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Maleren L. A. Ring
150 år
150-året for malerens fødsel blev
i foråret fejret med en udstilling på
Rønnebæksholm ved Næstved.
Kunstnerens tilknytning
til sydsjællandske lokaliteter.
Forbindelsen til familien Kähler.

A f Gertrud Oelsner
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Maleren L.A. Ring (1854-1933) blev født
i den lille landsby Ring, hvilken han senere
opkaldte sig efter.
Landsbyen Ring er beliggende mellem
Næstved og Vordingborg, og med dette ud
gangspunkt blev hans færden nært knyttet

Fig. 1. L.A. Ring, 1896. Fotograf Fred. Riise.

til den sydsjællandske geografi, og gen
nem hele livet forblev han trofast over for
motiverne på denne egn: Ring, Næstved,
Lou, Mogenstrup, Fodby, Ladby, Karre
bæksminde, Karrebæk og Enø. Både i de
perioder, hvor han var studerende i Køben
havn eller var fraflyttet området til fordel
for andre sjællandske lokaliteter, vedblev
Ring at føle sig stærkt knyttet til området,
hvilket kan spores i hans billeder, også fra
den sidste del af hans kunstneriske virke.

Opvækst og uddannelsesår
Det var ikke umiddelbart givet, at Laurids
Andersen skulle vælge kunstnergemingen
som sin levevej. Ingen i familien havde før
ham fulgt den bane, for han var ud af en
husmandsslægt, hvor faderen, Anders Ol
6

sen (1816-1883), ernærede familien ved
sin praksis som husmand, tømrer og hjul
mager i landsbyen Ring. Moderen Johanne
Andersdatter (1814-95) fødte tre børn, alle
sønner, hvoraf Laurids Andersen var den
yngste. Familiens førstefødte døde kort tid
efter fødslen, mens den mellemste bror,
Ole Peter Andersen, døde i 1886 angiveligt
som følge af det møjsomme slid, der fulgte
af at være uskikket til livet som landmand
ved Tehusene ved Fakse. Broderen havde
oprindelig uddannet sig i samme profes
sion som faderen, hvorfor Laurids Ander
sen var nødsaget til at vælge en anden
levevej, da området ikke kunne brødføde
flere inden for samme erhverv. I stedet
valgte han at uddanne sig som maler, og i
1869, året efter sin konfirmation, påbe
gyndte han uddannelsen i Præstø. En med
virkende årsag til ønsket om at drive det
videre end til det traditionelle malerfag
kan have været, at han under sin uddan
nelse medvirkede på det store restaure
ringsarbejde, som pågik på herregården
Nysø, der gennem tiderne havde tiltrukket
en række kunstnerpersonligheder med
Bertel Thorvaldsen (1770-1844) som den
mest markante. Det kunstnermiljø, der op
stod som konsekvens af den store billed
huggers otium under baronesse Stampes
vinger, var stadig til dels intakt, da den
unge, vordende malersvend havde sin ar
bejdsgang på herregården. I forbindelse
med dette arbejde mødte han således P. C.
Skovgaard (1817-75), der var hyppig gæst
på stedet, og at se guldaldermalerens ar
bejde med pensler og lærred tillige med de
kunstskatte, herregården rummede, kan
have virket frisættende på Rings drømme
om at drive det videre end som egentlig
malersvend.
Alligevel gjorde Ring uddannelsen fær
dig, men straks dette var en realitet, drog
han i 1873 til København for på Teknisk
Skole at påbegynde forberedelserne til op
tagelsen på Akademiet. Under studierne på

Teknisk Skole blev en række varige ven
skaber grundlagt, og Laurids Andersen
fulgtes med flere af vennerne videre over
på Kunstakademiet. Tiden på akademiet
blev imidlertid aldrig nogen lykkelig tid
for Ring, idet de akademiske idealer, der
her blev holdt i hævd, kun vanskeligt lod
sig forene med Rings særlige kunstneriske
talenter. Senguldaldermalerne Fr. Vermeh
ren (1823-1910) og Niels Simonsen (180785), der blev hans lærere på akademiet,
kunne kun vanskeligt anerkende Rings
måde at håndtere perspektiv- og modelteg
ningen på, og da disse discipliner var
blandt de grundlæggende på akademiet,
forlod Ring Kunstakademiet efter seks
semestre, men uden en egentlig afgang.
Man kan måske mene, at Rings talent ikke
sådan uden videre lod sig forme af udefra
kommende påvirkning, alligevel var han
selv af den overbevisning, at undervisning
ville gavne ham, og han søgte derfor se
nere ind på Kunstnernes frie Studieskoler,
der var blevet grundlagt som modstykke
tid Akademiet under Laurits Tuxens
(1853-1927) og P.S. Krøyers (1851-1909)
ledelse i 1882. Man kan imidlertid dårligt
forestille sig to større kunstneriske mod
sætninger end Ring og Krøyer. Kunstne
risk adskiller deres værker sig markant fra
hinanden, idet Krøyers blåtonede skildrin
ger fra Skagens strande er meget ulig
Rings gråtonede motiver fra fødeegnen.
Om de menneskelige forskelle var lige så
markante som de kunstneriske skal være
usagt, men Ring forlod imidlertid snart
Kunstnernes frie Studieskoler, for herefter
selvstændigt at forfølge egne mål og idea
ler.

Kunstnerisk gennembrud
I studieårene i København blev mange be
tydningsfulde venskaber dannet, og blandt
disse blev dét med maleren Hans Andersen
(1857-1842) fra Brendekilde på Fyn sær
ligt betydningsfuldt. Ikke blot gav kunst-

nervennemes navne - Hans Andersen og
Laurids Andersen - anledning til forvek
sling i et omfang, at begge følte sig nødsa
get til at føje fødebyens navn til det oprin
delige, ligesom denne beslutning tydeligt
indikerer et bevidst ønske om at tage til
knytningen til bamdomslokaliteten på sig.1
Ring var med andre ord håndværkersøn
nen fra landsbyen Ring, og det måtte gerne
kunne både ses og høres. En overgang
delte de to kunstnere såvel bopæl som ate
lier, og synes derfor indlysende, at Bren
dekilde tillige blev Ring en vigtig faglig
diskussionspartner. Beslutningen om at
føje navnet Ring til sit oprindelige blev ta
get i relation til de to kunstneres indsen
delse af værker til Charlottenborg-udstillingen i 1881. Kun Brendekildes værker
fandt imidlertid nåde for censurkomitéens
dom, mens Rings debut på Charlottenborg
lod vente på sig endnu et år.
Gennem hele sit kunstneriske virke for
blev Rings kunst rundet af opvæksten på
Sydsjælland, hvor han ofte hentede inspi
ration til sine portrætter, interiør- og gen
rescener samt ikke mindst landskaber.
Dette gælder også de tidlige værker fra be
gyndelsen af 1880’eme, hvor Ring får sin
kunstneriske debut, mens opholdet i Kø
benhavn momentant gør sig motivisk
gældende i en periode midt i 1880’eme,
særligt omkring 1884. Rings tilknytning til
sit barndomsmiljø viser sig eksempelvis i
værket Bondedreng ved sine lektier, 1883,
hvor sønnen af fødebyens skrædder sidder
model til billedet af drengen, der lader
blikket glide hinsides katekismussen og de
andre lektiebøger på bordet, og hvis læng
sel efter verden uden for vinduet finder sin
resonans i vindueskarmens frodige potte
planter. I disse tidlige genrescener fornem
mer man, at det kunstneriske ideal, Ring
gennem sine studieår var rundet af, pri
mært havde rod i realismens formsprog.
Imidlertid går traditionen for de genresce
ner, Ring tidligt tager op, tilbage til den na-

1 - Peter Nørgaard Larsen: „Laurits Andersen Ring“, in Tone Sinding Steinsvik (red.): Nordiske stemninger, Blaafarveværket, 2003, p. 11
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tionalromantiske senguldalders værker af
eksempelvis Fr. Vermehren, Christen Dalsgaard (1824-1907) og Julius Exner (18251910), hvis undervisning Ring modtager et
par måneder i 1884. En afgørende forskel
mellem denne tidligere generations genre
billeder og Rings arbejde inden for samme
genrer er imidlertid, at den moralske di
mension, der ofte knytter sig til Dalsgaards, Exners og Vermehrens værker,
ikke på samme måde er en del af Rings
kunstneriske udtryk. Man kunne måske
hævde, at forskellen mellem Dalsgaards
længselsfulde, ventende piger i døråbnin
gerne og Rings skildring af børnene, der
lykkeligt traver deres fader i møde, da han
vender hjem efter dagens arbejde, er for
svindende lille, men i Rings maleriske uni
vers ses ikke Dalsgaards polariserede blik,
der knytter kvinden til hjemmets trygge
mørke og manden til den offentlige sfære.
Hos Ring venter kvinden ganske vist også
på manden, men hun er placeret i samme
rum som ham, og børnenes raske trav
henad markvejen skaber den medierende
overgang mellem de to voksne. Rings rea
listiske, virkelighedsnære formsprog til
trods rummer Far kommer!, 1885, ingen
social og politisk indignation over landar
bejdernes vilkår, og dette til trods for
Rings moder var model for den ventende
kvinde, idet hun var flyttet ind hos den
ældste søn efter faderens pludselige død i
1883. Ved sin nedtonede holdning adskil
ler Rings værker sig markant fra andre af
periodens realistiske skildringer, sådan
som de f.eks. ses hos brødrene Erik (18551930) og Frants Henningsen (1850-1908),
der i agiterende stil kommenterede deres
samtids sociale skævheder. Ring var imid
lertid ikke upåvirket af tidens politiske uro
og de deraf følgende sociale uligheder,
men han kommenterede dem i reglen i en
mere underspillet form, sådan det f.eks. ses
i Politisk diskussion, 1885, hvor Ring om
satte et motiv fra tiden i København, Et be

søg. Skomagerværksted, 1885 til et inte
riør oplevet i den lille by Abenæs uden for
Næstved ved Gaunø. Hertil var Ring dra
get for at besøge vennen Brendekilde og
efter at have færdiggjort hovedværket I
høst, 1885, der i monumental form skil
drede broderens arbejde i marken ved Tehusene, Fakse. Også de politiske diskussi
oner, der var en del af livet i København
var nået til provinsens yderkanter, og sce
nen gengiver den politiske agitator, med
lyset i ryggen, dundertale med næven i
bordet, der skulle søge at overbevise vær
ten og daglejeren i den anden ende af rum
met om sine ords berettigelse. De tre per
soner befinder sig i et snævert rum, der er
stemt i overvejende røde, brune og grønne
toner, som kun brydes af planterne i vin
dueskarmen. Agitatoren levnes ikke me
gen plads for enden af bordet, hvor han
presses op mod billedets forgrund, og hel
ler ikke billedets vertikale dimensioner gi
ver ham meget spillerum. Sammenstillin
gen af tre personer omkring et bord er et
velkendt motiv i kunsthistorien, eksempel
vis skildret i scener som Måltidet i Em
maus, hvor Jesus efter himmelfarten viser
sig for to af sine disciple.2 Ring, hvis
grundindstilling til livet var ateistisk, spil
ler imidlertid kun indirekte på denne refe
rence, idet eksempelvis måltidsscenen er
nedskrevet til en flaske og et krus, mens de
to „disciple“ for den anden ende af bordet
lytter til prædikantens ord med både skep
sis og overbærenhed og ikke den indsigt,
der rammer biblens to disciple. Bordet
samler ikke de tre tilstedeværende, men
synes ved sin udstrakte perspektiviske
virkning snarere at adskille de tre.
I de tidlige år arbejdede Ring ofte med
portrættet, ligesom han prøvede kræfter
med landskabet. Imidlertid fandt han selv,
at de bedste resultater blev opnået inden
for genrescenerne, og denne billedform er
derfor naturligt ganske dominerende

2 - Tak til Niels Jørgen Poulsen for at henlede min opmærksomhed på denne mulige reference.
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blandt hans tidlige værker. Til trods for
Rings egen glæde herved, mødte han alli
gevel ofte kritiske røster, når han sendte
sine billeder ind til de årlige udstillinger.
Ofte måtte han høre, at han ikke beher
skede tegningen i figurerne og det per
spektiviske ordentligt, og typisk for de
kritiske røster hed det i en af tidens anmel
delser: „De mange Tegnefejl! Kunne Ring
aflægge nogle af dem, vilde det sætte ham
i Rang med de bedste Mænd i vor Kunst“.3
Storbyens kalejdoskop af motiver, der
særligt appellerede til kunstneren i midten
af 1880erne, fortrængte imidlertid ikke
Rings tilknytning til sin hjemegn, og de
dele af året, hvor han ikke opholdt sig i
København, skabte han en række motiver,
der er kendetegnet ved deres nærgående
karakteristik af miljøet og livet på landet,
ligesom det stadig i reglen er kunstnerens
familie og nære bekendte fra hjemegnen,
der udgør modellerne for Rings persongal
leri. Dette gælder eksempelvis suiten af
centrale værker fra årene 1887-1914. I
1887 er Ring for første gang tilbage i sin
fødeby hos moderen, efter faderens død i
1883 og broderens død i 1886, og motivisk
arbejder Ring med en serie billeder, der på
forskellig vis knytter an til de minder, han
havde bevaret fra sin opvækst i byen.4
Dette gælder eksempelvis Husmandsfolk
klistrer papirsposer, 1887, der viser polske
Niels og hans kone midt i den daglige
dont, men også værket Samtale i landsby
gaden. (Hønsekræmmeren), 1887, der i
monumental form skildrer mødet mellem
to af landsbyen Rings beboere og den ude
frakommende hønsekræmmer, fra hvis
sæk den sorte hane stikker hovedet frem.
Om end tydeligvis rundede af det miljø,
der omslutter dem, er det alligevel tydeligt,
at Ring her har benyttet sig af sin vanlige
fremgangsmåde ved skildringer af figurer i
landskaber. Ring betjente sig i reglen af
den teknik, at han først malede miljøet el

ler landskabet færdig for efterfølgende at
male figurerne ind i billedet. Ofte har hans
fremgangsmåde den effekt, at figurerne sy
nes flade og uden tilhørsforhold til det om
givende rum, og i dette billede passer
denne karakteristik ikke overraskende
bedst på skildringen af den omvandrende
hønsekræmmer, der, selvom han færdedes
hjemmevant i miljøer som landsbyen
Ring, ikke var hjemmehørende netop her.
Koloristisk er billedet holdt i kunstnerens
ynglingstoner, der ofte karakteriserer ar
bejder fra denne periode. Selv sagde Ring
om sin karakteristiske farveholdning: „Al
levegne er der en Rigdom af Motiver, hvor
jeg seer hen, men det er jo ogsaa det præg
tigste Vejr, rigtig for mig, alting graat i
graat og saa nogle enkelte gule og brune
Farver, det er storartet“.5
Motivet Husmandsfolk klistrer papirs
poser blev senere fulgt op af det fine interi
ørstudie fra Mogenstrup En husmandsfa
milie, der spiser frokost, 1889, hvor Ring
under et besøg hos gode venner i lands
byen skildrer en ydmyg, dagligdags scene.
Samme år, som dette billede blev til, drog
Ring på rejse til Paris for at bese Verdens
udstillingen. Selvom storbyens righoldige
udbud af udstillinger og muligheder
næsten frustrerede Ring, der skrev hjem
fra Paris, „Her er saa forærdelig meget at
see, saa det næsten svimler for mig, og jeg
tror nok, at jeg drage et Lettelsens Suk den
Dag, da jeg vender Næsen hjemad,“6 var
han alligevel så tilpas et moderne menne
ske, at det nyopførte Eiffeltårn fascinerede
mere end noget andet: „Før jeg har været
paa Toppen af Eiffel Taamet, mener jeg
ikke at have naaet Enden“.7 Et af vilkårene
ved det moderne liv, som Ring trods sin
nagelfaste tilknytning til den sydsjælland
ske geografi tog på sig, var, at verden bedst
kunne overskues fra højtliggende punkter
som eksempelvis Eiffeltåmet, og når man
iagttager Rings billedverden, får man
næsten den mistanke, at det er et faktum,

3 - Citeret efter Cai M. Woel: L.A. Ring. Et Levnedsrids med nogle Billeder. Arthur Jensens Forlag. København 1937. p. 17
4 - Peter Hertz: L.A. Ring, Gyldendal. København 1934. p. 185
5 - Peter Hertz, op.cit... p. 228
6 - Op.cit... p. 239
7 - Ibid.
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Fig. 2. Familien Kühler. Fra venstre ses: Herman A. Kühler (1846-1923), Sigrid
(1874-1923), Elisabeth (1882-1979), Ebba (1880-1959), Hedevig (1878-1956),
Jansine Kühler f. Berg (1848-1901), Herman Hans Christian (1876-1940) og
Stella (1886-1948).

han bevidst maler sig op imod ved ofte at
anlægge det modsatte perspektiv i sine bil
leder, der netop sjældent er malet i fugle
perspektiv! Moderne var Ring også i den
forstand, at han var stærkt optaget af foto
grafiet. Han fotograferede selv og arbej
dede ofte med abrupte, overraskende billedbeskæringer i sine værker. Træk der gør
det fristende at karakterisere hans billeder
som fotografiske. I et brev, hvor han omta
ler tilblivelsen af værket En samtale i
landsbygaden, 1891, skriver han, uden det
dog er møntet direkte på dette billede, føl
gende: „Igaar var her Marked i Byen. Jeg
havde laant et fotografisk Apparat af Kähler, hvormed jeg fotograferede adskillige
Ting - det vil sige Mennesker“.8 Værket
knytter sig til motivet af Hønsekræmme
ren, men adskiller sig alligevel fra det der
ved, at kompositionen er langt mere de
8 - Op.cit., p. 242
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central, idet figurgruppen er flyttet helt ud
i billedets venstre side, mens billedets cen
trum ikke investeres med betydning, for
kvindens kjole snitter blot lige dette punkt.
Den øvrige del af billedet udgøres af lands
byens huse samt ikke mindst den tomme
vej, hvis forløb ind i billedet vi som oftest
hos Ring ikke får lov uden videre at følge.

Mødet med familien Kähler
Allerede i året 1885 var Ring blevet intro
duceret til familien Kähler (fig. 2) ved
Brendekildes mellemkomst. Brendekilde
havde taget ophold på Næstved-egnen for
at prøve sit keramiske talent af i Kählers
værksted, ligesom han dog også med
Næstved som udgangspunkt skabte en
række af sine store landskabsbilleder mel
lem 1885 og 1888.9 Brendekilde var den
første kunstner, der blev hentet til Kählers

9 - Gertrud Hvidberg-Hansen: Brendekildes billedverden - stemning og skæbne. Fynske Fortællinger, Odense Bys Museer, 2001, p. 28

værksted efter produktionen i værkstedet
var blevet omlagt fra kakkelovne til kunst
nerkeramik, og hos Kähler skabte han en
serie arbejder, hvori han overskred den na
turalisme, der overordnet set dominerede
hans maleri. Allerede i 1885 introducerede
Brendekilde sin ven Ring for Kähler, og
med værkstedet som udgangspunkt bredte
Ring i tidens ånd sit kunstneriske virke ud
til også at rumme kunsthåndværket, om
end hans produktion forblev smal.10 Med
de to kunstneres ankomst var Kählers
værksted for alvor slået ind på den vej, der
skulle gøre det berømt også uden for lan
dets grænser i årene frem mod århundre
deskiftet. I foråret 1888 ankom Karl Han
sen Reistrup (1863-1923) til Næstved for
sammen med Brendekilde at forberede
værkstedets deltagelse i Den Nordiske In
dustri-, Landbrugs- og Kunstudstilling, der
blev afholdt i København 1888. Et frodigt
miljø voksede op omkring pottemageriet i
Næstved, og efter værkstedet med Verden
sudstillingen i Paris 1889 også internatio
nalt havde slået sit navn fast, ankom også
formgiveren Thorvald Bindesbøll (18461908), og han var i somrene 1890 og 1891
tilknyttet værkstedet. For Rings vedkom
mende blev det ved de forholdsvis få eks
perimenter, men kunstnermiljøets betyd
ning dokumenterede han i det smukke
billede Keramikeren Herman August Käh
ler i sit værksted, 1890. Maleriet, hvori
værkstedets støvede grå-brune nuancer
ganske har bemægtiget sig hele billedets
tonalitet, viser Herman Kähler bøjet i dyb
koncentration under drejningen af et af de
værker, som det senere var én af de til
knyttede kunstneres opgave at udvikle de
koration og glasur til. I billedets forgrund
ses henholdsvis Brendekildes krukke med
en liggende kvindeskikkelse samt Bindes
bølls store, endnu uglaserede vase med et
japansk inspireret mønster." Forskellighe
den de to kunstnertemperamenter imellem
fornemmes i de keramiske værker, som

Ring indirekte har ladet repræsentere de to
kunstnere: Brendekildes forfinede, fortæl
lende krukke og Bindesbølls mere ab
strakte, rå og kantede keramiske vase. Sig
selv har Ring kun tildelt en beskeden plads
i billedet, idet hans lille vase med den dre
jede hals, der i dag tilhører Næstved Mu
seum, ses bagest i billedet. Portrættet af
den arbejdende Herman Kähler, der med
sin koncentration om en enkelt figur ad
skiller sig fra de andre genrebilleder, Ring
arbejder med sideløbende, penderer et an
det værk fra 1890, En drejer ved sin dreje
bænk, 1890. Begge værker er bygget op
omkring en enkelt figur, der er trukket
frem mod forgrunden og karakteriseret i sit
arbejdsmiljø, ligesom kunstneren har lagt
vægt på at fremhæve personernes portræt
ter.
I slutningen af 1880’erne indtræffer en
gradvis forskydning i kunstnerens motiv
valg, idet landskabsmaleriet begynder at få
større og større betydning for ham. Omsla
get skyldtes til dels Rings oplevelser med,
hvor svært det var at få solgt de store fi
gurkompositioner, men samtidig også at
landskabsmaleriet kunne forløse flere af
hans centrale problematikker. Hvorledes
landskabet gradvist tiltager sig større og
større betydning i kunstnerens værk ses al
lerede i Samtale i landsbygaden (Hønse
kræmmeren), hvor horisontlinjen er lagt
meget højt i billedet, således at miljøet bag
de tre samtalende figurer i sig selv udgør et
selvstændigt landskabsmaleri. Allerede fra
det følgende år ses imidlertid et smukt ek
sempel på, hvorledes Ring efterhånden
rendyrkede landskabet, Landskab ved Mo
genstrup, 1888. Det smukke efterårsmotiv
er stemt i overvejende grå, rød-brune og
enkelte grønne nuancer, idet den brune
pløjemark og den skyovertrukne, grå him
mel hver for sig optager næsten hver sin
halvdel af billedet. De to dele adskilles kun
af en smal bræmme stynede træer og en

10 - Man kender ca. 8 værker i alt. De fordeler sig på Kunstindustrimuseet, Næstved Museum og Randers Kunstmuseum. De resterende er i privateje.
11 - Bindesbølls krukke kan i dag ses på Kunstindustrimuseet.
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kelte grønklædte bakker. Denne beskri
velse til trods er det alligevel vanskeligt at
blive klog på, hvad billedets motiv er, for
det kan næppe være gården, der putter sig
i det fjerne mellem bakkerne? Intet i land
skabet byder sig således til som mere væ
sentligt end andet, og det er derfor fri
stende at fremhæve landskabets tomhed
som billedets centrale pointe. Landskabet
præges af en åbenhed, der på dette tids
punkt var usædvanlig for Rings værker.
Først fra omkring år 1900 rendyrker kunst
neren denne strategi, hvor landskaberne
ganske tømmes for fylde og betydning.12
Men allerede i 1885 ses en forløber på et
landskabsmaleri uden gudsfylde eller me
tafysisk nærvær, men domineret af den
nøgne muld og de stiliserede trærækker.
Samme år påbegynder Ring tillige værket
Kilden ved Mogenstrup med Kählers fa
milie, 1888/1891, der oprindeligt var et
billede uden figurer, og dermed en form
for landskabsmaleri. Måske som et billede
på Kähler-familiens stigende betydning for
ham malede han i 1891 figurgruppen bes
tående af Sigrid, Jansine og Herman Kähler ind i billedet, i øvrigt efter fotografisk
forlæg(fig. 3).

Fig. 3. Fotografisk forlæg til Kilden ved Mogen
strup, 1888/91.

