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For hundrede Aar siden.
Af Førstelærer Herbo, Olstrup.

ordligst i Præstø Amt, godt gemt mellem Valløs og Gammel-

N

køgegaards tætte Skove, ligger Lellinge.
I Degneboligen der residerede for 100 Aar siden Sogne
degn til Højelse og Lellinge Menigheder Student Ole Werdelin.
Nogen stor Pædagog var han vel aldrig, men efter Indbe
retning af 1808 ,,udretter han, hvad han efter sine Siels- og
Legemskræfter formaar. Anden Undervisning, end hvad der
egentligen henhører til Christendoms Kundskaber,* kan ikke ven
tes af ham. Han skriver endnu godt, som sees af den ved
lagte Gienpart af Examens Lister, der er fra hans Haand*)“ .
Seks Aar senere kommer Skolelov af 1814. Gamle Wer
delin kan slet ikke følge med. Rundt om stikker det nye Ho
vedet frem og 1er ad ham.
Og Sognepræsten, højærværdige Provst Mandrup Peder
Kruuse, er nidkær som en Ulykke og saa ham hellere resignere
i Dag end i Morgen for ret at faa Højelse og Lellinge Sognes
Skolevæsen sat i Trit.
Werdelin trækker sig mismodig og lidt fjendsk tilbage i
Degneboligen, ,.hvis Vaaningshus er i ganske god Stand, men
Udhusene ere nedfaldne“.
*) Denne og følgende Citeringer er Afskrift af Lellinge og Højelse
Sognes Skoleprotokol for 1809—1827, ført af Provst M. P. Kruuse. (Se
Zakarias Nielsen: Provsten i Højelse).

— 4 —
Ak ja! Det ene svarer til det andet!
Og saa skrives der 1816.
Gamle Werdelin lurer! Hvad mon „vor Far“ indberetter
i Aar. —
Han har en bestemt Følelse af, at det lakker mod Enden
med Degnedømmet. Det gælder nu kun om at drage Tiden ud,
og saa redde, hvad reddes kan.
At man dog ikke kan lade ham sidde i Fred! Han er
kun 77 Aar og i alle Maader frisk og rørig. Der snakkes om
at antage en Hjælper! Pyh — sagtens en af disse nymodens
Seminarister! •
Ærgerligt med de 2 Bønder, der i Fjor rendte til Amts
provst Bøgh i Herfølge og sladrede om, „at Lellinge Degnebo
lig aldeles forfalder, da en Del af samme er allerede nedfalden,
og det øvrige henstaar Aar efter Aar, uden at nærværende Degn
gør det ringeste derved“ .
Men godt var det, han i Tide havde lugtet Lunten, saa
at han, da Amtsprovstens Skrivelse arriverede med bestemt Paabud om at istandsætte Boligen „og paa Skrivelsen at paategne,
at samme er kommen ham i Hænde“ , kunde notere: „Længe
førend dette haver jeg kiøbt baade Langhalm, Tækkegarn, Kieppe
og Søm til Tagets Brøstfældighed. Underdanigst O. Werdelin“ .
Længe førend dette . . . ! Ha, ha! Der fik Amtsprovsten
og de 2 Sladderhanke en lang Næse!
Hvorvidt de indkøbte Materialer blev anvendt efter Bestem
melsen, melder Historien intet om.
Men samtidig sad Provst Kruuse i Højelse Præstegaard og
indberettede:
„Skolelæreren er den gamle Sognedegn til Højelse og Lel
linge Menigheder, Student Ole Werdelin, 77 Aar gammel, der
nu føler Alderdommens Byrde og des Aarsag ej er, hvad han
tilforn har været. Jeg har tilforn erklæret, at jeg højst ugerne
vilde fortrædige Oldingen, der er sine Dages Maal saa nær*),
men skulde Undervisningen, saa vidt ske kan, ikke forbedre sig,
saa maa jeg, hvor nødigen jeg gør det, andrage paa Forandring.
Jeg beder kun, at jeg endnu noget maatte se Tiden an“.
*) W. levede 12 Aar derefter.
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Da Vinteren kom, blev Werdelin syg. Han bestemte sig
som Følge heraf til at resignere, sikkert ikke helt uden Pres fra
Provst Kruuse, der mundtlig meddelte Amtsprovsten denne glade
Tidende.
Budskabet var imidlertid forhastet! Alt som Solen steg
højere paa Himlen, vendte den gamle Degns Kræfter tilbage, og
snart var han i fuld Vigeur — og nægtede at resignere.
Det var dog for galt! Højærværdigheden griber Pennen
og tilskriver Amtsprovst Bøgh:
„Da jeg sidst havde den Ære at tale med D. H., berettede
jeg, at den gamle Degn til disse Menigheder og tillige Skole
lærer i Lellinge havde i Sinde at resignere. Han har nu betænkt
sig. Men da han formedelst sin høje Alder og dermed for
bundne Svaghed er mindre formuende til at forestaa sit Embede,
og — hvad jeg i min sidst indgivne Indberetning, Skolevæsenet
angaaende, har givet at forstaa — er aldeles uskikket til at fore
staa samme som Skolelærer, saa beder jeg, at det af D. H. maa
blive ham paalagt at resignere eller at antage en Vicarius, der
maatte være duelig til at iagttage hans Pligter i Særdeleshed
med Undervisningen i Skolen. Et saadant Subjekt, navnlig Hans
Christensen, Qaardmand Christen Hansens Søn i Borup, dimitte
ret med fordelagtigt Vidnesbyrd fra Skolelærer-Seminariet i
Brøndbyvester, har meldt sig med Ønske om at blive antaget;
men jeg har naturligvis intet Svar kunnet give ham, forinden
jeg havde indhentet D. H.s Mening. Jeg beder, at jeg, snarest
muligt, maatte modtage D. H.s Befalning, den omskrevne Sag
betræffende“.
Ærbødigst
Højelse, den 16. Septb. 1817.
M. P. Kruuse.
„Befalningen“ kom. Den paalægger Skolekommissionen
„ufortøvet at tage den 51. § i Anordn, af 29. Juli 1814 til Følge,
paa det Lellinge Sogn inden næste Vinter-Semester begynder,
kan vorde forsynet med en til Skolehold duelig Mand“.
Denne Skrivelse blev „straks Degnen Werdelin communiseret samt ham paalagt, at han uden videre Henstand til Skole
kommissionen maatte erklære sig, hvad enten han vilde resignere
eller antage den foreskrevne Medhjælper“.
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Men Werdelin erklærede sig ikke til Skolekommissionen.
Werdelin blev vred!
Derimod skriver han et — saavidt det kan skønnes —
bittert og bistert Brev direkte til Amtsprovsten, hvilket Jenne
meddelte Provst Kruuse i følgende Skrivelse, der, trods dens
bestemte Paabud, røber lidt Medfølelse med den gamle Degnemand:
„Et ubesindigt Brev har jeg under 5. d. M. faaet fra Deg
nen Werdelin, hvori han paa en upassende Maade klager over,
at man ikke længer er tilfreds med ham som Skolelærer; men
uskønsom glemmer han, at man har taalt ham saa længe som
man har, skønt der i flere Henseender har været Grund til Mis
nøje, og slet ikke betænker han, at han ved sin Fremfærd ud
sætter sig for ganske at vorde afsat.
Den respektive Skolecommission beder jeg foreholde ham
dette og i mit Navn sige ham, at han ved Føjelighed mod
Commissionen i den Foranstaltning, jeg i min sidste Skrivelse
har paalagt samme at træffe, sørger paa sine gamle Dage bedst
for sit eget Vel.
Eet af to maa straks ske; enten maa Werdelin resignere
eller antage en Medhjælper, som man kan være tjent med, og
lønne paa passende Maade; det første er han i mine Tanker
bedst tjent med; dog staar det til ham selv, hvilket han vil
vælge. Han tilbyder vel at ville give en Medhjælper aarlig 50
Rdl. N. V., 4 Tdr. Byg, 2 Tdr. Rug samt det halve Læs Tørv,
som svares ham af de 18 under Skoledistriktet hørende Gaarde.
Medhjælperen skulde da logere i Skolen og iøvrigt sørge for sig
selv! Men med saadanne Vilkaar kan jo denne ikke være tjent.
Werdelins Embede er af gode Indtægter, og Commissionen maa
jeg tilholde ufortøvet at se det udført, som jeg i mit forrige
Brev har paalagt samme.“
Ærbødigst
Herfølge, d. 6. Oktb. 1817.
Bøgh.
Naa saadan! Den gamle Filur forbigaar os! Skolekom
missionen farer i Harnisk og tilsender Werdelin en Skrivelse,
hvori fordres „Deres ufortøvede og positive Svar paa nærværende
vort Brev, og ikke uden at drage Dem til Ansvar ville (vi) taale,
at De ved at forbigaa os eller ved at svare os ubesindigen til-
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.sidesætter den Respekt, De som Underordnet er Deres Foresatte
skyldig“ .
I Skrivelse af 17. Oktober gaar Werdelin ind paa at antage
,.Subjektet“ til Medhjælper. Lønnen bliver 100 Rdl., 4 Tdr.
Rug, 4 Tdr. Byg, 9 Læs Tørv og 1 Favn Brænde, og da Plad
sen i Vaaningshuset er indskrænket og Udhusene nedfaldne, „og
vi (o: Skolekommissionen) desuden maatte frygte Ubehageligheder
af hans og Deres daglige Samvær“, ordnes det saaledes, at Med
hjælperen foreløbig faar Ophold i Skolestuen, hvori han da ind
flytter med Seng, Kiste o. s. v.
Degnen betydes samtidig, at han er ganske uden Ret til
at blande sig i den fremtidige Undervisning, og at „Subjektet“
er uden nogensomhelst Pligt til at besørge Kirketjenesten.
Lad os se det Inventar, som for 100 Aar siden prydede Lel
linge Skole; rimeligvis var det hverken værre eller bedre andre
Steder.
L e llin g e

S k o l e s I n v e n t a r i u m , s a a l e d e s som
b e f a n d t e s 2 5. J a n . 1 8 1 8 :
1. Tvende Eegeborde, det ene paa løs Fod, det andet paa
Pæle i Jorden.
2. Fire Fyrre-Bænke.
3. En gammel Biilægger-Ovn, hvorpaa staar et Jernlod.
4. Tvende Hylder af Fyrrebræder.
5. Munthes Fædrelandshistorie. 1 Expl.
6. 5 Exempt af Thonboes Bibelhistorie.
7. En ny Bibel.
8. 6 Regnetavler.
9. Fransens Regnebog.
10. En stor, sortmalet Fyrretavle.
11. 3 Exempt af den hellige Skrifts Hovedlærdomme.
12. Skolehielpekassens Fundatz.
13. Et Skole-Atlas.
Store Hjælpekilder stod altsaa ikke til den unge Lærers
Raadighed. Dog, han havde Ungdom, god Villie og — stort
-Haab om at blive Degnens Eftermand.
Provst Kruuse kan derfor allerede efter et halvt Aars For-
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løb indberette, at han „fuldkommen svarer til det Haab, jeg
tilforn har ytret om ham. Med megen Beskedenhed og Retskaf
fenhed i Forhold forener han rosværdig Flid og Duelighed i sit
Kald, hvoraf Virkningen kendeligen har vist sig i Børnenes Frem
gang, endskønt han endnu i den korte Tid ej har kunnet af
hjælpe alle Fortidens Mangler. Hans højgrevelige Exellence,
Vallø Stifts høje Foresatte, Hr. Greve af Moltke, har naadigst
behaget at give mig Løfte om, at ved Forandring med Degnen,
hvorom jeg nedenfor skal tale, skal bemeldte Seminarist Chri
stiansen vorde ansat som Kirkesanger, hvorved jeg i hver Hen
seende lykønsker Menigheden og mig selv.
Degnen bor i Degneboligen, hvis Udhuse samtlige er til
Grunden nedfaldne og Tømmeret paa nogle Stumper nær borte.
Af Degneboligen staar intet uden en Stue, et lidet Kammer og
Køkkenet, samt en Bod i Gaarden. Skolejorden, som benyttes
af Degnens Søn, som er Husmand i Lellinge og anvender Gød
ningen paa sine egne Fæstejorder, til Skade for Eftermanden, er
aldeles udslidt. Skolestuen er adskilt fra Degneboligen og. bestaar af Halvdelen af et Fæstehus, Vallø Stift tilhørende. Her
bor Degnens Medhjælper, fordi intet Rum haves for ham i Degne
boligen. Skolestuen er i højst maadelig Forfatning, Lokalet me
get for indskrænket til Beboelse for Læreren og det 'Antal Børn,
som søger Skolen, og frembyder et væmmeligt og usundt Op
holdssted. Det var ej muligt for Hs. Højærværdighed Hr. Stiftspastor Hemmer, der paa Patronatets Vegne var til Stede ved den.
sidste Skole-Examen, og mig at udholde Skolens lumre Kvalm,,
men vi nødtes til at afholde Examen i Kirken. Da det nu ikke
længer saaledes kan vedvare, og Degnen, uden derom at have
meddelt mig mindste Anmeldelse, nu ogsaa ganske udebliver fra
Kirketjenesten i Lellinge, som Medhjælperen, skønt han ej endnu
dertil er forpligtet, forestaar og efter min Anmodning tillige fører
Protokollerne, saa er det nødvendigt — hvad ogsaa den respek
tive Amts-Direktion har vedtaget — at der hos det Kongelige
Danske Cancelli andrages paa Degnens Afskedigelse med Pen
sion, hvorved Skoledistriktet vil komme i Besiddelse af Degne
boligen og sættes i Stand til at opføre ny Skolestue m. m., som
da bliver at forbinde med, hvad der af Degneboligen endnu staar“ .
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I Begyndelsen af 1819 udarbejdede Provst Kruuse et For
slag til Skolevæsenets Ordning. Med Hensyn til Degnen inde
holdt det følgende:
,.Degnen Werdelin er som sagt en næsten 80-aarig Olding,
og vi ville nødigen, at han skulle have skellig Aarsag til at be
svære sig over os eller Mangel paa Udkomme i de Aar, der
kan være tilbage for ham. Vi foreslaa derfor til Pension for
ham følgende, hvormed vi tro han som Enkemand og eene
Menneske kan og bør være tilfreds: 50 Tdr. 42/2 Skp. Byg samt
hvad Naturalier af 49 Gaarde enten i Natura eller, efter hans
egen Overenskomst med Beboerne, i Penge har været ydet, nem
lig af hver Gaard 1 Brød, x/2 Gaas og 10 Æ g“ .
Værdien af disse Naturalier sættes til: Brød 2 Skilling pr.
ÎZ, halve, fede Gæs a 2 Mk., 1 Snes Æg a 8 Skilling.
Da Afskedigelsen lader vente paa sig, afsender Provst
Kruuse 20. Maj en Mindelse, hvori bemærkes, ,,at den forraadne
Ovring over Skolestuen ved en Storm i dette Foraar har forskudt
sig ganske til den ene Side. Falder den, drager den efter Rime
lighed Skorstenen med sig. Loftet synker og taales ej at træde
paa. Væggene frembyder Aabninger, saa den nu ikke alene ei
et stygt, men tillige et farligt Opholdssted, hvor til Vinteren
næppe kan holdes Skole. Naar jeg hertil føjer, at Skole-Commissionen, dersom Skolevæsenet ikke med Degnens Afskedigelse
inden Vinteren sættes i Brug af Degneboligen, intet Locale kan
foreskaffe til Børnenes Undervisning, saa har jeg sagt alt og
holder det unødvendigt at skrive mere i saa Maade om denne Sag“.
Ogsaa Medhjælperen begynder at blive utaalmodig, hvad
der ikke kan undre, naar Hensyn tages til Skolestuens Tilstand.
At Lellinge Lærerembede efter det udarbejdede Skoleforslag, der
næppe er ham helt ukendt, vil faa rigeligt af denne Verdens
Goder, forringer naturligvis ikke Utaalmodigheden.
Den 21. August 1819 afsender han følgende Skrivelse
til Provst Kruuse. Som det ses, minder den i forbløffende Grad
om Højærværdighedens Pen. Har denne ikke i det væsentlige
forestaaet Udarbejdelsen, maa man beundre den unge Mands
Evne til at efterligne sin høje Foresattes Skrivemaade:
„ Deres Højærværdighed o. s. v.!
Da jeg for nu næsten 2de Aar siden, nemligen fra 1..
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NoVb. 1817, blev antaget til at være Degnen Werdelins Medhielper i Lellinge Skole, var Deres Højærværdighed saa god —
saa som Degnen ikke vilde give mig enten Kost eller Huslye —
at forskaffe mig Middags Maden hos Qaardmand Anders Hansen
i Lellinge, ligesom jeg ogsaa med Hensyn paa Eftertiden, da
man for Brødets Skyld gierne giør, hvad man kan, var villig til,
saa sorn ingen anden Lejlighed fandies, at tage mit Husleje i
den liden og forfaldne Skolestue, hvor jeg tillige maatte læse
for Børnene. — Nu har Anders Hansen opsagt mig Middags
Maden til Michelsdag d. A., og jeg veed paa intet andet Sted
at faae den; ligesom jeg ey heller, naar jeg ellers skal være
renligen og sømmeligen klædt og have lidet for mit Arbejde,
seer Udvej til af det, som jeg nu nyder, at kunne betale derfor.
Desuden er det D. H. bekiendt, at jeg nu ey længere kan op
holde mig i Skolestuen eller der holde Skole, saasnart Vinter
kulden begynder. Loft, Vægge og Døre er saa forfaldne og
søndre, at ingen Varme kan haves. Taget over Skolestuen hvi
ler paa 3de Sparrekoble, hvoraf de 2de Spårretræer ved den ene
Ende er afraadnede, og altsaa bæres Taget af blot det ene brøstfældige Sparrekobbel. Det hele har forskudt sig til den ene
Side og er, som D. H. selv har set, ved en mødende Storm
udsat for tillige med Skorstenen at nedfalde, saa det er højst
voveligt at opholde sig derunder.
D. H. ved bedst, hvor højst besværligt det har været mig,
nu næsten i 2de Aar, i hvilke jeg har været Degnens Medhjæl
per, at nyde min Føde, arbejde og sove i et Rum, som inde
holder i Længden
i Breden 53/4 og i Højden 374 Alen,
hvor desuden staar min Seng, min Kiste o. s. v., — (mit Brænd
sel maa som bekiendt ligge uden for paa Gaden) — og hvor
desuagtet et ikke lidet Antal Børn dagligen skal undervises.
Her er en saa kvalm Luft og ofte en saa utaalelig Lugt, at man
har ondt ved at nære .sig. Jeg tør heri beraabe mig paa D. H.s
■eget Vidnesbyrd, som ved Skole-Examen og andre Lejligheder,
naar De har været her, selv har tilstaaet, at De ey kunde ud
holde at opholde Dem i Skolestuen, men har maattet gaa uden for.
Jeg har, saa godt jeg kunne, taalt alle Besværligheder, da
jeg giennem D. H. havde hans høje Exellence, den nu højsalig
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Hr. Greve Moltkes naadigste Tilsagn, at jeg ved Forandring med
Degne-Embedet skulle være saa lykkelig at erholde dets Kirke
sanger Brød, ligesom De og senere har sagt mig, at De har
haft den Godhed for mig at anbefale mig til høysammes Hr.
Søn, den yngre Hr. Greve, Vallø Stifts nu værende høje Curator.
Brødet er kiert; jeg har derfor taugt og ikke før nu, da min
Tilstand saa meget forværres, andraget nogen Klage. D. H. ville
derfor ikke vredes paa mig, naar jeg nu nødes til ydmygst at
bede, at min nuværende Tilstand ved Dem, som min nærmeste
Foresatte, maatte forelægges den ærede Skole-Commission, og
det ved samme paalægges Degnen Werdelin, foruden anstændig
Løn at forskaffe mig Livets Fornødenheder frit og et Opholds
sted, hvori jeg kan bierge mig og forrette min Gierning, da jeg
ellers, da jeg umuligen kan komme ud af det, saaledes som jeg
nu har det, nødes til, hvor højst nødigen, som D. H. nok ind
ser, jeg end giør det, til Michelsdag d. A., at forlade min Medhielper-Tjeneste hos Degnen.
I al Fald vover jeg herhos ydmygst at bede, at D. H., som
stedse har vist Yndest for mig og Tilfredshed med mit Forhold,
hvorfor jeg herved med skyldig Ærbødighed takker Dem, frem
deles gunstigen ville tale et godt Ord for mig hos Stiftets høje
Curator, høyvelb. Hr. Kammerherre, Greve Moltke, at jeg, som
ellers er uden Levebrød, maatte være i naadigst Erindring, om
nogen Vacanse forefaldt.
Lellinge, d. 21. August 1819.
Christiansen.
S. T. D. H. bedes at undskylde, at jeg ey mundtligen
har andraget ovenstaaende for Dem. Jeg ville have talt derom
sidstafvigte Søndag, da De var her til Guds Tjeneste; men jeg
ved selv, at jeg er forlegen ved at tale ved slige Lejligheder
og ville derfor heller skrive.“
Denne Skrivelse, forsynet med Provst Kruuses Paategning,
hvori tilkendegives, at „jeg ey kan andet end give Christiansen
den fuldkomneste Ret“, blev tilstillet de øvrige /Medlemmer af
Skolekommissionen, d’Hrr. Stiftpastor Hemmer og Cancelliraad
With, der begge forsynede den med deres ubetingede Tilslutning,
og Skrivelsen gik derefter til Præstø Amts Skoledirektion den
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23. August og blev derfra videresendt til det Kgl. Danske Cancelli
med Andragende om Degnens Afskedigelse.
Da Kancelliets Afgørelse trækker i Langdrag, anmoder Prov
sten Grev Moltke, i sin Egenskab af Sognets Kirke- og Skolepatron, om „selv at forestille d. K. D. Canc. den trængende
Nødvendighed af den omskrevne Sags Afgørelse og derved fore
bygge de Uordner, som ved længere Udsættelse true Kirke- og
Skolevæsenet.“ Angaaende Christiansen „kan jeg ikke andet
end inderligt ønske, at jeg maatte beholde ham som Kirkesanger
i Lellinge, saa meget mere som jeg ældes og maa ønske i min
Embeds-Kreds at see mig omgiven af Medembedsmænd, som
jeg kan elske, og paa hvilke jeg kan forlade mig.“
Ogsaa Sognemændene skyder nu til Degnens hældende
Vogn, idet de under 18. Oktb. tilsendre Provst Kruuse nedenstaaende:
P. M.
„Vi undertegnede Gaardmænd i Lellinge Sogn ønsker at
beholde Skolelærer Hans Christiansen, som er indsat til Skole
lærer i Lellinge Sogn, at maatte vedblive i Lellinge Sogn, saa
vel til at lære vore Børn til at læse som til Kirkesanger i Lel
linge Sogn for bestandig fo r b e s t a n d i g efter vort Ønske, Om
d e t m ed og vi o g vi gi. d e re s T i l l a d e l s e v il v æ re
o s t il l a d t.u
„Det understregede kunne jeg ey rigtig læse eller forstaa,“
bemærker Provsten, som iøvrigt raadede Sognemændene at hen
vende sig til Amtsprovst Bøgh, da Amtsskoledirektionen maaske
deraf kunde tage Anledning til yderligere at forestille det K. D.
Canc. Trangen til Sagens Afgørelse.
Raadet blev fulgt og efterfølgende Skr. overbragt Amts
provsten. Naar Hensyn tages til Sognemændenes forrige, lidt
ubehjælpsomme Henvendelse, tør det med Sikkerhed antages, at
Provst Kruuse har laant sine kære Sognebørn baade Haand og
Hoved til Udarbejdelsen.
Ærbødigst P. m.
„Af vor Sognepræst, højærværdige Hr. Provst Kruuse, har
vi erfaret, hvad vi desuden ere overbeviste om, at han intet har
efterladt for at bringe vort ved Degnen Werdelins Ladhed og
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Uformuenhed, i langvarig Uorden bragte Skolevæsen igien i
Orden, eg høyligen glædede vi os ved den umiskiendelige Nytte,
der for os og vore Børn stiftedes ved Seminarist Christiansens
Undervisning og Forhold, som af S. T. Hr. Provst Kruuse for
2de Aar siden er anbragt til at være Degnens Medhielper ved
Skole-Undervisningen.
Men nu vil denne i Forhold og Embeds-Gierning saa brave
Lærer, skiønt vi, efter bemeldte Hr. Provstens Udsagn, fra Skolepatronens, høyvelbaarne Hr. Kammerherre, Greve Moltkes Side
kunne, hvad vi saa gierne ønske, have Haab om at beholde ham,
forlade os til næste første November, fordi' han, som Sagerne nu
staa, visseligen er nødt dertil . . . . .
Det er dog tungt, saare tungt, om vi, der villigen yde,
hvad vi skulle til Kirke- og Skolevæsen, igien skulle komme til
bage til den gamle Uorden. Da betalte vi et fattigt Menneske,
som er Sognets Almisselem, for at lære vore Børn at læse, Vi
selv arbejdede med dem, saa meget vi kunne. Vi vare skaansomme over Degnen, hvor lidet end hans Efterladenhed fortiente
det; men han ældedes: vi tænkte det bedst at overlade til Dø
den at giøre en Forandring, indtil Sagen dog virkeligen gik
for vidt.
Nu mene vi, at, naar Degnen afskediges, kunne det i Degne
boligen endnu staaende lidet Kammer og Kiøkken indrømmes
Læreren, og Stuen anvendes til deri at give Undervisning for
Børnene, indtil Aarstid og Omstændigheder tillade at opføre
ordentlig Skolebygning. Degnen kan ikke derved sættes i For
legenhed, som allerede nu faar sine Fornødenheder fra Sønnen,
der er Dreyer af Profession, har et velbygt og rummeligt Huus
her i Byen og nu i nogle Aar, Embedet til saa megen Skade har
drevet, eller rettere fordrevet, og høstet Skolejorden, hvis Straa
han anvender til Giødning paa sin egen Fæstejord. Om han
ey ville handle sønligt, saa er* det dog billigt, at han giver Em
bedet det ubetydelige Vederlag straks at modtage Faderen, som
er Enkemand og eene og desuden efter hans Indkomster maa
være velhavende Mand, og af sin Pension kan betale for sig.
Skulle dette i sig selv vistnok billige ikke kunne finde Bifald,
saa formene vi dog ærbødigst, at det bør tillades Christiansen
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som Degnens formentlige Eftermand, da her ingen anden Udvej
gives, at holde Skole i Stuen i Degneboligen, endskiont vi nok
indsee, at dette, formedelst Degnens Vrangvillighed, vil have
mange ubehagelige Følger. Vi faa da se til, hvorledes vi, ind
til Degnen som snarest er udfløttet, ved vexelviis at have Chri
stiansen hos os eller paa anden Maade skaffe ham Huslye og
Ophold. “
Lellinge, d. 23. October 1919.
Paa samtlige Lellinge Gaardrnænds Vegne,
ærbødigst.
I en Efterskrift paa Sognemændenes Andragende tager
Provst Kruuse for Alvor Bladet fra Munden i stærke og ankla
gende Ord.
Han skriver:
„Endskiønt jeg vist nok ingenlunde med Velbehag griber
Pennen for atter at skrive om en Sag, den jeg, som Deres høyædle Høyærværdighed selv veed, baade mundtligt og skriftligt,
hvilket Genparterne i min Skole Protokol udvise, ofte og vidtløftigen har afhandlet; saa bliver det dog Pligt for mig at fyldestgiøre mine Sognemænds til mig, i forestaaende P. m., tilgangne
Opfordring.
Hvorledes kunne jeg andet end billige og anbefale, hvad
af dem er fremført,, da det er Sandhed? De have, som mig
synes, grundigen talt Lellinge Skolevæsens Sag; ogsaa jeg skal
endnu engang vedrøre denne; men nu først noget om Kirkevæ
senets, hvorom hine intet har talt. — Det er, for saa vidt angaar
Kirketjenesten i Højelse, hvor Werdelin, som Degn tillige til
Høyelse Menighed under forrige Roeskilde Amt, er pligtig til
at fungere, for dette Amts høyærværdige, forhenværende Provst,
nu Biskop, Ridder Hertz, som Medgrund til Werdelins foreslagne
Afskedigelse, andraget, at han i nogle Aar paa egen Haand al
deles er udebleven fra Kirketjenesten, endog naar forbemeldte
Hans Høyærværdighed visiterede. Her har en Skolelærer, som
efter gammel Orden skal assistere ved Sangen, eene forrettet
samme. Men dennes Tilstedeværelse undskylder ey Werdelins
Fraværelse. Han er Degn, lønnes for at være det og bør, saa

lidet som jeg eller nogen anden Embedsmand vise Skiødesløshed i Embeds Sag. Ovenmeldte erfare vel det Kongelige Danske'
Cancellie af de høysamme med forbemeldte høyærværdige
Hr. Biskoppen, Werdelins Afskedigelse betræffende, forelagte
Documenter. Denne uundskyldelige Skiødesløshed har han nu
ogsaa i 1 Aars Tid brugt i Lellinge Sogn, og havde ikke den
godmodige Christiansen, hvis Pligt det dog in statu qvo ingen
lunde er, paa min Anmodning, og fordi jeg, der saae en For
andring med Degne Embedet imøde, ikke ville give Anledning
til forargelige Optrin, siden paataget sig alle Degnens Forret
ninger, saa havde baade Menighed og jeg i Hensigt til Sangen
ved vor Gudstieneste været i Forlegenhed. Men Werdelin har
nu paa 3. Aar ey været til Herrens Bord — hvor kan man un
dres over, at en Mand, der, som Lærer i en christelig Menighed,
ey skammer sig ved at give et saa yderligt forargeligt Exempel,
lidet bekymrer sig om, hvad enten der i Guds Huset hersker
Orden eller ey. Denne Forlegenhed venter endnu, dersom Deg
nen faar Lov at blive og Christiansen nødes til at forlade os.
Degnen er gammel — maatte man maaske indvinde. Jeg sva
rer: Ja! gammel og — yderligen lad; det første unskylder ingen
lunde det sidste, og jeg vilde blues, som man blues over en
Usandhed, om jeg i min Overbevisning fandt Medhold for min
Paastand, at han, naar han havde villet — thi skiønt han er
gammel, har han dog god Helbred — selv kunne have forrettet
sin Tieneste i Kirken. I Skolen! dette er et andet Spørgsmaal.
Naar der handles om Embedsgieming her, saa tilstaar jeg, at jeg
gierne for længe siden havde seet ham bortfiernet herfra; thi
hertil har den vankundige Mand aldrig haft Kraft (?) og endnu
mindre Lyst. Opfindsom er han, naar det gielder om at ud
tænke og i hans eeget — at jeg saa skal tale — Gudfrygtigheds Sprog at udlede taabelige Chicaner eller tilvende sig em
Sportel: dette har jeg i 32 Aar prøvet. Men hos mig vare Chi
canerne spildte, og jeg har uden at fornærme Velanstændighed
og mit Embeds Værdighed holdt ham Stangen. I Skolen har
jeg ey fordret andet eller mere af ham end det, hvortil hans
Evner tilstrakte; men hverken ved blid eller ublid Tiltale har jeg
kunnet vække ham af den dybe, dovne Søvn. Forhenværende-
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Provst i Biefverskous Herred, afgangne Hr. Tønnesen, har en
Gang for mange Aar siden ved Anledning af Sognefolkets Klage
givet ham offentlig en drøy Irettesættelse for hans Ladhed, men
udrettede intet.
Endnu bør Jeg besvare det Spørgsmaal, som er — jeg tilstaar
det — en virkelig Bebrejdelse! — hvorfor jeg da ey længe før
har — ham til vel fortient Tugtelse — paatalt hans Embeds
Uvæsen? Jeg har vel giort saa, som af det nyes nedskrevne
sees: men jeg burde ikke have ladet det blive derved! vist nok!
jeg kunne svare adskilligt herpaa, men jeg vil lade mig nøye
med at sige følgende: Forældrene i Lellinge vare stedse meget
brave. De hialp sig for det første paa den af dem i forestaaende
P. m. anførte Maade. Siden stræbte de selv med deres Børn.
Jeg kom til Hielp ved at læse i mit Huus for den til Confir
mation stundende Ungdom næsten heele Aaret, naar untages
Høsttiden. Saaledes læste jeg for mange i 2de, for nogle i 3
Aar og havde temmeligt Hæld i mine Bestræbelser. Og nu —
jeg spørger — gaar vel god Mand gierne i Værk med at for
trædige andre saa længe der endnu er et Glimt af Haab om
Bedring tilbage, og hvor længe tror man ikke at. skimte dette?
Desuden tænkte jeg som Sognefolket: „Han ældes, Døden giør
vel snart en Forandring, lad ham da fare med Fred“. — At jeg,
hvor yderlig misfornøyet jeg er med den ey hæderlige Werdelin,
har behandlet ham med Skaansomhed og megen Skaansomhed,
vil Deres Høyærværdighed af mine Skolevæsens Indberetninger
have erfaret, og derom vidner ogsaa efter min Mening mit For
slag i Hensigt til hans Pension.
Jeg slutter med at gientage, at under Lellinge Skolevæsens
nu værende, forvirrede Tilstand veed jeg intet Rednings Middel
uden Werdelins snare Afskedigelse, da ellers hverken Huslye
kan forskaffes Læreren eller Undervisnings Locale tilveyebringes
og den hele mislige Sag komme i Oreen.“
Høyelse, d. 23. October 1819.
ærbødigst
Kruuse.
Denne kraftige Salut kunde være sparet, i det Cancelliet
samme Dag underskrev Werdelins Afskedigelse og tilstod ham
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den af Provst Kmuse foreslaaede Pension, hvilket blev forkyndt
ham den 2. Novbr. af Kruuse, som skriftlig tilføjede:
. og at
aitsaa Ole Werdelin det snareste ske kan maa udflette og tømme
Degneboligen.“
Rimeligvis har der ved denne Lejlighed været Sammenstød
mellem Parterne; thi allerede Dagen efter maa Sognefogden til
ligemed en af Bymændene af Sted til Degneboligen for at gen
tage Oplæsning af Afskedigelsen og paase, at W. udleverede
Kirkens Altertøj, Embedsbøger o. s. v. til Christiansen. ,,Skulde
W. mod Formodning nægte saadant, da have I nøye at bemærke
hans Svar og herpaa at tegne samme, saaledes som I i al Fald
efter Samvittighed Lovligen agter at tilsvare.“ Ved samme Lej
lighed blev det paalagt Sognefogden at tælle Havens Træer.
Tællingen gav til Resultat, at der i Degnens Have fandtes
17 Æble-, 2 Pære-, .28 Kirsebær- og 10 Blommetræer samt 2
Aske og 4 Hasselstubbe. „Dog Selv at flyte af Degpeboligen
-og udryde sit Boeskab Det nægtede han.“
Aitsaa maatte de tvende Mænd atter til Degneboligen den
11. November og oplæse følgende:
,,W. maa dog vel selv indsee, at Degneboligen, skiønt den
af ham er kiøbt, ey kan tilhøre ham længere end for hans Em
beds Tid. Denne er nu, i Følge det Kongelige danske Cancellies Resolution af 19. October sidstleden til Ende, og Boligen
skal efter høysammes Resolution beholdes af Distriktet, som ait
saa skal indløse Werdelins til geystlige Enke Casse udstedte
Obligation, maae først det Spørgsmaal, efter af Retten udmeldte
Mænds Syens Foiretning og Taxation er afgjort, om Distriktet
skal betale den med den fulde Kiøbesum, hvorpaa Werdelins
Obligation lyder, eller denne selv forholdsviis tilsvare Fældet paa
Degneboeligen.
For nu at faa det iordenbragt, og vi ikke nødes til om
sider at anvende alvorlige Tvangs Midler, ville I gode Mænd
æske Werdelins bestemt Svar om og naar han vil u d flø tte
af D e g n e b o lig e n og herpaa tegne samme, at Skole Commis
sionen der efter kan tage Forholds Regler og foranstalte det For
nødne.“
M. P. Kruuse.
With.
Hemmer.
2
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Denne Gang lovede W. at flytte og gøre Boligen ryddelig
til om Aftenen den 30. November.
Syns- og Taksationsforretningen fandt Sted samme Dag og
gav til Resultat, at Degneboligens'Værdi sattes til. 10 Rigsdaler
5 Mark.
Een besk Pille fik W. endnu at sluge, idet Cancelliet resol
verede, at han paa Grund af Degneboligens Forfald skulde del
tage i Betalingen til Sjællands Stifts gejstlige Enkekasse med 15»
Rigsdaler 4 Mark 10 Skilling.
Men dermed sluttede saa ogsaa Werdelins Embedsfortræde
ligheder.

