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Sydsjælland
under Svenskekrigen 1657—60.
Foredrag holdt i Næstved den 1. Februar 1912
for Præstø Amts Historiske Samfund
af
Kaptajn K. C. R ockstroh.
Der er næppe nogen Begivenhed i vor nyere Historie,
der har efterladt saa stærke Spor i historisk og topografisk
Henseende, som har givet Anledning til saa mangfoldige
Sagn som Svenskekrigen 1G57 —60 med den aarelange Be
sættelse af dansk Omraade. Medens Jylland i saa Hen
seende slap med et Aar — rigtignok kun for i Stedet for
Svenskerne at modtage de næsten lige saa glubske Hjælpe
tropper yderligere omtrent et Aar —, Fyen med noget
mindre end to Aar, Lolland, Falster og Møen med omtrent
halvandet Aar, huserede Svenskerne paa Sjælland omtrent
2l/4 Aar.
2l/4 Aar under fjendtligt Aag og dertil under de Vilkaar,
som Datidens broget sammensatte Hære bod de undertvungne!
Hvor mange Sagn og Fortællinger fra »Svensketiden« lever
der ikke endnu i Folkemunde overalt i Landet; hvor ofte
træffer man ikke i historisk-topografiske Arbejder saadanne
Udtryk som: »Den og den Gaard, den og den Skov skal
være bleven ødelagt i Svenskekrigens Tid«. Og ingen
Egn paa Sjælland er bleven mere medtagen, har modtaget
stærkere Indtryk end den sydlige Del af Præsto Amt eller
daværende Vordingborg Len og Jungshoved Lehn, der alt
da forlængst var samlede under fælles Lensmand. Denne
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var ved Krigens Begyndelse Frederik Reedtz, som boede
paa Vordingborg Slot; men han døde inden »den lille Fred«,
der varede omtrent fra Maj til Juli 1658. Han afløstes af
Ulrik Frederik Gyldenløve, den senere Statholder i Norge,
Frederik den Tredies Søn.
Med Rette siger Trap i sin Beskrivelse af Danmark:
»I den svenske Krig 1658—60 vare disse tvende Len blandt
de Strækninger, der blev værst medtaget af Fjenden.«
En væsentlig Aarsag til de uhyre Udsugeiser og Øde
læggelser var de svenske Hæres utrolig brogede Sammen
sætning. Saaledes havde Næstved By efterhaanden Ind
kvartering i kortere og længere Tid først og fremmest af
tyske Regimenter, dernæst af svenske men desuden af et
hollandsk Regiment, i 10 Maaneder af en lille Afdeling
franske Dragoner og desuden af et engelsk Regiment. I
Storehedinge havde de blandt andre en Overgang »Tartarer «
i Kvarter — vel sagtens Kosakker eller lignende. Og ved
en Lejlighed, som senere skal omtales, hvor 16 Ryttere
slog sig sammen om at jage Beboerne ud af en Gaard i
Alleslev og derefter plyndrede og ruinerede den, var der
blandt Rytterne et Par Danske, en Nordmand og en Kosak,
medens Resten var Tyskere og Svenskere. Størsteparten
af Mandskabet i de svenske Hære havde valgt Krigerhaandværket og tjente under de svenske Faner, fordi der
bødes dem Lejlighed til paa en nem'Maade at gøre Krigs
bytte Det er vel rigtigt, at Karl Gustav selv og enkelte
af de høje svenske Officerer — fremfor alt den svenske
Hærs næstkommanderende, Karl Gustav Wrangcl — af og
til gjorde noget for at holde igen paa deres undergivne
Officerer, Underofficerer og Mandskab; men disse sidste
vidste selvfølgelig godt, at Flertallet af de høje Officerer og
Embedsmænd selv var griske og hensynsløse og gerne saa
gennem Fingre med »de arme Soldater, som ofte maa doje
ondt og skal være parat til at ofre Liv og Blod for deres
Krigsherre«, benyttede sig af Lejligheden i et saa rigt Land
som Danmark og særlig Øerne, hvilke jo ikke havde lidt
større Men i Krigene 1627 —29 og 1643 —45.

Som bekendt varede Krigsperioden fra Sommeren 1657
til Sommeren 1660, kun afbrudt af den kortvarige Freds
periode Forsommeren 1658 efter Fredslutningen i Roskilde
eller rettere sagt i Taastrup. I den anden Uge af Februar
1658 gik den svenske Hær over Tsen fra Falster til Vor
dingborg og rykkede straks over Præsto og Kjoge ind mod
Kjobenhavn. Da der straks indlededes Underhandlinger fra
dansk Side, kom det ikke til Kamp, og efter at en Vaabcnstilstand var sluttet i Februar — Kong Karls Hovedkvarter
var da i Fakse — bredte den svenske Hær sig i Kvarterer
over hele Sjælland. Her forblev den til Begyndelsen af
Maj, da den trak over til Fyen og Jylland samt andetsteds
for at forlade dansk’ Omraade. Men den 7. August lan
dede Karl Gustav jo ved Korsør, hvorfra han et Par Dage
efter marscherede mod Kjobenhavn, og nu forblev Sven
skerne paa Sjælland uafbrudt henimod to samfulde Aar.
Saalænge Karl Gustav kunde haabe at indtage Kjoben
havn, allsaa navnlig Sommeren og Efteraaret 1658, var
Svenskerne saa stærkt optagne af Kjøbenhavns og Kron
borgs Belejring, at der ikke kunde undværes større Styrker
som Besætningstropper i det øvrige Sjælland, og saalænge
forblev Tilstanden nogenlunde taalelig for Befolkningen.
Men da Karl Gustav maatte opgive Haabet om at tage
Kjobenhavn, indrettede han sig paa vedblivende at fastholde
Sjælland og satte flere og flere Kræfter ind paa at erobre
Møen, Falster, Lolland og Langeland. Det var i den Periode
af Krigen, at Svenskerne befæstede Kjøge, Korsør og
Dragsholm og udvidede Kronborgs Befæstning, ligesom de
befæstede forskellige Punkter paa »Smaaøerne«, efter at de
endelig med stor Møje og store Ofre havde indtaget disse.
Derfor blev Tiden omtrent fra Nytaar 1659—Nytaar
1660 den haardeste Prøvelsens Tid for den sjællandske Be
folkning: nu skulde den tvinges, kues til at blive svensk,
og særlig i den Periode var det, at Svenskerne udskrev
Tusinder og atter Tusinder af det kraftige unge Mandskab
paa Land og i By og sendte dem bort over Østersøen for
at hæmme det stadig tiltagende »Snaplianeri«, men navnlig
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for at forekomme en Rejsning i stor Stil af Befolk
ningen.

Jeg skal herefter gaa nærmere ind paa at omtale For
holdene i Sydsjælland i denne Tid, idet jeg herved navnlig
stotter mig paa de Undersøgelser, som en af Regeringen
nedsat Kommission foretog straks efter Krigen. Kommis
sionen udtaler i Almindelighed, at i »dette Len — det er
Vordingborg — udi Krigstiden mange Gaarde er bleven
ganske ode og ruineret, en stor Del af Bønderne bortløben,
de øvrige meste Parten udi storste Armod ved Gaardene
sidder.« Et andet samlet Vidnesbyrd er den »Hovedskat«,
»Kopskat«, som skulde udgives til Juleaften 1660 af hver
Mands- eller Kvindeperson, unge og gamle, Børn og voksne,
hvor man medtog alt, alene undtagen »de arme Beboere,
som tigger deres Brod«. Da fandtes der i Vordingborg
Len udenfor Købstæderne Vordingborg og Næstved, det vil
sige i Steensby Birk, Baarse Herred, Hammer Herred og
Tybjerg Herred ialt kun S136 Personer — Born og voksne,
som ikke var tiggefærdige: nemlig i Stensby Birk og Baarse
Herred ialt kun 2796, i Hammer Herred 2397, i Tybjerg
Herred 2943. Selv om man nu hertil lægger et rundeligt
Antal Betlere, vidner disse Tal dog om en frygtelig Affolk
ning. Af Tal paa Beboere i de enkelte Sogne skal der nævnes
nogle. Saaledes havde Hammer Sogn 386 Indbyggere, Lundby
Sogn 189, Vesteregesborg 138, Snesere Sogn 532, Østcrcgesborg 169, Alleslev 95, »Mehr« (som det altid skreves) 235.
Om Ørslev Sogn siges særlig: »Er næsten ganske ode og
af de Svenske meget ruineret; befinder sig derudi ikke mere
end efterskrevne Personer, hvilke med stor Trang og Nod
noget af Hovedskatten kunde udgive« — ialt 49 Personer.
Maaske blev dog Møen, der værgede sin Frihed indtil
April 1659, værre medtagen end nogen anden Del af Vor
dingborg Len, da Svenskerne skulde tage Hævn for de
store Anstrængelser, det havde kostet dem ät erobre Øen.
I hvert Fald udtog de straks efter Erobringen omtrent 400
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unge Karle og Borgere og forte dem bort over Østersøen,
og nogle Maaneder senere udtog de et lignende Antal, saa
at Kommandanten paa Øen tre Aar senere erklærer, at
medens der i 160S var omtrent 900 vaabenfore Mænd paa
Øen, var der nu kun 2 -300 tilbage.
Det er forst i den nyere Tid, at man har faaet virkelige
Oplysninger om disse Tvangsudskrivninger af dansk Mand
skab til de svenske Hære, og til at begynde med stillede
man sig meget tvivlende dertil. Ikke desto mindre er det
en Kendsgerning, at Svenskerne i de tre Krigsaar har ud
skrevet og bortført mindst 14000 danske Karle til Krigs
tjeneste, og kun de færreste af dem kom tilbage til deres
lljem igen. Først tog de det sjællandske Sognerytterregiment om Efteraaret og Vinteren 5S, og straks derefter
udtog de omtrent to Regimenter Fodfolk, og i Lobet af
1659 udtog de noget lignende. Desuden tog de i August
1658 Tømrersvende i By og paa Land og sendte dem til
deres Lejr ved Kjøbenhavn; men den følgende Vinter
maatte Byerne atter afgive Tømrersvende og denne Gang
udrustede med Tommermandsredskaber og tillige med Ud
rustning som beredne Ingeniørsoldater, med Hest, Uniform
og Vaaben »at lade sig bruge til Stormen for Kjøbenhavn,
der at lade sig opofre.« Yderligere maatte alle Købstæder
med Skipper- og Fiskerbefolkning gentagne Gange give
Matroser til den svenske Flaade — af Næstved saaledes en
Gang 20 Mand, af Roskilde 26 osv.
Men disse stærke Udskrivninger af det unge Mandskab
forklarer dog ikke tilstrækkelig den uhyre Affolkning af
By og Land, som blev en af Krigens og Fremmedherredømmets Følger, og hvorunder Landet kom til at lide baade
i Fred og Krig i mere end et halvt Aarhundrede trods alle
Anstalter fra Regeringens Side. Det var en mange Steder
iagttagen Kendsgerning i Datidens ødelæggende Krige, at
Befolkningen i de hærgede Egne i store Skarer blev dreven
eller selv søgte bort til fordelagtigere Steder, og det var i hoj
Grad Tilfældet i Danmark i de forskellige Krige dengang
— navnlig med Bybefolkningen men ogsaa med Land-
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befolkningen. Saalcdes flygtede i denne Krig mange først
fra Jylland, hvor Krigen jo begyndte, over til øerne, og
her fra Sydsjælland er senere mange sogt over til Falster
og Lolland, hvôr Befolkningen jo forholdsvis længe hævdede
sin Frihed, og hvor Fjendens Tryk aldrig naaede en Hojde
som paa Sjælland. Endvidere søgte Befolkningen bort fra
Hovedruterne, hvor de uophørlige »Durchtog« af Regimen
terne fra den ene Kant til den anden snart ødelagde Egnen
i Bund og Grund. De drog saa til mere afsides Dele af
Sjælland eller til saadanne Egne, hvor »Øvrigheden« —
Godsejere, Ridefogder o. 1. — bedre forstod at værge sine
undergivne. Paa Sjælland var saaledes uden Tvivl det store
Kallundborg Len et godt Fristed, thi her herskede den ny
lig afdøde Lensmand Hans Lindenovs Enke med stor Myn
dighed. Hun var Søster til Eleonore Christine Ulfeldt og
synes at have været dennes Lige i Energi og Mandhaftig
hed, thi med Vaaben i Haand og fulgt af en Skare trofaste
bevæbnede Tjenere »haandhævede« hun sine Bønders Ret
til det yderste. Hun var en Skræk for Svenskerne og holdt
Modet oppe hos Befolkningen.
Vordingborg By var det Sted paa Sjælland, der forst
maatte holde for, da Fjenden i Februar 58 kom over Isen
fra Falster. Man havde allerede flere Dage været belavet
paa hans Komme, og mange havde jo nok truffen deres
Forholdsregler med Hensyn til deres bedste og værdifuldeste
Ejendele. En Elev i Byens Latinskole, der var gode Ven
ner med en af Staldkarlene paa Slottet, havde foræret Kar
len sin sorte Kappe, som han brugte, naar han skulde synge
til Begravelser, idet han sagde, at hvis ikke Staldkarlen
modtog den, vilde rimeligvis Svenskerne tage den. Det
første Svenskerne gjorde, da de kom til Vordingborg, var
at udplyndre Slottet, slaa Kister, Skabe og Døre i Stykker
og rive til sig alt, hvad der nogenlunde kunde gøres i Penge.
Herved gik naturligvis den sorte Kappe straks med i Løbet.
Paa Vordingborg og Lekkende var der et kongeligt Stutteri,
hvis Besætning en stor Del af Aaret gik løs paa Knuds
hoved Odde. Svenskerne bragte straks alle Hestene over til

Falster, hvor Karl Gustav endnu var, og Staldkarlen maatte
følge med og kunde saaledes ikke beskytte sin Ejendom.
Blandt de først ankomne Tropper var en Ritmester
»Oluff af Klingsparres Folk“, som meget betegnende holdt
sit Indtog hos Borgmester Balzer Mathiesen med en tospændig Vogn bagefter sig, hvorpaa han havde en Brændevins
pande (af Kobber), en gammel Kobberkedel og »4 Skæpper
Hvede i en gammel Sæk.« Han sagde, at han havde taget
det hele fra nogle «Marode-Brødre« (omstrejfende Plyn
dringsfolk), og han tvang Borgmesteren til at afkobe sig
det: det paastod i hvert Fald Borgmesteren. Nogle Dage
efter kom en Gaardmandskone fra Falster for at fordre
Hestene og Vognen, der tilhørte hende, tilbage.
Den svenske Avantgarde, c. 800 Ryttere, overnattede
ved Teglstrup men anrettede, saavidt det kan skonnes, ikke
større Ulykker. De forste Fjender, man saa i Næstved,
var Löjtnant Heinrich Silberwascher med en Korporal og
21 Ryttere, der »skulde ransage og forfare Tilstanden paa
denne Side i Landet.« »Og maatte vi tinge med dem om
Discretion « — Dette Udtryk forekommer saare hyppig i Da
tidens Beretninger og betyder Gave, Bestikkelse for at opnaa et eller andet — her naturligvis en lempelig Behand
ling. Det kostede Byen 56 Rigsdaler, nemlig 10 til Løjt
nanten, 4 til Korporalen, og 2 til hver af Rytterne. Men
det var kun en mindre Ting i Sammenligning med, hvad
der skulde følge efter.
Den svenske Hærs Hovedstyrke overnattede ved Præsto
og blev forplejet her. Byen betalte yderligere og straks 700
Rigsdaler i Brandskat og en Discretion paa 120 Rigsdaler,
for at Byen ikke skulde blive plyndret. Fjenderne holdt
dog saa lidt deres Løfte, at de overfaldt Byen, »bortjog de
fornemste i Byen, røvede og plyndrede fra os alt, hvad de
kunde faa fat i, og paa en seks Dages Tid, medens deres
Bagagevogne gik herigennem«, bortslæbte alt, hvad der
medfores kunde.
Vordingborg By anslaar sit direkte Tab til 33000 Rigs
daler.
»Siden Ritmester Schrøder1) havde slaget det
l) Ritmester Schroder havde Kommandoen paa Møen og udmærkede
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Parti her, kom Tropperne i regimenlsvis. . . og truede med at
brænde Byen af . . . De assignerede Tropper vilde intet
forskaane her, da det var af deres Folk, der var bleven
slagen. Derefter om Vinteren, det begyndte at fryse, og
de Svenske vilde attakere Møen, stod der i 4—5—6 Uger
hele Regimenter og undertiden seks og syv Eskadroner.«
— Tilsidst maatte Folk undvige deres Huse, saa at nu 61
Gaarde, Boliger og Moller er ganske nedbrudt. Der kan
ikke findes Mage til Elendighed i det hele Land som i
»denne By og dette Len«. Kun seks Borgere i Byen var,
efter Magistratens Angivende, »nogenlunde ved Magt«. —
Naturligvis maa man ikke tage for god Vare alt, hvad de
paagældende selv beretter om deres Elendighed, men der bli
ver nok tilbage endda.
Af praktiske Hensyn og navnlig for at forhindre, at de
forskellige hoje Officerer og Regimenterne kom i Haarene
paa hinanden om Byttet, ordnedes det overalt saaledes, at
hver General fik anvist sit bestemte Distrikt, der skulde,
levere Brandskat, Kontributioner og Maanedsskat. Denne
Fordeling skete af Krigskancelliet og ved Kommissærer,
hojtstaaende Embedsmænd med betydelig Myndighed. Disse
Embedsmænd kom naturligvis meget i Berøring med Be
folkningen og dennes Repræsentanter, og deres Navn findes
hyppig nævnt i de gamle Aktstykker. Over dem alle stod
Krigs-Kammerpræsidenten, Baron Lars Fleming. Naar Di
striktet var anvist, sendte Generalerne deres Sekretær eller
lign., Regimenterne deres Regimentskvartermester med nogle
lavere Befalingsmænd og et efter Omstændighederne storre
eller mindre Antal menige for at holde Befolkningen og
navnlig de frygtede »Snaphaner« i Ave og eventuelt for at
fremtvinge de paalagte Ydelser af alle Arter, samt for at
holde uvedkommende borte fra Distriktet. Saadanne menige
eller Befalingsmænd, der enkeltvis eller nogle Stykker sam
men var lagt ud paa storre Gaarde eller i Landsbyer, und
sig ganske overordentlig. Han gjorde blandt andet et Tog til Vordingborg og
overfaldt den der værende svenske Besætning og dræbte en hel Del deraf. Han
blev senere adlet under Navnet Lovenhielm og steg tilsidst til Generalløjtnant.
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tagelsesvis ogsaa i en Købstad, kaldtes »Salvegarder«, af
Befolkningen ofte »Salvarer«, fordi dc skulde sikre det
paagældende Sted mod Rekvisitioner og lign. af dertil ube
rettigede.
Man ser overalt, at Magistrater, Fogder og lign. styr
ter afsted over Hals og Hoved for mod en ofte meget be
tydelig »Discretion« at sikre deres By, Gods o. s. v. et
»Salvegardebrev« fra Krigs-Kancelliet med tilhørende Salvegarde. Saaledes rejser Borgmesteren i Næstved med dc
fire Raadmænd den 16. Februar 58 hurtigst til Kjoge for
at træffe Markgreven af Baden, hvem Byen er anvist. Dc
forhandler med Fyrstens Hofmester om Brandskattens Stør
relse og faar den fastsat til 2500 Rigsdaler at betale straks.
For at Hofmesteren »des lideligere skulde handle med os«,
maatte de give ham en »Foræring«, en Sølvkæde »vog«
88 Lod à 2 Mark 12 Skilling (pr. Lod).1) Saa fik de en
Salvegarde af Oberst Péter »von Kesselens« Regiment.
Denne Oberst, hvis Navn var Peter v. Kisel, blev i Lobet
af Krigen berygtet overalt paa Sjælland og i Jylland for
sine selv blandt Svenskerne ualmindelig ondartede Afpres
ninger og Plyndringer — ja det gik endog saa vidt, at
Feltmarskalk Wrangel lod Kommandoen tage fra ham og
fik ham idcmt Feengsel, Bode og Skadeserstatning. Den
medbragte Salvegarde synes dog kort efter at være bleven
dræbt i Næstved af Snaphaner, saa at Magistraten igen og
ufortovet maatte afsted efter Erstatning »og maatte vi give
ham (Obersten) i rede Penge 25 Rigsdaler, og Solvgenstande til cn Vægt af 152 Lod, som han tog Loddet for 3
Mark, formedelst det var nygjort fint Arbejde.«
Umiddelbart forinden maatte de samme Mænd gore
en Rejse over til Falster, hvor Karl Gustav midlertidig
boede paa Nykjobing Slot, for at faa et tilstrækkelig kraf
tigt Salvegardebrev. Dette og de to Rejser kostede 50
Rigsdaler. Men ikke nok hermed: de maatte erstatte
’) Sølv- og Guldsager — disse sidste var dog sjældne — modtoges
altid efter Vægt og afregnedes mellem Fjenden og Befolkningen til en temme
lig fast Piis, dei sædvanlig svingede mellem 2 Mark 8 Skill, og 3 Mark.
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Obersten den forsvundne Rytters fulde Udrustning, som Ober
sten og Ritmesteren selv satte til 66 Rigsdaler, og kort
efter fik de yderligere en Salvegarde fra den omhyggelige
Markgreve, bestaaende af en Løjtnant med 8 Ryttere, der
forblev hos dem i 4 Uger. De var forholdsvis beskedne,
da de i den Tid kun kostede Byen 116 Rdl. til Fortæring
m. m.
»Snaphaneriet«, det vil sige Dannelsen af Bander af
forvovne, plyndrelystne Karle fra Land og By med det
Formaal at røve og stjæle fra Fjenderne selv, kom i fuld
Gang, allerede da Fjenderne første Gang var paa Sjælland.
I Næstved holdtes der Krigsret i Marts over en Del Fanger
— vistnok i Anledning af den forsvundne Salvegarde, og
Byen maatte op med en Gave til den svenske GeneralGewaldiger eller øverste militære Politimyndighed. Mellem
Roskilde og Holbæk skete der flere morderiske Overfald
paa større og mindre svenske Afdelinger, og ovre paa
Moen forefaldt der flere Mord paa svenske Soldater og
Udplyndringer af disse. Men det blev dog først i den »an
den Krig«, at Snaphaneriet florerede og i større Omfang i
Vordingborg Len end noget andet Sted paa Sjælland. Fra
Fyn kendes ganske tilsvarende; men navnlig i Jylland, hvor
Terrænforholdene langt mere begunstigede Dannelsen af
Bander, tilføjedes der Fjenden stor Skade, og man har
Eksempel paa, at endog ret stærke svenske Afdelinger er
bleven nedhuggede til sidste Mand.
Omtrent tre Maaneder varede Freden 1658. Men »den
7. August 58 om Formiddagen Klokken var 10 slet sætte
Armeen her i Land og stod her ved Korsør paa tredie og
fjerde Dag fornemlig med Infanteri. Da tog og plyndrede
de hemmelig og aabenbare, hvad de havde fornoden til
Felthytter og andet — enddog de under et Skin forbød det;
saa indbrød de Nat og Dag og tog mange Borgeres For
mue o. s. v. o. s. v.« Saaledes skriver Magistraten i Korsør
efter Krigen.
Det svenske Rytteri var som en Stormvind faret hen
over Sjælland, havde bredt sig til alle Sider og spredte
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Overraskelse og Skræk. Det hvervede danske Fodfolk var
samlet i Kjøbenhavn, men det hvervede Rytteri laa spredt
over Sjælland og blev dels fangen, dels flygtede det ind
til Kjøbenhavn eller gennem Sydsjælland over til Falster.
Allerede den 8. August udstedte en svensk General fra
Næstved Ordrer til Byerne i Syd- og Østsjælland om Leve
rancer af Proviant til Lejren ved Kjøbenhavn, og den 9.
August »læses« (forkyndes) saadanne Ordrer paa Vording
borg Byting. Fra 10. August faar Næstved fast Salvegarde
nemlig en fransk Ritmester med en Kornet. De forblev i
Byen i 13 Maaneder, og samtidig fik Byen en lille, fast
Garnison paa en Major, en Regimentskvartermester, en
Fændrik og 21 Dragoner — altsammen Franskmænd.
Yderligere blev der fast indlagt i Byen en Proviantmester,
en Sekretær samt en Ordonnansafdeling paa 13 Ryttere,
saa at Byens faste Garnison ikke var helt ubetydelig. Disse
sidst nævnte Tropper forblev i Byen i 10 Maaneder.
For blot at nævne Salvegardepenge og Discretion er —
altsaa ikke egentlige Underholdspenge — af Næstved By
i den »anden Krig«:
Majoren og Regimentskvartermesteren Salvegardepenge
1200 Rdl.
Discretion til forskellige Kommandoer, der skulde frem
tvinge Arbejdsstyrke til Kjøge Bys Befæstning: 140 Rdl.
Til en Proviantmester, der kom straks efter Landgan
gen ved Korsør og skulde udskrive Proviant af Byen, »paa
det han vilde være noget skaanlig« mod Byen: 16 Rdl.;
men imidlertid ankom
Kommissarius Jacob Gutheim, der skulde undersøge
Lenenes og Byernes »Lejlighed«, og straks »afpressede«
Magistraten 50 Rdl.
Næppe var Gütheim rejst, før der, omkring den 15.
August, kom 4 Regimentskvartermestre med omtrent 40
Ryttere og delte Byen og Omegnen imellem sig og natur
ligvis straks skulde have Discretion — 400 Rdl.
Næstved By var imidlertid udlagt til Feltmarskalk
Wrangel, der var den mest hæderlige og retsindige af alle
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svenske Generaler, og det var ham, der havde lagt Franskmændene ind i Byen for at holde alle andre borte. Den
franske Ritmester, Cascapelle, og Magistraten lod derfor
gaa Ilbud til Wrangel, der med en Hærafdeling var ryk
ket mod Kronborg. Herfra udstedte Wrangel kategorisk
Ordre til Snyltegæsterne om at fortrække, hvad de ogsaa
straks gjorde. Men var end Wrangel en mægtig, var han
ogsaa en dyr Beskytter, og allerede den første Dag, hans
Fuldmægtig og Sekretær Carl Rothoff kom til Byen for
at akkordere om Brandskat og Maancdskontribution, fik
han straks 2000 Rigsdaler med sig. Og >for at han skulde
akkordere mildere med os, maatte vi forskaffe ham en GuldBalsambøsse, et gyldent Kredenskar og en Sølvkande for
uden hans Flaskefoer med Spanskvin opfyldt.« Wrangel
fik efterhaanden yderligere udbetalt 21000 Rigsdaler af
Næstved By. — Det er intet Under, at Wrangel paa den
Maade kunde blive en overmaade rig Mand, en Grandseig
neur, der byggede sig prægtige Slotte flere Steder indenfor
det vidtstrakte svenske Omraade. Han var derhos en fint
dannet og kundskabsrig Mand og med megen Sans for
Forfinelse og Kunst. At Hr. Carl Rothoff ogsaa har væ
ret en Feinschmecker i mere end een Henseende, synes
hans Discretion at tyde paa; men da de fine Sølvgenstande
var sluppen op i 1659, vægrede han sig dog ikke ved at
modtage en kontant Discretion paa 280 Rdl.
Yderligere fik en af de høje Embedsmænd, Kommissarius Schorr, »efter ofte Anmodning« on Discretion paa
to forgyldte Sølvkander paa 122 Lod, medens Sekretær
Tabert i Oktober 58 nøjedes med en Sølvkande paa 56
Lod. En anden af Embedsmændene, David de Rosenfeldt,
fik »for sin Umage« 271 Rdl., en saa obscur Person som
en Proviantskriver en Discretion paa 26 Rdl.
Det var altsaa en indbringende Forretning at ligge
paa Salvegarde, og en af dem, der længst laa i Næstved,
Stabskvartermester og Adjutant hos Wrangel Hans Phillip
Pinds afkobte endog en Borger, Jens Andersen, dennes
Gaard og Grund paa Hjørnet af Kjøbmagergade og »Stræ-
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det, som gaar ned til Slagers Kilde« — et Bevis paa, hvor
sikre de svenske Officerer var paa, at Karl Gustav aldrig
vilde slippe Sjælland af sin Haand. I Kirkebogen for
Vesteregede har Præsten kort for Jul maattet gøre Kirkens
Bon, det vil sige efterlyse fra Prædikestolen: 100 Rdl.,
30 Dukater, 3 Stykker Guld til 9 Rdl., 1 Rosennobel, 1
Stob, forgyldt, med 3 Knapper under, 15 nye Solvskeer
m. fl. Sølvgenstande. Senere er der ved det paagældende
Sted i Kirkebogen tilføjet: »Oh, Du gode Mickel Sal vegard,
veedst Du ikke det gemene Sprichwort: Übel gewonnen,
übel geronnen; male parta, male .disabantur; hvad med
Synden kommer, det med Sorgen bortgaar.« — I Vording
borg fik Magistraten Befaling til at efterlyse en svensk
Korporals Efterladenskaber: 100 Rdl., 2 Guldarmbaand,
en Perlesnor m. m. Paa sit Dødsleje havde han sagt, at
han havde givet Sagerne i Forvaring enten hos Peder
Felbereder eller Ane Sadelmagers.
Paa en eller anden Maade havde Wrangel faaet at
vide om Rosenfeldts Fordring for sin »Umage« og forlangte
Forklaring af ham derom. Rosenfeldt oplyste da bl. a.. at
de 145 Rdl. var en Fordring, han havde paa Næstved By
fra den første Krig, fordi han befriede Byen for at faa
Pfalzgreven af Sulzbachs Regiment til Hest i Kvarter.
Men det var naturligvis langt fra afgjort med Discretionerne alene. De store Proviantleverancer til den svenske
Hær foran Kjøbenhavn og til den svenske Flaade lob op
til store Summer, og der kan næsten ikke nævnes den
Ting, som ikke Land og By maatte levere: Proviant af
alle Slags, Fodtøj, Linned, Klæder, Tømmer, Vaaben, Am
munition, Heste, Vogne, Seletøj osv. osv. — alt kunde de
Svenske bruge. Foruden det allerede nævnte Sølvtøj til
Discretioner maatte Magistraten lade Sølvgenstande af en
Vægt af 951 Lou omsmelte. Hertil kom Forplejning m. m.
til de Regimenter, der marcherede gennem Byen eller tog
Ophold der kortere eller længere Tid.
Holder vi os alene til Næstved By, da maatte den
efterhaanden modtage og forpleje: hele Hovedkvarteret i S
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Dage, efter at Freden var sluttet i Roskilde (Taastrup),
og derefter to hele Fodregimenter og Stabene af to andre
Regimenter, hvilke forblev i Byen fra 7. Marts til 24. April,
da de skulde forlade Sjælland. Det kostede Byen 6000
Rdi. Saa var der tre Fodregimenter fra 13. Oktober til
30. Oktober 59 i Anledning af den danske Hærs Landgangs
foretagender og Fyens Tilbageerobring, hvilket kostede Byen
1900 Rdl. Yderligere Oberst Sparres Regiment og et hol
landsk Regiment for enkelte Nætter. Endvidere to Gange
Natteophold til Karl Gustav selv med hans Hofstat og to
Besøg af Byens »Beskytter«, Wrangel, med Frue. Den be
kendte engelsk-svenske General Wawassor, der faldt ved
Stormen paa Kjøbenhavn Natten mellem 10. og 11. Februar
59, laa i længere Tid i Kvarter i Næstved. Videre laa
Oberst Aschenbergs to Regimenter i Næstved omtrent 5
Uger, hvad der kostede Byen 4500 Rdl., hvortil kommer
anden, spredt Indkvartering og Forplejning til. gennemmarscherende Regimenter til et Beløb af 3100 Rdl.
En stor Udgiftspost voldte Svenskernes Anlæg af Kjøge
Bys Befæstning, idet de her ligesom alle andre Steder ud
skrev Arbejdsmandskab samt Heste, Vogne og Redskaber
af Omegnen i vid Udstrækning. Alene Næstved By maatte
hertil stille gennemsnitlig 75 Mand daglig mange Uger
igennem og havde hertil en Udgift af 6900 Rdl.
De to nævnte Regimenter af Aschenbergs laa i Næst
ved til umiddelbart efter Fredsslutningen 1660 eg skulde
over Møen føres til Tyskland. Om disse to Regimenter
udtaler Magistraten med den største Harme: ». . . Herforuden har bemeldte Aschenberg tilstedt hans Under Offi
cerer nemlig Ritmester Phillip og en Kaptajn Gaas samt
Løjtnanter, Cornetter og Fændrikker med mange flere deres
Medfølge, som ikke kan nævnes, som her i Byen holdt
ugudelig Hus . . . . med fattige Borgerskab, de tog Ind
kvartering hos. Ikke aleneste med overflødig Mad og 01,
mens umaadelig maatte forskaffe Vin og Sukker, med
Spillemænd. Saaog alle gemene, som den efterfulgte, fik
nok og endda derforuden den store Discretion, som enhver