Ring havde kendt familien siden 1885,
hvor den ældste datter Sigrid blot var en
stor pige. Den store, kunstnerisk interesse
rede familie blev et helle for Ring i årene
12

Fig. 4. Sigrid Ring,f. Kühler. Fotograf Fred. Riise.

fremover, og i 1896 var forholdet mellem
Sigrid Kähler (fig. 4) og L. A. Ring vokset
fra et kærligt, venskabeligt forhold til en
egentlig forelskelse. Samme år d. 25. juli
giftede de sig i Skt. Peders Kirke i Næst
ved, og Rings nye ægteskabelige status fik
stor betydning for hans hverv som billed
kunstner i årene fremover. Der var tyve år
imellem de to ægtefæller, hun var 22 år, og
han var 42 år, da de giftede sig, og for
vandlingen i Rings kunst var så småt ved
at indfinde allerede i forbindelse med for
lovelsen, som var blevet indgået året før. I
den anledning skrev Ring til en nær ven:
„Allerede har jeg været forlovet i 2 dage,
og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke er
blevet det før. Du havde ret: Det er det ene
ste rigtige og Gud ved, hvad jeg var bange
for“.13

Tiden i Karrebæksminde
Giftermålet med Sigrid Kähler medførte
en række nye motiver i Rings kunst. Gan
ske naturligt blev Sigrid i årene fremover
ham en kær model, ligesom børnene Ghita
(1898-1948), Anders Herman (1900-48)

12 - Henrik Wivel: “Håbets første dag”, in Bente Scavenius (red.): Grib tiden. Gyldendal, København 2001, p. 224
13 - Citeret efter Ena Hvidberg (red.): En arabesk omkring L.A. Ring, udstillingskatalog, Greve Museum, 1998, p. 20

og Ole (1902-72), da de kom til, blev det.
I årene 1897 og 1898 ses tillige en række
smukke natur- og interiørskildringer med
Sigrid som centrum; en motivkreds Ring
også kunne være blevet inspireret til at
tage op gennem påvirkning fra maleren
Viggo Johansen (1851-1935), hvis maleri
ske renommé overvejende grunder sig på
arbejdet med interiørscener med den nære
familie og venner som modeller. Den
nystiftede familie slog sig ned i Karre
bæksminde; et idyllisk fiskerleje i nærhe
den af Næstved. Her boede familien frem
til 1898, hvor de flyttede til Frederiksværk
i Nordsjælland. Tiden i Karrebæksminde
med svigerfamilien og vennerne i umid
delbar nærhed blev således ikke af længere
varighed, men det kunstneriske testa
mente, der knytter sig dertil, er overor
dentlig frugtbart. I vinteren 1897 skildrede
Ring Karrebæk, en nærliggende landsby,
hvis kirke Ring også malede i 1898, og
Karrebæksminde i en række værker, hvor
vinterens særlige stemning, som Ring be
herskede så godt, er det gennemgående
tema. Det monumentale Maleren i lands
byen, 1897 er et indirekte selvportræt, idet
Rings svoger, Herman Hans Chr. Kähler,
var model for maleren, der har slået et
Ring’sk motiv an på lærredet, der er place
ret på det lette, transportable staffeli. Ma
leren er faldet i snak med en af landsbyens

beboere og bag dem følger en dreng nys
gerrigt kunstnerens arbejde. Det sneklædte
landskab forlener maleriet med en enkel
og smuk grundtone, der korresponderer
med det monumentale format. Kun male
rens blågrå kittel og enorme, gule sivsko
tillige med drengens rødmossede kinder
bryder sneens knitrende, hvide dække og
den tunge, grå himmel, der varsler om
mere nedbør. Umiddelbart en virkelig
hedsnær skildring af livet i landsbyen, men
samtidig peger kunstnerens omhyggelige
billedkomposition, der tildeler kunstneren
med malergrejet en absolut forgrundspla
cering, videre end dette. Forrest har vi for
uden et billede i billedet det stof, billeder
er gjort af - oliefarver på lærred - hvorved
Ring diskret peger på, at kunstnerens vir
kelighedsnære formsprog ikke skal for
veksles med den skinbarlige virkelighed,
men at billedet er en anden „virkelighed“
betinget af kunstnerens valg og virkemid
ler.
Vinterstemningen danner også udgangs
punkt for Tåget vinterdag, 1897, hvor den
enlige jæger med sænket bøsser står på den
opkørte, mudrede vej og skuer ud over en
uigennemtrængelig tåge. Billedets kompo
sition er mesterlig; jægeren er placeret helt
yderligt i billedets højre side på vejen, der
som ofte hos Ring slår et kraftigt knæk
som for bevidst at nedtone dens rumdan

Fig. 5. Postkort
med motiv fra
Susåen ved
Karrebæksminde,
ca. 1900.
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nende potentiale. I det fjerne anes omrid
sene af huse, mens et frønnet, men dog
markant led danner den lemfældige over
gang til billedets absolut mest påtræn
gende visuelle del - den tætte tåge, der
som en anden sfumato slører de rumlige
afstande og gør menneskets konfrontation
med det store intet til en vigtig billedlig te
matik. Tiden i Karrebæksminde affødte
dog også en række værker af helt anden
karakter, hvor landsbyens sommerlige top
ografi er det kunstneriske udgangspunkt.
Det gælder et billede som Susåen. Broen
og møllen ved Karrebæksminde, 1898, der
tager udgangspunkt i det karakteristiske
vue ud over kanalen med møllen ved
broen. Som det ses af et postkort af samme
lokalitet fra omkring år 1900(fig. 5), har
kunstneren forholdt sig ganske specifikt til
stedet, om end maleriet viser en slående
forenkling i forhold til den virkelighed, der
bliver præsenteret ca. tolv år senere. Spej
lingsmotivet har tydeligvis appelleret til
kunstneren, der lader både møllens og ski
benes ujævne konturer aftegne sig på van
dets overflade, og, som det før er set hos
Ring, peger det på en bevidsthed om bil
ledfladens evne til så at sige at fordoble og
dermed overskride virkeligheden. Et for
hold der yderligere markeres af den eks
treme klarhed, der præger selv den tilsyne
ladende fjerntliggende del af billedets

Fig. 6. Postkort
med motiv fra
Karrebæksminde
Ladeplads,
ca. 1900.
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motiv, idet broen og møllen skildres med
ligeså stor præcision og detaljerigdom som
kanalens blanke vand i billedets absolutte
forgrund. Denne særlige hypervisualitet
karakteriserer også andre af de samtidige
værker fra Karrebæksminde, eksempelvis
Søndag formiddag ved Karrebæksminde
ladeplads ved broen over åen, 1898, hvor
de to forgrundsfigurer aftegnes med
samme skarphed som den bagvedliggende
gård. I øvrigt et motiv, der i lighed med det
forudgående senere blev skildret i et andet
postkort fra omkring år 1900(fig. 6). Den
lighed, der optræder imellem de to motiver
fra kanalen i Karrebæksminde og de se
nere postkortgengivelser er så slående, at
det er vanskeligt at forestille sig, at tilfæl
digheden udelukkende råder her. Enten har
Ring haft nogle lignende optagelser på net
hinden, da han malede sine værker, eller,
mere sandsynligt, har Rings skildringer
været almenkendte i et omfang, der har
fået postkortfotografen til at forevige Ring ’ske motiver fra Karrebæksminde!

Karrebæksminde og
Enø tur-retur
Rastløsheden lå Ring og familien i blodet,
og efter blot to år i Karrebæksminde brød
den op for at bosætte sig i Frederiksværk,
der også blot kom til at repræsentere en
mellemstation for familien, som først med

Fig. 7. Familien Rings bolig vogn og telt under et a f sommeropholdene på Enø, ca. 1912.

den sidste bopæl i Skt. Jørgensbjerg ved
Roskilde fik en mere permanent adresse
fra og med 1914. Med de mange geografi
ske omskiftelser for familien fulgte imid
lertid også en række kunstnerisk set frugt
bare år. Tiden i Frederiksværk udgør et
kunstnerisk højdepunkt i Rings samlede
værk, og i billeder som I juni måned. Pige,
der puster mælkebøtter, 1899, Lundbyes
bænk ved Arresø, og Sommerdag ved Ros
kilde Fjord, 1900 er en række af de male
riske indsigter og tematikker, der blev
grundlagt i årene omkring Næstved, mod
net.
Afskeden med Karrebæksminde og
Sydsjælland blev dog ikke mere definitiv
end, at området vedblev at udgøre en tilba
gevendende lokalitet for familiens som
merferier, der gerne afholdtes på Enø
beliggende umiddelbart ud for Karre
bæksminde. Allerede i den tid, hvor fami
lien var bosiddende i Karrebæksminde,
fandt Ring motiver på Enø, men som ud
gangspunkt for somrene var det primært
Enøs og Karrebæksmindes kystnære land
skaber, han skildrede. Allerede da Ring

indgik ægteskab med Sigrid Kähler i 1896
var han i stand til at ernære sig og sin fa
milie ved sin kunst, og det har derfor ikke
været økonomiske hensyn, der gjorde en
hestetrukken vogn og opstillede telte til
somrenes foretrukne boform(fig. 7). Sna
rere må det have været den frihed og mu
lighed for hurtig omstilling, som denne bo
form muliggjorde, der appellerede til
kunstneren. Også i Roskilde, hvor familien
flyttede ind i egen arkitekttegnet villa, var
vognen med, idet den netop repræsente
rede den autonomi, der prægede L. A. Ring
i såvel liv som kunst.
Bosat i den anden ende af Sjælland
glemte L. A. Ring og Sigrid dog aldrig de
res rødder i egnen omkring Næstved, og på
udstillingen ses en række eksempler på,
hvorledes den sydsjællandske geografi
igennem det meste af kunstnerens karriere
udgjorde et vigtigt såvel mentalt som
kunstnerisk resonansrum.
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Den sidste duel
i Danmark

En dramatisk kærlighedshistorie
fra slutningen af 1800-tallet
udspilles bl.a. ved Rønnebæksholm
uden for Næstved

AfJ. O. Hass
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Den 31. juli 1890 var datoen for det, der
skulle blive den sidste duel i Danmark.
Duellen var mellem en ung dragon fra
Næstved og en russisk baron. Stedet var
Hovedmoseskoven i Fruens Plantage ved
Rønnebæksholm.
Om formiddagen den 31. juli kom fire
mænd til Næstved med toget fra Køben
havn. Det var baron von Rahden og to se
kundanter. De skulle til duel mod pre
mierløjtnant Castenschiold, også kaldet
Freddy. En læge tog imod dem, og i en luk
ket vogn kørte de ud af byen mod Præstø.
Fra kasernen i Grønnegade kørte en anden
vogn igennem byen og ud ad Præstøvej.
Da vognene nåede skoven, lige før vejen
til Rønnebæksholm, drejede de ind til Ho
vedmoseskoven. Hele arrangementet var
omgærdet af tavshed. Det var forbudt at
duellere, når man var ved militæret, så bor
gerne i Næstved måtte ikke opdage noget.
Men sådan blev det ikke ... Historien vakte
opsigt i byen og nåede også de køben
havnske aviser.
Hvad fik de to mænd til at duellere? En
cirkusprinsesse! Baronen, von Rahden, var
gift med hende. Castenschiold var forelsket
i hende. Han havde på en tur i København
mødt den underskønne cirkusprinsesse ba
ronesse von Rahden, og der var opstået et
kærlighedsforhold mellem dem, og de mød
tes på forskellige hoteller. Baronen og
Freddy var egentlig blevet venner, men det
varede ikke ved. Da baronen en dag opda
gede nogle beskeder fra Freddy til barones
sen, blev det først til et opgør mellem baro
nen og hans kone, og senere et opgør mellem
baronen og Freddy. En dag dukkede baronen
op i cirkuset, meget beruset. Han gik direkte
hen til Freddy og udbrød rasende: „Nu kan
det være nok, De er en dum knægt“. Det var
det samme som at udfordre Freddy, der
sagde „Jeg sender mine sekundanter“ - og
dermed var duellen en kendsgerning.
18

Duellen
Da Freddy om aftenen var tilbage på ka
sernen i Næstved, bad han to af sine ven
ner - premierløjtnant Martin Hansen fra 5.
Infanteriregiment og baron Gregers Wedell-Wedellsborg fra 4. Dragonregiment om at være sekundanter for ham.
Da sekundanterne dagen efter kontak
tede baron von Rahden og fortalte, at de
var sekundanter fra Freddy, havde von
Rahden også fundet sine sekundanter. Det
var cand.jur. Henning Nyholm af 5. Dra
gonregiment og sekondløjtnant Jørgen
Ingversen af 4. Dragonregiment. Det blev
aftalt, at duellen skulle foregå i Hovedmoseskov ved Næstved den 31. juli klok
ken 13.00.
Hvor vigtigt det var for Freddy at få
æresoprejsning, kan man se af, at han til
sidesatte den lov, der forbød dueller inden
for militæret. Fornærmelser skulle afgøres
ved en militærdomstol.

Hovedmoseskoven ved Næstved.

Dragoner på torvet i Næstved.

Da det efter reglerne var den fornær
mede part, der måtte bestemme våben,
valgte Freddy sabler, som han jo kendte fra
militæret. Men senere gik det op for ham,
at i militæret var han oplært til at bruge
sablen fra hesteryg - og det var han rigtig
god til - men duellen skulle jo foregå til
fods. Han diskuterede problemet med ser
gent Hans Peder Andersen, som indvilli
gede i at give Freddy undervisning i brug
af sablen til fods.
For ikke at vække opsigt, blev de enige
om at lade undervisningen foregå i Fred
dys lejlighed i Ny Østergade 5. Her fik
Freddy den fornødne undervisning, men
han var alligevel ikke sikker på, at han
ville kunne klare duellen. Sergent Hansen
var dog ikke i tvivl, han sagde bl.a.: „Din
modstander skal være meget dygtig, hvis
han skal besejre dig“, måske gav det
Freddy tro på sig selv. Sergenten fortalte i
1965 til Næstved Tidende, at han fik 200
kr., cigarer og andet som betaling.
Og nu til duellen. Der blev taget opstil
ling ude i skoven. Sekundanterne stod på
hver side af duellanterne, de to hovedper
soner havde bar overkrop.

Duellen kunne begynde
Kampen varede dog ikke ret længe, for
efter få hug med de store ryttersabler gav
Freddy sin modstander et frygteligt, 15
cm langt sår oven i hovedet. Baronen ville
fortsætte, men vidnerne råbte „De er
såret“, og duellen standsede. Regiments
læge Jungersen - som ikke officielt ville
overvære slaget og derfor havde opholdt
sig i nærheden - forbandt baronen og
hjalp ham op i en vogn, der kørte til Næst
ved. Her så mange af byens borgere, at
baronen blev indlogeret på hotel Dania i
Ringstedgade. Historien om duellen var
rygtedes, og byens borgere var selvfølge
lig optaget af begivenheden, som blev
omtalt i aviser i både Næstved og Køben
havn.
Men hvad med de to kamphaner? Baro
nen, som jo befandt sig på hotel Dania,
tømte en flaske spiritus for at dæmpe smer
terne i sit hoved. Premierløjtnanten fik i
løbet af dagen dårlig samvittighed, så han
tog ned til hotellet for at se til baronen.
Efter en god snak blev de igen gode ven
ner, og Freddy tog baronen med hjem til
sin lejlighed.
19

Parti fra Næstved omkring 1900.

Efter sin optræden i cirkuset om aftenen
læste baronessen om, hvad der var sket, og
næste morgen tog hun toget til Næstved.
Der gik hun op til kasernen i Grønnegade fulgt af journalister og andre nysgerrige hvor hun blev meget forbavset over at finde
sin mand og premierløjtnanten som de bed
ste venner. Baronen lå i sengen med feber
af sit sår, men ikke desto mindre blev der
udvekslet mange sårende bemærkninger
imellem de tre, og til sidst bebrejdede ba
ronessen Freddy, at hun ikke kunne opfatte
hans kærlighedserklæringer som andet end
tom snak. Der var nu ingen tvivl om, at der
stadig var varme følelser imellem dem.
Til sidst kørte baronessen til banegår
den, hvor mange mennesker havde samlet
sig, og da damptoget forlod stationen, vin
kede hun til dem fra toget. På vejen hjem
fik hun tid til at tænke over situationen, og
hun blev klar over, at hun var blevet vraget
af sin elsker.

Opgørets hovedpersoner
Årsagen til den drabelige duel var Marie
Valery Eugénie Weiss. Hun blev født den
17. juni 1870 i Breslau i Polen - i det om
20

råde, der dengang tilhørte Tyskland. Hen
des far, August M. Weiss, var en rig ban
kier. Moderen, Dunja Walewvska, døde i
barselssengen. Det tog angiveligt så hårdt
på faderen, at han vendte den nyfødte ryg
gen, og hun blev opdraget af en fransk
kvinde. Eugénie voksede op i et hjem, hvor
der var penge nok - hun fik alt, hvad hun
pegede på - men havde ikke nogen om
gang med andre børn og fik aldrig kærlig
omsorg fra sin familie, og hun blev meget
indesluttet. Da hendes far ved et børskrak
i 1885 mistede hele sin formue, tog han
livet af sig. Så var hun alene, uden økono
misk sikkerhed og med en usikker fremtid.
Men da hun var en dygtig rytterske, solgte
hun villaen og købte tre heste, som hun
ville bruge til skoleridning, og efter at have
gået til undervisning fik hun sit første en
gagement i et cirkus. Da der åbnede sig en
mulighed for at komme til Cirkus Ciniselli
i Skt. Petersborg, slog hun til, og efter
mere træning blev hendes optræden i ma
negen en succes. Da det kejserlige hof
havde overværet en forestilling, blev ryt
tersken for alvor populær, og mange fra
adelen og det højere diplomati i Skt. Pe

tersborg kom for at overvære hendes op
træden. Det var blandt dem, hun mødte sin
senere ægtemand, baron Oscar Wladimirowitch von Rahden.
Von Rahden blev født den 19. december
1861 i byen Mitan i Rusland. Han gen
nemgik en militæruddannelse, og efter en
omtumlet tilværelse med dueller, druk og
fængselsstraf kom han tilbage til Skt. Pe
tersborg. Da baronen havde overværet en
forestilling med den unge, smukke Eu
génie, forelskede han sig i hende, og han
forærede hende en meget fin hest. Baronen
gjorde kur til den unge pige, som dog var
noget uvillig i starten, men det endte med
giftermål. Den 12. april 1890 blev de viet
i Skt. Catharina-kirken. Ægteskabet var
dog ikke lykkeligt. Baronen var sygeligt
jaloux, og han faldt tilbage til sit tidligere
umådeholdende drikkeri. Det gik ud over
alle, der kom i vejen for ham, og når han
var beruset, slog han både staldkarlen og
Eugénie, og da han en dag beskyldte cirkusdirektøren for at have været nærgående
over for Eugénie, blev de smidt ud af cir
kuset.
Men så fik de et telegram fra en artist
agent i København. Eugénie fik et engage
ment i Cirkusbygningen i København hos den tyske direktør Busch - og hurtigt
fik Eugénie succes med et ridenummer,
hvor hun sprængte ud af manegen liggende
vandret hen ad hesten. Journalisterne var
begejstrede, og der var fuldt hus til de føl
gende forestillinger.
Mange unge mænd var betagede af den
smukke, unge kvinde. For en af dem fik
mødet stor betydning. Da Freddy Castenschiold var taget fra Næstved til København
for at fejre sin fødselsdag med nogle ven
ner, skulle de selvfølgelig i cirkus. Der blev
de præsenteret for den yndige skolerytter
ske, og der opstod et kærlighedsforhold
imellem ryttersken og premierløjtnanten.

Næstved. Ny Østergade med mindestenen.

Premierløjtnant Frederik Adolp Holten
Castenschiold, kaldet Freddy, blev født
den 15. juli 1865 på Sophienholm i Nord
sjælland. Han var en smuk, lyshåret dreng,
og han havde i en ung alder stået model til
en af de engle, som maleren Otto Bache
malede til Det Kongelig Teaters fortæppe.
Som dreng var han underlagt en domine
rende og temperamentsfuld far, der ofte
blev rasende og delte lussinger ud. En
barndom og opvækst under sådanne kår
har selvfølgelig præget drengen for livet.
Han blev indkaldt til militæret i Aarhus,
blev udnævnt til permierløjtnant og kom i
april 1890 til 4. Dragonregiment i Næst
ved. Han var en flot officer, og når der var
parader på Axeltorv, charmerede han
mange piger. Premierløjtnanten holdt sig
ikke tilbage, han havde mange forhold til
piger og fruer i Næstved. Mogenstrup Kro
blev ofte brugt til hemmelige stævnemøder
af officererne fra garnisonen. Men han for
elskede sig i cirkusprinsessen, og det blev
hans skæbne.

Hvordan endte
kærlighedshistorien?
Cirkus Buch rejste til Berlin, da sæsonen i
København var forbi. Baron von Rahden
og Eugénie fulgte med, men baronen
havde stadig svært ved at styre sin jalousi.
Han vidste, at de to elskende stadig havde
forbindelse med hinanden og skrev glø
dende kærlighedsbreve til hinanden. Der
for rejste ægteparret til forskellige byer,
21

hvor det var baronen, der ordnede de for
skellige engagementer. Freddy, der i mel
lemtiden var blevet afskediget fra mili
tæret, havde det elendigt uden penge og
den tryghed, der var i militæret. Han flak
kede rundt, lånte penge som ikke blev til
bagebetalt, han rejste til Berlin, hvor han
tabte penge på hestevæddeløb. Efter at
have flakket rundt i Europa, rejste han til
Kairo, hvor han mødte nogle landsmænd,
som han viste pyramiderne og arrangerede
ture på Nilen for. Efter nogle rejser fik han
en dag et telegram - Cirkus Buch kom til
Alexandria, og her mødtes de to elskende
igen. Så fik Eugénie et engagement i Cler
mont-Ferrand i Frankrig. Freddy søgte
arbejde i det cirkus, hvor hans elskede var,
og han blev rytter dér. Men baronen gav
ikke så let op, han rasede og nu kunne det
være nok. På et tidspunkt, da Freddy stod
og talte med Eugénie, kom baronen død
drukken ravende med sin revolver i hån
den, og han affyrede alle seks skud mod
Freddy, som døde af sine sår. Han blev be
gravet i de ukendtes grav på kirkegården i
Clermont-Ferrand.
Baronen blev anklaget for mord og blev
indkaldt til retten den 4. december 1893.
Ved hjælp af en dygtig forsvarer og ved at
nægte alle vidners udsagn - og måske også
fordi retsvæsenet var ked af at have fået

sådan en sag på halsen - blev baronen fri
kendt efter tre måneder i fængsel og rets
sag. Efter et stormfuldt møde med Eugénie
fik baronen et krampeanfald og afgik ved
døden. Han blev begravet i Berlin i januar
1896.
Eugénie von Rahden fortsatte som
kunstrytter i forskellige cirkus. Hun gen
optog det dramatiske ridt, hvor hun lod
hesten stejle og kastede sig ned af hestens
ryg. Det blev hendes skæbne, hun blev
blind af slaget mod hesteryggen og måtte
opgive cirkuskarrieren. Hun forsøgte sig
som sangerinde, men uden held, og døde
fattig og ensom på et hospital i Versailles
den 24. juli 1921.
Tragedien om Elvira Madigan og løjt
nant Sparre er blevet foreviget på film.
Måske kunne denne hændelse give stof til
en anden god film?
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Landmænds
nødforsyning af
København 1945
Et 60-års minde.
Nogle sjællandske landmænd
påtog sig i de sidste krigsår at
iværksætte en nødtransport af de
mest nødvendige fødevarer
til København.

A f Jørgen Skovbæk
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En dag i den sidste krigsvinter 1944-45
fik vi i mit hjem i Lille Elmue ved Fakse
Ladeplads besøg af en af sognets ansete
landmænd. Han havde en længere snak
med mine forældre, Oluf og Ingrid Peter
sen.
Som 14-årig dreng havde jeg ivrigt
fulgt med i krigsbegivenhederne og for
holdet til besættelsesmagten gennem
både engelsk radio, den illegale presse og
de censurerede danske aviser. Der blev
talt meget om det med skolekam mera
terne. Vi var klar over, at krigen snart var
forbi. Selvom der ikke var TV, havde vi
dog i aviserne set billeder af de øde
læggelser, som en krigszone uvægerligt
ville medføre. Det store spørgsmål, som
virkelig bekymrede mig meget, var, hvor
hårdt det ville komme til at gå ud over
vores land, når de allierede hære nåede
frem for at nedkæmpe tyskerne. Hitler og
Goebbels havde jo dekreteret kamp til
sidste mand, og de allierede havde
krævet betingelsesløs kapitulation. Jeg
ville have, at vi skulle bygge et beskyt
telsesrum i en jordhule i haven. Men min
far afslog, fordi det alligevel ikke kunne
afværge en fuldtræffer. Han havde for
mentligt en tro på, at vi ikke ville blive så
hårdt ramt ude på landet.

Planen var, at i så fald skulle et stort
antal landmænd fra hele Sjælland iværk
sætte en nødtransport af de mest nødven
dige fødevarer til København med hest
og vogn.

Sammenhold og
samfundsopretholdelse
Mine forældre havde straks givet tilsagn
om at medvirke. De følte det vel som en
naturlig forpligtelse af både medm enne
skelige og samfundsopretholdende grun
de. I øvrigt blev der ikke talt mere om
den sag. Men jeg ved, at min far resten af
krigen sørgede for, at der altid var nyskoede heste med godt seletøj og de for
nødne vogne i beredskab.

I det hele taget var min far ikke særlig
meddelsom den vinter. For selv om han
ikke var aktiv modstandsmand, havde
han god kontakt til flere af de aktive.
Men i tilfældet med besøget imødekom
far dog min nysgerrighed.
I fortrolighed fortalte han mig, at an
ledningen til besøget var at høre, om min
far ville være rede til at deltage i en
påtænkt nødforsyningstjeneste til Køben
havn, hvis krigshandlingerne skulle m ed
føre et sammenbrud af de normale forsy
ningslinjer med jernbane og lastbiler.
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Gårdejer, sognefoged Ole Frederik Olsen, Blangslev, født 1877, næstformand i De samvirkende sjæl
landske Landboforeninger 1945. Endvidere fo r
mand fo r Næstved Tidende, Sydsjællands Land
brugsskole og Sydsjællands Landboforening fra
1926.

Tilsvarende har været tilfældet i m ang
foldige andre landbohjem på Sjælland i
den sidste krigsvinter. Nu blev der hel
digvis ikke brug for ordningen, og da den
ikke måtte omtales før krigsafslutningen,
så gik dette nødberedskab hurtigt i glem 
mebogen. Og det er mig bekendt ikke tid
ligere blevet omtalt af besættelsestidens
historikere.
En medvirkende årsag til den m ang
lende efterfølgende omtale er nok, at det
af de involverede sjællandske landmænd
blev opfattet som en naturlig del af den
folkelige solidaritet, som besættelsen
havde fremkaldt. Således havde vicesko
leinspektør Chr. Østrups radioappeller
om at tage et københavnsk feriebarn en
særlig gennemslagskraft i disse år. Men i
den sidste del af krigen efter regeringens
tilbagetræden den 29. august 1943 og
navnlig efter ordensmagtens internering
den 19. september 1944, følte mange i
befolkningen en særlig forpligtelse til at
medvirke til, at samfundet kunne fungere
videre. Således havde vi fået de frivillige
kommunale vagtværn. Og nu var der
altså også nogle, der havde taget initiati
vet til, at der var et nødberedskab til
rådighed, som kunne være med til at
sikre Københavns fødevareforsyning.

Sekretær, agronom, Jørgen Kjær, København, født
1910. Sekretær fo r De samvirkende sjællandske
Landboforeninger 1942-76.

talt mundtligt, og derfor foreligger der
ingen skriftlige kilder fra før befrielsen.
For det andet lever der næppe længere
nogen af de landmænd, der havde lovet at
deltage.