Gaardejer Hans Didriksen
fra Mandemark.
en 1ste Juni døde Gaardejer Hans Didriksen fra Mande

D

mark. Han var med til at stifte ,,Historisk Samfund for
Præstø Amt“ og har lige fra dets Oprettelse i 1912 og til sin
Død været et virksomt Medlem af Samfundets Bestyrelse. I
Aarbogen 1915 skrev han en fortræffelig Biografi af den bekendte
Præst af den gamle grundtvigske Retning F. E. Bojsen, ,,Bud
stikken*^ Udgiver, og i Aarbogen for 1918 findes fra hans
Haand en fornøjelig Skildring af gamle Skikke og Overtro paa
Møen.
Hans Didriksen var en retsindig og brav, vel begavet og
dygtig Mand; men hvad der særlig karakteriserede ham som
Personlighed og gjorde ham til en Pryd for den danske Bonde
stand, var hans aandelige Interesserethed, hans dybe Respekt for
og Kærlighed til de aandelige Værdier, forenet med stor Ihær
dighed i Udførelsen af den daglige Dont, Arbejdsglæde og Nøj
somhed.
Hans mangeaarige Ven og politiske Meningsfælle, Fr. Boj
sen, Rødkilde, har i ,,Møens Dagblad“ skrevet nogle Mindeord

— 20 —
om den Afdøde, der kan antages at ville interessere Samfun
dets Medlemmer. Med dertil erhvervet Tilladelse aftrykkes de
nedenfor.

A. Vedel.

tter er en af vore bedste Mænd falden, om end ikke paa

A

Valpladsen, saa dog midt i Livets Kamp og Gerning.
Gaardejer H a n s Di d r ik s e n af Mandemark er i Gaar død i
København efter en Operation, ,som man mente var vel overstaaet. Ved det sørgelige Budskab staar hans Venner som lam
mede og uforstaaende. Vi kan ikke fri os fra at spørge i Angst:
Truer der os nogen Sorg, for hvis Braad han skulde skaanes?
Det er ikke let i Hast at samle Tanker og Minder for at
give et Billede af denne elskelige Mand. For mig, der har
kendt dem begge, ligger det nær at sammenstille ham med Dan
marks berømteste Bonde, N. J. T erm a ns en, om end denne var
naaet videre baade i Evner og Udvikling. Men man vil forstaa
mig, naar jeg siger, at H. D. var af Termansens T y p e , samme
Støbning. Selv i ydre Væsen gjorde de et Indtryk af Lighed,
og end mere, naar man fik Lejlighed til at skimte ind i Sjæle
nes Indre. Det er denne Art af Karakterer, der bærer den aandelige Side af Dansk „Bondekultur“ højt over Hverdagslivets
Syssel.
H. D.s offentlige Ry naaede vel højest, da han for nogle
Aar siden ved Natidnalmusæets 100 Aars Mindefest traadte frem
som Folkets Ordfører med en Tak for Oldforskernes store Værk.
Han vandt da alle Tilhørerne, baade lærde og læge.
Men fremfor alt andet, hvad der kan siges til hans Ros,
staar dog d e t, hvori han utvivlsomt er naaet videre end de aller
fleste andre, ja, hvori maaske næppe nogen har overgaaet ham,
og som ialfald altid har vakt min dybeste Beundring; det er hans
næsten vidunderlige Gerning i sit lille Hjem i Mandemark. Dette
er et af Landets f o r n e m s te Hjem — ikke ved Arv eller Rang;
men lad mig her skildre Rammen for denne mærkelige Virk
somhed.
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H. D. og hans udmærkede Hustru havde bosat sig paa en
lille Gaard, ,,Solbakken“ , paa 30 Tdr. Land mellem de store
Klintebakker ud imod Havet. , Den lille Gaard var endda priori
teret, og de havde intet andet Rygstød ; men begge tog fat med
fremragende Dygtighed i de tunge Aar for Landbruget. Saa fik
fik de efterhaanden i Tilgift 4 Sønner og 6 Døtre, alle med
ypperlige Evner og Arbejdsiver; det var ligefrem Øjenlyst at se
denne Børneflok samlet. Og nu kommer Underet! Det er lyk
kedes for dette lille Hjem ikke alene at give alle Børnene en
v i r k e l i g Opdragelse, der knyttede dem inderligt til Hjemmet,
men endog at give saavel Sønner som Døtre en saadan Under
visning, at den har banet dem Vejen til ansete Stillinger rundt
omkring, ude og hjemme, og altid har de bragt Glæde med sig
hjem. Tænk blot dette, at der til Tider blev holdt flere Børn
til Studeringer i København og andetsteds! Og endda blev der
Raad til i Ferierne at samle de fleste i Solbakkegaarden, snart
baade Børn og Børnebørn. Jeg har i mange Aar kun kunnet
se paa alt det som et Under, et saadant, som kun har kunnet
gennemføres, fordi der var lagt en særegen Velsignelse i Arbej
det paa ,,Solbakken“ . H. D. vilde netop nu kunne have sagt,
at han havde fuldendt Løbet og naaet det meste af sine hjem
lige Maal, og Resten kunde han rolig betro sin trofaste Hustru,
der vil bevare Hjemmet, som han har efterladt det og under den
samme Gudsvelsignelse.
Dette Hjem er Mindesmærket fremfor noget andet for H. D.
og hans Hustru, og det taler indtrængende til alle Forældre og
Børn.
Ældre Møenboere vil mindes, at H. D. efter sin Fader
arvede Hvervet som ordførende Stiller for det moderate Venstre
og udførte Hvervet, saa at vi havde Ære deraf. Nu skulde jeg
inderlig have ønsket at kunne være Ordfører for vore Venner,
naar de snart samles for at følge ham til Graven. Desværre
mægter jeg det ikke, men maa nøjes med ved disse Linier at
udtrykke: Ære over hans Minde og Gudsvelsignelse over hans
efterladte.
Rødkilde, 3. Juni 1918.

Fr. Bojsen.

Optegnelser over gamle Skikke
og Folketro paa Møen.
Af Hans Didriksen.

I

min Barndom og Ungdom for 50— 60 Aar siden fejredes

Fastelavn næsten i alle Landsbyer her paa Møen saaledes:
En 14 Dages Tid før Fastelavn mødte et Udvalg af Byens Karle
hos en Gaardmand for at „bestille“ Fastelavn, som det hed,
d. v. s., spurgte vedkommende Mand, om de vilde tage imod
hele Byens Ungdom til at fejre Fastelavn, og samtidig aftaltes
da med Mand ög Kone, hvilke Madvarer, man ønskede ved
Festlighederne eller „Lavet“, som det altid kaldtes. Traktemen
tet bestod altid af koldt Bord, bestaaende af hjemmebagt Hvede
kage, Sigte- og Rugbrød, Grisesylte, Smør, Ost, saltet Lamme
kød og Medisterpølse; dertil af Drikkevarer hjemmebrygget
„Godt-Øl“, Snapse, Kaffe, og til hver Aften Punsch med Rom
eller Essents. Naar der saa var gjort Aftale med et Par Spillemænd, var Forberedelserne til Festlighederne gjort.
Fastelavns Søndag Eftermiddag ' samledes saa alle Byens
Karle til Hest udenfor Lavsgaarden og slog med Knebler en lille
Tønde (fyldt med Aske el. lign.), ophængt i et langt Reb tværs
over Vejen, i Stykker, og derefter trak man Hovedet af en død
Hane*), anbragt ved Benene i Rebet, hvor Tønden havde hængt.
*) Min gamle Bedstemoder (født 1790) fortalte, at i hendes Barn
dom havde man i hendes Fødeby, Udby ved Stege, ved Fastelavnsrid-

— 23 —
Den Karl, som fik Hanehovedet, var „Forkarl“ for Lavsfestlig
hederne, og den, der slog det sidste Tøndeaaand ned, var „An
denkarl“. Søndag Aften var der derefter Spisning og Dans til
henimpd Morgen. Mandag hvilede man ud. Tirsdag Morgen
samledes alle Karlene i „Lavsgaarden“ for at „gaa rundt med
Hanehovedet“ . Dette havde Byens unge Piger i Forvejen pyn
tet saaledes: Paa Enden af en ca. P / 4 Al. lang Stok var Hane
hovedet anbragt med en Rigsdaler paa Kant i det opspilede Næb
(Symbol paa, hvad den krævede ind), og langs ad Stokkens
Sider var saa anbragt alle Pigernes lange, røde og spraglede
Silkebaand — den Gang brugte alle Kvinder lange, kostbare
Silkebaand som Hage- og Nakkebaand, de sidste ofte Alen
lange —. Forkarlen, der mødte med høj Silkehat, pyntet med
Silkebaand, bar saa „Hanehovedet“, mens Andenkarlen (ligeledes
med høj Hat) gik ved hans Side og alle Karlene paa to Geled
der bagefter. Og saa gik det .med Musik i Spidsen rundt til
alle Byens Gaardmænd, hvor man gik lige ind i Stuen, stillede
sig op i et Par Rækker og sang Fastelavnssange. Derpaa blev
de bænkede, fik Mad, Snapse og 01 og tilsidst en lille Svingom
oppe i Storstuen, hvor Konen i Gaarden nød den Ære at danse
første Dans med Forkarlen og Hanehovedet, hvorpaa Manden
som Tak.for Besøget gav en Rigsdaler eller to til Forkarlen.
Efter endt Byomgang samledes man i Lavsgaarden til Bal
hele Natten sammen med alle Byens Piger. Maden var koldt
Bord med Grisesylte, 01 og dygtig med Snapse. Langt ud paa
Aftenen drak man Punsch under Afsyngelse af Skæmteviser.
Onsdag sov man ud. Torsdag Aften samledes man til „Mad
gilde“, „Pigernes Aften“ . Hver Pige medbragte da fra Hus
bond og Madmoder Fødevarer, navnlig Æ g, og Bordet bugnede
hele Aftenen med „flækkede Æ g“ , Punsch ud paa Aftenen og
Dans, ved hvilken Pigerne havde Ordet, d. v. s. bød op til Dans.
ningen en l e v e n d e Kat i Tønden; en Gang hændte det der, at Katten
blev fuldstændig rasende af den raa Behandling, saa da den slap ud,
sprang den op og bed en af Karlene frygtelig i Laaret. Ved samme Lej
lighed rev de Hovedet af en l e v e n d e Hane; men det var uhyggeligt
at se, hvorledes denne efter hvert Træk kunde' svinge sig op paa Rebet
og Skrige.
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Fredagen var „de Gamles“ Dag og Aften i Lavsgaarden; Op
dækningen var som hos de Unge, og ligeledes Dans. Fredag
udhvilede de Unge, men samledes saa atter Lørdag eller Søndag
til „Regnskabsgilde“ ved Mad og Dans. Regnskabet bestod i,
at Forbruget af Madvarer og Drikkevarer, Brændsel og Lys op
gjordes og fordeltes mellem Karlene — Drengene gik for halvt.
I Almindelighed blev det saadan noget som 3 —4 Rigsgaler til
hver.

Gammel Almuetro og Talemaader.
Julen: Dersom nogen tager Lyset af Bordet Juleaften, lever
Vedkommende ikke næste Aar ud.
Mus eller Rotter maatte absolut ikke nævnes ved Navn —
man skulde f. Eks. bruge Benævnelsen „Uté“ i Stedet for; thi
ellers blev man plaget af Utøjet i kommende Aar.
Juleaften eller Dag maatte man ikke klippe Haar eller Negler
ejheller maatte Kvinderne sy; thi i saa Fald fik man henholds
vis daarligt Hoved eller Hænder.
For en 40—50 Aar siden brugtes endnu enkelte^Steder
den Skik at „drive Julen ud“, som det hed, og dette skete da
„Knuds Aften“ (Dagen efter Hellig tre Konger). De Unge kunde
da samles i Flokke — for det meste grimt ompyntede — for
at lave Halløj med Naboer og Genboer; men Besøget endte jo
gerne med, at man blev budt indenfor for at blive trakteret.
Nytaarsnyet maatte man ikke fø rs te Gang se tomhændet;,
thi saa vilde man komme til at lide Mangel i det nye Aar. Hvad
man derimod tilfæ ld ig v is (ikke beregnet i Forvejen) havde i
Haanden, vilde man faa rigeligt af i Aaret.
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Kyndelmisse Nat skal man lægge en Høvisk ud paa Sneen ;
hvis den da blæser bort om Natten, behøver man ikke at spare
paa Kreaturfoderet — vi vil da faa tidligt Foraar med Græs.
Bliver den (Høvisken) derimod liggende, saa skal man spare paa
Foderet.
Foraaret: „Støfning“ (Stævning) af Pile skulde absolut ske
paa „Nær’et“ (Næde), ellers vilde Pilene ikke skyde godt igen.
En for nogle Aar siden afdød veloplyst Bonde sagde en
Gang til mig, at han ubetinget helst vilde saa Ærterne paa „Tordmaaneds-Nær’et“ (Marts Maaneds Næde).
Herovre paa Møen blev i min Barndom saaet mange Ær
ter; men kun faa Steder kunde man høste Kogeærter — d. v. s.,
at de let kunde koges møre. Forskellen var uomtvistelig. Rime
ligvis stammede Forskellen fra Beskaffenheden af forskelligt
Jordsmon; men en mig nærstaaende paalidelig Mand sagde en
Gang, at det var Saamandens egen Skyld, naar han ikke høstede
Kogeærter; han skulde blot, før han begyndte paa Saaningen,
tage fire Ærter af Sækken og paa forreste Hjørne af Marken
sætte en i Syd, en i Nord, en i Øst og en i Vest, saa vilde
det aldrig mislykkes at høste Kogeærter.
Hampen: Smaafuglene er, som bekendt, meget begærlige
efter Hampefrø og kan derfor ofte slemt hærge det modne Hampefrøstykke. En meget paalidelig Mand sagde imidlertid til mig en
Gang, at det var meget nemt, naar man s a a e d e Hampen, at
foregribe slige Angreb af Fuglene. Man skulde blot, sagde han
med den fuldeste Overbevisning, under Saaningen lægge tre
Hampefrøkærner u n d e r T u n g e n og saa, vel at mærke, udføre
Saaningen „tiendes“ (ikke tale til nogen under Saaningen), da
vilde Fuglene afgjort ikke røre det modne Hampefrø.
En for faa Aar siden afdød dygtig Gaardmandskone tillod
aldrig, mens hun var „ved Styret“ , at Koerne første Gang blev
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trukket ud af Stalden paa Græs om Foraaret, uden at der første
Dag var lagt en.Økse eller ,,andet Staal“ paa Dørtærskelen, hvor
Koerne skulde over; thi Anbringelsen heraf sikrede mod Misheld
med Kreaturerne i Sommerens Løb.

Samme Kone brugte som ufravigelig Regel, at lægge Ild
gløder i Skoldekarret, førend Vandet kom deri til Skoldning af
Grisen. Paa samme Maade forholdt hun sig med Bryggerkajret“ ,
naar „Rostvisken“ var nedlagt deri; hun var sikker paa, at denne
Handling foregreb Uheld ved Skoldning og Brygning.

Samme Kone blev meget vred, da jeg paa min første Søns
Daabsdag efter gammel Regel s e lv kom med Drengen ud af
Stuen til Vognen, for at række ham til ,,Gudmoderen“ og ikke
efter ,,ufravigelig“ gammel Skik vilde sætte ham op paa en af
Hestene først. ,,Jo, han s k a l ride først“, sagde hun, „ellers
bliver han aldrig dristig ved Kreaturerne“ .

Høst: Man skulde ufravigelig stryge Leen e fte r endt Ar
bejde om Aftenen; thi ellers vilde „den Onde“ ride paa den og
ødelægge Æggen.
— En Høstpige vil nødig binde det sidste Neg i Marken;
thi saa bliver der raabt: „Hun faar den gamle!“
— Det sidste Læs i Høst kaldes „Skarelæsset“ .
— I min Farfars Tid brugtes det endnu, at lade det sidste
Havreneg ligge paa Marken til „Jøden Opsals“ Hest (Jøden fra
Upsala), d. v. s. Odins Hest. Odin har nemlig Bo i den store
Hule, der findes midt oppe paa den store Dronningestolevæg
paa Klinten. Dette Neg blev ofret, for at Odin ikkè skulde nedtrampe Sæden med sin ottefodede Hest.
Storken skal ses første'Gang fly v e n d e ; ser man den
s p a n k e n d e omkring, da vil man i Aarets Løb komme til at
lede efter sit Behov.
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Kaalen (Hvidkaalen) skal hyppes fø r St. Hansdag; bliver
den ikke det, vil den ikke lukke sig — gaa i Hoveder den
Sommer.
Naar Gøgen ser den første Høstak i Engene, kukker den
ikke mere den Sommer.
Lam, som bliver født i Østenvind, er altid slemme til at
bræge.
I mit Barndomshjem blev alle nyfødte døde Lam u f r a 
v i g e l i g altid h æ n g t op i et lavstammet Piletræ udenfor Gaar
den — i Stedet for at blive nedgravede — og blev hængende
der, indtil Resterne forsvandt, bortført af Krager el. 1. Det var
os som Børn en saa selvfølgelig Sag, at det skulde være saaledes, at jeg desværre aldrig fik at vide, h v o r f o r det blev
gjort.
Naar Grisen blev slagtet, maatte under Arbejdet med dens
Skoldning eller Skrabning Ordet ..Børster“ ikke nævnes af nogen;
thi saa blev Grisen ikke pæn, fri for Stubbe. Min Fader sagde,
at i hans Ungdom kunde Udtalen af det forbudte Ord let ind
bringe vedkommende en Ørefigen af „Manden“.
Slagtningen af Grisen skulde ogsaa helst foreteges paa
„Nær’et“ (Næde) ellers blev Grisen lodden under Skrabningen.
Ret — og „avet“ om. Man troede at dreje „ret“ om
(d. v. s. med Solen) i Stedet for „avet“ om (imod Solen) var
af stor Betydning for er heldigt Udfald af saa overordentlig
mange Foretagender. Man skulde f. Eks. a ltid begynde ved
fjermer (højre) Forhjul, naar man skulde smøre Vogne, og saa
gaa bag om; glemte man dette og gik „avet“ om, vilde der
uvægerlig ske Uheld ved Kørslen. Et Eksempel, der ogsaa
skulde bekræfte dette, er mig fortalt saaledes, at den Bygmester,
der satte Spiret paa Vor Frelsers Kirke paa Kristianshavn, faldt
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ned under Arbejdet og slog sig ihjel, fordi han havde ladet
Spiralgangen om Spiret slynge sig m o d Solen.
En Snog i Læsset. Ældre Folk plejer endnu den Dag i
Dag at sige, hvis man vælter med et Kornlæs i Høsten: „Saa
er der en Snog i Læsset“. De gamle var nemlig sikre paa, at
dersom man tilfældig fik en Snog eller Hugorm op i Læsset,
hvilket kan ske ved Rivelse eller Bælgsæd, da vilde Læsset
uvægerligt vælte eller glide af, førend det naaede hjem til Laden.
Ved en belæsset Vogn, f. Eks. Høstlæs eller Rislæs, maatte
man aldrig for Nemheds Skyld krybe ind under Vognen til mod
sat Side. Gjorde man det alligevel, vilde man ufravigelig vælte
med Læsset.
Nisseringen. I min Barndom var det endnu ikke saa sjæl
dent, at man paa en af Bondegaardens Udhusvægge saa ophængt
T r æ r in g e n af et gammelt, udslidt Arbejdsvognhjul, hvoraf
Eger og Nav var borttaget; det var en Nissering, der gjorde det
temmelig umuligt for Nissen at komme ind og stjæle i Gaarden;
thi førend han kunde slippe ind, skulde han først løbe lige saa
mange Omgange rundt om hele Gaarden, som Vognhjulet i sin
Tid havde løbet.
Ved Bordet. Gamle Folk sagde altid, naar de tilfældigt
tabte et Stykke Brød paa Gulvet: „Aa, Herregud !“ Det lød som
en undskyldende, beskeden Bøn til Vorherre om ikke at vredes
over skødesløs Behandling af Brødet. Man bør her erindre,
hvor ganske anderledes strengt Udkommet for det d a g lig e
Brød ofte maatte være.
— Dersom man ved Bordet tabte Brød ud af Munden,,
sagde gerne vedkommende: „Nu spørger vi snart Dødsfald i
Familien“ .
— Bordknive maatte aldrig ligge over Kors paa Bordet;
de gamle rettede det ufravigelig; det betød Ufred i Huset. Ligesaa maatte en Kniv aldrig ligge med Æggen opad, saa skar
man Vorherre.
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— Kom de gamle til at hikke, sagde de gerne: „Hvem
mon der nu har travlt om mig“ bagtalte).
Otn at „binde" og „løse". At man kunde b in d e et Dyr,
der vilde gøre Ulykker, med M u n d e n (ved en Formular), troede
de gamle fuldt og fast paa. Jeg har hørt flere gamle, aldeles
troværdige Folk paastaa det som noget afgjort, de selv havde
været Vidne til. En Mand og en Kone fortalte mig, at en Gang
ved Hoverihøstarbejdet paa Herregaarden „Nordfeldt“, hvor der
var mange Høstfolk samlede, traf en Mand, som kendte Formu
laren, en Hugorm, som han tog op med Hænnderne og legede
med i alles Paasyn, uden at Ormen gjorde Tegn til at bide;
men han anede ikke, at en af Tilskuerne kendte Formularen til
at løse. Dette gjorde denne imidlertid stiltiende, og i samme
Øjeblik bed Ormen Manden frygteligt.
— Et Par Heste, som løb vildt løbsk med en Vogn med
flere Mennesker paa, „bandt“ en tilstedeværende Mand, saa de
straks standsede; men Hestene duede aldrig til noget fra den
Dag af.
— Min Fader, som ellers ikke mente sig at være over
troisk, og forøvrigt var en vel oplyst Mand, troede fuldt paa
denne Kraft. Han kendte Formularen, men vilde aldrig lære
mig den. Han sagde mig kun den første .Sætning, der lød saalades: „Vorherre styrer en gal Mand“ ; thi, sagde han, naar du
ikke kender Formularen, bliver du ikke fristet. Han havde aldrig
selv benyttet sig af Kunsten; men, sagde han, hver Gang, jeg
ser en Snog eller Hugorm, kommer Fristelsen, og jeg slaar der
for straks Krybet ihjel.

Snesere By i Fortid og Nutid.
Ved fhv. Lærer Jensen, Snesere.

nesere By kaldes i Valdemar Sejrs Jordebog 1231 Snesør, i
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de ældste Arkivregistraturer Snisøræ, senere skrives dens
Navn Snesør, Snetzør, Snedsere, sjældnere Snesen, Snesett og
Snesered.
Vi tror nu, at Byens Navn afledes af den Form, som dens
Marker i Vest havde i gamle Dage, da den begrænset i Syd,
Vest og Nord af større Vandløb som en „Øre“ strakte sig ud
imod den Vest for liggende Bøgesø Sø, der oprindelig var en
Fjordarm af Karebæk Fjord med Saltvand, hvilket fremgaar af
Jordebogen over Snigaards Len af 1513. Her paa „Øren“s ell.
Halvøens vestligste Punkt laa den gamle Borg Snegaard, der
efter Sagnet var opført af Næssekongen Sne eller Sni, deraf
Navnet Snisøre, senere Snesere.
Enkelte mener, at Byens Navn skriver sig fra dens 20
Gaardbrug efter Udskiftningen, og at dens rette Navn er Snesen
eller Sneserby, men denne Antagelse kan vi ikke anse rigtig,
da det er bevisligt af gamle Jordebøger, at Byen til forskellige
Tider har haft baade over og under 20 Jordbrug foruden Præstegaard og Degnebolig; tilmed tror vi, at Snegaard var til, før
Byen byggedes, og at den ligesom adskillige Byer i Omegnen
skylder den nærliggende Hovedgaard sin Tilblivelse og har faaet
sit Navn derefter, saaledes som Byen Basnæs af Bastnæsborg og
Egersborg af Egersborgen.
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Byen — og det meste af Sognet — hørte efter Valdemar
Sejers Jordebog under Kronen 1231, men 1264 fragik dette med
mere Gods i Omegnen som Arv til Erik Plovpennings Døtre,
Agnes og Jutta; da disse saa senere stiftede det saakaldte AgneteKloster i Roskilde, henlagde de Størstedelen af deres Gods der
til, og saaledes ogsaa det i Snesere Sogn. Da de imidlertid
blev kede af Klosterlivet, tog de deres Gave tilbage og solgte
store Dele deraf til omboende Herremænd og Klostre, og.paa
Valdemar Atterdags Tid ses det af de ældre Arkivregistraturer, at
da ejede de ansete Herremænd Tue Galen, Jep Bassæ, Peder
Due, Niels Esgesen (Lange), Erik Nielsen Gyldenstjerne saavel
som Agnete Kloster et stort Antal Gaarde i Byen og Sognet.
Da Tue Galen 1388 faldt i Unaade hos Dronning Margrethe som
Landsforræder, solgte han sin Del af Snigaard til Cort Molkte
paa Rønnebæksholm, som 1391 solgte dette og alt sit Gods i
Egnen til Dronningen, der deraf oprettede Snegaards Len, hvilket
senere forenedes med Rønnebækskolm som Gave til Fr. d. 2.s
Kansler, Casper Paslich, efter hvis Død 1597 det i de nærmeste
Aar etter henlagdes under Vordingborg Hovedlen.
Det var dog kun en mindre Del af Snesere By, der hørte
under Snegaard, og som senere Ejere af Byen nævnes i 14. og
15. Aarh. foruden omboende Herremænd baade Agnete Kloster
og Skovkloster. Deres Parter faldt ved Reformationen tilbage
til Kronen, som ved Mageskifte eller de saakaldte Genbreve til
byttede sig Størstedelen af Sognet. Kronen ejede sikkert det
meste af Byen (og Sognet) til omtrent 1645, da Krist. d. 4.
overdrog Admiral Christoffer Lindenow til Bækkeskov, foruden
mere Gods i Egnen, 7 Gaarde i Snesere for hans Udlæg til
Kronen i Krigen 1643—45, hvilket Gods arvedes af hans Sviger
søn, Axel Urne til Bækkeskov, ifølge Skøde af 24/4 1672; men
nogen sikker Kundskab over Byens Ejere faar man dog først ved
Markbøgerne at 1682. Efter disse ejede af Snesere By:
Kronen: 7 Helgaarde og 4 Halvgaarde, som senere lagdes
til Prins Georgs Livgeding. Bækkeskov ejede 7 Helgaarde, 3
Halvgaarde og 3 Huse. Hammer Kirke ejede 1 Helgaard, Rønne
bæksholm 1 stor Gaard paa 13 Tdr. Hrtk. Vordingborg Latin
skole ejede 1 Helgaard, Vordingborg Slot 1 Halvgaard, som
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indtil 1736 var bortforpagtet til Degnene Vitus Hansen Schreiber
og Bisgaard, desuden Præstegaard og Degnebol, 1 Halvgaard paa
2 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Hrtk., ialt 27 Hel- og Halvgaarde
foruden Huse.
Ved Prins Georgs Død 1708 faldt dennes Gaarde tilbage
til Kronen 1714, som ogsaa senere tilkøbte sig Bækkeskovs
Gaarde til Brug for den af Fr. d. 4. 1701 oprettede Landmilits.
Saaledes ejede Kronen' hele Byen fra 1714—47 med Und
tagelse af 2 Selvejergaarde i Nedenbyen (altsaa 29 Gaarde), da
den solgte Kirken med Kirkegodset, 3 Smaagaarcie og 3 Huse
til Københavns Borgmester, Justitsraad Helt, hvilket ved hans
Død atter købtes af Kronen, som saa afhændede Kirken tillige
med Bøndergodset heri Sognet m. m., ialt 370 Tdr. Hrtk., til
den store Jordegodssamler Grev Otto Thott til Gaunø ved Skøde
af 15/i2 1762, der ogsaa efter den „Nederbyen“ overgaaede
Ildebrand 3. Paaskedag 1771 tilkøbte sig de to Ejendomsgaarde
dersteds, saa hele Byen var nu samlet under Gaunø til 1870,
da Baroniet nu har bortsolgt hele Byen til Arvefæste og afstod
Kirken til Selveje fra 1/ 1 1912.
Om Byens Udseende før Udskiftningen henvises til omstaaende Rids, taget efter Opmaalingskortet af 1779 over Byen
af Landmaaler Trojel, som findes i Gaunø Godsarkiv. Sammen
holdt med Jordebogen af 1794 saa Byen saaledes ud, og Fæ
sternes Navne var da :

Eftei
F fter
Jordebog. Matr. af
1794
1844

Nr.
„
„
„

Beboernes Navne Gaardenes nuv. Navne

1 Mtr.Nr. 7 Niels Jensen...............
2 n n 15 Axel Hildebrandt . . . .
3 n >, 4 Niels Hildebrandt. . . .
4 » n 19 Anders Jensen Smed.

„Søgaard“.
„Sølvstensgaard“.
„Humleskovgaard“.
„Dyssegaard“.

)t it 18 Kristen Hansen...........
10 Rasmus Steffensen . ..
n

„Svanekærsgaard“.
„Toftegaard“ .

„
„

5
6

„
„
„
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»
„
„
„
„
„

7
8
9
io
H
12
13
H
15
16

u
»,
n
n
n
n
n
n
»,
n

n 14
n 8
j» 11
tt 5
a 23
)) 13
» 6
>> 22
n 16
n •12

Peder P edersen.........
Anders Jensen Rytter.
Niels H ansen.............
Lars Nielsen...............
Jørgen Steffensen. . . .
Søren Steffensen . . . .
Peder Hildebrandt .. .
Jens Andersen...........
Jeppe Jensen .............
u. Peder Pedersen . . .

„Delhøvgaard“ .
„Storga arden“.
„Bangebjerggaard“ .
„Kværnagergaard“.
„Borrehøjgaard“.
„Teglværksgaarden“.
,,Spangsgaarden“ .
„Skovbygaard“ .
„Kongskildegaard“.
„Brønshøjgaard“ .

„
„
„
„

17
18
19
20

a
n
»
>j

n
n
n
n

9
21
20
17

Hans Jensen...............
Lorents N ielsen.........
Jens Pedersen...........
Sognefgd. Lars Jensen

„Overdrevsgaarden“.
„Tvedemosegaarden“ .
„Sønderskovgaard“ .
„Sneseregaard“ .