17
fattig Borger, de var i Losement hos, ikke kunde [helt?]
skaffe til Veje: maatte derfor Vinduer og andet, der var i
Huset, undgælde, og i Synderlighed hos en fattig Raadmand, foruden hans store Bekostning, han udstod med be
meldte Kaptajn Gaas. [Alligevel] kunde det dog ikke
hjælpe, men han selv og hans fattige Hustru med Hug og
Slag af Huset udjaget, Huset ruineret og en Del udplyndret
med andet mere ilde medhandlet. Hvilket hos Aschenberg
klagelig gaves tilkende, og dog ingen Justits paafulgte.«
Magistraten i Næstved udtaler — ligesom iovrigt
mange andre Byers — at deres By har lidt mere end no
gen anden: her er ikkun ledige og tomme Huse, og Byens
Næring er ødelagt. »Vel er det sandt, at her i Byen af
General Wrangel blev holdt en god Justits, saa ingen
Huse eller Gaarde blev nedbrudt — dog kan dette sand
færdig skrives, at denne By i Almindelighed er mere ode
og ruineret end andre her i Landet. . . .« Mere end en
Trediedel af Byens Huse og Gaarde staar ganske tomme
og ubeboet.
Det skal dog bemærkes, at i Næstved fortsattes det
borgerlige Liv nogenlunde uforstyrret trods Krigstid, Ind
kvarteringer og Genncmmarcher, og i Modsætning til
næsten alle ovrige Egne af Sjælland plejedes Ret og Ting
omtrent som i Fred, medens det hele Retsmaskineri ellers
gik istaa, saalænge Fjenderne var Landet mægtig. Det er
mærkeligt men egentlig ikke til Ære for de Næstved
Borgere, at de efterhaanden kom i et saa venskabeligt
Forhold til de svenske Myndigheder, at de fik Tilladelse
til at genoprette deres Borgervæbning og gøre Vagttjeneste
i og udenfor Byen. Til at begynde med havde ogsaa de
maattet aflevere deres Vaaben til Svenskerne i September
58. Vaabnene skulde leveres paa Korsor Slot, hvor de
Svenske havde en stærkere Besætning. En Vognmand i
Næstved, Jens Louvsen, forte Vaabnene til Korsor, og
Manden mistede sin Vogn med det samme. Om Borgerne
senere har faaet deres Vaaben tilbage, eller de har købt sig
andre, vides ikke, men de oprettede en Hovedvagt, »Corte-
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gal» (Corps de garde), hvorfra de udstillede Poster — blandt
andet under »Sandberget«.
Som alt nævnt havde Næstved By det meste af Krigs
tiden en lille, fast svensk Garnison paa 40 til 50 Mand, og
lignende var Tilfældet i alle Købstæder. Desuden laa der
jo i de fleste Landsbyer og større Gaarde en eller flere
menige Infanterister, Ryttere eller Dragoner som Salvegar
der, og til at føre Tilsyn saavel med disse Soldater som
med Befolkningen var der fordelt et betydeligt Antal Befalingsmænd omkring i Landet. Yderligere laa der omtrerit
fra Oktober 58 til Forsommeren 59 stærke Afdelinger langs
Øst- og Sydkysten af Sjælland. Det var saalcdes meget
betydelige Styrker, den svenske Hær maatte afgive for at
sikre de store Tilførsler af alle Arter fra Sjælland og for
at sikre sig i Ryggen mod Forsøg fra Befolkningen paa
at rejse sig mod Fremmedherredømmet. Da de svenske
Hære samtidig skulde holde Fyen og Jylland besat, kan
man forstaa, hvorfor Karl Gustav foran Kjøbenhavn kun
kunde samle en halv Snes Tusind Mand af de maaske
30000, han havde staaende i Danmark. Hvormeget man
end maa beklage Befolkningen i de af Svenskerne besatte
Landsdele for det frygtelige Tryk, den maatte udstaa af de
fjendtlige Soldater, maa man paa den anden Side ikke
glemme, at Belejringskorpset foran Kjøbenhavn var und
draget netop den Styrke, der kunde have givet den Over
vægt over Forsvarerne i Kjøbenhavn. Og med Kjøbenhavn
vilde Danmarks Skæbne være afgjort.
Men man kan ogsaa sige for sikkert, at naar Karl
Gustav har skønnet det nødvendigt at svække Hæren foran
Kjøbenhavn saa meget, har han været tvungen dertil af
Hensynet til at holde Landbefolkningen nede, til at over
vinde dens aktive og passive Modstand mod Undertryk
kerne. Man har derfor Lov at sige, at ogsaa den sjæl
landske Landbefolkning har sin Andel i, at Kjøbenhavn
kunde holdes og Danmark frelses. I Sjællandske Regi
ment til Fods, der udgjorde en Del af Kjøbenhavns Besæt
ning under Belejringen, var 51 Mand hjemmehørende i
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Vordingborg Len og blev efter Krigen af Kongen given
fri for Vornedskab for sig cg Efterkommere.
Som foran nævnt var Snaphanerne begyndt igen i
September 58 med at danne Bander omkring paa Sjælland
og føre Krig med Svenskerne, skønt disse overalt i Landet
under Trusel om Dødsstraf for de ulydige indfordrede Be
folkningens Vaaben. For en stor Del rekrutteredes Snap
hanerne af de Folk, som Svenskerne udskrev til Soldat,
men som rendte deres Vej og nu ikke kunde være i Fred
for Svenskerne. Eet af de Steder, hvor Svenskerne sam
lede det danske Mandskab sammen, var Korsør, hvis Borg
mester havde gaaet Svenskerne tilhaande ved Udskrivnin
gen. Det var dog ikke muligt for Svenskerne at holde
sammen paa disse Folk, skønt de bevogtede dem Dag og
Nat. Der skete Gang paa Gang Mytterier og Overfald
paa de svenske Vagter, og hele Skarer brød ud fra Slottet
og flygtede bort — paa een Dag saaledes engang hen ved
100 Mand.
Den svenske Oberst, der skulde samle det af danske
Ryttere bestaaende Regiment, klagede i November 59 over,
at det ikke var muligt for Svenskerne at færdes ude i
Landet uden stærk Bedækning, da Snaphanerne overalt
lurede paa dem; og da han endelig om Foraaret 59, efter
at han med stærke Kommandoer havde været omkring i
Landet for at hente Mandskabet, havde faaet en Del sam
let sammen, var han bleven saa ked af disse sine »Tyran
ner«, som han kaldte dem, at han bad Karl Gustav om at
maatte give dem til en anden Oberst, fordi det var ham
umuligt at styre dem.
Til Hjælp ved Indsamlingen havde Obersten blandt
andet to danske Befalingsmænd, der godvillig havde givet
sig i svensk Tjeneste, og hvoraf den ene, Hans Iversen,
var fra Næstved, og blev forfremmet fra Underofficer til
at »agtes lige med en Ritmester«, medens den anden, Jo
han Wiedemann, forfremmedes fra Cornet til Major. Begge
vil senere blive omtalt noget nærmere. Selvfølgelig nød
disse to Mænd ikke synderlig Agtelse og Respekt, hverken
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blandt Befolkningen eller blandt Rytterne. Den forst
nævnte, »Hans Ritmester«, for omkring i de vestlige Len
i August og September for at samle Ryttere og kom blandt
andet til en Gaardmandskone i Haldager og forlangte Vogn
for at kore til Antvorskov; men Konen svarede kort: »Vi
har nu andet at tage vare end Svensken« — det var jo i
Høstens Tid. »I skal nu ogsaa tage vare paa mig«, sagde
Hans Ritmester; »vi er nu alle Svenske«, og han tilføjede,
at han skulde samle Sognerytterne, hvilke skulde være i
den svenske Lejr foran Kjobenhavn med deres fulde Mun
dering førstkommende Fredag. Konen nægtede dog ved
blivende at give ham Befordring, medmindre han kunde
fremvise en skriftlig Ordre derfor. Saa fremdrog Hans
Ritmester to Dokumenter, udstedt i den svenske Lejr ved
Brønshøj, underskreven af Karl Gustav og Regimentschefen.
Konen læste Dokumenterne og faldt nu til føje. Medens
Hans Ritmester saaledes parlamenterede med Gaardmandskonen, sad der tre Karle i Stuen, hvilke Hans Ritmester
kendte som Sogneryttere, og han gav dem da Ordre om
at møde som ovenfor nævnt. Men da han gik ud af Stuen,
raabte Karlene, at de ikke vilde følge ham og hans Ordre:
»Fanden skulde følge ham, og han skulde faa Skam paa
sin Krop« for sit Forhold. Hans Ritmester bad saa en af
Karlene om at maatte laane hans Rytterkjortel; men Kar
len svarede, at han havde ingen at laane ham, og de andre
vilde heller ikke. Til Gengæld var Gaardmandskonens
Hjerte nu bleven saaledes blødgjort, at hun laante Hans
Ritmester sin Mands brune Kjole, som hun dog aldrig
fik igen.
Den største af de- Snaphanebander, som vi veed Besked
om, var Svend Poulsens (Gønges), og hans Tumleplads var
netop nuværende Præstø Amt, saaledes som jo ogsaa Sagnene
meget rigtig fortæller. Jeg har ved et Foredrag i 1911 for
Historisk Samfund for Kjøbenhavns og Gamle Roskilde
Amt omtalt Svend Poulsens Tog nærmere og skal derfor
blot kortelig nævne, at Svend omtrent ved Slutningen af
September 58 forlod Kjobenhavn og fra Egnen syd for

Kjoge begyndte sin Krig med de rundt omkring i Landet
spredte svenske Smaatroppe. Han samlede efterhaanden
56 >Karle*, der har bestaaet hovedsagelig af danske Folk,
Sjællændere, der var romt bort fra svensk Krigstjeneste.
De færdedes navnlig om Natten og til Hest fra den ene
Egn til den anden, og ifølge Svends Beretning skal Ban
den i Lobet af et Par Maaneder. have nedlagt mindst 29
Officerer og Underofficerer samt 189 menige. Tilsidst sam
lede Svenskerne et stærkt Kommando under Generaladjutant
Lindenberg og fordrev Svend fra Sjælland, saa at han en
Tid maatte tage Ophold paa N\ord, hvorfra han ved Nytaarstid 59 ad Sovejen drog tilbage til Kjobenhavn.
Svend nævner, at han efterhaanden var ved Ganneskov,
Toiterupgaarde (i Karise Sogn), Karise, Lystrup, sFischerhoed« (en nedlagt Landsby, hvor nu Strandegaarden ligger),
Torojc, Lyderslev og deromkring — altsammen i StevnsFakscegnen. Saa drager han videre mod syd: til Sjolte,
Snescre, Sværdborg, Kong, »Torp«, Skovmollegaard og
»Egcsborg«. Alle disse Steder laa der Svenskere i Kvar
ter, og overalt »caputed«, det vil sige, skod han dem. Saa
er det, han bliver dreven over til Nyord, hvorfra han dog
foretog adskillige mindre Tog til Sjælland, blandt andet
til Tappernøje, Jungshoved og Vordingborg. — Disse Navne
viser, hvor tæt de svenske Salvegarder laa ved hinanden.
Af andre Steder, som havde svenske Salvegarder i Kvarter,
skal nævnes Store Røttinge, Steenstrup, Alleslev, Rekkende,
llofdingshus (nu Høffdingsgaard), Skovhuse, Skuderup, (nu
Lilliendal), Steensby in. m. m.
Det er med Rette, naar Magistraten i Næstved — som
Modsætning til mange andre Steder — fremhæver den gode
Orden, som Wrangel lod overholde i sit Distrikt; men det
er ogsaa med Rette, at saavel Overleveringen til vore Dage
som Datiden fremhæver den jammerlige Tilstand, hvori
store Dele af Vordingborg Len henlaa, da de Svenske
havde forladt Landet. Mangfoldige Steder ser man, at
Salvegarderne røver og stjæler ved Dag som ved Nat»
baade i deres eget Distrikt og fra deres Naboers, at de
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rover eet Sted og sælger et andet Sted, og at der ikke er
den Ting, stor eller lille, som de ikke soger at gøre i
Penge eller Brændevin. Bryggerkedler, Kakkelovne, Heste .
og Kvæg, Fjerkræ, Møbler, Mands- og Kvindeklæder, Seng
klæder, Korn — alt kan de bruge og alt kan sælges, thi
der er Folk nok paa Landet og navnlig i Byerne, der vil
gore en god Forretning. Man ser ogsaa, at LybekkerKøbmænd laa og drev Tuskhandel paa Kysterne, og meget
.er bleven ført bort ad den Vej. Eksempelvis skal anføres,
at Ridefogden paa Førslevgaard, tilhørende Fru Margrethe
Grubbe, salig velbaarne Lave Beks, efter Freden farter
rundt omkring i Egnen og samler sammen, hvad Borgere
og Bønder har afkobt de Svenske, der ruinerede Gaarden.
En Borger i Næstved har ifølge sin Forklaring købt af en
Oberstløjtnant Gaardklokken, Kedler, Kakkelovne osv. for
en Sum af 14 Rdl. foruden en Rigsdaler til den Soldat, der
korte Sagerne ind til ham, hvorhos Borgeren ved samme
Forretning har maattet drikke »AckeuiiU for en Rdl. med
nogle Underofficerer. Til Iver Holst i Ammedrup kom
»en ubekendt Person og sammesteds lob fra 4 Heste og
ringe Bæster«, hvilke hjemfaldt til Statskassen som herreløst Gods.
Og overalt i Landet drog Folk omkring for at søge
efter deres frarøvede eller frastjaalne Gods og Ejendom af
alle Slags. I mangfoldige Tilfælde gav Fjendskab mellem
Befolkningen indbyrdes Anledning til Røverier og Plyndrerier, idet Krakilere og ondsindet Folk lettelig fik de fjendt
lige Soldater til at hjemsøge deres, det vil sige Folkenes
Uvenner. Navnlig var det ofte Tilfældet, at Misundelse
og Nid udpegede de og de Folk som velhavende eller rige,
at de havde skjult og nedgravet deres værdifuldeste Ejen
dom, men vel nok ved passende Midler, Tortur altsaa,
kunde bringes til at aabenbare, hvor de havde deres
Værdigenstande. I Følge en straks efter Krigen udstedt
Anordning idømtes ikke faa i By og paa Land store Bø
der for deres slette Adfærd under Krigen og navnlig for
at have »udspidtzet«, spillet Angiver overfor deres Naboer

m. fl. Men naturligvis var de værste af den Slags Folk
undvegen af Landet sammen med Fjenderne.
Men ‘tydeligere og mere oplysende end Snese af de
mere almindeligt forefaldne Eksempler paa Rov, Tyveri,
Plyndring og Tortur er en Retssag ved Baarse Herreds
Ting i 1661 imod en svensk Rytter men dansk født Mand
ved Navn Laurs Krog. Og havde man ikke hans egen
Tilstaaelse og mangfoldige Vidners beedigede Forklaringer,
skulde man forsværge, at selv det sletteste Menneske, selv
i Krigstid, selv i hin raa Tid og selv under Forhold som
det svenske Herredømme paa Sjælland kunde faa Lov til
og Lejlighed til at bedrive saa meget ondt og ryggesløst.
Laurs Krog havde været Fæstegaardmand i Skuderup1) men havde forløbet (forladt) Gaarden, og da han
mente at staa i Fare for, at de andre Bønder vilde levere
ham til Svenskerne som Soldat for Læget, kom han dem i
Forkøbet og gav sig ved Hjælp af en Kvartermester Ole
Laursen, muligvis ogsaa en Dansk, frivillig i Tjeneste hos
Svenskerne som Rytter. Han synes at have været stærkt
forfalden til Brændevin. Om han var gift, vides ikke, men
hans Moder boede der i Egnen. Han blev tagen til Tjeneste
under det Regiment, som kommanderedes af Oberst Friedrich
v. Arenstorff, der senere gik i dansk Tjeneste og blev
General her.
Laurs Krog var en Tid indkvarteret i Høfdingshus
(Høffdingsgaard), hvor der boede en velhavende Bonde, Laurs
Lerche, som tillige var Skovfoged. Af hans talrige Mis
gerninger, som han forøvede omtrent fra Efteraaret 59 til
om Sommeren 60, skal nævnes følgende efter Vidnefor
klaringerne.
Sidse Hans Espensens i Ugledige klagede over, at
Mortensdag 59 kom Laurs Krog ridende og røvede deres
Ko og tvang hende til selv at trække den over til Skrædc’) Som tidligere nævnt er Herrcgaardcn Lillicndal oprettet af Landsbyen
Skudcrup. 1G60 bestod Byen af omtrent 12 Bondcrgaarde. Under Krigen
var de fleste af Gaardene bleven »øde« og delvis forladt af Bønderne, og
nogle af Gaardene laa ganske i Ruiner.
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rens i Skuderup, som »købte« Koen af Laurs. To Dage
efter kom Laurs igen og røvede 3 Faar, hvoraf han for
ærede det ene til sin gode Ven Kvartermesteren og solgte
de to til Hans Rydsbjerg i Mern. — Laurs erkender, at
det er rigtigt. For de to Faar fik han 01 og Brændevin.
Dernæst frarøvede Laurs Krog Laurs Skræders Kone
i Skuderup en Ko, en Kakkelovn og otte Faar samt for
skellige andre Ting. Noget af det havde Skræderkonen
»købt« af Laurs Krogs gode Ven, K var termesteren, der
laa i Kvarter hos Skræderens, og faaet anbragt i Mern.
Og Laurs Krogs Moder havde selv hørt paa, at Laurs
svor og bandede, at han vilde flaa Skræderkonen levende.
Laurs nægter ikke men siger, at nogle af Egnens Folk
havde opfordret ham og Kvartermesteren til at udplyndre
Skræderens, »som ikke fortjener at have noget«. Noget
af det røvede har de solgt til Folk i Skuderup, noget i
Præstø. Skræderen selv havde Laurs Krog tvungen til at
sy »en svensk Kjole« af et brunt Klædesskørt af Skræderkonens. — Eksemplet med Kvarter mesteren er typisk: først
har han stjaalet Sagerne cg solgt dem til Skræderkonen,
derefter er han med til at røve dem og sælge dem endnu
en Gang.
Poul Jensen i Badebygaard1) vidner, at noget før Jul
59, en Dag Poul var borte fra Hjemmet, kom Laurs Krog
selvfjerde til Pouls Hustru og forlangte en Del Klæder ud
leveret. Da Konen nægtede dette, gennempryglede Laurs
hende og tog, hvad han vilde have. Poul kom herefter
hjem og traf Konen grædende og klagende over Plyndrin
gen, hvorfor de sammen gik over til Høfdingshus, Laurs’
Kvarter, og traf Laurs og hans tre Kammerater. Men
Laurs nægtede frækt alt, trak sin Kaarde, satte Poul den
for Brystet og raabte: »Nu skal jeg støde Dig ned;« Poul
svarede koldblodig: »Du lader mig vel være« og forlangte
sin Ejendom tilbage, »ellers skal jeg klage Dig an hos
Regimentskvartermester.« Saa hentede Laurs og en an9 Det kan ikke oplyses, hvor Badebygaard har ligget, men det har vel
været i Nærheden af Høfdingshus.
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den Rytter, Mads Hansen, Tojet og kastede det paa Gulvet,
raabende og skældende og idet de pryglede los paa Poul.
Tillige stak Laurs gentagne Gange sin Kaarde gennem
Tojet og undsagde Poul. — Laurs nægtede ikke, at saaledes var det gaaet til.
Mads Pedersen i Togeby vidnede, at 2. Juledags Mor
gen 59 kom Laurs til hans Hus, tog hans eneste Ko og
tvang ham til at trække den over til Høfdingshus til »de
andre Svenske«, og samme Dag under Prædiken kom
Laurs igen til Madses og rovede forskellige Løsøregen
stande samt 3 Bistader. — Laurs bekender, at det er
rigtigt. En Mand i Vordingborg gav ham en halv Pot
Brændevin for Løsøregenstandene.
Flere Mænd i Togeby beretter, at Laurs voldelig har
overfaldet dem. Ole Laursen sammesteds vidner særlig, at
om Julen 59 ved Nattetid blev han overfalden paa Gaden
af Laurs Krog »selvsekstende«, og Laurs vilde udplyndre
Ole Laursen. Ole hørte, at de andre »Pojker« (Trosknægte
eller Ryttertjenere) kaldte Laurs for »Kvartermester« og
en anden blev kaldt for Korporal. — Laurs bekender, at
det forholder sig rigtig; den, som blev kaldt Korporal, var
en »posach« (Kosak vel). Endnu en Mand i Togeby vidner,
at den samme Nat overfaldt »Pojkerne« ham og udplyndrede
ham for alt, hvad han havde hos sig. En Nordmand i Ban
den fik alle de røvede Sager, hvorefter »Pojkerne« bandt
den udplyndrede Mand fast mellem to Heste og slæbte
ham saaledes hen udenfor hans Dør, hvor de holdt ham
længe i Frost og Kulde, efter ogsaa at have berøvet ham
hans Fodtoj m. m. Herefter slog de Husets Dør ind og
udplyndrede Huset, medens Manden og hans Hustru maatte
flygte til Skoven og skjule sig. — Laurs indrømmer det
altsammen; men da Kvartermesteren, »Lange Lasse«, fik
det at vide, blev alle 16 »Pojker« samlet sammen i Præstø,
hvor de maatte levere det røvede Gods fra sig.
En Mand i Alleslev vidner, at Juleaften 59, da han
var paa Vej hjem fra Præstø, oprendte Laurs ham paa
Skibinge Mark, overfaldt ham og huggede ham med
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Kaarden 3 Huller i Hovedet og et Hul i Armen, saa at
han havde været »vanfør« i 26 Uger. En Mapd fra Skibinge staar frem og vidner, at ogsaa han er bLvcn ud
plyndret af Laurs og dennes Kammerater.
Som det ses, havde Laurs og hans Kammerater gjort
sig en glad Jul.
Laurses Kvartervært, Laurs Lerche, vidner, at Laurs
har rovet fra hans »Dreng« (Tjenestekarl), der var paa
Vej til Lejren ved Kjøbenhavn, en Hoppe. Og noget efter,
da Laurs blev indkvarteret i Høfdingshus, røvede han to
Tlopper af Stalden, satte sig selv op paa den ene og en
»Pojk« paa den anden, røvede en Del Sengklæder og red
bort. Fem—seks Dage efter vendte Laurs tilbage efter at
have rendt den ene Hoppe ihjel mellem Høfdingshus og
Skuderup. »Pojken« kom derimod trækkende med den an
den; men den var ganske ødelagt. Straks efter at være
kommen tilbage røvede Laurs igen en Hest samt et Hynde,
satte sig op og tog en Hest til, som han gav til »Pojken«,
idet han sagde, at han vilde ride til Gederød — saa skulde
Laurs Lerche faa sine Heste igen. Men Laurs Lerche fik
dem aldrig. Da Laurs saa igen vendte tilbage, røvede han
endnu en Hest og gav den til en »Saluare« i Skovhuse,
og Laurs Lerche fik den aldrig igen. — Laurs Krog be
kender, at det er rigtigt og beretter samtidig nærmere om,
til hvem han har »givet« de forskellige Heste.
En Mand i Alleslev vidner, at Paaske 60 kom Laurs
farende ind i hans Hus med dragen Kaarde og flakte hans
»Skive« (Bord) med Kaardehug og ødelagde forskelligt
Indbo, hvorefter hän løb bort men lidt efter vendte tilbage
med tre Kammerater og røvede hans Ko og andet mere.
Samme Dag forsøgte Laurs gentagne Gange at stikke Ild
paa en Gaard i Alleslev. Thomas Nielsen i . samme By
vidner, at Laurs og hans tre Kammerater kom til hans
Hus Langfredag 60 og udplyndrede hans Hus fuldstændig,
saa at Thomas og hans Hustru maatte flygte til Skovs,
medens andre af Familien flygtede til »Hr. Sørens (Præ
sten) i Rekkende«. Men samme Nat laa nogle svenske
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Officerer i Kvarter hos Hr. Soren, »hvilke ilig kom paa
deres Heste og red efter Laurs og de andre.« Under
Forfølgelsen tabte Roverne en Del af de røvede Sager
paa Gaden, og noget tabte de inde i Skoven. Laurs er
kender, at det er rigtigt men siger, at Ole Andersen i
Gederod havde overtalt dem til at plyndre Thomas’ Hus.
Nu har Laurs rimeligvis skønnet, at det ikke gik læn
gere, og at han maatte forlægge sin Virksomhed til andre
Steder, og han forsvinder derfor fra Egnen en Tid. I den
anden Uge af Juni udstedte saa hans Regimentschef, Oberst
Arenstorff, fra Jungshoved Slot skriftlig Ordre om, at Laurs
Krog skulde paagribes, hvor han kunde træffes. Han
skulde straffes for »adskillige Skælmsstykker, han i Landet
havde begaaet saavelsom i Skoven.« Herved tænktes sær
lig paa Udplyndringen af Thomas Nielsens Hus. Men saa
dukker Laurs Krog op igen, og nu skal det rigtig gaa ud
over hans Kvartervært Laurs Lerche. Denne vidner nem
lig, at henad den Tid, da Fjenderne vilde drage bort fra
Landet, (det er i Juni 1660), kom Laurs Krog »igen« og
havde en Rytter med sig. Da havde Laurs Lerche ligget
syg i tre Uger og var lige staaet op fra Sengen og sad
bag Kakkelovnen. Da bød Laurs Krog den anden Rytter,
at denne straks skulde »sætte paa »Gubben« og pine ham,
og saa rendte Laurs Krog op i Stuen og slog to Dorc og
et Skab i Stykker. Imens satte den anden Rytter paa
Laurs Lerche med Skruer paa begge hans Tommelfingre
og pinte hannem meget ynkelig. Saa kom Laurs Krog
ind igen og sagde til Rytteren, at denne skulde »sætte
hart paa hans Hemmelighed og pine hannem: saa siger
han vel frem, hvad han veed«. »Og Rytteren vilde dog
ikke.« Saa lob Laurs Krog ud i Gaarden og kastede
Brøndværket af og fik en lang Stage og ledte i Brønden.
Herved fandt han en Kobberkedel, som han tog med sig.
Nu løb Rytteren ud til Laurs, og lidt efter kom de ind i
Stuen sammen og mente, at Laurs Lerche nu var dod, saa
at der ikke var noget at faa ud af ham. Saa »bad« Laurs
Krog Rytteren, at denne skulde tage [Pinen] af Gubben
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og sætte [den] paa Kærlingen, idet han føjede til: »Kærlingen veed lige saa god Besked med, hvad her er, som
Gubben.« Saa »satte« Rytteren to Pistoler paa Konens
Fingre, saa Blodet flød. Laurs Krog kom ind igen og
»bad«, at han (Rytteren) vilde sætte hart an: »Hun siger
vel [saa] frem ret nu.« Saa pinte Rytteren hende paa
Hovedet med et Stykke af et Tommeskaft og vandt om
(vred om) med et Træ, saa der sprøjtede Blod ud, og »bad«
Laurs Krog [hende] at hun skulde sige frem, hvad de
havde. Det kunde hun ikke, thi de Svenske havde alt
taget, hvad der var. Gik saa Laurs Krog ud, og Rytte
ren tog Pinen af Konen, da hun var hartad dod. Og svor
Rytteren ved sin højeste Ed, »at dette maa I takke Laurs
Krog for.« — Laurs Krog har ikke noget videre at sige
hertil men holder sig navnlig til, at det var hans gode Ven,
Kvarter mesteren Ole Laursen, der fik ham til dette.
Det lykkedes Laurs Krog at komme bort igen engang;
men over Aar og Dag efter, i 1661, — saavidt det kan
ses, var det i September — vendte han tilbage til Egnen
igen og blev paagreben af Folkene i Ammedrup og indsat
som Fange paa Vordingborg Slot. Han blev nu stillet for
Retten ved Baarse Herreds Ting. Det siges i Anklagen,
at Laurs ogsaa havde begaaet uhyrlige Gærninger udenfor
Jungshoved Len, hvad der, hedder det, lettelig kunde skaf
fes oplyst.
Paa Tinge mødte paa Slotsherrens, den egentlige Kla
gers, Vegne Ridefogden i Vordingborg Len samt yderligere
to Mænd, og Ridefogden anklagede Fangen »anlangcndc
hans begangne Gærninger i sidste svenske Fejde« etc. Den
2L September var Sagen for for første Gang, og den 8.
Oktober var Laurs for Retten igen »angaaende nogle
slemme Ord, han lod falde mod Herredsfogden, da han
sidst afførtes fra Tinget.« En Mand vidnede, at Laurs
havde sagt i Herredsfogdens1) Gaard, at hvis han kom løs
*) Herredsfogden i Baarse Herred hed Laurs Sorensen og beboede en
Gaard i Baarse By. Herredsfogden i Hammer Herred var Bernd Berntsen og
havde en Gaard i Kong, medens Birkefogden i Steensby Birk, Laurs Olufsen,
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for, at de tog ham fast: han vilde stikke Ild paa deres
Gaarde. En anden Mand vidnede, at han ved samme Lej
lighed havde hort Laurs sige, inden han blev fort frem for
Retten, at »saa mange som vilde vidne imod ham, de skulde
faa en Ulykke, om han kom løs igen.«
Efter gentagne Forhor gik Sagen mod Laurs Krog
til Doms den 5. November ved Herredstinget. Ridefogden
var stadig Anklager for Laurs’ »uhorlige Bedrifter og Ty
ranni, han udi sidste svenske Fejde, saavcl efter som for
Freden, haver ovet.« Den nævnte Dag bliver Laurs da
for sidste Gang fremstillet og bekender sig i eet og alt
skyldig i det paaklagcde. Han blev spurgt om, hvorfor
han havde ladet sig bevæge til at gaa i Tjeneste hos Fjen
den, hvortil han svarer, at han saa, at der blev udskreven
nogle til Soldater — det vil sige Infanteriet —, hvorfor
han blev ræd og gav sig saa godvillig i Tjeneste »med«
Ole Laursen, en svensk Kvartermester. Ridefogden frem
hæver, hvorledes Laurs har rovet, ranet, plyndret, pint, vil
let sætte Ild paa og »saa uhørligen med mere beganget
mod dette Lens arme Bonder og Kongelig Majestæts Tje
nere i Synderlighed her i Herredet . . . . som snart hvert
Menneske beklager. . . . Og derfor ifolge Kongelig For
ordning af 24/7 1660 1 1. Art. Laurs Krog ingen Naade bor
at bevises: Om ikke Laurs Krog, andre til Afsky og Ek
sempel som Landtzens Forrædere bør at miste sit Liv med
et Sværd — dog efterdi han har røvet og ranet som nævnt,
at hans højre Haand forst afhugges ham i levendes Live,
Hovedet med samme Ilaand at sættes paa en Stage; og da
han har stjaalet, da derover en Galge at slaas, og siden
Kroppen der neden under til høj og heden Jord at begraves.«
beboede en af Vrangsgaardenc. Herredsskriver i Hammer Herred og Steensby
Birk var Jørgen Nielsen, der boede i Vordingborg. I Baarse Herred var Hans
Hansen Kierd Skriver. Desuden var der rundt omkring i Sognene de saakaldlc »Bondefogder« (Sognefogder) som Mellemled mellem Ridefogderne og
Amtsskriverne og Befolkningen. Paafaldcndc er det, saa hyppig Navnet Laurs
forekommer i denne Egn af Sjælland og paa denne Tid.
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lovfaste Dannemænd etc.« — nemlig cn af hver af Byerne
Alleslev, Sjolte, Overeven, »Krømeling«, Brøderup, Mern,
Alleslev og Rodstofte. »Hvilke otte med Herredsfogden
udginge uberaad og igen indkomme velberaad og saaledes
afsagde: Eftersom Laurs Krog efter Vidnesbyrd og hans
egen Bekendelse udi den sidste Fejdetid her i Landet har
undvigt sin Gaard, som han har fæst og bevaaned, frivillig
gaaet i Svenskens Tjeneste, hvorudi han har udspidtzet,
givet Anleding og selv været med og gjort, [at] en Del
af Undersaatterne her i Herredet er bleven pint, slaget,
hugget, udplyndret, berøvet og bestjaalen, om Dagen som
om Natten, og endnu i sit Fængsel har truet og undsagt
dem, der har paagrebet ham og vidnet imod ham . . ., da
vidste vi ikke at kunne befri Laurs Krog, da han har for
sætlig brudt den Ed, som han og det ganske Land har
svoret Hans Majestæt . . . .: thi dømmes Laurs Krog at
miste Livet ved et Sværd, hans Hoved paa en Stage og
derefter den højre Haand at afhugges og slaas paa Støtten
under Hovedet, og Kroppen derunder i høj og heden Jord
at begraves, hvortil hans begangen Gterninger ham har
domt til dode og ikke vi otte Mænd med Herredsfogden.
Slutningen af denne Dom er mærkelig og minder
meget om Bøndernes Dom over Torben Oxe i Christian
den Andens Tid.

