lodden vedbliver
Vejen til Møllen og Gevnø By. Nr. 5 (Matr. Nr. 5) Nordøst
for Byen i Boghvedekærsmarken mellem Lodderne 4 og 6.
Og endelig Nr. 8 (Matr. Nr. 11) Sydøst for Byen i Hyllebjerg Mark mellem Vejen til Højstrup og Skørpinge Mark
med Engpart i gi. Enghave.
De øvrige 9 Lodder maa alle anses som Udlodder,
„og kan Gaardenes Udflytning paa disse ikke henstaa."
Af disse ligger Lodderne 9, 10, 11 og 12 i fortsat
Række mod Syd mellem Højstrup Vejen og Skørpinge Mark.
Nr. 9 (Matr. Nr. 12) paa den søndre Del af Hyllebjerg og
nordre Del af Myrehøjs Mark; den faar Part i gi. Enghave
ligesom de følgende syv Lodder. Nr. 10 (Matr. Nr. 13) helt
i Myrehøjs Mark. Nr. 11 (Matr. Nr. 14) for det meste i
Roesager Mark. Nr. 12 (Matr. Nr. 15) mest i Carls Marken
og noget i Roesager; den naar mod Syd til Hovedgaardsjorden og mod Øst til „den saakaldte Skoven."
Lodden Nr. 13 (Matr. Nr. 16) falder paa begge Sider
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af Højstrup Vejen. Vandkæret i den og forrige Lod kan
udlægges til almindeligt Vandingssted for flere Udflyttere;
Vejen til Huslodderne paa Skoven vil blive lagt over dem,
om muligt ved nordre Skel, og Vejen mod Vest til gi. Eng
have ligeledes ved Loddens nordre Skel.
Herfra lægges Lodderne 14, 15 og 16 efter hverandre
nordpaa mellem Højstrup Vejen og Højstrup og Gevnø
Marker. Nr. 14 (Matr. Nr. 17) i den nordligste Del af
Storehøjs Marken og lidt ind i Stenhøjs Marken. Nr. 15
(Matr. Nr. 18) helt i Stenhøjs Mark. Nr. 16 (Matr. Nr. 19)
dels i Stenhøjs, dels i Vissemose Mark „og et lidet Stykke
af Vissemose.“
Til sidst nævnes Udlodden Nr. 1 (Matr. Nr. 21), Frøs
levjorden allernordligst i Bjergs Marken, og hvortil, som
nævnt, ogsaa hører en mindre Del i Havnelev Sogn.
„Og saaledes fremsendes dette Forslag til den høje
Direktion, hvorvidt det kan følges, og om Udskiftningen
maa ske derefter eller ej.
København, den 17. Januar 1818.
underdanigst
Unsgaard.“
Saa sad nu Direktionen og drøftede og overvejede, og
samtidig har der sikkert ogsaa været livlig Røre om Sagen
paa Bystævnet i Havnelev, thi endnu var dette jo Bymændenes rette og eneste Forum for Fællesanliggender. Vel
havde de ikke modtaget Sagens Akter eller kendte Planen
i alle dens Enkeltheder, men desto større Spillerum har der
været for Fantasien og Tankernes Udtryk, og det har næppe
været noget let Hverv for Oldermanden at overholde god
Orden eller hindre en og anden af Bymandene i at „bruge
en Skiens Mund til Ulyd.“ Aldrig havde der paa Stævnet
været forhandlet en saa vidtløftig og indgribende Sag; den
betød jo en fuldstændig Forandring af gamle nedarvede
Sædvaner, en Omvæltning i Livsvilkaar, hvor ingen Tradition
kunde vise Vej eller kaste Lys over Fremtidens Muligheder.
Men hvor højt end Bølgerne kan have gaaet, saa synes der
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dog at være naaet en vis Enighed ogsaa i denne, rimeligvis
Bystævnets sidste Fællessag; thi da „bemeldte Byes Gaardfæstere“ den 25. Juli indkaldes til Møde paa Vemmetofte,
saa „indgaar og vedtager“ de alle de mange Hensyn ved
Udflytningen, og de forenedes om Ind- og Udlodder, om
Bygningshjælp i Penge og Kørsler, om Levering af Gødning
og Langhalm og det meget eftertragtede Bindefoder.
Denne Dag maa sikkert for Bønderne have rummet
hele Udskiftningens samlede Begreb. Hverken Landmaalerens
Beregninger eller Loddernes specificerede Maal og Bonitering
eller Hartkornets Fordeling har de kunnet følge med i som
det, der skete, da de i Flok og Følge agede til Hovedgaarden
for der at være medbestemmende i Afgørelsen af Pligter og
Rettigheder, kaste Lod om Hus og Hjem og vende op og
ned paa Byen og Jorden, der hidtil var noget af det mest
ukrænkelige. Og saa sluttelig under Henvisning til Øvrighed
og Rettergang at vedstaa alle Posterne med deres „Hænders
Underskrift“, denne vanskelige Kunst, som kun to af dem,
Sognefogeden Thomas Sørensen og Frederik Andersen mægtede
at udføre med egen Haand. Alt dette maatte tilsammen give
denne Dag en Betydning, som hverken Direktionens eller
Landinspektørens senere Vota kunde rokke. Der er da Grund
til en nøjere Betragtning af

Overenskomst mellem Haunløv Byes Gaardfæstere.
Blandt de indbudte havde Hans Larsens Enke paa
Gaard Nr. 5 (Matr. Nr. 4) sendt sin Søn Lars Hansen som
Stedfortræder, og gi. Lars Nielsen paa Nr. 4 (Matr. Nr. 15)
lod sig ligeledes repræsentere ved sin Søn Povl Larsen-,
men den Gaard, der blev tillagt den omtalte Frøslevjord,
Gaarden Nr. 16 (Matr. Nr. 7 Frøslev og 21 Havnelev)
vestlig i Byen (Huslod Matr. Nr. 37), synes slet ingen Re
præsentant at have haft; i hvert Fald er det den eneste
Gaard, hvorfra Dokumentet ingen Underskrift har. Det er
dog ikke udelukket, at Manden, Unge Peder Hansen, kan
have været til Stede, men at den manglende Paategning
skyldes, at der endnu paa dette Tidspunkt kan have været
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Tvivl om Anvendelsen af Lodden, som den iøvrigt har været
et Tvistens Æble lige fra 1746, da dens Ejendomsforhold
blev indanket for Højesteret, til op i dette Aarhundrede1)Dokumentet, der beretter om Dagens Forhandling, er
ordnet i 12 Punkter, hvoraf de to første meddeler, hvorledes
der skal forholdes med dette Aars Brakkobbel og Myrehøjs
Marken, hvori der var saaet Kløver og andet Græsfrø, og
der opnaas Enighed om, at alle Lodtagerne skal beholde
deres deri værende Parter henholdsvis til 1920 og næste
Aar, til Bygsæd og Høslet, mod Vederlag til dem, der faar
Lodder i disse Kobler.
Tredie Punkt indeholder først Bestemmelse om Levering
af Gødning fra Ind- til Udlodder. I Løbet af 2 Aar skal
Afgiverne levere Gødning til 32 Tdr. Land, nogle til 1,
andre til 6 Tdr., sprede den, hvor det anvises og gøre det
forsvarlig, og der trækkes Lod om, hvilke Lodder hver skal
gøde. Dernæst skal hver af de 8 Indlodder — Lodden Nr.
8 blev nemlig ikke regnet som Indlod — levere 24 Læs
Langhalm til lige Deling; og saa kommer endelig den vig
tige Afgørelse: hvem skal blive boende i Byen, og hvem
skal være Udflytter? Om dette Spørgsmaal har der øjen
synlig været nogenlunde Enighed hjemmefra, thi derom siger
Dokumentet blot saaledes: Til Udflytnings- og Bygnings
hjælp indgik følgende at betale:
Jørgen Jensen imod at erholde Lodden Nr. 2
(Matr. Nr. 1 0 ) ...................
450 Rdlr
l) Ved Forespørgsel til Rigsarkivet om Indholdet af denne
Højesteretsdom blev meddelt, „at der af Højesterets Arkiv
for Aaret 1746 kun er bevaret Voteringsprotokollen. Man
er saaledes end ikke i Stand til at meddele Dem Ordlyden
af Højesterets Domskonklusion; og de i Voteringsproto
kollen indeholdte Vota af de enkelte Assessorer indeholder
for en stor Del kun Antydninger, som er vanskelig forstaaelige for den, der ikke er inde i Sagens EnkelthederNogen tydelig Udtalelse om Ejendomsretten til den om
stridte Jord indeholder Voteringen i alt Fald ikke.“
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Hans Rasmussen imod at erholde Lodden Nr. 3
(Matr. Nr. 3)................................................... 450 RdlrLars Hansens Enke imod at erholde Lodden
Nr. 4 (Matr. Nr. 4 ) ....................................... 350 Niels Mortensen imod at erholde Lodden Nr. 5
(Matr. Nr. 5)................................................... 900 Niels Rasmussen imod at erholde Lodden Nr. 6
(Matr. Nr. 6)...................................................310 —
Knud Hansen imod at erholde Lodden Nr. 7
(Matr. Nr. 7)................................................... 550 —
Hans Christensen imod at erholde Lodden Nr. 17
(Matr. Nr. 8 )................................................... 820 —
Thomas Sørensen imod at erholde Lodden Nr. 18
(Matr. Nr. 9)................................................... 700 —
GI. Anders Hansen imod at erholde Lodden Nr. 8
(Matr. Nr. 1 1 ) ........................................
100 —
Tilsammen . . 4630 Rdlr.
Naar sidstnævnte kan slippe med at betale 100 Rdlr.
skyldes det, som før sagt, at Nr. 8 ikke var „bekvem“ til
Indlod. Mellem denne og hans Gaard, Nr. 12 sydlig i Byen,
laa Lodden Nr. 17 og vanskeliggjorde, om ikke helt for
hindrede ham i at drive Marken derfra; men han har vel
tænkt som saa: naar ingen Indlod kan erholdes, saa hellere
tage den nærmeste Udlod mod en mindre Betaling end
resikere at faa en langt fraliggende selv med et større Til
skud. Og saa har han vel ogsaa ment foreløbig at kunne
drive Marken, som den laa, thi ligesom han skulde yde
samme Kørselshjælp til Udflytterne, som det blev vedtaget
for Indlodderne, „bliver han og berettiget til samme Hjælp,
naar han til Udflytning skulde resolvere.“
Det er iøvrigt noget paafaldende, at Bygningshjælpen
udgjorde saa store Beløb og varierede saa meget, som den
gjorde. Niels Mortensen maa saaledes udrede omtrent 3
Gange saa meget som Naboen Niels Rasmussen, skønt
hans Lod kun var 2 Tdr. Land større, og Hartkornet var
ens, som det var for alle Lodder: 8 Tdr. 5 Skp. 3 Fjkr.