Beliggenhed i Byen
Vestligst i Nederbyen.
Østfor Nr. 1.
Nordøst for Præstegaarden.
„Gøngehøvd.“ Svend Poulsen i Vænget
til Matr. Nr. 15.
Østlig i Byen syd for Matr. 11.
Nord for Matr. 11 og 18 ud til Gaden,
hvor Vejen gaar til -Tappernøje.
Sydøst for Møllebækken.
I Skolemarken lige overfor Præstegaarden.
Syd for Matr. Nr. 10.
Syd for Matr. 8.
Syd for Matr. 13.
Nord fpr Matr. 13 v. Vejen til St. Røttinge.
I Skolemarken mellem Matr. Nr. 5 og 8.
I Vænget til Matr. Nr. 14.
Mellem Matr. 7 og 15.
Nordfor gi. Vej til St. Røttinge, nu Huset
Matr. Nr. 34.
I Vænget syd for Matr. Nr. 17.
Syd for Matr. Nr. 23.
Syd for Matr. Nr. 9.
Syd for den nuværende Skole.
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Gaardenes Matr. Nr. sammenlignes med de gl. Jordebogs Nr. af
1779 og 94 (se Tavlen), a. Vandværk, b. Roms Brønd. c. Den gamle
Degnegd. d. Fh. Smedie. e. Do. f. Gadestevne-Stenen m. Majtræet,
g. Remise til Sygevogn. h. Sprøjtehus, i. Kilden (Englænderne 1807)..
j. Christen Fries Pottefabrik, k. Niels Blommeskovs Hus (1726). 1. Kroen,
m. Vandmølle, nedreven før 1682. n. Gøngehøvdingens Gd. (Skødet af
1666. De punkterede Nr. er Gaardenes Plads før Udskiftningen 1803 efter
Opmaalingskortet 1779.
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Mærkeligt nok svarer Gaardens Jordebogs Nr. af 1794 ikke
til den ellers aim. anvendte Orden „Solordenen“ Ira’ øst Himlen
rundt; men om de 1738 og 1771 Byen overgaaede Ildebrande
kan have haft en forandret Beliggenhed af Gaardene til Følge
er muligt, dog synes Gaardenes Numer-Orden i Skødet til Grev
Thott af 1762 heller ikke at vise anden Beliggenhed.
Nogle af de udflyttede Huses Plads i Byen før Udskift
ningen vil senere blive omtalt, de fleste blev ikke som Gaardene
nedrevne for at anvendes som disse til Opførelsen af nye Be
boelser paa de dem tildelte Jorder i Byens Overdrev, idet de
fleste Beboere foretrak at blive boende i Byen og først efterhaanden udflyttede dertil, blev deres gi. Beboelser i Byen staaende,
solgtes eller lejedes ud til nye Beboere, hvilket i Forening med
Degnegaardens Nedlæggelse 1817, der indrettedes til 4 Beboel
ser, og den gi. Skoles Nedlæggelse 1857, som ligeledes af
Kommuneraadet indrettedes til 4 Beboelser, har gjort, at Byen
tæller en talrig Arbejderbefolkning. Anderledes med Gaardene,
deres Udflytning og Nedrivning fuldendtes i Løbet af faa Aar,
og kun ganske enkelte af disse Vaaningshuse omdannedes til
Beboelse. Husenes Udflytning til de dem tildelte Jorder i Over
drevet, skete først langt senere, og enkelte er først udflyttede der
til for ca. 20 Aar siden.
Nu 1918 .har Byen 21 Gaarde mellem 3 og 10 Tdr. Hrtk.,
5 do. mellem 1 og 3 Tdr., 18 Huse med over 4 Skpr. Hrtk.,
19 mellem 1 og 4 Skpr., samt henved 40 Huse uden anden
Jord end en Have. Ved Matriklen af 1844 paalignedes Byen
172 Tdr. 7 Skpr. 2A/2 Albm. Hrtk., hvoraf Præstegaardens, Degne
gaardens og Skolens privilegerede Hrtk. udgør 11 Tdr. 1 Skp.
P/2 Albm. Byens Areal udgør 1492 Tdr. Ld.
Skovene til Byen, som i forrige Aarhundreder udgjorde om
kring 400 Tdr. Ld., er nu helt afdrevet med Undtagelse af en
lille Lystskov langs „Hulebæk“ paa ca. 5 Tdr. Ld., tilh. Gaarden
Matr. Nr. 7. Den var beliggende øst og syd for Byen. Den
øst for Byen strakte sig over „Overdrevet“ , Overdrevsgaarden og
Dele af Gaardene Matr. 6, 7 og 8 og kaldtes O v e r d r e v s s k o v e n . Den var tillagt de 7 Bækkeskovsgaarde og havde et
Areal af 200 Tdr. Ld. 1 Lindenows Skøde af 24/± 1672 omtales
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her ansat en Jakob Skiøtte, som gav 10 Skilling’ i Kaldspenge,
men den vaf allerede inden det 18. Aarh. for en stor Del af
drevet, og allerede 1748 anføres i en gi. Skovtakseringsbog,
at der var tillagt et Hus dersteds, nu Matr. 35, 6 Skpr. Htk.,
vistnok oprindelig Byens Vogterhus, nævnt i Sognets Kirkebog
1707. Fra den Tid brugtes Skoven mest til Græsgang for løsgaaende Kreaturer, hvorom Navnene i Udskiftningsforretningen:
,,Hestehaven“ . „Kohaven“ og „Kalvevænget“ minder; den havde
dog ved Skovtakseringen 1682 en Skovskyld af 25 Svins Olden.
Syd for Byen mod Baarse Bymarker og sammenvokset med
„Baarse Vesterskov“ laa ,,Prins Georgs Skov“ af mindst 200
Tdr. Lds. Størrelse. Her var ansat Skovfogder til langt op i
det 18. Aarh.; saaledes nævnes i Kirkebogen hersteds Skovfouget
Hans Pedersen, død 1708, Anders Jensen til op imod 1720 og
Christen Skovfouget, død 1740. Efter Skovtakseringen 1682
havde den Olden til 38 Svin og var henlagt til Kronens Bøn
der. Den blev i Slutningen af det 18. Aarh. og indtil 1820’erne
ødelagt af Snesere og Baarse Bymænd ved frække Skovtyverier.
Naar et tykt Lag Sne dækkede den tilfrosne Jord, sendtes der
Bud til de omliggende Byer med de Ord: „Saven er filet“ —
og saa vidste man Besked. En kort Søvn, og ved Midnatstide
stævnede fra alle Sider Slæder mod Skoven, og man tog ikke
hjem med tomme Slæder. Skovfogden i Vesterskoven, der ogsaa havde Opsigt med „Kongens Skov“ , maatte almindeligvis
lukke Øjnene til for disse Ulovligheder, hvis han ikke vilde risi
kere at blive gennempryglet. Fra Slutningen af det 18. Aarh.
var der kun hist og her mindre Træer af Vognstængers Tykkelse,
hvorfor den nu ogsaa brugtes til Cræsgang for gi. Heste, Faar,
Svin og Gæs. Den begrænsedes mod Nord af Vildbanegrøften,
og her minder endnu et Led paa Gaarden Matr. Nr. 20, kaldet
„Sønderskovs Led“, om Skoven, som strakte sig over Gaardene,
nu Matr. 19, 20, 21 og tildels 22, helt op til den forhenværende
By Skoubygaarde, hvor der endnu langs Vildbanegrøften findes
enkelte Træer og Krat samt Resterne af den gi. Byvej til Skouby
gaarde, der nedlagdes 1775—80.
Ved Opmaalingen 1682 til Matr. af 1670, som for Snesere
Bymarker fandt Sted d. 2/ 10 1692 af Konduktørerne Hans Bendt-
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sen og Elias Henrichsen, deltes Byens Marker i Hestehavevan
gen, Kirkevangen og Søvangen, det aim. Trevangsbrug fra Mid
delalderen og til Udskiftningen af Byen 1803. Hver Mark var
saa delt i ligesaa mange Aase og Holme, som der var Gaarde,
og her havde de hver 1 eller flere Agre. Af saadanne Aase
eller Agre nævnes:
I H e s t e h a v e n eller Delhøvsmarken mod Syd: Borrehøvsagre, Østre Skovagre, Trolleskovsagre, Drevskovsagre, Kongskilde Agre og Risby Hule (gi. Søbund).
I K ir k e v a n g e n mod Vest og Nord nævnes: Tyreholmen,
Hanesten, Humleskovsagre, Ravnebjergaas, Bengebjergaas, Kværnagre, Spangsagre og Skovtykken, „ringe Aurejord“, som saaes i
2 og hviler i 15 Aar.
I S ø m a rk e n eller Tjørneskovsmarken mod Øst nævnes:
Røgleagre, Aalevodsagre, Tjørneskovsagre, Herlufsholmsagre, Brøllenshøv, Bregneraad, Onde Raadsagre, som saaes i 2 og hviler
i 18 Aar samt Bagrisene, 72 Agre opdyrket Skovjord.
Efter Engtakseringen af samme Aar angives Byens samlede
Høhøst i alle 3 Marker til 125 Læs godt Hø og 48 Læs Mosefoder, hvert Læs til 32 Lispund.
I Sømarken ligger S n e s e re Sø, ved Udskiftningen ÎÛ1^
Td. Ld., temmelig højtliggende med en Dybde af en halv Snes
Alen; den har en Del Fiskeri af Gedder, Aal, Aborrer, Karudser
og Sudere samt den sjældne Sølv Skalle. Et Forsøg med Ud
sættelse af Ørredyngel for nogle Aar siden mislykkedes. Vild
ænder, Rør- og Blishøns yngler ved Søen, og Hejren ses, men
sjældent, fiske ved Søens Bred. Til Søen knytter sig Sagnet
om Svenskernes Drukning ved Gøngehøvdingen Svend Poulsen,
hvorom senere. Endvidere fortæller Sagnet, at der har staaet
et S lo t ved Søens Rand, der formedelst Herremandens Ugude
lighed sank ned i Søen. Det fortæller, at han og hans Svire
brødre havde iført en So hans Kones Klæder og lagt den i Sen
gen, hvorpaa de lod hente Præsten, foregivende, at hans Hustru
laa for Døden, og bad ham meddele hende Sakramentet, altsam
men for at have Løjer med Præsten. Denne opdagede dog den
frække Spot og truede Herrremanden med Himlens Straf, hvis
han ikke bad Gud om Naade, men han lønnedes kun med deres

—

38

—

frække Latter; dog næppe havde Præsten forladt Slottet, førend
det sank i Søen med alle Spotterne. Klarøjede Folk med levende
Fantasi vil til Tider, naar Himlen er rigtig klar og Søen blik
stille, have set Slottet med Tag og Spir og alt paa Søens Bunds
sydlige Side. — Imidlertid synes Søen i gi. Dage at have været
en attraaet Besiddelse, siden ,,Peder Niclessøn med 13 andre
Herremænd, der var Samejere af den ferske Sø i Snesør, søger
Kong Erik Menveds Stadfæstelse paa deres Rettigheder for dem
selv og Efterkommere, at de maa bruge den, som de har gjort
siden Arrilds Tid“ — hvilket Kongen ogsaa gjorde 1G/0 1303.
I Kirkevangen, nordøstlig mod Sneseretorp Bymark, findes
en Mose paa nogle og tyve Tønder Land, som forhen har været
Sø, men nu er god Tørvemose, hvor der er funden en Mængde
Skaller af Blaamuslingen, ligesom der paa Marken dér er funden
en stor Del Flintredskaber fra Stenalderen, et Bevis for, at Stedet
har været befolket af Urtidens Beboere. Ved Mosens vestlige
Ende findes et bundløst Morads, kaldet „Djævlenes Hul“, hvor
der er fundet mange Skeletter af Kreaturer, som her har sat
Livet til.
Af de højeste Bakker paa Snesere Marker kan nævnes
B e n g e b je r g nordøst for Byen med Generalstabens Mærke paa
sin Top. I den nedenfor liggende Ravnemose er der funden
flere Menneskeskeletter, som man mener hidrører fra Svend Poul
sens Kamp med Svenskerne i Krigen 1657—60.
Fra Delhøv ret Syd for Byen haves en særdeles smuk Ud
sigt over By og Omegnen mod Vest ; i denne Bakke, fortæller
Sagnet, har der boet Underjordiske, som i gi. Dage havde en
Del Omgang med Beboerne i den nedenfor liggende Gaard,
Matr. Nr. 14. Herom følgende:
„En Gang, da en Mø blandt Trolddøtrene i Delhøv skulde
have Bryllup med en Søn af Trolden i Hammer Stejlehøj, kom
Bruden i stor Forlegenhed, da hun skulde sy sit Udstyr, paa
Grund af Mangel paa Naal og Saks, eftersom saadanne Sager
fkke tør huses i et Troldehjem. Da imidlertid Familien i Højen
oftere var bleven hjulpen i deres Forlegenhed af Konen i Gaar
den under Bakken, henvendte hun sig trøstig til hende om- Laan
af disse Ting. Konen var ogsaa villig til at yde hende den øn-
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■skede Hjælp; men udbad sig dog som Tak den Gunst, at hun
maatte se Brudestadsen, naar Brylluppet skulde staa, da hun var
meget nysgerrig efter at vide, hvordan et Bryllup blandt Høj
folket gik for sig. Det maatte da den lille Troldmø ogsaa love
hende, men forudsagde dog, at det vilde koste hende et Øre
figen; dog det forskrækkede ikke Konen, og Troldpigen gav
hende da en Salve til at smøre øjnene med, saa hun blev
,,synsk“ og kunde se, hvad ellers ingen Mennesker kunde se,
samt fik meddelt Aftenen, Bryllupet skulde staa. Aftenen kom,
Konen smurte Øjnene med Salven og ventede med Utaalmodighed paa Festtoget. Som de saa allerbedst sidder ved deres
Nadvergrød, springer Døren op, og Brudeskaren drager gennem
Stuen for at komme op til Kirken, hvor Vielsen skulde finde
Sted udenfor Kirkemuren. I Spidsen red Brudgommen nok saa
statelig paa en Vædder med 3 Ben og en Stump; hen over
Bordet gik det, og just som Toget passerede det fyldte Mælke
grødsfad, tager Stumpen fat og vælter det med Indhold henad
Bordet; men Konen, som saa det myldrende Optog, gav sig
hjertelig til at le, idet hun pegende raabte: „Nej se! Se der!“
Manden, som troede, at Konen lo, fordi Maden spildtes, blev
vred og gav hende en ordentlig Kindhest med sin Hornspiseske,
idet han hidsig raabte: „Skal Du le ad, at den gode Mad spil
des?“ Konen blev imidlertid ved at le og raabe, idet hun pegede
hen mod Køkkendøren: „Se der! Se der!“ Men der var nu
ikke mere at se, hverken for hende eller de andre; thi da hun
havde let, saa Taarerne trillede ned ad Kinderne paa hende, og
hun tørrede Øjnene, tørrede hun samtidig Salven af.“

Byen, som ligger paa og opad en høj Bakke, maa inden
Udskiftningen 1803 have taget sig anseelig ud med sine 20—26
Gaarde og et lignende Antal Huse foruden Præstegaard og Skole.
Den deltes da ogsaa allerede i det 17. Aarh. i Ovenbyen, Mel
lembyen og Nedenbyen, Benævnelser, som endnu bruges. —
Adgangen til Byen lukkedes med høje Led, ved hvilke laa Huse,
hvis Beboere havde en ringe Fortjeneste ved at aabne og lukke
for vejfarende, de skal først være bortskaffede adskillige Aar efter
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Udskiftningen. Ved denne blev 11 af Byens 21 Gaarde udflyt
tede til de dem tildelte Jorder, hvilket alt var tilendebragt 1805.
Aaret efter begyndte Udflytningen af Husene til Overdrevet, hvor
der var udlagt Jord til 17 Beboere; men det gik kun langsomt
hermed, da de fleste foretrak at blive boende i Byen, saa at de
sidstes Udflytning først er sket i det sidste Aarti. Kun 2 Huse
laa før Udflytningen udenfor Byen, nemlig „Vildbanehuset“ og
„Markhuset“ ved Brøderup. „Vildbanehuset“, ogsaa kaldet „Port
huset“, som laa ved Vildbanegrøften syd for Byen, skal efter Tradi
tionen være opført af svenske Krigsfanger fra Tønningens Over
givelse 1713; i alt Fald nævnes der i Kirkebogen mange sven
ske Krigsfanger, boende baade i Snesere og St. Røttinge, i Aarene
1714—40; disse blev nemlig henlagt paa Ryttergodserne,
hvor de der værende Ryttere kunde holde dem, i Ave. Vildbanehusene var opført for kongelig Regning af Grundmur og
forsynet med Tegltag, og dets Beboere, som kaldtes „Portmænd“ ,
havde Opsyn med Grøften, der lukkede for den syd for liggende
kongelige Vildbane, samt for dennes Vedligeholdelse og Portens
forsvarlige Lukning efter vejfarende. Det nævnes allerede 1719
i Sognets Kirkebog, hvor det kaldes „Vildbanehuset ved Skouby“,
fordi Vejen fra Skoubygaarde gik der igennem. Resterne af
denne Vej er paa en mindre Strækning synlig endnu, og Lev
ninger af Husets Mur og Tegl er ved Pløjning paa Marken der
steds fundne for en 40 Aar siden. Huset nedreves i Slutningen
af 1770’eme ved Kronens Salg af Ryttergodset 1771. — Mark
huset ved Brøderup, ogsaa kaldet „Vogterhuset“, i Overdrevsskoven beboedes af en Familie, der havde Opsyn med Byens
løsgaaende Kreaturer, der græssede i Skoven, som i forrige
Aarhundrede havde en Størrelse af over 200 Tdr. Land, og
hvoraf Dele benævnedes „Hestehangen“ , „Kohaven“ og „Kalve
haven“. Det skal være det nuværende Hus, Matr. Nr. 35; men
om det eksisterede 1707, da Jens Olufsen og „Apolone Røg
ters“ var Byens Kreaturpassere, vides ikke; imidlertid nævnes
det ofte i Kirkebogen fra Midten af 1740 med Navnet: „Markhuset ved Brøderup“.
I „Ovenbyen“ laa 7 Gaarde foruden Præstegaard og Degne
stavnen samt Kirken vestligst i Byen. Her laa ogsaa „Krügen“
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(Kroen), nuværende Hus Matr. Nr. 40, vistnok mindst fra 1670,
da Byen var udlagt til Ryttergods, maaske endnu tidligere. Den
har sikkert været et yndet Samlingssted for Rytterne, ligesom
senere af de ved Fred. d. 4.s Forordning af 1701 oprettede
Landeværns Soldater, som havde deres Allarmplads paa det lige
overfor Kroen liggende „Torv“ , hvorfra de med Piber og Trom
mer marscherede til deres Øvelsesplads paa en Mark øst for
Byen, nu Matr. 12 a, hvor Straffepolen og Træhesten i Forening
med Underofficerernes Korporalstok dannede de unge Bønderkarle til trofasle Fædrelandsforsvarere. Kroen nedlagdes vel efter
Rytteriets Forflytning til andre af Sognets Byer — Brøderup,
Smidstrup, Store- og Lille-Røttinge, men holdt sig som Smug
kro til henimod 1820, da „Torvet“ vides at have været Allarm
plads for de slesvigske Jægere og holstenske Ryttere, som kantonerede her i Byen fra 1811 — 13. Senere benyttedes Pladsen
af en Slagter i Byen, som havde sin Vogn holdende der med
Kød mindst 1 Gang ugentlig, saa den ikke med Urette bærer
Navn af „Torvet“ . Nu er der paa Pladsen opført en Købmands
forretning.
Ligeoverfor Kroen laa Degnestavnen fra Slutningen af det
16. Aarh., hvor Kirkens Diakoner lige fra 1575, da Sognet fik
sin første Sædedegn, residerede, men som 1740 maa have været
en meget ussel Bolig, da Degnen Hoffmann kalder den en „forraadnet Skrummelbygning“. Ombygget af tarvelige Materialier
af samme Hoffmann brændte den i Juli 1775, hvorefter den ved
nævntes Eftermand, Degnen Almstrup, opstod som en Fugl
Fønix af Asken, men ved dennes Død 1816 tilfaldt den Kom
munen, da Degne-Institutionen ophævedes; Kommunen nedrev
da Udlængerne og indrettede Stuehuset til 4 Beboelser under
Fattigvæsenet; disse afbrændte imidlertid ved Lynnedslag i Juni
1917, hvorefter der paa Tomten opførtes en efter Nutidens Krav
svarende Beboelse til 2 Familier, som stakkels Hoffmann vilde
have prist sig lykkelig ved at bebo.
Nord for Gaden, lige overfor Degneboligen, nu Gaarden
Matr. Nr. 4, residerede i Midten af det 16. Aarh. Herredsfogden
for Baarse Herred, Henning Tjøssen, som 30/10 1552 „fik Brev
„ad gratiam“ paa den Gaard i Snessere, som han iboer, saa-
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længe han er Herredsfogit i Borse herrit mod at være Lens
manden paa Vordingborg Slot hørig“. Fra 1740 —1780’erne
boede her den ansete Bonde Niels Hildebrandt, hvis Farfar, Søren
Hildebrandt, havde været Ridefoged paa Bækkeskov; hans Dat
ter, Gertrud, blev gift med den dygtige og ansete Bonde, Sogne
foged Jens Larsen (død 1812), som er Stamfader til en talrig
og anset Slægt her i Sognet. I Nabohuset boede 1672 Skov
fogden ved Bækkeskov Skov (Overdrevsskoven), Jacob Schotte,
og i Nærheden deraf omtrent samtidig Major Axel Urnes Kvar
termester ved Rytteriet Bent Ebbesen.
Øst for Gaarden Matr. Nr. 4 findes en Brønd, der var et
udmærket Vandsted for denne Del af Byen, indtil denne 1916
erstattedes af et Vandværk nordvest herfor i et Vænge til nævnte
Matr. 4. Denne Brønd kaldes Roms Brønd, vistnok efter en
Mand, Anders Nielsen Rom, som nævnes i Kirkebogen 1726.
Sydvest for Matr. Nr. 4 ligger Præstegaarden, men om
dens Udseende i ældre Tider kendes kun, at Indkørslen til samme
har været gennem den søndre Længe, medens den nu er gen
nem den østre. 1738 brændte den med Undtagelse af den
søndre Længe; den opbyggedes paany ved Pastor Bonsach,
hvorefter den med enkelte Tilbygninger paa Stuehuset af Pastor
Brandt har været, som den var, indtil Pastor Østrup i 1834—36
nedrev, de gamle og opførte nye og meget forstørrede Udlænger
med Undtagelse af Dele i søndre Længe. — Den smukke Ka
stanie-Alle i Præstegaardens Have er plantet af Pastor Warthoe
1813 —14; men hvem der har plantet den kæmpemæssige Ka
stanie paa søndre Side af Indgangsdøren til Stuehuset er ube
kendt, den turde sikkert være sine 300 Aar gi.
Vest for Præstegaardshaven og skilt fra denne ved Gaden
ligger