Den før omtalte Hans Ritmester havde efter Krigen
taget Ophold i Næstved, hvor han ejede et Hus, og hvor
han blev myrdet i sit Hjem en Juninat, ligestraks efter at
Svenskerne havde forladt Landet. Hans Hustru og voksne
Børn var i Huset, da Mordet blev begaaet — Hustruen
endda i samme Værelse som Manden — men selv de kunde
ikke forklare noget om, hvorledes det var sket. En Borger
ved Navn Hans Olsen og seksten »Medfolgere« skulde paa
det offentliges Vegne forfølge Mordsagen men indgav straks
efter det forste Forhør Andragende til Kongen om at maatte

— 31
befries for dette Hverv, da »Hans Ritmester var en Svensk.«
Hans Bo blev ikke behandlet af Skifteretten, og han er
altsaa fuldstændig bleven betragtet som en fremmed, med
hvem man ikke havde noget at gøre.
Ved det afholdte Forhor blev en mærkelig Overtro om
talt. En Kone udsagde nemlig, at hun havde hort, at Ane
Ritmesters havde givet en anden Kone et Forklæde for at
sidst nævnte Kone skulde stikke Synaale i den myrdedes
Fodder og lægge en »Hvid« (eller »Hvide«) i hans Mund.
Dette var ogsaa sket. Paa Forespørgsel af Raadstueretten,
hvorfor man havde gjort dette, erklærede den Kone, der
havde gjort det: Jo, for at den afdøde skulde skrige, naar
han gik igen, saa at de kunde høre, naar han kom.
Om en anden af disse Overløbere, den for omtalte
Cornet Johan Wiedemann, som havde været meget virksom
for at udlevere de danske Ryttere til Svenskerne og til
Lon for sit Forræderi hurtig blev gjort til Oberstløjtnant i
svensk Tjeneste, skal berettes, at han deltog i Kjøbenhavns
Belejring og blev haardt saaret i Stormen Natten den 10.—11.
Februar og længe henlaa i Roskilde. Derefter blev han
(svensk) Kommandant i Korsør. Nogen Tid før Svenskerne
skulde forlade Sjælland, altsaa i Juni 1660, havde en Lybekker Købmand ved Navn Heinrich Reich hyret en Skip
per af Skelskør ved Navn Niels Mortensen til at bringe en
Ladning tiltuskede Varer af alle Slags til Lybek, og paa
samme Skib havde den bekendte svenske Ryttergeneral
Grev Claes Totts Kvartermester, Werner, og hans Damer
ladet indlade en Del Gods: Sengklæder, Linklæder, Kob
ber- og Tinsager m; m. m. Desuden havde Oberstløjtnant
Wiedemann befragtet en Del af Skuden til sit Gods samt
Penge og Sølvtoj. — Det har altsaa været en kostbar
Ladning, som nok under saadanne Forhold kunde opvække
raske Folks Lyst til at bemægtige sig det hele, og det
skete da ogsaa.
En skønne Dag fik Oberstløjtnant Wiedemann nemlig
Underretning om, at det var galt fat med Skuden, som
skulde afgaa fra Skelskor. Oberstløjtnanten mobiliserede
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derfor hurtigst muligt den Styrke, han havde hos sig paa
Korsør Slot, og beordrede Borgerne i Byen til at stille med
deres Heste for at slæbe Kanoner fra Slottet til Skelskør.
Men da Oberstløjtnanten i Spidsen for nogle Ryttere naaede
Skelskør, var Skuden allerede borte, og hverken han eller
nogen af de andre saa nogensinde deres Gods mere, »hvor
over de alle siden ofte beklagede sig, at de havde lidt stor
Skade derved.« Oberstløjtnanten vidste da ikke bedre end
at arrestere Niels Mortensens Hustru i Skelskor, da han
først og fremmest mistænkte Manden, og desuden »gjorde;
han en stor Tumult i Skelskør iblandt Borgerskabet, som
han havde mistænkt.« Han bemægtigede sig med de:
samme et Par Skelskorborgeres Gods og holdt Skipperens
Kone fangen paa Korsør Slot men synes ikke at have opnaaet videre derved.

Men det var ikke alene med Hensyn til den alminde
lige Retssikkerhed, at den langvarige Krig virkede oplø
sende, thi Følgerne mærkedes paa mangfoldige Omraader.
Jeg skal til Slut omtale en Historie, hvori en af Næstveds
»bedre« Borgere blev indviklet ved sin Hustrus Skyld, og
hvori saavel de danske som de svenske Krigsfolk spillede
en Rolle.
Om Vinteren 1657—5S laa en Del af den danske Hær
spredt omkring paa Sjælland, og i Næstved var der indlagt
en Del af den bekendte Kay Lykkes Regiment under
Oberstløjtnant Leo Freytag. Lykkes Regiment bestod for
en Del af Udlændinge og var et flot og prægtigt Elitere
giment. Faa Dage for Svenskerne gik over til Sjælland,
altsaa først i Februar 5S, modte Badskær — Badskærerne
var Datidens Læger — Mester Jacob Clausen paa Bytinget
og stævnede sin Hustru, Karen Jørgensdatter, der havde
forladt ham uden skellig Grund og nu var Skyld i, »at
hans Navn udraabtes paa Gader og Stræder.« Navnlig skal
hun forklare, hvad hun har gjort ved hans Bøsse eller «Rør.«
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Som Vidner paaberaaber han sig nogle af de danske
Ryttere, af hvilke adskillige har ligget i Kvarter hos ham
men nu er flyttet andetsteds hen i Byen. Disse Ryttere er
alle dansk fødte Folk, og en af dem vidner, at da de kom
fra Krigen ovre i Skaane og gik i Kvarter hos Mester Ja
cob, var denne paa Raadhuset med Borgmester og Raad,
men »Kvinden modtog dem og bad dem straks om af alle
Kræfter at »tribulcre« (plage) Manden »og lade Djævlen
fare i ham». Hun bad dem udtrykkelig om at give Man
den en Livfuld Hug »saa at han kunde ligge paa s’n Seng*
— saa vilde hun give dem 10 Rigsdaler. — De var dog
ikke villige hertil, hvorfor hun senere gentog sin Opfor
dring, idet hun tilføjede, at de »havde ingen Kurassighed
i deres Liv;« men nu skulde hun bede Jost — en tysk Ryt
ter — til Gæst, og han skulde nok give Manden en Liv
fuld. Endnu en Gang senere var hun i Lag med dem om det
samme, efter at de var forlagt i et andet Kvarter; de sagde
dog igen, at de ikke vilde have noget dermed at gøre.
Saa vidner nogle af Byens Folk, navnlig Kvinder, til
Gunst for Konen og erklærer Soldaternes Udsagn for Usand
hed. Karen selv møder og erklærer at have klaget til
Præsten over, at Manden havde jaget hende ud af Huset
uden Aarsag. Hvad Mandens Bøsse angaar, da nægter
hun ikke, at hun har afskudt denne, der var ladt med to
Rendekugler, og atter ladt den med et Stykke Tællelys og
en Klud. — Der er ikke nærmere Tale om, hvorfor hun
har afskudt Mandens Bøsse, men af Sagens Udvikling, kan
man skønne, at hun har villet gøre Vaabnet uskadelig.
Nu holder imidlertid Svenskerne deres Indtog i Næst
ved, hvorefter Retten sættes den 15. Februar — 14 Dage
efter det første Forhør. De danske Ryttere var, inden
Svenskerne kom paa Sjælland, bleven forlagt til Kalund
borg m. fl. Steder i Kvarter. Som Vidne moder Jens Kop
sætter, som ikke kender noget til Ægteparrets Forhold i
Almindelighed, men som, da han en Dag i forrige Maaned (Ja
nuar) kom forbi Mester Jacobs Hus, havde set, at der sadl
Ryttere ved «Skiven« (Bordet) inde i Stuen og var »ve
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beschenckt«. Han horte da, at Mester Jacob sagde til
Amach Frirylter (en Tysker): »I gode Venner, jeg har in
tet 01 at sælge jer«. Men Amach raabte til Mester Jacob,
at denne skulde skaffe Øl til alle Rytterne, hvorpaa forst
A mach og derpaa to af de andre spændte Hanen paa deres
Pistoler og sagde, at de vilde skyde Mester Jacob for Pan
den straks.
I dette Øjeblik kom Konen til og »bad« Jens Kop
sætter faa Mester Jacob til at gaa los paa Rytterne; men
nu traadte en af disse, en Englænder ved Navn Edward,
hen til Jens og bad ham for Guds Skyld fore Mester Jacob
udenfor, da der ellers vilde ske en Ulykke, eftersom
Konen havde givet dem Krudt og Bly (til deres Pistoler),
for at de skulde gore Mester Jacob »kaput« — altsaa skyde
ham ihjel. Konen greb da hurtig i Lommen, tog en Rigs
daler frem og bod Jens den, for at han skulde opfordre
Manden til at gaa los paa de drukne Ryttere. Jens sva
rede dog, at vilde hun have sin Mand ombragt, maatte hun
selv om at hidse ham paa Rytterne. Ved en senere Lej
lighed havde Karen spurgt Jens Kopsætter, om Soldaternes
eventuelle Vidnesbyrd imod hende havde nogen Beviskraft
— en Tvivl som ofte træffes i Datiden. Karen var atter
denne Gang personlig modt paa Tinget og benægtede un
der Eds Tilbud, at Jens Kopsætter taler Sandhed om hende.
Selveste Borgmesteren vidner saa, at Mester Jacob her
i Retten har stødt sin Hustru for Brystet, saa hun faldt
over paa Bisidderne; men Mester Jacob «loyted« Borgme
steren i selve Retten for dette Udsagn. Nogle af Bisid
derne vidner at have hort, at Mester Jacob og Konen havde
»buldret« saaledes i Munden paa hinanden, at det ikke var
til at forstaa noget.
Herefter hengaar der flere Retsmøder, uden at Sagen
kommer for, og først den 8. Marts tages der fat igen, idet
Mester Jacob fører Bevis for, at i de Dage, da Oberstløjtnant
Freytags Kompagni skulde flyttes fra Næstved til Skelskor og
Kalundborg, — altsaa imellem det første og det andet Rets
mode om i Sagen — fraraadede Oberstløjtnantens Værts-

35 —
folk, der var af de mest ansete Borgerfolk i Byen, Mester
Jacobs Hustru at rejse bort med Rytterne, da de har hørt
Oberstløjtnanten sige, at »hvis den Badskærkvinde rejser
fra sin Mand med den Rytter, vilde han lade hende ud
piske og jage bort fra Kompagniet.« — Den Rytter, med
hvem Badskærens Kone vilde lobe bort, var Tyskeren Jost.
Dette sidste Vidnesbyrd talede jo mægtigt imod Konen.
Men Mester Jaccb forfølger yderligere sin Sejr og mo
der op med sin Tjenestepige, der forklarer, at »for en rum
Tid siden«, da Mester Jacob var rejst til Vallensved paa
Josts Hest, kom Jost og besøgte hendes Madmoder og var
hos hende fra Klokken 7 til Klokken 12 Aften, »og var
Lyset intet tændt des midler Tid samme Rytter var der
inde.« Og Pigen veed en hel Mængde Enkeltheder at for
tælle om dette og andre af Josts Besøg og om Forholdet
mellem ham og hendes Madmoder, blandt andet ogsaa om,
hvad Jost blev trakteret med af Mad: Brød med »Mare«
(Marv?) paa, »Tarter« (Tærter) osv. Hun kan ogsaa be
rette, at den Aften, da de seks Ryttere sad hos Mester
Jacob, sagde Konen til hende: »I Aften faar vor Fa’er
vist en Ulykke.«
Endnu i dette Retsmøde er Karen tilstede og retter
nogle Spørgsmaal til Pigen om, hvad Pigen havde iagtta
get af Forholdet mellem Karen og Jost. Der møder flere
og flere, der vidner imod Karen angaaende hendes Forhold
til Jost samt andre Ting, hun har paa Samvittigheden; men
Karen nægter alt — saaledes ogsaa at hun ved Hjælp af
sin Moder, Karen Pottemagers, har søgt at komme i For
bindelse med Jost i Kallundborg. To Retsdage senere er
Sagen igen for, og der føres yderligere Vidner imod Karen,
som ikke er mødt selv og ikke har sendt nogen for sig,
thi nu var hun falden i med de svenske Ryttere.
Herefter synker Karen hurtigt dybere og dybere og
lever sammen med de svenske Ryttere Dag og Nat under
Svir og Drik og bliver Genstand for almindelig Foragt.
Sandsynligvis har hun fulgt de fremmede Krigsfolk, da de
i Maj forlod Sjælland, og er bleven indrangeret i det Tros,
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der ofte fulgte Datidens Hære, og for hvilket man i Dati
dens tyske Militærsprog, havde en særdeles slaaende Be
tegnelse. De svenske Officerer siger til hende, endnu me
dens hun løber med deres Ryttere i Næstved, at hun maa
skamme sig, og at de ikke kan forstaa, at hun vil sidde og
drikke saaledes med Rytterne, da hun jo havde saadan en
»gild« Mand hjemme; de spytter ad hende, skælder hende
ud og raaber efter hende paa Gaden og kalder hende ved de
frygteligste Navne.
Mester Jacob er endnu en Tid vedbleven at føre Vid
ner; men Karen møder naturligvis ikke mere og har helt
opgivet Kampen. Et af de sidste Vidner er Mads Nielsen
Hvid, der en Dag havde staaet og »druk en Pib tubach« i
Humlehuset udenfor Rinstedpogrten hos Rasmus Humle
mand og der observeret en Del af Karens Gøren og La
den. Det var ellers endnu dengang sjældnere, at Folk her
hjemme brugte Tobak, og det var nærmest Matroser ogSoldater,
der var hengivne til Nydelsen af denne Urt. Saaledes blev
der gentagne Gange under Kjøbenhavns Belejring uddelt
Skraatobak til Garnisonens menige, naar større Anstrængelser
forestod, og i den skaanskeKrig 1676—79 indeholdt de mili
tære Magasiner almindeligt en Forsyning af Røgtobak og
dertil hørende Kridtpiber. I Næstved kom en Dag nogle
svenske Dragoner ind til en Borger ved Navn Villum Da
vidsen, slog med Kaarderne i Bordet og raabte straks:
»Skaf os 01, Tobak og Pibe!«

Efter Krigen 1657—60 var vort Fæc. eland sønderlem
met efter Tabet af Østdanmark, hvad de uden Tvivl har
betydet /angt mere end det smærtelige Tab, som vi led for
omtrent et halvt Aarhundrede siden. Men den dalevende
Slægt holdtes oppe ved Haabet om, at en Gengældelsens,
en Oprejsningens Tid vilde komme — en Tid, da de utal
lige Baand af enhver Art, som var bleven sønderrevne, at
ter skulde knyttes sammen. Som alt tidligere berørt havde

— 37 —
Krigen medført en uhyre Affolkning i det hele, og store
Dele af Landet henlaa uopdyrket. Paa Landet som i By
erne var den tidligere Velstand afløst af Fattigdom og Tom
hed, idet det meste, af hvad der i det hele taget kunde
slæbes bort, var borte: Korn, Heste, Kvæg — ikke at tale
om rede Penge, Guld- og Sølvtøj — alt flytteligt lige til
Kobber- og Blytagene paa Kirker og Gaarde, til Kirke
klokker, Kobber- og Tinkar var slæbt bort af de graadige
Fjender. Handelsskibene var borte, og standset var saagodtsom al Handel og Omsætning.
Hvem skulde da have ventet, at dette saa liaardt
medtagne Land og Folk skulde vise sig i Stand til i Lø
bet af kun halvandet Aarti at skabe nye, store Værdier
paa alle Omraader, til atter at* dyrke Landet op, til atter at
fylde Havnene med store og smaa Skuder, til atter at er
statte de uhyre Tab af Kreaturer og Heste, af Nytte- og
Luksusgenstande. Og hvem skulde have ventet, at dette
affolkede og udplyndrede Land, efter i femten Aar at have
ydet store .Midler til Opstillingen af en stærk, vel udru
stet og vel indøvet Hær og en stærk Flaade, saa hurtig
blev i Stand til med Tapperhed og Udholdenhed at ud
kæmpe en 4—öaarig, uhørt blodig og forbitret Krig med
Arvefjenden. O>* dog blev dette Tilfældet.
Vi som har oplevet Følgerne af en lignende Ulyk
kens og Sorgens Tid, om end de materielle Tab kun var
en ringe Del af det, som hin Slægt led — vi som har set
og endnu stadig ser Følgerne af den aandelige Depres
sion, som Begivenhederne i 1864 fremkaldte, vi kan ikke
noksom beundre den Slægt, der saa hurtigt og kraftigt
kunde rejse sig efter de store Ulykker, og vi kan ikke øn
ske os selv og vore Efterkommere noget bedre end den
sejge Kraft og det friske Mod til atter at »bygge« Landet,
som Historien viser os, at vore Forfædre havde.

pORxMANDEN for Præstø amts historiske samfund, hr. amt
mand, kammerherre Vedel, har opfordret mig til at
yde et bidrag til samfundets første årsskrift. Blandt mine
manuskripter til Møns historie faldt min tanke da på en af
handling om Stege kirke, som blev nedskrevet ved af
slutningen af den for et par år siden gennemførte store
istandsættelse af denne kirke. Jeg havde da bragt i erfar
ing, at der ikke fra arkitekten, hr. etatsråd Storcks, hånd
kunde ventes nogen beskrivelse af kirken og dens fornyelse,
og da jeg i lang tid havde interesseret mig for den gamle
kirke, anså jeg det da for min pligt, at søge at samle, hvad
jeg kunde, angående kirkens .historie. Heri støttedes jeg
ved et løfte af etatsråd Storck om, at han vilde gennemse
mit manuskript om Stege kirke, når det var færdigt. Dette
er også sket, og jeg er etatsråden meget taknemmelig for
hans velvillige bistand i så henseende, så vel som for hans
svar af 25de Nov. 1911, hvori han blandt andet yttrer, at
han i min afhandling »ikke har fundet noget, hvorom jeg
måtte udtale eller kunde begrunde en anden opfattelse, end
den manuskriptet angiver.« Jeg tör vel heraf slutte, at
dette ikke indeholder grove fejl.
Mine kilder har været ældre og nyere undersøgelser
og beskrivelser, samt det væsentligste af hvad den store
istandsættelse har bragt for dagen, hvorved jeg navnlig har
benyttet de oplysninger, som den kyndige arbejdsformand,
Tacobsen, velvilligst har meddelt mig.

F. Bojsen.

Om bygningsstilen.
De fleste af Møns — såvelsom hele Danmarks — kir
ker stammer fra den ældre middelalder. De var frugt af
den første kærligheds fromme tro. De er altså oprindeligt
opforte i hin tids bygningsstil, og det er derfor nødvendigt
at forudskikke nogle få ord om kirkearkitekturens oprind
else og senere udvikling.
De første kristne kirker rejstes i oldtiden under påvirk
ning af den Græsk-Romcrskc bygningskunst. #Dog var de
hedenske templer ikke egnede til kiikebrug eller som forbil
leder. De indeholdt kun et forholdsvis lille, ofte lukket rum
til gudens billede, omgivet af en åben søjlehal, hvor folket
samledes. Den kristne kirke, hvor hovedvægten lå på ordet
og sangen, måtte have en stor lukket horcsal og en ophøjet
plads for alteret, biskoppen eller præsten. Grundtrækkene
for en sådan bygning havde man i den Romerske såkaldte
t> basilica«, der brugtes som bors og rådhus.
Den bestod af
en stor forsamlingssal, der i sin ene ende havde en rund
•udbygning (apsis) med ophöjet plads for rådet. Hallens loft
bares af sojlerækker.
Mærkeligt nok viser de på Island i den nyeste tid
udgravede hedenske gudehov (templer) en lignende grund
plan, der kan være lånt fra de ældre kristne kirker i syden
eller England. T hvert fald er planen for de forste Danske
kirker ikke optaget fra gudehovet, men indført sydfra. Man
valgte altid basilikaen til forbillede, men føjede efterhånden
fleure led til. Således indskødes mellem apsis og »skibet«
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(således kaldtes menighedens rum billedligt) en höj portbue
efter mønster af de Romerske kejseres thriumf buer. Siderne
af apsis forlængedes med en korhvælving. Træloftet om
byttedes med rundbuede hvælvinger, og for at bære disse
erstattedes söjlerne af svære murede piller. Efter antallet
af disses rækker var kirken : enkelt-, tre- eller fem-skibet.
Siden tilføjedes ct eller flere tårne med pyramidetag. På
grund af det Romerske forbillede kaldtes denne bygnings
stil den Romanske, undertiden også rundbuestilen. I denne
stil er vore ældste og smukkeste kirkebygninger opførte.
De ældste var byggede af træ, eller hvor træ savnedes, end
og kun afflætværk med klinede vægge; men i vort fugtige
klima er alle sådanne bygninger forsvundne. Undertiden
kan tomten påvises med levninger af en kirkegård f. ex.
» Øde kirke«, ved Rødkilde. I Vestjylland, hvor man savnede
træ, begyndte man tidligt at bygge af kampesten, og der
findes endnu nogle af de ældste og interessanteste Romanske
kirker. Midt i det 12. århundrede begyndte man overalt
at bruge mjirsten. I Valdemars'tiden er derefter de fleste
af vore nuværende kirker opførte, alle oprindelig Romanske.
Denne stil stemmede godt med tidens kirkelige grundsyn;
det var den strenge alvor, der prægede livet. De svære
kirkepiller med runde buer og hvælvinger var tunge og
urokkelige. De små rundbuede vinduer sad höjt oppe på
muren og gav kun et sparsomt lys foroven. Derfor brændte
alterlysene i koret, for at alt lyset skulde udstråle fra al
teret. Trådte man ind i en sådan kirke, fik man indtrykket
af ct halvdunkelt mystisk rum, hvor messesangen lød fra
det lysende alter, mens røgelsen lagde en sky under loftet
eller hvælvingen Således var billedet af den mægtige livsan
skuelse, der gav Valdemarstiden sin vidunderlige styrke.
Af domkirkerne har Ribe, Viborg og Lund tydeligst
bevaret det Rom mske præg, Roskilde er fra overgangstiden.
[ slutningen af det 13 årh trænger den såkaldte Gothiske
stil herind atter sydfra; den kaldes også spidsbuestilen, fordi
alle buer brydes i en spids. Den er udsprungen i kors
togenes tid og har fra østerland hentet fantasiens præg.
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Den svang sig op fra den jordbundne lov ind i et kunstens
æventyrrige. Alle bygningslinier stræber opad ind i det
uendelige, buerne bliver spidse, mere og mere slanke, en
§kov af store og små spir viste udvendig den samme vej
Men hvor fantasien råder, må udstyret være rigt og svul
mende. Umådelige summer er anvendte tjlde store Gothiske
kathedraler i udlandet; man kunde måske snarere kalde
dem Normanniske, da deres fornemste hjemstavn er Nordfrankrig. Tiden för og efter år 1300 var imidlertid her
hjemme en sörgelig nedgangstid for folk og rige; her var
ikke råd til at offre, hvad den Gothiske stil egentligt krævede.
Monumenterne fra denne tid er derfor hertillands kun få og
tarvelige. Dog har de fleste af vore kirker i det 14. og
15. årh., da de gamle trælofter har været fortærede, fået
indmuret hvælvinger med spidsbuer, dog uden rett Gothisk
karakter og ofte virkende forstyrrende i den ældre bygning.
Ligeledes stammer vore nuværende kirketårne i regelen
fra den yngre middelalder. Gothiske spir har man kun
sjelden mægtet at opføre; derimod byggede man efter nordtydske forbilleder de velkendte murede tårne méd aftrappede
gavle, som nu er en umistelig del af Danske landskaber.
Istedetfor Gothikens rige billedværk nöjedes man her med,
hvad der kunde fremstilles af mursten, blindinger, tandskifter,
profilsten og lignende. Blandt domkirkerne kan herved
hævnes St. Knud i Odense og Arhus domkirke i sin nu
værende skikkelse.
I reformations tiden var man som bekendt mere beskæf
tiget med at nedrive kirker end at bygge op. Vi har der
for hertillands kun meget få kirkebygninger i datidens stil,
den såkaldte »renaissance* (enkelte sådanne skyldes senere
Chr. IV). Renaissance betyder: genfødelse, og navnet be
tegner i denne forbindelse, fornyelse af oldtidens klassiske
kunst. Den opgave, som man skulde tro, at reformationen
vikle sætte sig, at skabe en kirkebygning i Luthers ånd til
ordets brug, blev således slet ikke løst. Middelalderens
kirker var indrettede for messe og sang med genklang
under de höje hvælvinger, og man holdt sig til samme byg-
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ningsformer siden trods vanskelige vilkår *) for ordets hø
relse. Det er derfor betegnende, at den første Lutherske
biskop, Peder Paladms, roser Mønboerne særligt for den
smukke sang »under de höje hvælvinger«, hvorved han vel
tænker på Stege kirke. Dog synes den pietistiske bevægelse
i forste halvdel af det 18. årh. måske at have tænkt på
noget i retning af at dæmpe genlyden i kirkerne. Mon
ikke de mange da indbyggede pulpiturer blandt andet har
havt en sådan hensigt? og mon ikke den dengang opførte ny
kirke i Damsholte har tilstræbt noget lignende? Den i vore
dage rejste kirkelige vækkelse har på dette punkt kun del
vis fundet stottc hos bygningskunsten. Det er jo ikke langt
fra, at pulpiturer har været anset for en skamplet ialfald
i de gamle kirker. Der blev endog i 1861 givet en lov,
der påbod, at kirkerne ved istandsættelse skulde såvidt mu
ligt føres tilbage tilderes oprindelige st\\. Denne uhistoriske
opfattelse søger man dog nu at frigöre sig fra. Enhver
tidsalder, der har efterladt sig sit præg i bygninger, har
adkomst til at mindes. Enhver kirkerestauration har derfor
mange hensyn at tage, uden at dog helhedsvirkningen må
glemmes.
Ved at betragte de enkelte Monske kirker, vil vi få
udviklingen at se fra oldtid til nutid. Stege kirke indeholder
i sig selv en arkitektonisk ledetråd med afsnit, der tilhører
flere forskellige stilarter. Hvilken af disse er mest tilta
lende?
Vor tids fornyede kirkelige vækkelse har medfort op
førelsen af mange ny kirker. Herved synes man fortrinsvis
at genoptage bygningsstilen fra Valdemarstiden; mange ny
kirker bærer rundbuens alvorlige præg.