Ordningens indhold
For mit eget vedkommende er denne
krigsvintererindring med mellemrum
dukket op, og i de senere år har jeg for
søgt at finde frem til, hvorledes ordnin
gen var tænkt organiseret, ligesom jeg
har forespurgt, om der stadig skulle være
landmænd, der kan erindre noget om ord
ningen.
Det er imidlertid begrænset, hvad jeg
har kunnet opspore. For det første var det
en forudsætning, at besættelsesmagten
ikke måtte få kendskab til ordningen.
Som konsekvens heraf blev den alene af-

I tidens løb har jeg dog fået klarlagt, at
initiativet kom fra ledelsen i De samvir
kende sjællandske Landboforeninger,
hvis forretningsudvalg dengang bestod af
formanden, gdr. Jakob Tvedegaard, Lan
gemosegård ved Ringsted, næstform an
den, sognefoged Ole Frederik Olsen,
Blangslev, og samvirksomhedens sekre
tær, agronom Jørgen Kjær. De var nok
blevet inspireret af den situation med
udsultning af store dele af København,
der opstod ved tyskernes afspærring af
København under folkestrejken i juli
1944.
25

I det tidlige efterår 1944 tog Jakob
Tvedegaard den første kontakt til Køben
havns overborgmester, Viggo Christen
sen. Resultatet blev, at landboforenin
gerne og Storkøbenhavns Beredskabs
udvalg i fællesskab udarbejdede en
beredskabsplan. I tilfælde af, at de nor
male forsyningsveje med lastbiler og tog
skulle blive sat ud af spillet, skulle land
mændene med hestevogne sørge for at
transportere fødevarer til København,
mens det var bystyrets opgave at organi
sere fordelingen i København. Gennem
underhåndskontakter til handelsm iniste
riet var der også skabt mulighed for at be
slaglægge et antal lastbiler til at m ed
virke.
Da man forudså sammenbrud af tele
fonlinjer, var ordningen stærkt decentra
liseret. Således skulle de 25 lokale land
boforeninger organisere transporten fra

hver deres område, idet der skulle være
mindst én koordinator/kontaktperson i
hver kommune.
Da transporten skulle ske med heste
vogn, måtte den foregå i etaper. Således
regnedes der med fire etaper for varer fra
yderområderne, hvortil den sydlige del af
Præstø amt måtte regnes. Når man havde
kørt, indtil hestene skulle bede, overtog
det næste områdes landmænd transport
opgaven og så fremdeles. Hvilke bede
steder og omladepladser man havde
forudset, har jeg ikke kendskab til. Men
de gamle landevejskroer ville være et
nærliggende bud.
Ovenstående er baseret på de skriftlige
kilder, som findes i De samvirkende sjæl
landske Landboforeningers trykte beret
ning fra 1945 og i Københavns Borgerre
præsentations forhandlinger i 1945. De
citeres i deres fulde udstrækning neden
for.

De sjællandske
Landboforeningers omtale

Gårdejer Jakob Tvedegaard, Langemosegård ved
Ringsted, født 1872. Formand fo r De samvirkende
sjællandske Landboforeninger 1927-47
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I De samvirkende sjællandske Landbo
foreninger omtales ordningen to steder.
Det første sted er i det trykte referat af
det første bestyrelsesm øde efter befriel
sen. Det blev afholdt den 17. maj 1945.
Efter en indledning om glæden ved lan
dets befrielse og ønsker for landets frem 
tid og genopbygning gav formanden,
gdr. Jakob Tvedegaard, en række m edde
lelser. Den første var om bestræbelserne
for at få genoptaget Englandseksporten.
Den anden drejede sig om samvirksomhedens støtte til det illegale arbejde i det
sidste krigsår. Og så kom følgende om 
tale af transportordningen, citeret fra den
trykte årsberetning fra De samvirkende
sjællandske Landboforeninger, 1945, s.
51:

„De tyske Troppers Kapitulation,
førend det kom til Kamphandlinger her i
Landet, medførte heldigvis, at man und
gik den Situation, som Samvirksomheden
ved Transportordningens Planlægning
havde tænkt på at afbøde. Storkøbenhavn
fik ikke Brug fo r det Tilsagn, som det
sjællandske Landbrug havde givet om at
ville sørge for, at Byen fik tilført Lev
nedsmidler pr. hestevogn, hvis det blev
nødvendigt.
Fra alle M yndigheder blev denne Plan
modtaget med Taknemlighed, og den
medførte, at Handelsministeriet gennem
Direktoratet fo r Vareforsyning og Statens
civile Luftværn havde truffet Beslutning
om og Disposition fo r med Øjebliks Var
sel at kunne beslaglægge 400 Lastbiler
til samme Formaal. Disse Dispositioner
blev holdt strengt hemmeligt, men Sam 
virksomheden blev til Stadighed holdt
orienteret'!
Senere på året, den 8. oktober, holdes
det årlige ordinære delegeretmøde med
delegerede fra samtlige lokale sjælland
ske landboforeninger og med gæster fra
bl.a. regeringen og ministerierne. I sin
m undtlige beretning blev transportord
ningen omtalt mere fyldigt med følgende
ord, iflg. den trykte årsberetning s. 9798:
„Vender vi os til det Arbejde, som er
udført inden fo r de sjællandske Landbo
foreninger, så ønsker jeg ikke her at gaa
i Enkeltheder, idet mange a f disse
Spørgsmaal vil blive udmærket og ud
fø rligt behandlet i Beretningerne fra
Samvirksomhedens faglige Udvalg. Men
der har siden sidste Delegeretmøde været
arbejdet med enkelte Spørgsmaal som jeg
gerne i Dag vil komme lidt ind paa.

Efterhaanden som Krigens Vilkaar
skærpedes, og man i Efteraaret 1944
kunne for-udse, at der - inden Tyskland
brød sammen - kunde komme til Kamp
handlinger her i Landet, opstod det
Spørgsmaal, hvilke Forholdsregler man
fra de sjællandske Landboforeninger
burde tage fo r at imødegaa en sådan si
tuation.
De a f Besættelsesmagten foretagne be
stialske Foranstaltninger under Folke
strejken i Sommeren 1944 viste, hvor let
Storkøbenhavn kunde komme i Vanskelig
heder med Forsyninger a f Levnedsmidler,
og Myndighederne havde derfor truffet
vidtgaaende Dispositioner fo r i Byen at
oplagre saa store Mængder Levnedsmidler
som muligt. Da man i Efteraaret 1944
kunde forudse, at Forholdene kunde ud
vikle sig saaledes, at den normale Trans
port a f Levnedsmidler med Jernbaner og
Lastbiler kunde blive standset ved, at
Transportmidlerne blev ødelagt eller be
slaglagt, og at Risikoen for, at Storkøben
havns Beredskabslager ogsaa blev ødelagt
eller beslaglagt til andet Formaal, ogsaa
var til Stede, vedtog man indenfor de sjæl
landske Landboforeninger at forespørge
København, om man var interesseret i, at
det sjællandske Landbrug forberedte en
Plan, saa at Levnedsmidlerne kunde blive
transporteret til København pr. Hest og
Vogn, uden at dette skulde medføre en For
dyrelse a f Varerne. Grunden til, at man ret
tede denne Henvendelse, var, at det vilde
være nødvendigt med et Samarbejde med
Bystyret fo r at faa varerne fordelt, hvis en
saadan Plan maatte træde i Virksomhed.
Københavns kommune var straks interes
seret i Tanken, og der kom et udmærket
samarbejde i Gang med Storkøbenhavns
Beredskabsudvalg. I den følgende Tid blev
der i Samarbejde med Udvalget og de lo
kale Landboforeninger udarbejdet en ud
førlig Plan.
TI

Det var ved Udførelsen a f dette A r
bejde nødvendigt at tage Hensyn til, at
Telefonerne kunde være afbrudt, at alt
skulde transporteres med Hest og Vogn,
og at man saa vidt muligt skulde undgaa,
at Besættelsesmagten blev orienteret om
Arbejdet. Der blev derfor in d en fo r hver
lokal Landboforening i hver Kommune
udpeget én eller flere Landmænd, som på
forhaand vidste, hvilke Heste og Vogne
der vilde kunne benyttes, samt var parat
til med Øjebliks Varsel at tilrettelægge
Transporten og indsamle de nødvendige
M ængder Levnedsmidler. Der var udpe
get en Række Omlæsningspladser, idet
man maatte regne med indtil 4 Etaper fo r
Transporten fra de længst bortliggende
Egne a f Sjælland.
Det var ikke fa a dispositioner, der
skulde foretages. Planen forudsaa, at
man skulde søge tilført København
mindst 300.000 kg Levnedsm idler daglig.
Saafremt det blev nødvendigt, kunde B e
redskabsudvalget pr. Telefon eller pr. Bud
give Meddelelse til enkelte Landmænd i
Københavns Omegn om, at Planen
skulde træde i Kraft, og Meddelelsen
kunde saa efter Sneboldsystemet bringes
videre til alle Egne a f Sjælland.
Senere blev Planen udvidet. I Samar
bejde med Mejerierne blev der truffet A f
tale om, at der ogsaa kunde medtages
mindre Mængde Mælk, hvis de a f M ejeri
erne trufne Kriseplaner ikke kunde virke,
fordi de dertil reserverede Lastbiler blev
ødelagte eller beslaglagte. Direktoratet
fo r Vareforsyning tra f desuden D ispositi
oner til efter Aftale med Handelsministe
riet og i Samarbejde med Luftværnet at
beslaglægge et Antal Lastbiler til at del
tage i denne Transport.
Lykkeligvis medførte den tyske Kapitu
lation, at vi undgik Kamphandlinger på
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dansk Jord, saa at det ikke blev nødven
digt at sætte Planen i Funktion, men jeg
vil gerne i Dag bringe alle de sjælland
ske Landmænd, som udførte det store fo r 
beredende Arbejde, Samvirksomhedens
Tak fo r det, de udførte, og fo r den Inter
esse og den uselviske Arbejdsvilje, vi
mærkede hos alle fo r Planen, og i denne
Forbindelse vil je g ligeledes bringe For
m a n denfor Storkøbenhavns Beredskabs
udvalg, Driftsbestyrer Kølin en tak fo r
det udmærkede Sam arbejde“.

Overborgmesterens tak
En måned senere kommer den officielle
tak fra Københavns overborgmester. Det
sker i et møde for borgerrepræsentatio
nen den 22. november 1945, hvor over
borgmester Viggo Christensen uden for
dagsorden forelagde stadens regnskab for
1944-45 og budgetforslaget for 1946-47.
Det skete med en række indledende be
mærkninger, der gjorde status over de
fem besættelsesår. De er refereret i „Bor
gerrepræsentations Forhandlinger 194546“, s. 957-963.
Efter at have konstateret, at vi i sam
menligning med andre lande er kommet
godt igennem krigstiden, anerkender han
befolkningens rolle:
„Fra 29. August 1943 til Befrielsen
var Landet uden Regering og Rigsdag,
og fra 19. september 1944 var tillige den
udøvende M agts Organer sat ud a f Funk
tion, og retsløse Tilstande herskede. Det
tjener det danske Folk og dansk Kultur til
Ære, at denne den haardeste Tid under
Besættelsen i Hovedsagen forløb under
styrket Sammenhold og Fællesfølelse
mellem alle Danske. Det tjener ogsaa til
Ære fo r vor store Hovedstad med dens
Befolkning på ca. 1 mill, indbyggere, at
den under de retsløse Tilstande bevarede
Ro og Orden paa en mønstergyldig

Maade. Jeg tror
med tilsvarende
samme Forhold
Situationen paa

ikke, at nogen anden By
stor Befolkning under
vilde have kunnet tage
ligesaa værdig Maade'!

Derefter værdsætter han, at det havde
været muligt at opretholde den danske
administration, og han takker alle i den
kommunale forvaltning for deres værdi
fulde indsats. Han slutter med at udtale
mindeord over de af stadens m edarbej
dere, der blev ofre for den tyske terror.
Efter denne omtale af stadens egne for
hold under besættelsestiden kommer så
følgende omtale af transportordningen:
„ Under den sidste Del a f Besættelsesti
den truede Mangel paa Levnedsmidler Kø
benhavn. Begivenheder a f krigsmæssig
Karakter kunde ventes at ville afskære den
store By fra dens Tilførsel, og den Udhungring, der har ramt saa mange europæiske
Byer, maatte tages ind i Beregningerne
som en nærliggende Mulighed. Under
disse Forhold havde Kommunen den store
Glæde, at Formanden fo r de samvirkende
sjællandske Landboforeninger, Hr. Gaardejer Tvedegaard, anmodede Borgerre
præsentationens Formand og mig om en
fortrolig Samtale, hvorunder han tilbød de
sjællandske Landmænds Assistance til Ho
vedstadens Forsyning med Levnedsmidler
under en Katastrofesituation, et tilbud, der
naturligvis blev modtaget med den dybeste
Taknemmelighed. Derefter tilrettelagde De
samvirkende sjællandske Landboforenin
ger i Fortrolighed en Nødforsyningstjene
ste over fo r Hovedstaden, således at Lev
nedsmidler med Hest og Vogn i Etaper
kunde bringes hertil. Lykkeligvis blev det
ikke nødvendigt at bringe denne Plan til
Udførelse, men jeg vil gerne fra dette Sted
bringe en dybfølt Tak til de sjællandske
Landmænd og deres Formand fo r den Broderhaand, de, da Nøden truede, rakte ud
mod vor B y “

Efterlysning af yderligere kilder
Det står altså fast, at transportordningen
var aftalt og organiseret, men hverken i
De samvirkende sjællandske Landbofor
eningers arkiver eller i Københavns
Stadsarkiv har det været muligt at finde
anden omtale end ovennævnte officielle
afrapportering. Ej heller er ordningen
omtalt i forhandlingsprotokollerne i de
lokale landboforeninger i Præstø amt.
Muligvis er ordningen omtalt i andre
sjællandske landboforeningers protokol
ler fra efter befrielsen eller i nogle privat
arkiver fra daværende landboforeningsformænd eller fra landmænd, der havde
lovet at deltage. Såfremt nogle måtte
ligge inde med sådanne oplysninger, be
des de venligst henvende sig til under
tegnede.
For selvom ordningen er bevidnet og
beskrevet fra ledelsen, ville det være me
get interessant at høre nærmere om, hvor
dan den var tænkt praktiseret i enkelthe
der og om, hvilke tanker og forestillinger
deltagerne havde gjort sig.
Den sparsomme omtale skyldes måske
netop, at beredskabet af deltagerne blev
opfattet som en selvfølgelig forpligtelse
over for mennesker i nød, som man ikke
bagefter skulle bryste sig af.
En række yngre historikere har i de se
nere år været optaget af at afglorificere
modstandsviljen under besættelsen og af
at påpege, at erhvervslivet tjente på be
sættelsesmagten. Men til et sandt billede
hører også den kun sparsomt omtalte ind
byrdes hjælpsomhed, som der var så
mange eksem pler på, og som transport
ordningen var et udtryk for. Det kommer
godt til udtryk i overborgm ester Viggo
Christensens ord fra november 1945:
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„Det tjener det danske Folk og dansk
Kultur til Ære, at denne den hårdeste Tid
under Besættelsen i Hovedsagen Forløb
under styrket Sammenhold og Fællesfø
lelse mellem alle Danske “
Selvom disse ord måske i dag fore
kommer lidt høj stemte, siger de dog no
get væsentligt om det danske samfunds
evne til at fungere videre, selvom vi
hverken havde regering eller ordens
magt. Befolkningen tog af egen drift op
gaven på sig.

Jørgen Skovbæk
Født 1931 i LI. Elmue ved Fakse Ladeplads. Uddannet
ved landbrug, højskole, landbrugsskole, agronom i 1956.
Supplerende eksamen i landbrugsøkonomi, historie og
politik 1959. Ansat i landbrugets organisationer i Axelborg 1956-96, heraf de sidste 30 år som leder af De
danske Landboforeningers sekretariat.
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Velkommen i
den grønne lund
En festernes mand.
Gdr. Lars Larsen Sageby arrangerede i 1843
sammen med sognepræsten i Mern
Peter Rørdam det første af en
række store folkemøder i
Mern Hestehave.
Grundtvig skrev i den anledning den stadig så
populære sang „Velkommen i den grønne Lund“
Senere fik Lars Larsen mere med Grundtvig at
gøre, da han ved det første rigsdagsvalg i 1848
blev opstillet som Grundtvigs
modkandidat i Præstø.
Grundtvig vandt men kun
med 457 stemmer mod
Lars Larsens 374.
A f Verner Jensen

31

Krige fører som bekendt mange ulykker
med sig, også blandt civilbefolkningen.
Jeg er selv produktet af en ulykkelig
hændelse i forbindelse med Englandskri
gen fra 1802-13, idet Pernille Svendsdatter
i Viemose engang i sommeren 1807 kom i
nærkontakt med en soldat fra Jyske Regi
ment, der på grund af krigen var udstatio
neret og indkvarteret i Viemose.
Resultatet af denne romance blev min
tipoldefar, Lars Larsen, født først på året i
1808. Pernille er således min tip-tipoldemor. Hvem soldaten, min tip-tipoldefar,
var, har ikke kunnet opspores. Pernille
mente, han hed Lars, hvilket kom til at
fremgå af kirkebogen, da Lars Larsen blev
døbt anden søndag i fasten.
Formodentlig har den gæve soldat slet
ikke anet noget om følgerne af sin forel
skelse i den sydsjællandske bondepige.
Den „ulykkelige“ hændelse kom først og
fremmest til at gå ud over Pernille, idet vi,
hendes efterkommere, formodentlig kun
har haft godt af dette jyske input i de syd
sjællandske familier, der som regel ellers
hentede deres partnere inden for sognets
grænser.
Lars voksede op i Viemose og blev en
stor rank fyr, der senere skulle gå hen og
blive en slags sognekonge, som også
gjorde sig bemærket udadtil. Men mere
derom senere.
Pernille, der var født i 1781, giftede sig
den 15. juli 1814 i Kalvehave med gård
mand Niels Rasmussen. Han var separeret
fra sin første, og på daværende tidspunkt
endnu levende, kone, Maren Pedersdatter,
men fik Kgl. Bevilling af 20. maj 1814 til
at indgå nyt ægteskab. Pernille og Niels
Rasmussen fik en datter den 11. december
1818, og dermed fik Lars en halvsøster.

Sageby
Lars Larsen giftede sig den 26. november
1830 med Kirsten Hansdatter fra Kalve32

Lars Larsen, Sageby

have. Vielsen fandt sted i Kalvehave kirke.
Efter brylluppet flyttede de til Sageby og
fæstede gården Kringlebæk.
De fik sammen fire børn:
Jacob Larsen, født 5. januar 1831,
Rasmus Larsen, født. 5. februar 1835,
Ane Marie Larsen, født 5. oktober 1839
og Ane Kirstine Larsen, født 5. april 1847.
Et sært sammentræf at de alle er født den
5. i en måned.
Rasmus Larsen var min farmor, Maren
Kirstines, far. Han blev gift med Sidse
Marie Pedersen født i 1839 og død 10.
oktober 1915. Hvornår de blev gift vides
ikke, men min farmor, deres første barn,
blev født 21. maj 1870. Hun blev gift med
min farfar, Lars Jensen, født 30. maj 1866

på Højgård i Sageby, død juni 1926 få uger
efter at jeg var kommet til verden.
Lars Larsen fik den 19. september 1854
arvefæsteskøde på Kringlebæk, matr. nr.
9a i Sageby, Mern sogn. Dette skøde stil
lede ham næsten lige så godt, som hvis han
havde været selvejer. Gården havde indtil
da tilhørt Høvdingsgård gods, og skødet
var udfærdiget og underskrevet af Høv
dingsgårds daværende ejer, cand.jur. Ernst
Bilsted (kopi af det originale skøde fore
findes).
Lars Larsen var sognefoged fra 1848 til
1885 og ved sin død ridder af Dannebrog.
Sognefogedinstitutionen stammer helt til
bage fra 1500-tallet, hvor lensmanden i
mange sogne beskikkede en sognefoged eller bondefoged. Men først i 1791 fik man
en fælles ordning for hele landet. Herefter
udnævntes sognefogedeme af amtmanden.
Det var et borgerligt ombud, men lønnet.
Foruden at have rent politimæssige op
gaver var sognefogeden lægdsmand og
pantefoged og kunne tage sig af mindre
dødsboer.

Lars Larsen
giftede sig igen den
13. oktober 1861 med Else
Kirstine Hansdatter født 10. oktober 1840
i Mern, datter af Hans Mortensens enke.
Der var ingen børn i dette ægteskab.

Velkommen i den grønne lund
Lars Larsen blev en kendt mand i hele
Sydsjælland, blandt andet på grund af en
række friluftsmøder, han arrangerede i
Mern sogn sammen med sin gode ven, den
kendte pastor Rørdam i Mern. Det var Rør
dams ide og initiativ med disse møder,
men bortset fra det første blev det Lars
Larsen, der i mange år fremover stod som
arrangør og leder af dem.
En stor folkefest på Himmelbjerget i
1839, arrangeret på initiativ af digter
præsten Steen Steensen Blicher, dannede
forbillede for det første møde, som fandt
sted i Mern Hestehave, mellem Høvdings
gård og Liliendal.
Mødet blev afholdt den 28. maj 1843 på
årsdagen for indførelsen af stænderfor
samlingerne i 1831. Grundtvig skrev på
33

bestilling til dette første møde den kendte
sang:
Velkommen i den grønne lund,
Hvor fuglene de sjunge.
Det høres skal den danske mand
til sang har og en tunge.
I øvrigt var det efter stærk tilskyndelse
fra Grundtvig, at dette møde kom i stand.
Grundtvig mente, at Rørdam, som netop
var blevet præst i Mern i Grundtvigs el
skede Sydsjælland, burde afprøve Blichers
glimrende initiativ på Sjælland.
Det første møde startede man med at
synge nogle sange, bl.a. den nye sang, og
så bød pastor Rørdam forsamlingen vel
kommen. Lars Larsen havde også skrevet
en sang, og det blev med årene en tradi
tion, at han skrev en ny sang til hvert
møde.

Lars Larsen og hans anden kone, Else Kirstine
Hansdatter
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Derefter holdt Rørdam et egentligt fore
drag, og efter at andre, blandt dem også
Lars Larsen, havde haft ordet, sang man
igen, inden den medbragte mad kom frem.
Og så blev der danset. Ved den første
fest i det grønne, senere blev der udlagt
dansegulve. Lidt malurt i bægeret kom der
ved afslutningen af det første, hvor en gart
ner Ludvigsen fra Liliendal pludselig
råbte: „Leve Constitutionen“ ! (republik
ken).
Ifølge Rørdam (i en brevveksling med
Grundtvig) fik Lars Larsen talt gartneren
til rette. Det var ikke stedet at proklamere
oprør mod det bestående. Men episoden
nåede helt til hovedstaden, hvor den om
taltes i bladet „Kjøbenhavnsposten“ den 2.
juni 1843. Senere sendte Rørdam også et
referat af mødet til Berlingske Tidende,
der omtalte såvel festen som ovennævnte
episode.
Desværre skulle en ulykkelig hændelse
komme til at slutte festdagen. For at sætte
et værdigt punktum på festen blev der af
fyret et festfyrværkeri, da dette skulle af
sluttes med tre kanonskud, eksploderede
den ene kanon, og et sprængstykke ramte
en 22-årig bondeknøs, der havde vovet sig
for tæt hen på kanonen, lige i hjertet, så
han døde på stedet.
Som nævnt var festen i Hestehaven kun
begyndelsen på en række fester, der afvik
ledes år efter år. I 1849 blev festen holdt
den 6. juli til minde om de faldne i krigen
i Sønderjylland, den krig der senere fik be
tegnelsen Treårskrigen. Ved den lejlighed
holdt Lars Larsen en meget smuk tale om
heltene fra Fredericia.
Entreindtægten udgjorde 1.100 rigsda
ler (ca. 2.200 kr.), og ud fra dette tal kan
man regne ud, at der har været mellem
6.000 og 7.000 deltagere.
Godsejer Bildsted, Høvdingsgård, stil
lede beredvilligt en del af skoven til rådig
hed til afholdelsen af selve mødet. Men

derudover reserverede han ikke mindre
end 60 tdr. land græsmark til de vogne og
heste, som bragte de mange mennesker til
fest.
Der var trængsel på vejene til og fra mø
depladsen. Der kom gæster helt fra Stevns
og Næstved kørende i lange kolonner af
hestevogne med retning mod Mern. Nogle
i rigtige stadsvogne med flotte forspand,
andre bare i høstvogne med halm i bunden,
så man kunne gøre sig det lidt behageligt
på den lange tur.
En særlig feststemning spredte sig på
den måde allerede inden de mange delta
gere nåede frem til festpladsen.

Festerne var upolitiske, og Lars Larsen
holdt stærkt på, at det var det folkelige,
man samledes om. I 1867 flyttedes folke
møderne fra Høvdingsgårds skove til Sageby, hvor Lars Larsen indrettede en fest
plads på sin ejendom. Da han i 1888 fyldte
79 år, besluttede han at holde op. Han
kunne ikke vide, at Jens Andersen, gift med
Lars Larsens barnebarn, Anna Marie, et
kvart århundrede senere i 1911 skulle gen
optage traditionen, der derefter fortsatte til
1928. Ved en af de sidste fester var ingen
ringere end landets statsminister, socialde
mokraten Th. Stauning, dagens hovedtaler.