S n e s e re K irk’e.
Den ældste vestlige Del er sikkert fra Valdemarernes Tid,
oprindelig opført i Rundbuestil af tildels utilhugne Kampesten,
iblandet Kridtsten, den østlige mindre Del med Apsis er opført
af Mursten; senere er Taarn og Sakrasti tilbygget og hele Kirken
omformet i gothisk Stil med høje Spidsbue-Vinduer. Den øst-
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lige Del af Kirken, hvis Mur er 1/2 Alen lavere end den vest
lige, skal efter Traditionen være opført af den sidste Lensmands
Døtre paa den sydvest for Aaside forhen liggende Snegaard, der
herfor nød Lenets Indtægter, medens Sagnet lader Munkene i
Set. Peders Kloster i Næstved (Herlufsholm) opføre den vestlige
Del. — Taam og Sakrasti, som har ensdannede Hvælvinger-og
sikkert er fra samme Tid, er opført en Snes Aar efter Reforma
tionen, da Kirkens ældste Klokke er støbt ,,til Snesere Menigheds
Nøtte og Gafn“ 1558. Hvælvingerne i den vestlige Del af Kir
ken er regelmæssige og smukke, og Hvælvingsbuerne ender ved
Pillerne i Menneskeansigter, der skal være Tegn paa disses høje
Alder.
Indtil 1845 var Indgangen til Kirken ad et Vaabenhus i
Syd; dette blev da nedrevet, og en ny Indgang aabnedes gen
nem Taarnets vestre Mur, hvorefter dette omdannedes til Vaaben
hus ved at fraskilles det øvrige Kirkeskib ved en svær Mur.
Ved Taarnets Ombygning 1902 blev Portalen over Indgangs
døren fra Rundbue forandret til Spidsbue og et Vindue med
smukt bøhmisk Glasmaleri, forestillende Kristus som den gode
Hyrde, anbragt derover.
Indtil 1789 var Kirken tækket med Blytag, som da ombyt
tedes med Tegl. Kirkens indvendige Længde, Taarnet medreg
net, er 74 Alen, Bredden i Koret er omtrent 12 Alen, men bli
ver efterhaanden smallere mod Vest, saa den i Taarnet kun er
10 Alen. Hvælvingernes Højde er omtr. 10 Alen, i den an
selige Korhvælving, der 1877 er fraskilt Skibet ved en Triumf
bue, lidt højere. 1878 blev Hvælvingsbuerne og Vinduesnischerne
dekoreret med en teglstensrød Farve, og da Kirken har 6 Vin
duer i Syd og 3 i Nord, gør den nu et lyst og venligt Indtryk.
Koret med Apsis er 16 Alen langt, 7 Alen fra Kordøren
til Alterets Knæfald, Altergulvet 5 Alen og Korrundingen bag
Alteret 4 Alen.
Skibet er 451/2 Alen langt og har 5 Hvælvinger, hvoraf
den øverste er en Søster- eller Dobbelt-Hvælving. I Skibet
er anbragt til begge Sider af Gangen ialt 44 Stolerader af aim.
Arbejde; de blev restaurerede og malet 1914.
Taarnets Længde fra Øst til Vest er 121/2 Alen, dets Højde
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er godt 37 Alen; det har Kamgavl og Blindinger og dobbelte
Lydhuller til alle 4 Verdenshjørner.
Sakrastiet paa Kirkens Nordside med Indgangsdør til Kir
ken lidt nedenfor Koret er 8^2 Al. langt og 5x/ 2 Alen bredt,
det har Krydshvælving af 6 7 2 Alens Højde og Vinduer i Øst
og Vest. Det benyttedes forhen til Skriftemaal for Altergæster,
og her stod indtil 1820 en gi. Skriftestol til 2 Personer.
Alteret er forstørret 1727; det gi. Alterbord fra den katol
ske Tid er af Eg og danner det midterste Parti, de tilføjede
Fløje er af Fyr. Altertavlen med Maleri af Henrich Krock fore
stiller Jesu Korsfæstelse med Herrens Moder, Apostelen Johan
nes og Marie Magdalene ved Korsets Fod; det begrænses af
snoede Piller med forgyldte Sokler og Kapitæler og bærer øverst
2 siddende Figurer, Symboler paa den stridende og sejrende
Kirke. Imellem disse er anbragt et kronet Skjold med Fred. d. 4.s
og Dronning Anna Sofies Navnetræk; i et 8-kantet Felt herunder
er anbragt Aarstallet 1727, da det anbragtes, og nu 1880, da
det blev restaureret. Under Maleriet findes Indskriften: ,,Saa
elskede Gud Verden“ osv. (Johs. 3,16).
Alterlysestagerne er et almindeligt Arbejde og af Malm.
Kalk og Disk, indvendig forgyldte, bærer Krist. d. 6.s
kronede Navnetræk og Aarstallet 1732, Brødæsken har Fred. d. 4.s
kronede Navnetræk og Aarstallet 1725 og er forfærdiget af Guld
smed Niels Jensen, København. En mindre Kalk og Disk i
Læderfoderal med Indskriften ,,H. R.-T. og A. B. M. W.“ (Kam
merherre Holger Reedtz-Thotts og Hustrus Navne) opbevares hos
Sognepræsten og bruges til Hjemmeberettelser.
Et smukt støbt Jerngelænder omkring Altergulvet bærer den
forrige Kirkeejers og Hustrus Navne (O. R.-T., C. A. R.-T.) og
Aarstallet 1845.
Knæfaldet, udstoppet og betrukket med rødt Klæde, er an
skaffet 1896 og har Plads til 25 Altergæster. Altergulvet er
belagt med et Tæppe, ligeledes Kirkegangen og Degnestolens
Gulv. 1909 er anskaffet 3 trearmede Lamper i Form af- Lyse
kroner samt 10 Lampetter ved frivillige Bidrag af Menigheden,
Døbefonten, af Granit og med Tovslyngninger, er delt i 4
rundbuede Felter og har i Randziringen mod Øst et Billede af
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den Korsfæstede. Døbefadet er af Messing og har Aarstallet
1622 mellem Geviret af den i Bunden springende Hjort, medens
Randen er prydet med Vindrueklaser; det er anskaffet til Kirken
af Lensmanden paa Vordingborg Slot, Palle Rosenkrands. Nav
nene paa Sognepræsten hersteds, Hans Zachariassen (Schyts), og
Hustru Magdalene Lafrents 1715 er indridset i Døbefadets Rand.
En smuk Kande til Daabsvand er anskaffet 1911 og en meget
smuk Messehagel 1893, ligeledes en smuk Alterdug med ægte
Kniplinger 1908.
Kirkesangerens Stol med Aarstallet 1575 er .med udskaaret
Snitværk, deriblandt en Ridder i Læderkøllert og med Pibekrave ;
den har tidligere været forsynet med Himmel og er vistnok fra
den katolske Tid. Lige overfor paa Kirkens Nordside er anbragt
en lignende Stol, men af aim.. Arbejde for Kirkeejeren, som nu,
efter at Kirken er bleven selvejende 1912, benyttes af Sogne
præsten.
I Koret er ophængt 2 Tavler med Navnene paa Sogne
præsterne hersteds siden Reformationen og et lignende ved Degne
stolen over Degne og Kirkesangere fra 1634, begge til Nutiden,
bekostet af Forfatteren heraf.
Prædikestolen fra 1616 med rigt og dygtigt Snitværk,
malet som antikt Egetiæ og forgyldt, er vistnok udført i Billed
skærer Abel Schrøders Værksted i Næstved. Den er skænket af
Domprovst Holger Gagge i Roskilde (1626), hvis Vaaben er an
bragt paa Brystningen. Ved 6 fremspringende Piller ej den delt
1 5 Afdelinger. Den midterste bærer en Kristusfigur, som hol
der en Kugle (Jordgloben) 1 sin udstrakte venstre Haand; i de
2 Nischer til højre findes, ligeledes i Basrelief, Billederne af
Evangelisterne Mathæus og Marcus med deres Sindbilleder ved
Foden: Barnet og Løven; til venstre for Kristusfiguren Lukas
med Oksen og Johannes med Ørnen. Paa de 6 Piller er an
bragt symbolske Figurer, forestillende : Aarvaagenhed, Bøn, Ret
færdighed, Kærlighed, Troen «Iler Haabet og Sejren.
Foruden Domprovst Gagges Vaaben findes paa Brystningen
Krist. d. 6.S og Dronning Sofie Magdalenes kronede Navnetræk,
anbragt ved Restaurering 1743. Endelig findes der et gammelt
og sjældent forekommende Billede med Indskrift: P. R. V. —
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S. J. M., et paa hver Side af Billedet: En Haand holder en
Stang, opad hvilken 2 Slanger snor sig og øverst paa Stangen
en Due. Indskriften og Billedet har Kammerherre, Musæumsdirektør Worsaae tydet saaledes: „Prudens ut serpens — Sim
plex ut columba, o: ,,Værer snilde som Slanger og enfoldige som
Duer“ — med Hensyn til Prædikeembedet. Andre Lærde hai
dog bestridt denne Udlæggelse, idet de hævder, at hvert Bog
stav betegner et Ord og ikke kan være Begyndelsen til nævnte
Sentens; de læser derfor Omskriften med Hensyn til Billedet
saaledes: „Peccatum* Radix Vulneris“, o: Synden, Roden (til)
Saaret, og ,,Salus Jesus Mundi“, o: „Jesus, Verdens Frelser“ ,
og forklarer Monogrammet som et gi. Treenighedsbillede, hvor
Haanden betegner Gud Fader, Duen: Helligaanden og Stangen
med Slangerne som Kristus vor Frelser med Hensyn til 4. Mose
bog, 21. Kap., 5.—9. Vers: „Ligesom Moses ophøjede Slangen
i Ørken, saaledes skal Menneskenes Søn ophøjes“. (Sammenlignet
med Johs. 3. Kap. 14. Vers).
Prædikestolen anses af Kunstkendere for særdeies smuk.
Lydhimlen over samme er rimeligvis fra samme Tid, da den
bærer Kristian d. 4.s kronede Navn, til venstre derfor findes det
kristelige Monogram: J. H. S., □: Jhesus Hominum Salvator,
Jesus, Menneskets Forløser.
I den øverste Hvælving paa Skibets Nordside findes et
stærkt realistisk Billede af den Korsfæstede, vistnok samtidig med
Altertavlen fra Fred. d.. 4.s Tid, den begyndende Pietismes Tid
heri Landet, der stærkt fremhæver den lidende Frelser. Korset,
som bærer Figuren, er derimod af langt større Ælde, og flere
Kendere har gisnet, at det muligt skriver sig fra Tiden, da Ros
kilde Kirke ombyggedes fra Træ- til Stenkirke, og at Korset om
sider er blevet skænket til Kirken hérsteds, da denne lige fra
Erik Plovpennings Tid har ligget til eller hørt under Roskilde
Domkirke, hvilket Erik Menved stadfæster Biskop Oluf og Ka
pitlet i Roskilde Domkirke d. 5/3 1313 (Suhm.). Paa Korsets
Arme er anbragt de 4 Evangelisters Sindbilleder, hvoraf dog nu
det paa den lange Arm mangler, saa at kun Medaillonen, hvori
Billederne i halvophøjet Arbejde er anbragt, her er tilbage. Un
der Korset er anbragt en Tavle med Indskriften: „Kristus døde
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for alle, paa det, at de, som leve, herefter ikke skulle leve sig
selv, men ham, som er død og opstanden for dem“. (2. Cor. 5. 15.).
I nederste Hvælving findes et Pulpitur, opført ved Kirkens
Restauration 1845, hvorpaa Orgelet er anbragt. Det nuværende
Orgel er anskaffet 1913 i Stedet for det gamle af 1841; det
har 6 Stemmer, kostede 2200 Kr. og er bygget af Orgelbygger
Zachariasen i Aarhus.
Kirken fik i Vinter (1918) et fortrinligt Varmeapparat fra
Hess’ Fabriker i Vejle, de gamle Kakkelovne af 1902 blev da
solgt til nævnte Hess.
Ved Gravningen af Varmeledningen hertil stødte man paa
en over Præsten Neergaard (1727—29) og Hustru muret Begra
velse. Kisterne var næsten helt fortærede af Tidens Tand, men
begges Kranier samt en Mængde Kisteprydelser af Bly og en
Kisteplade af Kobbel med følgende Indskrift fandtes. Den er
saaledes:
„Herunder hviler Hæderlig og Vellærde Mand, nu Salig hos Gud,
H rr. J o h a n J o h a n s e n N e e rg a a rd ,
Fordum Sogne-Præst for Shesere Menighed.
Gud Hafver indsat ham i denne Jammerdal den 27de Decembris 1695
og igjen udiat ham Herfra til sin Frydesal den 11te Novembris 1729.
„Hans Tiid Her var kuns kort — Thi hand er Faren bort
„Fra denne Verden Slem — Til Himmelen Sit Hjem.
„Hans Siel er i Guds Haand — Som Hafver løst hans baand.
„Hans legem Hviler her — Til Domme-Dagen er,
„Da begge Samlis Skal — I Jesu Frydesal,
„At nyde Glæden Stor — I de udvaldis Chor!“
Tavlen vil nu blive oppudset og opsat i Kirkestolen lige
over Graven.
(Neergaard var Søn af Johan Thomsen Neergaard til Fuglebjerggaard og Grevensvænge, der er Stamfader til Slægten Neer
gaard; hans Hustru var Barbara Cathrine Reus, f. 1702, død 1789.)
I Taarnet findes et gammelt Taarnur fra 1683; det var
indrettet til at vise Klokkeslettet paa en Urskive i Hvælvingen
over Prædikestolen; men den meget sammensatte Mekanisme,
som udfordredes hertil, gik stadig itu, hvorover Kirkesynet klager
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i Aarene 1805—6—7 og 8, hvor der anføres: „Uhret burde ind
rettes til som forhen at kunne vise Tiden inde i Kirken“ . Det
skete dog næppe, da ingen gamle erindrer at have hørt noget
om denne Sag.
Ligeledes findes i Taarnet 2 udmærkede Kirkeklokker, den
største med Indskriften: Si Deus pro nobis. (Er Gud for os!).
Quis contra nos. (Hvem kan da være imod os !) Verbum Domini
manet inetemvm. (Herrens Ord forbliver til evig Tid!). Initivm
sapientiae timor domini. (Herrens Frygt er Visdoms Begyndelse!)
samt nederst paa Klokkens Rand: „Anno Domini MDLVIII (1558)
bløf jeg støbt af Lauris Massén y Kiøbenhanf. Ten menige
Snesere Sone-Mend till Nøt och Gafn“. (Laurids Madsen var
Kgl. Majestæt Kr. 3.s Bøssestøber).
Paa den mindre Klokke staar: „Anno 1609 lod Holger
Gagge, Domprovst udi Roeskild, støbe denne Kloche til Snesere
Kirke“ og derunder:
Borchardt Gelgiesser hat mig gegossen,
Durch das Feuer bin ick geflossen.
(Borchardt Gelgiesser har mig gydt; gennem Ilden er jeg flydt !).
Foruden Holger Gagges Vaaben med Begyndelsesbogsta
verne til hans Navn findes en Del allegoriske Figurer, bl. a. en
Stork (eller Svane) med krummet Hals og udbredte Vinger, der
betragter 3 ved dens Fod staaende mindre Fugle (Unger), ind
rammet i en Krans, samt i en lignende større Krans til højre for
Gagges Vaaben et Billede af den korsfæstede Frelser, tilbedt af
en knælende Ridder, samt øverst en Due (Helligaanden), og
øverst tilvenstre et Øje, den (alvidende) alseende Gud. Axelen
som bar denne Klokke, havde Indskriften: P. Helt 1741 (Køben
havns Borgmester, Justitsraad Helt, som da var Kirkens Ejer) ;
men denne Axe er 1916 borttaget og erstattet af en Jernaxe i
Patentlejer. Begge Klokker har en smuk Klang og forener, rin
get, et smukt Sammenspil.
Af de over et Dusin Ligstene over Præster og Degne, som
er begravede i Kirken, findes nu kun en, som danner det øver
ste Trin i Trappen ved Hovedindgangen, de øvrige blev solgt
ved Auktion efter Kirkens Restauration 1845, hvorved Efterver
denen gik Glip af adskillige historiske Oplysninger om vedkom-
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mende, hvilke dog kunde være blevet bevaret, da Regeringen
1758 i Anledning af forlangt Indberetning til Pontoppidans dsk.
Atlas paalagde Præsterne at indgive Beretning til den om histo
riske Mindesmærker, men den daværende Præst i Snesere, Hr.
Agerbech, afgjorde dette Paalæg med kort at anføre: „Snesere
Kirche har icke dend Løche at kunne opvarte med noget remar
quable til Historiens Oplysning“ .
Kirkegaarden, som efter Udvidelserne 1870 og 97, nu ind
tager et Areal af over 2 Tdr. Land, er særdeles smukt holdt
med mange anseelige Mindesmærker og er omgivet af en smuk
Ringmur, opført i 1880’erne, endvidere blev der 1897 ved Baro
niet Gaunøs Velvilje opført et pænt og rummeligt Ligkapel efter
Arkitekt Tvedes Tegning.
Kirken ejede en Mængde Jordegods, skænket som Sjæle
gave i den katolske Tid, saavel i som udenfor Sognet; det meste
heraf fulgte Kirken ved Kronens Salg af samme 1761 til Grev
Thott, der imidlertid lagde det ind under sin Hovedgaard, Lindersvold, som andet Bøndergods.
I 1889 nedreves de 3 af de 4 Præstekaldet tilhørende
gamle Huse, hvor Præsterne i forrige Aarhundreder havde Bolig
for deres gifte Tyender; de var i højeste Grad smaa og uan
seelige og synes at kunne skrive sig fra Tiden kort efter Refor
mationen.
I M e lle m b y e n ligger Fred/ d. 4.s R y tte r s k o le , op
ført i Sommeren 1724 af Murermester Laurs Madsen i Køben
havn for den betingede Betaling, 550 Rdl. Den blev 1817 ud
videt med 2 Fag mod Vest. Dens første Lærer var Monsør
Pofvel Christoffersen Bagger, som begyndte sin Virksomhed her
den
1725; han blev den j2/ß 1738 af Biskop Hersleb kal
det til Degn for Ørslev og Solbjerg i Løve Herred. Efter ham
har ialt 12 Lærere dér stræbt med forskellig Duelighed og Flid
at danne dygtige Borgere af de dem betroede Bønderbørn, alt
efter den-øver Skolens Indgangsdør opsatte Devise: „De fattige
til Gavn“. Men i Midten af forrige Aarh., da Børnetallet var
steget til 120, maatte Sognet bestemme sig til at bygge en
større Skole til 2 Lærere: Den saakaldte „Nye Skole“, som op
førtes i Sommeren 1857. Ved denne har indtil 1881 virket 2
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Førstelærere og 4 Andenlærere, da Skolevæsenet heri Sognet
forøgedes med de to nye Skoler i Smidstrup og Sneseretorp;
men da Bøinetallet i flere Aar nærmede sig i betænkelig Grad
100 i 3 af Sognets Skoler, byggedes i Sommeren 1905 tre For
skoler, nemlig i Snesere, Sjolte og Smidstrup, og dermed er for
mentlig Skolevæsenet heri Sognet ordnet for en lang Aarrække.
Midten af Byen danner en Trekant, begrænset paa alle
Sider af Bygaden; dens Spids vender mod Syd, og denne Plads
var med Undtagelee af to sammenbyggede Huse for Størstedelen
bevokset med Tjørnekrat ög Blommetræer indtil henimod 1830,
medens en Del optoges af Sand- og Lergrave. Her havde Ung
dommen i mange Tider en yndet Samlingsplads, hvor der skal
være drevet mange kaade Løjer, fortalte de gamle. Da Folk i
gi. Dage gerne fik Navn efter Omgivelserne, er det rimeligt, at
her boede den i Kirkebogen 1717 nævnte „Niels Blommeskov“.
Den Del af Gaden, som ligger Nord herfor, og hvorfra der haves
en smuk Udsigt over den Syd for Byen liggende Egn, kaldes
„Højbro“, ogsaa et Navn fra Fortiden.
I Mellembyen ligger „Kilden“ , en fortrinlig Brønd, som er
Vandsted for de omliggende Huse, og Nord for den var Byens
Tingsted med Gadestævne-Stenen eller „ M a jb æ n k e n “. Dens
Betydning for Fortiden er en „Saga blot“, men i forrige
Aarhundreder var den Byens Thingsted; thi her samledes Bymændene, naar Byhornet lød, for at raadslaa om deres fælles
Anliggender, om Pløjningens, Saaningens og Høstens Begyndelse
m. m.; kun med en vis Ærbødighed nærmede de unge sigden,
og med Stolthed indtog den unge Mand i Byen første Gang
sin Plads der mellem de ældre Bymænd — dog ikke før han
forinden havde ydet sine bestemte Potter 01 og Brændevin
ved et „Indgangsgilde“ ; thi først da var han Medlem af „By
laget“ og kunde deltage i alle de Forhandlinger, som angik
Byens Ve og Vel. — Her stod ogsaa Byens „Majtræ“ , hvor de
unge Karle og Piger Valborg Nat (1. Maj) pyntede •Majtræet
med kulørte Baand og Flitterstads, for derefter at danse Vaaren
ind under Afsyngelsen af den gi. Folkevise: „Alverdens Skaber,
mild og blid, hør det, som vi bede! Vi. prise glade Aarsens
Tid, vær os alle en naadig Gud med Glæde“. — Nu er der i
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1865 opført et Hus for Sognets Sprøjte, og Pladsen, som før
var et fredlyst Sted, genlyder nu af Byens Børnefloks overgivne
Jubel og Støj, naar der en sjælden Gang foretages de af denne
saa yndede Sprøjtemønstringer. Senere er her opført et mindre
Hus til Sognets Sygevogn.
Men Byens største historiske Begivenhed tildrog sig dog her,
da Englænderne paa deres Razzia „gennemstrejfede Land og By*bg^
aade Oste og andet“ , nemlig i Dagene den 21. og 22. Septbr. 1807.
Da ankom nemlig til Byen et Kompagni engelske Jægere, som
bivoukerede her. Efter Ankomsten byggede de straks 5 Kogesteder, nemlig 2 paa „Thingpladsen“ , 2 i det tilstødende ,,Smede
vænge“ og 1 i Gaarden Matr. 17’s Vænge. Medens Kokkene
havde travlt hermed, fo’r den øvrige Skare omkring i Byen for
at skaffe Proviant til Middagsmaden, og de kom ikke tilbage til
Gryderne, før de kunde medbringe et Faar, et Lam eller nogle
Høns at delikatere sig med. De medbragte Dyr slagtede de paa
Gadestævnestenen, og Blodet af disse forsikrede min Hjemmels
mand, skal i længere Tid have plettet den ærværdige „Tingsten“.
Efter at have spist Suppen med stor Tilfredshed over Offerdyre
nes Fedme, kom Feltpiberne frem baade hos Mænd og Kvin
der — de havde nemlig Marketendersker med — og nu drog
den hele Skare, som ikke var forhindret ved Tjenestepligter, om
kring i Byen i ivrig Jagt efter Byens Beholdninger af Æg,
Flæsk og Kartofler til Aftensmaden — Ost nævnede min Hjem
melsmand slet ikke —, medens andre løb efter Byens Skøn
heder; men de var forsvundne, thi saasnart Fjendens Anmarsch
øjnedes, flygtede de lig skræmte Duer bort fra Hjemmet til Krat
og Skove for at søge sig et Fristed for „Jægerne“s Efterstræbelser.
Efter at Fourageringen var tilendebragt, og medens Officererne
holdt „en bedre Middag“ ved Pastor Brandts Bord, daværende
Sognepræst, fik disse Albions Sønner, som beherskedes af en
ubetvingelig Kørelyst — „de havde jo ogsaa travet nok omkring,
saa de kunde have Lyst til en Køretur“, sagde min Meddeler
— samlet en Mængde Køretøjer, paa hvilke de i fulde Læs af
lagde deres Kammerater i Aaside et velkomment Besøg. Her
havde nemlig en Eskadron engelske Husarer taget Kvarter til
lige stor Forfærdelse for de gode Aasidemænd som for Sneserne.
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Saasnart man nemlig øjnede de blinkende Hjelme paa Blangslevvejen og saa, at Besøget gjaldt dem, fik Aasiderne rigtignok
travlt med at redde deres Værdisager, som i en Fart blev prop
pet i gi. Kister for at bringes i Skjul. Det lykkedes da ogsaa
for de fleste, men naar man har meget, som Manden i Gaarden
Matr. Nr. 4, tager det jo længere Tid; pludselig høres der HestetrâŸnpen i Gaarden, og straks stormer Husarerne ind, medens
Foikene slæber af med Kisten. Et tordnende „ H o ld t“ fra en Of
ficer forhindrer Bortførelsen, medens Kvinderne skreg og Mændene blegnede, dog lod Fjenden Byttet urørt paa Officerens Be
faling. — Paa Gaarden Matr. 2 var derimod alt som fejet og
blæst bort. Ikke saa meget som en Toskilling, forsikrede min
Meddeler, var at opdrive. Da blev Sergenten, som komman
derede Belægningen der paa Gaarden, frygtelig forbitret, fo’r ind
paa „vor FaT“, og idet han ved Haaret trak ham om i Gaar
den, truede han Manden med Halshugning, hvis han ikke straks
aabenbarede, hvor han havde skjult sine Skatte, og for at gøre
Truslen mere eftertrykkelig, trak han sin lange Ryttersabel. For
gæves! — Selv den for Øjet svævende frygtelige Død kunde
ikke afpresse Tilstaaelsen. Hans Mandemod frelste ham baade
fra Døden og for at miste sit Gods. — Siden sagde han oftere
til sine Bymænd, naar Talen om det frygtelige Besøg opfriskedes: „Jeg mente dog rigtignok, at de ikke havde Lov til at
bære sig ad med mig som med et Dyr — og saa holdt jeg
mig stiv“. — Ogsaa her var de unge Kvinder flygtet fra Byen,
inden Englændernes Ankomst; men ikke alle var i Stand til at
komme bort. Ovennævnte Mands Hustru fra Gaarden Matr. 2
havde nogle Maaneder før født en Søn, Jhun kunde ikke flygte
længere end ind til Naboens, en Husmand, paa hvis Loft hun
holdt sig skjult i de 2 Dage til Englænderne var draget bort.
Dog var der til Trods for Krigens Raahed enkelte retskafne
blandt Krigerne. Saaledes kom 2 menige Jægere op til Byens
Skomager for at faa saalet deres Støvler, hvilket de gjorde ham
begribeligt ved at lægge et Stykke Læder paa hans Knæ og
deres Sko ved Siden, idet de pegede paa disses „Vunder“ .
Skomager Abraham turde ikke vægre sig, han forsaalede Støv
lerne, som Jægerne med Tak tog imod og vilde gaa uden at
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betale, da i det samme en engelsk Oversergent træder ind, for
hvem A. beklagede sig, og denne tvang Jægerne til at betale
Skomageren for sit Arbejde. Skomageren, der var tysk af Fød
sel og havde været Sergent ved Landfolket heri Sognet, kunde
samtale med Oversergenten, og de blev snart saa gode Venner,
at Abraham Skomager tilbød ham Kvarter hos sig, ja, tilbød ham
endog sin egen Seng til Natteleje; men trods det fandt Over
sergenten ingen rigtig Hvile, da han led af Hjemvé og hele
Natten laa og sukkede: „O, søde England!“ „O, søde Eng
land!“ — Men, sagde vor Meddeler, han havde ogsaa Hustru
og 4 Børrt, som han i mange Aar hverken havde set eller
hørt fra“.
Da det var smukt Vejr om Natten, tilbragte Kompagniet
denne omkring Baalene paa Kogestederne, undtagen Befalings
mandene, som havde Kvarter omkring i de nærmeste Gaarde.
Omkring Byen havde de paa de højeste Bakker Syd og Øst for
denne udsat Vagtposter, der opførtes fra den kongelige Skole,
som de havde indrettet til Vagtstue.
Her blev Dagen efter deres Bortrejse funden en simpel
Læderpung med 22 Kugler, og dette Fund har vistnok bidraget
betydeligt til, at Englændernes Besøg er blevet bevaret længere
end formentlig ellers; thi den daværende Lærer Aagaard i Snesere
opbevarede den i mange Aar i Skolens Kathederskuffe og viste
den ofte til Skolebørnene, idet han fortalte dem Begivenheden.
Paa Skoledøren havde han tillige opslaaet en Seddel, hvis Ind
hold flere gamle endnu i Firserne kunde erindre fra deres Skole
tid. Der stod: „Denne Pung er forglemt af de engelske Jægere,
som laa i Kvarter i Snesere Natten imellem 21. og 22. Septem
ber 1807“ , og derunder følgende Hjertesuk: „O, Gud! lad
Voldsmænds vilde Skarer ej mer vor Grændse naa!“
I Mellembyen findes Byens største Gaard, Matr. Nr. 17,
nu kaldet „Sneseregaard“ . Den var Lønningsgaard og Bolig
for Officerer ved Landmilitsen fra 170!—30; der nævnes i Kirke
bogen Løjtnanterne Logrell og Leistmann, boende der. Omtrent
1730 fæstedes den af Gmd. Jens Nielsen, senere Kirkeværge
og Sognefoged, død 1763. Han købte Levningerne af den gi.
Lensgaard „Snegaard“ paa Bakken Sydvest for Aaside ved Auk-
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tion i Juli 1745 og opførte af dens svære Egetømmer Største
delen af Gaardens søndre Længe, der stod til 1894, da den
træt lagde sig til Hvile for en rasende Vestenstorm. Hans Søn,
Lars Jensen, efterfulgte ham som Sognefoged, Lægdsmand og
Fæster, ligeledes dennes Søn og Sønnesøn, der døde 1875, saa
at Gaarden i næsten halvandet Hundrede Aar var i Slægtens Be
siddelse. Ligeoverfor paa den nuværende „Teglværksgaard“ ,
Matr. Nr. 13, boede samtidig Gaardmand Steffen Hansen, død
1767, fra hvis 4 Sønner, der alle blev Gaardmænd i Snesere,
en talrig Slægt nedstammer, og som var i Slægtens Besiddelse
til 1897, da den købtes af et Aktieselskab, som dér byggede
et betydeligt Teglværk.
Mellembyen skiltes fra Nedenbyen ved en i gi. Dage
moradslignende Eng, hvorigennem løb og endnu løber en Bæk.
Ved Gravning til Vandværksledningen i Efteraaret 1916 var her
næsten ikke til at trænge igennem den Masse Opfyldning af
større og mindre Kampesten; man vil ogsaa vide, at i gi. Dage
gik Vejen vestligere mellem Gaardene Ma.tr. 15 og 16, ialtfald
var her inden i 1870’erne tydelige Spor af en stensat Vej op
over Matr. 17.s Mark til .Kirken, og som endnu den Gang be
nyttedes som Kirkesti. Over nævnte Bæk førte en Træbro,
kaldet „Fjellebro“ , der forlængst er ombyttet med en stensat.
Terrænet Øst for den er meget lavtliggende og har i sin Tid
været Møllesø for den ved Bækken liggende mindre Vandmølle,
der i Markbøgerne af 1682 omtales som øde; den er muligen
bleven afbrændt i Svenskekrigen 1658—60. Endnu findes Lev
ninger af en Dæmning langs Bækken paa Matr. 14, den gi.
Møllevej, samt en Afløbssluse nogle faa Alen Syd for førstnævnte
Sluse. Til Møllen hørte et Gaardbrug paa godt 4 Tdr. Htk. Lidt
sydligere endnu, i Vænget til Matr. 15, laa den Gaard, som
tilhørte Gøngehøvdingen Svend Poulsen, og hvor han maaske er
født, som en Literat Jacob Elfeldt har anført i Næstved Tidende,
1618; ialtfald er det vist nok, at han fik Kronens Skøde paa
den samtidig med Lundbygaard den 12. Maj 1666. Lidt læn
gere mod Vest i samme Vænge havde Chresten Fries i Begyn
delsen af det 17. Aarh. sin Fabrik til Forfærdigelse af Potter og
Kakler, og herfra leverede han bl. a. 1604 en „Jernfarued Kachel-
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Cffuen“ , som blev opsat paa Fruerstuen paa Jungshofvid Slott paa
{udenom) thend Jern-Offuen, som i forleden Aars Regnskab be
kosted var thil Slottet“, hvorfor Fries erholdt, bode for Potterne
-og Arbeid at opsette tilhobe 2l/2 Rdlr. og 1 Mark“. Flere smukke
Potteskaar med forskellig Farve og Glasur, som var fundne ved
Pløjning, er os forevist og vare lige saa smukt forarbejdede som
-de, der opbevares i Museet i Næstved. Denne Fabrik maa dog
være nedlagt før 1682, da Markbøgerne af nævnte Aar ikke om
taler den. — Byens Jorder langs det gi. Bækdrag bestaar af en
meget fin Lerart, hvorfor der ogsaa ved Udskiftningen af Fæl
lesskabet 1803 udlagdes en Lergrav paa før nævnte Matr. Nr.
13 til Byens Brug. Gaarden, hvorpaa denne findes, købtes 1897
af et Aktieselskab, som næste Aar opførte et efter alle Nutidens
Fordringer indrettet Maskin-Dampteglværk med en 16-kamret
Ringovn, som aarlig leverer 3 a 4 Millioner Mursten.
I førnævnte Vænge laa i det i 8. Aarh., maaske før, en
Smedie, hvis daværende Ejer ifølge Traditionen nedstammer fra
Svend Poulsens Datter, Kirsten, død 1698, som var gift med en
af Gøngehøvdingens tapreste Kampfæller, Hans Svendsen, hvis
Søn, Jens Hansen, ifølge Kirkebogen døde 1781, • 94 Aar gi.,
altsaa født 1687, og saaledes godt kan være Svend P.s Ducendent.
Hvis dette kan bevises, blomstrer Gøngehøvdingens Efterkom
mere heri Sognet gennem Jens Hansens Sønner, Anders og
Johannes Jensen, mei\ desværre har vi ingen Kirkebog for Lundby
Sogn ældre end 1710, og Skifteprotokollerne og Thingbøgerne
for Hammer Herred, hvilke sidste oftere omtaler baade Svend
Poulsen og Hans Svendsen fra 1667—1698 som boende paa
Xundbygaard, har intet om disses Død og Arveskifte, mulig at
det ad anden Vej kan lykkes at bevise Rigtigheden heraf, da
-Familien er meget interesseret heri.
Thi unægtelig er Beretningen om, at den sagnrige Gønge
høvding, Svend Poulsen, skal være født og ogsaa boende i
Snesere i Krigen 1658—60 det mest interesserende og aktuelle
Emne for Snesere Bys Historie. Ifølge ovennævnte Elfeldts Be
retning skal Svend Poulsen være født i Snesere 1618 som Søn
af Smed Poul Svendsen, men skal i sin Ungdom være draget
»over til Skaane og i Krigen 1643—45 have gjort Bekendtskab
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med Gøngerne, hvis snilde Anfører han senere blev. Angaaende
Aarstallet for hans Fødsel mener dog baade Professor Fabricius
og Kaptajn Rochstroh, Arkivar i Generalstaben, at denne maa
sættes betydeligt tidligere, da han allerede nævnes at have del
taget i Kejserkrigen 1625—29*). — Efter Lærer Kjærs „Gønge
høvdingen og Snaphanerne“ boede han som gift Mand i et Hus
i Halland, da Krigen udbrød 1657 og blev straks taget til An
fører af Gøngerne; men efter at være slaaet af Stenbuch ved
Skottorp i Halland den 17. Juli 1657, drog han med Levnin
gerne af sine Folk over til Danmark, hvor han deltog i flere
Udfald fra det belejrede København. Hans Bestalling som Dragoner-Kaptain er udstedt af Kong Fred. den 3die i København
den 28. December s. A., men han forblev dog i nogen Tid i
Omegnen af Engelholm i Skaane og kom først over til Sjælland
i Begyndelsen af 1658, som ses af Fred. d. 3.s Brev til Rigshofmesteren Jokum Gersdorff under 3. Marts, hvori Svend Poul
sen og hans Folk aftakkes, men forsikres om kongelig Naade
for bevist Tjeneste.“ I Afregning for tilgodehavende Udlæg i
Krigen fik kan 21. Juni 1658 ialt 58272 Rdl. tilgode hos Kro
nen, men den havde ingen Penge, og „Svend maatte vente, til
Gud gav bedre Tider“ . — Efter Fredsbrudet i August s. A. fik
Svend Poulsen med flere under 22/s kongelig Befaling til at rejse
Almuen rundt om paa Sjælland for at gøre Fjenden al mulig
Afbræk og Skade. Turen gik for hans Vedkommende til Syd
sjælland, hvor han var kendt fra sin Ungdom, og her i Egnen
om Præstø samlede han sig et Parti af forvovne, løse Karle,
hvem enten Hævn over Fjenden for lidt Uret, eller Lyst til Even
tyr drev dertil. Da Krigen igen udbrød, boede han i Snesere,
hvor bl. a. Gaardmanden Anders Larsen og hans Sønner, Mor
ten og Poul, sluttede sig til ham, fordi Svenskerne havde ud
plyndret dem. Her begyndte han da sin gi. Bedrift som Snap
hane, og forklædt som Degn, Bissekræmmer, Tigger, Tiggerkær*) Beklageligt er det, at en af Provst Schrøder hersteds begyndt
Døbebog af 1621, som fandtes i Præstearkivet i Pastor Østrups Tid, er
gaaet tabt; den vilde dog formentlig kunnet oplyse Nutiden, om der i
de nærmeste Aar derefter havde boet en Smed i Snesere af Navn Poul
Svendsen, da han muligen havde Børn, fødte i det Tidsrum.
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ling, ja, som svensk Soldat udspejdede han Fjendens Planer og
Styrke, hvorpaa han med sine Folk pludselig brød frem, nu paa
et, nu paa et andet Sted, overfaldt Proviant-Transporterne og op
rev svenske Smaaafdelinger, hvortil Egnen med de mange (da
værende) Skove og Moser var vel skikket De mangfoldige Sagn,
som endnu lever paa Egnen, vidner derom, og hans egne skrift
lige Udsagn stadfæster det. Af disse skal anføres følgende:
Svend Poulsen havde faaet Nys om, at der en bestemt Dag
skulde leveres en større Mængde Fedenød og Slagtekvæg til 2
svenske Kvartermestre, som laa i Kvarter i Snesere Præstegaard.
Pludselig stormer han med sit Mandskab ind i Præstegaard en,
hvor det kommer til en hidsig Kamp, under hvilken de to KvarI termestre, Mogens Johansen af Major Patriks Kompagni og Svend
Andersen af Ritmester Horns Kompagni, begge bliver dræbt, og
i Kampen fortsættes derpaa udenfor Byen*). — Efter et stedligt
Sagn, der i Hovedsagen stadfæstes af et Citat i Kirkens Dagbog
af Pastor Østrup efter Lundby Kirkes, hvor det er indført af Pa
stor Faaborg i Hammer efter Svend Poulsens Fortælling, tilbød
jnan, forklædt som gammel Kærling, at vise Svenskerne Svend
Poulsen.
J
Et helt Kompagni svenske Ryttere sadler op og rider ad SneAere til for at fange den frygtede Helt; men da de var kommen ud
alf Skoven (Overdrevsskoven), kastede han Kvindeklæderne af
sflg °g f°’r at Sted paa sin lille, graa hallandske Hest ud over
d$n med tynd Is belagte Snesere Sø, idet han raabte: „Her ser
I Svend Poulsen! — Tag ham nu!“ Svenskerne, som var griske
efthr at fortjene den paa hans Hoved udsatte Pris, foT skrigende
og skydende efter ham i samlet Flok udover Søen, men derved
brast Isen, og de styrtede alle i Søen og druknede. Den
samme Begivenhed er 1819 fortalt Godsforvalter Repsholt af
en g.ammel Bonde i Lundby og opført i Baroniet Stampenborgs
Histone.
løvrigt er det mærkeligt, i hvor høj Grad de stedlige Sagn
stemmer overens med de af Digteren Etlar i sin Gøngehøvding
anførte^ kun at Skuepladsen er en anden end hans. Saaledes
*) Thingsvidne fra Thureby Birkething den 25/& 1660.
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har en 74-aarig gammel Mand, der aldrig havde læst Etlars Ro
man, 1880 fortalt os Episoden om Bortførelsen af den til Kong
Fred. d. 3. indsamlede Skat paa Smaaøerne saaledes:
„Svenskerne var kommen til Kundskab om, at Svend Gønge
skulde føre en stor Skat til København, og besluttede derfor at
overfalde ham i hans Gaard i Snesere og bemægtige sig den.
Men Svend, som havde faaet Nys derom gennem sine Spejdere,
samlede sine Folk i de omliggende Gaarde og satte „Lyttere“
i den tørre Ask — „Lytteasken“ kaldet, som borthuggedes ved
Byvejens Udvidelse 1879 — med Befaling til, at saasnart disse
hørte Svenskerne komme ridende, da at give det aftalte Signal,
hvorefter nogle af hans Mænd skulde stikke Ild i de ved alle
Gaardens Hjørner opstillede Halmknipper. Imidlertid vilde han
selv med Størstedelen af sine Folk bringe Skatten i Sikkerhed i
Helledes Mølle ved Bækkeskov tilligemed sin Hustru, „Ane Ore- <
mands“.
Da Svenskerne nu kom travende, gav Lytterne det af
talte Signal, og de 4 Mand, som var posterede ved Gaardens
4 Hjørner, stak Ild i Halmknipperne, som blussede lystig op.|
Svenskerne, som saa Ilden og var bange for, at Skatten skulde»
brænde, skyndte sig ind i Gaarden og gennemsøgte Huset fo^
at finde Skatten, inden Luerne fortærede den; men nu brød
Svends Mænd frem fra deres Skjulesteder, lukkede Porte og Døde
og drev Svenskerne, som nu mærkede Uraad og vilde undfly
gennem Døre og Vinduer, ind i Huset, hvor de ynkeligt indfebrændte allesammen.“
Samme Mand har fortalt os, at i Gynge- eller Gjøngemosæn
ved., Bredeshave, en stor Ellemose, der til henimod 1850 for
Størstedelen bestod af Hængesæk, skal „Svend Gjønge“ have
drevet en Flok Svenskere ud, som alle druknede, og han til
føjede, at han, der selv deltog i Gravningen af den store Grøft,
som ledte Vandet ud af Mosen, fandt en stor Mængde Mrnneskeben, som han mente skrev sig fra de der druknede Svenskere.
Efter Freden fik Svend Poulsen „for de mod Landet «idviste
Tjenester samt for sine Udlæg i Krigen“ , ved Skødet af ’-2. Maj
1666 af Kong Fred. den 3. tilskødet Lungbygaard og dertil
.liggende Gods samt en Gaard i Snesere paa 4 Tdr. Hrtk., der
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■før Krigen var beboet af Kirkeværgen Peder Hansen. Lundby
gaard var efter Krigen øde og afbrudt, saa Svend Poulsen
maatte sætte sig i stor Bekostning med at faa den i ordentlig
Stand, hvorfor han indgav en underdanigst Ansøgning til Kong
Frederik den 3. om at faa en Gaard og en Mølle samt de
Gadehuse, som tidligere havde ligget til og svaret Afgift til
Lundbygaard, tillagt ham som nogen Hjælp og „Forlindring“.
Det fik han dog ikke, og hvorvidt han, som Repsholt beretter
i sin „Stampenborgs Historie“, fik en af Smidstrup „Hovgaarde“
1 Jungshoved Sogn, vides ikke for sikkert, da Skødet derpaa
ikke eksisterer. Den gi. Krigsmand var kun en daarlig Land
mand. Markerne blev daarligt dyrkede, og han maatte gøre
Laan for at skaffe Besætning; saaledes laante han af den vel
havende Præst Rasmus Madsen Faaborg i Hammer d. 7/3 1667
200 Rdlr., hvorfor han stiller Gaarden i Snesere i Pant, men
Renterne kunde han ikke betale, og idelig bliver han stævnet
for Gæld, hvorfor han maa overdrage Lundbygaard til sine Sviger
sønner, Løjtnant Christian Sivertsen og Mønstringsskriver Hans
Svendsen, fhv. Gaardmand i Nr. Smidstrup; sidstnævnte boede
paa Lundbygaard 1685 og formentlig til 1698, da hans Hustru,
Kirsten, døde der, hvad der erfares af Hammer Herreds
Thingbog.
Saaledes stævnes han % 1685 for Gæld, og al hans Be
sætning registreres. Denne bestod paa den 200 Tdr. Land store
Gaard kun af 1 graa og 1 brun Hest, 1 blakket Ko, 8 Faar og
2 Svin, som hans Hustru gøres ansvarlig for skal forblive paa
Gaarden — og tilsidst gik den rent ud af Familiens Eje. Men
da var Svend Poulsen forlængst død, vistnok falden i en Skær
mydsel med Svensken den 20/ 12 1676, da det er historisk bevist,
at han deltog i den skaanske Krig (1675—79), først som Hver
vermajor og senere som Anfører for Snaphanerne, hvor han efter
svenske Beretninger den 2å/7 1676 overfaldt en svensk Deling
ved Løshult Kirke og borttog flere Tønder Sølvmønt og en Hob
af Kong Carls kostbare Ejendele.
At han var en tapper Soldat og en trofast dansk Mand,
vil næppe nogen nægte, og om ogsaa Sagnet muligen har over
drevet hans Bedrifter, vil dog hans Minde leve i Ære blandt
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Sneserefolk, der regner ham som en af vort Fædrelands kækkeste Sønner, der er rundet af Bondeæt.

Dette er Snesere Bys Historie gennem flere Hundreder af
Aar, af hvilke Fortiden ikke har de færreste Minder om Daad
og Fædrelandskærlighed; maatte dens Historie, som vistnok ikke
mange Landsbyer vil kunne opvise Mage til, anspore Nutiden
til at overgaa de svundne Tider i disse Dyder!

Et Jernalderfund.
Bue og Øxeskaft ir a Jernalderen,
fundne 1917 i Mosebredden paa Aaderup Skibsvæ rfts Grund
ved Susaaen syd for Næstved.

I

det Nordiske Oldskrift-Selskabs Møde den 11. December 1917

holdt Museumsdirektør, Dr. Sophus Müller et Foredrag om
det archæologiske Udbytte af Mosearbejdet i Krigsaaret 1917.
Med dertil erhvervet Tilladelse aftrykker vi nedenfor efter Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1917, III. Række,
7. Bind, 3. Hefte, den Del af Foredraget, der omhandler
Aaderup-Fundet:
Under heldige Forhold fremgravedes en Langbue i Mose
bredden ved Susaaen nær syd for Næstved, Fig. 1. Den op
toges uskadt i hele sin Længde, kun med nogle Skrammer af
Graveredskaberne paa den ene Side, og blev holdt vaad, indtil
den i Nationalmuseet kunde undergives en ny Behandlingsmaade,
der forhaabentlig vil bevare Form og Flade frisk og uforandret
som. i Oldtiden.
Med sin Længde af 1,85 m. er Buen som de længste i
de store danske Mosefund fra Folkevandringstiden, de eneste,
som hidtil havdes fra vor Oldtid*). Ogsaa i det hele formet som
*) En lignende Længde have Buer fra Stenalderen i Schweiz, se
Keller Pfahlbauten, 5. Bericht, Pl. 10, og fra Folkevandringstiden i Syd
tyskland, se Jahreshefte d. Wiirtembergischen Alterthums-Vereins, Stutt-
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dem, noget buet efter
Længden, ret fladt tilskaaren paa den ene
Side, og modsat stærkt
hvælvet med afrundede
Længdekanter. Med en
Bredde ved Midten af
3% cm. og en Tykkelse
af 2% cm. passer den
til at omfattes fast af
Haanden. Mod de jævnt
afrundede Ender, hvor
der i nogenlunde samme
Afstand findes et skraat
Indsnit, aftager Bredden
indtil l x/2 cm. Alt er
omtrent som ved Buerne
i de store Mosefund, og
dermed er det givet, at
den nyfremdragne Bue
Buen fra Susaaen, set
var til Krigsbrug og ikke
fra
Siden, den hvæl
et Jagtvaaben.
vede Side vendende til
Det eneste særlige
højre, Vio*» Midtpar
er den fint indskaarne
tiet og begge Enderne,
Tegning paa den hvæl
sete fra den hvælvede
Side, 2/3.
vede Side, en smuk
Baandfletning med udløbende Ender, [men disse opadtil
afbrudte af et lige Tværbaand. Det ligger nær at op
fatte dette Baand som et Mærke for det Sted, hvor Haan
den skulde gribe og Pilen ligge, naar der sigtedes. Først
gartt 1846, 3, PI. 10 og 11. Som disse ere [af Taxtræ, antages
det, at Buerne i Oldtiden almindelig var af dette Træ, se Hjal
mar Falck, Altnordische Waffenkunde, 92, i Videnskabsselskapets
Skrifter, Kristiania, for 1914; Lindenschmit, Handbuch d. deutAlterthumskunde, 151 ; Schräder, Reallexikon, 620. Ogsaa Buen
fra Susaaen synes at være af Tax; en mikroskopisk Undersøgelse
er ikke foretagen.