Mon ikke den såkaldte »prædiketone^ (en slags inesning) skyldes
disse forhold ?
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Stege kirke.
Næst efter domkirkerne er denne kirke en af de störste
i Danmark. Længdemålet er 90 alen indvendig, 97 alen
udvendigt mål; den overgås heri kun af Soro klosterkirke;
enkelte er dog bredere. Denne storstilede kirkebygning vi
ser tilbage til en tid, da Stege var noget ganske andet end
nu. I det 15. og 16. århundrede regnedes den mellem de
betydeligste og rigeste købstæder. Kirken, der er et mægtigt
vidne om en svunden storhedstid, er nu istandsat som nati
onalt monument af staten med bidrag fra kommunerne.
Stege by var ikke nogen oprindelig »axelkøbing«, men
kun et fiskerleje på slottets grund. Slottet var hovedsagen,
og den opvoxende by kaldtes derfor i mere end 100 år
Stegeborg og tog et billede af slottet til byvåben. Dette for
modes i sin første skikkelse som forsvarstårn ved »jernlukket« at stamme fra det 12. årh. måske fra dettes begynd
else. Som stenhus er det formodentlig hen ved 100 år
yngre. Rimeligvis er det opfort af Jakob Suneson, som
her har haft sit hjem i lang tid. Det er da sandsynligt, at
han også har ladet kirken opfore så vel som de andre kir
ker på Møn fra denne tid (Magleby, Borre og Keldby).
Han synes at have indtaget en næsten fyrstelig stilling
på Møn.
Stege sogn, der da også omfattede Damsholtc, har vist
nok havt sin første trækirke ved den sydvestlige indre vig
af Noret, der hvor navnet »Øde kirke* endnu er bevaret,
og hvor der er fundet betydelige levninger af kirkegården.
D en gam le kirke.
Omkring år 1200 er den ny stenkirke opført ved siden
af slottet. Indtil middelalderens slutning synes slottets og
kirkens grunde at have været naboer. Det er jo beteg
nende for den tidlige middelalder, at »nærved kirke stander
slot.« Denne ældste kirke var som alle samtidens kirker
opført i ren Romansk stil, og dens grundplan ér nu ved
restaureringen nöjagtig påvist. Udvendig målt, var den

— 44 —
(knapt) 50 alen lang og 18 alen bred, altså betydeligt större
end de samtidige landsbykirker, og den var tillige anseligere
udstyret, hvilket formodentlig skyldes dens stilling som slots
kirke for den mægtige lensmand.

Som det af den skråt skraverede grundplan kan ses, var
denne Romanske kirke enskibet; skibet var 32 alen langt
og knap 18 alen bredt. Den nyeste undersøgelse har vist,
at skibet næppe har haft bjælkeloft, men fra begyndelsen
4 rundbuede hvælvningsfag. De to alen tykke mure m.
have havt tilstrækkelig styrke til at bære spændingen. De
oprindelige hvælvingers plads kan nöjagtigt påvises. End
videre ses, når man kommer op over de senere sideskibes
hvælvinger, de fire små rundbuede vinduer på hver side,

höjt oppe på muren, svarende til hvælvingernes oprindelige
plads. At kirkeskibet fra begyndelsen har været hvælvet,
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Stemmer med flere af de andre kirker, der skjlder Hvideslægten sin oprindelse (Kalundborg, Bjernede). De mure,
der nu vender ud mod sideskibene, har altså været yder
mure*) og fugede som sådanne, de er derhos prydede med
5 »lisener«, flade piller, der springer et par tommer frem
frem fra muren, mellem de tidligere vinduer. Vinduesbu
erne er murede af et skifte på kant med et fladskifte
over. Murens gesims består af et tandskifte, dannet
skiftevis af to løbere over hinanden og en fremspringende
sten på kant.

Da de ny höjere hvælvinger indsattes i skibet, blev
sidemurene forhojede med mur i regelmæssigt munkefor
bandt; men for at göre hele muren glat, erden gamle gesims
fjernet ved at borthugge de fremstående mursten. Det ses
tydeligt, at den gamle sidemur er vejrbidt, medens forhøjel
sen over gesimsen aldrig har været udsat for fri luft. Det
påvistes, at denne ny mur vel er i flugt med tårnet, men
ikke i forbandt med dette.
Til den østre gavl var föjet en korbygning, 10 alen i
kvadrat og dertil sluttede sig en halvrund apsis til alternlads, 5 alen dyb indvendigt. Koret ialt 171/2 alen dybt ud
vendigt. Dettes gulv hævede sig 3 trappetrin over skibets
gulv, hvilke trin blev fundne ved udgravningen, altsaa ud
for den nuværende prædikestols plads. Fliserne i trappen
var stærkt slidte af fodtrin; en enkelt flise blev optaget
og bevaret i kirken. I gavlmuren på hver side af kor
trappen var en rundbuet niche (halvdelen af den ene ses
*) E t ønske om at gengive disse mures ydersider deres gamle murstensfarve og fuger, så enhver lett kunde se den ældste kiikc, kunde dog ved re
staureringen ikke opfyldes af hensyn til helhedsvirkningen. De er altså frem
deles overkalkede.
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endnu) med plads for sidealtre*), der — ifølge den (dog se
nere) indskrift på korbuen formodentlig i 1494 var indviede
til Maria og Anna**), medens hovedalteret var tilegnet Jo
hannes. Kirken kaldes i ældre tid som oftest Si. Johan
nes kirke, der formentlig sigter til apostlen Johannes, medens
betegnelsen Si. Hans oftest betyder Johannes Døber; men
denne brug er yngre. I Stege bys bog kaldes kirken

St. Johannes. Først i 15S9 er den i bysbogen kaldet StHans. Stege kirke skulde vist rettest kaldes Jo hann eskir
ken. Hvis så er, at Jakob Sunesön har ladet kirken opføre
ved år 1200, ligger det nær at antage, at han har valgt sin
broder Johannes' navnehelgen. Denne broder var kongens
marsk; han foretog en pilgrimsrejse til det hellige Land og
døde der 1202. Sagnet beretter om undere på hans grav
Måske er kirken netop indviet i dette år.
Udgravningen havde forøvrigt til øjemed at finde Ja*) Gulvet i disse alternicher iigger i höjde med det nuværende kirkegulv
men 3 fod over den gamle kirkes gulv, s;i at der i höjden netop har været
plads for et alterbord foran nicheji.
**) Da St. Annadyrkclsen hertillands næppe er ældre end 15. århundrede,
matte den sondre niche (nu tilmuret) tidligere have havt et alter for en anden
helgen. Man kan gætte pA St. Jakob, pilegrimmenes helgen.
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kob Suncsöns grew, som formodedes at ligge foran alteret.
Hvis alterpladsen kun havde været et mindre kor eller en
apsis, vilde gravpladsen være at søge der, hvor der nu
gravedes helt ned til den oprindelige lerbund, men for
gæves. Ved gravning længere oppe i kirken, nærmere
det nuværende kor, fandtes kun yngre grave. Da man
senere fandt, at der havde været både kor og apsis,
kunde det være muligt, at kirkestifterens grav har lig
get i denne korhvælving foran alteret, men nærmere eftergravninger blev ikke foretaget, og det vilde formodentlig
også have været forgæves, da kirkegulvets grund synes at
have været gennemplöjet af yngre grave i flere afløsninger.
Gamle snedker Adolf Moller har også fortalt, at gulvet i
kirkegangen blev stærkt gennemrodet ved restaureringen i
1859. Det er altså nok muligt, at Jakob Sunesöns grav
endnu findes under »kirkehallens« vestligste hvælvningsfag,
men mere sandsynligt er det, at alle gamle grave er bleven for
styrrede i den lange periode af nyere tid, da alle fornemme folk
vilde begraves i kirken, så at mange af disse yngre grave
endog har ligget så overligt, at kirken opfyldtes af liglugt.
Den uregelmæssighed, at prædikestolen nu er anbragt
ved kirkens nordre side, har sikkerlig ikke fundet sted i den
gamle kirke; vi må tænke os en prædikestol eller rettere en
læsepult ligeoverfor på den sondre side ved opgangen til koret.
Der er optaget adskillige gulvfliser og sokkelsten, hid
rorende fra den gamle kirke. De opbevares i kirken.
Endelig er der det interessante spörgsmaal, om den
gamle kirke har havt et tårn. Det nuværende er utvivlsomt
meget yngre; men har der ikke stået et andet tårn tid
ligere? Sagnet (se hos Paludan I. S. 273) beretter dette og
tilføjer, at det gamle tårn, der brændte med byen 1457, var
langt mere »arkitektonisk« end det nuværende. Der er
også fundet træk, der tyder på, at så har været tilfælde.
Murværket i det ny tårn siges at være i en støbning fra
nederst til øverst, stammende fra det 15. årh. undtagen et
lille stykke af den nordre mur, der vender ind til Moltkes
kapel. Her har muren været fugtt som ydermur, og mur-
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forbandtet er som i den gamle Romanske kirke. Der er
også her en nu tilmuret rundbuet dör, der har kunnet være
den nordre indgangsdør (kvindedören). På undersiden af
samme mur er en åbning ind til et rum i muren, hvis øjemed er tvivlsomt; er det resten af en tårntrappe? dog er
den inderste alen af murtykkelsen yngre; tårnmuren er
nemlig 3 alen tyk, mens de gamle kirkemure kun er 2 alen.
Endvidere, den vestre gavlmur (på planen skråt skraveret)
af den gamle kirke viste ved hvert hjörne levninger af en
rundbue, der kan have omfattet en indgangsdør til kirke
skibet, altså to sådanne. En enkelt bue med mere end 12
alens spændvidde kan der næppe antages på dette sted.
Har der været to sådanne indgangsdøre gennem gavlmuren,
vilde det tyde på, at det formodede Romanske tårn i virke
ligheden har været et dobbeltårn. Der vilde være plads
til to mindre tårne 7 i/2 alen i ydre kvadrat med et mellem
rum af 2l/2 alen. Tårnenes indre sidemure har da hvilet
på piller (som i Fjenneslevlille) eller på en forstærket hvælv
ing (som i Magleby), så at det nedre tårnrum har strakt
sig som en aflang firkant under begge tårne. Imellem disse
har der været en portal med hovedindgang, og to indgangs
døre til kirkeskibet fra det hvælvede tårnrum. Ovenover
dette har da tårnene delt sig. Det skulde da have været
disse tårne, der ved branden 1457 styrtede ned og formod
entlig har knust hvælvingerne i den gamle kirkes skib.
Tanken om et dobbeltårn vilde stemme godt med Hvide
slægtens traditioner, og sådanne tårne i Stege kunde være
forbillede for dobbeltårnet i Magleby, der er godt 50 år
yngre, og som måske også skyldes en afkomling af samme
slægt. Men dette er kun en gisning, støttet på de oven
nævnte iagttagelser i tårnmuren. Tårnet kan have set
anderledes ud, men at der har været en tårnbygning uden
for vcstgavlen, synes at fremgå af det gamle stykke mur i
det nuværende tårns nordside. Professor Kornerup har også
i ét brev af 16. Sept. 1901 udtalt sig i samme retning og
navnlig yttret den mening, at der på dette sted har^være
indgang til den gamle kirke, samt formodet, at der har
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været en tilsvarende lige overfor på sydsiden. Han mente
også at have fundet spor af et lille rundbuet vindue i
samme stykke mur.
K irkehallen.
Den forste större udvidelse, kirken har fået, kan ved
sin stil nogenlunde tidsfæstes. I det 15. århundrede var
Stege by i stærk opkomst, og dette krævede en större og
anseligere kirkebygning. Den gamle kirke forlængedes
derfor mod ost ved tilføjelse af den såkaldte «kirkehat«,
vilket navn hidrörer fra, at man istedetfor den sædvanlige
höjkirke over midterskibet, gjorde alle treskibes hvælvinger
lige höje. Denne bygningsform stammer fra Rhinegnen og
blev i Norden optaget af Brigittinerne, en klosterorden, der
skyldes den Svenske fru Birgitta', hun blev kanoniseret som
helgen 1391. Brigittinerordenen blev varmt stottet af dron
ning Margrethe, som vistnok i den har set den åndelige
bærer af de nordiske følks fællcdskab. Ethvert af de store
gennembrudd i klosterverdenen er udtryk for en folkelig
bevægelse ofte i modsætning til höjkirken og med krav om
ydmygheds præg også i kirkebygning. Brigittinerne valgte
kirkehallen uden höjkirke og uden særligt höjkor for præste
skabet. Karakteren af en hal fremtræder også deri, at man
istedetfor de svære piller benyttede murede softer til at bære
midterhvælvingerne. Den første Brigittinerkirke byggedes
i Vadstena i dronning Margrethes levetid. Hendes efter
følger, Erik a f Pommern, optog også i denne henseende sin
fostermoders værk; han stiftede 1416 det forste Brigittinerkloster i Danmark nemlig Maribo, hvis klosterkirke nu er
domkirke for Lolland-Falstcr stift; bygningsstilen er som
oven nævnt. Lidt senere fulgte Mariager kloster. Fra
samme tid må kirkehallcn i Stege stamme. Vi ved, at
omkring år 1430 var greve Vitslav lensmand på Mon, vi
ved også, at han stod Kong Erik særlig nær; det er da
rimeligt, at han har benyttet kongens bygmestere, da de
var færdige i Maribo, og at de da har arbejdet i samme
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stil som der. Kirkehallen i Stege er således blevet et inter
essant minde fra unionens forste tid. Men for at få plads
til en nogenlunde bred hal, har man måttet lade tilbygningen
blive 4 alen bredere på hver side end den gamle kirke. I
en menneskealder må kirken have stået i denne mærkelige
skikkelse,*) indtil sideskibene til den gamle kirke blev til
byggede; thi at disse er yngre end kirkehallen ses tydeligt
ved sammenbygningen på nordsiden ovenover hvælvingerne.
Kirkehallen er omtrent kvadratisk (26 alen lang og 24 alen
bred, udvendigt mål). For at göre plads for den blev det
gamle kor med apsis nedrevet; mod ost afsluttedes kirken
med en höj gavlmur, udvendig prydet med Gothiske blin
dinger og farvet glaccret murværk, som : :idnu ses så vel
over som under taget. I toppen af denne gavl findes et
lille klokkehul, hvor '»tinteklokken* har hængt; med den
ringedes »tiderne« o: messerne, og den kunde ringes fra
koret, hvor der endnu ses et hul i hvælvingen til klokke
snoren. Senere skal den være brugt at ringe til skriftemål
med. Nu hænger klokken mellem de andre i tårnet.
Tintehullet tjener som somærke for en båderende over
Gralen, (en grund i soen).
Alteret har altså havt plads midt for gavlmuren. Mid
terskibet i kirkehallen havde netop samme bredde som det
nedrevne kor; sideskibene er kun lidt over halvt så brede.
Kirkehallen har 3 hvælvingsfag, hvis indre hjörner hviler
på 4 ottekantede söjler, der giver rummet præg af slankhed,
to halvsöjler står ind imod den gamle kirke. Imellem vind
uerne er anbragt udvendige stræbepiller til stotte for hvælv
ingerne. Hjörnepillerne mod øst er stillede skråt imod
vinkelen, men på nordsiden er denne pille borthugget, da
det tidligere sakristi blev bygget der. Dette sacristi var
altså yngre end kirkehallen, formodentlig samtidigt med
koret. Det stod endnu i mands minde 1836, men blev
♦) Afdøde Kantor Set ritstev, der interesserede sig meget for kirken,
har 1ste Maj 1903 i Mons folkeblad givet nogle skitser af, hvorledes kirken da
formentlig har set ud.
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senere nedrevet, da den nordre del af koromgangen brugtes
som sacristi. Nu er der opfort et nyt i sen Gothisk stil
på samme plads, i hvis kælder varmeapparatet er anbragt.
Kirkehallcn har oprindeligt i sit vestlige hvælvingsfag havt
to indgange, en i syd og en i nord, som nu begge forlængst
er tilmurcde. Den søndre indgang havde et våbenhus foran.
Da det ved den nu foretagne undersøgelse har vist sig, at
murværket i det søndre sideskibs østre gavl forneden er i
samtidigt forbandt med hjörnet af kirkehallen, må det an
tages, at dette stykke mur har været sidevæg i våben
huset, og den niche, der findes i samme mur kan da
have været plads for et vievandskar i våbenhuset. Dette
har i det 17de årh. fået en yngre renaissancegavl,
der ses på billedet fra 1754. Men våbenhuset her er helt