— 126 —
l n,,/iä3 Alb. I Virkeligheden kommer man vist ogsaa det
rette Forhold nærmere, naar disse Summer betragtes lige
saa meget som Prisen, det kostede at blive boende i Byen,
som en Hjælp til Udflytterne, og det er mere end tvivlsomt,
om „Hjælpen“ var blevet ydet med saa rund Haand, hvis
ikke den ligefrem stod i Forhold til Værdien af Lodden og
efter, hvor velsituerede de, som var interesserede i de for
skellige Lodder, har været.
Da nu Tilbudene blev antaget af Byens øvrige Gaardbeboere, vedtog de ligesaa og „forenedes om“, at denne
Bygningshjælp blev delt saaledes, som følger:
Til den, som erholder Lodden Nr.
—
—
Nr.
Nr.
—
Nr.
—
—
Nr.
—
—
Nr.
—
—
Nr.
—
—
Nr.
—
—
Nr.
Som gør ovenmeldte Summa .

1 (Matr. Nr. 21) 564 Rdlr
9 (Matr. Nr 12) 354 —
10 (Matr. Nr. 13) 538 —
11 (Matr. Nr 14) 674 —
12 (Matr. Nr. 15) 514 —
13 (Matr. Nr. 16) 514 —
14 (Matr. Nr. 17) 414 —
15 (Matr. Nr. 18)' 704 —
16_(Matr. Nr. 19) 354 —
........................... 4630 Rdlr.

Beløbet skulde være indbetalt paa Vemmetofte senest
d. 1. September, hvor det tillige med den af Klosteret tilstaaede Hjælp vilde blive forrentet med 4% og udbetalt
Udflytterne, efterhaanden som de flyttede ud, hvilket skulde
ske i det seneste om fire Aar.
Der blev fremdeles taget Bestemmelse om Nybygningerne-, Gaarden skal bestaa af 4 Længer, hver paa 10 Fag,
og opføres, hvor det af Klosteret bliver anvist. Stuehuset
skal ligge i søndre Side „for Haugens Skyld“, der ikke maa
være mindre end 4 Skpr. Land. Paa de gamle Tomter, der
med Haver og Tofter fremdeles tilhører Fæsterne, skal der
„efterstaa 6 Fag Hus med fornøden Indretning til Beboelse.“
Under de følgende Punkter tages Bestemmelse om
Kørsel af Bygningsmateriale, saaledes at hver Mand skal
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køre 20 Læs, hvad ogsaa gælder Udflytterne i de Aar, de
bliver i Byen, og Aaret efter, at de er flyttet ud. Endvidere
bestemmes, at de levende Hegn, som gør Skel mellem de
de ny Lodder, skal blive staaende, hvorimod alle andre maa
borttages af den, paa hvis Lod de findes.
I Skifterne paa Skoven, som Klosteret „til Fordel for
Gaardbeboerne har inddraget under Udskiftningen," maa en
hver af de tidligere Brugere paa sit Skifte rydde efter Behag,
dog kun til næste Aars Mikkelsdag, fra hvilken Tid det
overlades til Husbeboerne, som der erholder Lodder.
Om Vandløb bestemmes, at de holdes oprensede, saa
Vandet kan have frit Gennemløb; men i den paa Lodderne
12 og 13 værende Sø forbeholder Klosteret sig fri Adgang
til Fiskeri, og da den tillige skal være Vandingssted for
Udflytternes Kreaturer, „om de til Vand maatte være træn
gende", paalægges det Brugeren af Nr. 13 at afgive en 6
Alens Vej „paa det fra Vejen til Skovfogedhuset nærmeste
Sted."
Veje, som er til almindelig Brug, skal vedligeholdes af
samtlige Gaardfæstere. Vejen til Huslodderne paa Skoven,
som, „formedelst den værende Klint paa Strandbredden,"
ogsaa er Vej til Stranden, anlægges mellem de to yderste
Huslodder, hvorimod den bortfalder, „forsaavidt samme er
afsat paa Skørpinge Jord, Stuven kaldet, som nu er indrettet
til Haunløv Huslodder.“
Endelig vedtog Brugerne af de 10 søndre Lodder, til
hvilke der i gi. Enghave er afsat Lodder af lige Størrelse,
men ikke alle indeholdende Bindefoder, at „mellemdele sig
disse Englodder, saaledes at hver erholder noget til Binde
foder tjenligt, og den Deling, som da sker, skal herefter for
bestandig vedblive."
Da nu dette var bragt i Orden, blev der foretaget Lod
kastning om Udlodderne og tilfaldt da:
Lodden Nr 9.
— Nr. 10.
Nr. 11.

Gmd. Unge Lars Nielsen.
„ Jens Andreasen.
„ Unge Anders Hansen.
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Lodden Nr. 12. Gmd. Gamle Lars Nielsen.
—
Nr. 13.
„ Frederik Andersen.
—
Nr. 14.
„ Mathias Pedersen, som
Qaarden, som Hans Jakobsen er fradød.
Lodden Nr. 15. Gmd. Peder Hansen.
—
Nr. 16.
„ Peder Pedersen.

Fæster af

Og saa slutter Overenskomsten med følgende Udtalelse:
At saaledes med fælles Samtykke er blevet afhandlet
og indgaaet, og at den foranførte udlovede Bygningshjælp
af os, som dertil har forbundet sig, skal blive erlagt, tilstaas
under vore Hænders Underskrift, og skal dette, om forlanges,
af os inden Tinge blive vedtaget.
Vemmetofte, den 25. Juli 1818.
Unge Anders Hansen. Unge Lars Nielsen. Hans Pasmussen
Paa GI. Lars Nielsens Vegne, Sønnnen Povl Larsen.
Frederik Andersen.
Paa Lars Hansens Enkes Vegne, Sønnen Hans Larsen.
Niels Mortensen.
Peder Pedersen.
Paa Hans Jakobsens Enkes Vegne, Mathias Pedersen.
Peder Hansen.
Niels Pasmussen.
Knud Hansen.
GI. Anders Hansen.
Hans Christensen.
Thomas Sørensen.
Jens Andreasen.
Jörgen Jensen
Til Vitterlighed:
Unsgaard.
Thanning').
Da den Orden, hvori Fæsternes Navne er anført, ikke
er ganske tilfældig, men i Overensstemmelse med Gaardenes
Numre og Rækkefølge i Byen, er her Anledning til at give
en Skitse af den gamle By med Data, som jævnfører den
til Nutiden.
Paa Lunds Kort over Havnelev fra 1793 gaar Numrene
paa Gaardene kun til 17, skønt der i Kredsen — Havnelev
var en udpræget Rundby — er aftegnet 18 Gaardspladser;
men en af dem er i Stedet for Tal mærket med et a, o:
Annexgaarden, Havnelev gamle Præstegaard, afsat tæt Nord
’) Godsforvalter.
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for Kirkegaarden, og som i 1678 med Sognet blev Annex
til Lillehedinge. 1 Markbogen 1681 for Havnelev Sogn har
den Bemærkningen: „Præstegaarden i Havneløf tillige med
Sognet, som Hr. Mads1) i Lille Hedinge nu er tillagt," og i
en Indberetning 1738 fra Sognepræsten Ulrik Waydtløf2)
meddeles, at „Annexgaarden i Havneløv af 8 Tdr. Hartkorn,
der af en fri Præstegaard er bleven ganske skatskyldig, saa
jeg deraf har kun aarlig 5 Tdr. Byg til Landgilde og de
3 Tiender, maa dog kaldes lykkelig, jeg har en fri Beboer
dertil, som svarer Skatten, at jeg ikke af den mig fraliggende
Gaard skulde svare Skat."
Den har saaledes indtaget en særlig Stilling og er vel
af den Grund ikke nummereret som de andre Gaarde i Byen;
som „Annex Bondens Jord" blev den i 1793 ved en „speciel"
Opmaaling beregnet til 750,078 Kv.-Alen, hvoraf 238,529
tilhørte Skørpinge Mark.
Den paa Udskiftningstiden brugte Nummerering er be
gyndt ved den nordvestligste Gaard i Byen og derfra fortsat
mod Øst Kredsen rundt.
Anders Hansen, som er første Underskriver, indtog
denne Førsteplads som Fæster af Gaarden Nr. 1, der laa
Vest for Kirken paa den gamle Hospitalsjord; den er ud
flyttet paa Roesager, og dens Tomt er jævnet, men i dens
Navn Vestergaard lever endnu Mindet om dens oprindelige
Beliggenhed. Nuværende Ejer er P. Nielsen.
De tre næstfølgende Gaarde laa i en Række i nord
østlig Retning. Paa den første, Annexgaarden, boede Unge
Lars Nielsen (•{•
1829, 58 Aar gi.); den er udflyttet paa
Toftekær og har Navn derefter, men kaldes endnu af og til
Annexgaarden. Hans Rasmussen ( f
35, 58 Aar gi.)
boede paa Nr. 2, der endnu ligger paa sin gamle Plads
(Ejer, Lars Pedersen). GI. Lars Nielsen (-J- 29/ ij 20, 68 Aar
gi.) havde Nr. 3; Gaarden blev udflyttet paa Carls Marken
*) Mads Rasmussen Strøyer, Sognepræst i Lillehedinge 1660
-1698.
-) Præst i Lillehedinge-Havnelev 1735—41.
Historisk Samfund
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og ejes nu af Frands Olsen; i Toften lidt Syd for den gamle
Qaardsplads bor Hmd. Hans Henrik Larsen.
'
De fire næste danner paa Kortet en regelmæssig Fir
kant nordlig i Byen, to paa hver Side af Vejen, som førte
ud til Bjergsmarken. De to nordligste, Nr. 5 og 6, udgør
ligesom en Forlængelse, maaske en senere Tilvækst til den
afsluttede Rundby, et Forhold, der er karakteristisk ved