—

63

—

er vel Mærket blevet skaaret og derefter lil en Prydelse Flet
ningen, hvis Ender da tænktes gaaende under Tværbaandet. Men
dette ligger ikke ved Midten af Buen, hvor det ellers er Reglen,,
at Buen holdes, naar der sigtes, men 70 cm. fra den ene Ende
og 1,15 cm. fra den anden. Imidlertid kan det vistnok forstaas,
at det her er anderledes, beroende paa Buens store Længde.
Dtt er i hvert Fald tiltalende at antage, at den mere end mands
høje Bue under Brugen støttedes mod Jorden, hvad der gav et
roligere Sigte. To Buer i Nydam Mosefund have i den ene
Ende en Jern- eller Benspids, der synes at maatte have tjent
til at fæste Buen i Jorden*). Naar nu en middelhøj Mand hol
der Buen, hvis Ende støttes mod Jorden, i sin venstre Haand,
der griber umiddelbart under Mærket, og han indtager den hi
storisk og ethnografisk velkendte knæbøjede Stilling med højre
Knæ hvilende paa Jorden, saa er hans Øje netop i Højde med
Haanden og med Pilen, der er lagt an paa den. Alt dette pas
ser saa godt sammen, at det vel kan antages, at Tværbaandet
er et Sigtemærke, og at der blev skudt i den angivne Stilling.
Men er dette Mærkets Bestemmelse, da har den hvælvede
Side af/Buen vendt ind mod Skytten; thi han maatte kunne se
?Aærket for at lægge Haanden paa rette Sted. Tværtimod kunde
man tro, at den fladere Side vendte indad, idet Buen er noget
krummet i denne Retning, hvad der kunde være beregnet paa
eller fremkommet ved, at Buen spændtes saaledes. Men mange
Buer fra forskellige Tider og Steder, og dette stærkest frem
trædende ved de Buer, der indtil den nyere Tid brugtes over
Størstedelen af Forasien**), ere netop, naar de ikke ere spændte,
krummede fremefter, modsat af hvad de ere, naar Strengen er
spændt; Enderne tvinges, naar Strengen strammes, fra den fremadvendte Stilling helt bagud, hvorved Spændkraften og Pilens
Fart naturligvis stærkt forøges. Paa samme Maade kan vor Bue
være bleven spændt, i modsat Retning af dens Krumning, over
ensstemmende med hvad Træværket angiver.
Afgjort herfor taler Stillingen af de Indsnit ved Buens En*) Conr. Engelhardt, Nydam Mosefund, 1865, 30.
**) Luschan i Festschrift für Otto Benndorf, 1898, 191.
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der, der tjente til at fastholde Strengen. De vender nemlig —
vel ikke meget kendelig ved den her omhandlede Bue, men
desto tydeligere ved flere i de store Mosefund, skraat indad
mod Buens Midte paa dens hvælvede Side; saaledes kunne
Snittene kun sidde, naar Trækket var fra denne Side; altsaa maa
det hvælvede være Buens Ind- eller Bagside. Indsnittene sidde
her som ved de øvrige Buer modsat, et i hver Længdekant,
øjensynlig for at Buen ikke, naar den spændtes, skulde trækkes
skæv, og for at Strengen ved Midten af Buen ikke skulde komme
til at ligge ved Siden af, men lige bag den. De to smaa Gen
nemboringer, der er tilføjede ved den ene Ende, var sikkert be
stemte til at fastbinde Strengen, medens den ved den anden
Ende var løs og kun blev skudt paa ved en Løkke, naar Buen
skulde bruges; saaledes bevarede Træet sin Spændkraft. Hvis
alle disse Enkeltheder er rigtig tydede, giver de altsaa gode Op
lysninger om, hvorledes Buen blev ført og brugt.
Af de mange Overensstemmelser i Form og Indretning
med Buerne i de store Mosefund fra Folkevandringstiden kan
det sluttes, at den nyfundne Bue maa være nogenlunde fra
samme Tid, og da, som Ornamentet viser det, omtrent samtidig
med det yngste af Fundene, fra Kragehul Mose paa Fyen*);
baade selve Tegningen og den fine, skarpe Streg ligner sær
deles meget, hvad der ses paa de mange Spydstager i dette
Fund.
Sammesteds ved Susaaen opgravedes 7 Brudstykker af en
rund, ornamenteret Træstage, sikkert Skaftet til en Øxe. Styk
kerne slutter vel ikke alle ganske nøjagtig sammen; men det
skønnes, at kun lidt kan mangle. Den hele Længde er 76 cm.
Ved begge Ender — nederst tilvenstre og øverst tilhøjre i Fig. 2
— ses et glat, uornamenteret Stykke, og ved den ene, der er
lige afsluttet, mangler intet; Tykkelsen er her 3 cm. Ved den
anden Ende er noget afbrudt, og her er Tykkelsen lidt mindre,
alt synes at sige, at det er et Øxeskaft. Mellem de glatte En
der er Stagen i en Længde af 55 cm. dækket af grovt indskaarne Mønstre, som U<ke kendes fra andre Sager. De mange
* Conr. Engelhardt, Kragehul Mosefund 1867.
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Fig. 2. s /4.
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ornamenterede Spydstager i Kragehul-Fundet er langt bedreskaarne, ligesom Tegningen er renere og tydeligere. Stoffet,,
hvormed der arbejdedes, er dog det samme, nemlig Baand, der
er flettede og slyngede i hverandre. De vekslende Mønstre skil
les ved smalle, glatte Tværstriber; nederst brede, flettede Baand,
der fuldstændig dække Fladen, og lignende, der danner et Rude
mønster; derefter smallere Krydsbaand i et aabent Vinkelmønster
og tilsvarende i buet Fletning ; endelig et rundtløbende Vinkelbaand. Sikkert nok staar dette ikke meget fjernt fra, hvad der
ses i Kragehul-Fundet, og kunde maaske ogsaa være samtidigt
dermed; snarere maa det dog, alle Enkelthederne prøvede, an
tages at være yngre.
Allerede dette Forhold gør, at Fundet fra Susaaen ikke
kan faa Betydning for de bestandig fortsatte Forsøg paa en fæl
les, historisk Tolkning af alle Mosefundene fra Folkevandrings
tiden; men det kan ikke en Gang af de to fremdragne Va abenstykker sluttes, at der har staaet Kampe paa dette Sted. Fundforholdene viser dette.
Buen fandtes sidst i April Maaned o. 45 m. øst for Susaaens Bred ved Aaderup, Næstved Set. Mortens Sogn, hvor der
udgravedes til Bedding for det nye Værft. Den laa 1,50 m.
under Overfladen og o. 1,30 m. under dagligt Vande i Aaen,
ved Bunden under et Moselag. Om Undersøgelsen af Prøver,
tagne af Underlaget og højere oppe, har Danmarks geologiske
Undersøgelse ved Cand. mag. Knud Jessen godhedsfuldt givet
en udførlig Meddelelse. Det godtgøres, at Buen er sunken i
aabent Vand, medens Aaen endnu var bredere og Fjordvandet
til Tider kunde naa op. Den kan altsaa være kommen drivende
ned ad Aaen og kan tilfældig være sunken til Bunds paa dette
Sted. Det samme gælder om Øxeskaftet, der fremkom ved det
fortsatte Gravearbejde i Midten af Maj Maaned; den laa kun 10
m. fra Aabredden og 3/4 m. dybt. At de to Vaabenstykker hører
sammen, er saaledes ikke givet; men hvert for sig have de Be
tydning, nemlig ved at vise Ornamentik i Træ, hvoraf der fore
ligger saa lidt.

Præstø Amts Købstæder
ved Aar 1743.
Meddelt ved Kai C. Uldall.

I

Aaret 1743 paalagde Danske Kancelli samtlige Stiftamt- og

Amtmænd, at de „jo før jo heller vilde gøre sig Umag
for, deels under egen Direction, deels og ved andre habile og
om Landet erfarne Mænd i de dem allernaadigst anfortroede Am
ter, at lade forfatte over et hvert Amt i sær en heller ganske
udførlig Beskrivelse og Efterretning“ som Besvarelse af en
Række vedlagte Spørgsmaal eller Poster, samt at de „ville be
hage at tilsette hver videre Curiosa og Mærkværdighed — —,
omendskiønt Spørgsmaalene ikke skulle give Anledning dertil“ .
Aarsagen var, at man den Gang paatænkte Udgivelsen af
en omfattende dansk-norsk Landbeskrivelse. Den senere Generalkirkeinspektør Erik Johan Jessen (Schardebøll) havde som Sekre
tær i Danske Kancelli undfanget Planen, og Oversekretæren,
Johan Ludvig v. Holstein, interesserede sig stærkt for dens Gen
nemførelse. Han overtalte Jessen til at paatage sig Værkets Ud
arbejdelse og lod efter dennes Forslag Kancelliet udsende det
ovennævnte Spørgeskema for derved at samle en Del af Mate
rialet.
Imidlertid gik Arbejdet i Staa. Jessen klagede over, at
Besvarelserne var mangelfulde og ofte helt udeblev; men Hoved
grunden var, at han — hvad han ogsaa selv frygtede — ikke
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var Mand for at bearbejde Stoffet. Det synes ogsaa, som om
Værket var lagt for stort an og gik for meget i Detailler. Kun
ét Bind fik Jessen udgivet, nemlig første Bind af „Det Konge
rige Norge fremstillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand“
(1763). Han synes snart efter at have tabt Modet, især da
Pontoppidan i 1760’erne havde paabegyndt Udgivelsen af sit
„Danske Atlas“, og fik aldrig sin Plan bragt til Udførelse,
Materialerne til „Jessens Atlas“ opbevares nu for største
Delen i det Kongelige Biblioteks Haandskriftsamling, omend en
større Del af Indberetningerne er gaaet tabt — eller maaske al
drig er bievne indsendte. Mindre Partier findes i Rigsarkivet
(Bibliotekets Aflevering) og spredt paa forskellige Steder (Fyens
Landsarkiv. Sorø Manuskriptsamling. Brahetrolleborg Arkiv), til
Dels i Afskrifter.
I det følgende skal Indberetningerne fra Præstø Amts Køb
stæder meddeles1). De er forfattede af Magistratspersoner og
indsendt til Stiftamtmanden. Der krævedes Besvarelse af 40
(fra Amterne 33) „Poster“, hvis Indhold i Korthed er følgende:
Areal og Overfladeforhold. Grænser. Jordens Udnyt
telse. Kornsorter o. 1. Træfrugter. Saltbrænderier. Dyre
haver. Stutterier. Bihaver. Mineralier og Naturalier. Vildt
bestand. Kreaturhold. Fiskeri. Veje og Milepæle. Vejrlig.
Sygdomme. Befolkningens Antal, „Inklination* og Egen
skaber. Skove. Øer og Holme. Fjorde, åaer. Søer.
Mærkværdige Kilder. Bække og Moser. Bakker og Dale.
„Kuriositeter*. Havne. Told- Losse- og Ladesteder. Konge
lige Slotte. Administrativ Inddeling. Rytterdistrikter. Pri
viligerede Jordegodser. Kirker og offentlige Bygninger.
Købstadssigiller. Stedlige Arkiver. Antikviteter. Dialekter
og Talemaader. Nomina propria.

Indberetningerne giver saaledes et interessant Billede fra
en Tid, hvorfra vi saa at sige helt mangler topografisk Literatur.
Ved Udgivelsen er Bogstaveringen noget ændret af Hen
syn til Læseligheden, ligesom Interpunktionen er ny. Person- og
Stednavne samt Befolkningens „Talemaader“ (Post 39.) er dog
gengivet bogstavret. Hvor et Par enkelte Forkortelser er foretaget,
’) Originalindberetningerne findes i Kgl. Bibliotek under Ny kgl.
Saml. Fol. Nr. 394 b.
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er dette angivet ved — — —. Som det vil ses. holder Rela
tionerne sig ikke altid til de opgivne Sporgsmaal og disses
Orden.

N æ stved.
Indberetning fra Raadmand Hans Klingberg1).
Nestved By, som ligger i Tyberg Herred, ved vi ikke noget
at melde om, naar den først er begyndt og haft sin Oprindelse,
men gandske vist slutter man dette, at efter at den christen Tro i
disse Lande er indført, Kirker og Kloster bygde og oprettede,
haver Nestved fornemmelig tiltaget og maaske i de første Tider,
som nogle vil mene, haft det Navn Næsted af Aaen, den er an
lagt ved; men efter de flestes Mening da den mere tiltog i Han
del og Vandel, blev folkerig og Beboere, Adel, Kiøbmænd og
mangfoldige Haandverksfolk, mesten Tydske, som nedsætte sig
her formedelst den skiønne Indseigling, som paa de Tider haver
været, men nu nesten saa godt som tilstoppet, da Skibene med
fuld Ladning kunde gaa tæt op til Byen, hvorved den er bleven
saa floricent, at den i Herlighed og Velstand haver været nest
ved Roeskilde, som paa de Tider har været den fornemste Stad
her i Siælland, og deraf siden bekommet det Navn Nestved.
Den haver haft sin egen Mynt, og Stæden, hvor Mynten
har staaet, findes endnu Mur af, og Gaden, den laa paa, kaldes
endnu i denne Dag Myntergade, Af dens Mynt findes vel endnu
i et og andet Rarietetkammer her i Riget.
Byen har været saa tæt bebygt, at i den ikke har været
nogen Rum til Hauge, hvilke de alle har haft udenfor Byen.
i) Indberetningen i Kgl. Bibliotek er en Afskrift uden Inddeling i
Poster; dateret 25. Marts 1744. A. Listov har benyttet den i „Nestved
Kjøbstad i Middelalderen". Ligeledes Melchior i sin Bog om Herlufs
holm.
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Dens Bygninger har alle været grundmurede, da den 1271 til
ligemed Snete. Peders Kirke afbrendte1).
Nestved Vaaben og Segl, som trykkes i Vox eller Lak, er
3 smaa gule Croner i blaa Felt, som nogen ville mene har
sin Betydning eller Bemærkelse af de 3 store Hovedklostre, her
haver været i Nestved, nemlig Snete. Peders Kirkes Kloster,
Sortebrødrekloster og Sneti. Jørgens Kloster.
(1). Hvad det første Kloster angaar, da er det A° 1261
tredie Nat efter Paaske om Natten efter Sancti Marci Evangelistæ Dag afbrent. Siden er det forflyttet ud fra Byen og op
bygt i Skoven og kaldet Skovkloster2). — Det her endog i denne
Dag fortælles af Mand efter anden, har man ikke heller villet forbigaa :
Da først paa et Stæd i Skoven begyndtes at bygge, lykkedes det ikke
for dem, thi Sten og Kalk kunde ikke hæfte sammen, men alt som
de bygte, faldt det af sig selv ned efterhaanden fra hinanden igien.
Da de nu bleve forsagte og vilde forladt Bygningen, indfandt
sig en gammel Bonde, som sagde, det var forgiæves paa
det Stæd, raadede dem derimod, de skulde tage en ny brendt
Mursten, binde den paa Hornene af en ung Stud, lade ham gaa
omkring i Nærverelsen, vogte paa ham, og hvad Stæd han først
lagde sig at hvile, der skulde de faa Hæld til at bygge, som
og skal være sket paa det Sted, Klosterets Hovedbygning staar,
hvor der var meget moradsig med Væld og Vand, som giorde
dem endnu frygtagtig der at bygge. Men da Bonden forsikrede,
det skulde gaa an, naar Vældene og Vandet ved Grøvter og
Stenrender i Jorden blev afled fra Steden ud til Aaen, som
gaar der tæt forbi, resolverede [de] dertil, accorderede med Ar
beiderne derom, begyndte derefter med Bygning, som lykkedes,
[saa] at Bygningsmændene før skal være bievne færdig med
Bygningen at opføre end Arbeiderne med Renderne og Vandets
Afgrøftning.
At dette Kloster haver været kaldet Sti. Peders Kloster ses
9 Angivelsen af St. Peders Kirkes Brand 1271 stammer rimelig
vis fra den formentlig fejlagtige, nu forsvundne Inskription i Vaabenhuset.
Kirken synes først at være brændt 1280 (jfr. „Næstved St. Peders Kloster“.
Kbhv. 1915).
2) Om det urigtige i denne Antagelse se 1. c.
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af et gammelt Pergamentsbrev, og flere, Aar 1530, som findes her i
Raadstuen igien, hvorudi de hæderlige, renlivede Mænd i fornevnte
Kloster Her Rasmus Daa (læs: Darø), Abbit, Her Rasmus Dall, Kirkeprior, Herr Reynold von Gothen, Her Morten Orm, Her Willom Knud
sen, Conventsbrødre, nevner det med disse Ord Sancte Peders Kloster
* Nestred, kaldet Skoukloster. Ellers erlndholden af dette Brev, at der
(!) havde været forsamlede tillige med Kirkeværger her i Nestved og
-eftersét nogle fornevnte Klosterkirkes Alteres tilhørende Huse og Gaarder, hvad Stand der den Tid fandtes udi. — Vist er det, at dette Klo
ster, førend det afbrændte, haver med Mur og Hvælving været heftet
til Sti. Peders Kirke, som endnu er Hovedkirke her i Byen, hvilken
Kirke og Nestved By 10 Aar efter Klosterets Brand, nemlig 1271,
er afbrændt, og derefter er Kirken igien opbygt i den Skikkelse,
som den nu er, som er kiendelig nok at se paa dens Mur.
Af hvad Orden dette Kloster har været paa de Tider, ved
vi ikke, men af et lidet Stræde, der gaar fra Sti. Peders Kirke
ud til Torvet, hvor der endnu paa den ene Side findes af Klo
sterets gamle Mure, hvilken Stræde kaldes Graabrødrestræde (nu
Pølsestræde) — her findes og en gammel Viditz, at Konning Hans
med nogle af sine gode Mænd Aar 1488 udi Graabrødre i Nest
ved haver dømt Nestveds By og menige Borgerskabs Privilegier
ved Magt at blive udi alle Ord og Articler — , hvoraf man slut
ter, det maa have været af den Orden (Î)1).
I Enden af fornevnte Stræde ud til Torvet haver en Bor
gere for 70 Aar siden opbygt [et] 2 Loft høit, tavlmuret Hus,
som endnu staar; og da de grov til Kielder under samme Hus,
træffede de paa Grundmur af Klosterets Fundamente og en
muret Gewølft (o: Hvælving), hvorudi var 7 Borgerlæs2) døde
1) Paa Grund af Graabrødrestrcedes Naboskab til. St. Peders Kirke
slutter Affatteren af Relationen urigtigt, at St. Peders Kloster (Benedictinerklosteret) tilhørte Franciskanerordenen. Næstved Graabrødrekloster
laa, hvor de ovenomtalte Murrester fandtes, medens St. Peders Kloster
efter C. Neergaards Paavisning fra første Færd laa udenfor Byen. Af
fatteren har aabenbart vidst, at der var 3 Klostre i Byen, og da han paa
Grund af sin Fejltagelse kun faar 2, tæller han (p. 72) St. Jørgens Ho
spital og Helligaandshuset som Nr. 3. (Se 1. c.).
2) Borgerlæs □: stort Læs, modsat Bondelæs.
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Menniskeben, som blev henført paa Sti. Jørgens Hospitals Kirkeg a a r d — — 1).
(2) . Sortebrødrekloster, som ligger i den syndre Side ved
Nestved paa et smukt Stæd og omgiven med ypperlige Væld og
Kildevand, hvorved mange nøttige T n g kunde indrettes, som
alt haver sit Nedfald i Aaen. Dette Kloster haver i gamle Dage
været anseelig i Bygning og Begreb (o : Areal). Af den gamle
Bygning staar en Del i god Stand, men dets Kirke er øde,
hvoraf Rudera er gandske kiendelig. Hvad den ellers har været
kaldet, véd man ikke. Efter Reformationen er dette Kloster
giort til en Hovedgaard og sorterer under Wordingborg Amt.
Nest Norden for Sortebrødrekloster mellem Sti. Mortens
Kirke og Sortebrødre haver staaet et Nonnekloster, som endnu
er kiendelige Mure og Kieldre af, hvorpaa nu staar Borgergaarder og Bygninger, hvilket Nonnekloster med murede Gewølft og
Gange har været samlede til Sortebrødre Kirke og Kloster2).
(3) . Sti. Jørgens Kloster haver staaet i den vestre Part af
Byen Norden for Sti. Peders Kirke med derhos liggende Helligaandshospital3). Klosterets Bygninger [ere] ikke mere til, men
Hospitalshustf. staar endnu, hvorudi 3 fattige Lemmer nyder
ugentlig 2 Mk. (?) og nogle Huslye. Dette Klosters Hospital til
hørende Jordegods, Capitaler og anden Indkomme er af høisalige og
høilovlige Ihukommelse Konning Christian den 4de Aar 1631 indta
gen under Kiøbenhafns Vartov, hvorudi Nestved By fra den Tid og
haver 9 Senge for Nestveds Fattige at indsætte efter højstbemeldte
kongl. Fundatz de dato Kiøbenhafn den 16. December 1631.
Udi bemeldte Hospitals Hus staar et gammelt af Eg udhugget
Billede: Sanct Jørgen paa sin Hest.
J) Videre berettes, at Meddelelsen haves fra en 86aarig Enke, der
i sin Ungdom havde set Udgravningen. — Nogle Linier om Herlufsholms Oprettelse udelades her.
2) Der kendes intet til et Nonnekloster i Næstved. De omtalte
Kældere stammede rimeligvis fra Sortebrødreklosterets egne Bygninger,
løvrigt er det lidt ondskabsfulde Sagn om hemmelig Foibindelse mellem
Munke- og Nonneklostre almindeligt over hele Landet.
8) (Jfr. p. 71 Note 1) St. Jørgens Hospital synes fra ældste Tid
at have ligget i Aaderup.

Næstved 1753.
Efter Frederik den 5tes Atlas i Kgl. Bibliotek,
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Ellers haver jeg Hans Klingberg i min Ungdom hørt ar
en gammel Kiøbmand ved Navn Gregers Kræmmer, som i sine
unge Dage var sagt af andre Kiøbmænd, at Nestved Byes Vaaben havde sin Betydning af 3de Seiglstrømme ind paa Nestved
Fjord, som . af Situationen og er at slutte, hvoraf nu ikkun er
ét, som bruges, hvilket og allerede er tilstoppet og efterskylt.
Indløbet kaldes Kar ebeks-Minde, som er 2 Mile fra Nestved om
kring ad Aaen og Fiorden i Sydvest fra Byen, hvorpaa alt Gods
til og fra Byen ind og udføres. Til Lands er der til fornevnte
Minde l 1/^ Mil.
Dette Indløb eller Mindegab har for ældgammel Tid paa
syndre og nordre Sider været forsynet med Bulverk og Stenkar
hver Side 200 Favn lang, som endnu er kiendelig og indtil
ongefehr nogle og 80 Aar [siden] i god Stand, da et Fartøi
i de Tider paa 1400 Tønder og størrere med fulde Ladning
kunde løbe ind og have en god Havn. Men disse Bulverker (?) er ved Byens store Aftagelse og Uformuenhed gandske forfalden, og Minde-Gabet saaledes efterskylt, at en Jagt
med 100 Tønder stor neppe kan flyde indenfor. De øvrige maa
ligge paa den aabne, skarpe Red, som er meget vanskelig og
for en Sømand, helst Høstedage, afskyelig formedelst Paalandsvinde, fornemmelig Syd-Vest og Vest-Syd-Vest, som giver en hul
Søgang, thi med disse Vinde har Søen sit frie Løb fra holstensk
Val (□: Kyst) af lige paa Reden. Dersom nu ikkun det nordre
af fornevnte Bulverker blev ført i god Tilstand, kunde Indløbet
af den stærke Ebbe og Flod her falder, rense sig selv saa dybt,
at saa store Fartøier, som her bruges, kunde gaa ind med fuld
Ladning og finde god Havn, losse og lade med hvad Vind, der
blæser, da (læs: medens) de nu maa ligge paa den aabne Red,
undertiden 3 a 4 Uger, og ikke kan losse det ringeste, ja ikke
engang komme i Land med en Baad. — Til dette Bulverk at
føre i Stand faarmaar Byen intet, mindre hans kongelige Maje
stæt af særdeles høikongelig Naade vilde lade det bekoste, hvil
ket igien i Tiden formedelst Negotiens Tiltagelse rigelig kunde
indrentes, thi Nestved By ligger for Handlingen (o: Handel) i
Landet meget beqvem.
Fra Saltøe Slot, som nu tilhører høivelbaarne Her Ober-
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catnmerherre Carl Adolph von Piessen1), og ned udi Nestved
Fiord gaar en Aa, kaldet Borre Aa, hvor der paa den norder
Pynt af Aamundingen ud til Fiorden skal i gamle Dage have
været en Fortresse eller Skandse, som endnu er kiendelig, med
Graver omkring, for at beskyde Indløbet fra Havet ind paa Jor
den for Sørøvere og anden fiendtlig Overfald2).
Ligeledes her oppe ved Nestved paa en Banke, kaldet
Huusvolden, hvorfra nesten en Fierdingvei i en lige Linie Aaen
langs kan beskydes.
Her fortælles af gamle Fiskere og Bønder, det dem i deres
Ungdom af andre gamle Fiskere og Bønder er fortalt, at i gamle
Dage haver der været et ypperligt Fiskeleie fra Fnøe-Land, som
ligger ved Karrebeksminde, og til Karrebeks Kirke og over
Basnes Fiord og til Knudshoved, hvorved følgende skal være
passeret: I Kiøge By (o: K iø n g )-------har været en hellig Pater
eller Præst, som engang eller to om Ugen besøgte Fiskerne i
i dette Fiskeleie, som da gave hannem af hvad Fiske de havde
ved Haanden, saa han nøiedes. Omsider blev imellem Præsten
og dem afhandlet, at de engang om Aaret skulde give ham saa
meget fersk Torsk, som han til sin Husholdning kunde indsalte
en Tønde med, hvormed han og var fornøiet. Endelig efter faa
Aars Forløb bleve Fiskerne kied deraf og vægrede at give ham
det, hvortil Præsten da skal have sagt: „Ja, vil 1 ikke holde
Eders Løfte, skal I faa mindre Fiske herefter, og de skal vige
her fra Landet“, som ogsaa skal være sket, saa at Fiskeleien
deraf paa de Stæder ophørte. Nogle Aar derefter blev denne
hellige Pater syg, og der han fornam, det var til Døden, ang
rede han dette, bekiendte de[t] for dem, som var om ham, og
sagde derhos: „Naar jeg er død, skal I hugge min høire Taa
og Tommelfinger, kaste dem ud paa Stranden, at Fiskene kan
komme igien“ . Men de efterkom det ikke, og altsaa blev ikke
mere Fiskeleie sammestæd efter den Tid. — Noget fra bemeldte
Kiøge (o: Kiøng) Kirke ved Kiøge Mose er en Holm indgrøftet
!) Overkammerherre Carl Adolph von Piessen, f.
1678
t ao/i 1758.
2) Det velbevarede, nu fred lyste Voldsted Margrethevold i Borrenakke Skov under Saltø. .
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med Graver rundt om, hvorpaa Kong Waldemar skal have bygt
et lidet Lystslot, kaldes Gorre eller Gurre, hvoraf er Rudera,
som Kiønge (!) Mænd endnu i denne Dag i tørre Sommere
brækker Mursten af Fundamentet til deres Nøtte1).
Nestved Byes Situation angaaende, da har den i de første
Tider været overmaade skiøn af Skov, Kildevand, ferske Søer,
Banker, en ypperlig Indseigling og meget rigt Fiskerie. Den er
anlagt paa Fiorden (sic) af et stort Sandbierg. Hvor henimod
Sanct Peders Kloster før Branden med sin Bygning haver stræk
ket, haver været et stort Qvæld af Vand, kaldes Munkesø, som
endnu er kiendelig nok, hvorfra man med til Aaen, for at dette
Vand ikke skulde skade Byen, finder stensatte Render under
Jorden igiennem Byen; men disse Render er alt for mange Aar
siden forfalden og forstyrret. Søen i sig selv er nu nesten op
fyldt med Jord og Skam paa (læs: fra) Hauger (?) som deromkring i
mangfoldige Aar er indtagen. Om denne Munke[sø] og den
store Sandbakke, som bestaar af let Sand, er fra gammel Tid
spaaet Nestved, at den skulde lægge den øde, hvilket det og teg
ner sig til. Først Sandbierget, hvorfra aarlig alt Strøsand og
Brosand, som bruges i Byen, indføres, og naar Nordvest-, Nor
den-, Nordost-, Østen- og Sydostvinde blæser, fyger denne bløde
og lætte Sand ind over Byen paa Husene, Gaarder og Gader,
hvilket alt igien ved Haanden ved Regnveir udskylles udi Aaen
og [har] allerede saaledes opfyldt den og adskillige Stæder paa
Fiorden, at en Pram neppe nu kan flyde til Byen og in
den faa Aar ikke kan komme hertil med noget Gods, hvorved
Handelen og Fiskeriet gandske omsider bortfalder, som i fordum
Tider har været saa rigt. For det andet Munkesøen: da siden
dette store Qvælds og Stenes Render under Jorden over 100 og
mere Aar ikke er bleven holdt vedlige, Qvældet eller Søen i sig
selv, som oven er meldt, er opfyldt, trykkes Vandet, stiger og
udbreder sig i Jorden, saa den vestre Part af Byen ligger saa
godt som paa Væld, og [man] kan ikke grave en Fods Jord
dybt for Vand, saasom de, som endog [i] vore Tider har haft
tørre Kældere, som staar nu opfyldt med Vand. Foruden hvad
i) Det nu fredede Voldsted „Lille Gurre“ ved Øbjerggaard.
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Skade det aarsager Bygninger og deres Fundamenter med Fug
tighed og hastig Forrodnelse, de stenbrolagte Gader i den vestre
Part af Byen, hvor ofte de end bliver anlagt, kan ingen Bestand
have, hvilket Aar efter anden mer og mer tiltager, saa den Part
af Byen saavelsom Resten med Tiden bliver øde.
Foruden alt dette haver Nestved aldelis ingen Avling eller
Sædeland, hvoraf ellers mange kunde have Ophold. Her ligger
vel et skien Overdrev nordost og østep for Byen, kaldes Nest
ved Overdrev, hvilket Overdrev tilligemed en Mark kaldes Dræ
set, Nestved allene, baade da Klosteret stod her i Byen og siden
indtil ungefehr 1470, har haft i Brug til Græsning, Pløie- og Sæde
land og paa de Tider været inddelt i 3 Marker og 16 Jordskif
ter, hvoraf Nestved By havde givet til Klosteret 4 Tnd. 4 Skp.
Byg og til Bispetiende 4 Skp., til Sanct Mortens Kirke i Nest
ved 4 Skp. og til deres Sogneprest 4 Skp. Byg aarlig af hver
Jordskifte 1599. Men nu har Byen ikkun blot. maver Græsgang
til de faa Creaturer, formedelst paagrendsende, som fra over 100
Aar siden ved Foreninger med daværende Magistrat til Byens
største Skade haver indgaaet, ere berettigede til fælles Græsgang
derpaa, uanset dette Overdrev af fordum Konninger, saasom
højstlovlig Ihukommelse Kong Christian den 3die den 10de Septemb. 1556, Könning Friderich den 2den den 7de Martii 1560
og Kong Christian den 4de den 15de Junii 1598, foruden Herlufshohns Skoles Stiftere, Herr Herlufs Trolles derpaa givne Tilstaaelse af 2den Novembr. 1561, Nestved By allene til ævig
Tid forundt.
Paa dette Overdrev findes en Kilde, som for ongefehr 60
Aar [siden] først er opdaget ved en fattig Mand af en By kal
des Rønnebek, ligger straks Østen for Overdrevet. Denne fat
tige gammel Mand havde gammel Skade i sine Ben; kom af en
Hændelse til denne Kilde, satte sig ned og toede sine Ben i
Vandet, som stod og qvældede op af Jorden, hvilket bekom
ham saa godt, at han efter faa Dages Toen blev gandske frisk
og slængte sine Klude. Dér han var bleven frisk, gik han ind
i Nestved til daværende Capellan til Sancte Peders Kirke Herr
Eiler Abildson Schrøder1) og fortalte ham dette, hvorpaa
>) Eiler Abeisen, Sognekapellan ved St. Peders Kirke, ordin. 10/8
l678 f 6/s 1691. (Wibergs Præstehist.).
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Capellanen gik med ham ud paa Overdrevet for at besé dette
Kildeqvæld. Da Herr Eiler lod rense omkring den og lod
sætte en halv Tønde deri, og da de [derefter] kom derud, laa der i
Qvældet paa Bunden en gammel Sølvtiskilling. Thi Vandet qvæller
idelig op imellem Stenene med Fiin (o: Fynd?). Siden derefter
er adskillige |: endnu nogle levende :• bleven hiulpne fra en og
anden Brek af dette Kildevands Brug og Aar efter anden mer (!)
og mere besøgt, som har anlediget Magistraten for faa A^r
siden at lade oprette en Blok der hos, som aarlig til de Fattiges
Cassa, det ene Aar bøde paa det andet, indbringer 10 Rdl. og
lidet derover. Og mere kunde ventes, dersom den ikke af
skarns Mennisker blev brekket og skadet. Kilden kaldes efter
Capellanen: Herr Eilers Kilde.
Der er ellers et andet Kildevæld, meget skiønt og ypper
lig let Vand, men bliver ikke brugt. Inden i Byen mod Sortebrodre-Kloster er en stor Kilde, kaldes Slags eller Slades Kilde,
som løber stædse Vinter og Sommer med en temmelig stærk
Rende-Bek forbie Sortebrødre Gaards Hauge, hvortil udstøder
mange Væld fra Sortebrødre og under sit Indfald i Aaen.
Denne Kilde bruges ikke synderlig uden til at hente Lou (o:
Vand til Brygning). — Ved Skibepladsen er og en Kilde, som
vælder ud af en liden Banke, hvoraf de fleste her i Byen hen
ter deres Vand til Thee. Samme kaldes Sande Karens Kilde.
Oprindelsen til dens Navn ved man nu intet af at sige.
Nestved By bestaar af 2de Kirkesogner, nemlig Sti. Pe
ders og Sti. Mortens Kirkers Menigheder, og efter almindelig
Talemaade Sanct Peders „det store“ og Sanct Mortens „det lille“
eller ,,øster“ Sogn. Det første har Sognepræst og Capelian, det
andet Sognepræst. Begge Kirker ere fattige; har ei andet Ind
komme uden Stolestadepenge, Ligpenge og deslige smaa Ind
tægter. Capitaler og Tiende har de ikke, fordi ingen Avling er
til Byen. fil Sanct Peders Kirke ligger en liden Landsby, 5
Décimantes, kaldes Qrimstrup, [som] hører til Herlufsholms Klo
ster. Til Sanct Mortens ligger en Landsby kaldet Aaderup, 13
Décimantes, hører Sortebrødre Qaard til, hvoraf Kirken nyder aar
lig Tiende: Rug 5 Tønder (?) 1 Skp. 1 Fierding, Biug 6 Tønder
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Plan af Næstved c. 1750.
Efter Frederik den 5tes Atlas i Kgl. Bibliotek.
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1 Skeppe 2 Fierdinger, Havre 2 Tønder 3 Fierdinger og i Penge
4 M. 8 Sk.
Foruden disse 2de Kirker er Helligaandshospitals gamle
grundmurede Hus, 32 Fag, som foran er meldt om, hvorudi den
østre Ende er indrettet en liden Kirke for de Fattige.
Et gammelt, uanseeligt grundmuret Raadhus med Kielder
under og en Etagie derover; bestaar af 26 Fag og 3 Fag til
Raadstuen, som i gamle Dage er tilbygt. Derunder ud til Sand
Peders Kirke er Byens Vejer- og Sprøjtehuse. Fra Torvet er
ikkun en Indgang dertil, ligesaa fra Gaden ud til Kirken. Er
ellers indbygt paa ’begge Sider med andre Bygnihger.
Et 2 Loft høit, grundmuret Hus synder paa Snete. Peders
Kirkegaard, 6^2 Fag; for Redudionen var [det] Latineskole, nu
dansk Skole.
En Rytterstald, 34 Fag Bindingsverk, som hans kongelige
Maist. allernaadigst 1739 haver ladet opbygge og Byen herefter
holder vedlige.
Et Hus, Fattiges Boder, 14 Fag Bindingsverk og klint
(o: klinet) imellem Stolperne. Er meget gammelt og skrøbeligt.
En gammel, næsten faldefærdig af Bindingsverk [opført]
Corps de Qvarde paa Torvet; 7 Fag.
Sande Mortens Kirkes Præsteresidence, Bindingsverk, ialt
42 Fag Hus, et Loft høit.
4de Portei er her nu for Byen at holde vedlige, hvorudaf
(1), nemlig Østerport, gaar Veien til Præstøe, Møen, Wordingborg, Falter og Laalland, (2) Ringstæd Port, hvor udgaar Veien
til Kiøge, Kiøbenhavn, Ringstæd, Roeskilde — — Storeheding,
(3) Mølleporten, gaar Veien til Magie eller Store Mølle kaldet
strax udenfor Porten, hører Herlufsholms Kloster til og ligger
her i Sti. Peders Sogn; derfra kan kiøres over Aaen med laugt
Vande ud ad Landet. (4) Store Broe-Port, hvorudaf gaar Vei til
Karrebekstninde, Skielskiøer, Korsøer, Slagelse og Callundborg.
Denne Store Bro over Aaen, som er 24 Allen lang og 6 7 2 Al
len bred, maa Byen og bekoste. Den samme [blev] tilligemed
Herlujsholms Bro A° 1741 den 4de Febrevarii om Eftermidda
gen Klokken imellem 3 a 4 ved en overmaade høi Flod og Is-
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gang, hvis lige aldrig nogen ved at tale om, gandske bortskyl
let og foraarsagede temmelig Skade paa Nestved Huse baade i
Nestved og paa den anden Side i Lille Nestved, thi Vandet
voxede imod 5 Allen højere end sædvanlig daglig Vande. Byen
haver indtil videre bekostet en Bro over igien af nyt Fyrtøm
mer, som dog ikke kan have Bestand.
Nestved bestaar nu ialt af 182 Indvaanere, hvoraf er 34
graduerede Qg priviligerede, som intet giver eller svarer til Byens
egne, aarlige Udgifter, saa ikkun ere 147 Borgere med Kiøbmænd og Haandværkere samt nogle faa 01- og Brendevinsskiænkere, der allene maa udrede disse Udgivter, af hvilke dog
de fleste er i fattig Tilstand. For 100 Aar siden, som af de
Tiders Skatteregistere ses, [var] 353 formuende Skatteborgere,
foruden mange andre Indvaanere af Adel, geistlige og verdslige
Betientere (□: Embedsmænd).
Lille Nestved, som ligger paa den anden Side af denne
Bro og Aa, haver i gammel Tid, da Heriuf shodms Kloster
stod i Nestved, været en temmelig og liden Kiøbstæd eller For
stad for Nestved, som paa den Tid ikkun liden Sædeland har
haft [og] med Skov tæt ind til Byen været bevokset. Og Indvaanerne stod under Byen Nestved. Men efter at Klosteret er afbrendt og bygt i Skoven, haver Klosteret taget sig det til, Sko
ven, hvor Lille Nestved By nu haver Marker, [er] med Tiden
bortsvunden og under Herlufsholtns Gods matriculeret og ligger
til Klosterets Menigheder. Lille Nestved bestaar af 14 Décimantes
og en Del Fæstehuse samt Klosterets Sogne-Præstegaard.
Kiøbmændene, hvoriblandt ere brave, fornuftige Mænd, inclinerer meget for en fri Søfart og Trafiqve, men dem fattes
Ledighed dertil formedelst den slette Indseigling her er. — Haandvcrksfolk inclinerer den største Del allene for at blive paa det
Stæd, de har lært, mens ikke til at rejse eller forsøge sig paa
Haandverket, thi oftest, strax de haver udlert som Dreng, givter
de sig og giver sig i Lauget, mangler altsaa den rette Erfaren
hed og Oplysning i deres Haandverk og Husholdning, hvorfore
saa mange af dem [ere] slette Arbeidere, ja fattigere. Men om
end saa var, at en Kiøbstæd i Siælland aldrig var saa velforsy6
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net med gode Arbeidere af Haandverker, kan de dog ei subsi
stere, saalænge det tillades alle Slags Haandverker at sidde paa
Landet, som betager Kiøbstæderne deres Næring, saa de omsider
bliver jo fattigere jo siettere.
Af gamle kongl. Privilegier for Nestved her findes:
1. Konning Christian den 1stes Privilegium .------ .
Dat. Callundborg die inventionis sanctæ crusis A° 1451.
2. Konning Hanses Stadsfæstelsesbrev efter Nestved
Byes Privilegiers Lydelse. Dateret Nestved Sanct Hans
Dag ante portam latinam A° 1488.
3. Konning Christians den Andens Brev af Indhold,
at Lille Nestved Mænd ikke maa kiøbe eller selge med
Bonden, ikke heller maa bruge noget E m bede-------. Da
tum Nestved Søndagen nest efter Sanct Egidii Dag Aar 1519
4. Konning Hanses Q v ite rin g -----------(for 300 Mark
danske aarlig Byskat). Givet paa vort Slot Vordingborg
tredie Dag November Aar 1510.
6. Konning Friderich den 2dens Brev — -------. (Pri
vilegier). Dateret Nyeborg den 7. Martii 1560.
6. Konning Christian den 4des Forbud, at ingen maa
drage med Garn tvert over Aaen til Land til at forhindre
Fiskenes Indgang paa Fiorden — —. Dateret Kiøbénhavn
den 16. Febrevarii 1593. (Kancell. Brevb. 15 03/<mj P- 18).
7. Kong Christian den 4des Brev anlangende Enøe
Mænds Fiskeriet '-----------. Dateret Coldinghuus den 17.
Octobr. 1593.
8. Kong Christian den 4des Befaling til 6 Rigens
Mænd at orddele (o: dømme) Nestved, Saltøe, Ydernis og
Gaunøe imellem de Iringer og Trætter, der ere om Fiske
riet paa Nestved Fiord. Dateret Khafn. den 15. Junii 1598.
— Deres Afhandling derefter, sket den 25. Augusti 1598 i
Karebeti, at Nestved maa frit fiske paa Fiorden og der
omkring med 8 Vaadder og Baade, som de af Alders Tid
efter deres Privilegier havt og nydet haver — —.
Dette Nestved Byes frie Fiskerie er A° 1732 af høivelbaarne Herr Geheimeraad og Oberkammerherre Carl Adolf
von Piessen, Ridder af Elephanten, Herre til Saltøe, etc.,
Byen forment, men ved Landstingdom af Dato Ringsted 18.
Novembr. 1733 og derpaa fulgte Høiesterettesdom af Dato
Tirsdagen den 19. Octobr. 1734 bleven Byen igien tilkiendt
tilligemed Processens Omkostninger.