blevet fjernet noget senere efter .1800 (værdien af materi
alerne brugtes til ny vinduer), og begge kirkehallens döre
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tilmurede, formodentlig for at udelukke kulde, som alle
rede Morten Reenberg 1700 klager over. Hjørnegavlen
er da forneden blevet afglattet pil en temmelig rå
måde, så yderfladen ikke var lige.
Derfor savnes
her den blinding, der findes på det tilsvarende sted på
nordsiden.
Håndværksmæssigt set har arbejdet i kirkehallen været
udfort mindre solidt end de ovrige dele af kirken, fug
ningen mindre omhyggelig, murene er også tyndere, ligesom
de piller, der var tilbage af den store gavlmur, var så
skrøbelige, at der vilde have været fare for en sam
menstyrtning; de er nu tildels ommurede. Men helheden
gör et fint og slankt indtryk, ligesom — den skrøbelige
union.
Sideskibene.
Den underlige form, som kirkens grundplan havde fået
ved kirkehallens opførelse, måtte i sig selv opfordre til at
bygge sideskibe også til den gamle kirke. Men hertil har
sandsynligvis bidraget en begivenhed, som ganske vist ikke
findes optegnet af samtiden, men som fastholdes af tradi
tionen i et par hundrede år. I året 1457 skal byen være
brændt natten totalt; hin tids sammenbyggede huse af træ
med stråtag var naturligvis et lett bytte for ilden. Da
brændte også kirken og dens smukke tårn (eller tårne).
Formodentlig har tårnet i sit fald knust den gamle kirkes
hvælvinger, men ikke nået kirkehallen. Beretningen tilføjer,
at byen i løbet af 30 år blev genrejst i en bedre skikkelse,
og dette har da naturligvis også været tilfældet med kirken ;
men man har foreløbig holdt sig til den odelagte vestlige
del. Den gamle kirke er da sagtens blevet forhøjet i flugt
med kirkehallcns tag, og hvælvingerne er da fornyede i
spidsbuestil og endda en del højere end kirkehallens
hvælvinger. Sidemurene er da også blevet betydeligt for
højede.
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Der var da dobbel grund til at opføre sideskibene, der
vilde give de forhøjede mure og de ny hvælvinger en uund
værlig støtte, om «ild hvælvingerne desuden støttedes af
murpiller paa indersiderne i kirken. Sideskibene er betydeligt
lavere end midterskibet, vinduerne derfor mindre end i kir
kehallen; stilen er spidsbuet, og dermed skjultes udadtil den
Romanske kirke ganske. Dele af dens mure kan dog ses
inde i kirken, hvor de ikke er helt dækkede af de ny mur
piller eller forsvunden ved gennembrydningen. Istedetfor
de 4 Romanske hvælvingsfag fik hovedskibet nu 3 over 20
alen höje spidsbuede fag, og for hvert af disse gennem
brødes sidemurene, og kun kanterne foroven i disse spidsbuer
eftermuredes for at hindre nedstyrtning. De få og lave
vinduer i sideskibene formår dog ikke fuldt at oplyse den
indre gamle kirke, og der er derved tilvejebragt et for kir
ken i det hele ejendommeligt lysforhold.
Når man fra den vestlige hovedindgang ser op igen-
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nem kirken, søger ojet op igennem det halvdunkle kirke
skib op til den lyse kirkehal og koret med de höjeGothiske
vinduer. Denne fordeling af lyset giver kirken sin skön
hed og karakter. Murværket i sideskibene tyder på, at de
straks er fuldforte i deres hele længde indbefattende de nu
værende kapeller, altså et stykke c. 6l/2 alen) ind på tårnets
sidemure. Dette vilde stemme med formodningen om, at
der tidligere har været to mindre tårne. Sideskibene vilde
da være forte’ frem i flugt med tårnenes vestside. Under
delen af disse har stået også efter branden, og er måske
foreløbig blevet lidt istandsat, indtil endelig bestemmelse om
tårnet er blevet taget.
Hvert af sideskibene har havt et spidsbuet vindue i
vestre ende, nu tilmuret. Halvgavlene har smukke Gothiske
blindinger. I andet fag fra vest har hvert sideskib en ind
gang. Dören i nordsiden (kvindedören) er nu tilmuret; men
den har været åben endnu i mands minde 1836, og havde
da en indvendig forstue (som på planen 1754) for kirke
gangskoner. Den sondre dör har havt et våbenhus (hvor
mændene skulde sætte våbnene fra sig). Det blev fjernet i
1859. Ved nu at undersøge grunden har man fundet, at
dette våbenhus var bygget samtidig med sideskibet; det
havde også Gothiske blindinger. Omkring år 1700 synes
det at have været benyttet til begravelser. Endelig er der
på begge sider skaffet forbindelse med kirkehallen ved at
gennembryde hjörnemurene med skrå gennemgange på ret
uregelmæssig måde. De to nuværende gravkapeller har i
den katholske tid vistnok været kapeller med altere for
helgener. Vi ved at sådanne fandtes i Stege kirke; ud
trykkeligt nævnes Guds legems alter med særlig præst. De
forskellige gilder plejede også at have altere i kirken for
hver sin helgen, og vi ved, at der var mange præster an
satte ved kirken og dens forskellige altere. Efter reforma
tionen blev disse kapeller til begravelser, og snart blev hele
kirken til et lighus. I middelalderen var det en sjelden ud
mærkelse for kirkens stifter og velgörere at få sit lejested
i selve kirken. Ellers lå gravene på kirkegården, og de
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mest søgte pladser var østen for koret og langs den søndre
mur, helst lige under tagdryppet. Der finder man derfor
flest af de gamle grave.
Tårnet.
Også det nyere tårns oprindelse har været genstand
for megen tvivl. Hidtil har man — efter Dr. Henry Pe
tersens beskrivelse i 1880 — været mest tilbøjelig til at
antage, at tårnet gentagne gange har været ombygget, ud
videt og forhöjet. Særlig har man ment, at det er blevet
udvidet imod vest, efterat sideskibene havde omfattet den
østlige del af tårnet. Herfor kan anføres flere grunde.
Tårnets grundplan er nu en aflang firkant med længden i
øst til vest. Men på det sted af sidemurens inderside, hvor
en forkortelse vilde frembringe et kvadrat, ses en lodret
linie, som skel mellem kridtsten og mursten. Man formo
dede derfor, at fra denne linie var tårnet blevet udvidet
mod vest med mursten. I modsætning hertil er det nu
blevet oplyst, at der findes 4 sådanne lodrette linier, to på
hver inderside, og at de danner siderne af to blindinger,
svarende til den, der nu findes på den vestre tårnmur, men
som ikke fortsættes over tårnhvælvningen. Ved at udhugge
nogle af kridtstenene fandt man den glatte mur som bund
flade i blindingen 2 sten (henved 1 alen) tilbage, ligesom på
vestsiden. Det antages derfor, at man fra begyndelsen har
ment, at kunne nöjes med 2 alen tykkelse af mur i midtfladcn, når blot hjørnerne havde 3 alen tyk mur. Men da
man så siden vilde indbygge to hvælvingsfag i tårnet, kom
disses mellemste støttepunkter netop til at støde til blindingernes tynde mur, og man greb da til at udfylde blindingerne helt med kridtsten, som man måske har havt tilovers
fra kridtstensbåndene. Denne forklaring kan vel passe til
datidens famlende fremgangsmåde, da man ofte byggede
uden forudgående plan eller tegning, men lod sig inspirere
under arbejdets udførelse.
Tidligere havde man ligeledes gjort opmærksom på, at
de runde blindinger på tårnets syd- og nordsider ikke sad
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midt på muren, men så langt mod øst, som kunde være
fremkommet ved, at tårnet senere var blevet udvidet nogle
alen mod vest; den tilsvarende blinding på vestsiden sidder
derimod lige. Herimod kan dog indvendes, at denne skæv
hed er forskellig på syd- og nordsiden og hellerikke ganske
stemmende med de ovennævnte linier inde i tårnet. Det
kan altså være en tilfældighed, hidrörende fra mangel af
fornøden arbejdstegning.
En lignende uklarhed råder med hensyn til tårnets
opførelse i höjden. I den henseende har kridtstensbåndenes
fordeling hidtil været rettesnoren. De underste ca. 12 alen
har slet ingen sådanne bånd, og deraf sluttedes, at dette
parti af tårnet er ældst, og navnlig ældre end ca. 1400, da
kridtstensbåndene forst kom i brug. Derefter følger et af
snit med tætte bånd, der aftager indtil hvælvingshojden ;*)
derefter atter flere tætte bånd, og overst 9 bånd i mere
regelmæssig afstand. Da endvidere murstensskifterne for
neden er i munkeforbandt (to løbere og 1 binder), medens
de noget ovenover hvælvingshojden har skiftevis en løber
og en binder, så har man sluttet, at tårnet er opfort og
forhöjet flere gange, men dog har havt sin nuværende skik
kelse inden middelalderens udgang. Herimod indvendes, at
disse forskellige uregelmæssigheder ikke beviser noget, da
de kan være udslag af tilfældigheder og middelalderens
vilkårlighed. Tårnet i sin helhed gör derimod nu indtryk
af at være opført på en gang, og at det er yngre end
sideskibene, synes at fremgå af, at kridtstensbåndene ophore
på den del af tårnets mur, der ligger under sideskibets tag.
På den anden side må man undres over, at nogle af disse
bånd er gennemforte på tårnets ostre mur over midterhvælv
ingen, men under det nuværende tag så langt ned som til den
formentlige tagrygning af den gamle kirke. Man skulde
jo heraf formode, at denne mellemste del af tårnet har stået
frit over det ældre lave tag på den gamle kirke, og at
*) Her kan indskydes, hvad Reenberg meddeler, at det gamle da udslidte
sejrværk sad under tårnhvælvingen, formodentlig i vestmuren. Det afløstes
1728 af det nus ærende øverst i tårnet med urskiver til alle 4 sider.
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tårnet altså skulde være ældre end sideskibene. Disse iagt
tagelser synes altså at være indbyrdes modsigende, og kan
måske kun tydes som spil af tilfældigheder. En anden be
synderlighed er tidligere iagttaget (af arkitekt Helge Møller
i 1901) på den nordre tårnmur over sideskibets hvælvinger.
Her findes en ydre skal af V2 stens mur, og bag denne
skal findes kridtstensbåndene, som på en mærkelig måde er
böjede ind fra muren udenfor sidegavlen. Her har utvivl
somt været foretaget noget lapværk, der tyder på, at den
för formodede Romanske tårnmur har ligget en halv sten
indenfor kirkehjörnet, mens man har villet have det ny tårn
i lige flugt med hjørnet. Også her er noget gådefuldt; der
måtte så have været kridtbånd også på det gamle tårn, om
end ikke oprindeligt.
Imidlertid skal den nyeste undersøgelse have påvist, at
det ny tårn er opfort ved at gennembryde hele den gavl
mur, der bestod af det eller de gamle tårnes og sideskibes
vestlige mure. Bruddet er råt afhugget uden murforbindelse
og sprækken er kun paa ydersiden tilklinet.
Tårnet skulde da være ligesom skudt ind i kirken, idet
man dog bibeholdt kærnen i de ældre tårnes sidemure.
Disse gåder venter således fremdeles på losning.
For den opfattelse, at det ny tårn er af en støbning
fra sidste halvdel af det 15. århundrede, taler også, hvad
den nyeste undersøgelse skal have vist, at dets murværk er
ensartet med sideskibene og koret, hvorimod arbejdet ved
den gamle kirke er bedre udført og ved kirkehallen ringere.
Tårnets gesims svarer til korets. Pyramidetaget synes at
være samtidigt med mølletårnets, der formodentlig også til
horer århundredets slutning, efter at det fra begyndelsen
har havt frit stående murtinder således som skitsen i Resens
atlas tyder på. Ved kirketårnet er endnu at mærke, at den
nuværende vindeltrappe er af meget yngre dato. Oprindelig
har stræbepillen været ganske som den tilsvarende på
sydsiden med fortlobende kridtstensbånd. I det 17. årh.
(formodentlig ved restaureringen ca. 1670) er hele den nedre
del af den nordre stræbepille borthugget så höjt, som vin-
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deltrappen når, og underdelen er genopført med mursten
fra renaissancetiden. idet pillen er blevet udvidet så meget,
at der blev plads i den og muren for vindeltrappen ; derfor
mangler her de nederste kridtbånd. Tidligere har der for
modentlig været en fritstående trappe i tårnhvælvingen,
medmindre man har nöjedes med en meget smal trappe i
det mystiske rum bagved nuværende Moltkes kapel. —
Hvornår underdelen af tårnets østmur (den gamle kirkes
gavlmur) er blevet gennembrudt, kan næppe påvises.*)
Man skulde tro, at den ialfald delvis har stået endnu efter
middelalderens slutning, da tårnet var arsondret fra kirken,
og benyttedes af lensmanden Anders Bille til sejlmagasin,
senere som brandtårn.
Tidligere har man været tilböjelig til at tænke sig, at
mange af vore kirketårne oprindelig har været indrettede
til forsvar, men man synes nu at have forladt denne tanke
undtagen for nogle ganske enkelte kirkers vedkommende,
særlig på Bornholm. De allerfleste tårne erc meget yngre
end kirkerne og stammer altså fra en tid, da forsvarshen
synet næppe var det bestemmende. Det kolossale tårn i
Stege, og dets beliggenhed tæt ved gennemsejlingen
»Stæket«, kunde vel friste til at tænke sig et sådant öjemed ;
men der kan ikke påvises særlige spor dertil. I den øvre
del af tårnet findes adskillige små huller, der går helt igen
nem muren; men disses bestemmelse er sikkert kun for
bjelker til murstilladser; de findes nemlig mest ved hjør
nerne, medens et forsvarsgalleri måtte være anbragt over
indgangsdøren. Tanken må i hvert fald bortfalde, hvis
tårnet ikke er sdldre end 15. årh. Noget andet er, at folk
i ufredstid måtte være tilbøjelige til at soge til de stenmu
rede kirker og værge sig der så godt som muligt. Engang
vides det dog, at vort kirketårn har været brugt i forsvars*) En gammel mand (Lars Nielsen i Kobolle) har fortalt, at da han i
1830 gik til præst, var tårnet, der brugtes til sprøjtehus, adskilt fra kirken
ved en mur, hvori der dog var en lille rundbuet dör. Denne mur har dog
næppe været oprindelig, da Reenberg (1700) maler kiikens længde 911/., alen
indvendig fra koret til tårnets vestside.
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öjemed; det var i året 1700, da provst Reenberg lod an
bringe en udkigspost oppe i det øverste spir for at vars’go
om fjendtlige landgangsforsøg. Den i denne anledning an
bragte lem i blytaget blev ganske rigtig funden nu ved
spirets nedtagelse.
Tårnet virker arkitektonisk mest ved sin vældige masse,
44 alen höjt (78 med spir), 18 alen bredt foroven.
Höj koret
er den yngste del af kirken, opført i slutningen af 15. årh
altså ved enden af middelalderen. Foruden den store Johanneskirke havde byen hidtil en anden kirke, St. Gertrud,
som nærmest var landboernes. Den blev sidst i århundredet
forenet med Johanneskirken og derefter forladt, mens der
endnu i 1510 nævnes en præst for Gertrudssognet. I folge
traditionen blev dens materialer anvendt til udvidelse af
Johanneskirken; dette siges allerede 1699 af Reenberg. Det
er blevet bekræftet ved den nyeste undersøgelse, idet det
har vist sig, at höj korets murværk indeholder mange for
skelligt farvede (især gule) og formede stene, som så ud til
at være tagne af en anden gammel bygning. Således får
vi udenfra en tidsfæstelse, der passer med kirkens øvrige
forhold. Måske kan man hente selve årstallet 1494 fra de
formodentlig samtidige kalkmalerier. Som ovenfor nævnt
blev kirkehallcns gavlmur da gennembrudt udfor alle tre
skibe og de to midterpiller forstærkede for at bære höj
korets hvælvinger; gavlmurens svaghed har vel været en
medvirkende grund til opførelse af höjkoret. To trappetrin
føre op til dette. Dets første hvælvingsfag er i höjde med
kirkehallens, og der har været en indgang for præsterne
på sydsiden. På nordsiden har der senere været et sacristi,
der nu er genopfort. Til koret slutter sig en 3 sidet apsis,
hvis hvælvinger er skråt dalende. De indre pillerækker
omslutter alteret, og bag om dette løber koromgangen.
Denne smukke gang med Gothiske vinduer (noget lavere
end kirkehallens) er i vore dage blevet benyttet således:
Nordre side aflukket til sacristi og sondre side til — varme-
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apparat! En hovedsag for den nyeste restaurering var at
fjerne disse barbarismer, så at koromgangen blev fri. Lyset
over alteret er nu så stærkt, at det endog kunde tåle a.
dæmpes ved farvet glas i midtervinduet.
Da der ingen höjkirke er, der kunde bryde tagfladen,
har taget cn umådelig stor udstrækning, idet det favner
over både den gamle kirke og kirkehallen. Taget over
koret er lidt lavere. Rummet over hvælvingerne under
taget er derfor overordentligt stort, og den store tagflade
med sit stærke vindfang har voldt megen besvær i vort
blæsende klima. Af spor på stræbepillernes kamme kan
ses, at der i middelalderen var anvendt munketagsten (hul
sten), og sådanne nævnes endnu af Morten Reenberg (ca.
1700) og er måske forst afløst af moderne tagsten i sidste
del af 18. årh. Chr. VII s navn med årstal 1775 var tidligere
indlagt med blå tagsten i sydsiden. De nyere sten har
ikke kunnet holde i storm. Det har derfor også været en
væsentlig opgave for .1bu sidste restaurering at forny alle
tagene med munkesten. Forhåbentlig kan det gamle istand
satte tagværk endnu bære dem. De er både stærkere og
smukkere end de moderne.
Hele middelalderen igennem har man arbejdet på at
forbedre og udvide Johanneskirken, så den netop stod færdig
til at tage imod reformationen. Men derefter gik det
sørgeligt tilbage såvel for kirken som for byen. Bygningen
var meget större, end den efterhånden forarmede by kunde
magte at opretholde. Den måtte lidt efter lidt forfalde, og
stadig horer vi præsterne klage over elendigheden, ja Vi
borg (1G70; formaner endog samtiden til at betænke, hvad
dens forfædre i den katholske tid havde villet og kunnet
udrette.
Man vilde nu henvende sig til den da enevældige
konge og bede om hjælp. Skolens rektor, Niels Teglgård
(Viborgs svigerson) skrev et langt andragende på Latinske
vers; men det blev ikke afsendt, da kong Frederik III. —
som Viborg siger — af egen drift skænkede 1800 rdl. (en
stor sum i datiden) til at lade kirken sætte istand for. Og
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den blev da ogsaa (ca. 1670) »på det herligste istandsat.«
Hvori dette har bestået, siges ikke; det har vel været en
almindelig reparation på tag og fag; det eneste, der i så
henseende kan påvises af senere tegninger, er, at vaabcnhuset foran hovedindgangen til kirkehallen da fik en gavl
i Chr. V.s stil. Som ovennævnt er også dette våbenhus
nedrevet omkring år 1800 (Paludan II 107), og værdien af
materialerne anvendt til ny kirkevinduer. At man på Vi
borgs tid beskæftigede sig med dette våbenhus, kan ses af
hans beretning om, at der ved gravning i dets gulv fandtes
en pandeskal, der var tre gange så stor som et almindeligt
menneskes, og som havde abetænder!
I 1724 vides kirken atter at være istandsat. Af hvad
der da foretoges nævnes kun, at det overs te spir, som hidtil
var tækket med spån, fik kobbertag, der dog senere er
stattedes med bly. I 1S36 blev kirkeflöjen taget ned og
istandsat. Det har gjort stærkt indtryk på øjenvidner, da
tomrer Thornberg klatrede op til flöjen.
1729 fik tårnet et nyt sejrværk med kvarterslag og
viserskiver til alle sider. Det kostede 650 rdl.
Ved hovedrestaureringen i 1859 tilmurédes den nordre
indgangsdør (kvindedören), medens der skaffedes regel
mæssig indgang gennem tårnet. Våbenhuset for sondre
indgang fjernedes; det vides ikke af hvilken grund.
Siden reformationstiden er der nu hengået ca. 400 år,
inden det endelig er lykkedes under professor Storchs led
else at gengive kirken den smukke skikkelse, som den
havde i middelalderen.*)
Kirkens indre.
Den mest indgribende forandring i kirkens indre er
foregået ved restaureringen i 1859. Når man, for denne,
kom ind i kirken, gjorde den et ganske andet indtryk end
*) Kirkeinspektionan bestod da af provst PeJ>sdorf>h, borgmester Posenörn, kirkeværgen, sagfører K . Hansen, møller Schade, Stege og skomager P.
Larsen, Koster, hvilke navne er indskrevne i flöjen.
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nu. Den var ganske visst noget mørk, men på den anden
side lun og hyggelig. Det var virkningen af de mange
pulpiturer. A f disse fandtes sikkert ingen i middelalderen.
Kirketjencsten var da fortrinsvis altertjeneste; ogder var mindre
anledning til at sorge for hyggelige rum for tilhørere; der
har næppe været ret mange siddepladser; man stod cp og
så eller knælede. Endnu under Chr. II hedder det, at bønd
erne kunde godt tåle at stå. Først efter reformationen
kommer de hyppige stridigheder om stolestader samt an
bringelse af pulpiturer. I nationalmusæet opbevares nogle
rester af de i 1859 kasserede og solgte gamle stolestader
som Dr. Henry Petersen i 1S80 fandt på et loft og ind
sendte til musæet. Det var 3 endestykker, de to tilhorende
præstestolen med indskrift 1543 og 1541. Det ene har
foroven i gennembrudt arbejde en grif; mon ikke dette
stykke skulde vise 100 år længere tilbage i tiden, da Pom
merske mænd rådede i Stege; griffen var det Vendiske
mærke; kun ANO er bevaret, men ikke årstallet. På det
2det stykke findes i basrelief en dobbeltörn og DUI —
MDXLIII — IØRGEN — LAVRENS — PREST, hvilket
er navnet på den første Lutherske præst. På det 3. stykke
står 1544 og en cirkel. Bagsiderne har furer for læsepulte
og fodbrædt. Mon alle de ovrige kirkestole nu er brændte?
Disse levningers form har dog ikke tjent som forbillede for
cle nu anbragte nye kirkestole.
Det forste pulpitur er formodentlig det, der i juli 1589
opsattes i nordre side af kirkehallen til plads for det ny
orgel, der ifølge Stege bysbog s. 37 kostede 300 daler, hvoraf
sogneinændene gav 250, mesteren selv 50. Det stod indtil
1S59, da der anskaffedes et nyt. som opstilledes i tårnet.
Ved siden af orgelet blev der siden et pulpitur for kvinder.
Viborg nævner »et stort pulpitur i de nedre dele ved
tårnet«, som benyttedes af ungdommen, men den del deraf
som var i selve tårnet var borte 50 år senere (i provst
Hulbechs tid). Da er tårnet formodentlig blevet afspærret
som brandtårn. Provst Reenberg (ca. 1700) klager over
mangel på plads for den store menighed og anbefaler at
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anbringe pulpiturer i sideskibene. Dette er formodentlig
bleven udfort i den pietistiske periode, første halvdel af 18de
årh. Reenberg havde fået tilladelse til at indrette sig en
lukket præstestol ved hovedindgangen ligeoverfor prædike
stolen, og lignende stole var der for borgmester og amt
mand overst i den gamle kirke. Således vil gamle folk
kunne mindes at have set kirken for 1859, så at kun den
sondre side af kirkehallen var fri for pulpiturer. De gamle
lukkede stole gav anledning til forstyrrelse, når de åbnedes
og lukkedes.
Men da kom den store udrensning. I ledende kunstner
kredse hyldede man da den grundsætning, at ved restau
rering af gamle bygninger skulde disse fores tilbage til
deres oprindelige stil. Ja, denne opfattelse fik, som ovenfor
berört; kort efter et mægtigt udtryk i kirkesynsloven af
1861, hvor det i § 3 hedder: »Enhvet kirke skal, så vidt
andre hensyn tilsteder det, vedligeholdes såvel indvendig
som udvendig på den måde, der stemmer overens med
dens oprindelige stil; og forsåvidt dette tidligere ej har
været tilfældet, skal der, når passende anledning dertil
måtte tilbyde sig, og det kan ske uden uforholdsmæssig
bekostning, arbejdes hen til, at den fores tilbage til samme
stil.«
I 1859 var denne lov endnu ikke gældende, men der
handledes efter dens grundsætning. Ganske vist lod det sig
ikke göre at fore Stege kirke tilbage til sin »oprindelige«
o: Romanske stil, så måtte det meste af den nuværende
kirke være nedrevet; man nöjedes med at nedrive det lille
våbenhus, som dog var Gothisk. Desto skarpere skete ud
rensningen indvendig af alt det, som var yngre end den
Gothiske periode. Først og fremmest borttoges alle pulpi
turer. Ganske visst vandt kirken derved en del som arki
tektonisk monument, men mistede meget af den hygge, som
de mellemliggende århundreder havde skabt; for lysets skyld
havde det vel været nok at fjerne pulpiturerne i sydsiden.
Alle de gamle tildels lukkede stolestader fra 16. årh. kasseredes, og erstattedes med ny i såkaldt Gothisk stil, hvilke

— 64 —
dog alle nu har fristet samme skæbne. Adgangen gennem
tårnet blev bedre ordnet, men det der anbragte skillerum
led også af misforstået Gothik; det et nu fjernet. Derimod
lod man den smukke koromgang fremdeles være spærret.
Altertavlens ramme blev kasseret, fordi den var renaissance.
Om denne lidt nærmere til forklaring.
Altertavlen stammede fra tiden omkring 1642 og bestod
af en ualmindelig smuk ramme i ren renaissancestil med 4
store korinthiske söjler. Denne ramme omsluttede et maleri
forestillende korsfæstelsen; arbejdet tilhorer utvivlsomt
den senere renaissancetid og har altid været betragtet som
et interessant kunstværk. Traditionen, allerede gengivet
hos Paludan (II 107), siger, at det er en kopi efter den
Italienske maler Dominichino (1591 —1641) af malerskolen
i Bologna, hvorpå også billedets realistiske præg tyder med
sit levende udtryk for sorg og smerte. Paludan siger, at
der på pillerne ved siden dengang stod årstallet 1704; dette
vilde være i M. Reenbergs tid. Men det kan ikke sigte
til altertavlen, da det så utvivlsomt vilde være omtalt i hans
beretning til herredsbogen eller hans korrespondance. Så
dant arbejde kan hellerikke være udfort i hans tid. Års
tallet 1704 sigtede formodentlig til ritmester Mohrs begra
velse bag alteret, eller en anden reparation.
Altertavlens oprindelse kan dog vistnok dateres med
overvejende sandsynlighed. I tiden fra 1634 til 1651 var
Corfits Utficld lensmand på Mon; han levede her sin lykke
ligste tid; men hans fortjenester af Mon synes druknede i
hans senere store fald. lian har ialfald prydet de fleste
Monske kirker med altertavler. Vi ved, at han 1628—29
havde studeret i Norditalien (Padua) på en tid, daBologneserskolen blomstrede, og da Domenichino havde forsynet
mange af Norditaliens kirker med altertavler. Ulfeld havde
erhvervet sig sin tids fineste dannelse og har sikkerlig i
höj grad hyldet renaissancens kunst, samt forstået at skelne
mellem dennes klassiske renhed, og dens senere afarter i
grovere træskæreri. Til landsbykirkerne har han dog
nöjedes med simplere arbejde af sidstnævnte art. Hans for-
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gænger Frants Rantzau, der har ladet prædikestolen i Stege
udføre, har også holdt sig til det hjemlige arbejde, om end
dette er bedre end landsbykirkernes. Vi formoder imidlertid,
at det er Ulfeld, der har ladet altertavlen forarbejde. Det
er øjensynligt, at den monumentale kirke har opfordret til
at skaffe en altertavle, der virkelig kunde svare til datidens
kunst. Hans tanke har da vendt sig til erindringerne fra
hans ophold i Italien. Måske har Domenichinos død i 1641
netop vakt dette minde. Formodentlig har han da ladet
et af denne kunstners alterbilleder kopiere i Italien. Den
der har udført kopien har vel også bragt den hertil og givet
tegning til rammen eller måske selv udfort dette arbejde.
Det er ialfald umiskendeligt, at altertavlen viste en langt
renere stil end samtidens hjemlige arbejder, en lignende
forskel som imellem Italiensk og Hollandsk renaissance.
Der er altså al grund til at antage, at den smukke alter
tavle skyldtes lensmandens interesse og kunstsands og er
udført i de nærmeste år efter 1641.
Da man nu i 1859 vilde udføre udrensningen, beholdt man
maleriet, som menigheden satte pris på, men kasserede den der
til hørende ramme. Istedet derfor gjorde snedkeren en ramme,
der skulde være i »Gothisk stil« og anbragte derpå nogle fore
fundne helgenbilleder. Den hidtidige ramme blev bort solgt ved
auktionen over det udrensede. Nogle år efter fandt nær
værende forfatter den på et loft i Stege og købte den. Til
nogen undskyldning for udrensningen må det siges, at over
fladen var så misdannet af mangfoldige lag maling, at det
fine træskærerarbejde næppe kunde öjnes. Det trådte forst
frem, da malingen med megen besvær var bleven afskrabet.
I den tro, at så gammelt egetræ var uforgængeligt, anbrag
tes den gamle ramme i kildehuset i Rodkilde have. Efter
30 års forløb viste det sig dog, at fugtighed var trængt
op og havde fortæret fodstykket. Det hele blev da taget
ind og i løbet af en længere årrække restaureret af sned
ker Christiansen med megen omhu og bevarelse af alt det
udskårne arbejde. Det er nu et pragtstykke (6 alen bredt
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og 4 alen höjt), der opbevares på Rødkilde, for at det en
gang kan pryde et Mønsk musæum.*)

Prædikestolen har som sagt lensmanden Frants Rant
zau, ladet udføre. For 100 år siden (på Paludans tid) stod
der endnu på forsiden at læse:
Frants Ranzov, rigens hovmester.
Denne Stilling fik han 5. April 1(532, men dode 5.
Nov. samme år. Altså må prædikestolen være opsat i løbet
af sommeren 1632. Over himmelen findes et skjold med
Rantzauvåbenet, delt lodrett i rødt og hvidt, hvis far
ver dog er udslettet; forhåbentlig vil de nu blive fornyede.
Om Frants R. og Anna Cathrine fortælles nærmere i Møns
historie. Prædikestolen er forøvrigt i smag med de mange
andre fra Chr. I Vs tid med mange ret godt udskårne bi
belske billede; underdelen har også havt tilsvarende træ
arbejde. Der ses 11 billeder af evangelister og helgener,
Mariæ bebudelse, fødselen i krybben, vismændenes tilbed*) Det blev forøviigt tilbudt til den nyeste restaurering af kirken, men
tanken stodte paa praktiske hindringer. Tegning af pastor Borch.
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else, flugten til Ægypten, Jesu dåb. Ved foden af trappen
var en dör med en smuk portal. I 1859 har man rime
ligvis ikke havt råd til at anskaffe en ny prædikestol, så
man har måttet beholde det meste af den gamle trods dens
rcnaissancestil; dog synes man at have raseret, hvad der
har trængt til istandsættelse. Maling og forgyldning, navn
og våben er således afskrabet. Underdelen er bleven er
stattet af en rund trækumme med malede ornamenter.
Dören til trappen blev fjernet og bortsolgt.
Udrensningen ramte desværre også de i 1659 erobrede
svenske faner, som har været ophængte ved orgelet.
Et par steder indmuredes nogle gibsrelieffer med bi
belske billeder, formodentlig gaver. Forøvrigt blev vægge
og hvælvinger overkalkede med en rodlig tone, og kirke
gulvet fornyet af mursten.
En murmester i Vordingborg havde arbejdet i entre
prise ;*) men traditionen péåstår, at ingen ringere end den
ældre professor Bindesbol har inspireret planen i dens grund
træk. (?) lian havde kort forinden bygget rådhuset og Nobollegård. Men det vikle være uretfærdigt at give enkelte
mænd skylden for hele den sørgelige udrensning.
Der
handledes kun i den herskende tidsånds smag. Arkæo
logien var endnu i sin barndom.
Af senere ændringer i kirken skal kun nævnes, at vin
handler Langhoff i Kobenhavn, sön af den tidligere kor
degn i Stege, skænkede et varmeapparat til kirken, hvilket
i 1880’erne blev anbragt (som oven nævnt) i koromgangen,
men ikke har kunnet göre fyldest.
I 1891 var vægge og hvælvinger stærkt tilsmudsede,
formentlig af os fra varmeapparatet. Ved rensningen fandt
man de forste spor af kalkmalerier, og professor Kornerup
kom da herover for at-undersøge dem nærmere. Det gjaldt
forst det" gamle kirkeskib, hvor der fandtes en del dekora
tioner, der dog viste sig at være »i höj grad slet udforte
*) Arbejdet ved den nu udforte restaurering var overtaget af murmester
/*>•. Jensen og bygmester C. Christensen, begge af Stege.
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og uden kunstnerisk værdi«. Da man imidlertid et par
steder fandt årstallet 1494 — et med Romertal på en side
pille, et andet med Arabiske tal over höj buen — fik sagen
forøget interesse, da det er sjelden at finde kalkmalerier
daterede. Det besluttedes da at lade disse dekorationer
opfriske, og arbejdet overdroges malermester Surland efter
Kornerups anvisning. Hvad der havde værdi (foruden års
tallene og navnene), var dekorationerne på hvælvingsribberne
i afvexlende røde og grå farver og en lett garnering af
kloverbladsornamenter. Fremdragningen og fornyelsen af disse
dekorationer har øvet en heldig virkning ved at fremhæve
hovedlinierne i arkitekturen.
Over den gamle kirkes (forhøjede) kerbue ses øverst
en vinstok, og et af et sværd gennemboret hjerte ; derunder
årstallet 1494 samt navnene (stærkt forkortede) Johannes,
Jesus, Maria, Anna — beder godt for —. Et andet sted er
ordenen: Jesus, Maria, Johannes, Anna beder for os. På en
af de nordre piller er samme årstal gentaget med Latinske
bogstaver.
I den sidste hvælving på nordsiden ses en stor cirkel
med navnene:
o: Jessøn
Oluf Jes
o: Hans Ravn
has raune
o: Morten Christoffersen
morte’ chr’tofa
o: Jeppe Volsøn (Olson?)
Jep volsen
cilla Maria, som formodentlig skal være ancilla Maria
□: tjenerinde M. Udenfor cirkelen står: Kr’ kiveria o:
Kristen kirkeværge. De forste navne er måske håndvær
kernes.
Navnene synes at være malede af en håndværker, der
ikke selv har kunnet skrive. På en af hovedbuerne ses et
Antoniekors T, måske et minde fra Antoniusklosteret i
Præstø. De øvrige billeder, nogle jagtscener, skåldrikning
m. m. er så slet udførte, ringere end de simpleste i K^ldby,
at de kun har en slags kulturhistorisk interesse som vidne om
middelalderens forfaldstid. Men i den gamle kirkes mørke
rum falder de heldigvis ikke ret meget i øjnene.

GO —
DaKornerup året efter, 1S92, kom for at syne arbejdet,
forsøgte han også at finde kalkmalerier i kirkchallen. Der
var da også spor til en fuldstændig dekoration af en sådan
art, at den utvivlsomt må stamme fra kirkehallens opførelse,
altså være et par menneskealdere ældre end billederne i den
gamle kirke. Som maleri har figurerne liden værdi, men
de er i god forståelse med arkitektturen og er også væ
sentligt finere end de yngre dekorationer, for hvilke de vel
har tjent som mønster. På kirkeinspektionens opfordring
formåede professor Kornerup da musæet til også at lade
disse malinger forny, men på betingelse af, at den rodgule
grundfarve fra 1859 afhuggedes såvelsom en à la grecquebordt af gibs i hovedbuen midtskibs. Disse arbejder blev
da udførte, og kirkehallen fik sin lette dekoration igen med
dæmpede farver, idet navnlig hvælvingsribberne fremhævedes
med skiftende rode og grå farver samt garnering af små
buer med kløverblade. I hvælvingskappernes flige findes
småfigurer, hoveder af paver (med tiara), bisper, englc,
djævle o. s. v. I et kappehjörne over et pavehoved læses
»canta« o: syng: hvilket formodentlig hentyder til kirke
hallens daværende benyttelse som kor (sangers). På kappen
over den daværende altervæg ses tre store kroner over
navnetrækkene Jesus og Maria (formodentlig er Johannesnavnet bortfaldet). I et kappehjörne findes et kronet h,
hvorved man har ment, at der var sigtet til kong Hans;
men det er dog snarere St. Hans, hvilket navn kom i brug
i den yngre middelalder. I det søndre skibs østvæg er et
billede af Mariæ bebudelse, som dog er gennembrudt, da det
ny kor senere blev opført, et yderligere vidnesbyrd om, at
kirkehallens kalkmalerier er ældre. I koret fandtes ingen
dekoration. For harmoniens skyld anbragte Kornerup der
nogle lette dekorationer på hvælvingsribberne, hvilke dog
nu atter er fjernede.
Alle var enige om, at kirken vandt betydeligt ved op
friskningen af dekorationerne på hvælvingsribberne, hvorved
hovedlinierne markeredes, og dette har vistnok også bidraget
til, at kirkens hele storstilede anlæg og skönhed har vakt
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den opmærksomhed, der har fort til dens nyeste omfattende
restaurering.
Skönt kirken ved udrensningen af de yngre genstande
har mistet en del interressante enkeltheder, så er der dog
endnu bevaret noget, navnlig begravelser, hvormed man i
nyere tid har været mest optaget. De to kapeller i vestre
ende, der i middelalderen formentlig var alterpladser, blev
efter reformationen benyttede til gravkapeller med skiftende
besiddere. 1722 blev kapellet på nordsiden købt af amt
mand Caspar Gotlob Mollke (farbroder til den første greve
af Bregentved) for 50 rdl. Af Moltkes skode på kapellet
kunde det se ud, som om han havde ladet det »opmure«.
Men det er ikke tilfældet; kapellet er bygget samtidig med
sideskibet, og Reenberg beretter i herredsbogen allerede
1699 om de to kapeller til begravelser på hver side af
tårnet. Moltke har ladet kapellet indrette formentlig så
ledes som det ses på Thuras grundplan ca. 1754. Der var

da anbragt en dör som endnu fandtes i 1836 i den vestre
væg og derfra en gang midt igennem kapellet til kirken
med skillerum, der dannede to særlige rum for de to kister.
Paludan siger imidlertid, at 1824 var »indgangen til begrav-
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elsen fra kirken ifolge forordningen*) tilmurct« og var så
endnu i mands minde 1S36. Det fortælles, at det var i
anledning af Chr. VIII.s besog i 1843, at kapellet fik sin
nuværende indretning. Når det tilföjes, at man da borttog
et höjt jerngitter og erstatede det med det nuværende lavere
så kan det næppe antages, at der i lobet af få år, skulde
være foretaget så mange omskiftelser. Det höje jerngitter,
som der blev vist dr. Henry Petersen i 1880 som haveport
i en have, kan stamme andensteds fra, måske fra det sondre
kapel. Moltke døde 1728, hans hustru forst 1759; det er
således dog muligt, at hun kort för sin dod har ladet de to
rum forene, lukke yderdören og sætte et höjt jerngitter ind
til kirken; muren fra 1S24 er da formodentlig atter fjernet
1843. Nu står der to store kister, en af kobber og en af
marmor. På den forste står; Her hviler den höj æd le og
velbårne Herre Caspar Gotlob von Mollke, kong. Mayestæt
til Danmark og Norges etc. Höy betroede Eta tsraad og Amt
mand over Moens Land ogBogoe. Hand blev fod til Ver
den d. 13. Maj Anno 1668 og døde 21. Oktober 1728 udi
Hans Alders 62 Aar.
På marmorkisten står: Ulrica Azigusta v. Moltke f.
Hausmann f. 16S8, gift 1704, dod 14 December 1759 uden
livsarvinger. På den vestre væg er malet de to våbener
og derimellem en indskrift, der melder, at Moltke havde
betalt 100 rdl. til.kirken mod, at denne påtog sig kapellets
fremtidige vedligeholdelse**), (hvori dog vel næppe kan være
indbefattet de kostbare kister).
Nu har familien ladet foretage en smagfuld istandsæt
telse af kapellet.
1724 havde nidmand Peter Jensen en begravelse
»norden op til Moltkes«, formodentlig altså en udbygning,
som nu er ganske forsvunden.
*)
**)