mange Landsbyer. Maaske kunde denne Beliggenhed tyde paa,
at der har været en Forbindelse mellem deres Opkomst og
den forsvundne Sædegaard, Havnelevgaard, der nævnes endnu
paa Christian den Tredies Tid. At Toftstykket, Hovgaards
Haven, ligger lige Nord for Nr. 5, gør det i hvert Fald
sandsynligt, at Hovedgaarden har haft sin Plads netop her.
Paa Nr. 4, den første Qaard i Firkanten, boede Frederik
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Andersen; den blev udflyttet til Bastekær i Carls Marken
og er senere delt i to: Bastkær (Ejer, Frands Olsen) og
Skovbo (Ejer, Fr. A. Nielsens Enke); paa den gamle Gaardsplads bor Hmd. Jens Pedersen. Nr. 5 tilhørte Lars Hansens
Enke; den ligger endnu paa sin gamle Plads og har faaet
Navnet Havnelevgaard (Ejer, Peter Jensen). Overfor paa den
østlige Side af Vejen boede Niels Mortensen, (f 12/-, 30,
81 Aar gl.); Gaardens Navn Tornbjerg er vel fremkommet
ved en Misforstaaelse af Toenbjerg, en Aas paa Marken;
Gaarden ligger paa sin gamle Plads (Ejer, Carl Nielsen).
Den sidste af de fire Gaarde, Nr. 7, var Peder Pedersens
( t "'/n 35, 57 Aar gl.). I Kirkebogen er der ved Tilførselen
om hans Død vedføjet, hvad ellers ikke var almindeligt,
Faderens Navn, „Gmd. Peder Pedersen Stærk i Hatting i
Jylland.“ Gaarden blev tillagt Udlodden Nr. 16 og altsaa
udflyttet (Ejer, N. Fr. Nielsen); det nu nedlagte Bageri er
opført paa den gamle Tomt.
Den tredie Gaard i Rækken mod Øst, Nr. 8, Iaa, hvor
nu Slagter H. P. Nielsen bor. Her boede Mathias Pedersen,
der udflyttede Gaarden paa Røyels Agre i Storehøjs Marken
(Ejer, Martin Bille). Til højre laa Peder Hansens Gaard,
i Strædet, hvor nu Hmd. Hans Andersen bor; den er udflyttet
paa Sten Agre i Storehøjs Marken og hedder Stenager.
Sydvest for denne paa Nr. 10 boede Niels Pasmussen
(f
31, 56 Aar gi.). Under Navnet Østerbjerggaard
er den efter en Brand genopbygget lidt Øst for dens
oprindelige Plads (Ejer, Lars P. Christiansen). Knud Hansen
(f '7,. 23, 78 Aar gi.) havde Nr. 11, nu Holmegaard, op
kaldt efter Holmene østlig i Marken (Ejer, Viggo Karlshøj).
Denne og de tre næstfølgende dannede Kredsens Sydside.
Den første var gi. Anders Hansens, der har ligget paa
Bakkehældet ned mod Bækken. Anders Hansen flyttede
Gaarden ud paa Klase Agre i Hyllebjergsmarken 1829; han
døde :“ /s 31, 80 Aar gl. Gaarden har faaet Navnet Hyllebjerggaard og ejes af Jens Peter Jensen. Den næste, Nr.
13, nu Højgaard, tihørte Hans Christensen (f 1!lm 35, 59
Aar gi.); den har beholdt sin Plads og ejes af Kr. Nielsen.
9*
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Og sidst og sydvestligst i Byen, Nr. 14, Thomas Sørensens
Gaard. Han døde som Sognefoged 77 38, 61 Aar gi. Nu
hedder den Bækkegaard og ejes af Anders Jørgensen. Den
vestlige Gaardrække udgjordes af de tre 15, 16 og 17,
hvoraf kun den sidste er blevet tilbage.
Paa Nr. 15 boede Jens Andreasen ( f 1!’/.> 26, 78 Aar
gl ). Gaarden hedder nu Egedegaard og er udflyttet paa
Myrehøjs Marken (Ejer, H. F. Jensen); paa den gamle
Gaardsplads bor Husmand Rasmus Jørgensen. Nr. 16 var
ikke repræsenteret paa Mødet i Vemmetofte, men ifølge Ud
skiftningsberegningen hed Fæsteren Unge Peder Hansen
( f % 32, 40 Aar gi ). Den blev tillagt Lodden Nr. 1 i
Bjergsmarken og var i de senere Aar kendt under Navnet
„Mortens Gaard“. Nu er den delt og Bygningerne nedrevet,
og Hovedparcellen er lagt til Nabogaarden „Klokkehøj“ paa
den Øst for værende Havnelevjord (Ejer, N. Pedersen). Huset
paa den gamle Gaardsplads i Byen tilhører Christiane Pe
dersen. Med Nr. 17 er Kredsen sluttet. Her boede Jørgen
Jensen; den ejes nu af Thomas Sørensen, hvis Oldefader
var den gamle Sognefoged af samme Navn. Efter Marken
har den faaet Navnet Kirkebjerggaard.
Med Vedtagelsen af Overenskomsten af 25. Juli var
det i Virkeligheden afgjort, hvorledes Udskiftningen skulde
ordnes og ogsaa endelig blev ved Beregningen af 10. Aug.
Dog var Forholdene ved Huslodderne endnu ikke fastsatte
i Enkelthederne, hvad de først blev ved en Overenskomst
d. 25. Marts 1819 underskrevet af 10 Husmænd i Over
værelse af Godsforvalteren. Af den nævnte Udskiftnings
beregning, der ud over at give en detailleret Beregning
af hver Lod, kun anfører, hvad allerede er omtalt, skal
her som en Prøve paa dens Indhold fremdrages et enkelt
Eksempel :

Brugerens Navn og
Loddens Nr.

Indhold og Taxation
Virkelig
Kv.-Alen

Taxt
inod 24

Boniteret til
24 Kv.-Alen

Hartkorn
Tdr.

Skp.

Fj.

Aninærkn.
Alb.

j
Lodden ligger
sydligst i Marken
paa begge Sider
af Vejen til Højstrup. Vejen fra
sidstnævnte Vej i
Vester til Enghau
gen og Øster til
Huslodderne
og
videre til Skørpinge er godtgjort
i Lodden og kan
anlægges ved det
nordre Skel.

Lodden Nr. 13.
Frederik Andersen.
Af Marken Nr. I

287,960
116,740

14
15

167,980
72,960
240,940

404,700
Af Marken Nr. I I ...............

40,820
35,340
291,911

15
13
14

'

25,510
19,140
! 169,820

771,980

455,410

Veje......................................

9,680

Gamle Enghauge...............

14,550

16

Gaards- og Haugeplads
samt Tofte i Byen. . .

20,700

22

!

9,700

8 '
2

s 1

7!»