—
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Det gamle Ordsprog, som fast overalt i Danmark er bekiendt, at i Kalsbye-Ris tnister Neslved Piger deres Pris, er deraf
kommen, at 12 Borgerdatre havde tiltaget sig fore at gaa ud og
malke deres Forældres Kiøer paa Nestved Overdrev, liggende
tæt op til en Skov, kaldet Kalsbye-Ris; 11 af dem er ved Tid
bleven frugtsommelige ved den 12tes Broder, forklædt i Søste
rens Klæder, og har født 12 Drenge, den ene med Tvillinger.
De særdeles (o: nærmere) Omstændigheder, her af gamle Folk
fortælles, hvorledes det skal være tilgaaet, har man ikke villet
anføre uden det bliver befalet.
I de sidste 10 Aar er efter hoshæftede Sognepræsters At
tester, i Sandi Peders Sogn føde 282, døde 225; i Sandt
Mortens Sogn føde 256, døde 322 — tilsammen føde 538,
døde 577 (1), og altsaa 39 mere døde end føde.
Paa et gammelt Skab i Ste. Peders Kirke staar skrevet med
Kridt: 1565 døde her i Nestved 723 Mennesker. 1602 døde
her i Nestved V I C Mennesker paa 5 Maaneders Tid — som
menes at være “ j “ 550, skrives fem og et Halvhundrede.
Sande Peders Signette, som trykkes i Vox, er Sanct
Peder med Nøglen, siddendes paa en Stol. .
Kirkens (d: St. Peders) Insignum er en halv Maane med
Spitzerne opvendt og en Muskel derunder, ingen Aarstal. San d
Mortens Kirkes Signette er S a n d Morten ridende paa en Hest
eller Asen, ingen Aarstal. Kirkens Insignum er en Sko med 2
Klamper eller Houer under, som under en Træsko med 2 Klam
per, med en opkrummet spitz Næse, paa Spitzen et Kløver
blad, en Krone og et Korstegn for ved — —, hvorefter Fløiene
paa Taarnet er lignet. Betydningen ved man ikke at skrive no
get om.
Byens Karmærke er som et Vragerjern saaledes tegnet:

t/JVa
Dette forskrevne staar altsammen tegnet og udhugget paa
gamle Stole i Kirkerne.
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Sancti Jørgens Helligaandshospitals Signette, saavidt man
af gamle underhængende Seigl kan skiønne, er Sanct Jørgen,
• siddende paa en Stol med Seierfane i Haanden.
Næstved Byes Vartegn i gamle Dage for Vandringeburser
skal have været en Hane paa en kort Jernstang, sat .paa Kam
m en-af Sacrastiet imellem samme og Kirkens Bygning, som
ikke kunde merkes, uden man nøje agted derefter, saa og
øverst paa den østre Side af Taarnet giort i Muren, da det er
bygt, saaledes et langt Kors, tegnet saaledes *):

Nest for, hvor Mynten haver staaet, har i fordum Tid
staaet ud- til Købmagergaden et stort, grundmuret Hus, hvorudi
fremfarne Konger, naaer de besøgte Kiøbstæderne, residerede.
Pladsen har endnu det Navn af Kongens Qiæsteg a ard, er øde,
men findes Rudera og Kielder deraf.
Dernest er en Gade ned til Brykken, kaldes Compagniestræde, hvorudi paa den østre Side staar endnu et temmelig stort,
gammelt grundmuret Hus med Kielder under, kaldes Compagniehuset, hvor tyske Kiøbmænd i gamle Dage har haft deres Oplag
og Contoir. Dette Hus, som endnu holdes vedlige, tilhører nu
og bruges af Amtsforvalteren over Wordingborg Amt til hans
kongl. Maistærs Korn. Ellers haver Kiøbmænd her i Byen eiet
det til 1733 og brugt det til Pakhus.

i) Jtr. Hugo Matthiessen: .Gamle Vartegn* i „Vor Fortid“ I.
Aarg. p. 495 ff. — Et Par utydelige Smaategninger er her udeladt.
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Storehedinge.
Indberetning fra

Byfoged Andreas Melchior Glückstadt,
3die Post1).

Stevns Herred er et indflodt Land og derfor som en 0
at regne, thi først omringes det af Østersøen paa den ene Side
og af en Aa paa den anden Side, fra Østersøen indløbende,
hvilken Aa tager sin Begyndelse ved den saa kaldede Prambroe,
hvor og Stevns Herred begynder. Samme Aa haver i forrige
Tider været saa bred og dyb, at Skibe har kunnet sejle derop
igiennem, ja, indtil Skreede Banke udi Alslef Sogn. Siden
tager den sit Afløb til Havet igien.
5te Post.
Af alle Slags Kornvarer giver Stevns Herred Ærter i større
Overflødighed end andre Stæder i Siælland, saa at Stevns Her
reds Ærter har baaret Prisen. For nogle Aar siden blev og
nogle Stæder saaet Ærter, som af Naturen vare grønne; men nu
er det rart (o: sjældent) at se slige grønne Ærter.

11te Post.
Stevns Klinten foruden lortmaterie har 3de Materier i
sig. Ovenpaa har den Jord, der ligesom anden Agerjord besaaes,
naar der er Vang, og betrædes af Græsqvæg, naar der er Fællet.
Men naar den kx&materie slipper, ser og finder man nedre i
Klinten 2de Materier, Kalksten og Flintesten, men nederst i
Grunden mcstendel Kridt. — Undertiden kan der komme et Far
tøy fra Pommeren at kiøbe en Ladning af dette Kridt. Kalk
stene er en haardere Materie og bruges i Stæden for andre Mur
stene at mure med. Ikke alleniste Stoerehedinge Kirke, men og
andre her i Herredet beliggende Kirker ere opbygte af disse
Kalkstene. Ja der kommer og mange herfra til Kiøbenhafn og
andre Stæder til Husbygninger. — Indvaanerne brækker og bry
der ud af Klinten store Stykker Kalksten om Gangen, hvilke de
med en Stensav saver i Model af de røde Murstene, men i langt
i)

De udeladte Poster er ubesvarede.

Efter

Storehedinge 1753.
Frederik den 5tes Atlas i Kgl. Bibliotek.
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større Form, saa at en ordinair Kalksten kan indeholde 8 Mur
stene, og hvem der kiøber da 100 Sten faar kun 12 72 i Tallet.
Ja der er vel den Kalksten indmuret i Kirkebygningen og an
dre Husbygninger, der kan indeholde 16 af de smaa Murstene,
og da kan 6 Stk. ôg */4
^lsse Klintens savede Murstene udgiøre 100 i Tallet af de smaa, røde, brændte Murstene. Men saa
store Stene saver de ikke uden foregaaende Betingning.
I forrige Tider har man af disse Klintens Kalkstene brændt
Kalk ved Hoyerilp Klint, hvilket den endnu værende forfaldne
Kalkovn kan bevidne ; men af hvad Aarsag dette Kalkbrænderie
er ophævet, ved man ey til visse, enten det er sket af Mangel
paa Ildebrand (o: Brændsel), eller den brændte Kalk skulde ikke
være af den Bonité som anden Kalk.
Under Klinten neden ved Havet kan man mange Stæder
se Flint- og Kalksten vexelvis, først et Lag Kalksten, dernæst
et Lag Flint, saa en Rekke Kalksten og atter Flint igien, og saa
fremdeles ser man disse 2de Malme og Malerier at alternere.
Men YXvtàmaterien er ikke nær af den Tykkelse som Kalkste
nen, thi XWtàmaterien er omtrænt */* Al. i Tykkelsen, derimod
er Kalkstenen præter p. (o: cirka) P/2 Al. i Tykkelsen.
Ja ikke Klintebakken allene bestaar af denne Flint- og
Kalkstenegrund, men og trolig det hele Stevns Herred, saa jeg
troer ey, at der kan graves nogen Brønd, at man jo (o: uden
at man) skal forefinde enten Flint- eller Kalksten eller begge Dele.
Hvad Flintesten er angaaende, da forsyner Stevns Herred
ey allene vor eget Land dermed, men og flere Lande. Og de
som giøre Krigstieniste véd, hvortil disse Byssestene1) duer.
Man véd snart ingen Profession eller Haand værk, hvoraf ere
vel 3 eller 4 i det ringeste her i Landet (?: paa Egnen), men i
hele Dannemarck, tror jeg næppe der er flere, som forfærdiger
Byssestene uden en Mand i Stevns Herred og en ved Helsingoer, som allene besidder den Videnskab. Dog skulde man
vel ikke tænke, at naar de ved Døden afgaar, de da skulde lade
denne Profession dø bort med sig. Saavidt man ved, er de
endnu de eniste Stenpikkere i Landet. I det ringeste reiser den
9 til Flintebøsser.
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i Stevns Herred hver Aar til Kiøbetlhåftl med 4 Læs af disseFlintestene — — , der udgiør in alles 40,000, hvilket er den
ringeste aariig Leverance af slig en Leverandeur.

14de Post.
Havets Producter ved Stevns Herred bestaar fornemmelig
i Sildefangst, da der i 2 a 3 Aar har været saadan velsignet
Overflødighed af Sild, at Landmanden, særdeles de af Hoyerilp,
en By som ligger Klinten og Søen nærmest
men Kirken dog
nærmere, thi den tigger snart paa den yderste Extrémité af Klinten ::
har ikke alleniste faaet Sild til deres egen Husholdning, men har og
kunnet sælge til andre baade inden og uden Herredet beboende.
Sild har altid været her som et Inventarium til disse Vande,
men ikke saa bestandige pertinentier, thi ved den i seniste
Krigstid af Or/øgsskibene ofte hørende Canonade skal de være
forjaget andre Steder hen. — Men nu ungefær paa 3 Aars Tid
har Silden hyppig søgt ind ved Stevns Herred og nærmeste
Vande — — —.

18de Post.
Stoerehecjinge Byes Indvaaneres fornemste Inclination er
Agerdyrkning og deres Tal omtrænt 60. Og er der da i Aaret
1741 fødte 43, døde 51, 1742 fødte 33, døde 32; men fra Mor
tensdag 1741 til Paaske 1742 er i Stoerehedinge Sogn ikke fødte
eller døbte noget Pigebarn, men ikkun Drengebørn allene.

24de Post.
Det mærkværdigste Kildevæld i Stevns Herred skal være
neden ved Klinten, hvoraf en særdeles, navnlig Græderen, har
givet i saadan Abondance Vand af sig, at udenrigs saavelsom
indenrigs Or/øgsskibe har i Krigens Tid benyttet sig af dens
udspringende Vand. Men nu paa nogle Aars Tid har samme
Grædere ikkun givet maadelig Vand fra sig, enten at Vandaarerne ere stoppede, eller hvad anden Aarsag dertil kan udreg
nes. Samme Biergvand eller Klintevand vælder ikke neden op
af Jorden som andre Kilder men oven fra Klinten, dog ikke al
lerøverst fra, men vælder ud midt igiennem den haarde Flint og
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Kalksten. — At dette udspringende Vand kaldes Græderen sy
nes at være lignelsesvis talt, thi ligesom Taarerne flyde ned af
Øjnene paa et grædende Menniskes Kinder, saaledes vædsker og
flyder Vandet her og der ud af Stenklinten ned til det underste af
Klinten. Men fordi Vandet paa et Stæd især fremfor andre Stæder har vældet og strømmet ud, saa har dette ene Stæd ligesom
med en Prærogativ frem for de andre Vandvæld tilegnet sig
dettte Navn Græderen.

27nde Post.
Da Stoerehedinge Kirke fordum skulde opbygges, skal en
Munk have faaet Direction over Kirkebygningen samt Tilladelse
til at lade Kirken bygge paa hvad Stæd, han syntes bedst og
beqvænimeligt at være; udvælger da den høieste Pladz ved
Byen, som støder lige til Erickstrop Gaard. Erichstrop hede
Gaarden nu af sal. Erich Rosenkrands, som døde Anno . . -1);
men hvad samme liden Herregaard har før været kaldet, er man
ikke vidende om, med mindre man havde behørige Chorographos at consulere. Nu er samme Herregaard indrettet til 4 Bøndergaarde. Da nu bemeldte Munk i Følge af Bygningsmester
var kommen for at aftegne Circumstantzen til Kirkens forestaaende Bygning, blev Herremanden paa Erichstrop Gaard
forbitred paa Munken, at han uden hans Forevidende paa hans
Grund vilde lade Kirkebygningen sætte, faar da i Sinde at dis
putere denne Bygning og føre ham en Proces paa Halsen, men
en af dem, som man kalder korte Processer, da han paa en
Gang, ja et Minut, afgjorde Stævning, Indlæg, Dom og Execu
tion. Hvorledes det? Med et eneste Sværdslag eller Sabel
hug, thi saasnart han fornam, at Munken var paa Pladzen, gri
ber han i denne Furie fat paa sin Sabel, løber ud paa Pladzen
strax ved hans Gaard beliggende og hugger Hovedet af Mun
ken, da han stod i fuld Begreb at giøre Aftegningen til Kirke
bygningens Spatium og Vidde, og saaledes i en Hast giorde sig
af en Herremand til en blodig Bøddel, idet han extemporerede
!) Tallet er ikke indført. I øvrigt er Navnet urigtigt, thi Gaarden
har sit Navn efter Erik Walckendorff, f 1605.
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en Bøddels Mesterstykke. — Med livad for exemplarisch Straf
den høie Øvrighed har anset dette paa den uskyldige Munk befundne
Drab, ved man ikke. Dette ved man dog, at Kirken uagtet denne
blodige Protestation blev dog bygt paa samme Sted, som
Munken havde bestemmet. O g ----------- har man til ævig Amin
delse for Posteriten udhugget et Munkehoved i Kridtsten, af
hvilken Sort Sten Kirken er opbygt, der ligesom de andre Kridt
stene i Alterbygningen mod den søndre Side til Beskuelse for
alle er indmuret. — Gamle Folk har af deres Fædre og Oldefædre (□: Bedstefædre) hørt sligt fortælle, men den sikreste
Relation har man af en Herredsfoged, navnlig Johan Friis,
som forlængst ved Døden er afgangen. Han har engang læst
det op i en Bog i nogle Personers Paahør — — — ; men af
samme hans Bog, hvori synes nok at have været en Collection
af adskillige curieuse Ting, er aldrig et Blad opdaget og kom
met for Lyset — — .

35te Post.
Høystrup er ^en Herregaard under Vcemmetofte Kloster
annecteret. Haver fordum været fire Bøndergaarde, hvilke blev
afbrudt og Gaarden senere med Bindingsværk opbygt. Hvor
Haven til samme Gaard nu er, skal i fordum Tid |: da Sørøverie
agtedes for en ærlig Håndtering en Jomfrue levendes blevet
nedmuret af sin Fader, fordi hun havde brugt Bolskab med en
Hest. Men som dette er ganske utroligt, holder jeg med an
dres Mening, der slutter, at hun for sin Faders Strænghed haver
forraadt hans Skibsflode, og han derover haver øvet dette imod
hende, da hun efter sit Forræderie ikke har kunnet faa Flugten.
Ved samme Gaard ligger en liden Skov, kaldet Feldtskov,
hvorfra et Rif gaar ud i Havet og kaldes Feldtskov Rif.

Juullinge er en Herregaard, der haver i forrige Tider væ
ret en Bondeby af 16 Gaarde, udi hvilken By har ligget en
liden Gaard, kaldet Valbyegaard. Men udi Kong Christian den
5tes Tid haver Baron Jens Juul afbrudt Byen og bygt Juulinge Gaard1). Hos denne Gaard er en stor Skov, som kaldes
i) Geheimeraad Generaladmiral Jens Juel, f. 15/7 1631 f 23.5 1700.
Baroniet oprettedes 1672.
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Boelsskov, hvilken Skov haver sit Navn deraf, at en Junker,
navnlig Vincens Lunge, som den Tid eyede Valbyegaard,
skal i samme Skov have haft et Lysthus, hvorudi han holdt og
havde sine Maitresser og øvede sin Boelskab, hvoraf Skoven
har faaet sit Navn og kaldet Boelsskov1)Søeholm haver i gamle Dage været et kongl. Slot og er
nu afbriidt, hvilket Stæd af sin Amoenité (læs: Aménité) med
Skov og Fiskevand i forrige Tider faa Stæder haver haft sin lige,
og er nu lagt under Giorslev.
36te Post.
Pubtiqve Bygninger findes ingen i Stoerehedinge af
uden en Kirke, Stoerehedinge Kirke kaldet. Og findes et
gammelt Købstædsvaaben og Zignet, som herved i sort Lak
følger trykt.
37te Post.
Kongebrev eller Privilegier findes ingen, siden samme
skal være opbrændt i en stor Ildebrand for mange Aar siden.

39te Post.
I Stevns Herred og særdeles i Stoerehedinge Sogn
roullerer iblandt alle et paa andre Stæder uhørt Ord og Glose,
o: Ellekongen; men ingen kan sige os ræt, hvoraf dette Ord
herrører. Det har vel ikke været et bar Figmentum og Hier
nespind som Poeternes Cerberus, Chimæra, etc., men det
synes rimeligen, at det har været en Afgud, som Stevnboerne
under værende Hedenskab har tilbedet, der har vel iblandt
(□: til Tider) aabenbaret sig som Husguderne og Nisserne for
dum for de vantro Hedninger. — Ligesom nu enhver ved om
Ellekongen, saa ved de og om Ellekongens Kammer at tale,
som er et mørkt Kammer i Stoerehedinge Kirke, dog ikke
neden i Kirken, men i en Omgang oven paa Kirkehvelvingen.
Kan det have nogen Rimelighed, at Ellekongen har været til,
saa har det efter mine Tanker stor Urimelighed, at han har haft
*) Slægten Lunge ejede ganske vist Valbygaard i 14. Aarh., lige
som Fru Ida Lunge, E. e. Skeel, 1657/ti» men rimeligvis er. Lunge oven
for Fejlskrift for Bille.
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sit Kammer i Kirken, som er kaldet Ellekongens Kammer.
Var Stoerehedinge Kirke opbygt i Hedenskabets Tid, da kunde
de det vel finde nogen Troværdighed; men nu at bemeldte Kirke
er bygt, siden Dannemarch har antaget den christelige Reli
gion, kan det henregnes til et Absurdum. Thi om endskiont
vore Fædre tilbad da St. Maria og andre Helgen, saa ved
man dog ey, at de har tilbedet saadanne particulaire Afguder
------------. Hvad da Ellekongens Kammer belanger, da tviv
ler man ey paa, at det jo er Munkekammeret, med hvilket
Navn det ogsaa nævnes, hvor en eller to Munke fordum har
logeret, thi udenfor dette Ellekongens eller Munchekammer
er et Ildstæd, hvor de kunde kaage deres Mad, og Røgen kunde
de udføre (?) ad Hullerne i Muren. Men fordi dette Mlinchekammer er mørkt i Mangel af Udsigt og Vindver, saa har vel
gemene Mand (o: Almuesmand) kaldet d ette------- Ellekongens

Kammer.
Og at man maa mælde den gamle Superstition, da har
der været saadan Sagn, at ingen Konge har kunnet komme udi
Stevns Herred over omtalte Prambroe for Ellekongen. Og
skal Christian den 5te have været den første, som efter Hr.
Peder 6)n>s, Sognepræst for Hellested, hans Anvisninger kiørte
herind1), og af samme Hr. Peder
med en Oration imodtagen, hvilken han paa ældgammel Dansk skal have fremført.
Og kaldes Stædet, hvor Kongen kiørte over, Brixevad, og det
af den Aarsag, at Almuen : efter det Præjudicium, de havde om
Hr. Peder
:! sagde, han kan brixe (o: prygle, magte)
Ellekongen. Deraf fik da Stædet sit Navn og kaldes Brixe
vad, endog Agrene, som støde derpaa, kaldes Brixeagre ind
til denne Dag.
Paa Hoyerup Klint ligger en Sognekirke, kaldet Hoyerup
Kirke, hvilket er et lidet Sogn, bestaaende af 12 Décimantes.
Did hen forreiser mange fra alle Kanter af Landet, en Del at se
den høie Klint, en Del og at smage det klare, sunde og vel
smagende Vand, som af den haarde og steile Klint udvælder,
*) Nemlig 4. Nov. 1685. Se dog Chr. Molbechs Ungdomsvandrin
ger (1811) p. 82 om Chr. IV s og Fr. Ill's Besøg i Stevns.
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hvilket de med største Sundhed og Fornøyelse udi den derhos
værende Lund udi The eller Vin kan drikke og sig saaledes
fornøye.
Om denne Kirke siger den gemene Mand, at den flytter
sig et Hanefiæd hvert Aar ud til Stranden, hvortil de i forrige
Tider have haft en større Overtro. Men kommer sig deraf, at
den stride Sø og vilde Hav haver Tid efter anden bortskylt Jor
den for neden, saa det øverste er falden efter, saa at endog Kirkens
Ringmur disaarsag er bleven nærmere fløt ind fra Klinten. Udi
samme Kirke haver Torden slaget Kirkedøren ind for nogle Aar
siden.
Storehedinge den 27. Julii i ?40 1743.

Vordingborg.
Indberetning fra

Byfoged Knud Daliin,

l sie Post.
Er Wordingborg og dens Færgegaard det yderste her paa
Kanten af Landet. Udenfor Færgegaarden paa den syndre Side
imellem Gaabens og Vordingborg Færgegaard ligger en ø ,
kaldet Masnedøe, hvorpaa er 4 Bøndergaarde, der skatter til
Møens Amtstue, hører under Wordingborg Amts annecterede
Birketing med sine Sager, men ligger til Wordingborg Kirkesogn.
Denne meget kornrige 0 frem tor andre Stæder her i Nærværel
sen er ungefær 1 Fierdingveis i Længde og % Fierdingvei
i Breden; temmelig slet (o: fladt) og jevn Land uden Skov.
Noget Synden for bemeldte 0 ligger en mindre 0 , kaldet
Kahl, som under Masnedø er begreben, hvor de kan græsse
ungefær 16 a 24 Høveder. Denne 0 er ubebygget, og derfor
samler sig meget Fuglevildt derpaa, hvoriblandt Graa- eller Vildgiæs. Men paa Øen er ingen Skov uden nogle Stomper Linder.

Fra Wordingborg til

2. Post.
Callehauge Færgegaard, som lig-
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ger i Øster fra Wordingborg, regnes og betales for 2 Mileveis.
Fra bemeldte Wordingborg til Windbyeholt, hvor Skiftestæd er,
regnes og betales for 3 Mile; derfra til Faxe 1 Mil — — —.
Imellem Wordingborg og Nestved samt Callehauge og Præstøe
skal Veien ei med Milepæle være afdelt, undtagen til Præstøe
paa visse Stæder og derimellem til Windbyeholt med smaa
Høie afdelt.