Nu kirkesynsloyen 1861 § 9. Der var alts;! kommet palæg om at
lukke kapellet, hvilket vel er sket ved at opføre cn mnr foran gitteret
Der står til »dessen« vedligeholdelse. Man har undret sig over dette
halvtydskc udtryk; men sädan var tiden. Samme ord findes i Hol
bergs testamente.
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Kapellet på den sondre side af tårnet har vel ligeledes
været benyttet til begravelser i flæng, indtil det (ifølge her
redsbogen) i 1729 blev fæstet som familiebegravelse af den
i samtidens historie nævnte ridefoged Hans Pedersen;
hvorlænge det forblev således, vides ikke. Men i løbet af
århundredet er kapellet erhvervet som familiebegravelse af
kirkeværgen, Johannes Jensen Flage (1714—91).
På bagvæggen (nu overpudset) skal have stået: Begrav
else for familierne Friedenreich og Hage\ men nedenunder
var tilføjet, at Hages enke, Bolette Margrethe fø d t Friedenreich f 1805 har skænket det til kirken i 1804. Hvorledes
det er blevet anvendt fra 1804 til 1852, ses ikke. Men i
sidstnævnte år blev her af familien Hage rejst det skønne
monument for den bekendte politiker, adjunkt og redakteur,
Johannes Hage (1800—37). Kapellet var smukt dekoreret
af maleren Hilker og på det forhøjede gulv står Bissens
herlige frihedsgudinde. At dette mindesmærke er opstillet
i kirken, skal vistnok forklares ved indskriften på fodstyk
ket: Hvor Herrens ånd er, der er frihed. Under gulvet an
tages der at være en gravhvælving, hvor ældre medlemmer
af slægten hviler.
I 1836 siges det at have havt et højere gulv mange
trin op, billeder på væggene og nedgang til gravkælderen
nedenunder. Familien har nu ladet kapellet smukt istand
sætte. Ililkers malerier er udslettede og* istedet anbragt
en dekoration, hvortil motivet er hentet fra kirkens gamle
kalkmalerier. Det vilde dog måske have været historisk
rigtigere, om man havde opfrisket Ililkers smukke dekora
tioner, der hørte sin tidsalder til.
Men her melder sig et gådefuldt spørgsmål. I det søn
dre sideskib ved siden af indgangsdøren er indmuret en
gravsten i en riflet ramme af puds. På stenen er malet
en askeurne med en ligeledes malet indskrift. Men under
malingen kan spores en indhugget indskrift sålydende:
»Rolig fra al møye hviler her nedenunder det dødelige
af den i Livet retskafne Kjøbmand og kirkeværge Johan-

nes Jensen Hage*) f. 1714 f 1791 tilligemed hans dydige
Hustru Bolette Margrete Friedenreich f. 1729 død — —<
I den overmalede indskrift nævnes hustruen ikke. Hvor
ledes hænger dette sammen?
Gravstenens »her nedenunder* viser, at den har ligget
.over en grav, utvivlsomt i gulvet af familiens gravsted, det
søndre kapel. Efter mandens død 1791 har enken ladet
gravstenen hugge og tilføjet sit eget navn med plads ilben
for dødsåret. Da døden nærmede sig, kan man tænke
sig, at hun har fået afsky for at nedsættes i det gamle
gravkammer mellem mange hensmuldrende kister, og
ladet sig begrave andensteds, måske paa kirkegården.
Forinden havde hun ladet indskriften overmale og udeladt
sit eget navn, samt i 1804 overdraget kapellet til
kirken. Dette har formodentlig stået i forbindelse med, at
mandens store bo ved den endelige opgørelse i 1802 viste
sig ruineret, og enken har da ikke formået at bære udgift
erne ved kapellets vedligeholdelse. Da så kapellet blev
indrettet til monument for sönnesönnen, er gravstenen blevet
taget op og indmuret i kirkevæggen ved siden. Således
kan gåden tænkes løst, men der vides ikke noget sikkert
derom.
Slægten Hage, der ved midten af det 19. årh har spil
let en betydelig rolle i vor politiske historie, hørte som be
kendt hjemme på Møn, hvor den i Stege kan spores tilbage
til midt i det 17. årh. Den antages at stamme fra Hollandske
indvandrere, og nogle af dens grene har også brugt familie
navnet Tesch. Til minde om en mand og hustru af dette
navn er i søndre kirkeskibs ostie gavlmur indsat to sorte
marmortavler med guldbogstaver. Paa den ene står:
»Her hviler Jan Pieter Tesch efter at han hafdc levet
her i Verden 66 Aar, en Lem af denne Menighed 62 Aar,
en Borger og Kjøbmand her i Staden 46 Aar, en Værge
*) Han bliver oftere nævnt i byens hisrorie som byens første borger.
Det er også ham der har skrevet en Mons historie i manuskript, som Paludan
har benyttet, men som desværre nu er forsvundet.
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for dette Guds Hus 27 Aar, Forstander og Inspekteur for
de Fattige 35 Aar. Hans Indgang i Verden var paa
Amager 1669, hans Udgang fra denne Verden var 1735 17.
Septbr.«
På tavlen ved siden af står: »tilligemed sin kiere Hustroe, Kirsten Nielsdatter, hendes Indgang i denne Grædedal var Aar 1672 hendes gudelige Fremgang i denne Bo
chums Dahl var 63 Aar, hendes salige Bortgang fra denne
Verden til Himmelens Frydesahl var Aar 1735 den 27
Januarij.«
Tværs over begge Tavler står:
»Hvil begge Legemer, sov sot og roelig,
Sjælene fryde sig i Himlens Bolig.«
I tonen af indskriften over hende spores den pietistiske
tidsalder, og vi glædes ved her at finde et ægtepar, der er
godt kendt andenstedsfra med et udmærket lov af pålidelig
kilde.
Jan Peiter Tesch var altså født på Amager 1669 af
Hollandsk slægt, kom 4 år gammel til Stege, bosatte sig
her som borger og købmand 1639, blev fattigforstander
1700, kirkeværge 1703 og døde 17 Sept 1735. Hans gode
hustru, Kirsten Nielsdatter, var født 1672 og døde et halvt
år för manden 27. Jan. 1735.
Disse to er öjensy nligt de samme, der ofte nævnes i
provst Morten Keen bergs korrespondance ca. 1700 som
dennes tro venner. Manden kaldes her kirkeværge fan
Peitersen og hustruen Kristine Nielsdatter. Der er kun
én uoverensstemmelse, idet Rccnberg allerede 1700 kalder
ham kirkeværge. Dette beror formodentlig på en fejlskrift
eller fejllæsning på gravstenen, hvor man efter rækkefølgen
skulde have ventet 37 istedetfor 27 år som kirkeværge;
eller Jan Peitersen kan måske have udført kirkeværgens
gerning i længere tid, inden han er blcven udmevnt dertil.
I hvert fald er identiteten sikker nok. Her kan bemærkes,
at Stege bys borgere, og ikke mindst småfolk, har al grund
til at se med ærbødighed på de to mindetavler over Jan
Peitersen Tesch og hustru Kirsten Nielsdatter.
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Man kunde meiske formode, at også disse var begravede
i kapellet og mindepladen flyttet ud 1852. Men under
kirkegulvet i sondre sideskib ligger flere af byens fornemme
folk. Reenberg siger, at begravelserne neden i kirken —
altså i den vestre ende — var de bedste. Gravene i den
ovre del stod fulde af vand.
I samme sondre tidegang ligger en itubrudt sten over
Nordmanden, købmand og apotkeker Rasmus Smith, fodt i
Skeen den 10. Febr. 173 —, gift 23. Juli 1760 med efter
levende hustru fensinc Hage. Det er dette ægtepar, der
har skænket kirken, den 16 armede lysekrone, der hænger
i skibet. Indskriften på denne siger, at det skete på deres
38. bryllupsdag, og lysekronen var forfærdiget af kgl. hofklokkestober D. C. Herbst i København (ved kommissionair
J. C. Kuntze). Hustruen kaldes i denne indskrift »Jensjnde«
I-Iagc.
I samme sidegang ligger en gravsten over: Karen,
enke af magister*) Ilegclahr, f. Rosenstånd Goiske 1710, dod
1784,
På grund af de til denne slægt knyttede betydelige
legater (de Fossiske) skal her oplyses folgende:
Biskop Mathias Foss i Ålborg (1627—83) — rimeligvis
stammende fra samme slægt som Anders Foss, præst i Stege
og død 1607 som biskop i Bergen — stiftede sammen med
sine brodre det store Fossiske legat for trængende studenter.
Han efterlod sig kun dottre, af hvilke den ældste, Karen,
blev gift med en Peder Rosenstand. Disses ældste datter
hed Bodil Margrethe Rosenstand og blev gift med Peder
Henriksen Goiske fra Helsingør, dod 1722 som præst i
Vestervig. Deres börn optog moderens navn og kaldte sig
Roscnstand-Goiske. Blandt disse var den bekendte theologiske professor, Peter Roscnstand-Goiske samt Maren R-G,
der blev gift med Johannes Friedenreich, præst i Stege
1713—59, og endelig den på gravstenen nævnte Karen.
Professor Peter R-G. har på en andens vegne oprettet et
*) Delte Ord synes i ISSO at være læst som et Hollandsk navn
»Mavls«. Hegelahr havde eihvervet sig magistergraden et par ar för sin dod.

betydeligt legat for efterkommere af biskop Mathias Fcss;
det kaldes »den ubekendte stifters legat«, har en udforlig
fundats og omfatter adskillige slægter.
Karen R-G. blev gift med magister Johan Hermansen
Hegelahr, født i Bergen af Hollandsk slægt. Han døde
som præst i Karleby på Falster 31. Marts 1764. Herefter
er enken Karen R-G. formodentlig flyttet til Stege, hvor
søsteren, Maren, da boede som enke efter præsten Friedenreich. Maren døde 1780, Karen 1784; Maren er formod
entlig blevet begravet i familiekapellet, Karen i kirke
gangen,
En anden sten har navnet Anna Petersen f. April 1731
t 5. Ian 1779. Om hende vides for tiden intet.
De forskellige gravstene i sondre sideskib yder således
flere (hidtil vistnok upåagtede) personalhistoriske bidrag til
kundskaben om de fornemste borgerslægter i Stege i det
18. årh. Reenberg taler om de Hollandske familier som de
bedste borgere i byen.
I nordre sideskib ses ingen gravstene; nordsiden var
fra gammel tid mindre anset, kvindernes plads.
I midterskibet synes særlig embedsmændene at have
fået gravsted. Lige foran kortrinet ligger en stor grav
sten over Christojfcr Schmit, kogl. Maj’s Forvalter over
Møens Amt og Tolder i Stege, f. iLaaland 26 Marts 1697,
dod 9, Aug. 1750 og hustru Catarina Krcy f. i Nachschov
11. Marts 1699, dod i Stege 8. Juni 1762.
Her Graven samled har
Et kierligt Ægtepar.
Som Gud og Kongen og sin Næste trolig tiente;
Nu kan de begge to i Jesu Fred og Roe
En glad og ærefuld Opstandelse forvente,
Fornyet 8. Juni 1782 af M. S.
Amtsforvalteren Christoffer Schmit er formodentlig
ovennævnte Hans Pedersens efterfølger, men er hidtil ikke
meget omtalt. Desto mere kender man til M.S. o: sonnen
Mathias Schmit, der afløste faderen i den vigtige stilling
som amtsforvalter i den tid, da hele øen var krongods.
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Han fornyede gravretten efter 20 års forlob; denne frist
gjaldt altså også for grave i kirken. Det var ham, der
styrede godset, medens dette solgtes i 1769, og selv kobte
Somarke by og den nordlige del af klinteskoven, hvoraf
han grundlagde det senere Liselund. Af gravens plads på
det fornemste sted i kirken kan man slutte sig til forvalte
rens mægtige stilling på den tid.
I hin rangforordningens gyldne tid kan man undres
over at finde amtmandens gravsten nedenfor forvalterens;
men de er måske flyttede senere. På amtmandens gravsten
har stået, men nu snart udslidt, følgende:
Hr. Eriderich Christian von Mosttng, Ridd. af Dbr.
Ord. hans kgl. Majts til Danmark, og Norges Geheimeraad,
Kammerherre og Amtmand over Moens Amt, f. d. 15. De
cember 1717, gift d. 12. Maj 1747. 2 Sønner 5 Døttre.
Hans Ærestrin vare: Kammerjunker d. 31. Aug. 1740,
Kammerherre d. 6. Sept. 1746, Amtmand over Møens Amt
2. Sept. 1747. Geheimeraad d. 29. Jan. 176S. Han bekom
Ord. af Dbr. 31 Marts 1759, Ord. de l’union parfait 31
Marts 1763, havde til Symbolum: Deo, Regi et Proximo
(For Gud, Kongen og Næsten)*), død i Stege den 17 Febr.
1773.
Ved siden af ligger en ligesom denne ganske simpel
sten over hustruen:
Elisabeth von Schack f. d. 19 Juni 1713, Hofdame hos
Dronning Louise 1743**) gift 12 Maj 1747, Hun bekom
orden de l’union parfait 16. Oktob. 1760, dode 27 Maj 1782.
Amtmand Mosting var fader til den senere stats- og
finansminister Møsting, der var født på Møn 1759.
Ovenpå tårnhvælvingerne henlå i 1880 sønderslåede
rester af 2—3 epitaphier med malerier fra forskellige tider
af det 17. årh. På et af stykkerne kunde da læses, at det
var opsat af en kirkeværge og hans elskelige hustru Sidt*) øjensynligt benyttet af digteren pa amtsforvalterens gravsten.
**) Den Engelske prindsesse Louise blev gift 11 Dec. 1743 med kronprinds Fredrik (V), men blev forst dronning 1746.
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sell. Også var nævnt en rådmand Villumsen med 3 dottre.
Måske er det den samme mand, Richard Villumsen, der
1679 var borgmester. Endvidere kunde der læses folgende*
»Deres begraffvclse er udi sondre — cl (måske kapel),
som Jens Clausen (måske nævnte kirkeværge) for sig og
sine Arffvinger hafver kiøbt.«
Retsskrivningen af dette sidste viser noget længere til
bage i tiden.
Det er formodentlig af disse epitaphiers levninger, at
der er sammenføjet et skab, der nu står i kirkens kors
søndre side.
Ud af de mange odelæggelser er reddet et portraitmaleri, der nu hænger i tårnet, tidligere i sondre side
gang, hvor en indskrift meldte, at det var ophængt »Kir
ken til zirat.« Det forestiller en borgmester eller rådmands
familie fra begyndelsen af det 18. årh. Det er ikke udeluk
ket, at det kan være den samme Villumsen, der var borg
mester endnu 1699; men der kan også gættes på forskellige
andre kendte rådmænd. Alanden er omgivet af sine 3 hustruer
og mange börn, blandt hvilke nogle har blomsterkrandse om
hovedet, hvad der formentlig betegner dem som afdøde.
Maleriet er uden kunstværdi, men dog interessant.
Hvis der på ovennævnte epitaphium har stået »sondre
kapel«, må det være den udbygning, som senere blev brugt
til våbenhus foran den nuværende sondre indgang. Denne
bygning var som ovenfor nævnt bygget samtidig med side
skibet. På den tid havde kirkehallen hovedindgangen med
våbenhus. Udbygningen ved sideskibet må da have været
bestemt til et helgenkapcl, og endnu på grundplanen fra
1754 har den ingen yderdør. Efter reformationen er også
dette kapel brugt til begravelse, og midt i det 17. årh. har
det været familiegrav for Jens Clausen. I herredsbogen
omtaler Reenberg først de to kapeller på hver side af tårnet
og fortsætter så: »Nok et stort kapel nede i det søndre
hjörne, som er adskillige partiers arvcbegravelser, men
meget brostfældigt.« Flere familier har således da købt sig
plads i dette temmelig store kapel. 100 år senere (omkring

— 79 —
ved 1800) er hovedindgangen i kirkehallen blevet lukket,
formodentlig på grund af kulde og forstyrrende uro lige
overfor prædikestolen, og våbenhuset der nedrevet (Paludan
II. 107). I stedet derfor har man så åbnet indgang gen
nem Jens Clausens kapel, ryddet gravene og istandsat dette
som våbenhus, indtil det i 1859 blev helt fjernet.
Begravelserne strakte sig endog helt op i korgangen
bag alteret. I provst Staunings indberetning fra 1S09 hed
der det, at der var en åben begravelse bag alteret; på en
kiste der var anbragt en messingplade hvorpå følgende ind
skrift:
»Herunder hviler den velædle og velbyrdige Frue So
phia Amalia Mohr, fodt 14. Jan. 1662 i Kjobenhavn, viet
den 23. Maj 1693 i Christianstads Kirke til Ritmesteren
ved den kongelige Livgarde, Georg Mathias Mohr, dod
samme Aar den 2den Juli ved en ulykkelig Hændelse paa
Møen.« Herom berettes, at hun en dag korte ud i marken,
Rødsten kaldet, i en kariol; da blev hesten lobsk, hun væl
tede og brækkede halsen og blev begravet i Stege kirke.
Liget (sic) er henlagt i tvende kister, som er af cg. Disse
kister såvelsom legemet fandtes endnu for tvende år siden
hel og holden og er foreviste mangen rejsende (!) Men da
alteret for to år siden blev flyttet fremad, og nogle skabe
med kirkens ornamenter kom til at stå på det sted, hvor
den bagerste del af alteret stod, så er lemmen ned til be
gravelsen derved blevcn dækket, og altså nedgangen dertil
spærret. Ritmester Mohr har også skænket en gave til
kirken2(en sølvflaske).
Provst Stauning tilföjer med hensyn til sagnet om de
i 1535 henrettede rådmænds hoveder, som skulde være ind
satte t muren, at de ikke mere findes i kirken, men siges
at være nedlagte i fru Mohrs begravelse. Ved den nu fore
tagne undersogelsc fandtes rester af to kister og over den
ene lå en smuk sabel. Den blev optaget og opbevares
i kirken. Dette viser, at manden senere også er begravet
i gravkammeret. I senere tid brugtes den som indgang til
kulkælderen; nu er den tilmuret og graven lukket.

-

SO -

Det kan tilföjes, at i lang tid blev fru Mohr forvexlet med fru Schoneiøll, hustru til chefen for bådsmændene,
samtidig. Hun levede imidlertid længe efter denne tid.
Ved orgelet er ophængt et portræt af organisten Chri
stian Brandt f. 1. Nov. 1753 død 14 Febr. 1815, skænket
til kirken af hans datter.
Sammesteds hænger en series o: fortegnelse over orga
nisterne sålydende:
Anno 1589 Er Steege Orgelwerch Bygt af Ny*). Or
ganister haver dertil været:
Jørgen Gregersen **)
udi 31 Aar (til 1620)
Jeppe Bogøe
— 37
(— 1657)
— 3
Friederlck Neunaker Pallach
(— 1660)
Johan Röy
— 3
(— 1663)
Eiler Abeisen Schrøder
— 2
(— 1665)
— 2
Friedrich Johansen
(— 1667)
Hans Jörgensen Lund
— 2
(— 1669)
Henrich Mathiesen Wolff
— 9
(— 1678)
Peder Pedersen Krog
— 3
(— 1681)
Hans Mathiesen Wibe
— 14
(— 1695)
Jørgen Hansen Lund
— 55 — (— 1752)
som sidst har Repareret Orgelwerchet og sat det i den
stand det nu***) findes. Kom her til steden den 24 April
1697, døde d. 5 Maj Anno 1752 hand var Organist udi 55
Aar.
Derefter kom Mathias Petersen.
Han var Organist
udi 32 Aar (til 1782)
Christian Brandt
— 33 — (— 1815)
Jochum Hansen Lindhardt
— 19 — (— 1S34)
Jørgen Hansen Lindhardt
— 39 — (— 1873)
*) I Stege bys bog s. 37 berettes, at orgelet anskaffedes af sognemændene.
Det kostede 300 daler, men deraf lagde mesteren 50 daler til af sit eget.
Også til den nyeste udvidelse har orgelbyggeren bidraget.
**) Den første orgelmester Jorgen nævnes også i Stege bys bog s. 45,
da han lejede af byen en have ved Langestrædes port
*♦+; Retskrivningen her passer til tiden 1C97—1752. Är 1G99 siger
Reenberg i herredsbogen, at orgelet nylig var repareret.
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1859 anskaffedes et nyt orgel, der opstilledes under
tårnet. Det er for nogle år siden udvidet af orgelbygger
Plarald Stamp, broder til den nuværende organistinde, fru
Olivia S erritslev.
På altergelænderets dör findes navnebogstaverne;
C. R. S. W.
E. H. D. H.
Auno
1706
Om disse navne haves ingen forklaring. Dog er det
øjensynligt mand og kone, kan således være C. Rasmus
Sön Winter og Ellen Hans Datter Holm eller lignende.
Døbefonten er af sandsten med tre basrelieffer i gam
mel renaissance: Omskærelsen, dåben og börnenes velsig
nelse. I herredsbogen meddeles, at 1725 lod amtmand
Moltke ikke alene fonten »forbedre, men også opsætte en
forgyldt himmel derover til stor zirat og prydelse for kir
ken.« Den er forlængst bortfjernet, formodentlig i 1859,
da døbefonten blev flyttet. På tegningen fra 1754 ses
døbefonten nedenfor kortrinenc på nordsiden omgivet af 4
støtter, der formentlig har båret himmelen, og således stod
den endnu i mands minde (1836). Senere er døbefonten
mindre rigtigt flyttet op i koret.
Gamle klokker Wulff har i sin tid fortalt, at da Thor
valdsen i 1839 besøgte Stege kirke, interesserede disse
gamle relieffer ham mest.
Et solvdobefad bærer datum: »Anno 1721 den 1 Julij.«
I slutningen af Reenbergs tid blev hertil indsamlet et större
beløb (c. 200 daler), som efter hans bortrejse synes at være ind
gået i kirkens kasse. På en forespørgsel derom fra Stege
påtaler Reenberg dette i skrivelse af 5 Maj 1721, og man
synes da at have ilet med at anskaffe det ny sølvfad. Ef
termanden provst PPulbech, der forøvrigt havde nogen strid
med Reenberg, skriver nemlig i herredsbogen:
»Dernæst i Steden for Messingdøbefad er af et ube
kendt Guds Barn givet til Kirken et sølvdøbefad, som skal
veje 12S Lod.« Indsamlingen har formodentlig væsentligst
hidrört fra en enkelt ubekendt (Jan Peitersen?)

— 82 —
Om den 16 armede lysekrone er berettet ovenfor (apotheker Scmidt).
En 20 armet lysekrone med en flakt örn foroven hang
allerede iReenbergs tid (1699) på sin plads, men har ingen
indskrift. Den har formodentlig været en del ældre, thi
Reenberg meddeler, at to af armene da havde været bræk
kede, men atter sammenføjede. Måske er der i Svenske
krigen gjort et forsøg på at rane den.
Endvidere fortjener nogle gamle lysearme i koret og

ved prædikestolen at nævnes som ejendommelige; de om
tales allerede af Reenberg, og et par af dem ser ud til at
være meget gamle.
På alteret står 2 svære malmlysestager med indskrift:
Steege Kirche Anno 1698 (Reenbergs tid).
1699 fandtes en forgyldt sølvkalk, der vejede 26 lod
og en disk (patena eller patella) 8 lod. Disse blev i 1728
forstørrede ved en gave i sølv af »et guds barn«, siger
Hulbech. Således er den nuværende kalk og disk bievne
til. En oblatæske med billede af Christus, som bærer lam
met. Vægt 13% lod. Indskrift: »Peiter Christensen —
Thrine Peiters, Steege Kirke 1697.« Reenberg nævner
dette ægtepar som givere; han omtales også andensteds
som rådmand, senere borgmester; måske er det ham, der
er afbildet på ovennævnte maleri.
1699 fandtes der kalk og disk til sygebesøg og dertil
en lille oblatæske af sølv, skænket af »en god ven«. 1728
var der endog to sådanne sæt, et större og et mindre.
Provst Hans Viborg (1655—82) havde skænket kirken
en solvvinkande vejende 41 lod. Ritmester Georg Mohr
gav 1697 en solvflaske vejende 40 lod. Den første var for
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lille iStege og blev da solgt til Borre kirke. For pengene
samt Mohrs sølvflaske og et yderligere bidrag, vistnok af
Reenberg selv, blev anskaffet den nuværende store vinkande,
vejende 134 lod. Indskriften lyder: Til dette er forært af
Ritmest. Georg Mohr en solfflasche, vog 40 lod. Af
prousten her paa stedet Hr. Mag. hans Viborg en sølf
Kande, vog 41 lod. Arbejdet med Resten har kirken selv
bekostet A. 1699.«
Endelig fandtes ved den tid en lille sølvflaske til at
bringe vin til syge, den opbevaredes i træhylster, beklædt
med læder.
I det hele stammer de fleste kirkekar fra Morten Reenbergs tid. Da nævnes også et «ildkar« af metal til at tænde
lysene af.
Ved samme tid hang der i tårnet 4 klokker, 2 store,
en mindre samt den lille såkaldte tinte eller tinkeklokke.
En af disse skal — ifolge Sandvigs beskrivelse 1776
— have båret årstallet 1182 og vilde da have været en af
Danmarks ældste klokker. Måske er det den, der i 1859
blev omstøbt hos Gamst & Lund i København uden ind
skrift. Men da kirken næppe var bygget i 1182, måtte
den være overført fra en ældre kirke andensteds. Sand
synligere er det, at Sandvig har læst årstallet fejl og forvexlet den med klokken fra 1414. Med de Latinske bog
staver er en fejllæsning lett forståelig:
MCLXXXII for mcdxiiii, idet Sandvig måske ikke har
tænkt på, at en klokke fra 1182 vilde have havt majuskel
bogstaver. I hvert fald findesårstallet 1182 nu ikke mere.
Klokken fra 1414 fandtes endnu 1880 og havde følg
ende indskrift, gengivet her med opløste forkortelser og
rettelse af enkelte øjensynlige skrivefejl: »Anno domini
mcdxiiii complevit johanncs niholai istam campanam tempore
domini johannis clawessen plebani pro tune et martini racen
tutoris sanetæ gertrudis.«
o: I Herrens år 1414 gjorde Johannes Nicolai denne
klokke på den tid, da hr Johannes Clavsön var sognepræst, og
Morter Ravn kirkeværge for St. Gertrud.« »racen« må sik-
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kerlig have været fejlskrift for Ravn, der var et kendt
navn i byen: således hed en borgmester 1461 Per Ravn.
Det fremgår altså af denne indskrift, at klokken har
hængt i St. Gertruds kirke, hvorfra den i slutningen af
århundredet er bleven overført til Johanneskirken. Vi har
da formentlig også navnet på præsten ved St. Gertrud og
ser ham kaldet plebanus o: sognepræst; St. Gertrud har da
været kirke for et eget sogn, landsognet (Se Stege bys
bog S 135.)
I 1880 blev årstallet læst 1443, men senere har man
antaget at 1414 er rigtigst; forskellen er kun mellem i og
1, som lett forvexles. Klokkestøberen har da øvet sit hånd
værk i henved 50 år; Johannes Nicolai, (på Dansk »Hans
Nielsön«), har i 1401 støbt en klokke i Keldby, 1414
(1443?) i Stege og 1445 i Fanefjord.
Efter 1880 fik klokken en revne og 1890 blev den
omstøbt. Den bærer nu følgende indskrift:
»Min kaldende røst
maner om dom, om frelse og trøst.«
Desuden står der, at den er støbt af Johannes Nicolai
i 1414, og omstobt 1890 af Løv (ner).
Den större klokke var noget yngre; i 1880 læstes dens
indskrift således:
Anno domini md then tiid var her Sven jons kirkieherre — ifelbergh ma (gister?)
□: I Herrens år 1500 den tid var hr. Sven Jonssön
kirkeherre (□: sognepræst). De sidste ord skal måske være
klokkestøberens navn Ifelbergh mester? På klokkctræet
står 1694.
Vi lærer her at kende navnet (Svend Jensön) på en af
de sidste katholske præster ved Johanneskirken, formodentlig
Hans Bosöns formand.
Endelig hænger nu i tårnet den lille klokke, som för hang
udvendig i toppen af kirkehallens østre gavl. Den brugtes
som ovennævnt til at ringe »tiderne« (horæ), da de forskel
lige messer blev sungne; deraf vistnok navnet tinteklokkcn.
Allerede Reenberg klager over, at ingen af klokkerne kunde
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ringes udenfra og således tjene som stormklokke for byens
borgere.
I det ny sakristi hænger nu en »series pasterum«, for
tegnelse over præster og kapellaner fra reformationen til
nutiden. Der findes deri enkelte fejl, men herom vil anden
steds blive nærmere berettet.
I de fleste sostæder hænger et skib i kirken. Tilknyt
ningen til kirken ligger i, at menigheden lignes med et
skib, og alt i oldtiden kaldtes den del af bygningen, hvor
menigheden samledes: skibet i modsætning til koret. Under
den østre hvælving i kirkehallen hænger i Stege kirke
et fuldrigget linieskib med navnet *Justitiar (retfærdigheden).
Dette skib har en ejendommelig historie.
I den store nordiske krig havde det Danske linieskib
»Justitia« en tid været flagskib for den berömte admiral
Christen Thomas en Sehesled og derefter for viceadmiral,
Just Juel, en slægtning af Niels Juel. Ombord i Justitia
førte Just Juel avantgarden i slaget under Rygen den S.
Aug. 1715. Efter en blodig kamp blev den Svenske flåde
fordrevet, skönt den var lidt stærkere end den Danske; men
i slutningen af slaget faldt Just Juel, ramt af en 12 Pd.s
kanonkugle, der gik tværs igennem hans höjre hofte og
derefter faldt mat ned på dækket. Juel havde om natten
forinden havt heftige smerter i höjre hofte, og lægen havde
måttet gnide stedet med varme klæder. Juel havde da forudsagt sin død, men trostet kammeraterne med, at de Danske
skulde sejre. Han blev begravet i Roskilde domkirke;
over graven er på muren kanonkuglen ophængt i en lænke,
og hænger der endnu.
Ombord i dette skib var en Norsk matros, Hans Lar
sen fra Bergen. Formodentlig har der ogsaa været nogle
af de Mønske bådsmænd, og Hans Larsen har der havt
lejlighed til at slutte venskaber. Efter krigen har han ialfald bosat sig på Nyord, idet hans moder og søster flyttede
til ham fra Bergen. Den gamle matros har siden mindedes
sin orlogstjeneste ved at forarbejde en model af linieskibet

— 86 —
»Justitia«, som han lod ophænge i Stege kirke, hvortil Ny
ord dengang sognede.
Hvert tiende år bliver skibet taget ned og istandsat.
Når det atter ophænges, er der höj tid i Stege; sømændene
drager i optog gennem byen til kirken, hvor præsten taler,
idet han fremdrager de gamle minder, der knytter sig til
skibet som sindbillede for kirken.

Optegnelser
om

Snégaards (Snigaards) Borg og Len,
samlede «af

Lærer Jensen, Snesere.

Voldstedet:
Snégaards Bakke med Omgivelser.