Festernes mand

Krigene i Sønderjylland fra 1848-50 og i
1864 blev naturligvis også et tema for
mange talere på møderne i Mern heste
have. En del unge fra Sydsjælland var ble
vet indkaldt og havde deltaget i krigene, og
mange faldt under kamphandlingerne.
I en bog med barndomsminder skrevet
af fhv. kustode ved museet i Maribo, J. Ol
sen, der var født i Bakkebølle, fortæller
denne om sine erindringer i forbindelse
med krigen:

Krigene
Lars Larsen var den rette mand til at lede
festerne. Livlig og beleven med en ud
præget evne til at sno og tilpasse sig til alle
forhold. Han havde et fortrinligt samar
bejde med Peter Rørdam og kom til at ind
tage en fremtrædende stilling ikke alene i
Mern sogn, men i hele Sydsjælland.
Festerne åbnede altid med en kanonsa
lut og udartede sig efterhånden til sande
folkefester. Det kostede én mark at komme
ind, men så blev der også budt på meget
andet end sang og taler. Karruseller og bo
der med alskens kram var opstillet på plad
sen, og om aftenen dansedes der på tre ud
lagte dansegulve med tre musikere til hvert
gulv.
I flere år stod madam Bille fra Mem for
beværtningen, og hun tjente bl.a. lidt ved
at arrangere „kastegilder“ og dans for ung
dommen. Navnet kastegilde henviste til en
gammel skik, som i dette tilfælde bestod i,
at madam Bille bagte en stor hvedekage,
som karlene formedelst 12 skilling fik lov
at kaste til måls efter. Ramte de den, fik de
en bid af kagen, som de kunne tilbyde de
res kæreste, eller hvem de ellers havde et
godt øje til. Madam Bille solgte også kaffe
med basser til, og der har sikkert heller
ikke manglet brændevin.

„I krigsårene 1848-50 var der kun få,
der læste aviser. Da der i marts 1848 kom
pas til min morbroder, at han uopholdeligt
skulle melde sig til 2. jægerkorps i Helsin
gør, kom det rygte ud, at russerne stod
foran København.
Man vidste endnu ikke, at det var Schlesvig-Holstenerne, der havde gjort oprør.
Min tante kom grædende hen til mine forældre og fortalte at nu skulle Alifas i krig.
Selv kom han straks efter færdig til at rejse.
Bønderne kørte fo r ham og flere andre ind
ad København til.
Efter slaget ved Bov kom der brev fra
ham, og senere fulgte flere beretninger om
krigens forløb. Jeg kan huske, at jeg måtte
gå med brev til Jørgen Smed i Skovhuse fra
deres søn, som også var ved andet jæ ger
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korps, og til en kone i Vordingborg. Disse
breve var lagt inden i min onkels.
Jeg mindes også hvilken uro, der var
derhjemme i 1849, da det spurgtes, at der
var sket udfald fra Fredericia. Endelig
kom der brev, hvori min morbroder fo r 
talte, at andet jægerkorps var blandt de
første, der drog ud a f fæstningen og stor
mede skanser og løbegrave. Min onkel
blev ikke ramt a f nogen kugle, men blev
ramt a f en geværkolbe, så han fik mén a f
det hele livet.
I de krigsår var jeg en slags postbud.
Man havde ikke så let ved få breve sendt ud
som nu. De blev som regel adresserede til
den købmand, hvor man handlede. Fri
mærker havde man ikke. På posthuset blev
der med rødkridt skrevet fire eller to skil
ling alt efter, hvor brevene skulle hen. Fri
mærker fik man først i Danmark i 1851.
Mere end én gang skete det, at frem 
mede mænd, især hvis de så lidt aparte ud
i deres klæder, blev ansetefor at være spi
oner. En dag kom en mand sejlende i en
jolle ind til kysten ved Bakkebølle. Han
fortalte han kom fra Falster, og sognefo
geden blev tilkaldt.
Da manden ikke ville legitimere sig og
fortælle, hvorfor han befandt sig her, an
holdt sognefogeden ham fo r at køre ham til
Vordingborg til politimesteren. Undervejs
mellem Nyråd og Vordingborg undslap
fangen dog og flygtede over i den nærme
ste skov, og ingen så ham siden.
Da krigen var forbi, og soldaterne kom
hjem i 1851, blev der mange steder holdt
store fester fo r at hædre de hjemvendte.
Det skete også i Bakkebølle.
Mange dage forinden var der stor travl
hed med at lave til til festen. Der blev byg
get æresporte tre steder, og soldaterne, 22
i tallet, samledes ved skolen, hvor en fro 
kost indtoges, og derefter marcherede de
gennem byen til den gård, hvor det egent
lige gilde skulle holdes.
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Ved siden a f gården lå en lille skov, hvor
der var anbragt et par små kanoner (sving
basser) ladet med løst krudt. De betjentes
a f byens smed og soldaterne gav en opvis
ning i, hvordan en træfning under krigen
havde fundet sted.
På gårdspladsen var opstillet en taler
stol, hvorfra byens skolelærer holdt en tale
og takkede de hjemvendte fo r deres tap
perhed gennem de tre år. Nogle a f dem
havde været med både ved Slesvig, Fre
dericia, Dybbøl og Isted.
Der blev ikke sparet på mad og drikke
og der dansedes til den lyse morgen. Byens
beboere afholdt alle udgifter til fe ste n “.

National bevidsthed
De store folkemøder var vel en følge af,
eller måske en begyndelse til, den vok
sende nationale bevidsthed efter ophævel
sen af stavnsbåndet ca. 50 år tidligere.
Det var dengang, at højskolebevægelsen
fødtes med oprettelsen af den første dan
ske folkehøjskole i Rødding, der startede i
1844 med 20 elever.
N.F. S. Grundtvig, sydsjællænderen, var
vel højskolernes åndelige fader, mens
kendte højskolefolk som Christen Kold og
Christian Flor ufortrødent tog sig af det
praktiske og pædagogiske, og dermed
lagde de grunden til den bondefrigørelse,
som blev enestående i Danmark.
Her i Sydsjælland startede Brøderup
Højskole i 1867, også med 20 elever. På
Møn åbnede Rødkilde Højskole i 1865
med politikeren Frede Boisen som første
forstander. I 1897 startede endog en høj
skole i Bakkebølle på gården Rosnæs.
Også her startede man med 20 elever, men
ideen slog ikke an, og højskolen bestod
kun i to år med i alt fire elevhold

Politik
Lars Larsen var ikke uinteresseret i politik.
Tværtimod. I 1849 blev han opstillet som

kandidat til rigsdagen for Præstøkredsen
ved det første ordinære valg efter grundlo
vens vedtagelse.
Hans modkandidat var ingen ringere
end Grundtvig, der blev valgt, men dog
kun med et flertal på 457 stemmer mod
374. Det skete ved et opstillingsmøde på
Præstø torv. Der stemtes først ved hånds
oprækning, og her mente alle, at Lars Lar
sen havde fået flest stemmer.
Grundtvig benyttede sig imidlertid af
retten til at forlange skriftlig afstemning,
og her vendte flertallet.
De politiske skillelinjer kunne ikke
umiddelbart sammenlignes med dem, der
tegnede sig senere, da demokratiet fik fa
stere grund under fødderne.
Grundtvig betragtedes i visse kredse
som tilhørende det, vi i dag betegner Ven
stre, mens Lars Larsen nærmest blev be
tragtet som hældende til højre.
Peter Rørdam anbefalede ved valgmø
det Grundtvig, og husmand Henning Ol
sen, Kindvig, anbefalede Lars Larsen.

Lars Larsens motiver
Lars Larsen redegjorde selv for, hvorfor
han lod sig opstille. Han var allerede tre
måneder før valget blevet udpeget på et
vælgermøde på Præstø Rådhus, fortalte
han. Over for forsamlingen præsenterede
han sig i beskedne vendinger som en jævn
bonde, der som fæstebonde til fulde kendte
bøndernes interesser, som han ville kæmpe
for, hvis han blev valgt.
Han erkendte, at han året før, ved valget
til den grundlovgivende rigsdag, havde an
befalet Grundtvig. Men efter at have fulgt
hans virke på den foregående rigsdag,
mente han ikke, han kunne anbefale ham
igen.
I en omtale af valget i Vordingborg Dag
blad i forbindelse med 100 års jubilæet for
grundloven gengiver nu afdøde højskole
lærer H. P. Hansen, Antvorskov, en del af
Lars Larsens tale ved valgmødet:

Peter Rørdam, Mern

„Med hensyn til bondestandens rettig
heder, som jeg, hvis jeg ved mine medbor
geres tillid skulle blive valgt til rigsdags
mand, skal forsvare; vil jeg kun bemærke,
at ethvert fornuftigt menneske dog må
kunne begribe, at jeg ikke foragter mit eget
kød og blod; thi a f den stand er jeg fø d t og
båren, og blandt dem er jeg opvokset og
har haft min meste og bedste fornøjelse og
måske levet min meste tid, og jeg kunne
ikke tænke mig nogen anden stand, som jeg
kunne leve mere fornøjeligt og lykkeligt
med, end bondestanden. Derfor er det, at
jeg elsker den a f hele mit ganske hjerte, og
jeg skal og vil forsvare dens rettigheder, og
jeg vil love, at jeg ikke med min gode vilje
skal give det mindste bort af, hvad bonde
standen har eller med billighed kan fordre,
thi så gav jeg jo min egen ret bort, og da
det vist må tilstås, at bondestanden er
Danmarks stærkeste støtte og er landets
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Præstø torv.

vigtigste erhvervskilde, så må og skal der
absolut være en bondestand, og så bør og
skal den også forsvares fo r sine rettighe
der til det yderste.
Ja kære medborgere, der kunne vel ad
skillige a f je r svare og sige: Ja, det kan
være meget godt, men en teolog eller en j u 
ridisk lærd kunne dog måske bedre tale på
rigsdagen end du. Dertil vil jeg svare, at
det har flere a f eder ikke sagt før. Nej, I har
sagt, at det er a f vigtighed, når landbosa
ger skal for, at der kommer bønder med i
rigssalen, da den som har skoen på, føler
bedst hvor den trykker, dette er jeg ganske
enig både med dem og mig selv i, thi bon
destanden kender godt sine egne anliggen
der og kan også tale med derom, når den
bare få r lov dertil, og der er dog vel ingen,
der tør fordriste sig til at sige, at bonde
standen ikke kender sine egne anliggen
der: thi jeg tør sige, at jeg i de senere år
har truffet mange agtværdige mænd i alle
de omliggende sogne både hid og did, som
jeg med megen fornøjelse vil stemme på
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som rigsdagsmænd, og fordi bønderne ikke
er så forfærdeligt lærde, derfor kan de med
deres gode forstand udrette megen gavn,
og jeg er overbevist om, at de lærde, som
kommer i rigsdagen, vil nok tage bondens
ord i betragtning, når de er fornuftige, og
på den anden side kan det ikke hjælpe, at
vor folkekære konge har givet valgret og
valgbarhed, når vi ikke selv vil benytte den
på fornuftig måde, og ikke lade os lede a f
andre, men følge vor egen overbevisning,
og det er heller ikke de lærde nogen ære at
tilsidesætte en bonde, eller forråde nogen
på valgdagen, når stemningen er fo r ham.
Angående mine politiske anskuelser, så
tror jeg, at de ligger tydeligt i de ord, jeg
har talt, men jeg skal ikke være utilbøjelig
til at svare, hvis en eller anden skulle give
mig nogle enkelte spørgsmål'!
Nogle landbovælgere havde en uges tid
før selve valget kritiseret den valgkomite,
der havde ført Grundtvig frem. Det skete i
Næstved Avis den 23. november.

Her hævdede de, at komiteen havde
valgt sig selv, og understregede, at „sogne
foged og gårdmand Lars Larsen fra Sageby efter opfordring af flere vælgere stil
lede sig. Han var en oplyst og selvstændig,
besindig og rettænkende mand“.

Jeg har i mange dage været kold som iis,
så uforklarligt er mig det hele 7

På kant med Grundtvig

„Jeg har lyst til at spørge forsamlingen:
Er det dansk ærlighed således at skuffe den
mand, der havde opdraget ham, og med
hvem han har vandret hånd i hånd i mange
år? Men da jeg såre let bliver hidsig, og
jeg fra det allerførste indtryk jeg fik a f
Lars Larsen, aldrig har haft fu ld tryghed
til ham, tog jeg min hat og red hjem !

Lars Larsens beslutning om at lade sig op
stille skabte en brist i venskabet mellem
ham og pastor Rørdam. I et brev til
Grundtvig den 11. september 1849 skriver
Rørdam:
„Man skal tage verden som den er, det
har De selv lært mig. Altså om lørdagen
den 1. september, dagen før, at jeg meldte
Dem, at Præstø borgere stemte på Dem,
få r jeg brev fra Grønvold, at Lars Larsen,
Deres stillingsmand fra i fjor, havde ladet
sig forstå med, at han ville stille sig, når
han kunne stole på borgerne, samt at han,
efter eget sigende, havde stemningen fo r
sig i bondestanden. Men tillige skrev
Grønvold, at enten De eller Lars Larsen
stiller sig, vil der intet være i vejen fra bor
gernes side.
Om søndagen kom Lars Larsen i kirke,
som han gør hver søndag, men ei ind til
mig, som han plejer van; men da jeg jo
kender hans mening ligeså godt som min
egen, og at den altid havde været min i
sådanne dele, brød jeg mig aldeles ikke om
Grønvolds underretning, så lidt som om et
brev fra købmand Schøer, som kom om
tirsdagen.
I torsdags meldte jeg en del a f sognene,
at De var villig til at være rigsdagsmand,
og som jeg var færdig dermed, kom Lars
Larsen igen. Hvordan nu samtalen faldt
sig, erindrer jeg ei, men nu kom det ud, at
Lars Larsen stiller sig, når stemningen er
fo r ham.
Men der gik både nat og dag hen, inden
jeg kunne tro mine egne ører. A t den mand
vil gøre alt sit til, at De bliver udelukket.

På et offentligt møde, hvor Lars Larsen
selv forklarede sin stilling, udtalte Rør
dam, stadig ifølge brevet til Grundtvig:

Grundtvig var endnu mere vred. I et
svarbrev til Rørdam skriver han den 14.
september:
„Ja ærlighed varer længst; thi det er
ædelstenen i sandhedskronen, som fa lsk
heden er det yderste mørke, nok lader være
at fordunkle. Men den ædelsten findes der
fo r heller ikke på landevejen, og jeg har
aldrig ventet at finde den, hos den altid
smidskende Lars Larsen, men ventede me
get mere, efter at have prøvet ham lidt,
sidst han var her, at han selv havde lyst til
at være rigsdagsmand. Vi skal tage verden
som den er, men ikke tage den fo r gode va
rer. Vel at ræven blev så snart opdaget'!
Og Grundtvig slutter brevet:
„Nu må De ærgre Dem så lidt som muligt
over Lars Larsen. Dertil hjælper det at læse
den 55. Davids salme og at tænke på Vor
herre, som måtte have Judas om sig dag ud
og dag ind, endskønt han kiente ham “
Af hele brevvekslingen fremgår det i
øvrigt, at Grundtvig, skønt han gerne ville
give det udtryk af, at han stod hævet over
smålige politiske interesser, var ret forle
gen efter at blive genvalgt til rigsdagen.
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At det kneb lidt med at „dyrke“ sine
vælgere fremgår af, at Rørdam gentagne
gange måtte opfordre ham til på tryk at
sende beretninger til vælgerne om hans ar
bejde på rigsdagen.
Pastor Rørdam var tilsyneladende også
lidt bange for udfaldet af valget i Præstø.
„De bør måske denne gang (på valgdagen)
undgå at tage ind på Nysø, at det ikke skal
vendes mod Dem “ skrev han til Grundtvig
kort før opstillingsmødet.
Det afviste Grundtvig imidlertid. Baron
Stampe og hans familie på Nysø hørte til
hans gode venner, som han ofte besøgte.
Han havde oven i købet den dristighed at
komme kørende i baronens vogn til valg
mødet. Bagefter indrømmede han dog i et
brev til baronesse Christine Stampe, at han
måske ikke på alle områder havde været
lige heldig med sin omgang af vælgerne. I
brevet skriver han:
„Når jeg nu betænker det, da har jeg
vist båret mig meget uret og kejtet ad den
glade dags aften, da jeg ikke engang gik
ned til taleren fo r skaren fra Præstø, men
svarede blot som en anden potentat fra
trapperne; men hører De, kiære baronesse,
det mindste ymte om det, da må De ende
lig glat væk undskylde mig, at jeg i alle de
mange skåler både først og sidst havde
drukket lidt fo r meget, hvad jo heller ikke
var nogen løgn, skiøndt jeg ikke var over
stadig 7
Grundtvig kom altså igen i rigsdagen.
Han var allerede året før, den 6. november
1848 valgt til den grundlovsgivende rigs
forsamling, omend også dengang på et
hængende hår og under dramatiske om
stændigheder.
Venskabet mellem Rørdam og Lars Lar
sen blev dog genoprettet. Lars Larsen be
søgte flere gange Rørdam, efter at denne
var flyttet til sit nye embede i Lyngby, og
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Rørdam deltog også i flere af Lars Larsens
møder. Hos Rørdam mødte Lars Larsen i
øvrigt også Grundtvig igen og andre af da
tidens kendte personer, bl.a. Tietgen - en
af landets store erhvervsfolk.

Væveren fra Mern
Højre og de nationalliberale i Præstøkred
sen havde ved det første valg i 1848 fore
slået den kendte professor H.N. Clausen
som kandidat, mens Bondevennernes sel
skab opstillede en lokal mand, nemlig
indsidder og bomuldsvæver Hans Hansen.
Han var en selvlærd mand, der var godt
inde i tingene og havde fulgt godt med i
udviklingen omkring det første frie valg i
Danmark. På et vælgermøde i Præstø
fremhævede han, at det var uheldigt, hvis
ikke borgere og landbefolkning kunne
enes om at vælge en lokal mand, og min
dede om, at professor Clausen, da han var
medlem af stænderforsamlingen, stemte
for de kongevalgte.
Uden for bondestanden så man nærmest
med foragt på væveren. Et forsøg fra mod
standerne på at anfægte væver Hansens
valgbarhed mislykkedes imidlertid, til
trods for at man havde gravet en gammel
historie frem, hvoraf det fremgik, at væve
ren havde været indsat i detentionen i
København i forbindelse med et tyveri i
Køng.
Det viste sig dog, at Hans Hansen ikke
havde det ringeste at gøre med dén sag.
Han havde blot uvidende haft følgeskab af
gerningsmanden på en rejse til København
og blev end ikke sigtet i sagen. Ikke desto
mindre blev han udsat for en strøm af chi
kanerier fra modpartens side, alligevel
endte det med, at han ved selve afstemnin
gen på Præstø torv fik 570 stemmer mens
Clausen kun fik 330.
Hans Hansen sagde ved opstillingsmø
det, at han ingen tidligere politisk virk
somhed havde at rose sig af, men måtte
indskrænke sig til at bevidne sine medbor-

gere den glæde, han følte ved deres udvi
ste tillid til ham. Han føjede til, at det var
kongens vilje, at mænd af alle klasser
skulle have delagtighed i landets styrelse.
Bladet „Almuevennen“ skrev efter val
get: „Det var et smukt syn at se med hvil
ken rolighed, ja, vi kunne sige med en vis
tilfredshed, væver Hansen hørte og besva
rede det uanstændige skråleri. Det lod sig
tydeligt mærke på Hansen selv, at en god
samvittighed giver et frejdigt mod'!
Det opsigtsvækkende valg førte imidler
tid til en række voldsomme angreb på
Hans Hansen i de københavnske aviser,
og mærkeligt nok gjorde hans eget
parti, „Bondevennerne“, ikke meget
for at forsvare ham. Derfor tabte
væveren efterhånden modet, og blev
måske bange for den store opgave,
der ventede ham. I hvert fald med
delte han justitsministeriet efter
nogle ugers betænkningstid, at
han på grund af den utidige
sladder trak sig.
Der blev så proklameret
omvalg den 6. november
1848, hvor to kandidater
blev foreslået. Grundtvig
og sognefoged Jens
Jensen, Grumløse.
Jens Jensen, der
havde gået til præst
hos Grundtvig, da
han var i Udby,
trak sig imidlertid
inden afstemnin
gen blev foreta
get og anbefa
lede

Nekrolog over Lars Larsen
fra Præstø avis.
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vælgerne at stemme på Grundtvig. Og der
med blev Grundtvig medlem af den første
rigtige rigsdag.

Nu falmer skoven
Til slut en lille sjov historie, der også ved
rører Lars Larsen og Grundtvig.
I 1844 bad pastor Rørdam Grundtvig
skrive en høstsalme til høstgudstjenesten i
Mern kirke. Det gjorde Grundtvig gerne,
og for at være sikker på, at den ville falde
i menighedens smag, lod Rørdam blandt
andre Lars Larsen læse den.
Han syntes imidlertid ikke om den.
„Den er for højtravende for almindelige
mennesker“, meddelte han Rørdam.
Resultatet blev, at Grundtvig måtte
skrive en ny. Det blev: „Nu falmer skoven
trindt om land“. Indtil dato en af de mest
populære og mest benyttede salmer i den
danske salmebog.
I et brev til Rørdam den 7. september,
1844, hvor Grundtvig sender det nye for
slag, skriver han: „At høstsalmen (den
første) var stiv sagde jeg Dem selv. Det er
ikke den, jeg nu har gjort i hast, som „Der
stander et slot“; men om den ellers kan
tækkes Dem, kommer an på en prøve “

Verner Jensen
Journalist, gennem 20 år lokalredaktør ved Vordingborg Dagblad.
Har udgivet bøgerne „toppede brosten“ og „hjulene drejer“ om Vor
dingborgs historie fra 1920 til 1975.
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Møn ske toldere
og syndere

Etatsråd Nicolaj Knudsen fortæller i
sine ungdomserindringer om dengang, han
var i købmandslære i Stege på Møn.
Især fortæller han om, hvor aktive de
mønske købmænd var som smuglere - gode
mønske navne som Hage, Mackeprang,
Berthelsen, Wulff, Bloch og Frellsen.

A f Kirsten Lütchen-Lehn
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Møn og Stege så lidt anderledes ud i den
første halvdel af 1800-tallet, da smugleri
erne fandt sted.
I 1820 var der 7.000 indbyggere på
Møn. Koster var en ø, det kan ses på et kort
fra 1820, og der var også rester af en
skanse. Der var en ganske smal vej med en
slags bro af sten over vandet - alle mønske
sogne betalte i mange år for at få lagt „sten
på Kosterbroen“ - her kørte dagvognen til
færgen over til Kalvehave. Borren var også
en ø, og ved Røddinge og Askeby på Vestmøn var der store søer, som var dele af en
tidligere fjord fra farvandet Letten mellem
Møn og Bogø. I dag vidner de mange ka
naler, sluser, diger og pumpestation om
dengang.
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Skovene var meget større dengang, og
der var mange møller på øen. Stege Bugt
og Ulfshaleløbet mellem Møn og Nyord
var en del bredere end i dag, og på Ulfshalen lige over for Nyord blev der i 1807
bygget en skanse, en såkaldt Redoute med
kanonchalupper og seks 18 punds kanoner.
I Stege boede der i 1330 mennesker i
1822. Der var kun få toetages huse, de fle
ste var små og lave, men mange havde fået
tegltag. Det blev påbudt efter de mange
store brande i 1700-tallet, hvor hele hus
rækker brændte - først sydsiden af byen og
14 år senere næsten hele nordsiden. Des
værre var tegl dyrt, så gårdsideme af hu
sene måtte tit nøjes med strå.

Storegade hed ikke Storegade dengang den hed Vestergade nede fra broen op til
Lille Kirkestræde, hvor den blev til Torve
gade. Så kom torvet og derfra ud til Møl
leporten hed den Møllegade. Rådhusgade

hed Skammestræde - den korte gade i
modsætning til Langgade. Langelinie eksi
sterede slet ikke, og vandet gik helt op til
de mange haver. Peblingerende, hvor sy
gehuset nu ligger, var en lille, smal sti.
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Tugthuset lå helt for sig selv langt uden for
byen omgivet af marker. Kirketårnet havde
stadig sit smukke spir. Der var dybe rende
stene i alle gaderne, og der var ca. 12 by
brønde rundt om i byen.
Og så en tur ned til havnen. Broen over
til Lendemarke var en vindebro, så kom
der en fast dæmning over „Den lange
Vase“. På hjørnet af Noret og havnen lå der
en rest af den gamle Stegeborg, nærmest
en grusbunke, som kaldtes Slotsnakken.
Herinde lå havnen, hvor skibene kunne
ligge i læ inden for broen, de største lå dog
ved en lille skibsbro uden for Dybsbro
strædet - heraf måske navnet - men det er
forøvrigt den ældste gade i Stege. Her lå
også et lille kogehus, hvor søfolkene
kunne lave deres varme mad og koge beg
til reperation af skibene. Så var der natur
ligvis pakhuse og et ophalingsværft, hvor
skibene kunne komme på bedding. Der var
god trafik på havnen dengang, der var
indregistreret over 20 skibe, flere af
købmændene ejede skibe, der var selv
stændige skippere og enkelte fiskere.
Hvad bestilte folk? Hvad levede de
egentlig af? Mange erhverv er i dag for
svundet, der er ikke flere karetmagere,
rebslagere, kandestøbere, feldbereddere
eller parykmagere. Der var 18 brændevins
brænderier, og der var et par gæstgiverier,
hvor man kunne tage ind, når man kom til
byen med dagvognen. Det var to enker, der
drev dem - den ene var madam Lindberg i
Vestergade, den anden bagerenken, ma
dam Keilou i Torvegaden, som også havde
åndssvage fra København boende imod
betaling. Der boede mange avlsbrugere,
daglejere og matroser, der var en del enker,
som havde logerende - mange havde store
husstande med tjenestefolk, præstens hus
stand var på 14 og byfogedens på 13 per
soner.
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På byens rådstue var der skrivere, fuld
mægtige og en byfoged, som hed Meincke
samt en herredsfuldmægtig, Peter Dorph.
Stege havde også en postmester, men intet
posthus, det var hos den til enhver tid
værende postmester. Der kom agende post
to gange om ugen fra Præstø, og man
havde også forbindelse med udlandet.
Dampskibet „Caledonia“ kom én gang
om ugen på sin vej fra København til Kiel
og lagde ind til Koster.
Og så var der mange købmænd i byen!
Det lyder måske lidt mærkeligt i betragt
ning af byens størrelse, men faktisk var der
en halv snes. Købstæderne havde jo den
gang eneret på al handel, der var ingen
næringsfrihed. Ude på landet måtte der
kun være de erhverv, som var nødvendige
for landbruget, f.eks. smede, hjulmagere
og træskomænd. I 1845 kom Prangerlo
ven, dvs. at der nu måtte være opkøbere,
som igen kunne sælge landbrugsvarer til
købmændene. I 1856 kom Høkerloven,
som betød, at høkere måtte drive handel på
landet, men der skulle være 1 mil til den
nærmeste købstad. I 1862 kom næringslo
ven, som ophævede det gamle købstads
monopol, men der skulle være et læbælte
på 1,5 mil til købstaden.
De mange købmænd levede især af at
købe landbrugsprodukter til videre salg,
især til København, Norge og Sverige. Det
kunne være korn, huder, ærter eller levende
kvæg, så fik de træ, kul, salt, tjære og ko
lonialvarer retur. Mht. dagligvarer var der
ingen særlig konkurrence, hver købmand
havde sin kundekreds. En købmand skulle
have god plads til opbevaring af kom, en
plads til tømmer og en til kul, desuden
havde de allesammen stalde til deres heste,
og brændevinsbrænderier var en selvfølge.
De fleste havde jorde i byens marker til
kvæghold, man var jo selvforsynende med
kød og mælkeprodukter.