3die Post.
Landet her i Egnen, som egentlig hører under Shetland,.
er fast Land undtagen Aunøe og Svinøe, som med Vand skal være
omgivne, men dog begge beboede. Derforuden er Møen------,
saa og Nyeiord, Lang, Terrøe, Bogøe og Farøe, liggende
mellem Møen og Shetland, alle beboede. Og er paa Bogøe
Kirke, Præst og Degn; men Beboerne paa Faroe, som ikkun
er 2de Mænd, ligger til Wordingborg Kirkesogn, skønt der haves
over Vandet 1 Mil.
Her udi Egnen er og temmelig Mængde af Skov, saasom
Bøg, Eg, Elle, Hessel, Hanetorn (?), Nauer (□: Løn), Aunbøg,
Ask og Esp, Hyben- og Slaaentome, hvorfor ikkun er lidet
Korn- og Engmark.
Landet er her og der indskaaret med Bugter og Viger,
hvoriblandt Havnen her til Byen gaar ind med en gandske krom
Arm, omkring den saakaldede Oringe-Skov paa østre og nordre
Side, op til Skovfogdens Hus paa samme Skov med øverste
Ende og syndre Side og med nordre Side og øverste Ende tæt
til Byen og med Veien nedenom Slottet. Denne Havn er meget
grund, saa at ikkun gandske smaa ladede og faa baglastede eller
ledige Fartøier kan indlægge til Byen ; men disse, naar de enten
skal ind- eller udføre Ladninger, maa ligge % Mil fra Byen
østen for bemeldte Oringe-Skov, som tilhører Wordingborg
Slot, hvor fra og til Varerne med store Baade maa ind- eller
udføres, vedkommende til temmelig Skade og Bekostning — sær
deles sidst og først paa Aaret, naar Isen har tillagt Indløbet; thi
da maa de enten ligge og bie i lang Tid eller lade Isen i Støk
ker slaa og giøre sig Passage imellem Byen og Fartøierne igiennem Vaager. Saadan Mangel paa, at Fartøierne ei kan indlegge,
losse eller lade ved Byen, forvulder det meget Mudder, hvormed
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Havnen er opfyldt, og det lave Vand, saa og at den i forrige
Tider værende Skibbro er gandske ruineret og borte. Og for
medelst disse Poster er Seilladsen til Stædet over 4 Parter udi
en Tid af 10 til 12 Aar aftagen.
I forrige Tider skal Havnen og Skibbroen været i god
Stand og Søen gaaet meget højere op, nemblig omkring syndre
Side af Byen og ud til Knudsbye, hvor nu er fast Land og
Eng, at derpaa aarlig avles stor Mængde Hø til Wordingborg
Slof, hvorfor og Michael Caspar Lund udi hans Verdensbeskrivelse, trøkt ,4° 17181), anfører pag. 144, at man finder
udi denne Egn, som Naturen særdelis har begunstiget med mangehaande Herligheder, at paa den Stæd for mere end 300 Aar siden
der kunde skibes og fiskes Tusende Mængder Sild og Fisk,
høster man nu vel saa mange Læs Hø og Græsfoer.
Der bliver af gamle Folk berettet, baade at Søen har gaaet
som meldt her synden om Byen ud til Knudsbye og til Kiøng,
hvor Søen igien møder og gaar ind med en Bugt, saa og at
sal, og høilovlig Kong Waldemar, medens han residerede paa
Wordingborg Slot, allernaadigst har funden Behag udi at betienne sig af dette Vand til at seile igiennem, efter et gammelt
Ordsprog „fra Borre til Gorre“, som skal være ved Kiøng2). I
forrige Tider, da Byen var liden, skal og have gaaet en Canal
runden om Byen; men nuomstunder er Canalen mest kiendelig,
saavidt den har Navn af Byens Grav, især Vesten omkring
Wordingborg Kirke I: hvor den falder mesten saa dyb og bred
over som Graverne ved Kiøbenhafns Volde, dog orn Somme
ren nesten tør, undtagen naar stor Regn falder, thi da ligesom
om Vinteren staar paa de fleste Stæder i Dybden meget Vand
saa og hvor Dammene er imellem Byen og Slottet. Men hvor
den forhen har gaaet igiennem Byen er nu Gade, Bro (□: Bro
lægning) samt Huse og Hauger og ligesaa ukiendelig til Seillats eller Canal som igiennem Kirkemarken med videre.
Ellers er her ikke nogen store Strømme eller Aaer her i
Nærværelsen, men vel Søer og Moratzer, saa og nogle Stæder
i) M. Lund: Om Verden og de siunlige Tings Betragtning i
Veiden. (Kiøbenhavn 1718).
-) Voldstedet „Lille Gurre“} som er omtalt foran i Indberetningen
fra Næstved.
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store Bierge og Hoie» hvoriblandt noget fra Nyeraad er et
.Bierg kaldet Kuhlsbierg, hvilket skal være meget høit, at derpaa i lys Veirlig kan sés og telles 11 Kirker.
Klipper findes ingen her i Egnen. Jorden har til Wordingborg og Nyeraad er meget stenig og sandet, dog nogen
ledes frugtbar, og bcstaar mere af Kornland end Enge og Moratzer. Deraf ligger ikke noget udyrket uden et Stokke Jord,
kaldet Rackerbanken, hvor Natmanden bor, og Retterstedet er,
hvilken Banke bruges tilfælles for Byen til Kiør, Heste, Faar og
Gies, dog af liden Nytte eller Fornødenhed, saasom det er en
tør Sandbanke, og Byen med aparte (o: særlig) Græsgang er
forsynet. Jorden paa bemeldte Banke skulde dog vel med Ti
den til Pløieland kunde emploieres, naar Bekostningerne med Oprødning, Giødskning og Dyrkning kunde vides igien at indhentes.
Endnu er de 2de smaa Stykker Eng, Byens Grav og Teilgaardssirædet, ei til Pløieland bleven brugt, saasom de dertil
er utienlig, formedelst paa det ene Stæd er en dyb Grav og en
høi skre Banke, hvor neppe enten Folk eller Creaturer kan gaa,
og i Teilgaardsstrcedet er fuldt med Veje, Lergrave og Hul
ler, derfor de og bruges til at avle Hø og tøgre Kiør paa.
Ved Enden af Byens Grav, imellem Enden af et Stykke
af Byens søndre Side og Slottet, hvor en dyb Hule som en Lev
ning af Canalen findes, og nedenfor en stor Dam til at vande
Qvæg udi, er en firkantet, stensat Brønd med Træramme om,
hvorpaa har været en Træluge eller Lem med Laas for, der nu
er bortstaalen. Samme Brønd, som er ungefær 2 a 2y2 All.
dyb, er funderet for nogle Aar siden af hans Durchleutighed
Printzen af Wurtenberg-Oels, daværende Obrister over det
herliggende Cavallerieregimente1), og derfor kaldet Printzens
Kilde* Vandet til bemeldte Kilde har sit Udspring af en Banke
fra Byens Side og skal være meget godt Vand. Lidet udenfor
er nedsat en Tønde, hvor Vandet igiennem en Trærende i Jor
den ledes fra Kilden ned i Tønden, hvilken staar nede i Jorden
lige med Jorden oventil og gemenlig er fuld af Vand, hvor
Folk kan med mere Magelighed tage Vandet end af Kilden selv,
imellem hvilken og Tønden er 4 Allen.
i) Chr. Ulv, Hertug af Würtemberg-Oels, der gjorde Tjeneste som
dansk Oberst.
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Videre befindes 17 All. derfra atter en liden firkantet Brønd
med gammelt Brøndverk om, kaldet Fruens Kilde, dyb udi
Vandet % Allen, hvor jeg selv har set, hvorledes Vandet af
sine Aarer neden udi bublcr op paa adskillige Stæder, saa at
disse Brønde, naar de holdes ved lige, altid tegner til Vand1).

4de Post.
Refereres til 3die Post.
5le Post.
Til Wordingborg og Nyeraad haves 2de smaa Marker,
Kullekier og Nyeraads Marker kaldet, hvorudi efter indhen
tede Oplysning kan avles, saasom i Kulleker (!) Rug 7 0 ^ Tøn
der, Byg 128 Tønder, Haure 29 Tønder, Hvede 1 Tønde, og
udi Nyeraads Mark Rug 29 Tønder, Byg 49 Tønder og Haure
7V 2 Tønde. Men dette er ikke nær til vedkommendes egen
Fornødenhed, og følgelig kan de deraf hverken selge eller ud
føre; men i den Stæd maa enhver kiøbe og forsyne sig med
mere, fornemmelig de, som dermed drive Handel, skiønt meget
lidet kommer til Byen for at selges, thi Bonden her i Egnen
fører gemenlig sine Varer til Kiobenhajn og derfra igien for
syne sig til sit Fornødenhed.

6le Post.
Her i Byen og Nyeraad er mestendelen Indvaanerne for
synet med en liden Hauge til deres Huse, hvor de fleste Stæder
findes dels Frugttræer, saasom Æble-, Pære-, Kirse-, Plome-,
Ribs-, og Stikkelsbærtræer, hvis Frugter enten tørres eller pærses Must af eller til Syltet og Saft anvendes, saavidt ikke strax
spises. Endnu er nogle Stæder Jordbær, Hindebær, Morbær og
Valnøddetræer, hvis Frugter consumeres syltet og usyltet. Men
Valnøddetræerne have taget meget Skade og mesten ere ud/gangne 1739 og 1740 udi den sterke Vinter2).
1 De to Kilder laa formodentlig i Slotsgraven neden for Glam.bæksvejen, hvor endnu J Haverne er Spor dertil.
2) Vinteren 1739—-40 var meget haaid og langvarig, hvad Befolk
ningen i særlig Grad fik'at føle, fordi Høsten 1739 var slet. Kreaturerne
døde i stort Antal paa Grund af Fodermanglen, ligesom Vildtbestanden
paa sine Steder næsten uddøde. Ifølge en Indberetning i Rigsarkivet op. taltes 1740 i Vordingborg Amts Vildtbane 860 Stk. ihjelfrossel Kron-,
'Daa- og Raavildt foruden store Mængder Harer m. m.
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7de, 8de og 9de Post.
Her giøres intet Salt i eller omkring Byen i Nærværelsen.
— Eiheller findes nogen Dyrehauger her i Egnen, men vel Kon
gens Vildtbane. — Stutterier er ingen her i Nærværelsen bekiendt.

I Ode Post.
Bihauger vides og ikke her, undtagen at en Mand her og
der udi Byen og paa Landet kan have 2 a 4 Bistader. Bøn
derne giør deraf Vox og Honning, som de saaledes selger.

Ilte Post.
Er nu ikke bekiendt at være enten
turalia etc. her i Nærværelsen.

Mineralia eller Na

12te Post.
Udi denne Egn er følgende Vildt, saasom Al-, Cron- eller
Pihedyr1), Raa- og Daadyr, Reve og Harer i stor Mængde, siden
de haver sterk Fredning. Item Agerhøns, Krage- og Vildgiæs,
Vildender, Hval-, Holtz- og Vandsnepper, Storke, Kramsfugle,
saasom Droslinger, Sølvsaatter, Gul- og Graaspurre, Stillitzer,
Lærker, saa og Brokfugle, Krager, Ravne, Skader, Ørne, Glenter,
Høge, Musvaager eller Fiskeødere, Maager, Heirer, Stær, Viber,
Svaler og Jordsvaler, Brushøns, .dobbelte og enkelte Beggesiner
og endelig Natugler.
Saavidt vides at henhøre til Insecter og her i Egnen
findes, bestaaende af flyvende, krybende eller hoppende Dyr og
Orme, som ved Halsen eller i Midten synes ligesom overskaaren,
fordi den Strimmel, som den ene Del er sammenføjet ved til
den anden, er kun gandske tynd og smal, ere følgende, saasom:
Fluer, Myg, Myrer, Græshopper, Væggelus, Lus og Lopper, Ol
denborrer, Eghiorter og andre saadanne Dyr. Derforuden findes
og her udi Egnen stor Mængde-af Snoge, Slanger og Staalormé,
Skrubbetudser, Padder og Frøer, som med differente Toner lader
sig høre; nogle ligesom tuder og uler med en grov Røst, andre
skrepper med en klinger Stemme. Item Øgler og Øretvister med
meget mere, som man ei véd at give Navn.
*) Formodentlig Fejlskrift for Viedyr.
Aldyr □: Adeldyr.

Vie o : Tak, Opsats, Gevir^
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13de Post.
Indvaanerne have Heste, Stude, Kiør, Qvier og Kalve, Svin,
Faar, Giæs, Ender, tørkiske og danske Høns og Duer. Og
legge de mest Vind paa Kiør, Svin og Faar og dels paa Giæs
og Høns og Ender, hvoraf de have mest Fordel.

14de Post.
Havets Producier ere disse Tider til Byen meget slet, da
der fra Michaeli og til Dato snart ikke 2de Gange er fanget
Torsk, men allene smaa Aal, Abborer og faa Flønder, item visse
Tider en temmelig Del Sild, hvilke Slags de selger, saa snart
de kommer i Land, og saavidt de ei selv consumerer ; men
Silden, naar deraf er Mængde, salter de til Spege.
Herom

2den Post.

15de Post.
refereres allerunderdanigst til Besvarelsen over den
16de Post.

Om Veirliget kan intet vidst meldes, thi et Aar er det sterk
Vinter, tør eller vaad Sommer og et andet Aar mfld Vinter'og
differente Sommerveirlig. Den sidste Vinter var mild, og Som
meren haver voren et meget frugtbærende og grødefuld Aar.
Dog falder her jevnlig stærk Blæst, som maa foraarsages, at Stæden ligger noget høit og nær ved Søkanten, saa og at Husene
ere vidt bebyggede fra hverandre. — Samme Blæst, som ofte
indfalder og nyelig haver været nogle Gange temmelig stærk,
tilligemed den indfaldende hæftig Regn, forvolder, at Tagene ofte
blæser af Husene, Træerne, Humle, Erter og Bønner bederves og
Frugten beskadiges. Fornemmelig er Kornet denne Sommer mange
Stæder nedslaget til Jorden, og nogle Stæder hele Agre ligger
plat paa Jorden, hvor Foderet forraadner og Kiærnen falder af
til ny Groning.
— — . Sterk Hede og sterk Storm om Sommeren er ska
delig for Korn og andre Frugter, som meldt, thi udi sterk Hede
og tør Sommer bliver paa visse Stæder Kornet afsveden og fortørret, saa intet avles; udi Storm bliver det som nevnt ned
slaget — —.

17de Post.

Dels Aaringer regierer hitzige Svagheder, saasom udi Aaret
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1740 efter den sterke Vinter var her i Byen en Omgangssvag
hed, kaldet Febris Purpura eller den røde Fritze. At den
og var smitsom, supponeres deraf, at hvor den kom i et Hus,
døde 2, 3 a 4 strax efter hinanden eller laa i lang Tid svage;
og blev en Del rasende deraf. Hvilken Svaghed præsumeres at
være forvuldet af den umaadelige Kulde, der bragte Naturen udi
Forvirring. — —. Om andre farlige og ikke farlige Svagheder,
veneriske og febriske, haves ikke Aarsage meget at melde, siden
de ikke uden her og der stundom i min Tid haver indslaget,
hvorfor Skaberen og Naturens Hersker Prisen allene hiemfalder.

i 8 de Post.
Indvaanerne her kan ikke beskrives af nogen særdelis In■
clination, thi nogle cmplojerer sig ved Håndværker, Kiøbmandsskab, Fiskerie og andre ved Avling og Dagleierie; men til noget
frem for andet er hverken de Fattige eller de Formuende genegen.
Tallet paa Indvaanerne udi Wordingborg og Nyeraad, hvor
over jeg haver maattet ladet forfatte et Mandtal, bestaar af Mi
litaire, Geistlige, Civille og Borgerskab med Børn, Famillie
og Tienende ialt af 1036 Personer, hvoraf regnes de virkelige
Militaire med deres Koner, Oberofficererne iberegnet, som her
er indqvarteret, 185 Personer. Men deres Tienere og Børn er
under det andet Tal begreben, som da bliver 851 Personel.
Udi de sidste 10 Aar fra 1733 til 1742-Aars Udgang ere fødte
i Vordingborg Sogn 645 Personer og døde 764 efter Klokke
rens derom givne Attest.

Indbemeldte

19de til 35te Post.
Poster betreffer ikke Byen men Amtets Væsen.
36 te Post.

Udi Wordingborg er ikkun een Kirke, kaldet Vor Frue
Kirke, til hvilken ligger og søger Nyeraad, hvis Indvaanere,
der i gammel Tid har været Bønder og Slottet tilhørende, nu er
Borgere under Wordingborgs Jurisdiction, undtagen nogle faa,
som endnu hører Kongen til. Og een Gaard tilkører Universi
tetet. — Fremdeles ligger til denne Kirke Wordingborg Slots
Beboere, Færgemanden i Wordingborg Færgegaard, Beboerne

— 101 —

Masnedøe, Knudsbÿe og Orebye Bymænd, Bønderne udi
Græsborg, Kidehauge, Vintersbølle, Bachebølle og Hullemose Møllere.
Saa er og følgende publiqve Bygninger, saasom :
1. Raadstuen og Bytinget samt et lidet Arréstcammer,
kaldet Raadsiuekielderen, og et lidet Sprøitehus, Hovetvagten, altsammen bestaaende af et lidet, gammelt Hus, 6 Fag
paa

Mur- og Bindingsværk, teglhengt.
2. En Latineskole, som er grundmuret og bestaar af 24
All. eller 8 Fag i Længden og 9 y 2 All. i Breden, bygt med
Viger (Trappegavle?) paa hver Ende; gammeldags Bygning.
3. Rectors Bolig og 1ste Lejsehørers Bolig, som er
samlet i Bygning med hverandre og bestaar af 12 Fag, ligesaa
Mur og Bindingsværk, og derover 5 Fag til en Sal, Rector til
hørende, med Stentag.
4. Den forrige kongl. danske Skole, som er solgt og
skal tilhøre Tømmermester Peter Søfrensen Ulf, er et grund
muret Hus med Qvist paa; bestaar af 9 Fag med Tegltag.
5. En Skole, som ved Indvaanernes Gavmildhed og sal.
Provst Jacob Bartholomeusen Hansteens Omsorg er bleven
bygget og efter oprettede Testamente af Dato 30te Maii 1729
funderet1), bestaaende af 7 Fag Mur og Bindingsværk med en
Sal af 3 Fag; teglhengt overalt, hvilken Skole Organisten
Johannes Severin forestaar. Og er efter Testamentet henlagt
til hans Løn 6 Rigsdir. aarlig, som tages af Lejen, der gaar af
6 Tønder Land, Skolen er testamenteret.
6. Rytterstalden, som Kongen tilhører, men vedligehol
des med Reparation af Borgerskabet, bestaaende udi 4 Længer
og saaledes en 4-kantet Gaaid, hvilke 4 Længer løber ind i
hverandre, hvoraf de 2de Tværlænger hver er 17 Fag, og hver
Side er 10 Fag, i alt 54 Fag Mur og Bindingsværk og Tegltag.
7. Et Hospital eller Fattighus, bestaaende af 12 Fag
klinede Vægge og Straatag, hvorudi er 4 Boliger og i hver Bo
lig 1 liden Jernkakkelovn.
Hvad Tid, Wordingborg By først er bleven bygget og funi) Hofm.s Fund. VIII. Pag. 497.
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deret, kan ingen ret Oplysning erholdes om, saasom derom in
gen Beskrivelse er overkommen. Allene saavidt af gamle Hi
storier findes, skal Kong Waldemar den Første------ have
bygget Wordingborg og Gaudre eller Gorrø ; det er et Stæd
ved Kiøng, hvor han skal have haft et Slot, som nu er demo
leret. — — —2). Og om endskiønt det af gamle Folk for
tælles, at Waldemar den 1ste skulde have opbygt baade
Gurrø og et Slot ved Esserom Closter ved saadan Ledighed,
at han havde haft en Concubin, navnlig Taabe, der havde ved
Hexerie stærk forbunden ham til Kierlighed imod sig, og da hun
var død, blev ført med ham, hvor han kom. Da skulde en hans
Domestiqve bleven fortørnet derover, og da han en Gang fandt
et Stykke Hexerie under Klæderne paa hindes Bryst, beholdt den
samme det, indtil Kongen engang kom til et Moras ved Kyng,
hvor der blev udkast den halve Part deraf, da Kongens Kierlig
hed til den Døde strax forsvandt, men fik Lyst til at bygge et
kostbar Pallee (o: Palæ!), hvor Hexeriet blev indkast, som og
skulde være sket og derefter blev kaldet Gorrøe. Og ligeledes
skal være sket med det andet Stykke af Hexeriet paa et andet
Stæd, som menes at være ved Esrom Closter, hvor ligeledes
et Palee skal være bygget. Men at denne Beretning ikke saa
lige er rigtig, det observeres deraf, at det efter Helvedari Be
retning, pag. 2982), skal være Kong Waldemar den 4de, der
har haft Touvelille til Concubin------ 3).
Efter gamle Folks Beretning har ikkun været et Stykke
midt i Byen i gamle Tider, som blev regnet for Wordingborg,
hvilket med Graver runden om har været omringet, det endnu
ses Kiendetegn til.
Det her nedenpaa satte Segl er Byens gamle og nu bru
gelige Stadssegl, om hvis Ælde og Beskaffenhed jeg ingen Op
lysning kan finde. Desuden findes et andet gammelt Antiqvi1) En Del historiske Oplysninger, hentede fra trykte Skrifter (Held
vad) udelades.
2) Niels Heldvad: Historiarum Sacrarum Encolpodion. (Kbhv.
1634). Pag. 297—8.
8) Sagnet lader det nordsjællandske Gurre dele Æren med Ruinen
i Øbjerggaards Have fjfr. foran).
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i cet som et gammelt Segl, hvilket jeg haver ladet aftrykke i Vox
og herved følger1). Paa samme synes at staa den Jomfru, som
skal være Wordingborgs Vartegn, eller kan udtydes at have
været Dronning Margretha, som mulig residerede paa Wordingborg Slot. Jeg haver cönsuleret nogle Geistlige, men
ingen har kunnet sagt, hvad der staar runden om, eller hvad
Bemerkelse, det haver.

37te Post.
De Kongebreve eller Privilegier, som er funden udi Byens
Kiste, saavidt samme efter den Urede, alle Ting derudi er, har
være( at finde, bestaar udi følgende:
1. Kong Ei ich den 9de hans Privilegium, hvorved
Byens forrige Privil. confirm eris------. Dat. Wordingborg S’ot den Hellige Jomfru Lucia Dag, nembi. 13 (sic!)
Dec. 1415. (Repert. Dipl. Nr. 5562 af 12. Dec.).
2. Kong Christopher den 3die a f Beieren hans
Confirmation paa forrige P rivilegier------ . Dat. Kiøbenhafns Slot Dagen efter Nytaarsdag, den 2. Jan. 1441. (Re
pert. Dipi. Nr. 7146).
3.---Ditto Konges Confirmation paa forrige Privile
gier ------ . Dat. Khafns. Slot d. 25. Martii 1444. (sic !)
(Repert. Dipi. Nr. 7516 af 22. Mai 1445).
4. Christiern 1stes Confirmation paa forrige Privi
legia, synderlig Kong Erichs og Kong Christophers, und
tagen en Articul i Kong Christophers, angaaende lOnde
Pengene, som blev ophævet. Dat. Wordingborg Slot d. 25.
Februarii 1445 (sic i).
5. Eodem Privilegier paa, at Borgerskabet i Wor
dingborg tillades hvert Aar et almindeligt Market, kaldet
Aarsmarket, at holdes paa Søndags Eftermiddag for Maria
Magdalena Dag og siden til Onsdags Middag. Dog at de
didsøgende svarer Kongens Rettighed. Dateret Kløbenhafns Slot d. 13de Dag før den Hellige Canuti Konges og
Martyrs Fæst, det er den 10. Jullii 1466 (sic!).
6. Eodem Privilegier og Confirmation paa Græs
gangen fra Wordingborg Bye ud og indtil Knudshoved og
indtil Spyde Weile, østen ud igiennem Steensved og indtil
Balle og Wiemosse. Og at de, naar Olden var, skulde give
/) Mangler nu. Var formodentlig St. Giertruds Gildes Segl.
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Oldengield. Dateret Callundborg Slot neste Søndag efter
Stc. Hans Dag /l0 1479 (sic!).
7. Kong Hans eller Johannis den 1stes Confirma
tion paa Kong Erich, Christophers og Christierns Privile
gier, særdeles paa Fægang, Olden og for Toldfrihed. Da
teret Wordingborg Slot den 12te Maii 1484 (sic!).
8. Eodetn Privilegier paa et ævig værende Fiskeleie,
nemblig paa Ealsterboe Land i Schaane. Ligger nest nor
den op til Aarsleiet og strækker sig deraf til Sønder ind
til det Kors, staaende nest sønden den lille Granhof i?), og
siden op i Landet i sin Brede iige ved Aarsleiet og ud i
Strandet til yderste Refle. Dateret Kiøbenhafns Slot d. 31.
Oct. 1500.
9. Christiern eller Christian den 2dens Confirma
tion paa forrige Kongers Privilegium, dog at Borgerskabet
ei skulde have deres Fægang paa Knudshoved, som de hid
indtil haft have, men i øvrigt alt confirmeret. Dateret Wor
dingborg Slot Løverdagen nest. efter vor Frue Dag i Pintzemaaned 1515.
10. Kiøbenhafns Magistrats Communication af
Chr. 2dens Privilegier, af Dato Fastelavns Søndag paa
Kiøbenhafns Slot X0 1521, og Magistratens af Dato 1.
Søndag efter Paaske 1521------ . (Trykt i „Danske Maga
zin“ 1IL p. 295-303.)
11. Christian den 3dies Confirmation paa forrige
Kongers Byen givne Privilegier af Dato Wordingborg Slot
d. 1ste Aug. 1539.
12. Eodetn Konges Privilegium paa, at udi Wor
dingborg hver Løverdag skal holdes Torvedag------ . . D a
teret Kiøbenhafns Slot Ste. Nicolai Episkopi Dag A° 1547.
(Danske Kancelliregistr. p. 367.)
13. Christian den 4des aHernaadigte Forsikring, at
om hans Søn Printz Christian, som til Konge var udvalgt,
lever — —, skulde hans kongl. Høihed confirmere Kiøbstædemes Privilegier, som de forhen vare givne. DateretKiøbenhafns Slot d. 25. Maii /l0 1608. (Kancelliets Brevb.
1603-1608 p. 691.)
14. Christian den 4des Confirmation paa Kong
Christian den Førstes Bevilling og Privilegier paa Axeltorv------. Givet paa Wordingborg Slot d. 18de Sept. 1623.
15. Eriderich den 3dies' (daværende Printz og ud
valgt Konge) aabne Brev og Fersikring------ . Dateret:
Kiøbenhafns Slot d. 8de Maii
1648.
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16. Kong Christian d. 5tes allem. Confirmation
paa alle Byens Privilegier — —. Dateret Kiøbenhafhs
Slot d. 5. April 1671.
17. Friderich den 4des Confirmation af samme Ind
hold. Dateret Glüchstad d. 13de Jullii 1700.
18. Kong Christian den 6te, voris itzige allem.
Konges Confirmation paa samptlig Byens Privilegier.
Givet paa Christiansborg Slot i Kiøbenhafn d. 16de Martii
1742.
Desuden skal være i Byens Kiste Friderich den 3dies
Bevilgning paa at holde Hestemarket her i Byen om Man
dagen og Tirsdagen hver Uge udi Fasten samt et aarligt
Market paa St. Francisci Dag d. 4de Okt. Dateret Kiøbenhafns Slot d. 2de Junii 1651. — Her skal og være i Byens
Kiste en stor Del andre gamle Kongebreve, men saasom
derover ingen Registratur endnu er forfattet, undtagen saavidt jeg deraf efter Borgerskabets Anmodning har btgyndt,
saa kan jeg ikke derom give nogen tilstrækkelig Oplys
ning ------ 1).

38te Post.
Antiqviteter vides ingen at være — — .
39te Post.
Om de rareste (o: sjældneste) Ord og Talemaader i Spro
get kan jeg ikke saa gierne, som jeg vilde, give nogen For
klaring, af Aarsage mine mange Forretninger, som jeg af Man
gel paa Indkomster og Raad til at holde Folk, selv med stor
Møye og idelig Arbeide maa bestride, hindrer mig fra at komme
ud enten paa Landet eller i Byen, ved hvilken Ledighed' saadanne Talemaader skulde høres.
Iblandt Bønderne skal falde adskillige putzige eller besyn
derlige Talemaader, særdelis da de beflitter sig meget paa at betiene sig af latine og frandske Ord, hvilke de hverken véd til
til sin rette Mening at henføre eller Ordet ræt udtaler. Saasom
det Ord Respit taler de som det Ord Respect, naar de vil bei) Ifølge velvillig Meddelelse fra Arkivar, Dr. phil. W. Christensen
er ovenstaaende Dateringer af de middelalderlige Breve upaalidelige.
Originalbrevene er nu gaaet tabt; men efter paalideligere Afskrifter er
Nr. 4 af Va H55, Nr. 5 af **/- 1466, Nr. 6 af 2</6 1479 og Nr> 7 af 3/71484.
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giere Tid og Delation paa noget. Og da igien giør de Løfte
og bruger et andet Ord, cuinere, i Stædeii for at contentere.
Medicamenter kalder de Firmamenter. Det, som er stærkt
eller bittert, kalder de evert. Det, som er brav, godt eller smukt,
kalder de fint, men brav Mand eller høflig og smuk Mand kal
der de en fin Mand eller rar Mand. At barbere kalder de
balsebere. Det er iongt (?), siger de om Hø eller Korn, som
ikke er vel tørt. Han ore vred etc. siger, han blev vred. Det
er en hevert Mand betyder en slet eller syg Mand. Med flere
saadanne Talemaader, som jeg ikke egentlig kan erindre og
anføre.

4Onde Post.
De Nomina propria som her i Byen er bekiendt og
kunde synes ikke overalt at være almindelige, ere disse, saasom
M an d s n a v n e :
Bolle, Gunni, Lindtzaii, Eggert, Engel, Ingvor, Josias, Martin, San
der, Albinus, Godske.
Q v in d f o l k e n a v n e :
Alhed, Sinne, Engel, Leonora, Beata, Giedske, Thorne, Frau,
Thiilsche, Modeste.

Wordingborg den 14. Augustii 1743.

(Fortsættes).

F o lk em in d er
fra

Strøby og Varpelev i Stevns Herred.
ellem Tryggevælde Aa og Køge Bugt ligger en Landsby.

M

Mod Aasiden støder Markerne til de grønne Enge; men
for det meste skilt ved Pileplantninger. Mod Stranden naar Mar
kerne ned til Jemen — en bred Strækning med Rullesten i flere
Alens Dybde —, somme Steder er der slet intet Skel, og andre
Steder ender Agrene med en brat Brink, der er græsklædt som
Jemen. Her paa Brinken breder Engelskgræs og Hanelæg (Kodriver) sig, og smaa Jordbær modnes mellem Græsset. Enkelte
Steder har Lyngen Overtaget. Helt til „Taavegærde“ (Tungegærde?) strækker Jemen sig. Taavegærde er Skel mellem Jernen og Skoven. Skoven tilhører et andet Sogn, Magleby Sogn.
Hvor Aaen løber ud i Bugten, mødes Engen og Jemen. Det
er „Odden“ — Stevns Odde og Strøby Odde — med Aaen
paa den ene Side og Stranden paa den anden.
Omtrent midtvejs i Sognet ligger Byen. Hovedlandevejen
løber igennem. „Saa lang som Strøby Gade“, sagde de i Nabo
sognene. Midt i Byen er ,,Madbænken“, som Stensætningen
med Flagstangen, der har afløst Majtræet, kaldes; de glemte nok
at frede Majtræet — maaske gik det ogsaa ud af Ælde. Paa
Præstens Mark staar to Linde, og de er fredede. „Det er det
rigtige Aulebjerg“, siger en gammel Mand, „det sagde Folk da
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altid før“. — Fredelig og stille ligger den gamle Landsby —
trods Alfarvej — og Frøerne ,,koger Ærter“ i ,,Vandingerne“ i
de lune Foraarsaftener, mens Viben skriger i Engen, og Pebertræet dufter i de gamle Haver.
Ved Prambroen — der fører over Aaen ind i Stevns Her
red — holder Ellekongen Vagt. Ingen fremmede Krigsfolk faar
Lov at komme over her. Ellekongen blev Herre over Stevns
Herred, da Landet udskiftedes. Han fik saa meget Land, somhan kunde omride paa et natgammelt Føl. Siden rider han hen
ad de stevnske Veje med ni gloende Hunde. I Varpelev red
han op ad Gaden og gennem Sognefogdens Gaard, der havde
to Porte lige for hinanden. (Fortalt af min Oldefader, Gaardmand i Varpelev, død 1869).
I gammel Tid laa Jemen fredelig og urørt hen. Bryst
værnslinjen, som de gamle talte om, laa her langs Stranden og^
skærmede mod Ufred fra Bugten. Engang fløj Kuglerne mod
Kysten; det vidner Farmors „Sennepslot“ om. Det er en Ka
nonkugle, der er fundet ved Stranden, siges der, og andre havde
lignende.
Det var ingen misundt Lod, som blev den Bonde til Del,
der fra den tætbebyggede By med de gamle Gaarde og Kirse
bærhaver og det vante Fællesskab maatte flytte herned paa de
afsides Strandlodder med Uglesøen til nærmeste Nabo.
Der var dem, der foretrak et Fæstehus i Byen for en Fæstegaard ved Stranden. Men Sagnene har hjemme her, og her
stod „Høven“ paa gloende Pæle Juleaften.
I Sommertiden gik Børnene og vogtede Køer og Faar paa
Jemen. Farmor, født Pinsemorgen 1818, død 1906, har vogtet
Faar her. Om Aftenen satte de Malkeskamlen op at ride paa.
Junker-Sten. De vidste bestemt, at den var nede til Morgen;
thi Ellekongen rider paa Junker-Sten, derfor har den Form som
en Sadel. Engang havde Folkene i Gaarden flyttet Stenen hjem
før at bruge den til Ledstolpe; men der var aldrig Fred i Gaar
den en eneste Nat, og saa flyttede de den tilbage.
En gammel Mand, der i sine unge Dage tjente paa Tammosegaarden, fortæller, at der var Navne paa flere Steder i Mar
ken. Der var Rytterboerne i Tjørnekrattet paa Jemen, Donkerne
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■og Natravneliullet, Brydesnavet og Tammoseholmen. Paa Jernen, hvor Junker-Sten staar, var der et Sted, de kaldte Grønnegade. (I Nærheden af Stenen er fundet Grave med Urner). I
en Høj paa en anden Mark nær Stranden var Hesten med Guld
sko begravet.
Der er vendt op og ned paa Jemen i den sidste Snes
Aar: Brystværnslinjen er forsvundet, Græstæppet er tildels borte,
og Stenene er skibet ud og sejlet bort fra Jemen i Tusindvis af
Tønder, og Villaerne begynder at komme; men Junker-Sten staar
endnu, hvor den stod, som et enligt Minde fra svunden Tid.
Varpelev ligger paa Bankerne, nær Aaen, med Udsyn over
Engene og Strøby Sogn. I Varpelev var der mange Høje.
Lammehøv og Gramehøv taler de gamle om, og her spøgede
det nok slemt. Der gik et graat Føl ved en af Højene, og en
Mand havde mødt „en underjordisk“ paa Vej til Keshøj i Lille
Taarnby. For vel var Aaen et Skel, som saare sjældent blev
overskredet — i Strøby er der kun en „Spang“ — ; men en
Del tyder paa, at det var ved Lille Taarnby, den meste Forbin
delse med dem „paa den anden Side Aaen“ foregik.
En gammel Kone fortæller et Sagn fra den anden Side
Aaen: En Rytter kom en Nat ridende forbi „Ranens Banke“.
Han saa, at Højen var løftet, og der var Dans og Lystighed
derinde. Saa kommer der en Pige ud og byder ham et Bæger.
Han tager det; men kaster Indholdet bag sig, og nogle Draaber,
der træffer Hesten, svider Haarene af. I det samme vender han
Hesten og rider bort med Bægeret. Men det varer jo ikke længe,
før han hører, at de er efter ham. Da han naar Keshøj, raaber
det bag ham: Kessegjenne! Kessegjenne! Men Kjessegjenne, det
-er Troldkællingen i Keshøj, raaber til Rytteren: Rid af det
boldrene paa det knoldrene, saa kan Vindben ikke naa dig. Nu
rider han tværs over en Pløjemark, og Troldkællingen maa løbe
paa langs ad alle Furene, saa faar han et Forspring og naar til
Kirke (Varpelev?), hvor Døren staar aaben. Der rider han ind
og sætter Bægeret paa Alteret; men Troldkællingen blev saa
vred, at hun tog en Sten og kastede mod Kirken, og Muren
Tik en Revne.
Der kom et Skib sejlende ad Aaen. Det var Sørøvere.
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Ved Varpelev gik de i Land og kom i Kamp med „de under
jordiske“ i Rostedhøjen. Saaledes fortæller et dunkelt Sagn.
„De underjordiske“ staar Vagt ved Skellet om Ellekongens Rige.
Omkring paa de gamle Lofter staar der endnu „Fjerdinger“
og „Bimbler“ fra den Tid, Folk kørte til København med Kirse
bær — og andre Varer vel —, og gamle Mænd kan fortælle,
at de som Drenge drev Lam der ud ad Københavns Landevej.
Det var den Vej, Rejsen gik. Oftest vel til Køge — i det
mindste til Marked en Gang eller to om Aaret. Det er næppe
uden Forbindelse med Køge Marked, naar man endnu lover
hinanden: „Syv Kys og en Sødebasse, naar Køge kommer forbi
med Storehedinge paa Ryggen“ , eller, som de siger længere
„op ad Herredet“ : „Naar Køge Marked kommer forbi“ . I Strøby
løb Børnene paa Gaden Majmarkedsdagen og raabte til dem,
der kørte fra Marked: „Maa vi be’ om en Majgren!“ Naar man
kørte fra Majmarked, skulde man have Bøgegrene med hjem fra
den nyudsprungne Skov.
Der kom en Mand kørende fra Køge. Han boede i den
yderste Gaard i Strøby. „Det var da mærkeligt“, sagde han til
sin Kone, da han kom ind i Stuen, „dengang jeg kom forbi
Fuglebæks Banke, var der een, der raabte til mig: „Sig til Id,
at Ad er død“ . „Naa, er Ad nu død, saa maa jeg nok hjem“,
hørte de det raabe oppe i Øverstestuen. Næste Dag fandt de
et Sølvbæger i et Kar 01 deroppe. Det havde Bjergkvinden
glemt.
Det kunde, hænde en klar Aften i Januar, at en lille Pige
stak Hovedet ind ad Farmors Dør og sagde: „Har du set Nyt
aars Ny, Farmor?“ Saa tog Farmor sin Pengepung i den ene
Haand og et Stykke Hvedekage i den anden og gik udenfor
sin Dør for at „se Nytaars Ny“ . Man maatte ikke se det gen
nem Ruden, saa blev man slem til at slaa i Stykker i det Aar.
Skærtorsdag Aften rejste Heksene til Øllemose Nord for
Køge, ridende paa et Kosteskaft eller en Bagerovnsrage. Hvis-

man stillede sig i Skorstenen og sagde: „Op, op, op over alle
Trætoppe, ingen Steder paa, alle Steder forbi!“ saa fløj man med
Heksene gennem Luften. Krager og Skader var med Heksene.
Paaskemorgen skulde man spise et Æble paa fastende
Hjerte for ikke at blive gækket af Skaden. (Hvis man hørte en
Skade „skrække“, inden man havde spist noget, var man
gækket).
Ogsaa Tudser skulde man være varsom med, mente de
gamle. Der kom en stor graa „Taase“ ind i Ole Nielsens Gaard
dernede ved Jemen, med de lave, tæt sammenbyggede Længer.
Det var en Heks. „Men jeg fik hende den onde tordeme vippet
over en Længe“, sagde Ole Nielsen. Og det var nok ikke den
Gang alene. Men Højen paa sin Jord pløjede han udenom i
store Buer for ikke at komme Trolden for nær.
Hvis man rystede sine Kirsebærtræer Juleaften, blev der
mange Kirsebær, og naar der, var mange Stjerner Hellig tre
Kongers Aften, blev det et godt Ærteaar. Strøby var i gamle
Dage kendt for sine mange Kirsebær og gode Ærter.
Ved Begravelser og Bryllup gik man „østen om“ Kirken,
naar man gik derind, og til den anden Side ud. En „Bryllupsstads“ kom saaledes altid rundt om Kirken, „Begravelsesstadsen“
kun i det Tilfælde — saa vidt jeg ved — , at Graven var ved
samme Side som Indgangen til Kirkegaarden.
Naar et Barn skulde døbes, fik det en Sølvskilling, ind
svøbt i Papir, paa Brystet, inden det skulde i Kirke. Forældrene
var ikke med i Kirken. Faderen skulde bære Barnet ud til
Vognen og tage imod det, naar man kom hjem. Saa skulde det
sove i Vuggen i „Kristentøjet“.
Bryllup holdtes i Ny og helst en Fredag.
„Jeg skulde hilse fra Mandag, om du paa Tirsdag vilde
paa Onsdag komme paa Torsdag, følge vore unge Folk til Kirke
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paa Fredag, komme igen paa Lørdag og spise til Middag paa
Søndag.
Fedt Flæsk har jeg ikke,
Øllebrød faar du ikke;
men jeg har lidt 01 paa en Ælling,
det er lige saa godt som Vælling“ ,
sagde Børnene vrængende om de voksnes Bryllupsindbydelser.
Men de gamle havde ogsaa deres at skulle have sagt: „I hvi
sker, saa Raaby Hunde gør ved det“ . „Du render som et vindt
Vællingfad“ , naar Barnet løb og ikke rigtig vidste, hvad det
skulde tage sig for. „Er du „selv“, det er Katten ikke engang,
og den har dog en Hale“. Værre var det dog, naar det blev
sagt: „Du kraner ligesom en Kat med et Aalehoved“ , for der
er ikke noget, der regnes for ringere i Strøby Sogn, end at
være stor paa det: „Være saadan, at man ikke kan række op
til en med en Tækkekæp“ .
Strøby, Oktober 1918.