2

25/n
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Paa samme Maade er alle de øvrige Lodder omhand
lede, baade Gaard- og Huslodder; for de sidstes Vedkom
mende er Brugernes Navne dog ikke tilføjede, da, som før
nævnt, Overenskomst mellem Husmændene og Lodtrækning
først fandt Sted Aaret efter.
I Stedet for en fuldstændig Gengivelse af Udskiftnings
beregningen skal blot anføres Gaardloddernes Størrelse,
saaledes som de blev udskiftede, og som de (med rødt
Blæk) er indtegnede paa Kortet fra 1793.
De nævnes i samme Nummerorden, som blev fulgt ved
Udskiftningen og for Tydeligheds Skyld med Gaardens eller
nuværende Ejers Navn.
1. Klokkehøj: 415A Td. Land. 2. Kirkebjerggaard:
41‘/s Td. 3. Lars Pedersens Gaard: 45 Tdr. 4. Havnelevgaard: 43’/ i 4 Td. 5. Tornbjerg: 51*,7 Td. 6. Østerbjerggaard:
492/ t Td. 7. Holmegaard: 414/ t Td. 8. Hyllebjerggaard: 54
Tdr. 9. Toftekær: 525/i4 Td. 10. Egedegaard: 55]/7 Td.
11. Vestergaard: 56 Tdr. 12. Frands Olsens Gaard: ôO'y;
Td. 13. Bastkær og Skovbo: 55Vu Td. 14. Martin Billes
Gaard: 51’/i4 Td. 15. Stenager: 46’/i ; Td. 16. Niels Fr.
Nielsens Gaard: 467... Td. 17. Højgaard: 35*A Td. 18. Bækkegaard: 44r,/n Td.
Af Udskrivningsdokumenterne er nu kun tilbage: For
deling af Haunløv Byes Hartkorn paa hver Mands Jordlod,
saaledes som samme ved Jordens Udskiftning er blevet
udlagt, der udtaler følgende:
Byen har bestaaet af 17 Gaarde,
i a l t .............................. 148
og den forrige Annexgaard . .
Ialt . .

Tdr. 5 Skp. 3 Fj. 2 Alb.
8 „0
„ 1„ 0 „
156 Tdr 6 Skp. 0 Fj. 2 Alb.

Naar dette, som udgør hele Byens Hartkorn fordeles
paa Hovedlodderne, Huslodderne og Gaards- og Haugepladserne i Byen, Skoleembedets Jord undtagen, udkommer
paa hver Hovedlod, nemlig paa Nr. 1 eller Frøsløv Lodden
i Frøsløv Sogn, hvoraf Tienden svares til dette Sogn:
6 Tdr. 4 Skp. 1 Fj. 2 Alb.
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Det øvrige, som completterer Frøslev Jord til en hel Lod:
1 Td. 3 Skp. 3 Fj. I-’/» Alb. og hvoraf Tienden ydes til
Haunløv Sogn = 8 Tdr. 0 Skp. 1 Fj. -/» Alb.
Hartkornet 1 Td. 3 Skp. 3 Fj. I2/» Alb. udgør netop
4 Huslodders Hartkorn, hvoraf de 2de ere udlagte for 2de
Huslodder, som er tillagt Skovfogden ved Højstrup Mark eller
i Skellet imellem Højstrup og Haunløv.
Gaardens tilh. Huslod .
Gaards- og Haugeplads
samt Tofte i Byen . .
Tils. en Gaards Hartkorn

0 Tdr. 2 Skp. 1 Fj. 2s/i;

Alb.

0 „ 2 „ 2 „ 2Vk
»
8 Tdr. 5 Skp. 3 Fj. 1 5:•, Alb.

17 Gange taget eller 17
hele Gaardes Hartk. = 148 „
Annexgaardens Hartkorn
paa Hovedlodden . .
8 „
Gaards- og Haugeplads
i B yen .......................
0 „
8 Tdr.
Er igen Byens hele Hartk. 156 „

4

„

2 „

ll7.5 3 »

0

„

1 ».

-/»

1 „ 1 „ 1
1 Skp. 5 Fj' 1-/«
6 „ 2 „ 2

n
Alb
»

Annexgaardens gamle Hartkorn før Udskiftningen var
8 Tdr. 0 Skp. 1 Fj. 0 Alb. og nu kommen paa sammes
Hovedlod med Enghaugelodden = 8 Tdr. 0 Skp. 1 Fj. J/9
Alb.; altsaa 2/» Alb. mere end der oprindelig har været.
Vemmetofte skal derfor have Gaards- og Haugeplads med
Tofte og endda 2A> Alb. Hartkorns Jord af Hoved- eller
Englodden. Saavel dette som Brøkerne maa Vedkommende
se at jævne eller afskaffe for endel.
København, den 10. August 1818.
Unsgaard.

Udskiftningen var overalt en Afslutning paa den gamle
Landsby, saaledes som den fra Arilds Tid var fremvokset;
og samtidig bristede ogsaa de Former, hvoraf Bondens Liv
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Tid, der aabnede Plads for den enkeltes Frihed og Udvikling.
Og som Landsbyen efterhaanden bredte sig ud over Marken
og forandrede det gamle danske Landskabsbillede, fik ogsaa
Bondens Liv et bredere Grundlag, der ændrede ham baade
i Indre og Ydre. Hundrede Aar efter Udskiftningen vil man
næppe kunne finde en Type fra gi. Lars Nielsens Dage,
som det overhovedet vil være vanskeligt at paapege Typen
paa Nutidens Bonde.
Af trykte Kilder er benyttet:
Povl Hansen: Bidrag til det danske Landbrugs Historie.
Brasch: Vemmetofte.
Severin Kjær: Fra Stavnsbaandets Dage.
A f utrykte, særlig Arkivalier i Vemmetofte Klosters Arkiv, som
Klosterforv. Jespersen med stor Elskværdighed stillede til Raadighcd.

Jens Kræmmer som Troldmand.
Af Kommunelærer, cand. phil. R. Nielsen, Næstved.
I de første Aarhundreder efter Reformationen (1536)
blev der fra Kirkens og Øvrighedens Side gjort meget for
at forhindre Folk i at øve Trolddomskunster. Man straffede
dem haardt, der vovede at befatte sig med sligt. Det var i
Almindelighed Kvinder, der blev beskyldt for Trolddom.
Ret sjælden gav Mænd sig af dermed.
Her skal fortælles om en Mand, Jens Hansen, Kræmmer
i Næstved, der blev beskyldt for „hemmelige Kunsters
Øvelse“ og blev idømt en meget haard Straf derfor, skønt
han erklærede, at han var uskyldig. — Set med Nutids Øjne
forekommer denne Sag her ret komisk og latterligt; men i
hine overtroiske Tider toges Sagen meget alvorligt.
1 Næstved Raadstueret den 25. Oktober 1641, hvor
Borgmestrene Mogens Rahr og Hans Jørgensen samt Raadmændene Willum Davidsen, Jacob Munk og Caspar Detmarsen var til Stede, fremlagde Vognmand Peder Torbensen
sin skriftlige Klage over Jens Hansen, Kræmmer i Næstved
og barnefødt i Haarlev ved Tryggevælde, og over Søffren
Andersen, der var født i Smedstrup i Hvalsø Sogn, i An
ledning af, at de den 20. Oktober 1641 havde overfaldet
ham med Hug og Slag. Klagen blev læst op for Jens
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udsat til et senere Møde. — Saa fremstod Byfoged Henning
Knudsen og berettede, at den Tid, da Peder Torbensen
havde faaet Hug af Jens Kræmmer og Søffren Andersen og
beklaget sig over dem, og da Jens Kræmmer saa blev stævnet
i Retten og sat i Fængsel her, da havde Bytjeneren fundet
efterskrevne Ting i hans Hjem. Først et Krudthus, hvorudi
fandtes et Papir, hvori er noget, som ligner afskaarne Negle,
som Jens Kræmmer sagde var af en Rævekage, hvilken
Maren Søffren Jensens skal have givet ham inde hos Sofies
nu i Sommer, og hun sagde til ham, at den var tjenlig til
at sætte for Rotter og Mus og at lægge paa et Ben for
Huller og Knopper, og han har forsøgt at sætte den for
Rotter og Mus; men det vilde ikke hjælpe. Dernæst er
fundet hos ham to smaa Bøger, indbundne af Papir som
nogle smaa Almanakker, hvorudi findes malet adskillige
Djævle, som skulde slaa Øjne ud, Straa og Kærner og andet
mere, item Køer og Fugle, saa og Rotter og Mus, Bøsser
og Økser; i Synderlighed findes saadant mere i den ene end
i den anden.
Jens Kræmmer blev tilspurgt, hvortil han havde brugt
saadanne Afmålinger og Spøgeri. Dertil svarede han, at
Peder Bager i Store Haldager havde glemt dem til hans nu
i Sommer først i Høsten, og siden havde de ligget til hans,
og han havde tænkt paa at bringe dem til Peder Bager, og
derfor havde han dem hos sig; han siger, at han ikke ved,
hvortil de kan bruges; ikke heller har hun brugt dem.
Nok er funden i Jens Kræmmers Bo, da det blev
registreret i Anledning af Slagsmaalet, et Bevis af Per Lau
ritsen i Hvalsø, dateret 16. Juni 1639, hvorudi formeldes, at
Jens Kræmmer af en Misdæder er udlagt som Medvider.
Item er og funden et lidet Papir, hvorpaa findes sort afmalet
et Kvindfolk med noget Skrift hos, som ikke kan læses.
Saa blev Anders Mikkelsen i de smaa Møller fremæsket
og tilspurgt, om Jens Kræmmer ikke havde været hos ham
og berettet, at der skulde være set noget mere til hans, som