Det var også vigtigt for købmanden, at
han boede i nærheden af en af byens
konsumptionsboder, hvor bønderne kom
kørende, stoppede og betalte afgifter for
deres varer, konsumption, som faktisk var
datidens moms på alle indenlandske varer.
Der var tre konsumptionsboder i Stege,
den ene lå, hvor Skammestræde og Lang
gade løb sammen, den anden på Stegesiden af broen til Lendemarke, og den tredje
var bygget sammen med Mølleporten ude
i Møllegade. Portene var spærret med en
bom, og alle tre steder stod konsumptions
betjente og opkrævede skatter.
Sådan nogenlunde så Stege ud, dengang
da Nicolaj Knudsen og købmændene bog
stavelig talt sloges med tolderne.
Nicolaj Knudsen var født i København i
efteråret 1807, netop da englænderne bom
barderede byen. Hans far var skipper og
ejede en galease, som netop da havde en
last til ca. 14.000 rdl., den tog englæn
derne, så familien mistede alt, hvad den

ejede. Nogle år efter gik staten fallit, pen
genes værdi blive skåret ned til en sjettedel
med det resultat, at familien solgte og
pantsatte alting. Det gik Nicolajs far så
hårdt på, at han gik ud i Dyrehaven og
hængte sig. Hans mor var heldigvis en
djærv kone, som fik sig og sine tre piger
anbragt hos en spækhøker, hvor hun blev
husbestyrerinde. Nicolaj, som var knap 10
år og hverken kunne læse eller skrive eller
regne, fik hun anbragt i huset hos en ældre
bogholder ved konsumptionen. Nicolaj var
en kvik dreng, så bogholder Lind fik hur
tigt lært ham det hele, og han blev så dyg
tig til regning, at han kunne hjælpe Lind
med at bogføre - han ville nemlig så gerne
til handelen. Lind gik meget i kirke og dyr
kede musik, og Nicolaj var med til det
hele.
Men da Nicolaj var 14 år, fik det en brat
ende - Lind døde. En aften, da han gik
over den glatte træbro over Holmens ka
nal, hvor gelænderet var i stykker, og det
var mørkt og regnfuldt - tranlygterne lyste

Den gamle storebro og indkørselen til Stege.
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dårligt - faldt Lind i vandet og druknede.
Det var en stor sorg for Nicolaj. Nu skulle
han ud at tjene, men først skulle han kon
firmeres. Det var ikke så nemt, for alle
præsterne havde nok af konfirmander.
Men så gik hans mor til slotspræsten, som
aldrig havde ret mange, han fik ondt af fa
milien og eksaminerede Nicolaj i evange
lier og salmer, som han kunne perfekt fra
sin tid hos Lind, og så blev han konfirme
ret i april 1822.
Nu begyndte jagten efter arbejde. Han
ville så gerne i handelslære, men det var
ikke så nemt dengang. Hver dag gik han
om til gæstgiverierne i Vestergade, det var
her bønderne kom ind til byen med deres
varer, men der var aldrig nogen, der kendte
en købmand, som kunne bruge en lære
dreng. Han prøvede lidt af hvert, meldte
sig også til hæren, men den ville ikke have
ham - ikke fordi han var for ung, de antog
tit piberdrenge og trommeslagere, men han
var for lille, og det blev faktisk hans lykke.
For en dag i efteråret 1823 læste hans mor
i Berlingske avis i udhængsskabet omme i
Købmagergade, at en provinskøbmand
søgte en rask dreng. Han fik benene på
nakken og kom hen til den hørkræmmer i
Vestergade, som havde annonceret for
købmanden. Han var heldig at blive anta
get hos købmand Clemens Bloch i Stege.
Han fandt en skipper, der skulle sydpå, og
kom afsted den 5. november. Vind og vejr
var med ham, så rejsen gik hurtigt - hele
turen tog kun fire dage.
Den 9. november 1823 kunne han gå i
land i Stege og melde sig hos købmand
Bloch. Købmanden boede i Vestergade (nuv.
Storegade 18), hans hus var oprindeligt et af
de bådsmandshuse, som Christian den femte
havde bygget, men det var bygget om, og
det meget smukke forhus med tegltag var
bygget af kommandør Bille, så det var en
statelig købmandsgård, Nicolaj kom til.
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Nicolaj skriver, at han blev godt modta
get af købmanden - de blev enige om at se
hinanden lidt an, før der blev skrevet lære
kontrakt. Nicolaj fik dog hurtigt en kon
trakt, der lød på, at han i seks år fra 1. ja 
nuar 1824 til 1. januar 1830 skulle stå i
lære, have sit ophold hos Bloch, og alt
hvad han havde brug for af tøj. Efter 1. ja 
nuar 1830 skulle han have en svendeklæd
ning, der var obligatorisk, og hvis de så el
lers var tilfredse med hinanden, være
svend hos Bloch i ét år med løn.
Bloch var en af byens matadorer. Næst
efter Christoffer Hage havde han den bety
deligste købmandsgård med kornhandel,
en komplet tømmerhandel, oplag af jern,
kul, kalk og tjære og naturligvis alle mu
lige manufakturvarer, glas og porcelæn
samt en urtekram med alt, hvad der hørte
til. Desuden brændevinsbrænderi og gar
veri, og naturligvis heste og vogne og en
ridehest, som også skulle passes. Der var
nok at tage fat på og en masse at lære for
den nu 16-årige Nicolaj.
Personalet var ikke særlig stort, når man
hører om alle disse aktiviteter. Der var
købmanden selv, en svend der hed Leegaard, Nicolaj, et par faste karle, og når der
var større kornudskibninger eller andet,
blev der antaget nogle daglejere.
Familien bestod af købmandens kone,
Louise, børnene Gustav, Bolette, Peter, Jo
han og siden kom Matthea, Emil, Emma,
Carl og Julie. Desuden boede Blochs mor,
Frederikke Meisner, som var pensionist,
og der var tre tjenestepiger.
Nicolaj fortæller, at købmanden gik me
get i „Klubben“, han var der hver aften for
at spille kort, og tit også om dagen. Nicolaj
og Leegaard havde nok at tumle med både
i butikken, på tømmerpladsen og i pakhu
sene. Arbejdet blev kun afbrudt af målti
derne, som der næsten ikke var tid til, de
blev altid spist i butikken ved disken sådan

indimellem, og med ikke så lidt brændevin
til, det var almindelig sædvane og dejligt
opkvikkende i kulden.
Om sommeren begyndte dagen kl. 5, og
om vinteren kl. 6 med kogt sild og snaps
med ølost til, dvs. varmt øl med mælk i.
Kl. 9 kom der te med smurt brød ud i bu
tikken, ca. kl. 12 kom den varme mad, ved
tretiden igen te med brød, og ved sekstiden
aftensmad. Man stod altså altid op og spi
ste, undtagen om søndagen, hvor butikken
var åben efter kirketid, og hvor Nicolaj og
Leegaard på skift spiste inde. Der var altid
længe åbent om aftenen, og Nicolaj kunne
med fuld ret sige, at han aldrig sad på en
stol. Hvis han en enkelt gang kom ind i en
varm stue, fald han hurtigt i søvn og drat
tede ned af stolen. Det var nu også fordi,
Bloch hver eneste aften gik i klubben og
aldrig havde nøgle med - det ville mad
ammen ikke have, så troede hun, at han
ville komme tidligere hjem, men det
gjorde han nu aldrig, så Nicolaj tilbragte
de fleste aftener siddende på gulvet med
ryggen op ad døren, indtil Bloch vendte
hjem.
Sådan gik dagene, den ene efter den an
den, temmeligt ensformigt, syntes Nicolaj,
hvis det ikke havde været for den krig, som
handelsstanden førte imod toldvæsenet.
Der var altid ballade et eller andet sted
mod konsumptions væsenet, det gjaldt
både for de større og mindre handlende.
Nicolaj fortæller udførligt om det, han var
jo en ung fyr og syntes, det var mægtig
spændende. Smugleriet blev foretaget med
stor dristighed, fantasi og utrolig frækhed
- det kunne sommetider være helt livsfar
ligt for tolderne at prøve på at overrumple
købmændene ved alle de natlige smugle
rier.
Men hvorfor kunne det mon være, at det
kunne betale sig at smugle så meget, som

Nicolaj fortalte? Det lød mærkeligt, men
inde på Landsarkivet lå der en portbog fra
den konsumptionsbod for bønderne, der
kom ind fra Vestmøn, den var fra
1820’eme, og der stod nogle beløb på va
rer, som var kommet igennem boden. Det
kostede f.eks. 2 skilling i konsumption for
1 høne; 1 overhud 5 sk.; 1 sk. frugt 1 sk.,
Captajn Lund, Grønsund, 8 par ænder 41
sk.; Anders Hansen, Lind, 1 læs brænde 3
sk. og Tutein på Marienborg havde betalt 5
sk. for 2 lispund ost.

Dybsbrostræde, Stege

Det var lidt svært at forstå, at det kunne
betale sig at smugle for den slags småbeløb. Men så kom der nogle sider med
købmandsnavne: Bloch, Hage, Mackeprang, Wulff, og det var store mængder va
rer. Det kunne være 93 lispund hvede =
1488 pund eller mange lispd. malt til bræn
devin, og der stod aldrig beløb nogen ste
der, sommetider stod der „til og fra mølle“
og klokkeslet. Der lå også en toldbog inde
på Landsarkivet med ind- og udgående
skibe fra Stege havn, og den var mere op
lysende. På indersiden af bindet stod der
mange gange med blyant: „Hage - Frellsen
- Wulff - Bloch“, lutter købmandsnavne.
Der kunne stå „Hage skylder for ind
gående“ eller „Bloch skylder for udgå
ende“ og så et nummer. Det var på et skib,
der kom i havn på en bestemt dato, og der
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kunne man se, hvad det var for laster, som
skibene kom med. Det kunne være store
mængder af tømmer, hundredevis af tøn
der korn til brændevin, 64 pd. talglys, 10
sække med fransk salt, vine, gryder og
stentøj. Skibe lastet med citroner, tobak,
rom, sukker og engang kom der 50 pund
knappenåle.
Varerne var tit fra Lübeck, Riga eller
Puggårds kreditoplag i København, men
der var tilsyneladende aldrig betalt told,
rubrikken var kun udfyldt ganske få gange,
og da var det i større beløb som 267 rdl.
sølv eller 64 rdl. Desuden skulle der beta
les lastepenge, havneafgifter og ekstra
skatter, så det kunne sandelig godt løbe op.
Flere steder stod der, at der var afsendt
veksler fra Hage eller andre købmænd til
Puggård, og det var meget store beløb i
sølv. Så var det pludselig nemmere at for
stå, at det kunne betale sig at smugle så
meget, som Nicolaj skriver. Mht. penge
værdien så vides det, at købmand Hage i
1825 fik 15 rdl. for 19 flasker vin til en be
gravelse, en kokkepige fik 16 rdl. i løn for
et halvt år og og en daglejer fik 20 rdl.
De største og fleste smuglerier fandt
sted om efteråret. Købmændene blev hjul
pet godt af lodseme på Nyord, som havde
dejlige store både, og desuden var lodseme
altid meget påpasselige. Hvis de blev gre
bet i at smugle, ville de omgående miste
deres lodsret. Nicolaj skrivér, at købmæn
dene og deres handelsbetjente og pakhus
karle alle blev støttet af øens befolkning,
dvs. den jævnere, i særlig grad landbefolk
ningen. Det var næsten ligesom røverne på
Sicilien, skriver han. De hadede af et godt
hjerte de offentlige myndigheder, især
toldvæsenet og de ulykkelige toldbetjente.
De havde meget små lønninger, de var alle
gift og havde børn. Hvis de anholdt smug
lere, især smuglere af mel og gryn fra møl
lerne, fik de dusører, det var faktisk deres
bedste indtægt, så naturligvis var de ivrige
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efter at få fat i så mange som muligt. Men
desværre var deres situation temmelig van
skelig, sagen var, at disse toldbetjente alle
stod skrevet i købmændenes bøger, som
det hed, for alle mulige varer, som de have
købt og havde svært ved at få betalt. På den
ene side skyldte de købmændene penge, og
for at få betalt gælden skulle de fange de
selvsamme købmænd ifærd med store
smuglerier - det var slet ikke så nemt.

Torvet i Stege fø r 1908

Den krig med alle dens påhit og trium
fer tiltalte den 17-årige Nicolaj så meget,
at han ligefrem blev lånt ud til andre
købmænd, når de skulle smugle. Han skri
ver: „Vi troede virkelig, at det var en god
sag, som vi ofrede vores kræfter på, det var
jo vores egne varer, som vi bjergede“.
Kampen drejede sig om, om man skulle
betale den høje toldafgift, som toldforord
ningen af 1797 havde fastsat, eller blive
helt fri for den - han mente som alle de an
dre, at alt var tilladt, sålænge det gik som
det skulle.
De fjendtlige hære, dvs. tolderne, bestod
af to toldinspektører, kammerråd Kühl og
toldbetjentene Lindhard, Severin, Ham
man, Kongerslev, Due og Ladhoff og den
allerøverste by- og herredsfoged Meincke.
Der var også et krydstoldvæsen, men det
havde hjemsted i Stubbekøbing, hvor de
res fartøj lå. Stegelodsen Chr. Bryde skulle

hjælpe til mod smuglerne, men ham så de
aldrig noget til. På den anden side var
købmændene, hvor de værste var: Hage,
Bloch, Wulff, Berthelsen, Mackeprang,
Sandrue og Frellsen samt deres handelsbe
tjente, og så var der søfolkene på havnen
og bønderne på kysterne.
Smugleriet foregik sådan: Når et skib
kom hjem fra f.eks. Lübeck fyldt med va
rer, så holdt det sig gående enten i Hjelm
bugt, Grønsund eller ved Koster alt efter
vejret - det var jo sejlskibe. Så satte man
en mand i land med konossementerne, dvs.
papirerne på varerne ombord. Han kom i
største hast ind til Stege - lånte en ridehest
hos en bonde - papirerne blev så fordelt til
de købmænd, der havde laster ombord.
Skibets beliggenhed blev nøje angivet, og
som regel blev den følgende nat bestemt til
losningen, men det var nu afhængigt af
vejret. Det skulle helst være blæsende,
regnfuldt og absolut ingen måne.
Om efteråret og om vinteren var det det
bedste smuglervejr, og så roede 10-12
store, velbemandede både ud til skibet,
hvor man fik vældig travlt. Hver handels
betjent fandt nede i lasten netop de varer,
som hans købmand skulle have - det var
ikke alle varer, der skulle med, kun de va
rer, hvor tolden var særlig høj, ellers ville
tolderne hurtigt opdage det hele. Bådene
blev fyldt op, og nogle varer blev ført ind
til de bønder, der var med i foretagendet mod betaling naturligvis - senere skulle de
smugles ind til byen i flere omgange, f.eks.
i hølæs eller læs med grøntfoder.
Det kunne være yderst anstrengende
nætter at søge i skibet efter kasser, sække
eller vareballer for handelsbetjentene, som
næsten altid var drivvåde - de blev gen
nemblødte, når de sejlede ud og hjem og
baksede med årerne. Bådene sneg sig så
ind under broen i Noret, som købmænde
nes haver stødte ned til, men de tungt la

stede både kunne ikke gå helt ind til lan
dingsstedet, så nu gjaldt det om at springe
i vandet med alt det, som man kunne have
på nakken den ene gang efter den anden,
indtil alt var i land. Oppe på bredden stod
andre handelsbetjente på vagt, så man
kunne komme heldigt ind med varerne.
Når der så var gået en dag eller to, kom
skibet pænt i havn med de varer, der ikke
var så dyre i told, og tolderne kunne gå
ombord og udføre deres arbejde.
De varer, der lå ude hos bønderne,
skulle helst hurtigst muligt ind til køb
mændene. A f og til blev varerne fragtet til
Tøvelde eller Bissinge på den anden side
af Noret, og så kom der en aften, hvor
nogle lystige fyre besøgte toldbetjenten i
hans vagthus, de havde altid godt med
brændevin med og fik noget at drikke især toldbetjenten. Imens blev varerne
fragtet over Noret. Det kunne også ske, at
man „lånte“ toldbetjentens nøgle til den
bom, som holdt acciseboden lukket om
natten, og så kunne tre til fire svingende
læs hurtigt komme igennem, inden nøglen
så igen var på sin plads.
Det kunne gå temmelig hedt til. Uden
for Stege med en god og fri udsigt over
stranden, lå der en mark, som hed Rødsten.
Her opførte toldvæsenet et hus til den vagt
havende betjent, der skulle holde udkig
over Stege Bugt om dagen, men det gene
rede de forskellige købmænd. En nat blev
døren og de to vinduer fjernet, de blev sat
i igen, men få nætter senere blev hele hu
set revet ned, og resterne lå spredt over
hele marken, da betjenten kom om morge
nen. Hvem der havde gjort det, blev aldrig
opdaget.
En anden gang gik det endnu værre til.
Stege toldvæsen skulle have hjælp fra en
toldkrydser, som lå i Stubbekøbing, men
hjælpen kom aldrig i rette tid, og var hel51

1er ikke tilstrækkelig. Det blev så bestemt,
at Stege skulle have et selvstændigt kon
geligt krydsfartøj, som det hed. Der blev
bygget et pænt skib, som netop skulle ta
ges i brug, men natten før blev skibet
sprængt i luften. Det viste sig, at en led
ning eller en lunte var blevet ført fra hjør
net af en have, hvor det gamle Stege Slot
havde ligget, ned i skibet og havde antændt
noget krudt. Det blev heller aldrig opkla
ret.

Storegade ud for Hages Gård. Fra venstre agent
Holger Nielsen og toldassistent Meier. Ca. 1900.

Der var også andre måder at narre told
væsenet på. Købmand Frellsen kom en
gang sejlende fra Lübeck med en hel lad
ning stykgods helt åbenlyst. Toldvæsenet
gned sig i hænderne over den gode fangst,
og Stubbekøbing toldvæsen gik ombord,
og forseglede alle luger med 120 toldsegl
og meldte det til Stege. Men den ene dag
efter den anden gik, og først otte dage se
nere kom skibet i havn, men da var det helt
tomt, der var kun lidt porcelæn og nogle
høstredskaber. Frellsen var med ombord
og kunne fremvise et bevis fra konsulatet i
Malmø om, at skibet var losset i Malmø,
og at han havde betalt 60 dalere for havne
opholdet, men der havde ikke været told
pligtige varer ombord. Sagen var, at mand
skabet ganske roligt havde brudt alle
seglene ude i rum sø og på sædvanlig vis
tømt skibet for toldpligtige varer, var sejlet
til Malmø, havde fået sit bevis og nu kunne
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komme ganske roligt hjem. Det var en af
de ture, som Nicolaj var lånt ud til. Det ly
der jo som sagt lidt mærkeligt, at alt dette
kunne betale sig, men også i andre beret
ninger fra den tid kan man læse, at toldsat
serne var urimeligt høje. Da de en del år
senere blev sat ned til mere fornuftige sat
ser, var der ikke længere nogen som havde
særlig lyst til at smugle. Staten fik større
indtæger og kunne nøjes med færre told
betjente.
Nicolaj havde nu været hos købmand
Bloch i nogle år, han blev udlært svend i
december 1829, hvor han var 22 år gam
mel. Nu fik han så en løn på 200 rdl. om
året og skulle holde sig selv med tøj og
støvler, det var dyrt, for det blev hårdt
medtaget af dette smuglersjov. Han var lidt
i vildrede med sin fremtid, han ville gerne
være selvstændig, men alene i de seks-syv
år han havde været i Stege, havde seks
mindre købmænd etableret sig, og de fire
var allerede gået fallit. Han var også ved at
blive lidt ked af al den ballade med told
væsenet, det var ikke så morsomt mere.
Men han holdt meget af den Blochske fa
milie og havde lige været fadder til den
lille nye søn.
Så kom det afgørende vendepunkt, nem
lig det, der skulle blive sidste gang, han var
med til at smugle. Det var lørdag den 9.
november 1830, hvor han var ude med
B lochs egne både plus en del andre på en
af de sædvanlige efterårsekspeditioner.
Det gik også godt, men da man nærmede
sig broen for at liste ind i Noret, kom nogle
af vagterne for at advare dem mod at gå
derind. Toldvæsenet stod på lur, og så
søgte hver af bådene til sit smuthul hos en
eller anden bonde. Nicolaj sejlede til ky
sten ud for Tjømemarke og fik varerne
gemt i laden hos den sædvanlige bonde. Så
gik han ind til Stege for at tale med Bloch
om, hvad de nu skulle gøre. Han fik at
vide, at toldvæsenet havde tilkaldt for

stærkning fra Vordingborg, og at havne
indløbet og broen var spærret med bomme
- der var vagter allevegne.
Nicolaj skyndte sig ud til Lendemarke,
hvor han lejede en hest og red i fuld galop
til Tjømemarke for at få varerne ført et an
det sted hen - det var gjort før med stort
held. Bonden, Jacob Petersen, var bange
for en husundersøgelse, så han overlod
straks to vogne til Nicolaj, varerne blev
læsset på, og så begav karavanen sig afsted
tidligt søndag morgen med Nicolaj ridende
i spidsen. Han ville køre ad markveje
bagom til Tøvelde eller Bissinge, men ef
ter en times tid så han på en anden markvej
toldvæsenet komme farende i en stor vogn
med fire heste for. Han blev både vred og
bange og tænkte først på at stille sig i ve
jen, men han så da, at både justitsråd
Meincke og inspektør Kühl plus tre be
tjente sad i vognen. De råbte til ham, om
det var hans vogne, men han blev så bange,
så han råbte et højt og klart NEJ og galop
perede bort, mens de fem i vognen kastede
sig over de to stakkels kuske.
Og så skriver han: „Hvilket slag for
Bloch - hvilket nederlag for mig selv og
hvilken triumf for toldvæsenet“. Han skam
mede sig så forfærdeligt, tænkte hele sit liv
igennem og fandt ud af, at den eneste
løsning var, at han tog sig selv af dage. Det
ville nu være hans skyld, at den Blochske
familie skulle ruineres, men han ville dog
først lige aflevere den lånte hest i Lendemarke. Det gjorde han, og rygtet om det
skete var ikke nået dertil endnu, så han
skyndte sig væk. Og så gav han sig til at
flakke rundt i sin fortvivelse. Ud på afte
nen, da det var blevet mørkt, var han nået
ud til Vollerup, hvor en af Blochs bedste
kunder boede - gårdmanden Jeppe Jacob
sen, som havde en søn, Anders, på hans
egen alder. Han gik derind og bad om at
låne skrivesager, og så skrev han til Bloch
og bad om at få brevet sendt ind til Bloch

næste dag. Han bad også om at måtte låne
et jagtgevær, så han kunne skyde en hare på
vejen hjem, men det ville Jeppe Jacobsen
ikke låne ham - tværtimod fulgte sønnen
Anders ham næsten ind til Stege og fik ham
til at gå lige hjem, så han har nok virket lige
så forstyrret, som han skriver, at han var.
Kl. ca. 1 om natten nåede han ind til Den
lange Vase, og der stod Bloch og kiggede
efter ham - han var blevet ængstelig for
ham. Men Nicolaj kunne ikke holde ud at
vise sig for ham, så han listede bagom ha
verne og ind i det Blochske lysthus.
Her satte han sig på en bænk, tog sin
dolk frem og stak den ind i mellemgulvet
helt op til hæftet, så trak han den ud, og
blodet væltede frem. Han besvimede og lå
der i nogle timer, så vågnede han og slæbte
sig op i huset, han ville ind på sit kammer
for at dø i fred. Men heldigvis blev han
fundet af en af karlene, Jens Hemmingsen,
som i en fart fik fat i Bloch. Gamle doktor
Mackeprang fra Nybølle blev hentet i en
fart, og Nicolaj lå bevidstløs i to døgn, men
kom sig så mirakuløst efter at have ligget i
sengen i ca. 14 dage. Mackeprang mente,
at fordi han hverken havde drukket eller
spist i næsten to døgn, havde den tomme
mave dannet et hulrum. Hvad grunden end
var, så kom han sig i hvert fald.
Og så kom venner og bekendte og for
talte om al den tumult, der havde været i
toldvæsenet. Alle vinduerne var blevet
slået ind i havnekontoret, flere brosten
havde ramt inspektør Kühl i ryggen, så han
havde ligget til sengs i flere dage. De va
rer, der var blevet konfiskeret, havde tilsy
neladende ingen ejere, der var ingen, der
havde gjort krav på dem, så derfor havde
toldvæsenet lånt et skur af købmand Hage
- det lå ude ved kirkegården. Der blev va
rerne lagt, men natten efter var den ene
mur slået ind, og som sædvanlig blev syn
derne ikke opdaget.
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Alt dette interesserede Nicolaj sig ikke
rigtigt for mere, han kunne knap gå i fred
på gaden efter sit selvmordsforsøg, så han
aftalte med købmand Bloch, at han ville
prøve vingerne et andet sted. Købmand
Hage tilbød ham at blive leder af sin detail
handel, men han afslog og fik i stedet fine
anbefalinger fra Bloch og Hage til han
delshuse i Flensborg og Lübeck, og så for
lod Nicolaj Stege i november 1830 - syv
år efter sin ankomst.
Købmand Clemens Bloch døde 19. maj
1846, 55 år gammel. Året før havde den
ældste søn, Gustav Emil Bloch, overtaget
forretningen, og den 27. august 1841
havde han giftet sig med Petrine Severine
Collin på 23 år. Samme år som Bloch
døde, døde hans mor, Frederikke Meisner,
i december. Hun var enke efter skolelærer
Bloch i Nykøbing, hvor Clemens Bloch
var født.
Nicolaj holdt stadig kontakt med fami
lien Bloch. Han var tre år ved handelen i
Kiel og i Rendsborg, så tog han til Køben
havn i 1833 og læste til dansk jurist, mens
han boede hos sin mor.
Siden blev han herredsfuldmægtig i
Vejle, fuldmægtig i finansministeriet og
endte sine dage som amtsforvalter i Sla
gelse. Han blev 87 år og giftede sig aldrig.
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Tyge Rothe
- en europæer på
Tybjerggård

Studerede i Göttingen, Geneve og Paris
Embedsmand under Struenseestyret
Ejer af Tybjerggård og ivrig
deltager i landbodebatten
Forfatter, filosof og historiker

A f Bernhard Mortensen
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Tyge Rothe var fra 1763 til 1792 ejer af
Tybjerggård i Tybjerg Sogn i det tidligere
Præstø Amt. Han havde en kariere som
embedsmand, indtil han faldt med Struenseestyret i 1772. Han var filosof, historiker
og forfatter og deltog ivrigt i debatten om
1andborefor merne.
Hans virke er beskrevet af slægtningen,
teologen Conrad Rothe, og han er omtalt
og citeret af historikerne Edvard Holm og
Helge Paludan. N.F.S. Grundtvig kunne
bruge den kirkelige side af hans forfatter
skab, og J.V. Christensen har i sin bog
„Tider og Skikkelser i Midtsjællands Hi
storie“ omtalt ham som „Tybjerggårds
mærkeligste ejer“. Han er blevet hyldet
som „vor danske Montesquieu“ og „en for
ulykket Grundtvig“.
Jeg har forsøgt at beskrive hans bag
grund og virke, først og fremmest ud fra en
lokalhistorisk synsvinkel.
Tyge Jesper Rothe blev født den 16. ja 
nuar 1731 i Randers. Hans fader, regi
mentskvartermester Carl Adolf Rothe var
kommet fra Tyskland. Han var fulgt med
de danske tropper, som havde tjent i den
spanske arvefølgekrig og havde bosat sig i
Danmark. Hans moder hed Christine Mar
garethe Jespersen og var datter af Tyge
Jespersen til Mattrup ved Horsens. Der vi
des ikke noget om hans barndom og ung
dom. Han havde ellers skrevet om de vig
tigste begivenheder i sit liv, men disse
optegnelser tilintetgjorde han kort før sin
død. I 1744 blev han student i Slagelse.
Efter faderens ønske studerede han teo
logi, og den 18. september 1747 tog han
teologisk embedseksamen.
Det var ikke den mere lærde teologi, han
på det tidspunkt interesserede sig for. Han
havde mere lyst til at studere historie og fi
losofi, hvilket han fortsatte med samtidig
med, at han var huslærer, først for en Thura
og derefter for en Juel, som han fulgte med
til Sorø.
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Rothe ønskede imidlertid at studere ud
viklingen i andre lande i Europa. Han
skrev derfor nogle breve om forskellige
emner til J.H .E. Bernstorff. Det medførte,
at Bernstorff og Adam Gottlob Moltke an
befalede ham til kongelig understøttelse af
tre års studier i udlandet. Rejsen skulle fo
regå efter en foreskrevet rejserute og påbe
gyndtes i 1756(1).