Det gamle Voldsted, Snégaards eller Snigaards Bakke,
□: c. 600 Al. syd for Aaside By i Snesere Sogn lige i Ud
kanten af Blangslev-Bøgesø Mose er af en betydelig Ud
strækning. Bakkens Længde fra Øst til Vest er 230 Alen,
dens største Bredde, ca. 30 Alen fra Østenden, er 120 Alen
og dens Omkreds c. 730 Alen. Bakkens Form ligner en
Pære, hvis Stilk vender mod Vest, og Voldstedet har i
gamle Dage været omgivet af Vand undtagen paa en Stræk
ning af godt 100 Alen mod Nord, hvor det var landfast.
Dette Vand var oprindelig et Sund, som, fra VordingborgBugten gennem Kragholms Strømmen og Fladsøen øst for
Gaunø gennem Rettestrup Aa og Møllesø samt Borup og
Stenstrup Moser, strakte sig op til Rønnebæksbakkerne
nord om Grevensvænge og Myrup, drejede derpaa mod
Nord forbi Mogenstrup og fortsattes østpaa mellem Bøgesø
og Blangslev Marker op mod Aaside, hvor det saa tog en
sydlig Retning mellem Snesere og Baarse Marker i Øst og
Blangslev, Hundstrup og Risby Marker i Vest og Syd,
drejede derpaa mod Øst, hvilken Hovedretning det beholdt
mellem Hastrup, Faxinge og Skibbinge Marker i Syd og
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Baarse, Fàxinge og Præsto Marker i Nord, forbi Tubæk
Mølle og syd om Præstø, hvor det udmundede i Præstø
Fjord. Nævnte Sund afskar saaledes hele det sydlige Sjæl
land som en 0 med Sejlads fra Hav til Hav saavel mod Øst
som Vest. At Stedet saaledes egnede sig fortrinligt til Anlæg
af en Sø- eller Næssekonges Borg er indlysende, tilmed var
nævnte Sejlløb i hine Tider omgivet af store Skove, saa
Borgen laa næsten skjult og gemt for Fjendeøjne og om
trent helt omgivet af Vand.
Bakkens vestlige noget længere Halvdel er 130 Alen,
og her stod Borgen yderst mod Søen, medens den senere
byggede Ladegaard, og muligvis andre Bygninger, laa ost
derfor; den mindre østlige Halvdel indtoges af »Abbildhaugen«, skønt adskillige fundne Grundsten lader formode, at
derogsaa her har staaet en Bygning kort fra Bakkens Østend^.
Her falder denne temmelig stejlt af ned mod Engen, saavel
mod Øst som Syd, og har en Højde af c. 24 Fod over
denne. At Borgen med øvrige Bygninger har ligget paa
den nu flere Alen lavere liggende vestlige Halvdel skønnes
ikke alene af de der gjorte Fund, men endmere deraf, at
der herfra førte en opfyldt Dæmning, som endnu er meget
kendelig, c. 200 Alen lang, gennem Søen, paa hvis smal
leste Sted, hvor Aaen nu flyder, en Vindebro førte over
samme til Blangslev Mark vest om Bakken, paa hvis Top
der efter Sagnet stod et Taarn til Borgens Forsvar, hvorom
saavel Stedet som de der fundne Munkesten vidner. Ad
gangen til Borgen nordfra gik over en lignende, men kor
tere Dæmning, »Mølledæmningen«, mellem Møllesøen i Nord
og Søen i Syd, dernæst 100 Alen langs Bækkens Fod i
Nord, drejede tvers over Bakken gennem det sædvanlige
»Borgeled«,, ind gennem Ladegaarden og videre over før
nævnte Dæmning til Blangslev Mark. Denne Vej var tillige
Færdselsvej for Aaside og Snesere Byer, da den nuværende
Vej over »Vaadet« mellem Snesere og Blangslev Marker
først langt senere anlagdes.
Hvorledes Borgen oprindelig har været opfort kan kun
antydes ved Sammenligning med andre Borge fra samme
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Tid; oprindelig har den vel kun været ct stærkt Bulhus,
omgivet med Palisader, senere blev der opført et Stentaarn,
mest af Kampsten, af 8-kantet Form indvendig; men for
uden det opførtes senere flere andre Bygninger, hvad de
østfor gjorte Fund udvise. Ved de mange foretagne Ud
gravninger, hvor Bygningerne har staaet, er Bakkens vest
lige Del bleven betydelig lavere end den ostlige Del og
naar nu knapt en Højde af 16—18 Fod, ligesom denne
Del heller ikke er saa stejl og tilmed nu væsentlig raseret
ved Grusgravning. Adgangen til Borgen fra Søen var
sikkert ved Bakkens nordvestre Hjørne, hvor Terrænet er
lavest og endnu bevokset med Rør; her antyder en lille
Bugt Langdingsstedet.!)
Foruden de Fund, som senere bliver omtalt, er her i
den sidste Snes Aar gjort adskillige Fund, som ogsaa an
giver »Borgens« Plads; saaledes er her ved Grusgravning i
Bakken fundet en Del Ben, som antages at være Menne
skeben, flere Hestesko af meget smaa Dimensjoner, en lille
trekantet Laas, en storre Nøgle med bevaret Kam og
Haandtag, en Pilespids og enkelte gamle Mønter,
Endvidere har man ment at kunne paavise det gi.
Møddingsted med 3 à 4 Alens dybt Muld og Lejesæd,
Rester af Mur, sorte af Ild, samt af kalkholdige Sten og
Revler i Bakken, (som formentlig skriver sig fra Bygnin
gernes Fundamenter), troet at kunne paavise disses Belig
genhed, hvorfor omstaaende Rids af Bakken og de paa
*) Da »Slottet« blev nedbrudt i Sommeren 1715 kobles Materialerne af
Sognefoged Jens Nielsen i Sncsere, som deraf opforte Midterpartiet af den
sondre Længe i sin Gaard, nuv. Mtr. Nr. 17, der havde dette Udseende.

Ladens Længde var ca. 30 Al. og af svært Egetommer. Heraf Mid
terpartiet 10 Alen (gi. Taain), som var en regulær 8 Kant med 10 Alens
Diameter.

— 90 —
samme staaende Bygninger med Omgivelser giver en
nogenlunde antagelig Oplysning.

1. Borgtaarnet, 2. Ladegaard, 3. Smcdie, 4. Vandmølle, 5. Taarnet p.
Blangslev Bk., G. Abbildhave, 7. Borgcled, 8. Vindebro, 9. Landingsted, 10.
Vejen over Molledæmningcn, 11. do. over Søen, 12 Aaen fra Aaside, 13.
dens Bagløb, 14. Vejen fra Aaside, 15. Aaen fra Snescre Moser, 1G. maaske
Grundstene fra en Bygning.

Hvad de gamle fortalte mig om Snigaard.

Det er nu over 40 Aar siden, da jeg en Aften var paa
Besøg i Aaside, at jeg der kom sammen med 2 ældre, nu
forlængst afdøde Gaardmænd der fra Byen. Jeg havde
kort Tid i Forvejen været paa Aastedet og havde da for
undret mig over den lange og hoje Bakkes Beliggenhed
lige i Udkanten af Mosen saavelsom over den mærkelige
Forhøjning eller Vold, som den Gang var betydelig højere
end nu, da den siden er blevet stærkt raseret ved Pløjning,
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og som førte over Engen over til Blangslev Mark. Paa min
Foranledning kom vi til at tale herom, og det kan nok være,
at jeg fik en Historie at høre, som i min dengang livligere
Fantasi førte mig næsten ind i en Eventyrverden. Den
ældste af de to Gaardmænd var Bakkens Ejer og vidste
saaledes bedst Besked, men den anden var langt dygtigere
i Fortællekunsten, og Resultatet af deres fælles Beretninger
blev da denne:
»Jo, ser De, her skal i gamle Dage have staaet et
stort Slot, som skal skrive sig fra Oldtiden, og som skal være
anlagt af en So- eller Næssekonge Sne el. Sni, som herskede
over hele den omliggende Egn og efter hvem Snesere By
skal have faaet Navn. Denne Kong Sni skal have været
en vældig Viking, som hvert Foraar drog ud paa Vikingetog med sine Dragesnækker, bemandede med vilde, forvovne
Stalbrødre, røvende op plyndrende paa fremmede Lande og
Have, hvorved han samlede sig saa uhyre Rigdomme, saa
da han han døde, blev han begravet i et stensat Gravkam
mer dér i Bakken omgivet af en »Kongelosning«, det vil
sige, saa meget Guld og Sølv, som behøvedes til at skjule
en Konge, siddende paa sin Trone. Spøgende spurgte jeg
Ejeren, om han da ikke havde fundet noget af denne Skat,
thi det var mig meddelt, at han var en meget rig Mand.
»Nej, det havde han saamænd ikke, han havde kun fundet
en gammel Sølvskilling, lidt storre end en Firskilling, med
et Kors paa den ene Side; havde der veeret nogen Skat,
maatte der have været andre, som for ham havde fundet
»Kongeløsningen« — men ellers fandt han rigtigt nok en
stensat Begravelse, fyldt med Menneskeben, som jo gerne
kunde være Kong Snis Gravkammer. Ja, og saa havde
da baade hans Fader og han bortkørt en stor Mængde
Kampesten, som han antog var Grundstene fra de dér
staaende Bygninger, og saa 6 Læs gamle Munkesten, som
han havde brugt til at opfore den sondre Gavl af, da han
hyggede sin ny Stenlænge — men, tilføjede han, de duede
ikke ret meget, og han maatte efter nogle Aars Forlob
ombytte dem med nye. Han havde da ogsaa hørt de gamle
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fortælle, at der havde staaet saadan en mærkelig Bygning
dér paa Bakken, som for over 100 Aar siden nok var ned
brudt, og som en Sognefoged fra Sneserc havde anvendt til
Opførelse af den sondre Længe i hans Gaard. Endvidere
fortalte han, at han ogsaa havde hørt fortælle, at der skulde
have boet en Præsteenke dér paa Gaarden og efter hende
en Officer, som var gift med hendes Datter, men, som nogle
Aar for Bygningen nedreves, var flyttet til Store Røttinge,
hvor han havde faact en af Kongens Gaarde i Fæste« —
Der blev nu talt meget frem og tilbage om den Borg, og
min livlige Fortæller og min egen Fantasi befolkede straks
Gaarden med mægtige Borgherrer, Riddere, og Ridder
svende, med fine Fruer og snr.kke Frøkener, og alle var
vi enige om, at der i sin Tid maatte have udfoldet sig et
Liv dér paa Borgen i al Middelalderens Magt og Herlighed,
ligesom vi ogsaa fantaserede om den Tid, da Bolgerne
slog op om Borgen, medens Vinden, fyldte Sejlene paa den
vældige Snis Snækker, saavel naar han drog ud, som naar
han kom hjem fra Vikingetog med Bytte og Fanger i
Mængde.
Der blev en Pause i Talen, mens Fantasien gik sine
livlige Veje; men pludselig spørger min utrættelige Fortæl
ler: »Ved De, at det spøger — eller i gamle Dage har spø
get der paa Bakken?« — Nej, det vidste jeg da ikke, det
havde jeg nok Lyst til at høre noget om. Jo, det havde
der rigtignok! men det er længe siden, det var da Snigaard
endnu var en Herreborg, da levede der 2 adelige Jomfruer,
som efter deres Faders, den gamle Lensmands Død, oppe
bar Lenets Indtægter mod at den ene fuldendte Snesere
Kirke og den anden fyldte Vaadet mellem Snesere og
Blangslev Marker. De havde saa væddet med hinanden om,
hvem der først kunde blive færdig. Skønt det maatte synes
lettest at fylde »Vaadet«, blev Søsteren, som skulde »fuld
føre Kirken« først færdig, da alt, hvad der fyldtes og fyld
tes, sank, saa det det fik en sen Ende, inden Vaadet blev
fyldt«. Herover opkom der et saadant Fjendskab imellem
Søstrene, saa den ene ikke »kunde taale den anden« — og
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formedelst dette Fjendskab har de da ikke kunnet faa Fred
efter Døden, men spøger dér paa Bakken som to hvid
klædte Jomfruer, hvilke mange gamle skulle have set komme
følgendes ad fra »Slottet« ned mod Dæmningen over Søen,
men naar de naaede Vindebroen, der førte over til Blangslevsiden, forsvandt de, hver ad sin Vej, under de hæftigste
Gebærder og Vredesytringer«1) — thi fortsatte han: Indtil
Vaadet blev fyldt, gik Vejen fra Snesere ned over Kirke
brinken til Aaside, og derfra over Mølledæmningen gennem
Snigaard og over Sødæmningen« vest om Taarnet paa
Blangslev Mark. — Hvad! har her staaet et Taarn, spurgte
jeg. Jo, det har der rigtignok, det kunde jeg selv over
bevise mig om af de mange Mursten, som oppløjedes paa
Bakken, hvis flade firkantede Top tydelig viste, at der havde
staaet en Bygning, som nok var et Taarn til at forsvare
Borgen mod Angreb fra Syd, hvor den var mest udsat, da
den ellers var omflydt af Vand paa de andre Sider og saaledes lettere at forsvare.«
Tiden var løbet rask, og det blev sent, inden jeg tog
Afsked med mine vakre Fortællere. Da jeg gik hjem hin
Efteraarsaften, bryggede Mosekonen sit Bryg, saa der stod
Damp over Mosen, og kun Snigaardsbakken fortonede sig
*) Hvis der er noget historisk i Sagnet om Jomfruens Tilbygning til Snesere
Kirke, maa det være dennes ostlige Del med Taarn og Sakristi. Førstnævnte er
tydelig nok af en senere Tid, end Kirkens vestlige Del, som for en stor Del
er af Kamp, medens denne er udelukkende af Muisten, tilmed er Muren her
en halv Alen lavere end i Kirkens vestlige Del; ligeledes er den øverste
Hvælving i Kirkeskibet en Tvilling-Hvælving, hvad der synes at henpege paa
de to Søstre og muligvis derfor har bevaret Sagnet. Taarn og Sakristi har
ens Hvælvinger, er altsaa samtidige, og da den nordre Mur i Taarnet har det
indhuggede Aarstal 1561, synes der at være Mening i Sagnet om Kirkens For
længelse, da der nok kunde være Trang til dennes Udvidelse efter Reforma
tionen, nu Gudstjenesten holdtes paa Modersmaalet og Kirken i langt højere
Grad end i den katolske Tid søgtes af Menigheden, men hvem der var samme
Lensmandsdotres Fader, ser vi os ikke i Stand til at anføre historisk Hjemmel
for; kun, at Tilbygningen er sket før 1561 synes rimeligt. Omtrent 50 Aar
senere gav Domprovst Holger Gcgge i Roskilde Kirken den mindre Klokke 1609
og dens Prækestol 1616, og da maa Kirkens Udvidelse sikkert være fuldbragt»
og henses til Vaadets Opfyldning, kan Tiden nok ogsaa passe.
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som en Holm i det omgivende Taagehav, hvad der gjorde
Illusjonen af det fortalte endnu mere levende. Her var
Stof til fornyet Undersøgelse saavel af Snigaards- som
Blangslev-Bakkcn samt af omtalte Længe, opfort af den
forhenværende Sognefoged i Snesere, som meddeltes mig
var at finde i Gaarden Mtr. Nr. 17 i Snesere — og til min
Glæde erfarede jeg, at Kærnen i det fortalte var Sandhed;
jeg fandt Munkestens-Beviserne, hvor der blev sagt, og
den interessante gamle Længe. Alt dette fyldte i lange
Tider min Sjæl med Drømme om Fortiden og gav mig en
levende Interesse for og Kærlighed til Egnens Historie.
En anden gammel Mand har fortalt mig, at Soen i
gamle Dage gik helt op til AasideBy, som oprindelig kun
var et Fiskerleje, anlagt af Snigaards Ejer, samt at den
nuværende Lavning, hvorigennem Bækken nu lober, i
gamle Dage var Molleso, hvis Vand drev en Vandmolle,
ret ost for Snigaardsbakken, hvoraf der for omtrent et halvt
hundrede Aar siden ved Bækkens Regulering blev fundet
en Stensætning og en Del forraadnet Egetommer, som skrev
sig fra den der værende Vandmolle. Dette er ikke alene
hojst rimeligt, da der saa godt som altid fandtes en Molle
ved slige gamle Hcrregaarde — almindelig en Vandmølle,
men ogsaa, især i de senere Aarhundreder, en Vejrmølle
— som højst nødvendig for Gaardens Beboere. Engen der
steds kaldes da ogsaa*“i »Markbøgerne« af 1G82, »Molleengen« og hele Marken syd for Aaside »Mollemarken«,
saa Møllens Identitet er sikker nok.
Saavidt de gamles Fortællinger! I det efterfølgende
skal vi stræbe at fremføre de historiske Efterretninger, som
vi har kunnet samle om Snigaard, men maa beklage, at
der trods ivrig Søgen herom i Rigsarkivet, hvor Lenenes
Jordebøger opbevares, kun findes saa faa skriftlige Efter
retninger om Snigaard, hvorfor en Del af det efterfølgende,
mere end vi ønsker, er bygget paa Sandsynligheder.
Historiske Efterretninger om Snégaard (Snigaard.)

Navnet Sni eller Sne er meget gammelt, ja skriver sig
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fra Hedenold;
og er der nogen historisk Sandhed i Sag
net om Sø- eller Næssekongen Sni’s Borg, hvad der sikkert
er, maa dens Anlæg skrive sig fra Vikingetiden eller det
S. Aarh. e. Kr. — og Sagnet skildrer jo Kong Sni, som
den vældige Viking. Som selvstændige Herskere over
Dele af Landet har dog næppe Sni, end mindre hans
Slægt kunnet optræde, eftersom Gorm den Gamle omtrent
samtidig samlede hele Danmark under sit Herredomme.
Formentlig har Slægten indordnet sig under de nye For
hold, anerkendt Stolkongen som deres Overherre og hcnlevet som mægtige Æ tter paa deres Borg. Hvor stort
Landomraade der var underlagt den, vides intet om; Sagnet
fortæller vel, at »Kong Sni« herskede over den omliggende
Egn, samt at Odelbyen Snesere eller Snisoræ har Navn
efter ham. Det er da sandsynligt, at Snesere, Aaside i
Snesere Sogn og Egnen langs Sejlløbet væsentlig har
været underlagt Slægtens Herredomme2) og hvorlænge
den har levet og hersket her, vides heller intet om, men
efter det store Gravfund, som blev gjort i Trediverne i
forrige Aarhundrede af den store Mængde Menneskeben, maa
det antages, at mange af Slægten er begravet her, og at
denne saaledes har fortsat sig her gennem lange Tider.
Alt dette er imidlertid kun sandsynlige Gisninger, og noget
sikkert angaaende Snigaard kendes forst henimod Slutningen
af det 14. Aarh., da Snegardh, som det dengang skrives,
ejedes af den mægtige.
Tuwe Galen eller Galle, som ogsaa ejede en Borg
under lignende Anlægsforhold i Tjustrup So; men at en
saa mægtig Mand har ejet Snigaard synes dog at angive
denne Borgs Betydning — maaske endog Tuwes Afstam
ning fra Sni. Denne Tuwe Galen var en rig Mand, der
’) I Saxos Danmarks Krønike ved Dr. Winkel-Horn omtales S. 332—37
en Kongesøn Sne, senere Konge, som en vældig Viking.
-) Selve Snesere By m. fl. Byer i Sognet saavelsom fl. oml. Sogne fragik
som Arv til Erik Plougpennings Dotre Agnes og Jutta, som gav dette Gods
til det af dem stiftede Set. Agnete Kloster i Roskilde ; og allerede 1231 i
Vald. d. 2. Jordebog nævnes en Del af Snesere Sogn som Krongods.

— 96 —
ejede betydeligt Jordgods i Sydsjælland J) foruden Snigaards
Tilliggende, dertil en duelig og anset Mand, der, efter at
Skaane var kommen tilbage til Danmark fra Sverrig 1360,
straks traadte i Valdemar Atterdags Tjeneste og blev hans
Marsk. Efter Valdemars Dod 1375 blev han af Dronning
Margrethe sat til Geldkær (Statholder i Skaane fra 1376—
83, men da han var en temmelig upaalidelig Herre, som
allerede under Valdemars Landflygtighed 1368—72 sluttede
sig til Kong Albrekt i Sverrig og senere under Kong
Olufs Regering traadte i Forbindelse med Meklcnborgerne,
blev han afsat som Geldkær, og hans Borg i Tjustrups Sø
indtaget 1382 af Dronning Margrethe, i hvis Besiddelse den
senere nævnes2) og »misliebig«, som han var bleven, solgte
han efterhaanden sine Besiddelser paa Sjælland (se Note 1)
og 1388 ogsaa Snegardh med «møgitannet godtz, som breffvene paa tysk og latinæ udvise« til Cort Molkte til Rønne
bæk sholm.3) Dette »mogit annet godtz« kendes ikke, da
Brevene (Skøderne) herpaa ikke mere eksistere, men det
fejler næppe, at en betydelig Del deraf hørte under »Sne
gardh«. Saaledes kom Snigaard under Rønnebæksholm,
men kun for et Tidsrum af 11 Aar, thi da Cort Molkte
døde 1391 solgte Sonnen Fikke, nu til Stege, 1399 paa
Retter tinget i Holbæk »aldt dett godtz ræt og eyæ, som
the fik effther theris fadher i Købegodtz, Pantegodtz og aid
anden rettighed, rorendes og urørendes, som the haffde
nogenstetts i Dannemarkes rigæ, konnungedømmet till
evinneligt eyæ.4) Saaledes kom Snigaard under Kronen,
men fra 1399 til 1563, da Fred. d. 2. oprettede Resterne
af Snigaard til et af Rigets Smaalen, kendes intet bestemt
om dets Skæbne. Muligvis blev det i en Aarrække efter
’) Saaledes ejede han Gods i Staaby (Staarby), Skovhuse, Tolstriip og
Eskebjerg, (Egebjerg?), som han i 1383 solgte til Cort Molkte, Ronncbæksholm, og som dennes Son Fikke M. til Borso (Baarse) 1392 solgte til Henneke
Olsen Bjørn. (Meddelelse af Hr. Arkivar Thiset, Rigsarkivet.)
j Biografisk Leksikon 5. S. 544.
J De ældste Arkivregislraturer 1. Sd. 44.
l) Sammesteds 1. Sd. 4 3 —44 og 121.
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1399 styret sammen med Ronnebæksholm; herfor synes
saavel deres tidligere Forening og deres Nærhed at tale,
hvilken Antagelse bestyrkes ved, at der i »Markbøgerne«
af 1682 nævnes en Gaard til Snesere »Rønnebæksholmsgaarden« kaldet, med over 13 Tdr. Hartkorn efter Matrik
len af 1688, hvis Marker her anføres væsentlig liggende i
»Kirkemarken« ned mod Aaside, fraskaaret de øvrige By
marker ved en Arm af Soen, det nuværende »Vaadet«.
Saavel Gaardens Størrelse med over P /2 Gang saa stort
Hartkorn som Byens andre Gaarde og dens Nærhed af
Snigaard, giver Anledning til at antage den som en Del
af Snigaards Avlsbrug eller Hovmark, som saa ved Avlsgaardens Nedlæggelse efter 1563 er tilkommen Snesere,
men har beholdt Navnet. Imidlertid nævnes Snigaard ikke
i den i Rigsarkivet bevarede Jordebog over Rønnebæks
holms Len af 1513,
men vel en Mængde Byer, som
Bogeso, Sterlinge, Fladsaa o. fl. der med større Grund
kunde ligget til Snigaards end til Rønnebæksholms Len.
Derimod synes det at fremgaa af nævnte Jordebog, at Fjor
den eller rettere Sundet, som foran omtales, endnu har havt
en betydelig Udstrækning og staaet i Forbindelse med
Havet, da der blandt Ydelserne af Lenet siges: »at alt
formte Holmslen giffver 1 td. syld. (Sild), hvilken Ydelse
ikke vilde været fordret, om flere af de nævnte Byer ikke
havde havt Fiskeri i samme. Hvorledes det senere fra
1513 —63 har forholdt sig med Snigaards Len kendes ikke,
muligvis har det været et selvstændigt Len, men rimeligere
er det, at det har ligget under Roskildegaards Hovedlen,
hvorunder iøvrigt Prof. Erslev ogsaa synes at henlægge
det.L) Denne Antagelse støtter vi paa Sagnet om de 2
Lensmændsdøtres Foretagender: Tilbygningen til Snesere
Kirke og Opfyldningen af tidtnævnte Vaad. Man indvende
ikke, at Sagn er et upaalideligt Bevis; de gamles Beret
ninger er ofte meget troværdige, og Beretningen om 2 saa
*) Jordebogsoptegnelsen over Ronnebæksholms Len er mig velvilligt med
delt af Hr. Arkivar Tliisct i Rigsarkivet,
-) Danmarks Len og Lensmænd. 1 Sd. 20, 24 og 98.
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indgribende Foretagender, som nævnte, maatte vel kunne
bevares uforfalsket gennem lange Tider. Snesere Kirke
skænkedes 5/a 1313 af Kong Erik Menved til Biskop Oluf
og Kapitlet i Roskilde og hørte uafbrudt herunder til c.
1640. Det er en Selvfølge, at dette havde Forplig
telsen til at udvide Kirken, da den formedelst Befolknin
gens Tilvækst trængte dertil; der kan ikke være Tvivl om,
at Kirkens Udvidelse er bekostet af Domkirken i Roskilde.
Derimod kunde den ikke have nogen Forpligtelse til at
fylde Vaadet; men nu fortæller Sagnet, at det er sket sam
tidig begge Dele og af 2 Sostre, Dotre af en afdød Lens
mand, og at de oppebar Lenets Indtægter mod at udføre
nævnte Foretagender. Det var jo ikke sjældent, at Dom
herrer og Domprovster forlenedes med verdslige Len for
deres Fortjenester af Fædrelandet, saaledes havde Holger
Gagge, Domprovst i Roskilde, flere Len; det er da rime
ligt, at en af hans Formænd har havt Snigaards Len, og
at han har nydt den Begunstigelse, at hans Døtre, som en
Forsørgelse, nu Nonneklostrene ved Reformationen blev
ophævet, har nydt dette Lens Indtægter mod, at den ene
forestod Kirkens Udvidelse i Aarene indtil 1561 paa Dom
kirkens Bekostning, og den anden fyldte Vaadet, afholdt af
Snigaards Lens Indtægter? Heldigvis er vi nu naaet til 1563
og har herefter historisk Grund at staa paa!
Professor Erslev anfører i sin Bog »Danmarks Len og
Lensmænd1)«, at Snegaard tidligere laa under Skjoldenæs,
nu Skjoldenæsholm, som den Gang var beliggende paa en
Odde i den smukke Valsolillc So, syd for det nuværende
Skjoldenæsholm, og hvoraf der endnu er en betydelig Borg
plads med tydelige Spor af Volde og Grave. Samme Sted
anfører han, at
Vincents Jtiel var Lensmand hersteds til 1561, samt, at han
var gift med Enken efter den forrige Lensmand Mourids Olsen
Krognæs, Eline Gjoe, Datter af den i Danmarks Historie
beromte Rigshofmester Mogens Gjoe; hun var en overor1) Danmarks Len- og Lensmænd 1. Side 89 og 98.
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ordentlig rig Dame, som besad stor Rigdom og mægtige
Jordegodser, hvad hendes bekendte Jordebog udviser; hun døde
2% 1563, og AkivarThiset anfører i sin Adelaarbog1): »Da
hans første Hustru dode barnløs, gik han glip af hendes
store Besiddelser« — Muligen har Juel af et senere Ægteskab
havt Stedbørn, og da han ikke arvede noget efter nævnte
sin Hustru, kan det være rimeligt nok, at det er hans
Døtre, som Sagnet lader nyde Indtægterne efter deres Fa
ders Død mod Opfyldelsen af dettes Fordringer; det kan i
alt Fald godt passe med det foran nævnte Aarstal 1561.
Juel efterfulgtes af
Anna Rosenkrands (f 15S9), Enke efter Albert Gjøe,
Broder til ovennævnte Eline Gjøe; hun havde Skjoldenæs
Len til 1567, da denne Gaard nedreves, og Lenets Tillig
gende lagdes under Roskildegaard. — Næste Lensmand
over Snigaard var Kristjern Juel, der havde det i 2 Aar fra
1567—69 uden Afgift. Han efterfulgtes af
H erluf Skave til Eskildstrup, som ligeledes havde Snigaards Len frit. Han var en rig Mand, der laante Kronen
Penge mod Pantelen — det var jo i Syvaarskrigens Tid,
hvor Danmarks Pengevæsen var kommet slemt i Uorden;
men han var tillige en anset og dygtig Mand, som 1568
blev Landsdommer i Sjælland og 1577 Forstander for Her
lufsholm, som han gjorde sig fortjent af ved at skaffe
Stiftelsen en vigtig Samling Privilegier og Adkomstbreve,
som var anset tabte, der nu under Titlen »Liber donationem«
opbevares i Herlufsholms Arkiv og har Paaskriften: »Herlufsholmbs Scholes Bog, lenge søgt epther og nu Scholen
tilchichet af Welbyrdig Mand Herloff Skaffue til Eschelstrup, Anno 1577 die January 3die2). Herluf Skave havde
Snigaards Len faa Aar og dode som sidste Mand af Slægten
1583. Snigaards Len henlagdes nu under Roskildegaard,
og 1572 nævnes Björn Andersen Bjørn til Stenalt ved
Randers som Lensmand over de forenede Len. Han var
Rigsraad og havde store Forleninger for sine Fortjenester
’) Thiset Adelsaarbog 8. Bd. GIO.
-) Melchior: Herlufsho’m Stiftelse, Sd. S9.