— 139
ikke skal være godt, og at han derover ikke skulde have
Helbred og Lykke. Derom tilstod Anders Mikkelsen sin
Sandhed: Først at da Jens Kræmmer kom til ham nu i
Høstens Tid og sagde til ham, at han havde spurgt, at der
skulde være stjaalet fra ham, da svarede Anders: „Jo, det
er sandt.“ Siden sagdejens til ham: „Her er set noget mere
for eder; mens det staar her, kan det hverken lykkes eller
trives for dig.“ Jens sagde endvidere, at dersom han vilde
have det optagen, da vilde han tage det op og begærede
derfor 10 Daler; han vilde have de 5 Daler straks, og de
andre 5 vilde han give Henstand paa, til han fik taget det
op. Da gik Jens med en lille Bog i Haanden, og den lignede
en af dem, der blev fundet hos ham.
Anders svarede Nej, han havde ingen Penge at give
ham, ikke heller vilde han have med saadant at bestille.
Saa gik Jens.
Omtrent en Maaneds Tid efter kom en anden (Peder
Byger) til ham og sagde, ligesom Jens Kræmmer før havde
sagt, at der skulde være set noget mere, og at han vilde
tage det op, om han vilde betale ham derfor, og han be
gærede 3 Daler, saa vilde han tage det op og lade ham se
derpaa. De blev saa enige om, at dersom han kunde tage
det op, skulde han have 3 Dl. Saa forlangte han en Hakke
og en Jernstang, hvad han ogsaa fik. Dermed gik han ud i
hans Hestemølle, og da han kom ind, lagde han sig langs
ned paa Gulvet og lagde Øret til Jorden, og han. havde en
liden sort Bog i Haanden. Saa sagde han: „Der er intet
her; men det har været her.“ Saa gik han ud og gik ind
i Anders Møllers Fæhus (Kostald); der gjorde han ligesaa
og lagde sig paa Jorden. Saa sagde han: „Her er det,“ tog
Hakken, hakkede det op og fandt et lille Fæhorn (Kohorn),
og som han saa stod med det, kom Otto Skomager ind til
dem og spurgte: „Hvad gør I her og hvad bestiller I?“
Saa vilde han have forstukket det for Otto, at han ikke
skulde se det; men Otto vilde endeligen have det at se; da
sagde samme Karl: „Var Eder! I faar Ilde deraf!“ —
Da de fik det at se, fandtes der i det Egeskæl, Kvæghaar,
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Menneskeliaar, Negle, Kløer, et lidet uldent Nøgle og 2 eller
3 smaa Klude. Han vilde nu have været ud med det og
brændt det; da fik Otto det fra ham og greb et Kosteskaft
og slog efter ham, saa han fik et Slag. Dermed undløb han.
Men tilforn bekendte han, at han boede hos Jens Kræmmer.
Jens Kræmmer svarede, at han havde da ingen Bøger
i Haanden, men gik med en Kæp i Haanden og slet intet
andet, og at Peder Byger boede ikke hos ham den Tid eller
i de Tider eller i den Maaned; men ellers har Peder boet
hos ham tilforn.
Saa fremkom Maren Andersdatter og berettede, hvor
ledes hendes Mand, Anders Jyde, mens de boede i Tybjerg,
havde stjaalet en Skæppe Korn og var af den Grund kommet
paa Bremerholm'), mens deres Gods var taget fra dem, saa
hun fik ikke mere end et Skørt, en gammel Kaabe og en
gammel Trøje. Nogen Tid derefter kom Jens Kræmmer og
en anden Karl, som hed Søffren, til Peder Hansens i Testrup,
hvor hun da sad og græd over, at det var gaaet hende saa
ilde, at hun havde mistet sit Gods. Saa spurgte Jens Kræm
mer, hvad hende skadede, hvilket Peder Hansens Folk for
talte ham, hvorledes det var gaaet til; da svarede Jens og
sagde til hende, at vilde hun betale ham derfor, vilde han
mage det saa, at hun skulde faa sin Mand ud igen og gøre
dem saa bange, der havde hendes Gods, at de skulde fly
hende det igen alt sammen. Da sagde de, at dersom han
kunde gøre det, maatte hun gerne betale ham derfor. Saa
gik hun ud til Peder Hansen, som gik og gærdede, og
spurgte ham til Raads. Han svarede, at han vidste ikke, om
Jens kunde gøre det. Jens sagde til Peder, at han skulde
nok mage det saa, viste ham en Bog og spurgte ham, om
han kendte Fanden. Langt om længe spurgte de Jens om,
hvad han vilde have. Han sagde, at han kunde ikke gøre
det ringere end 8 Daler; saa bød de ham 6 Dl., som han
saa nøjedes med; men da hun ingen Penge havde, fik han
*) Bremerholm er et ældre Navn paa Gammelholm i Køben
havn. Her laa Orlogsværftet, hvor grove Forbrydere maatte
arbejde i Jern.
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hendes Skørt i Pant for Pengene. Han lovede at fly hende
hendes Mand og Oods igen, og derpaa svor han saa meget,
at det skulde ske. — Men da hun kom til Peder Jensens i
Tybjerglille og sagde det for hans Kone, svarede hun, at
det var Skarn, Jens for med; thi hun havde givet ham saa
meget som 2'A- Dl., for han skulde gøre deres Kvæg bedre,
som var syge; men om anden Dagen derefter da døde der
2 Nød (o: Ungkvæg) for'dem, og alt dette berettede hun at
være sket ved vor Fruedags Tide i Fasten nu sidst forleden.
Og har Jens endnu hendes Skørt foruden en Ost til 2 Mark,
hun gav ham. Men han har ikke efterkommet sit Løfte.
Jens Kræmmer svarede, at Skørtet havde han faaet af
hende i Pant for 2 Dl., for han skulde gaa for hende til
hendes Mand i København, og at han havde ingen Bøger
haft hos sig uden en gammel Bønnebog. — Saa noterer
Raadstueskriveren : Jens Kræmmers Kone staar endnu i
Skørtet her for Retten.
Derefter blev oplæst et Tingsvidne fra Stevnsherred af
28. April 1641, hvori bl. a. berettes om en Kniv, Jens
Kræmmer skulde have taget i Pant for en Seddel, han havde
ladet skrive; dertil svarede Jens, at han fik Kniven af Søffren
Andersen, som nu er anholdt, i Pant for 6 Skilling. —
Paa Peder Torbensens Anmodning blev Jens Kræmmer
og Søffren Andersen atter hensat i Fængslet. —
I Raadstueretten d. 28. Oktbr. 1641 førte Peder Torbensen Vidner mod Jens og Søffren, og Vidnesbyrdene gik
dem imod.
I Raadstueretten d. 4. November 1641 begærede By
fogeden Dom over Jens og Søffren for Slagsmaal og Dom
over Jens, „efterdi han er befunden med nogle Bøger, livorudi befindes adskillige Afmålinger og Spøgeri, dermed og
at være kyndig og at have brugt [dem] efter Vidnesbyrds
Formelding.“
Borgmestre og Raad afsagde da følgende Domme: De
skulde betale Peder Torbensen 6 Mk. i Badskærløn og 40
Mk. til Kongen og Byen paa Grund af Slagsmaal. — „Be
langende Jens Kræmmer, da efterdi saadanne hemmelige
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Kunsters Øvelse aabenbart er imod Guds Ord og derfor af
Højøvrighed forbudt, kan vi deri ej rettere kende, [end at]
han jo efter kgl. Majestæts Forordning bør sin Hovedlod
at have forbrudt og rømme alle kgl Majestæts Lande og
Riger og Fyrstendømmer, og det Skørt til Kvinden igen at
leveres.“
(Kilde: Næstved Bys Raadstuebog 1640—1644, S. 123 ff., 126
og 128 f.)