Studier i Tyskland, Schweiz
og Frankrig
„At rejse fo r at ville kende andre Landes
Fordele“ skrev han senere i sin bog
„Kjærlighed til Fædrelandet“, 1759, „at
ville kjende dem, fo r at ville forskaffe
Fædrelandet samme; at reise fo r at blive
dygtig til at dømme om sine Landsmænds
Feil, og fo r at finde Midler til at rette
samme: det er at rejse som Borger“.
Man mærker her hans fædrelands
kærlige indstilling, længe før den nationale
vækkelsesperiode i Europa efter Napole
onskrigene. Der var i Danmark under
adelsstyret fra midten af 1700-tallet en
vågnende nationalfølelse, fordi den tone
angivende adel var tysk, og den styrkedes
af tyskheden under Struensees styre.
Rejseruten gik først til universitetet i
Göttingen. Her studerede han historie, især
kirkehistorie, og desuden filosofi og de fy
siske videnskaber. Rothe kunne her stifte
bekendtskab med begyndelsen til den mo
derne historievidenskab, hvor lærde anti
kvariske, men også kritiske studier og den
litterære historieskrivning fandt sammen.
Han gjorde flittigt brug af bibliotekets
store bogsamling, og det fortælles, at han
noterede flittigt under læsningen.
Efter tiden i Göttingen rejste han til uni
versitetet i Geneve, hvor han opholdt sig et
halvt år. Officeren og forfatteren W.H.F.
Abrahamson (1744-1812), som var gift
med Tyge Rothes broders datter, har for
talt, at han befandt sig godt her. Han kom

Tyge Rothe
Buste a f Bertel Thorvaldsen
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hos de mest dannede familier „Her var det
nok, han fik det slebne, det fine, hvorved
Omgang med ham blev så behagelig“(2).
Efter også at være rejst til Frankrig blev
han i 1757 hjemkaldt før udløbet af den
tid, han havde fået tilstået. Han skulle være
lærer for arveprins Frederik. Han egnede
sig imidlertid ikke til at opdrage prinsen el
ler andre unge mennesker. Han manglede
tålmodighed, var for hård i sin udtryks
måde, og så var han desuden en streng mo
ralist. Det var formentlig årsagen til, at han
ikke holdt stillingen ret længe(3).
Den viden, han havde indsamlet i ud
landet, mente han ikke skulle forblive hans
ejendom alene. Staten havde jo hjulpet
ham til at erhverve den.
„Jeg tænkte fra det Øjeblik af, at jeg
forlod mit Fædreland, at mine Landsmænd
havde Ret at fordre Regnskab a f mig fo r
hver den Stund, jeg fordrev blandt frem 
mede Folk. Jeg så kun et Middel til at blive
de Mildheds Gaver værdig, hvilke Rege
ringen forundte mig, og dette Middel var,
således at anvende disse gaver, at jeg ved
sammes Brug måtte blive en Danmarks
nyttig Borger“(4).
Rothe var begejstret over den tid, han
levede i, og for det, der på den tid skete i
Europa: „Herlige Europa, hvilken Sjæls
Vellyst fo r hver din Søn, der har Sjæleevne
til at nyde vore nu henløbende Dages Held.
Her er Guds Himmels Opladelse. Her er
Lys og Stråler, så Troldene og Uhyrerne,
disse Overtroer, Tyranier, Sjælsforhånelser
flygte hen til Skjul i mørke Vråer“(5).
Gennem sine studier blev han stærkt
påvirket af den franske jurist og filosof C.
de S. Montesquieu (1689-1755) og og den
schweizisk-franske filosof og forfatter
Jean Jacques Rosseau (1712- 1778).
Han oplevede på sin rejse udviklingen i
Europa, og han holdt af at tale om sig selv
som „Europas Borger“.
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Det var i Frankrig og England, han så
resultaterne af den stærke udvikling i ti
den. I statsvidenskabelig henseende så han
Montesquieu som sin mester, og han fulgte
med i tidens nationaløkonomiske og
landøkonomiske litteratur med de franske
fysiokrater og med Adam Smith (17231790) og den engelske landøkonom Arthur
Young (1741-1820) som hovedforfattere.
Han så fremskridt overalt i Europa, og
han så med begejstring, hvorledes den tids
regenter i Europa gik ind for fremskridtet,
først og fremmest Josef II af Østrig-Ungam, Frederik den Store af Preussen og
Katharina II af Rusland.
Men han konstaterede også, hvorledes
bøndernes kår i størstedelen af Europa var
i modstrid med den tidsånd, man var kom
met frem til. Landboforholdene i Frankrig
fandt han afskrækkende, men han syntes
godt om de engelske og mente, at de var
værd at efterligne(6).
Da han var kommet hjem, blev han den
8. juni 1759 udnævnt til professor ved
Københavns Universitet og udnævntes til
lige til justitsråd.

Tybjerggård
Den 22. april 1761 blev Tyge Rothe gift
med Karen Bjørn, datter af agent og tøm
merhandler Andreas Bjørn og Margrethe
Lentz. Karen Bjørn var formuende, og æg
teskabet med hende satte ham i stand til
året efter at købe Tybjerggård i Tybjerg
Sogn, Præstø Amt.
Ved købet af Tybjerggård blev Tyge
Rothe godsejer. Her kunne han drage sine
erfaringer med praktisk godsdrift, før han i
1780’eme deltog i landbodebatten med
sine skrifter. Det var et veldrevet landbrug,
han overtog. Sælgeren, major Peder West,
var en meget fremsynet godsejer, som var
gået i gang med nye dyrkningsformer. Han
var gået fra det gamle trevangsbrug til
kobbelbrug, og han havde kløver som fast
udsæd i græsmarken - noget nyt for den

Tybjerggård set fra syd. Postkort

tid. Endvidere havde han ladet opføre en
stor ny staldbygning, som blev beundret
for sin indretning(7). Som sin forgænger
gik Rothe også ind for at fremme nye ideer
inden for landbrugsvirksomhed. Han gen
nemførte forsøg, som han indberettede til
Det kongelige danske Landhusholdnings
selskab. I 1770 indberettede han sine for
søg med at indpode mod den ondartede
kvægsygdom, der var udbredt på egnen, og
i 1772 om pløjningsforsøg med den Falkenstenske plov(8).
Også Tyge Rothe gennemførte forbed
ringer af bygningerne. I 1763 lod han syd
fløjen af bindingsværk nedrive. På dens
grund opførte han en ny enetages hoved
bygning i sen rokokostil, som i dag står så
godt som intakt. I frontispicen lod han op
sætte sine initialer. Gårdens vestfløj blev
stående, men blev forlænget til den dob
belte længde, og østfløjen blev stærkt om
bygget.
Godset var i 1724 på 73% tdr. Hoved
gårdstakst med 338 tdr. bøndergods(9).

Størrelsen har formentlig været den
samme ved Rothes overtagelse.
Samme år, som Rothe købte Tybjerg
gård, blev han den 18. april kommitteret i
Det guinesiske Rente- samt General-Told
kammer med sæde og stemme. En honnør
post uden gage, som han dog ikke havde
ret længe, men som han atter blev ansat i
den 20. december 1768. Den 2. august
1765 blev han vicelandsdommer for Sjæl
land og Møn.
Helt fra begyndelsen gik han med liv og
sjæl op i at være landmand, og dermed
blev hans embeds- og skribentvirksomhed
afbrudt for nogen tid. Hans påbegyndte
skrifter, herunder bogen „Christendommens Virkning på Folkenes Tilstand i Eu
ropa“, blev en tid lagt til side for godsdrif
ten. Som godsejer oplevede han, hvilken
ringe forfatning bondestanden var i, og han
erfarede, hvilke fejl i landvæsenet og i lov
givningen, der lå til grund for tilstanden
(10).
59

Johann Friedrich Struensee
Efter Christian V II’s udlandsrejse 17681769 var hans livlæge og ledsager på rej
sen, Johann Friedrich Struensee (17371772) fulgt med til København. Struensee
fik hurtigt indflydelse på statssagerne, og
han gik ind for fremskridt og reformer.
Han fik etableret et kabinetstyre og blev
selv udnævnt til lensgreve og geheimestatsminister.
For at gennemføre sine reformer var det
vigtigt for Struensee at finde mænd, som
kendte til de nyere statsvidenskabelige
ideer, og som sympatiserede med hans
ideer og kunne deltage i deres gennem
førelse.
En af dem, han kunne bruge, var Tyge
Rothe. Efter opløsningen af Københavns
Magistrat blev Rothe den 2. april 1771 ind
sat som førsteborgmester, en post, som han
dog kun beklædte i kort tid.
Den 29. maj 1771 blev han, ved opret
telsen af Finans-Kollegiet, tredjedeputeret
der. Kollegiet var opdelt i fire departe
menter, hvoraf Rothes departement, det
tredje, havde med landbosagerne at gøre.
Struensee styrede imidlertid hele finansbestyrelsen med hård hånd, så ingen andre
kunne udrette noget. Han gik frem med
grundighed og ringeagt for det bestående.
I den korte tid, Rothe var i dette embede,
var det ikke meget, han nåede at få gen
nemført) 11 ). Men de ideer, som han senere
beskrev i sit værk om landbosagen, søgte
han dog at fremme, når han kunne få dem
med i sine forslag og sin rådgivning.
Det har været en utålelig situation for
den meget selvstændige Rothe, og samti
dig krænkedes hans fædrelandskærlige og
religiøse indstilling af tyskheden og van
troens udbredelse under Struensees styre.
Noget synes dog at være lykkedes for
Rothe. Struensee ville systematisere på
alle samfundsområder, og han inddrog
også landbospørgsmålet. Han forordnede i
1771, at det maksimale antal hoveridage
60

for den gennemsnitlige fæstegård skulle
være 48 spanddage og 96 gangdage. Det
var omtrent en halvering af de ca. 265 ar
bejdsdage om året, som navnlig de hoveri
pligtige på de sjællandske godser var nået
op på i sidste halvdel af 1700-tallet. Men
allerede i 1773 blev Struensees hoveri
reform trukket tilbage af Guldbergstyret
(12).
Straks efter Struensees fald den 17. ja 
nuar 1772 forsøgte Rothe at træde over på
det sejrende partis side. Det lykkedes imid
lertid ikke. Han holdt dog sin stilling til
den 4. april 1772, hvorefter han ti dage
senere blev „forvist“ til det holstenske amt
Segeberg som amtmand. Derfra blev han
afskediget det følgende år med 700 rd. i
pension) 13).
Hans embedskarriere var nu forbi. Han
havde holdt på den forkerte hest. Fra da af
levede han som godsejer og forfatter - dels
på Tybjerggård og dels i København. Han
gik nu i gang med sine værker om landbo
sagen og senere med sine mere filosofiske
skrifter.

Tyge Rothe som historiker
Rothe ville først finde frem til, hvorledes
udviklingen havde været frem til den til
stand, bønderne befandt sig i på hans egen
tid.
I sine videnskabelige skrifter om land
bosagen tog han udgangspunkt i stænder
nes historiske udvikling i Norden siden
oldtiden. Han havde modtaget inspiration
til dette fra tidens litteratur. Forbillederne
var den tyske statsmand, Justus Möser
(1720-94) og Montesquieu.
Af Möser mente han, man kunne lære at
opfatte nutidige og fortidige institutioner
som tidsbestemte, og glæde sig over „hvor
Historien leder Menneskene til at være vi
selig dømmende“ Möser mente, at den æld
ste periode i Tysklands historie havde været
en guldalder med jordegne bønder(14).

Denne forestilling om en guldalder tog
Rothe op. Men ved at lade sig inspirere af
Montesquieu kom Rothe til at tænke mere
systematisk om bondeguldalderen end
Möser. Montesquieu beskæftigede sig med
tanken om en feudal periode som et særligt
stadium i den europæiske historie, hvilket
jo blev fastslået, da den franske national
forsamling i august 1789 etablerede fuld
stændig frihed og lighed for landets bor
gere og ophævede det feudale regime.
Montesquieu opfattede de feudale love
som en historisk foreteelse - som noget
unikt, der var forekommet én og kun én
gang i Europas historie. Det, der havde ført
til det feudale samfund, var ifølge ham,
gallernes, burgundemes og frankernes ind
trængen i det romaniserede Gallien.
Det, Rothe lærte af Montesquieu, var, at
det feudale samfund med dets love var et
historisk fænomen, som tiden var ved at
rinde ud for. En afskaffelse af dette sam
fundssystem ville indebære en fornyelse af
meget fundamental karakter.
Udviklingen i Danmark kunne imidler
tid ikke sammenlignes med den lære, som
Montesquieu drog af udviklingen i Fran
krig efter romertiden. Vi havde ikke haft
erobringer, hvor nogle få, mægtige krigere
erobrede landet og delte både det og men
neskene mellem sig.
Rothe udviklede derfor i sit værk: „Nor
dens Statsforfatning før Lehnstiden, og da
Odelskab med Folkefrihed - i Lehnstiden
og da Birkerettighed, Hoverie, Livegen
skab med Aristokratie I-II 1781-82“, en ide
om en odelsfrihed, som i kraft af naturen
og skiftende sæder havde haft sin egen
undergang indbygget. Han lancerede fore
stillingen om et feudalt samfund i Europa,
som i Norden havde udviklet sig af et æl
dre stadium med en udbredt folkefrihed.
For Rothe var samfundsudviklingens en
kelte stadier bestemt ved den måde, arbej
det var organiseret på.

Han understregede, at oldtidens folke
frihed kun kunne udfolde sig, fordi de frie
bønder holdt trælle. Det var „ en borgerlig
Tilstand, hvorved man mægtigen forbered
tes til i senere Tider at bære Livegenskabs
åget“. For Rothe var denne tilstand et for
oplyste mennesker uværdigt barbari. Old
tiden var ikke nogen guldalder, hvis gen
indførelse kunne gøres til et politisk pro
gram! 15).
I 1803 overtog litteraturforskeren Ras
mus Nyerup (1759-1829) Rothes fremstil
ling af folkefrihedsstadiet i sin „Historisk
statistisk Skildring af Tilstanden i
Danmark og Norge i ældre og nyere Tider“.
Men han bagataliserede den gammelnordi
ske trældom og ændrede billedet i retning
af en guldalder. Efter historikeren C. F. Al
len (1811-1871) i 1840 i sin „Håndbog i
Fædrelandets Historie“ havde brugt dette
billede, kom det til at ligge til grund for en
lang tradition i dansk historisk videnskab.
Det blev en almindelig opfattelse hos
1800-tallets danske historiske skribenter
(16).
Rothe udviklede et mere materialistisk
udviklingsbegreb end Montesquieu, og
han arbejdede i højere grad med kræfter
nes samspil. Han opfattede lenssamfundets
tilblivelse som en materiel produktions
måde. Hans historiske metode, med dens
materialistiske udviklingsbegreb, var ret så
avanceret for den tid. Først langt senere
udviklede Karl Marx (1818-1883) sin hi
storiske materialisme. Rothe må derfor
opfattes som en betydningsfuld samfunds
forsker.

Debatten om landboreformeme
Danmarks problemer måtte hænge sam
men med et forældet landvæsenssystem,
som måtte ændres ved lovgivning. Det
kom til at fremgå af hans bidrag til debat
ten om landboreformeme, som han ud
sendte i 1784: „Danske Agerdyrkere - især
den til Hovedgård hæftede Festebondes
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Kår og borgerlige Rettigheder, for såvidt
samme ere bestemte ved Lovene; eller vort
Landvæsens System som det var 1783 po
litisk betragtet“.
Rothe afviste den tids ensidige statshen
syn, at agerdyrkningen var et arbejde,
hvorved størstedelen af befolkningen
skulle anstrenge sig for at skaffe indtægter
til statskassen. Han mente, at man først og
fremmest burde tænke på bøndernes egen
lykke, og det krævede, at de blev fri - den
borgerlige frihed „dette Ord, vort Europas
Klenodie, dette Ord, hvilket må vække hos
hver tænkende Europæer den helligste
Glæde“. Den borgerlige frihed kunne et
hvert menneske forlange efter naturretten.
Stavnsbåndet havde gjort bonden ufri.
Det medførte, at han kunne tvinges til at
overtage en hvilken som helst gård og un
derkaste sig hoveri i ubegrænset omfang.
Der var ingen retlig sikkerhed over for en
vilkårlig behandling fra godsejerne.
Men opgaven var ikke blot, at bonden
blev fri, men også, at han blev velstående,
så han kunne leve af sit arbejde som andre
borgere.
Selvom Rothe havde henvist til de nor
ske odelsbønders frie stilling, så var det
dog ikke det, han lagde op til. Han var lige
så meget godsejer, som han var for frem
skridtet, og han havde ikke noget imod en
adelsstand, som gav glans og gavn for mo
narkiet, men han mente ikke, det behøvede
at høre sammen med aristokrati og liv
egenskab.
Rothes ide var, at Danmark skulle til
stræbe en udvikling, som den, der var i
gang i England. Hans løsning gik ikke ud
på, at fæstebønderne skulle blive ejere af
deres gårde. De skulle have dem i forpagt
ning som i England, hvor bønderne var frie
forpagtere under store godser. Stavnsbån
det skulle bort, og fæsteforholdet afløses af
forpagtninger på åremål. En sådan løsning
ville være til alle parters fordel, mente han.
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Her fulgte han ikke sit forbillede, Arthur
Young, som gik ind for selveje frem for
forpagtning.
Rothe tog godsejerne i forsvar mod de
angreb, der på den tid blev rettet mod dem.
Han mente også, at den ordning, han fore
slog, ville være gavnlig for hans stands
fæller i økonomisk henseende(17).
Bonden skulle arbejde den fulde tid på
sin forpagtede jord, og i et anhang til sit
skrift fremførte han, at bøndergårdene
burde være så store, at bønderne frem for
kun at kunne dyrke til egen fortæring også
skulle kunne fremstille produkter, som
kunne sælges og gøres i penge. Der ville
blive handel og dermed en ny indtægt til
staten. Bønderne skulle ind i markedsøkonomien(18).
En af dem, der ikke var enig med Rothe,
og som også deltog i debatten, var hans
nabo på Ravnstrup, geheimeråd, baron
F.W. Wedel-Jarlsberg (1724-1790), som
mente, at der slet ikke burde ske foran
dringer i selve lovgivningen. Wedel-Jarlsberg havde haft en række høje embeder.
Han havde været assessor i Højesteret,
deputeret i Rentekammeret, amtmand i
Aabenraa og Løgumkloster amter og ende
lig landdrost i Oldenburg og Delmenhorst.
Han kom højt på ranglisten, da han i de
cember 1783 blev Ridder af Elefanten.
I 1762 udgav han skriftet: „Vejledning
til et rigtigt Begreb om de danske Jordegodsers Indretning“. Heri forsvarede han
de bestående forhold som de bedst mulige
(19). Han mente, at det var helt tåbeligt
med reformer om bøndernes forhold, og da
han blev modsagt, fulgte han op med flere
mindre afhandlinger. Ud fra sit syn gjorde
han grundigt rede for, hvorledes forholdet
mellem herremænd og bønder havde ud
viklet sig gennem tiden. Her skal kort re
degøres for de væsentligste af hans syns
punkter:

Han tog udgangspunkt i den opfattelse,
at vornedskabet før enevælden havde
været gældende i hele landet. Det havde
medført, at agerbruget da var i en elendig
tilstand. Men med enevældens indførelse i
1660 og stavnsbåndet i 1733 mente han, at
der var blevet skabt en glimrende tilstand.
Og det havde kun kunnet ske, fordi adlen
havde ofret sig. Det var godsejerne, der
havde fået den største byrde, fordi de nu
ikke havde fri rådighed over bøndergodset
mere(20).
Han var af den opfattelse, at hoveriet
tjente til at gøre bonden lykkelig og skaffe
ham velstand, og pligtarbejdet lærte ham
vindskibelighed. Bonden kunne efter hans
mening ikke stå på egne ben, og hvorfra
skulle han få hjælp i ulykkelige tilfælde,
når han blev ramt af ildsvåde, misvækst,
kvægsyge osv.? Hans ufornuft, skødesløs
hed og overdådighed ville pådrage ham
uoverskuelige tab, når alt tilsyn og opsigt
ophørte.
Wedel-Jarlsberg fandt det, frem for at
ophæve stavnsbånd og hoveri, mere nød
vendigt at hjælpe godsejerne, så de kunne
tage sig af bønderne: „kjærlig Enighed
imellem Proprietærer og Bønder var det
sikreste M iddel til at befordre Rigets Lyk
salighed; men i Stedet derfor kaldtes det
Patriotisme at forvolde og forøge M is
tanke til Proprietærerne“(2A).
Wedel-Jarlsberg havde måske en vis
baggrund for sit syn på bøndernes mang
lende muligheder for at klare sig i vanske
lige år. Han havde oplevet, hvorledes gen
tagne udbrud af heste- og kvægsygdomme
på egnen havde medført, at bønderne måtte
have hjælp fra godserne for at komme i
gang igen(22).
Men der var ret så afvigende synspunk
ter mellem Tyge Rothe og Wedel-Jarls
berg. Med sin europæiske baggrund lagde
Rothe stor vægt på friheden, mens WedelJarlsberg ville opretholde de eksisterende
forhold med stavnsbånd og ubestemt ho

veri, som han mente var en lykkelig til
stand.
Det var imidlertid en fejlagtig opfat
telse, når han mente, at vornedskabet
havde været gældende for hele landet, og
at det med stor opofrelse fra adelen var
blevet byttet med det milde stavnsbånd.
Men når nogle påpegede fejlen over for
ham, så fastholdt han sit og udtalte ringe
agt over deres manglende historiske viden.
Wedel Jarlsbergs syn på forholdene for
bønderne indeholdt ensidige og urimelige
påstande. Det var så udpræget et godsejer
synspunkt, han fremførte. Edvard Holm
karakteriserer ham således: „Der er noget
ideelt i hans Opfattelse a f det gjensidig
bundne Forhold, hvor under Herremanden
havde den Pligt at gjøre a ltfo r at lede sine
Bønder til Velstand og Lykke. Han synes at
have været en lidenskabelig ensidig, into
lerant, men brav M and“(23).
Wedel Jarlsberg døde i 1790, og sønnen
Frederik Christian Wedel-Jarlsberg (17571831) overtog Raunstrup. Han havde slut
tet sig til tidens mere liberale retning. Han
var ven med P. A. Heiberg, og da han over
tog Ravnstrup, gennemførte han sine libe
rale ideer i praksis. Han frasolgte alt bøn
dergodset i løbet af seks år(24). Han havde
således mere til fælles med Rothe i sine
synspunkter end sin konservative fader.
Det konservative standpunkt, som F. W.
Wedel-Jarlsberg stod for, at alt ved land
boforholdene i det væsentlige skulle for
blive som hidtil, fik ingen betydning for
reformarbejdet. Spørgsmålet var ikke, om
der skulle reformeres, men hvorledes der
skulle reformeres.
Heller ikke Tyge Rothes engelskpåvirkede løsning vandt gehør, og han blev ikke
medlem af Den store Landbokommission,
som blev nedsat i 1786. Men han gav sit
bidrag til debatten, idet han havde forbin
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delse til både kronprinsen, Reventlow og
Colbjørnsen, som drøftede landbospørgs
mål med ham(25). Han har måske ad den
vej haft en ikke ringe indflydelse på arbej
det. Colbjørnsen synes at være blevet på
virket af Rothes forestilling om, at Dan
marks bønder i oldtiden havde været et frit
folk, men at lensåget efterfølgende havde
indsneget sig. Hans mål blev derfor at
fjerne den samfundstilstand, som stam
mede fra en tid, hvor kongemagten havde
været svækket og adelen overmægtig(26).
Rothes skrifter kan også have haft stor be
tydning ved den kritik af landboforhol
dene, som de indeholdt. Især viste han den
store modsætning, der var mellem forhol
dene her i landet, og den ånd, der herskede
ude i Europa. Hans skrifter: „Nordens
Statsforfatning før Lehnstiden“ og „Dan
ske Agerdyrkeres - især den til Hovedgård
hæftede Festebondes Kår og borgerlige
Rettigheder“ må derfor betragtes som
vægtige indlæg for nødvendigheden af re
former.