Noten.
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i Syvaarskrigen som Proviantmester; han var Stiftsbefalings
mand over Sjællands Stift og lod 1567 forfatte en Forteg
nelse over Stiftets Kirkers tilhørende Ejendomme,kaldet
«Stiftsbogen«, som nu findes i Sjællands Landsarkiv. Bjørn
Andersen døde 1583 og efterfulgtes som Lensmand over
Snigaards Len af
Johan Vcnsterniann til Olstrupgaatden — nu Petersminde i Olstrup Sogn. Hans Afgift af Snigaards Len var
100 Dir. Han var en Tid en anset Mand under Fred. d.
2. Regering; saaledes ledsagede han 1560 Kongens Broder,
den uheldige Hertug Magnus, til Lifland, og belønnedes
efter Hjemkomsten med store Len uden Afgift; han blev
endog 1567 Norges Riges Cantsler, men paa Grund af
mangelfuldt Regnskab og endmere fordi han vakte Kon
gens Uvilje ved at stotte de norske Bønders Ansogning^om
Fritagelse for Landehjælp, mistede han 1571 alle sine norske
Len og Embeder.
1576 fik han Snigaards Len, som han
dog Aaret efter ombyttede med Reins Kloster, Tutterøen
og Vigs i Norge. 157S var han med Jacob Ulfeldts Ge
sandtskab i Rusland, men mistede igen 15S2 alle sine norske
Len, nu aldeles sikkert for Mangler i sit Regnskab. —
Hvis Snigaards Len har været Ækvivalent for de modtagne
Len i Norge, synes dette at maatte have et langt større
Tilliggende end efter Jordcbogen af 1611 — men der fore
gik ogsaa ofte Ændringer, særlig med mindre Lens Tillig
gende2); saaledes er det rimeligt, at Risby ogsaa er fragaaet Snigaards Len 1498 i Kong Hans’s Tid, og som nu
under Fred. d. 2. forenedes med Dyrløv og Everdrup til
«Risby« Len«, bl. a. under Joachim Beck til Beidringe og
Førslev. Snigaard lagdes nu foreløbig under Vordingborg
Hovedlen fra 1577 til 79 og Rigskantsleren
Ejler Grubbe til Lystrup er nu ogsaa Lensmand over
Snigaard. Han opførte i disse Aar sin ITovedgaard af ny,
hvorved Bønderne paa Vordingborg Len i den Grad pla
gedes med Ægtkørsler, at der klagedes: »Lystrup, hin røde,
Biografisk Leksikon IS Bd. 302 o. flg.
2) Kr. Erslcv: Konge og Lensmand Sd. 89
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lagde Vordingborg Len ode« — og denne Plage har vel
ogsaa ramt Bønderne paa~ Snegaards læn. Derpaa kom
Snegaard til Fred d. 2.s Sekretær i det tyske Kancelli
Casper Paslich, som 23/1 1579 forlenedes dermed, forst frit
x 10 Aar, derpaa 1589 forlænget paa 5 A ar, men allerede
1592 af den unge Kong Krist. d. 4de forlænget, »indtil vi
selv tiltræder Regimentet.« At Snigaard nu forenedes
med Ronnebæksholm, som Fred. d. 2den alt 1571 havde
skænket Paslich, synes ogsaa at antyde deres tidligere For
ening fra 1399 til henimod Aar 1500.
Casper Pasclich, som han selv skriver sit Navn, til
Lidov, er født i Pommeren af adelig Slægt, studerede 1550
i Wittenberg og senere i Rostok. Han blev af Krist d.
3die antaget som kongelig Raad og forlenet med et Dekanat
i Roskilde: »mod at opholde sig ved Kongens Hof, tale,
skrive og raade i Statsraadet og Kancelliet samt være
ubrydelig taus.« lian kom i endnu storre Yndest hos Fred.
d. 2., hvis Sekretær i det tyske Kancelli han var, hvorfor
Kongen 16de Juni 1571 forærede ham Ronnebæksholm
med 28 Gaarde og 6 H u s e . D e t t e Antal var langt
mindre end Jordebogen af 1513 udviser, da der herefter
var henlagt 49 Gaarde til »Ronnebecholmbs slott« — atter
et nyt Bevis paa Rigtigheden af de saa ofte foretagne Æ n
dringer i Smaalenes Tilliggende. Endvidere havde Paslich
1570 faaet Jerslev Hovedgaard i Sjælland med 15 Gaarde
i Jerslev By. — Paslich var med paa Toget til Ditmarsken
1559, om hvis Erobring han skrev en mærkelig Beretning
i Form af et Brev til Erik Krabbe (y 1564, Rigsraad,
meget lærd), der er en af Hovedkilderne til Historien om
Ditmarskens Erobring. Han blev ofte brugt som Afsending
til fremmede Hoffer især under Syvaarskrigen med Sverrig.
Han var gift med en adelig Dame Judith Folmersdatter;
med hende havde han Sønnerne Frederik og Claus og
mindst 2 Døtre: Cathrine, gift 1579 med Henrick Mormann
til Dubbenitz paa Ry gen, og Dorothea, gift 15S4 med An’) Kr. Erslev: Danmarks Len og Lensmænd 1. Sd. 83.
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thonius Zastrau til Salchou i Pommeren.-) Sønnerne ejede
i flere Aar efter Faderens Død Rønnebæksholm i Forening
med Moderen, men efter hendes Død blev Frederik Eneejer
af Rønnebæksholm, og Claus fik Grevensvænge, som 1513
var en lille Bondeby paa 2 Gaarde og 1 Hus, men er vist
nok død i en temmelig ung Alder, da der intet vides om
ham.1) 1583 tog Paslich Afsked af Statstjenesten paa Grund
af Alder og Svaghed, men beholdt sin Løn og sine Len.
Han kaldes i et Kongebrev »vor Mand og Hofraad«, og
han var ogsaa afholdt baade af Rigsraadet og de »Høj
lærde« ; saaledes var Kobenhavns Professorer indbudne til
begge hans Døtres Bryllup — Paslich dode paa Rønne
bæksholm den 22de October 1597 og ligger begravet i St.
Peters Kirke i Næstved, hvor en stor graa Sten med hans
Vaabenskjold: 2 korslagte Spyd i Skjoldehovedet og en Ørn
i Skjoldet — samt paa Stenens Midte følgende Indskrift:
»Plir rowert Casper Paselich af Lidov und Rønne
bæksholm, Erbffen 1599.«
Aarstallet maa angive Aarct, da Stenen blev anskaffet;
Indskriften »Erbffen« er vist en Fejlskrift for Erbssen, der
vel skal betyde Arveherre.
Ved Casper Paslichs Dod kom Snigaards Len under
Vordingborg Hovedlen, med hvilket det senere har Lensmænd tilfælles. Avlsgaarden til Snigaard er vel snart efter
bleven nedrevet, der var jo ikke længer særlig Brug for
den, men Taarnet — og maaske noget af Hovedbygningen
blev staaende. Samtidig maa Mollen dersteds ogsaa være
bleven nedlagt, og i dens Sted er Aschous Mølle, som
kort efter hørte til Lenet, oprettet, men denne maa dog
faa Aar efter Svenskekrigen været solgt, da der i Mark
bøgerne af 1682 nævnes som dens Ejer: Proprietær Jens
Jacobsen udi Nadschou (Nakskov.)
Som Lensmænd over Vordingborg Hovcdlcn, hvor
under Snigaard siden hører, anføres:
1) Franciska Carlsen: Rønnebæk Sogn Sd. 223.
2) Biografisk Leksikon 12. Bd. Sd. 560.
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Henrik Lykke til Overgaard i Jylland og Gisselfeld i
Sjælland fra 1597 til sin Død 2% 1611 paa Vordingborg
Slot; han var tillige som Jordebogen af 1611 udviser ogsaa
Lensmand over Jungshoved og Paddeborg (Sparresholm)
Len. Heri anføres da ogsaa Snigaards Len, som omfattede:
I Snesere Sogn: »Aasie« By med 8 Gaarde og 3 Huse.
Snigaard nævnes ikke, men da der 1760 kun nævnes 7
Gaarde, maaden vel nu kun have været en aim. Bondegaard ;
1682 opføres den i Mark bøgerne at være øde, og Jorderne
dreves af 2 Mænd i Byen. Gaardene gav hver l 1/., Pund
Byg = 6 Tdr., P /2 Td. Havre, 6y2 Mark og 6x/2 Skilling
Landgildepenge; Husene gav hver 3r/2 Mark; desuden
gaves af hele Byen 5 Lam, 5 Gæs og 5 Par Høns; Aschozis
Mølle gav 7 G, Pund >Miel« og 11/2 Mark gæsterigp.
Molleren hed da Christen Hansen, 1620 Peder Knudsen.
Offnerejfne By: 4 Gaarde, som gav hver 7., Td. Smør,
1y2 Td. »aure« (Havre) og i Gæsteripenge 21/., Mark og
P/g Skilling. I Sølberup en »liden« Gaard, som gav l 1/*
Alark Landgildepenge og 1 Marck «gesterip«; denne Gaard
hørte næppe oprindelig til Lenet, hvad det ogsaa tyder paa,
at den ikke gav Landgilde in. nat., saa nævnte Afgift nær
mest maa anses for Husbondehold.
I Flammer Sogn : Hoenslrup (nu Hundstrup), 2 Gaarde,
som gav hver l 1/.. Pund »bjug« 1 Td. »aure«, 1 lamb og
4 Mark i »gæsterip.«
I Beidringe Sogn: I lasirup, 9 Gaarde, som gav hver
P/2 Pund bjug, 1 Td. aure, 1 Lamb og 4 Mark i gæsteri
penge. Ialt til Lenet dengang 24 Gaarde, 1 Mølle og 7
Huse. — Næste Lensmand var:
Joachim Billow til Vedendorf fra 1612—16; han var
ogsaa Lensmand over Junghoved Len. Derefter var
Palle Rosenkrands tilGlimminge i Skaane ogKrænkerup (nu Hardenberg) paa Lolland Lensmand fra 1616—32;
han var tillige Skoleherre paa Herlufsholm, som han dog
mest lod styre ved sin Studiekammerat Magister, Rektor
Poul Jensen Colding; han tilkøbte 1624 Herlufsholm Svendstrupgaard i Vejlo Sogn medialt 19 Gaarde og 15 Huse samt
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en Vejrmølle. Rosenkrands gav 1622 Døbebækkenet til
Snesere Kirke, hvilket antyder, at Kirken da var fragaaet
Roskilde Domkirke og kommet under Kronen. I VordingborgLens Jordebog fra 1620 angives Afgiften af Snigaards
Len ialt til: 3P/2 Dlr. 1 Mark 5x/2 Skilling og 1 Album
Penge, 71/., Pund Meel, l 1/«. Læst (à 48 Tdr.) og 15 Tdr.
Byg, 3172 Td. Havre, l 1/., Td.Sm or (1611: 2 Tdr. Smør),
1 Bolgalt. 16 Lam, 7l/2 Gaas og 14 Par Høns.
Frederik Reedtz til Ty gestrup (sen. Kongsdal ved Hol
bæk) var Lensmand fra 1632 til sin Død 1659 og til Jungshoved Len til 1648. Hans Afgift af begge Lenene var
1646 4,177 Dir. 42 Skilling samt 7 Gcriistheste. Ved hans
Død blev foreløbig
Ulrich Frederik Gyldenlove, Lensmand over Vording
borg Len til 1664, da Lensmændene afløstes af kongelige
Amtmænd. Gyldenløve blev senere Statsholder i Norge,
og Vordingborg Len lod han bestyre ved Formandens Søn
Jørgen Reedtz til l/5 1671, da Lenet imidlertid sammen
med Jungshoved Len ved Fred. d. 3. Testamente af 11/11
1665 var oprettet til et Livgeding for hans yngste Søn
Prins Jørgen, som imidlertid dog først kunde tiltræde Be
siddelsen heraf l/5 1676, eftersom det i 5 Aar overdroges til
Jens Lauritzen af Nysø — »Pensionarius over Vording
borg Amt« — for 7400 Rdl., som han havde i Fordringer
for Laan til Kronen. Han var en streng Herre, som ind
drev Afgifterne af Lenet med Haardhed, hvad der forøgede
Bøndernes Fattigdom, da særlig Vordingborg Len havde
lidt meget i Svenskekrigen 1658—60, saa der ved den af
Gyldenløve foranstaltede 1’aksering viste sig, at der af Le
nets godt 500 Gaarde var 191 Gaarde og 58 Huse øde,
deraf 30 Gaarde og 9 Huse i Snesere Sogn, medens der
intet var saaet til 13 Gaarde hersteds1). De øde Gaarde
vare beliggende i Even, Nr. Smidstrup, Store Røttinge,
Snesere og Sjolte Byer. Det var derfor en Lykke for Vor
dingborg Amt, at det i Prinsen fik en mild og hjælpsom
x) Severin Kjær: Gjøngehøvdingen Sd. 189.
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Herre. Da Prinsen imidlertid 1683 blev gift med den se
nere Dronning Anna af England, bestyredes Lenet i hans
Tid (død 1708) indtil Overleveringen til Kronen fandt Sted
1714 af den dygtige
Grev Siegfried von Piessen for fremtidig at styres af
Amtmænd. I Prinsens Besiddelsestid befordredes Havekul
turen stærkt, særlig paa Jungshoved Gods, ved Plantning
af Frugttræer og Anlæg af Humlekuler, hvorom de store
velholdte Frugthaver dersteds endnu bærer Vidne. Prinsen
lod sine Gartnere rejse omkring i Amtet og hjælpe Bøn
derne med Frugttræers Plantning og Havers Anlæg, lige
ledes indskærpede han samme ved sine Ridefogder Peder
Hammer og Gert Willumsen, ja sidstnævnte udvirkede
endog 1688, at der aarlig afholdtes Syn over Bøndernes
Haver, samt om de plantede Pil og lagde Humlekuler.
Pontoppidan anforer, «at Amtet ved Prinsens Generositet,
Visdom og gode Anstalter drog de Fordele, der ej lader
hans »Hukommelse« uddø.« Ogsaa paa andre Omraader
maa Amtet været gaaet frem i Velstand, da det i Over
leveringsdokumenterne 1714 hedder, »at Godset var ved
god Magt.« — Det synes saaledes, at Amtet virkeligt under
Piessens dygtige Bestyrelse har forvundet de ved Svenske
krigen overgaaede Ulykker og er gaaet stærkere frem i
Velstand end omliggende private Godser, hvad der ogsaa
fremgaar af adskillige Skiftebreve, som vi har gennemgaaet,
hentet fra Baarse og Hammer Tingbøger. Saaledes kan
anføres et Skifte efter Gaardmand Niels Hansens Hustru i
»Aasie« af 27/6 1697, forrettet af »Hands Kongelige Højheds
Ridefoged Geert Willumbscn« tilligemed Vurdci ingsmændene Christen Jørgensen og Frants Andersen, begge udi
Aasie, »som vaar med Boens Midler at Vurdere, Liquidere
och udlægge«. Herefter fandtes nemlig: 8 Beester, takseret
til 55 Sidir. 2 Mark; 2 Køer, 4 Stuude og 4 Quier, ansat
til 69 Sldlr. 2 Mark, item 13 Faar og 7 Lamb til 16 Sidir.
og 2 Mark, 6 Aars-Sviin, 6 Ungsvin og 10 Smaagrisser
til 12 Sldlr. 2 Mark, item 2 Gies à 21 Skilling, 1 Gasse 1
Mark og 6 Gieslinger à 8 Skilling, 1 Sldlr. 3 Mark, ialt en
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Kreaturbesætning til Værdi 155 Sidir. 3 Mark. Af Avls
redskaber fandtes 2 Vogne, 2 Plove »med Jernliste for«, 1
»træharre« m. m. til Værdi 13 Sidir. 6 Skilling. Møbler,
Sengetøj og Køkkenredskaber takserede til 36 Sidir. og 2
Skilling foruden Faderens Seng med 3 Dyner, 3 «Hovetdyner«, Lagner og Sengetæppe, vurderet til 6 Sidir. 3
Mark 6 Skilling, som undtoges Skiftet; endelig Sæd til
Fødekorn og Udsæd for 19 Sidir. 3 Mark (1 Td. Rug 2 Skilr.
1 Mark, 1 Td. Byg 2 Skilr., 1 Td. Havre 1 Sldlr. 1 Mark).
Ialt 222 Sldlr. 2 Mark 13 Skilling. Herimod androg »Boens
Besvær og bortskyldige Gieid ialt 59 Sldlr. » M. io Skil
ling. »Altsaa befindes Boens Midler og godtz at overstige
Boens Bervær med 163 Sldlr. 2 Mark 3 Skilling.« Der blev
saaledes til hver af de 3 Dotre, Ellen, Margrethe og Karen
32 Sldlr. 2 Mark 13-/5 Skilling og til Sonnen Anders 65
Sldlr. 1 Mark 104/5 Skilling i Arv. Tilmed bemærkes, at
saavel Sønnen som de 2 Dotre var gifte, Sonnen Gaardmand i Aaside, og Dotrene gifte med Gaardmænd i Basnæs
ogSt. Røttinge og saaledes alt havde faaet Udstyr fra Hjem
met, saa det maa absolut benævnes et velstillet Hjem efter
den Tids Forhold. Og dog var der Hjem, som var endnu
mere velstillede end dette; ovennævnte Vurderingsmand
Frants Andersens Hustru døde i Foraaret 1702 og ved
Skiftet efter hende, St. Hansdag s. A., takseredes »Boens
Midler«, hos samme Frants Andersen, »Aasie«, til den Sum
377 Sldlr. 1 Mark 6 Skilling, medens »Boens Besvær og
bortskyldige Gieid var ioi Sldlr. 3 Mark « Skilling.
Der blev saaledes til Arvingerne 275 Rdl. 2 Mark 6
Skilling. Saa velstillede var vel nok kun faa Hjem, men selv
fra den fattige Overeven By var der ved Skiftet efter Gaardmand Frants Pedersen den 2% 1701 et Bo, som takseredes
til 219 Rdl 4 Mark 1 Skilling, men her androg ganske
vist Gielden 172 Sldlr. 1 Mark, saa der blev dog
til hans 2 Sønner og Dotre en Arv af 17 Rdl. 3 Mark 1
Skilling, hvilken Sum aim. oversteg, hvad der blev i Arv
paa private Godser, hvor den sjælden oversteg 60 Sldlr., men
hvor der som oftest slet intet blev til Arvingerne, da Gods-
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ejerne ifølge Loven om Gaardfold af 28/t 1682, hvor det lod
sig gøre, lod sig denne udlægge til »Gaardenes Forbedring«.
Af Amtmænd over Vordingborg Amt indtil 1760 anføres:
Casper Martin Schalter, Gehejmeraad, Justitiarius i
Højesteret, Ejer af Herregaardene Lellinge, Spanager og
Taagerød, død 29/12 1719; han var den 1. Amtmnd som ef
ter Piessen styrede Amtet.
Gideon von der Lühe, Kammerherre, Amtmand til o. 1750.
Vol/- Viet Christoph von Rcittzenstcin, Gehejmeraad,
Hofmarskalk; han tog, efter at Prins Jørgens Palæ —
ogsaa kaldet Sommerpaladset — var nedrevet o. 1750, Bo
lig paa Beidringe. — Om Amtmændenes Virksomhed som
Bestyrere af Jordegodset under Vordingborg Amt kendes
kun lidet, da dette overlodes til Ridefogderne, Datidens
Godsforvaltere, almindelig kaldet »Regiments-Skriveren «,
der besørgede Udstedelsen af Fæstebreve, afholdt Skifter
og Gaardsyn, modtog Landgilden samt Leverancen af Sæd,
Hø og Halm til Rytteriet. Da flere Byer heri Sognet, saaledcs Broderup, Store og Lille Røttinge og Smidstrup saavelsom 1lundstrup i Hammer Sogn var udlagt til Rytter
gods, maatte disse Byer levere ovennævnte Ydelser til Regi
ments Skriverne paa Beidringe, hvortil Bønderne herfra
ogsaa gjorde Hovari. De vestlige Byer i Sognet, som
horte under Kronen: Snesere, Aaside og Overeven maatte
derimod stille Landsoldater ifølge Fred. d. 4.s Ordning af
Landmilitsen efter Lov af 22/2 1701, hvorfor der især i Sne
sere By var indkvarteret baade Officerer, der aim. havde
Indtægterne af en Gaard; saaledcs nævnes Løjtnanterne
Logrell og Leistmann paa Gaarden, nu Matr. Nr. 17, saavelsom Underofficerer, der havde et Hus i Fæste samt en
lille Pengeløn. Sognets ældste Kirkebog (1697—17-10)
nævner mange af disse: Sergent Joh. Clausen Titkens, Ser
gent Lund, Sergent Jens Andersen Goldsmidth. Korpora
lerne: Jørgensen, Isach Korporal, Korporal Ped. Ander
sen o. fl.
Denne Art af Militærtjeneste var forsaavidt lempe
lig, da Bondekarlen kun skulde møde til Øvelser hver Søndag
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Eftermiddag om Sommeren og hveranden Sondag om Vin
teren og saaledes godt kunde tjene hos Gaardmanden, men
den blev besværlig derved, at han ikke maatte forlade sit
Lægd i de 8 A ar, han stod i Linien, samt derved, at tyske
Underofficerer tidt behandlede dem raat, saa de ofte maatte
»staa paa Pælen« eller ride Træhesten, som til Skræk og
Advarsel var opstillet paa Øvelsespladsen, der for Sognets
Vedkommende var paa Gdn. nuv. Matr. Nr. 12. En For
del havde dog sidstnævnte Byer derved, at de var fri for
Hoveri mod en lille Ydelse i Hoveripenge, og dette er
sikkert Grunden til, at disse Byers Beboere vare mere velstitledc end Sognets nævnte Byer, der var belagt med
Rytteri til omkring 1730, da de henlagdes til Kobstederne
Præstø og Vordingborg med nærmeste Omegn
Af Regimentsskrivere etter 1G70 kendes
Sgr. Mogens Hackson, som en Tid ejede en Gaard i
Aaside, han var en Velhaver, der havde Pant i Strandegaard,
som efter Skødet til den senere saa bekendte Grev Thott
skulde udbetales ham næstefter Arven til Generalmajor Chr.
Juels Børn. Han afgik som Regimentsskriver før 1720.
Ilr, Hans Svane, som boede paa Beidringe, kobte 1728
Baarse Kirke, som han 3/10 1711 solgte til Københavns
Borgmester Justitsraad Peter Helt, der omtrent samtidig
kobte Snesere Kirke, han ejede den ialtfald 1742, da den
nuværende Klokkestol bærer hans fulde Navn og Aarstallet
1742.
Hr. Johanes Jacobsen, Son af Gaardfæster Jacob Olsen
og Hustru Inger Jonsdatter af Skovhuse i Oster Egesborg
Sogn, der ogsaa boede paa Bcldringe, var vel en meget
dygtig, men ogsaa streng Mand, som ikke sjælden lod
Bonderne, der gjorde Hoveri til Beidringe, ride Træhesten,
naar^de forsaa sig imod ham; og Traditionen meddeler, at
der var ikke faa Bønder og Bønderkarle fra Smidstrup og
Store Rottinge, som maatte prøve det Ridt. Han var den
sidste Regimentsskriver hersteds, da Kronen ved Auktionen
d. 16/9 1774 solgte alt Krongodset paa Vordingborg Amt,
hvoraf der oprettedes 12 Herregaarde, af hvilke Beidringe

109
og Lekkendc købtes af Ceremonimester Grev Raben; men
allerede 29/10 1761 var Kronens Gods i Snesere vestlige
Del købt af Grev Otto Thott til Gauno, nemlig Snesere,
Aaside, Overeven og Broderup Byer, medens Sjolte By
hørte under hans 2. Ilovedgaard Lindersvold. Om selve
Snigaard, syd for Aaside, vides af Markbøgerne 1682 til
Matriklen 16SS, at den var ode og, at dens Jorder dreves
af 2 Mænd i Byen, disse er omkring Aarene 1740 blevet
forenet med en anden Gaards Jorder i Byen, som siden har
havt det dobbelte Hartkorn mod Byens andre Gaarde, nuv.
Mtr. Nr. 6, »Aasidegaarden<. Selve Bygningerne maa dog
kort efter være bievne restaurerede, saa de blev tjenlige
til Beboelse, da det vides, at Enken efter Sognepræsten i
Snesere, Magister Jens AVejle, Pernille Elisabeth Bacher
beboede Gaarden fra Mandens Død 1706 til sin Død 2/5
1712 og efter hendes Død beboedes den af Svigersønnen
Msr. Lorens Jacobsen Ejnsperg, som 25/1 1713 blev gift med
Datteren Maren Jensdatter Wejle og boede her til o. 1740,
da han fik en af Kronens Gaarde i St. Røttinge. Hans
Hustrus Halvsøster Edse Vilhe Pedersdattcr, boede her hos
Moderen til 21/i 1711, da hun blev gift med »Sø-Liutenant
Christopher Lauridsen Haustbcrg paa Søfæstningen »udenfor
Kobenhavn« - - det er nok hende Sagnet omtaler. En
Hclsoster til Else, Ane Cathrine Vithe Pedcrsdatter boede
her til sin Dod 1715.
Bygningerne til Snigaard maa imidlertid nu været
blcvne saa ringe, at de ikke længer duede til Beboelse, og
da de ved Justitsraad Helts Køb af Snesere Kirke var
kommen i hans Besiddelse, lod han dem nedrive i Juli 17452)
og solgte Tomret deraf, — som Degnen Hofmannn i Snesere
vilde tvinge Helt til at ombygge sin elendige Degnestavn
med — til Sognefoged Jens Nielsen i Snesere, som deraf
tildels opforte den søndre Længe i sin Gaard, nuv. Mtr. Nr.
17, der stod til 1894, da den segnede for Vinterens stærke
*) Snesere Kirkebog af 1G97.
Provste-Indberctningcr til Bispearkivet, nu i Landsarkivet i Kbhvu.

-
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Vestenstorme, men af hvis mægtige Egetømmer der dog
endnu findes adskilligt i den nyopførte Længe. — 16 Aar
efter Snigaards Nedbrydelse købtes, som nævnt alt Kronens
Gods i Snesere Sogn m. m. af Grev Thott til Gavnø —
men Snigaards Saga l) lever endnu i Sognets Befolknings
Ihukommelse og maa ikke dø, selv om dens faa sidste
Rester forgaa, hvilket har været den dybeste Aarssag til
disse Liniers Fremkomst.

Angaaende Navnene >Snégaard« og »Snigaard« maa jeg bemærke, at
Gaarden i Kronens Jordeboger skrives »Snégaard«, men Navnet »Snigaard«
bruges af alle heri Sognet, saa det hai derved vundet Hævd, og er ogsaa
analrg med Sni og Snisore, hvilket sikkert forekommer i Valdemar d. 2.s
Jordebog af 1231, der er langt ældre end Kronens Jordeboger.
fForfatterens Anmærkning.)

Historisk Samfund
for Præstø Amt.
Det vil være rigtigt at indlede den første Aarbog,
som historisk Samfund for Præstø Amt udgiver, med nogle
Oplysninger om Samfundets Tilblivelse.
Ideen til de historiske Samfund, hvis Formaal er at
vække og nære Interessen for den paagældende Egns og
vort Lands Historie, er ikke opstaaet her i Amtet, men er
kommen til os fra Jylland.
Det er Stevns, der har Æren for at have bragt Sagen
frem her i Amtet. Den ydre Anledning dertil var vistnok
Dannelsen af Hojerup Lund, en national Samlingsplads,
hvor man vil rejse Mindestene for kendte Mænd. Man
tænkte sig saa dertil knyttet et historisk Samfund for Stevns
Herred. Dette med andet havde til Følge, at jeg i de
stedlige Blade skrev en Artikel, hvor jeg paapegede det
uheldige i at et saadant Samfund blev begrændset til et saa
snævert Omraade som Stevns. Der blev derefter sendt Op
fordring til kendte Mænd i Amtets forskellige Egne om at
støtte Sagen. Tanken vandt varm og udelt Tilslutning, og ved
et Møde i Storehedinge i Januar Maaned bestemte man at
henvende sig til alle Amtets Præster, Lærere og andre,
somTman mente vilde interessere sig forSagcn, og samtidig
vedtoges det, at indvarsle til et Møde i Næstved 1. Febr.
1912. Paa dette Møde vedtog man at oprette Foreningen
under Navn af Historisk Samfund for Præstø Amt. Lige
ledes vedtoges et Forslag til . Vedtægter for Foreningen,
udarbejdet i nær Tilslutning til Love for de alt bestaaende
historiske Samfund i Ribe og Vejle Amter. Disse Ved
tægter, der vel nærmest maa betragtes som foreløbig, lyder
saaledes:
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V edtægter
for

»Historisk Samfund for Præstø Amt.«
§ ISamfundets Formaal er at vække og nære den histo
riske Sans i Amtet:
1. Ved Udgivelse af en Aarbog.
2. Ved Afholdelse af Foredrag, navnlig paa historiske
Steder.
§ 2.
Medlem af Samfundet er enhver, som indmelder sig til
Styrelsen og betaler et aarligt Bidrag af mindst 2 Kr, eller
mindst 25 Kr. én Gang for alle.
Alle Medlemmer modtager Aarbogen gratis.
§ 3.
Samfundet forestaas af en Styrelse paa 9 Medlemmer,
bosiddende i Amtet. De vælges ved almindelig Stemme
flerhed for 3 Aar. Hvert Aar afgaar 3, de to første Gange
ved Lodtrækning. Stemmesedler udsendes med Aarbogen
og maa være tilbagesendte inden 15. Januar.
Styrelsen vælger Formand, vedtagcr Forretningsgangen
og fordeler Arbejdet mellem sig.
§ 4Aarbogen udsendes i December Maaned; samtidig der
med opkræves Aarsbidraget. Sammen med Aarbogen ud
sendes en trykt Medlemsliste.
§ 5Regnskabsaaret gaar fra Januar til Januar. Regnskabet
revideres af to Revisorer, der vælges hvert Aar tilligemed
Styrelse. Et Uddrag af Regnskabet udsendes samtidig
med Aarbogen.
Samfundets Kassebeholdning indsættes i en Sparekasse.
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Derefter foretoges Valg af Styrelse, der kom til at bestaa af følgende:
Kammerherrerinde Oxholm, Rosenfeldt, Vordingborg,
Baronesse Reedtz Thott, Fedgaarden, Amtmand A. Vedel,
Næstved, Gaardejer H. Didriksen, Mandemark, Lærer Jen
sen, Snesere, Pastor Mejnertsen, Mern, Lærer J. Harrekilde,
I-Ierlufmagle, Forstander N. R. Svendstorp, Stevns, og Lærer
Henrichsen, Magleby.
Styrelsen konstituerede sig og valgte Amtmand Vedei
som Formand, Forstander Svendstorp som Sekretær og
Lærer Jensen, som Kasserer.
Endvidere skal kun nævnes, at Foreningen samme Dag
lod afholde et historisk Foredrag af Hr. Kaptejn Rockstroh,
København.

Til foranstaaende Redegørelse, hvormed Rammerne
for Foreningen er angivet, vilde jeg gerne føje en ind
stændig Opfordring til Amtets Befolkning om at give disse
Rammer Liv og Indhold ved at indmelde sig i Foreningen.
I samme Grad som Foreningen vinder Tilslutning, vil A r
bejdet kunne forstærkes og udvides.
GI. Egcdegaard v. Storehedinge i Septbr. 1912.

N . R . Svendstorp,
Medlem af Bestyrelsen for Samfundet og dettes Sekretær.
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Medlemsliste.
Andersen, Jens, Lærer, Roneklint, Præsto.
»
Kr., Skomager, Lund, Rødvig.
»
L. Jacob, Gaardbest., Snesere.
»
P. H., Slagter, St. Hedinge.
»
Th., Murermester, Mern.
»
H. C., Gaardejer, Ellerødgaard, Vordingborg.
Andreasen, Redaktør, Næstved.
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