Historisk Samfund for Præstø Amt
1925.
Ved skriftlig Afstemning mellem Medlemmerne gen
valgtes de ifølge Loven den 1ste Januar 1925 fratrædende
Bestyrelsesmedlemmer Provst Petersen og Architekt Tidemand-Dal. I Stedet for Provst Lassen, som er afgaaet ved
Døden, valgtes Kontorbestyrer Hans Hansen, Taageby. Til
Revisorer genvalgtes: Amtsfuldmægtig Andersen, Næstved,
og Amtsskolefondskasserer Christiansen, Næstved.
Bestyrelsesmøde afholdtes d. 2den Marts 1925. I dette
Møde genvalgtes Amtmand, Kammerherre Vedel til Formand,
Landbrugskandidat, Gaardejer Hansen, Ellekildegaard, til
Kasserer og Architekt Tidemand-Dal til Sekretær.
Samfundets Regnskab for 1924 fremlagdes i revideret
Stand og godkendtes. Det balancerede med 3016 Kr. 66 0.
og sluttede med et Underskud paa 147 Kr. 45 0. Status
var i Aarets Løb forbedret med 85 Øre. Samfundets samlede
Midler udgør derefter 1294 Kr. 97 0.
Ældre Aargange af Samfundets egne Aarbøger kan
faas til Købs før følgende nedsatte Priser: Aargangene 1—8
for ialt 10 Kr. og for 1 Kr. 50 Øre pr. enkelt Aargang,
de senere Aargange for 2 Kr. pr. Hefte.
Det anbefales Sognebibliotheker og andre lokale Bibliotheker i Amtet at sikre sig et Eksemplar af Aarbøgerne
i Tide, da Restbeholdningen af enkelte Aargange kun er lille.
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Forfatterhonorar for Bidrag til Aarbogen er 3 Kr.
pr. Side.
Samfundet tæller ved Aarbogens Udsendelse 614 Med
lemmer.
Den 21nde Juni afholdtes paa Næsbyholm et særdeles
velbesøgt Foredragsmøde. Underinspektør Broholm fra Nationalmusæet talte om Oldtidens Gravskikke, og Mødets
Deltagere besaa en Samling Kæmpehøje i Skoven, hvorefter
man vendte tilbage til Næsbyholm. Her talte Kammerherre
Howden Rønnenkamp om Gaardens Historie og dens Ejere,
og der gaves den talrige Forsamling Adgang til at bese den
smukke gamle Herregaards Indre. Ogsaa paa anden Maade
nød Forsamlingen godt af Kammerherrens og Kammerherre
indens Gæstfrihed, og lønnede den med kraftige Hurraer
ved Afskeden.
Om det snart forløbne Aar er iøvrigt at anføre, at
Samfundet paatog sig Indsamlingen i Præstø Amt til Nationalmusæumsfonden, og at denne har bragt et særdeles smukt
Resultat, idet der ialt i Bidrag indkom ca. 18,500 Kr. Ved
Indsamlingens Iværksættelse har Samfundet mødt velvillig
Imødekommen fra mange Sider og skylder navnlig Lærerne
i Amtet megen Tak for fortrinlig Bistand som Indsamlere.
Ialt har der virket 130 Indsamlere i Amtet, for den langt
overvejende Del Lærere. Bidragydernes Antal har været
6833, hvilket høje Tal turde være et glædeligt Bevis paa
den Interesse, som her i Amtet næres for vort Lands Fortid
og Bevaringen af vore fra svundne Tider bevarede kulturelle
Skatte.
Oktober 1925
Â.

Vedel,

f. T. Formand.
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' Brandt, Forpagter, Juellinge, Karise
- Sognepræst, Rønnebæk, Næstved
- J., Lærer, Grønvej 18, Næstved
Brasen, Vaskeriejer, Fakse
- : ohs., Gdr., Lou
Breitenstein, Johs. Gdr., Sdr. Vestud
- L. J., Gdr., Snesere
- Gdr. Raaby, Borre
- Postmester, Kallehave
- E., Forpagter, Askov,Bøgesø
. Bruun, Købmand, Vdbg.
- L., Gdr., Snesere
I - M., Frk., Humlebæk
- J. P. Gdr., Spjellerup, Karise
' Brøndkjær, M., Lyderslev Skole, Storeh.
- R. F., Redaktør, Vdbg.
i Brødsgaard, Gartner, Vallø
- C. Urmager, Vdbg.
! Børner, Boghdl., Næstved
Børresen, Jørg., Gdr., Magleby, Klippinge
Andreasen, Andreas. Gdr., Alslev, Karise
Carlsen, A., Gdr., Brandelev
Arnholtz, Svend, cand. polyt., Gilleleje
Arensbach, Marie, Lærerinde, Ore, Mas- I - Otto, Gdr., Skørpinge, Rødvig
Caspersen, J., Møller, Sageby, Viemose
nedsund
Christensen, Anna Gaardejerske, Svær
Asmussen, V., Dyri., Nr. Vestud, Borre
borg, Lundby
Axelsen, Redaktør, Køge
i
Baden, H. T., Lærer, Glumsø
I - Christen, Gdr., Svansbjerg, Herfølge
- Balthasar, Lærer, Storehedingc
Bagger, Redaktør, Haslev
- Poul, Gross., Thorvaldsv., 2, Kbh. V. , - J. P., Lærer, Ring, Lundby
Bakman, K. M., Konsulent, Næstved
! - Lærer, Taagerup, Karise
- J. H. Boghandler, Storehedinge
Bang, Chr., Gdr., Snesere
Barfoed, Landinspektør, Næstved
i - Redaktør, Ringsted
Begtrup, Sognepræst, Holtug
I - N. P., Bogtrykker, Næstved
- Niels P., Gdr., Egøje, Køge
Behrens, Red., Ny Toldbodvej 55, Kbh.
Berthelsen, Cand. phil, Magleby, Borre i - Sofie, Lærerinde, Stubberup, Fakse
Bendtsen, O., Gdr., Brandelev
I - G., Gartner, Gunderslevh., Glumsø
- P., Lærer, Havnelev, Rødvig
Berth, Enkefrue, Næstved
Historisk Samfund

10

146 —
Christensen, Forstander, Bruunsminde,
Toksværd, Ulstrup
Christiansen, Lærer, Højby
- H., Murcrm., Engelstrup, Rønnede
- Johs., Lærer, Spjellerup, Karise
- Skolefondskasserer, Næstved
- G., Toksværd, Olstrup St.
Christoffersen, A., Gdr., Mern
- H. Forvalter, Saftstationen, Mern
- N. Brygger, Viemose, Kallehave
- Christoffer, Gdr., Fjeldgaard, Braaby,
Haslev.
- Chr., Gdr., Enghavegaard, Borre
- Vald. Gdr., Hammersgaard, Braaby,
Haslev
Clausen, Krag, cand. theol., Kronprinsensvej, Kbh. F.
Collet, Kmhr.inde, Rønnebæksholm
- Kmhr.inde, Lundbygaard, Lundby
- Kammerherre
—
—
Cruse. Sygehuslæge, Stege
Dahl, Frk., Riddergade 3, Næstved.
Dam, Emil, fhv. Højskoleforst. Brøderup, Tappernøje
Dambæk, Sagfører, Præstø
Damgaard, A., Farmaceut, Præstø
Damsbo, Overl., Lendemark, Stege
Dansk Folkemindesamling, det kgl. Bi
bliotek, Kbh.
Danø, Overlærer, Præstø
Date, Lærer, Nakskov
Det danske Sprog- og Litteratur-Selsk.,
det kgl. Bibliotek, Kristiansg., Kbh.
Demuth, Larsen, Boghdl., Næstved
Didriksen, Johannes, Direktør, Søvej 33,
Holte
- D., Gymnasielærer, Charlottenlund
- Jørgen, Gdr., Sønderby, Borre
- J., Læge, Gylling
Diderichsen, Dommer, Næstved
Dreier, Gaardbst., Raarisegd., Thureby
- Sofus, Snedkermester, Borre
Duepetersen, Læge, Lou
Døliner, Propr., Søbygaard, Præstø
Ebbehøj, Lærer, Mern
Edinger, Overretssagfører, Nørreg. 39,
Kbh.
Elgaard, Lærer, Allerslev
Emborg, Organist, Vdbg.
Elmenhoff, Nielsen, Dyrlæge, Hyllede,
Rønnede
Ernst, Vejassistent, Præstø
Esbjerg, Centralbibliotek
Ethelfeld, Organist Rønnebæk
Falk-Jensen, Forp., Gunderup, Herfølge