Hoveri-reglement
for Tybjerggård
Tyge Rothe gik ind for reformer, som
kunne forbedre forholdene for bønderne.
De ovenfornævnte skrifter om landbofor
holdene blev skrevet i årene 1781-1784,
hvor han boede på Tybjerggård. Foruden
ophævelsen af stavnsbåndet gik han ind
for fællesskabets ophævelse, og han ville
have hoveriet og naturalydelserne ændret
til en pengeafgift.
Allerede i 1784 lod han gårdene i Torpe
i Herlufmagle Sogn udskifte, og samme år
den 11. juni underskrev han et nyt hoveri
reglement for Tybjerggård (Se bilag A).
Han havde ellers erklæret sig som mod
stander af hoveriet: „ O! jeg hader Hove
riet a f al min Sjæls Evne; jeg er nær ved at
hade endog det mest bestemte. Om det
ubestemte siger jeg ikke et Ord; det er mod
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Naturen, og hvo vilde da troe mig, at jeg
ikke hadede det? “(TT).
Men godsets arbejdskraftbehov blev
dækket ved hoveriet, og det kunne ikke
lige afskaffes fra den ene dag til den anden.
Det kom til at vare mange år endnu.
Conrad Rothe roser ham i høje toner for
hans virke på Tybjerggård. Han gik med
liv og sjæl op i sit arbejde som praktisk
landmand, og sin betydelige formue brugte
han ikke til luksus eller lignende, men til
forbedringer af gården. „Han var sine
Bønders Velgjører, og indførte blandt dem
Forandringer, han ønskede at bevirke over
det ganske Land; han havde også den
Glæde, at selv de Bønder, der havde stået
ham hårdest imod, og med størst Uvilje
seet de nye Indretninger, dog tilsidst
bragte ham deres Tak fo r d em “(28).
J.V. Christensen mener imidlertid, at
Rothe, samtidig med at han var optaget af
landboforholdene på sit gods, ingenlunde
glemte sig selv. Han finder ikke hoveri
reglementet specielt mildt. Det kunne såle
des ikke, i mildhed og hensyntagen til bøn
dernes interesser, stå mål med et samtidigt
hoverireglement, som var gennemført af
grevinde Danneskjold-Laurvig på Skjold
næsholm.
Christensen mener, at selvom man ikke
må anlægge nutidens forhold på datidens
foranstaltninger, så forekommer Rothes
hoveribestemmelser strengere, end man
kunne forvente af en mand, som opfattede
sig selv, og som til en vis grad må opfattes
som en samfundsreformator(29).
Reglementet indeholder imidlertid så
mange ubestemte ydelser, at det ikke er
muligt at se, hvor stor arbejdsbyrden har
været for den enkelte bonde. Det afviger i
den henseende fra den hoveriforening,
som bønderne under nabogodset Assendrup indgik med Gisselfeld kloster i 1792.
Den svarede til forskrifterne i en plakat,
som var udstedt den 24. juni 1791, og som
rummede en række bestemmelser, herun

der at hoveriet skulle gøres bestemt, enten
til visse pløje-, spand- og gangdage eller
tillige til visse hovlodder efter bestemt
mål. Arten af arbejdsopgaverne var stort
set de samme, men for bønderne på Assendrup blev hoveriets omfang nøje fast
lagt for hvert enkelt arbejdsområde. Sam
menlagt var ydelsen for hver gård 11
plovdage, 50 spanddage og 16914 gang
dage. Der var opgivet areal af hver enkelt
bondes hovlod og afstande hertil, ligesom
afstande til skove og tørvemoser og til byer
m.v., hvortil der kørtes komægter, fremgik
(30).
Rothe havde været tidligt ude med sit
hoverireglement, og det var ikke kommet
til at opfylde senere bestemmelser, men
derfor kan det godt have været en forbed
ring i forhold til tidligere. Det har det
været, hvis han har lagt Struensees hove
rireform til grund for ydelserne. I så fald
skulle hoveriet, som foran nævnt, begræn
ses til 48 spanddage og 96 gangdage. Det

kan konstateres, at antallet af spanddage i
Rothes reglement svarer nogenlunde her
til. Gangdagenes antal kan derimod ikke
kontrolleres på grund af de mange ube
stemte angivelser. Men der er ikke noget,
der taler imod, at det kan have svaret til 96
gangdage. Samlet kan ydelserne godt have
været betydeligt mindre end almindeligt på
sjællandske godser.
Det ser imidlertid ikke ud til, at Rothe
har hadet det ubestemte hoveri helt så me
get, som han gav udtryk for. Mange af
ydelserne er ubestemt angivet, eksempel
vis: „Som det befales Bonden, efter For
valterens anvisning, efter tilsigelse eller
når det forlanges
Rothe mente, at bønderne skulle være
taknemmelige for ordningen. Han sluttede
reglementet med nogle moralske betragt
ninger, bl.a. følgende:
„Som nu Tybjerggårds Ejer med dette
Hoveri-Reglement har pålagt sig adskillig
Byrde og Tvang, alt i det Håb, at Bonden,

Eksempel på opdeling i hovlodder på Tybjerggårds jorder.
Tybjerggårds godsarkiv L.A.S.

65

når han vidste, hvad hans bestemte Pligt
er, da med desmere Flid, Troskab og Æ re
kærhed skulde forestå sit Arbejde, både
hjemme og ved Hovedgården
For at bønderne skulle huske på, at der
med reglementet var sket noget, der kom
dem til gode, så skulle de hvert år, foruden
den sædvanlige landgilde, levere et for
svarligt læs langhalm, en høne og en snes
æg på hovedgården.
Her kommer moralisten op i Rothe. Han
synes i nogen grad at have været enig i We
del-Jarlsbergs synspunkt, at bonden lærte
vindskibelighed af pligtarbejdet.
Aftalen blev den 19. juli samme år op
læst for samtlige Tybjerggårds bønder, og
hver by fik en genpart. Det kom til at
gælde indtil 1840, hvor det blev omstødt
ved kendelse af Præstø Amts Landvæsens
kommission og ved Rentekammerets reso
lution af 16. april 1841(31).
Bønderne under Tybjerggård fortsatte
med at være fæstere af deres gårde. I sid
ste halvdel af 1800-tallet overgik de efter
hånden til arvefæste. Først i 1919 blev de
selvejere(32).

Tyge Rothe som forfatter
Tyge Rothes forfatterskab havde såvel en
skønlitterær, en filosofisk, en historisk
som en samfundsteoretisk side.
Han fik dog ikke ret megen ros for sin
skønlitterære virksomhed. Lyrikken var i
en odestil, som var påvirket af den tyske
digter Friederich Klopstock (1724-1803),
og den fandt samtiden vanskelig tilgænge
lig. K. L. Rahbeks karakteristik var: „Tan
kens Dag i Sprogets Nat“. Samtidig regne
des Rothe dog i de intellektuelle kredse,
som i slutningen af 1700-tallet samledes i
de københavnske klubber, for en af stjer
nerne på den litterære himmel. I P. A. Hei
bergs indtogs vise fra 1790 nævnes han
blandt de tilsidesatte begavelser(33).
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Ordener hænger man på Idioter,
Stierner og Bånd man kun Adelen gier;
Men om de Mallinger, Suhmer og Rother,
Man ei et Ord i Aviserne seer.
Dog har man Hierne,
Kan man jo gierne
Undvære Orden og Stierne.
Sammen med andre højtuddannede
mænd var Rothe i 1759 med til at stifte
Selskabet til de skiønne og nyttige Viden
skabers Forfremmelse. Han forfattede sel
skabets program. Det fik kongelig under
støttelse til prisuddeling, publikationer og
sekretær, og det fik indflydelse på tidens
skønlitteratur(34). Et af de stiftende med
lemmer, Bolle Willum Luxdorph, sagde
engang om herren til Tybjerggård: „Rothe
skriver virkelig et smukt Sprog. Dersom
han bliver oversat, skulle jeg sandfærdig
læse ham “fS5).
Også Edvard Holm kritiserer ham for
hans uklarhed, fordi han ikke går løs på en
sag. Han karakteriserer ham som „en
Blanding mellem en betydelig Skribent og
en Karikatur“. Men han mener samtidig, at
Tyge Rothes behandling af landboforhol
dene var „den dybestgående og i almene
Grundsætninger mest begrundede i hele
hin Tids Landbolitteratur her i Landet“
(36).
Blev han kritiseret for sit skriftsprog, så
blev han til gengæld værdsat af samtiden
for sine menneskelige kvalifikationer. Både
forannævnte Abrahamson og Grundtvigs
fætter, H. Steffens (1730-1845), kendte
Rothe og har givet en rosende omtale af
ham. Abrahamson omtaler ham i et minde
skrift: „Lærerige var hans samtaler for en
hver, der gad undervises, underholdende
var han ved den Gave, han havde til altid
at finde det, der interesserede andre. Skønt
i hans sidste 20-30 år det alvorlige var
overvejende hos ham, var hans Samtaler
dog tit muntre og vittige, men altid inden
for den fine og gode Smags Grænse“(37).

Steffens skrev, efter at have besøgt ham
i hans hjem: „Jeg har aldrig set en gammel
Mand, der således imponerede mig ved et
vist fornem t og tillige højst betydningsfuldt
ved det første Øjekast strengt Udseende ...
Han var et sådant Billede, som foresvævede mig, når jeg så Portrætter a f store
Lærde foran deres Værker“(3&).

Tyge Rothe og Grundtvig
Rothes værk om kristendommens virkning
i Europa fik indflydelse på Grundtvigs
Verdenskrønike fra 1812.
Grundtvig kaldte ham heri den „gæve
Tyge Rothe“, og han hævede ham til sky
erne i sit indledningsdigt om ham i „Til
Fædrelandet“ fra 1813, idet han samtidig
revser fædrelandet for alt for tidligt at have
glemt ham.
Du glemte mangen herlig Dåd og Tunge
Du drev den gamle Tyge fra sin Borg,
men at du så har glemt den gæve unge,
det må din Søn med bitter Hjertesorg
til dig på Sagatavlen skrive:
Det er en Synd, som Gud ej kan tilgive,
fø r du bodfærdig knæler på hans Grav.
I sit historiske værk behandler Rothe
kristendommens gennembrud og sejr, og
han ser den nye tros forædlende indfly
delse i oldtid og middelalder. Det blev en
åbenbaring for Grundtvig, da han efter sin
krise og sit kristne gennembrud sad i Udby
og skrev på „Kort Begreb af Verdens
Krønike i Sammenhæng 1812.“ Men han
fastslog dog, at „Rothe ei har været min
Læremester“.
Det var afgørende for Grundtvig, at han
hos Rothe kunne læse linjer som disse:
„ Gud såe Mennesket fø r det var, såe det
som frit, som svagt, som giørende sig selv
vanhællig (dvs. styrtende sig i ulykke),
men Gud ordnede (planlagde) og ordnede
som Fader, og deri måtte intet kunne hin
dre ham “. Det enkelte menneske handler

frit, og alligevel er det Gud, som styrer
verdensforløbet. Dermed havde Tyge
Rothe på sin måde opløst det ondes problem(39).
Grundtvig var meget enig med Rothe,
og han fandt det helt forkert, at hans bog
ikke blev læst: „Længe lod jeg Manden
Rothe, den bolde kristne Danemand, tale
ene ei nænte jeg at forstyrre ham, thi han
taler så liflige Ord, og høres desværre!
Kun sjelden a f sine Landsmænd, endog
han taler venlig i Bog til dem alle. For en
stor Deel har jeg og ladet ham udsige min
Beskrivelse a f Historien, thi vi ere Fræn
der i Tro og Tungemål, jeg ærer ham som
en Fader, og i Hovedsagen ere vi så enige,
at jeg tør sige, han vilde selv være uenig
med sin bog, hardtad overalt hvor jeg er
det. Skal jeg nu efter Lighed spå min Bog
sin Skebne, da må jeg vente, at den, mest
ulæst, vorder Møl til Føde; thi så gik det
Rothes, og den var dog et Værk, istedenfor
at min kun er et Udkast til et sådant ... “
(40).

En Christens Sange
Rothe skrev også salmer. Han udgav i
1778 „Samling af en Christens Sange“.
Han skrev dem, når han holdt fri fra andre
gøremål. Så gav han sine religiøse følelser
luft. Tre af salmerne indgik i Salmebog til
Kirke- og Husandagt fra 1891.1 Salmebog
for Kirke og Hjem fra 1897 var kun to
med. Det var nr. 62 „Den mørke Nat
svandt rolig hen“ og nr. 579 „Stadig Kamp
vort Liv må være“.
I Den danske Salmebog fra 1953 er kun
den sidste med, og i salmebogen 2003 er
hans salmer helt udgået. I salmebøgernes
registre er Rothe omtalt som amtmand i
Segeberg. Men „Stadig Kamp vort Liv må
være“ angives at være skrevet i 1778, hvor
han for længst havde forladt embedet i
Segeberg og boede på Tybjerggård. Sal
men har, i sin nuværende form, været un67

der behandling af Grundtvig i 1853. Den
synes at udtrykke Rothes livserfaring.
Stadig Kamp vort Liv må være,
Varsomt her vi vandre må,
Da kun da med Sejers Ære
Vi vor M ål i Himlen nå,
Agt, o Kristen, det og vid
Livet her er Prøvens Tid.
Farer hver på Banen finder,
Salig den som overvinder.
„Den mørke Nat svandt rolig hen“ synes
at kunne været inspireret af hans udsigt fra
den højtliggende sydterrasse ved Tybjerggårds hovedbygning. Han har en sommer
morgen kunnet skue ud over det solbe
skinnede landskab mod syd og øst over
markerne til skove, moser og landsbyernes
hvide kirketårne.
Den mørke Nat svandt rolig hen,
Alt Herrens Sol fo r mig igen
På højen Himmel stråler,
I Magt og Godhed lige stor,
Alvise Gud Du ved dit Ord
Os tid og Stund tilmåler.
Pris Dig, Tak Dig
Fader, Herre, Dig til Ære
Vil jeg leve
Vil jeg hver min Dag henleve.

Folkeånden
Rothe gik ind for oplysning og frihed, idet
han mente, at et oplyst folk var let at styre,
fordi det kunne vindes ved fornuften. Det
var vigtigt for ham at få fremmet en reform
af skolevæsenet. Det så han som en nød
vendighed for bondestandens fremgang.
Det skulle være skolens mål at gøre bon
den til en oplyst kristen, et hæderligt men
neske og en dygtig borger. Han gik ind for,
at der skulle oprettes seminarier, og at bon
desønner skulle uddannes til skolelærere
(41). Skolereformen kom ikke i hans tid,
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men først i 1812 for Sjælland o g i 1814 for
resten af landet.
Hans mål var at vække „Folkeånden“ til
fornyet liv og at udrydde urigtige og ind
groede sædvaner. Man sporer her hans
fædrelandskærlighed og påvirkningen fra
Johann Gottfried Herders (1744-1803)
„Volksgeist“. Hvert folk er præget af sin
særlige ånd, og historien ses som en natur
lig udvikling - en organisk proces.
Som Herder vendte Rothe sig mod Im
manuel Kants (1727-1804) filosofi for
dennes angreb på erfaringsfilosofien.

Tyge Rothes sidste tid
Fra 1786 levede Rothe tilbagetrukket i sit
hjem sammen med hustruen Karen Bjørn.
De havde sønnerne Andreas Bjørn Rothe,
Carl Adolph Rothe og Christian Rothe
samt døtrene Kirsten Margrethe Rothe og
Anna Rosina Rothe. I 1792 solgte han Tybjerggård til den ældste af sønnerne, An
dreas Bjørn Rothe, som allerede i 1796
solgte gården. A.B. Rothe var jurist og
blev samme år, som han solgte Tybjerggård, sekretær for Den store Landbokom
mission.
I sine senere år beskæftigede Rothe sig
mest med filosofiske, religiøse og natur
videnskabelige studier. 1 1788-1789 udgav
han værket „Philosophies Ideer, til Kund
skab om vor Art og Glæde over den“. Han
søgte for sig selv at gøre rede for de høje
ste problemer, og hans filosofi udgik for
det meste fra betragtning af naturen. Han
fandt det derfor nødvendigt at studere na
turvidenskaberne og tog i denne forbin
delse udgangspunkt i den schweiziske na
turforsker og filosof Charles de Bonnet
(1720-1793). Resultaterne kom i hans
værk „Naturen betragtet efter Bonnets
Måde“ med fortsættelsen: „Jorden efter en
kjendelig lagt Plan - en Verden for levende
vellidende Skabninger“.
„Jeg har da fornemmeligen betragtet
Naturen, fo r så vidt den på de mangfoldige

forskjellige Måder står i Forhold med dens
guddommelige Værkmesters Fuldkommen
heder. Ham har jeg søgt i hans fo r mig syn
lige mindste Værker, såvel som i de, hvor
han viser sig i herligste M ajestæ t“. Der sy
nes heri at være en vis form for pan
théisme, Men Rothe lader sig vanskeligt
placere i nogen bestemt kirkelig retning.
Han ville i rationalistisk ånd føre bevis for
Guds eksistens, som han så åbenbaret i na
turens lovmæssigheder. Paludan har for
klaret det således: Rothes ønske om såle
des på fornuftens grund at være kristen
filosof, forenedes med en Herderinspireret
antirationalistisk insisteren på „vor indre
Følelses“ ret til religiøs oplevelse(42).
Havde han været rationalist, ville Grundt
vig ikke have været så enig med ham, som
han gav udtryk for.
„Jorden efter en Kiendelig lagt P lan“
var det sidste betydelige værk, Rothe leve
rede.
Conrad Rothe fortæller om Tyge Rothes
sidste tid, at den megen læsning og den an
strengende grublen nedbrød hans helbred.
Det medførte sygdom og lidelser, som
påvirkede hans sind og gjorde ham alvor
lig og mørk. Dertil kom, at hans hustru
Karen Bjørn døde. Hun havde delt ondt og
godt med ham, og hun havde opmuntret
hans triste sind. Hun havde også forstået
hans ideer, og hun havde opmuntret ham i
hans arbejde.
Tabet var stort for ham, fordi han
trængte til, at der var nogle i hans nærhed.
Men det var ikke ret mange, han havde
sympatiseret med, og de fleste var døde.
Det var heller ikke muligt for nogle af
hans børn at opholde sig hos ham til sta
dighed. Syg på sjæl og legeme flyttede han
til Frederiksberg, hvor han i sin ensomhed
forfattede et skrift til minde om sin afdøde
hustru. Det blev til bogen: „Karen Bjørns
Minde, ved hendes Mand Tyge Rothe“.
Men så var hans kræfter også udtømt.

Samme dag, bogen averteredes i avisen,
den 19. december 1795, døde han. „Hans
Børn begrove ham i Stilhed“ (som han selv
havde begravet sin hustru) „på den offent
lige Kirkegård (Assistens) udenfor Byen,
hvor hans Mindesteen nu ståer. Omkring
Graven stode vemodigen sørgende hans
Børn og tvende hans gamle Venner“(43).
Historikeren P. F. Suhm (1728-1798)
satte ham følgende eftermæle:
Dannemark!
Din skarpsindige Tænker,
Din nidkjære Embedsmand,
Din redelige Borger,
Din Velgjører
Er død!
Tyge Rothe
Er død!

Sammenfatning
Det var med sin embedsvirksomhed, sin
deltagelse i landbodebatten og sit forfatter
skab, Tyge Rothe gjorde sig bemærket i
samtiden.
Ud over måske hans salmer har kun få
på egnen kendt til hans forfattervirksom
hed, selvom en stor del af hans værker for
mentlig er skrevet på Tybjerggård. Lo
kalsamfundet i Midt- og Sydsjælland har
ikke mærket meget til ham. En del af tiden
opholdt han sig i København. Hans virke
på egnen har begrænset sig til driften af
Tybjerggård og hans forfattervirksomhed
her.
Men han gjorde sine praktiske erfarin
ger om bøndernes tilstand på Tybjerggård,
og det fik betydning for hans syn på land
boforholdene, som han, i modsætning til
Wedel-Jarlsberg, mente skulle ændres.
Med sine erfaringer og sin europæiske
baggrund kunne han levere et værdifuldt
baggrundsmateriale til Den store Landbo
kommission, selvom han ikke selv blev
medlem af den.
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Hans beskrivelse af oldtidens folkefrihed i Norden fik betydning for efterføl
gende historikere - om end den blev vide
regivet af andre i en noget forvansket
form, men det kunne han jo ikke gøre for.
Som ejer af Tybjerggård er han beskre
vet som en dygtig godsejer, der gik op i
gårdens drift med stor energi. Han forbed
rede godset med nye bygninger og videre
førte det veldrevne landbrug, som han
overtog efter sin forgænger.
Tyge Rothe fremførte ideerne om frihed
og menneskerettigheder som det grund
læggende for at bedre tilstanden for bøn
derne og for landet, og han gav udtryk for
sit had til hoveriet. Det kan måske synes
som om godsejeren Tyge Rothe ikke har
været helt enig med europæeren Tyge
Rothe.
Han var dog blandt de første, der ud
skiftede bøndergodset, og han nedsatte ho
veriet til et omfang, der, såvidt det kan ses,
svarede til indholdet i Struensees hoverire
form, som Rothe formentlig har givet for
slag til. Det kan godt være, at bestemmel
serne i Rothes hoverireglement har været
ret fleksible og ikke helt svarede til det,
han havde givet udtryk for om det ube
stemte hoveri. Men reglementet indeholdt
muligheder for lettelser i forhold til tidli
gere.
Han synes da også selv, at han havde of
ret sig så meget, at bønderne skulle give
ham en årlig erkendelse for det. Det er van
skeligt at se, hvad hans mening har været
med disse ekstra ydelser, som han sikkert
godt kunne have undværet. Det kan vist si
ges at svare til det også i dag aktuelle prin
cip om „noget for noget“, han har bragt i
anvendelse.
Men uanset dette synes det rimeligt at
antage, at Tyge Rothe har ønsket at for
bedre forholdene for Ty bjerggårds bønder.
Den indstilling, der fremgår af hans skrif
ter og omtalen af hans menneskelige kva
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lifikationer, gør det sandsynligt, at han har
været en human og vellidt godsejer. Der
mangler imidlertid tilkendegivelser fra
hans undergivne.
Som med samfunds- og historieforsk
ningen var Rothe også foran sin tid med
den kirkelige side af sit forfatterskab, og
det fattede Grundtvig interesse for. „ Vi ere
Frænder i Tro og Tungemål“. Han betrag
tede den „gæve Tyge Rothe“ som en af
oplysningen miskendt oprører og kristen
tænker.
Rothes virke blev hurtigt glemt - alt for
hurtigt mente Grundtvig. Conrad Rothe
udtrykte det således i 1840: „ Uagtet han ei
beklædte Embeder, der kunne bringe hans
Navn til Efterslægten, høres det dog
endnu, skjøndt det egentlige Kjendskab til
hans Virksomhed er indskrænket til Få.
Der er vel to forhold, som var medvir
kende til, at han, trods sin deltagelse i land
bodebatten, sin store viden og sin meget
omfattende forfattervirksomhed, hurtigt
blev glemt:
Man fandt hans deltagelse i Struenseestyret for belastende til, at han kunne deltage
direkte i reformarbejdet i Den store Land
bokommission.
Hans vanskeligt tilgængelige sprog med
førte, at hans meget omfattende værker
kun blev læst af få. Eller som J.V. Chri
stensen udtrykker det: Han blev ikke med
lem af landbokommissionen - „enten det
var fordi Struenseestøvet endnu hængte
ved hans Støvler, eller fordi man fandt ham
fo r indviklet“.
Tyge Rothe var en af de mange skikkel
ser, der i 1700-årenes sidste bevægede
halvdel gjorde en bemærkelsværdig ind
sats, og som havde mange strenge at spille
på. Med sin historie- og samfundsforsk
ning, sin godsdrift, og den betydning, han
senere fik for Grundtvig, var han forud for
sin tid.

Gennem 30 år havde han sit virke som
godsejer og forfatter på Tybjerggård. Jeg
har derfor ment, at der kunne være en vis
interesse i at få udbredt kendskabet til ham
på egnen.
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Bilag A
Tyge Rothes fæstereform af 11. juni 1784
Ud fra det meget omfattende hoverireglement er i det følgende foretaget en sammenfat
ning af det arbejde, som den enkelte bonde skulle præstere.