Anna Pedersen,

I Tilslutning til Frk. Anna Pedersens Artikel om StrøbyVarpelev Sogne opfordrer „Dansk Folkemindesamling“ (Adr.: Det
kongelige Bibliothek, København) Medlemmerne af Præstø Amts
historiske Samfund til at optegne Folkesagn og Folketro fra de
sydsjællandske Sogne, ganske særligt i Tybjerg og Bjæverskov
Herreder og Sydstevns, hvor Materialet af Folkeminder i trykte
og utrykte Samlinger er saa sparsomt. Hele Karakteristikker af
enkelte Sogne, saaledes som den her givne, vil ogsaa være velvelkomne. Som Vederlag for Ulejligheden med Indsamlingen
og Optegnelsen af disse Folkesagn m. m. modtager Meddeleren
en eller flere af de Bøger, som Foreningen „Danmarks Folke
minder“ h^r udgivet (deriblandt J. Olsen: Fra Sydsjælland. Barn
domsminder fra Bakkebølle ved Vordingborg).

Dansk Folkemindesamling.

Historisk Samfund for Præstø A m t
i 1917-18.
amfundet tæller nu 495 Medlemmer.

S

Den 1. Januar 1918

fratraadte efter Tur følgende Bestyrelsesmedlemmer: Provst
Lassen, Vejlø, Pastor Petersen, Karise, og Pastor Meinertsen, Mern.
Endvidere var i 1917 Baronesse Rcedtz-Thott afgaaet ved
Døden og fhv. Højskoleforstander Moritz Madsen fraflyttet Amtet.
Provst Lassen og Pastor Petersen, som havde erklæret sig
villige til at fortsætte, genvalgtes.
Som nye Bestyrelsesmedlemmer valgtes Gdr. H. Hansen,
Ellekildegaard, Landbrugsskoleforstander Morten Nielsen, Lundby,
samt Arkitekt Tidemand-Dal, Næstved, sidstnævnte som Sekretær.
Til Revisorer for 1918 valgtes Sagfører Fester og Amts
fuldmægtig Jensen.
Til Formand genvalgtes Amtmand Vedel og til Kasserer
Lærer Jensen, Snesere.
I Sommeren 1918 har Samfundet lidt det Tab, ar dets Be
styrelsesmedlem, Gdr. Hans Didriksen, Mandemark, er afgaaet
ved Døden.
Samfundets Regnskab for 1917 er blevet revideret af Sag
fører Fester og Amtsfuldm. Jensen og balancerede med 1256 Kr.
50 Øre. Overskudet, 276 Kr. 60 Øre, ovérførtes til 1918.
Samfundet havde i 1917 udgivet sin 6te Aarbog.
Den 2den Juni afholdtes Møde i Næstved. Arkitekt Tidemand-Dal foreviste og forklarede Næstveds to gamle Kirker.
Den 15de September fandt et særdeles velbesøgt Møde
Sted i Stege, hvor fhv. Højskoleforstander Frede Boisen holdt et
meget interessant og instruktivt Foredrag om Stege Kirkes Byg
ningshistorie. Efter Mødet var Samfundets Medlemmer indbudte
til at overvære Foredrag af Hr. Folketingsmand Klaus Berntsen
paa Rødkilde.
November 1918.

A. Vedel,
p. t. Formand.
8

MEDLEMSLISTE.
Aarup, Købmand, Næstved.
Andersen, H. C., Gdr., Ellerødgd., Vdbg.
— J., Gdr.. Sognef., Snesere.
— J., Lærer, Roneklint, Præstø.
— Kr., Lærer, Hjertebjerg, Stege.
— L. J., Sogneraadsfmd., Snesere.
— H. Chr. Gdr., Magleby, Klippinge.
— Mejeribestyrer, Brandelev.
— Postmester, Kallehave.
Andreasen, Redaktør, Næstved.
— Andreas, Gdr., Alslev, Karise.
Assens, Sognepr., Holtug, Storehdg.
Axelsen, Redaktør, Køge.
— Højskoleforstander, Karise.
Baden, H. T., Lærer, Glumsø.
Bang, Chr., Gdr., Snesere.
— Sagfører, Præstø
Bansted, Frue, Næstved.
Barfoed, Landinspektør, Næstved.
Begtrup, Sognepræst, Holtug.
Beldring. fhv. Overlærer, Næstved.
Berg, Lærer, Karise.
Berth, Enkehu, Næstved.
Birksted. Kbmd., Næstved.
Bischoff, Sognepr., Lillehedinge.
Bjerre, P., Lærer, Faarup, Lou.
Blechingberg, Amtsforvalter, Næstved.
Boeg, fhv. Fysikus, Østerbrog. 132, Kbh.
Bluhme, Stiftsdame. Vallø.
Bojsen, Frede. Højskforst., Rødkilde, Stege.
— -Møller, Enkepastorinde, Farimagsvej
31 c, Kbhvn.
Borch, Sognepræst, Næstelsø, Næstved.
Borre, Lærer, Næstved.
Branth, Forpagter, Juellinge, Karise.
Bruun, Kbmd., Vordingborg.
— Bruun, M., Frøken, Præstø Overdrev.
Brødsgaard, Gartner, Vallø.
Børner, Boghdl., Næstved.
Børresen, Jørg., Gdr., Magleby, Klippinge.
Carlsen, Otto, Gdr., Skørpinge, Rødvig.
Caspersen, J.. Lærer, Roholte, Fakse.
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Caspersen, J., Møller, Sageby, Vdbg.
Christensen, Anna, Gaardejerske, Sværborg,
Lundby.
— Baltasar, Lærer, Storehedinge.
— Chr., Bygmester, Stege.
— J. P., Lærer, Ring, Lou.
— Lærer, Taagerup, Karise.
— J. H., Boghandler, Storehedinge.
— Redaktør, Ringsted.
— N. P., fhv. Bogtrykker, Næstved.
— Sofie, Lærerinde, Stubberup, Fakse.
— G., Gartner, Gunderslevholm.
Christiansen, Lærer, 0 . Egesborg Vdbg.
— H., Murerm., Engelstrup, Rønnede.
— Johs., Lærer, Spjellerup, Karise.
— Skolefondskasserer, Lillenæstved.
— J., Teglværksbestyrer, Snesere.
Christoffersen, A., Gdr., Mern.
— Chr., Gdr., Enghavegaard, Borre.
— H., Forvalter, Dame, Stege.
— N , Brygger, Viemose.
Clausen, pens. Lærer, Kronprinsessegade 9,
Kbhvn.
Collet, Kmhr.inde, Rønnebæksholm, Næstv.
— Hofjægerm.inde, Lundbygd., Lundby.
— Hofjægermester,
do.
do.
Cruse, Sygehuslæge, Stege.
Dam, Emil, fhv. Højskoleforstander, Brøderup, Tappernøje.
Dambæk, Sagfører, Præstø.
Damgaard, Prmi., St. Knudsvej 6, Kbhvn.
Damsbo, Overlærer, Vordingborg.
Danø, Lærer, Vordingborg.
Date, Lærer, Nakskov.
Dichmann, pens. Lærer, Kindvig, Mern.
Didriksen, Enkefrn, Mandemark, Borre.
— Johs,, Direktør, Buenos Ayres.
— D., Gymnasielærer. Charlottenlund,
— J., Læge, Gylling. Odder.
— Jørg., Gdr., Sønderby, Borre.
Diederichsen, Borgmester, Næstved.
Ditlevsen, C. M., Købmand, Næstved.
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! Hansen, H. J., Mejeribst., Sølperup, TapperDreyer, Gäbst., Raarisegd., Thureby.
Dyrløv, Lærer Eskildstrup, Falster.
I
nøje.
i — Hotelejer, Hunosøgd., Borre.
Døliner, Proprietær, Søbygd., Præstø.
Døring, Forretningsfører, Østerg., Næstv. I — H. P., Lærer, Lou.
! — H. P., Lærer, Ørslev, Vdbg.
Ebbehøj, Lærer, Mern.
— J. C., Kbmd., Gjørslev. Kværkeby.
Emborg, Organist, Vordingborg.
— J. C., Mejeriejer, Bøgebjerg. Borre.
Elgaara, Lærer, Allerslev.
— Jens. Gartner, Rødvig.
Elving, O., Lærer, Strøby, Klippinge.
Engelsen, Schrøder, Boghandler, Frederiks- — J., Lærer, Pederstrup, Lou.
— J. P., Gdr., Sædder, Thureby.
berggade, Kbh.
— J. H.. Godsforvalter, Gaunø.
Fester, Sagfører, Næstved.
Frandsen, Gdr.. Tybjerglille, Herlufmagle. — Kr., Statskonsulent, Lyngby, Kbhvn.
— Karen M., Gdr.ske, Klippinge.
— F., Hmd., Gjevnø, Rødvig.
— L., Gdr., Tolstrup, Stege.
— H., Pelst., Tolstrup Vængegd., Stege.
— L. P., Gdr., Fogedgdn., Stensved.
— J. J., Gdr., Brandelev.
— Niels, Gdr., Egedegd., Storehedinge.
— J. P., Gdr., Tolstrup, Vdbg.
— Niels, Kbmd., Næstved.
— L. P., Gdr., Dysted, Olstrup.
— Monrad, Sognepr., 0 . Egesborg, Vbg. — Niels, Kbmd., Fakse.
Frederiksen, Sognefoged, Slimminge.
— Marie, Enkefru, Aaside, Snesere.
Fugl, cand. pharm., Lykkesholms Alle 4 B2,
— Otto, Lærer, Næstved.
— P. J., Gdr., Lenshøj. Klippinge.
København.
— P., Lærer, Rislev, Næstved.
Funch, Redaktionssekretær, Stege.
— P., Lærer, Stubberup, Fakse.
Gjevnø, H. P., Sognepr., Grevinge, Holbæk.
— R., Godsforv., Neblegd., Mern.
— O., Lærer, Asnæs.
Glahn, Sognepr., Kongsted, Fakse.
— Th., Sognepræst, Præstø.
— Vald., Kbmd.. Sdr. Vestud Borre.
Gold, Inspektør, Stege.
Gramm, Skolebestyrerinde, Storehedinge.
Harekilde, J., pens. Lærer, Herlufmagle.
Haslund, Læge, Brøderup, Tappernøje.
Grand, Skolebest., Brunsminde, Olstrup.
Havnelev Folkebogsamling, Rødvig.
Gregersen, Lærer, Rødkilde, Stege.
Heding, Erik, Lærer, Strøby-Egede.
Groth-Hansen, Kbmd. Fakse Ladeplads.
Grønager, Gdr., Pollerup, Stege.
Helium, Lærer, Raabylille, Stege.
Hemmingsen, Lærerinde, Aalebæk, Borre.
Gøtzsche, Adjunkt, Herlufsholm.
Henriksen, Carl, pens. Lærer, Søborg, Kbhv.
Hage, Kmhr., Godsejer, Oremandsgaard.
Hald, Johanne, Lærerinde, Myrup, Lou.
— L., pens. Lærer, Valby Langgade, Kbh.
Halse, Seminarieforstander, Vordingborg.
— Frøhandler. Sierslev, Storehedinge.
Hammerich, Etatsraad, „Isseling“, vdbg. ' — Bjørn- H., Enkefru, Kbhvn.
— cand. jui. Stege.
Herboe, Lærer, Holmeolstrup, Olstrup.
Hansen, Anna, Frk., Svejgaardsvej 19, Hel Herskind, Sognepr., Baarse, Præstø.
lerup, København.
Hertel, Fru Overlæge, Fakse.
— A., Lærer, Valløby, Vallø.
Hjortsø, A., Enkefru, Aaside, Snesere.
— B., Lærerinde, Masnedsund.
Holm, Gartner, Herlufvænge, Næstved.
— Carl, Skovfoged, „Udsigten“, Viemose.
Howden-Rønnenkamp, Kmhr., Næsbyholm.
— Hansen, E., Lærer. Vraaby, Haarlev.
Huus, Kbmd., Næstved.
— Emil, Gdr., Lilbygaard, Mern.
Hyllemose, N. H., Gdr., Aalebæk, Borre.
— Frands, Gdr., Kanderød Thureby.
Hyllekvist, Lærer, Magleby, Borre.
— F. L. Mejeribst., Amir.endrup Præstø.
Høyer, Hotelejer, Fakse.
— Hans, “Gdbst., Kjeldbylille, Stege.
. Hoffmann, Chef for Trainafd., Kbhvn. C.
— H., Museumsinspektør, Lyngby, Kbhv.
Industriforeningens Bibliothek, Kbhvn.
-- Hans, Gdr., Taageby, Mern.
Ingerslev, Dr. med., fhv. Distriktslæge,
— Hans, jun., Gdbst., Kastrup, Vdbg.
Præstø.
— H., Landbrugskand., Næstelsø, Næstv.
Jacobsen, Gdbst., Alslev, Karise.
— H. P., Ungk., Næstelsø, Næstved.
— R. L., Lærer, Knudskov, Vdbg.
— Henrik, Pelst., Snesere Overdr., Tap — Søren, Sognefoged, Gjeldsted, Næstv.
pernøje.
Jensen, Anders, Gdr., Kjeldbymagle, Stege.
— H., Gdr., Præstebjerg, -Dame, Møen.
—- Christoffer, Gdr., Sageby, Mern.
— H. Henr., Bankdirektør, Vdbg.
— Chr., Gdr., Havnelev, Rødvig.
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Jensen, Crone-, Lærer, Næstved.
— Dyrlæge, Alkestrup, Thureby.
— Fanø, Lærer, Næstved.
— Frederik, Gdr., Tofthøj, Storehedinge.
— Fr., Murermester, Stege.
— Gustav, Brøderup, Tappernøje.
— Hans, Gdr., „Banken", Haarbølle.
— Hans, Gdr., Mosegd., Storehedinge.
— H., Gdbst., Rosendalsvej, Fakse.
— Jens, Gdr., Aversie, Haslev.
— J. Chr., fh. Lærer nu Gdr., Lestrup,
Rønnede. '
— Jens, Gdr., Magleby, Klippinge.
— Jens, Gdr., Toksværd, Olstrup.
— Jens, Gdr., Tostrup, Stege.
— Jens P., Gdbst., St. Thorshøje, Fakse.
— J. J., Dyrlæge, Askeby.
— J. P., Lærer, Rødvig.
— J. P., Gdbst., Smerup, Karise.
— J. P., Gdr., Skallerup, Lundby.
— K., Mejeribest., Sydstevns, Rødvig.
— Konrad, Gdr., Budsene, Borre.
— Kristian, Ungkarl, Flintemose, Bøgesø.
— L. Chr., Lærer, Rønnebæk, Næstved.
— L. P., Gdr., Pollerup Hovgd., Stege.
— Lærer, Lendemark, Stege.
— M., Sognepræst, Kjeldbymagle, Stege.
— N., Gdr., Kjeldbylille. Stege.
— O., Kbmd., Sømark, Borre.
— O., Lauritz, Gdr., Raabymagle, Borre.
— P. E., pens. Lærer, Snesere.
— P., Lærer, Holsted. Næstved.
— R., Gdr., Ugledie, Allerslev.
— Sofus, Gdr., Raabymagle, Borre.
— -Stevns, Herredsfuldm., Storehedinge.
— Søren, Gdr., Mern.
— Søren, Gdr., Raaby, Storehedinge.
— Th., Lærer, Sprove, Stege.
— T. A., Farver, Storehedinge.
— V., Lærer, Mandemark, Borre.
— R. M., Lærer, Snesere.
— Redaktør, Stege.
Jespersen, Godsforv., Nysø, Præstø.
— Klosterforstander, Vemmetofte.
— Proprietær, Aasidegd., Snesere.
Johannsen, G., Kbmd., Næstved.
— P., Gdr., Valløby, Vallø.
— Jens, Gdr., Lundby.
Johannesen, Sagfører, Fakse.
— P. C., pens. Lærer, L. Faureby, Fakse.
Juul, S., Skoleinspektør, Præstø.
Jørgensen, A., Gdr., Sdr. Vestud, Borre.
— H., Gdbst., Tolstrup, Thureby.
— H., pens. Kantor, Vordingborg.
— J., Gdr., Magleby, Klippinge.
— Johs., Gdr., Vibede, Fakse.

Jørgensen, Jørgen, Gdr., Haarlev.
— Lars, Husejer, Skørpinge, Rødvig.
— O. A., Lærer, Abildhøj, Præstø.
— Mejeribest., Klippinge.
— Svend, Lærer, Sandby, Harpelunde, Loll.
— Th., Sognepr., Langebæk, Kallehave.
— Bankbestyrer, Aalborg.
Krag-Jensen, Bankass., Küchlersg. 7, Kbh.
Kaa, Th., Kantor, Præstø.
Karlshøj. Poul, Gdr., Gjevnø, Rødvig.
Keller, V, Sagfører, Storehedinge.
Kjær, Sognepr., Vollerslev, Storehedinge.
Knudsen, Sognepr., Næstved.
— P , Kbmd., Næstved.
Koch, Sognepr., Jungshoved, Præstø.
Knudsen-Bang, Mejeribst., Fakse.
Kristensen, Lagerforvalter, Rødvig.
Kristiansen, Sognef., Havnelev, Rødvig.
— Kr., Gdbst., Valleby, Vallø.
Kristoffersen. Kr., Gdr., Sjolte, Tappernøje.
Krøjgaard, Lærer, Aversie, Haslev.
Kæstel, Louis, Lærer, Tolstrup, Vdbg.
Kønigsfeldt, Sognepr., Magleby, Klippinge.
Københavns Kommunes Folkebibliothek,
St. Nicolaj Plads, Kbhvn.
Landsarkivet for Sjælland, Jagtvej 10, Kbh.
Langballe, Arkitekt, Køge.
Landsberg, Overretssagf., Storehedinge.
Larsen, Anna, Lærerinde, Druestrup,Thureby.
— A. P„ Gdr., Hammer, Lou.
— Chr., Lærer, Næstved.
— Chr., Lærer, Ugledie, Allerslev.
Borre, L., Lærer, Kr. d. 2.s Allé, Kbhv.
Gorm, L., Lærer, Magleby Realskole, Borre.
Larsen. H. P., Gdr., Tostrup, Stege.
— J. Chr., Gdr., Amtsraadsmdl., Ebbeskov,
Faxe.
— J. Chr., Gdr., Tybjerglille, Herlufm.
— Jens, Gdr., Smidstrup, Tappernøje.
— Kr. A., Skovfoged, Vemmetofte, Fakse.
— J. P., Ungkarl, Lundbytorp, Lundby.
— J., Hotelejer, Paaskebjerg, Herfølge.
— Kr., Gdr., Tostrup, Stege.
— L., Gdr., Dyrehavegd.. Præstø.
— Laurits, Gdr., Tostrup, Stege.
— L. P., Gdr. Røddinge, Stege.
— L. P., Ungk., Taageby, Mern.
— N., Gdr., St. Røttinge, Tappernøje.
— P., G dr, Snesere.
— P., Cdr., Bonderødgd., Fakse.
— P., Gdr., Ørslev, Vordingborg.
— P., Mejeribst., Holme Mejeri, Borre.
— R. E., Lærer, Svinø, Lundby.
— Vilh., Bogh., „Næstv. Tid.“, Næstved.
Lassen, Sognepræst, Vejlø, Næstved.
— Godsejer, Høldingsgd., Mern.
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Laugesen, Th., Lærer, Vedskølle, Køge.
Lauritsen, Kordegn, Præstø.
— Lærer, Kastrup, Vdb.
Lichtenberg, M de, Klosterfrk., Vemmetofte.
— Provst, Sognepr., Valløby, Vallø.
Lillelund, Enkefru, Næstved.
Lind, Sognepræst, Skelby, Herlufmagle.
Lomholt, Læge, Karise.
— Møller, Sædder, Thureby.
Lund, Asger, Gdr., St. Tvedegd., Herfølge.
Lunding, Klosterfrøken, Vemmetofte.
Lundsgaard, Lærer, Højerup, Storehedinge,
Lundqvist, Lærer, Borre.
Lund, Kantor, Vallø.
Løve. Sognepræst, Damsholte, Stege.
Madsen, Jens, Gdr., Baarse, Præstø.
— E., Particulier, Næstelsø, Næstved.
— Dyrlæge, Storehedinge.
— M. A., Sognef.. Ndr. Vindinge, Vdbg.
— Morits, Gdr., Aagaard, Bullerup, Agedrup Fyn.
— N. P., Gdr., Faarup, Lou.
— R. L., Mejerist, Druebro, Thureby.
Mathiesen, Overretssagfører, Næstved.
Marz, Stationsforstander, Klippinge.
Mehlsen, Gdr., Kyse, Hyllinge.
Mejnertsen, Sognepræst, Mern.
Michelsen, J., Lærer, tilse, Haslev.
— Møller, Rosenfeldt, Vdbg.
Molkte, E., Grevinde, Tryggevælde, Haarlev.
— Greve, Tryggevælde, Haarlev.
— H., Greve, Marienborg, Stege.
Mortensen, J., Lærer, Lund, Rødvig.
Mourier, fh. Propr., Christinelund, Præstø.
Myhre, B., Lærer, Masnedsund.
Møller, F., Læge, Borre.
— Tage Sognepr., Høyerup, Storehedinge.
Mørup, S., Sagfører, Næstved.
Nandrup, Kbmd., Konsul, Næstved.
Nielsen, Axel, Gdbst., Snesere.
— Carl, Boghandler, Stege.
— Elias, Kantor, Stege.
— Fru, Lærerinde, Mern.
— Hans, Murermester, Klippinge.
— H. P., Lærer, Gjeldsted, Herlufmagle.
— H. P., Lærer, Gjørslev, Borup.
— H. P., Sognefoged, Frøslev, Storeh.
— Karl, Sognef., Rislev, Næstved.
— L. P., Gdr., Boserup, Olstrup.
— Lars, Møller, Havnelev, Rødvig.
— N. Juel-, Gdr., Lund, Rødvig.
— N. P., Gdr., Enderslev, Haarlev.
P. N., Gdr., Sageby, Mern.
— N.R.,Sognerdsfmd., Kjessendrup, Fakse.
— V. S. N., Toldassistent, Fakse Ldpl.
— Lærer, Menstrup, Hyllinge.
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Nielsen, Rs., Gdr., Folketingsmand, Brøderup, Fakse.
— Qvist, Lærerinde, Nr. Smidstrup, Fakse.
Nyvang, Borgmester, Præstø.
Nøhr., A., Gdr., Borre.
— M. A., Gdr., Hjertebjerg, Stege;
— Strandskov, Redaktør, Næstved.
Ohlmann, Sognepr., Vemmetofte, Fakse.
Oksen, Provst, Herfølge.
Olsen, Jens. Gdr. Magleby, Klippinge.
Olsen, H. P., Redaktør, Næstved.
— L. P., Kbmd., Næstved.
— O. Fr., Sognefoged, Blangslev, Lou.
— Marie, Rentierske, Ulse, Haslev. •
— N., Hndlsmd., Stevns Højskole, Rødv.
— N., Gdr., Gjevnø, Rødvig.
Orland, Kbmd., Præstø.
Oxholm, Kmhr.inde, Rosenfeldt, Vdbg.
Palsø, Bogholder Stege.
Petersen, Anders, Gdr., Alslev, Karise.
— Anders, Smed, Lundby.«
— Emil, Lærer, Dame, Askeby.
— Fred., Lærer, Værløse, Fakse.
— Hans, Gdr., Klippinge.
— Hans, Gdr., Als’ev, Karise.
— Hans, Kbmd., Hammer, Lou.
— H. C., Gartner, Flintemose, Bøgesø.
— H. Chr., Gdr., AmtsrdsmdL, Renge,
Stojehedinge.
— Henrik, pens. Lærer, Ved Linden 138,
Kbhvn.
— Propr., Koster Færgegd.
— J. A., Glarmester, Næstved.
— Jens, Gdr., Bjeverskov.
— J. P., Gdr., Brandelev Nordgd.
— Jens, Ungk., Snesere.
— Jørgen, Gdr., Brandelev.
—L. A., Gdr., Fiskebækgd., Brandelev;
— Lars, Gdr., Diuestrup, Thureby.
— L., Lærer, Holtug, Storehedinge.
— L. P., Redaktør, Præstø
— M. Lærer, Næstelsø, Næstved.
— M. P., Lærer, Lillenæstved, Næstved.
— Karl, Boghdl., Stege.
— Niels, Gdr., Sonnerup, Thureby.
— P., Gdr., Lykkebæk, Klippinge.
— P., Overskovfoged, Damsholte, Stege,
— R , Gdr., Budsebj erggd., Køng, Lundby.
— R. Johs., Gdr., Elmelunde, Stege,
— R., Gdr., Sipperup Østergd., Næstved.
— Fru Sognefgd., Snesere, Tappernøje.
— Th., Kbmd., Næstved.
— V., Sognepræst, Karise.
— Otto, Gdr., Klokkekildegd., Sværdb.,
Lundby.
— L., Overlærer, Fakse.
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Pontoppidan, Sognepr., Spjellerup, Karise.
Poulsen, H. F., 8dr., Snesere.
— Overlærer, Vordingborg.
Preuss, Amtsfuldm., Næstved.
Rahbech, Mejeriejer, Næstved.
Rasmussen, Gdr., Olsgaard, Storehedinge.
— C. R., Gdr., Børsted, Thureby.
— Friskolelærer, Elmelunde, Stege.
— H., Gd., Frøslev, Storehedinge.
— Julius, Murermester, Snesere.
— M. Overlærer, Vdbg.
— L. P., Gdr., Rydalsminde, Sageby, Mern.
— N., Gdr., L Thorshøje, Fakse.
— Ole, Gdr., Fredensdal, Fakse.
— Propr., Overdrevsgdn., Præstø.
— Gdr., Gammelby, Karise.
— Rs., Snesere pr. Snesere.
Reedtz-Thott, Fedgaard, Fakse.
— Lensbaron, Gaunø.
Richter, Sognepræst, Vejen.
Repsdorph, Provst, Stege.
Rosen, Priorinde, Vemmetofte, Fakse.
Rosengaard, Kbmd, Stege.
Rosenkrantz, Baron, Liselund, Borre.
— E., Baronesse, Borre.
— Erik, Baron, Skovbest., Stege.
— Baronesse, Borre.
Rosted, Redaktør, Assens, Fyn.
Rørbeh, Lærer, Kongsted, Rønnede.
Rørdam, Bibliothekar, Hellerup, Kbhvn.
Sabra, Kbmd., Konsul, Næstved.
Sandberg, sen., Manufakturhdl., Stege.
— jun., Manufakturhdl., Stege.
Scavenius, Anna, Stiftsdame, Søgd., Sthdg.
— Godsejer, Gjorslev, Storehedinge.
— Godsforv., Klintholm, Borre.
Scheel, Mejeribst., Aaside, Snesere.
Scheiding, Kbmd., Karise.
Schmidt, C., Lærer, Klippinge.
— Lærer, Hammer, Lou.
Schnach, Sognef., Aversi, Haslev.
— Urmager, Næstved.
Schou, Maler, Vdbg.
Seidenfaden, Gdr., L. Thorshøje, Fakse.
Sehsted-Juel, Stiftsdame, Vallø.
Sennels, Kbmd., Masnedsund.
Smidt, Karetmager, Klippinge.
Smith, Wilh., Kbmd., Næstved.
Simony, Ellen, Klosterfrøken, Vemmetofte.
Skovgaard, Gdr., Taageby, Mern.

Skov, Lærer, Haarslev.
— P., Lærer, Abbednæs, Næstved.
Spang, Inspektør, Rosenfeldt, Vdbg.
Sporsén, Borgmester, Vdbg.
Stampe-Feddersen, Kmhr.inde, Upsalagade
18, Kbhvn.
Stevns, O. J., Stationsforstdr., Støvringe.
Steinmann, Kmhr.inde, Tybjerggd., Herlufm.
Storm, Mejeriejer, Stege.
Struckmann, Amtslæge, Næstved.
Suhr, Godsejerinde, Petersgd., Langebæk.
Svarre, E., Redaktør, Køge.
— S., Redaktør, Køge.
Svendstorp, fh. Forstander, Ødum Land
brugsskole, Hadsten.
Søgaard, Johs., Overlærer, Næstved.
Søvndahl, Kbmd., Karise.
Sørensen, Aug., Particulier, Skovhøj Bredtved, Holbæk.
— Læge, Stege.
— Kr., fh. Gdr., Pollerup, Kuldgd., Stege.
— P. J., Bankkasserer, Erikstrup, Storeh.
— Sognef., Kastrup, Vdbg.
— Sporvognskonduktør, Falkoner Allé 67,.
København.
Statens Lærerhøjskole, Odensegade 14,.
København.
Statsbibliotheket, Aarhus.
Tillisch, Stiftsdame, Vallø.
Thomsen, Th., Gdr., Frøslev Storehdg.
Trane, V. L. Kbmd., Karise.
Thune, Boghandler Vdbg.
Tolderlund, Etatsraad, Præstø.
Tidemand-Dal, Arkitekt, Næstved.
Thybjerg, Redaktør, København.
Tissot, Kbmd., Næstved
Tudvad, Friskolelærer, Sydstevns, Rødvig.
Valeur, Sognepræst, Elmelunde, Stege.
Vedel, Kmhr., Amtmand, Næstved.
— Kamhr.inde, Næstved.
Vedsmann, Skoleinspektør. Søborg, Kbhv.
Vest, Enkefru, Næstved.
Vestergaard, Politiassist., Kastrup, Vdbg.
Wichfeldt, E., Dekanesse, Vallø.
Volf, Stiftsprovst, Storehedinge.
Wolff-Sneedorff, Godsejer, GrevensvængeWurr, A., Lærer, Eskildstrup, Rønnede.
Zahle, Byfogedfuldmægtig, Næstved.
Østergaard, G., Gdr., Hæstrup.
Ødum, Lærer, Næstved.
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