Flejsborg. C., Gdr., Hastrup, Køge
Frandsen, Gdr., Tybjergl., Herlufmagle
- F., Hmd., Gjevnø, Storehedinge
' - H., Parcl., Tolstrup Vængegd., Stege
- J. J., Gdr., Brandelevgd., Brandelev
- L. P., Gdr., Gramsvej 6, Næstved
- L. P., Sognefoged, Brandelev
- Monrad, Sognepræst, 0. Egesborg,
j
Mern
' Frederiksen, Sognef., Slimminge, Østerv.
Fugl, cand. pharm., Vestend 121, Kbh. B.
I Funch, Redaktionssekretær, Stege
■ Gjevnø, H. P., Sognepræst, Grevinge,
Holbæk
i Glahn, Sognepræst, Kongsted, Rønnede
i Glenthøj, Sognepræst, Næstelsø
Grand, fhv. Forst., Bruunsminde, Olstrup
Gregersen, C. V., Murerm., Masnedsund
- Lærer, Ørslev Højskole, Nr. Alslev
Grot-Hansen, Kbmd., Fakse Ladepi.
Grønager, Gdr., Pollerup, Stege
- Johannes, Gdr., Raabylille, Stege
- J., Kbmd., Keldby, Stege
i Gøtzsche, Lektor, Herlufsholm
Haase, W. H., Sognepr., Udby, Lundby
Hald, Johanne, Lærerinde, Myrup, Lou
I Halse, Seminarieforst. Vordingborg
Hansen, Aage A., Typograf, Stege
- Anna, Frk., Schleppegrelsgade l 1,
!
Kbh. N.
- A., Lærer, Valløby, Vallø
- C., Skovfoged, »Udsigten«, Viemose,
Kallehave
- E., Lærer, Vraaby, Haarlev
- E., Gdr., Lilbygaard, Mern
- Hans, Gdbst., Keldbylille, Stege
- Hans, Gdr., Bondest. Sparek., Præstø
- Hans, Gdr., Landbrugskandidat, Ellekildegaard, Næstved
- H. F., Ungkarl, Næstelsø, Næstved
- H., Gdr., Præstebj. Dame, Askeby
- H. J., Mejeribst., Sølperup, Tappern.
- H. P., Lærer, Lou
- H. P., Lærer, Ørslev, Vdbg.
i - II. P., Branddirektør, Keldby, Stege
- H. P., Egebjerggd., Svinø, Lundby
- J., Frk., Kustode, Møns Museum,
Stege
- J. C., Kbmd. Gørslev, Østervang
I - J. C., Mejeribst., Grønsund Færgeg.,
1
Askeby
- Jens, Gartner, Storehedinge
- Julius,Typograf, Hauchgade 10*, Oslo,
Norge
- J., Lærer, Pederstrup, Lou
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Hansen, J. P., üdr., Sædder, Thureby
- Jens Jørgen., Gdr., Aalebæk, Borre
- Karen, Gaardejerske, Klippinge
- Knud, Gdr., Nr. Tvede, Olstrup
- Kr. Statskonsulent, Lyngby
- L. Gdr., Tolstrup, Stege
- L. P., Gdr., Fogedgaard, Stensved
- Marie, Frk., Nyvej 2, Næstved
- Niels, Egedegaard, Storehedinge
- Niels, Købind., Fakse
- Otto, Lærer, Næstved
- P., Lærer, Rislev, Næstved
- R. Godsforvalter, Neblegaard
- Th., Sognepræst, Præstø
- Vald., Kbmd., Sdr. Vestud, Borre
- A., Gdr., Svinø, Lundby
- A., Gdr., Nr. Tvede, Brandelev
- Chr., Gdr., Pederstrup, Lou
- Fr., Lærer, Nees, Vordingborg
- Laur., Gdr., Ugledie, Mern
- P., Gdr., Stenstrup, Næstved
- R., Gdr., Svinø, Lundby
- Frk., Lærerinde, Storehedinge
- Ole, Gdr., Blangslev, Lou
- Kristiane, Frue, St. Elmue, Fakse
- L., Skovgaard, (idr., Sandvig, Mern
- Hans Chr., Gaardejer, Lundby St.
- H., Seminarielærer, Vordingborg
- Selchau, Propr., Alslevgd., Karise
Harrekilde, J., pens. Lærer, Herlufm.
Haslund, Læge, Præstø
Hauen, R. v., Fabrikant, Gi. Kongevej,
177, Kbh.
Havnlev Folkebogsamling, Rødvig
Heding, E., Lærer, Strøby Egede, Strøby
Helium, Lærer, Vgbg.
Hemmingsen, Johannes, Gdr., Langmosegaard, Borre
Henrichsen, C., pens. Lærer, Søb., Kbh.
Henriksen, Frøhdl. Sierslev., Storeh.
- Postekspedient, Lundby
Hermanuen, P., Møller, Brandelev
Herboe, Lærer, Holmeolstrup, Olstrup
Herskind, Sognepr., Baarse, Præstø
Hjortsø, A., Enkefrue, Aaside, Snesere
Howden-Rønnemkamp, Kmhr., Godsejer,
Næsbyholm, Sorø
Holtegaard, J. P., Gdr. Holtegd., Fakse
Holm, Direkt. Bryggeriet Føniks, Næstv.
Horstmann, Godsforv. Gaunø, Næstved
Huus, Købmand, Næstved
Høyrup, Amtsfuldm., Næstved
Hyllemose, N. H., Gdr., Aalcb., Borre
Hyllekvist, Lærer, Magleby, Borre
Industriforeningens Bibliotek, Kbh.

industriforeningen, Næstved (Adresse:
Direktør Grønholt)
Ingemann, B., A rk t, Bolbrohøj, Rungsted
Ingerslev, Læge, Næstved
Ingvorsen, Lærer, Egøje, Køge
- Kristian, Sognefoged, Herfølge
Iversen, Peter, Skomagerm., Ny Øster
gade, Næstved
Isagér, Sognepræst, Skelby
Jacobsen, Gaardbst., Alslev, Karise
Jensen, Anders, Gdr., Kjcldbym., Stege
- C., Mineralvandfabrikant, Købmgade,
Næstved
- C., Savskærer, Everdrup, Rønncde
- Christoffer, Gdr., Sageby, Mern
- Chr., Gdr., Havnlev, Rødvig
- Dyrlæge, Alkestrup, Thureby
- Frd., Gdr., Tofthøj, Storehedinge
- Hans, Gdr., Mosegd. Storehedinge
- Hans Fr., Gdr., Nr. Smidstr., Tappern.
- Hans, Partikulier, Gjevnø
- Henr., Gdr., Sageby, Mern
- Frd., Murermester, Stege
- . ens, Gdr., Magleby, Klippinge
- Jens, Gdr., Toksværd, Olstrup
- " ens, Grd., Tolstrrp, Stege
- ’ . P., Lærer, Rødvig
- . P., Gaardbst., Smerup, Karise
- <., Mejeribst, Sydstevns, Rødvig
- Konrad, Gd., Budsene, Borre
- Kristian, Ungk., Flintemose, Bøgesø
- L., Lærer, Nr. Smidstrup, Tappern.
- L., Chr., Lærer, Rønnebæk, Næstved
- L. P. Gdr., Pollerup Hovedgd., Stege
- M., Sognepræst, Kjeldbym., Stege
- N., Gdr., Kjeldbylille, Stege
- Niels, Gdr., Lellinge
- A., Agent, Valdemarsgade, Vdbg.
- N. P., Gdr., Sognef., Svanbj., Herf.
- O., Kbmd., Sømarke, Borre
- O. Laur., Gdr., Raabymagle, Borre
- Laurds, Askov, Bøgesø
- P., Lærer, Holsted, Næstved
- R., Gdr., Ugledie, Mern
- Sofus, Gdr., Raabymagle, Borre
- Stevns, Bankdirektør, Storehedinge
- Søren, Gdr., Mern
- Th., Lærer, Velling Skole pr. Ringk.
- V., Lærer, Mandemark, Borre
- R. M., Lærer, Snesere
- Redaktør, Stege
- Skovfoged, Dænderup Vænge, Haslev
- Martin, Gaardbst., Havnlev, Rødvig
- J. P., Maler, Bakkeh., Haslev
- N., Gdr., Rejnstrup, Fakse
nr
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Jensen, Joh., Gdr., Kristiansin., Dysted,
Olstrup
- Albert, Gdr., Toksværd, Olstrup
- Lærer, Lendemark, Stege
- Chr. Overretssagf., Næstved
- J. P., Gdr., Askeby
- U. P., Gdr., Aversi, Haslev
- Postmester, Vordingborg
- Sofie, Frue, Villa Lille Eje, Havnlev,
Rødvig
- Enkefrue, Højbohus, Snesere
P., Gdr., Kindvig, Mern
Jespersen, Godsfv., Nysø
- Klosterforvalter, Vemmetofte
- H. Propr., Aasidegd., Snesere St.
Johansen, P., Gdr., Valløby, Vallø
- J., Gdr., Lundby
- Johs., Gaardbst., Sandvig, Mern
Johannesen, Sagfører, Fakse
- P. C., pens. Lær., L. Faureby, Fakse
Jonquières, de, Frk., Grevens Vænge,
Næstved
Jørgensen, A., Gdr., Sdr. Vestud, Borre
- H., Gdbst., Tolstrup, Thureby
- Frue, Kantor, Vordingborg
- ., Gdr., Magleby, Klippinge
- ’ ens, Parcl., St. Linde, Haarlev
- ^ohan, Gdr., Vibede, Fakse
- ^ørg., Gdr., Haarlev
- Lars, Husejer, Storehedinge
- O. A., Lærer, Abildhøj, Præstø
- Mejeribst., Klippinge
- S., Lærer, St. Jørg., Torreby, Søllest.
- Th. Sognepræst, Langebæk
- Bankbestyrer, Aalborg
- H. P., Lærer, Aashøj, Køge
- H. P., Landpostbud, Taageskov,
Rønnede
- H. P.,’ Uddeler, Klippinge
- N., Medfst., Sydsj. Landbrugsskole,
Lundby
- Niels, Rentier, Borre
- E., Sognepr., Enderslev pr. Haarlev
- Gert, Bager, Askov pr. Bøgesø
- P., Gdr., Værløse, Fakse
- Dyrlæge, Snesere
Kaa, Th., Kantor, Præstø
Karlshøj, Poul, Gdr., Gjevnø, Storeh.
Knudsen, Sognepræst, Næstved
- P., Kbmd., Næstved
Klein, P. A., Lærer, Vordingborg
Knuth, Greve, Rosendal
Kristensen, Hans, Jørslev pr. Karise
- Lagerforvalter, Rødvig
- Chr., Gdr., Brandelev
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Kristensen, Kvist, Landbrugsi., Sydsj.
Landbrugsskole, Lundby
- K. A., Førstelærer, Karise
Kristiansen, Sognef., Havnlev, Rødvig
- Kr., Gaardbst., Valløby, Vallø
- P., Tømrer, Pollerup Kulgaard, Stege
Krarup, Rektor, Horlufsholm, Næstved
Krøjgaard, Lærer, Aversi, Haslev
Kæstel, Louis, Lærer, Tolstr., Stensved
Køge Folkebibliothek
Landsarkivet for Sjæll., Jagtv. 10, Kbh.
Langballe, Arkitekt, Køge
Langsted, Politimester, Præstø
Landsberg, Overretssagfører, Storeh.
Landsarkivet for Fyn, Odense
Larsen, A., Lærerinde, D ruestr, Thureby
- Anders, Gdr., Sdr. Vestud, Borre
- A. P., Gdr., Hammer, Lou
- Chr., Lærer, Næstved
- Chr., Lærer, Kastrupvej 12, Roskilde
- Chr., Gartner, Gelsted, Herlufmagle
- Borre, Præst, Gedved pr. Horsens
- H. P., Gdr., Tostrup, Stege
- Hans J., Sognerfmd., Keldby, Stege
- J. Chr., Amtsrml., Fakse
- J. Chr., Gdr., Tybjergl., Herlufmagle
- J., Gdr., Smidstrup, Tappernøje
- K. A., Skovfgd., Vemmetofte, Fakse
- J. P., Parcl., Lundbytorp, Lundby
- J., Hotelejer, Paaskebjerg, Herfølge
- K., Gdr., Tostrup, Stege
- L., Gdr., Dyrehavegaard, Præstø
- Laur., Gdr., Raunstedh., Tostr., Stege
- L. P., Gdr., Røddinge, Stege
- L. P., Ungk., Taageby, Mern
- N., Gdr., St. Røttinge, Tappernøje
- P., Gdr., Snesere
- P., Gdr., Bonderødgaard, Fakse
- P., Mejeribst., Holme Mejeri, Borre
- R. E., Lærer, Svinø, Lundby
- Vilh., Forretnf., Næstv. Tid., Næstv.
- J., Gdr., Braaby, Haslev
- Kr., Gdr., Lund, Rødvig
- Ludvig, Redaktør, Fakse
- R. P., Gdr., Hesselhøj, Nyb., Borre
- Vejassistent, Fakse
- Karl N., Købmand, Fakse
Lassen, Godsejer, Høvdinggaard, Mern
Laugesen, Th., Lærer, Vedskølle, Køge
Lauritsen, Kordegn, Præstø
- Lærer, Kastrup, Vordingborg
Lawaetz, O., Forp., Holmegd., Olstrup
Lichtenberg, M. de, Klosterfrk., Vernmetofte
- Provst, Valløby, Vallø

— 149 —
Loniholt, Læge, Karise
- Møller, Sædder, Thureby
Lorentzen, C., Gdr., Egøje, Køge
Ludvigsen, Julius, Sognefgd., Stenstrup,
Næstved
Lund, Kantor, Vallø
- Andreas, Skom., Stenstrup, Næstved
Lundby, J. T., Professor, Upsalag. 63,
Kbh. 0.
Lundgaard, Lærer, Glamsbjerg
Lundqvist, Lærer, Borre
Løve, Sognepr., Damsholte, Stege
Madsen, Jens, Gdr., Baarse, Snesere
- Chr., Gdr., Udby pr. Lundby
- Emil, Victualiehandler, Haslev
- M. A., Sognef., Nedervindinge, Vdbg.
- Morits, fhv. Højskoleforst., Ringe
- N. P., Gdr., Faarup, Lou
- Otto, Købmand, Præstø
- R. S., Mejeribst., Druestr., Thureby
- N. P., Direktør, Vdbg.
- Anna, Frue, Jernbaneg. 1, Næstved
Mathiesen, Overretssagf, Næstved
Marx, Stationsforst., Klippinge
Meinertsen, Provst, Mern
Michelsen, J., Lærer, Ulse, Haslev
- Møller, Rosenfeldt, Vdbg.
Molkte, H., Greve, Marienborg
- A., Greve, Lystrup, Fakse
- E., Grevinde, Lystrup, Fakse
Mortensen, Lærer, Lund, Rødvig
- Lærerinde, Egøje Skole, Køge
Møns Folkebibliothek, Stege
Møller, F., Læge, Borre
Mørup, S., Sagfører, Næstved
Nandrup, Konsul, Kbmd., Næstved
Nationalmusæets 2. Afd., Kbh.
Neerup, J. P., Redaktør, Næstved
Nielsen, Arndt, Urmager, Næstved
- Axel, Gaardbst., Snesere
- Hans, Murerm., Klippinge
- H. P., Lærer, Gelsted, Herlufmagle
- H. P., Lærer, Gjørslev, Borup pr.
Østervang
- II. P., Sognefoged, Frøslev, Storeh.
- Peter, Gdr., Skallegaarden, Næstved
- N. B., Gartner, Brandelev
- N., Gdr., Kongsted, Rønnede
- L. J., Væver, Viemose
- Karl, Sognefoged, Rislev, Næstved
- L. P., Gdr., Boserup, Olstrup
- Morten, Forst., Landbrugssk., Lundby
- Niels, Gdr., Udby, Stege
- Jens, Gdbst., Ulse Olstrup, Rønnede
- Ole, Gdr., Kostræde
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Nielsen, Niels, Møller, Havnlev, Storeh.
- N. Juel, Gdr., Lund, Rødvig
- N. P., Gdr., Haarlev Ovd., Karise
- N. P., Gdr., Sageby, Mern
- Chr., Gdr., Tostenæs pr. Askeby
- Niels Jørgen, Dame Koppel, Askeby
- N. P., Hestehavegaard, Herfølge
- N. R., Sognerfmd., Kjessendr., Fakse
- R., Kommunel., cand. phil., Iver Hvidtfeldtsvej 1, Næstved
- R., Gdr., Brøderup, Tappernøje
- Søren Fr., Gdr., Egøje, Køge
- Anton, Gdr., Nr. Tvede, Brandelev
- Andrup, Købmand, Haslev
- Anna, Frk., Industribanken, Næstved
- H., Læge, Brotorv, Næstved
- N. H., Gdr., Svinø, Lundby
- A., Frue, Taagerup, Karise
- Hanne, Gaardejerske, Brandelev
- Valdemar, Gdr., Bøgesø
- Wøldike, Sognepr., Hammer, Lou
- Gdr., Enke, Hovgaarden, Lund
Nyvang, Dommer, Præstø
Næstved Centralbibliotek
Næstelsø Sogns Bogsamling, ved Pastor
Glenthøj, Næstelsø pr. Næstved
Nøhr, A., Gdr., Borre
- M. A., Gdr., Hjertebjerg, Stege
Nøkkentved, Kaj, Lærer, Fakse Ladepi.
Ohlmann, Sognepr., Vemmetofte, Fakse
Olsen, Jens, Gdr., Magleby, Klippinge
- Chr., fhv. Parcellist, St. Taarøje,
- H. P., Redaktør, Næstved
- Oluf, Redaktør, Vordingborg
- O. Fr., Sognefoged, Blangslev, Lou
- Marie, Ulse, Haslev
- N., Handelsm., Stevns Højsk., Storeh.
- H., Handelsmand, Haarlev
- Laur., Landpostbud, Mern
- P., Sognefoged, Førslev, Karise
- J. P., Gdr., Bonderød, Fakse
Oxholm, Kammerherreinde, Rosenfeldt,
Vordingborg.
Orland, Købmand, Præstø
Palsøe, Bogholder, Stege
Petersen, Gdr., Alslev, Karise
- A., Smedemester, Lundby
- Fred., Lærer, Værløse, Fakse
- Hans, Gdr., Klippinge
- Karl K., Handelsr., Vangehuset, Wergelandsallé 4, Søborg
- Poul, Gdr., Ebbeskov, Fakse
- Jørgen Isak, Gdr., Haarlev
- L. P., Gdr., Faarup, Lou
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Pedersen, Hans, Kbind., Hammer, Lou
- H. C. Gartner, Flintemose, Bøgesø
- H. Chr., Gdr., Amtsrml., Sth.
- Henr., pens. Lærer, Ved Linden 13‘,
Kbh.
- Jens, Gdr., Bjeverskov
- J. P., Gdr., Nordgaard, Brandelev
- Jens, Ungk., Snesere
- Jørgen, Gdr., Brandelev
- Lars, Gdr., Druestrup, Thureby
- L., Lærer, Holtug, Storeliedinge
- L. P., Redaktør, Præstø
- J., Lærer, Brandelev
- M. P., Lærer, Lille-Næstved, Næstv.
- Carl, Boghdl., Stege
- Niels, Gdr., L. Taarwje pr. Fakse
- P., Gdr., Lykkebæk, Klippinge
- H. P., Gdr., Klog, Bogø
- P., Overskovf., Lerbæk pr. Askeby
- R., Gdr., Busebjergg., Køng, Lundby
- R., Johan, Gdr., Elmelunde, Stege
- R., Gdr., Sippcrup Østerg., Næstved
- Th., Købmand,
- V., Provst, Karise
- Otto, Gdr., Klokkekildegd., Sværdb.,
Lundby
- L., Overlærer, Fakse
- Joh., Landmand, Havnlev, Rødvig
- Chr., Kontrollør, Nielstrup, Rønnede
- Lærerinde, Stensved
- C. A., Gdr., Førslev, Karise
- Anna, Lærerinde, Strøby
Skovgaard-Petersen, Dispacheur, Valle
rød, Hørsholm
Pontoppidan, Sognepr., Spjellerup
Post, E., Godsejer, Broksø, Herlufm.
Porst, Redaktør, Næstved
Poulsen, H. F., Gdr., Snesereg., Snesere
- Overlærer, Masnedsund
Paulsen, Direktør, Næstved
Preuss, Skovkasserer, Nykøbing F.
Qvist, Petrine N., Nr. Smidstrup pr.
Tappernøje
Rasmussen, Chr., Gdr., Højgd. pr. Rødvig
- C. R., Gdr., Børsted, Thureby
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