1
8 plajedageam året ag p å fv e r dag, plaje et favm ål.
2
Tlaje 3 skpr. £ a n d i skoven, til favre. K v is ikke, alle, 8 plajedage bliver brugt,
g a r banden, 3 spanddage m ed karl ag karesvend. K a n erfirtoget fa r farvning,
f v i s ikke, ferrem andens bæstet" bliver syge; i så,fald sk a l banden, fa r v e
sit favm ål, m e n få r da 3 m a rk fa r en byglad, 2 m ark fat" en
rugs- eilet" fvedelad ag 1 mark, ag 8 sk. fat" en, favrelad.
3
T n mark, ska l f a n tromle, når detforlanges a f f am.
4
Kan, ska l fa ste alt, f v a d der gror p å den, mark, fa m fat" plajet, ag ligeså,
på, denjord, der fa rste gang, bringes under plov i Kjamemarken.
K a n sk a l ikke brække jorden (plajefarste gang), sk a l k u n plaje ül vårsæd.
5
Ko, til bånd udleveres, fatn. K v is fanforvansket" båndene ellet"
binder i kornet, skal fan, betale 1 rdl. til godsetsfattige.
6
K a n skal tilligemed m ed de avtige slå, gårdens enge sa m t græsmarkerne,
fa v e n ag i skoven,. T å s e sk a l slås, to gange.
7
Tanderne sk a l udbringe gödningen, p å dem sammerplajedejord.
Ildkarslem sk a l sk e 2-3 uget" efter, a t banderne selv, f a r sået.
Testete a f m addingen kores u d am (fteråret
8
K ver bande s k a l selv, læsse ag sprede det mag, f a n karet" ud. Under magkarslen
sk a l der anvises græ sningsplads til festene i eng, mark eller skav,.
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9
"Bonden skalforetage 2 vinterrejser og 2 sarnmerrejser til Kgbenftavn eller Hage.
1 ovrigt karer de efter om gang alt ko m et bort til Hæstved, Tffigsted eller Soro
eller lige s å la n g tfiu ftovedgården. "Bonden leverer selv sække.
H vad der spilder p å vejen, betaler ftam.
T t læs er: H vede og ærter 3 tdr., rug 3 V2 tdr., byg 4 tdn, m alt og ftavre 5 tdr.
10
H ver bonde sk a l skære 10 læs tarv, passe den og kore den fy em til gårdeir.
Tndvidere 2 læs til deputeter til aflevering i Tybjerg bg efter anvisning.
11
H a n ska l skove, ftvadforvalteren anviser ftam, skære det i længde
so m kæpstokke. "Brændet og kvaset sk a l fta n ka re
til gården og læsse det a f efter anvisning.
12
H a n sk a l lukke g æ r deine om m a rk og ftave, opsætte n y e gærder
eller stengærder og forrette alt forefaldende ved a t skaffe gærdsel
eller staver, som det befales ftam. T 'ed etablering f f n y e gærder
eller skelg:öfter sk a l ftan udfare arbejdet ffter omgang.
13
H a n skal sam m en med' en karl tærske en dag om igen, f i n ftan selv, ftar
indkastet til udgangen a fm e j måned. Talder en ugentlig tærskedag p å en
ftelligdag, ska l den gores i den folgende uge. Hammer ftan ikke til rette tid
p å laden, bliver der straks lejet en anden p å ftans bekostning. "Bliver ftan karte
udover 2 timer, ska l ftan tillige betale 1 m ark og 8 sk. tildefattige, ”"M enfuld
H grl sk a l ftan sende til Tærskning, ej ftalu "Knas eller g am m el svag H u sm a n d ”.
T il a t bære kornet p å loftet skaffer bonden sehr sækkene. H a n medbringer selu
plejelstaj. Til rensningen sk a l ftan ftvert år sende ”en fa r "Pige eller rorig "Kone”.
H a n sk a l adlyde ladffogeden. H v is ftan ikke g o r det, koster det 2 mark.
14
Skek og vandgrafter sk a l banderne ikke passe.
"Dog sk a l de passe ftovedgrfften f r o torvemosen til cAssendrup skel.
15
H vert år g o r ftver bonde en spanddag m ed karl og
kar esvend til a t kore sten f f markerne.
16
"Bonden skal kline og rygge gårdens bygninger og vedligeholde gavlene.
Materialet anvises.
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17
£ade, kam -, fia- ag tarneluisene renser fian engang,
fæ -, fåre^, fianse- ag sninekusene to,gange.
18
'Vandingerne renser fian efter tilsigelse.
19
Kgm , fia, og fialm flytter fian, når det forlanges,
20
T il a t skanle gården,giner fian finert år en karl.
21
Til a t ”pille dinede”gieer fian fineit år en dreng.
22
Har, fiamp ete. sk a l fian plaje til og fijemkare, ellers, intet.
Ud over dette almindelige hoveri skulle der også ydes hoveri til det personlige herskab.
”‘Foruden anenstående egentlig til Forpagterenfaldende
(Arbejde er T anden pligtig a t farrette”:
1 dTgbenkannsrejse finert andet år.
1 dÇggerejse finert andet år.
1 d/æstoed- eller Sorarejse finert år.
T il a t kåre mag ag ja rd yd er banden årlig 3 spanddage med, karl ag karesnend,
4 gangdage am året m ed karl ag 6 gangdage m ed dreng eller pige.
‘U nis ejeren flytter, g a r finer bande 1 rejse på, 8 mil.
‘U nisforpagteren fratræder, g a r banden en rejse på, 4 mil.
diner bande fælder, saner, klanar ag skaner 17 fa n n starslaget brænde.
Til skanning a f oindfælder gares, 2 spanddage m ed karl ag karesnend.
dian sluffer sten til 3 fa n n eg æ rd e ag lægger dem efter befaling.
Til a t jæ nne torvemosen giner fian e n g a n g am året en karl eller dreng,
dian sk a l sein lenere alle nagne ag redskabet".
Følgende var ikke medregnet til hoveriet:
Kejser i kongens,, kirkens, ag skalens, tjeneste.
Arbejdet" ned neje ag sluser i finnmarken eller mellem, godsets, byer.
dieller ikke, finad det" måtte fa lg e a f fællesskabets, apfiænelse,, eller finad der fare-
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fa ld t ved afbrændte eller udflyttede gårde, eller ein favedgården skidle
brænde, eller om kvægsygdom m e sludle indtræffe o,.s.v,.
cAlle sådanne arbejder skulle banderne,forrette uden,fi^adrag i, fovesiet.
ligeledes skidle de uden, aflsortning i f averiet fjæ lpe finanden,
f v i s en eller anden ikke kunne overkomme arbejdet fjemme.
"Bandernefra Hjelmsalille fa r d e den særlige opgave a t h in g e poeten til "Pjngsted,
og bandernefra Orup skidle besorge poeten til favedgården,.

Arbejdstiden på godset var:
Tro, 1. oktober til 1. februar fr a d aggig til solnedgang.
1 den arrige tid f r a kl. 6 margen til 7 aften med 1 times, furile.
H a og k o m ekulle dog kores ind, så længe der var daglysning p å fimlen,.
Straffene for ikke at opfylde kravene var strenge:
"Udeblivelsef r a foveri f ie r tilsigelse straffedes, fo ruden ydelse a f erstatning,
farete g a n g med, 2 rdl. i mulkt, anden g a n g m ed 4 rdl., tredje g a n g m ed ”fæ stes
forbrydelse” ag s tr a f medfieetningearbejde i visse ar f ie r sagens, ametændigkedeis
Hoverireglementet slutter med nogle moralske betragtninger:
”Som nu Tybjerggårds ejer m ed dette H averirfeglem ent f a r pålagt sig adskillig
"Byrde og Tvang, alt i det Håb,, a t "Banden, isår f a n vidste, f v a d fa n s, bestemte
"Pligt, er, d a m ed desniere flid , Troskab, og cÆrekærfed skuldeforestå sit cArhejde,
både fjem m e og ved Hovedgården” ... ”så' p å det den velagte "Bande skal m indes
om, a t der ferved er sket f am, noget tilgode, sk a l f a n som til en "fendelse
levere p å Hovedgården fv e r t år etforsvarligt l æ s la n g fa lm , en H ane
og en Snes <Ægforuden den sædvanlige la n d g ild e”.

Hoverireglementet er underskrevet på Tybjerggård den 11. juni 1784 af Tyge Rothe.
Den 19. juli samme år meddeles det, at det er oplæst for samtlige Tybjerggårds bønder,
og genpart er tilstillet hver af byerne.
Det gjaldt indtil 1840, hvor det blev omstødt ved kendelse af Præstø Amts Landvæsens
kommission den 20. maj 1840 og ved Det kongelige Rentekammers resolution af 16. april
1841. Det blev afløst af et nyt hoverireglement af 1840. Men i 1843 og 1844 ophævedes
naturalhoveriet med nogle få undtagelser, og de kunne afløses med en årlig pengeafgift.
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Frihedstræ og
tiende sten

I Øster Egesborg og Mern i Sydsjælland
giver lokal begejstring for systemskiftet
i 1901 anledning til plantning af
„frihedstræ“ og opstilling
af „tiendesten“.

A f Thomas Nielsen
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På Staarby Fattiggaard i Øster Egesborg
sogn afholdtes et sognerådsmøde 28. sep
tember 1901. Datoen for dette møde var
måske ikke så tilfældig valgt. Den 29. sep
tember er ærkeenglen St. Michaels navne
dag, „Mikkelsdag“, og gennem århundre
der havde bymændene indtaget deres
pladser på stenene omkring maj træet for at
planlægge deres „Mikkelsgilde“, dvs. ter
minsdagen den 29. september for afleve
ring af landgilde såvel som tiendekomet
her i Øster Egesborg til deres herlighedsog kirkeejer på Lilliendal Gods. „Gilde“
betød ud over den forhadte komafgift
også: Broderskab & Drikkelag, og om den
slags bød Christian den V. 1683:
„Når Bønderne føre Tiendetageren sin
Tiende da maa hand give dem tilsammen to
Tønder Øl i deris Gildehus og ikke yder
mere med Øl eller M ad at give dennem
besværis!“

For eftertiden skulle tienden føres til
Lilliendals nyoprettede avlsgårds tiende
loft. 1 1958 overdrager Greve Ulrich Knuth
Øster Egesborg Kirke til menighedsrådet.
Om perioden fra 18. maj 1903, dato for
tiendeafløsningen, og indtil 1958, ved vi,
at den gamle „korntiende“ var blevet afløst
af betaling via ejendomsskatter.

Det ejendommelige frihedstræ
i Øster Egesborg
„Ved Sognerådsmødet 28/9 1901 indløb
der Skrivelse fra Rasmus Mogensen &
Jens L. Mogensen, Staarby, om Sogneraadets Tilladelse til at plante et Frihedstræ
paa Øster Egesborg Gade til et Minde om
Ministerskiftet. Det vedtoges, at Sogneraadet ikke havde noget imod, at de plan
tede et Frihedstræ på Øster Egesborg
gade, men Sogneraadet så sig i øvrigt ikke
i Stand til at henvise dem om Tilladelse!“
(Fra amtet!)

Ved salget af Vordingborg rytterdistrikt
29. september 1774 afleveres formodentlig
sognetiende for allersidste gang hos præ
sten i den velbevarede tiendelade. Køberen
var kommandørkaptajn Hans Gustav Lillienskjold af daværende Skuderupgaard
samt Øster Egesborg Kirke og kirketiende.

Frihedstræ (Tegning fra Goldschmidts
„Corsaren “ 28. januar 1842)

Tiendeladen ved Øster Egesborg Kirke. Tegning a f
Jette Jørgensen
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Systemskifte eller „Ministerskifte“ var
vel for Østeregesborgeme i 1901 en og
samme sag. Følgende „frihedsmænd“
plantede nu i efteråret og lige midt i by
gaden, Danmarks første og måske eneste
„Systemskifte/Frihedstræ“?
De huggede samtidig deres initialer i en
lille sten med årstallet 1901. Det var
brødrene Jens & Rasmus Mortensen,

Staarby - tømrer & brugsuddeler Kristian
Nielsen - ringer Jens Rasmussen - land
mand Hans Nielsen - smed Valdemar - og
gårdmand Wilhelm Hansen, Øster Egesborg (søn af væver Hans Hansen, Mern).
En spontan beboerbevægelse, idet ingen
af de daværende sognerådsmedlemmer ses
deltage i ceremonien, her midt på Øster
Egesborg gade. Dog ses en kontakt til na
bosognet Mern, fordi træet, der var et lin
detræ, blev hentet i Mern af parcellist Jens
Mogensen.
Vordingborg Dagblad skriver 16. juni
1965: „Frihedstræ faldt for udviklingen“.
En af dem, der var med til at plante fri
hedstræet, er den nu 88-årige smed, Valde
mar Kristensen, hans forbogstaver, V. K.,
står fremdeles i stenen, han udtaler:
„Det er skammeligt, det træ fa ld t“, og
hans søn fortsætter: „De kunne jo nok
have kørt uden om det træ, stærkere be
høver man ikke køre igennem 0 .E .! “
I hundredåret for systemskiftet 2001
genplantede Øster Egesborg beboerlav Fri
hedstræet, en ny lind. Beboerne flyttede
samtidigt stenen, nu med teksten „19012001“, til rabatten foran præstegårds
havens smukke kampestens mur.
Ifølge Lademanns Leksikon er et fri
hedstræ et revolutionært symbol, og det
blev plantet i Vienne i Frankrig 1790 som
et minde om det nye kommunestyre. Der
blev plantet i alt 20.000 træer i Frankrig
indtil Robespierres fald i 1794.
1 1840’emes Danmark blev træet også et
revolutionært symbol og vendt mod ene
vælden i A. M. Goldschmidts satiriske blad
„Corsaren“.

Om nogle revolutionære
tilbøjeligheder udgået fra
Øster Egesborg sogn
I efteråret 1841 bliver den 34-årige teolog
Peter Rørdam mod sin vilje kaldet til sog

net i Mern. Rørdam havde i nogle år dre
vet en fremragende undervisning på dron
ning Caroline Amalies asylskoler i Køben
havn. Her havde han ansøgt om stillingen
som Københavns skoledirektør. Han blev
imidlertid vraget af Christian den VIII på
grund af manglende administrative evner.
Grundtvigianeren Rørdam stod gennem
sine 16 år i Mern i et både personligt og
fagligt nært venskab til sin store åndelige
fader, N. F. S. Grundtvig, som i øvrigt
kaldte Rørdam „Bondepræsten i Mern“.
„De, kære Rørdam, skal opdyrke Herrens
Forsøgsmark!“
Fra det omtalte venskab foreligger en
meget kulturhistorisk, politisk og interes
sant brevsamling.

Peter Rørdam

Rørdam skriver fra Mern 19. oktober
1841:
„Kære Pastor Grundtvig! Over det
daarlige Vejr har jeg endnu ikke bereist
Kysten i mit Sogn, hvor ikke en tredie Part,
har saaet Rug - Jeg ville nu træffe nogen
rigtige Mennesker på Egnen - kørte rundt
i min nye Gig - men indtil i Torsdags var
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Pastor Søtoft 0. Egesborg den dygtigste og han falder så gjerne ind paa Jeremia
der over den ringe Lykke han har gjort fo r når han kunde glemme det, og man fo r
Resten kunde være sikker paa, at han ei gik
hen, det første det bedste Sted, og anførte
Eens Ord, så er han en ret underholdende
M a n d ...“
12. november skriver Rørdam:
„... Søtoft var gnaven, men blev mild,
da han fik Deres H ilsen!“
Forholdet mellem Søtoft og Rørdam
kølnes, men især finder Rørdam Øster
Egesborgeme, med kirkeejeren Lilliendal i
spidsen, oprørske.

17. juni 1842:
„For et par Dage siden satte jeg min Ri
dehest paa Græs. Igaar Nat havde nogen
stjaalet begge Fremskoene paa den - uden
videre brækket dem fra. Dog Hovene var
ikke spoleret. Det var nærgaaende. Jeg
paastaar, det er de Egisborg Tyve som gør
Spektakler ovre hos os - f o r Ræven stjæler
ikke ved sin egen Hule . . . “
Rørdam skriver den 14. marts 1843 om de
gudelige forsamlinger:
„Forsamlingerne har jeg ikke mærket til
senere. Derimod udbrede de sig i Øster
Egesborg “.
Den 21. februar 1843:
„Nu varer det næppe længe, fø r jeg har Gu
delige forsamlinger her i Sognet; sidste
Søndag holdtes en meget talrig Forsamling
i Staarby, 0. Egesborg Sogn, en Naboby til
Mern, og da Lederne rejste, sagde de, de
vilde komme til Mehrn paa Søndag. Men
om de faae Fremgang her, vil Tiden vise. 1.
Fordi her gaaer Folk særdels flittigt i
Kirke. 2. Fordi jeg har i Sinde at blive
Hjemme og lade dem, der gaae i dem, skytte
sig selv, Søtoft er meget misfornøjet - mig
er det hele i Grunden en ligegyldig Sag . . . “
Rørdam skriver om flere verdslige møder:
„Sogneforstandere og Bondestanden her i
det sydlige har holdt et stort Møde med en
Bonde som har svoret „Herremændenes
Død og Undergang “ Peder Hansen,
Lundby. Han førte ordet, og han er smuk,
veltalende og meget oplyst. Jeg skal senere
naar jeg ret fa a r Underretning, fortælle
Dem a l t ... “

Nicolai Bierfreund Søtoft 1790-1844.
Teolog og dramatisk forfatter.
Søtoft afløser 1821 N.F.S. Grundtvig
ved Præstø Kirke.
Fra 1835 og til sin død 1844
er han sognepræst
i Øster Egesborg.
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Fire år senere, den 27. januar 1846, for
tæller Rørdam Grundtvig om de dorske
bønder og den „smukke“ P. Hansen,
Lundby:
„... Da jeg i forrige Uge (ved mine
Forelæsninger fo r Bønderne) kom dertil,

hvor Svenskerne 1660 sagde: at det kan
være Jer (de danske Bønder) det samme
om Jeres Konge hedde Gustav el. Frederik
da faldt det mig ju st ind, at det er Bønder
nes Tankegang i Grunden. Thi naar Stilen
forandres lidt kunde jeg gerne troe at Pe
titionerne til Stænderforsamlingerne var
forfattet a f Peder Hansen i Lundby. “
Man fornemmer her Rørdams angst,
men samtidig en vis nyfigenhed over for
nogle spirende „folkelige“ bevægelser i
Øster Egesborg. Én af de bevægelser, der
kun fem år senere skulle blive vendt mod
ham ved hans politisering og fordømmelse
af væver Hans Hansen, Mern, såvel som
mod den „smukke“ bondeven, husmands
fører P. Hansen, Lundby.
De to sidstnævnte var flittige deltagere i
de gudelige forsamlinger i Øster Egesborg.
En bevægelse, der ikke var så upolitisk
endda ...
Om majfesten i Mern Hestehave 28. maj
1843, som nu var 10-års dagen for De
Rådgivende Stænderforsamlinger af 1833,
skriver Rørdam til Grundtvig 18. juli 1843:
„... hvorledes vor Maifest er gået af; thi
senere har den Festfaaet en lang Historie,
og det ganske uventet, og muligt bliver den
endnu længer.
Anledningen var: Da det Hele var
næsten forbi, kom Skovrider Smith (Høv
dinggård), der synger meget smukt, og bad
om han måtte synge: Kongehaand & Folkestemme? hvortil jeg naturligvis svarede
ja, da Sangen var ude, talte jeg: Altsaa
mine Herrer! at Kongens Haand og Fol
kets Stemme maa vinde i Kraft og i Frihed,
det vil vi ønske. Hvortil de faa, som havde
deltaget i Sangen, raabte Hurra!
Men i det samme traadte Gartner Ludvigsenfra Lilliendahl, der i øvrigt gaaer i
min Have ... frem og raabte: Leve Consti
tutionen! hvortil jeg naturligvis svarede:
nei ingenlunde! det var at Kongens Haand

og Folkets Stemme maatte vinde i Kraft
som i Frihed, vi ønskede, og det Ønske vel
signe Gud. Hvorpaa Ludvigsen gik, og
Smith sang: „Grønnes Danmarks Bøge
skove “ ... “
Så vidt Rørdams opfattelse af den af
Grundtvig anbefalede fest. En fest, der
især skulle hylde det i tiden og på egnen
meget upopulære enevældige kongepar.
En fest som Rørdam opfattede som særde
les velstyret.
En unavngiven journalist fra Københav
nerposten var imidlertid til stede og hørte
talen om Constitution og frihed som en
væsentlig afbrydelse, der overdøvede Rør
dams indledende tale. Og forsamlingen
nægtede derfor at råbe hurra for maje
stæterne.
Journalisten skriver:
„... at de fø rst ville råbe Hurra, når Øn
skerne om Skattebevillingsret og om Tryk
kefrihed fo r Folket - ansvarlige Ministre
og flere lignende Krav er blevet op fyld t...
og „Et Leve fo r Constitutionen“ blev be
svaret med kraftige og længe rungende
Hurraer i Skoven! “
I indlæggets slutning ligger der en art
anklage mod arrangørerne af festlighe
derne:
„... Da nu Festen saaledes var endt, er det
rigtignok meget at beklage, at Slutningen
skulde tage en så sørgelig Ende, idet et
ungt Menneske tilsatte Livet, derved at en
a f Kanonerne sprang ved Affyringen, det
var en Bondekarl i Livets bedste Alder, ik
kun 22 Aar ga m m el. . . “
Altså, en hidtil ikke nævnt, men „ubety
delig“ slutning? Imidlertid får Rørdam til
sendt et oprevet og vredt brev fra Dronning
Caroline Amalie brev sammen med
„Denne Københavnerpost“. Dette brev
savnes desværre som andre ubehagelige i
samlingen.
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Mødelederen Rørdam får nu et polititil
hold, og de mange ellers venlige breve fra
dronning Caroline Amalie udebliver i en
femårig periode - lige indtil efter valget til
den Grundlovgivende Rigsforsamling 5.
oktober 1848.
Rørdam bagatelliserer herefter sagen
over for Grundtvig:
„... Jeg skrev nu til Amtmanden og Berlingske Tidende, at jeg der var tilstede,
ansaa det hele fo r Ingenting! og har da
siden ikke hørt videre fra den Kant, men
des mere herhjemme - (Liliendal - Østeregesborg Kanten) - med Gartner Ludvigsens Tilhængere. De forstaar, Forvaltere Forpagtere og den slags, fordi jeg som
sand Bondeven omgaaes Bønder som
Medmennesker ...D e blev rasende da de
så på Prænt at deres Tale var drevet Hjem.
Søtoft er iblandt de meget misfornøjede.
Han prædikede ikke den Søndag Festen
var, fo r som han sagde mig, „Deres Fest
berøvede mig alle mine Tilhørere! Vi be
gyndte ellers først om Eftermiddagen Kl. 3
- Søtoft gik saa des troligere til alle og en
hver, han kunne få fat, og satte Blod i dem;
fo r i hans Øine var det hele galt fra Be
gyndelsen til Enden. Men ved den Lejlig
hed blev altsaa Deres Sang: „ Velkommen i
den Grønne L und“, trykt i Berlingeren!
Kongen og Dronningen var igaar i Vor
dingborg ...; men det var dødt og kedeligt
- ikke et Hurra, ikke et Kny ...
Kongeparret rejste til Møen, hvor det
rimeligt bliver endnu kedeligere... Byfoge
d en fik et Komplet Nei fra Borgerne om at
give noget fo r at fa a Byen pyntet. A f
Præster var der faae til Taffels i Vording
borg ej engang var Provst Nielsen i Lan
gebæk inviteret. . . “
Bonde- og husmandsuroen i Sydsjæl
land 1848 kommer i særdeleshed til ud
tryk i sognet Øster Egesborg. Efter
martsdagene i 1848 arbejdede en landbo
kommission på at ændre pligtarbejdet og
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en lovgivning af 27. maj, hvor enhver
kunne købe sig fri, form edelst 1 mark for
hver arbejdsdag for en del fæstegårdmænd, men især de mange ugedagshusmænd så sig ikke i stand til at købe sig fri
af deres gods. Problemet var størst i GI.
Præstø og Sorø amter, hvor 40% af be
folkningen udgjorde fæste- og hoveri
gørende bønder.
Det var da også i disse områder, at agi
tatoren Peder Hansen, Lundby, virkede.
Han skrev til sit blad, Almuevennen, om
opstandene især på de syd- og østsjælland
ske godser.
Lekkende gods ejedes af Josias RabenLeventzau, og alle hans beboere i lands
byen Lekkende var fæstere. Her i den
nordøstlige del af det oprørske Øster Egesborg sogn kunne man i maj 1843 læse i
Almuevennen:
„Søndag den 24 Mai mødte en Deputation
afH usm æ nd hos Besidderen R. L. Lekkendegård, medbringende et skriftligt udfor
met Tilbud om at betale 8 Rigsdaler i A f
løsningfor 52 Arbejdsdage, 6 Arbejdsdage
i Skoven og Høst a fe n Skovlod.
R.L. svarede, at man underbød ham
med denne Sum der svarede til (kun) 10
Skilling om Dagen. En a f Deputationens
Medlemmer, Anders Olsen, sagde da, at
han gerne vilde gå med til hele 10 Rigsda
ler i Afløsning. Det fandt Godsejeren tilsy
neladende acceptabelt, fo r han begyndte
nu at tale om, hvorledes de enkelte Lands
byer kunne komme op til ham og aftale en
Ordning.
Deputationen gik efter Mødet med R. L.
tilbage til Landsbyen, Ugledige, (Allerslev
sogn), hvor der hos Husmand Peter Niel
sen var samlet 18 a f Husmændene fra Lek
kende Gods fo r at afvente, hvilken Besked
Deputationen havde fået. Og her fik A n
ders en ublid Modtagelse. Han blev skældt
ud - „Farisæer“ var en a f Anklagerne og han fik smidt 4-5 Glas Brændevin i A n
sigtet, han blev trukket i Håret og man slog

ham i Ansigtet. Hele Mødet endte i en Tu
mult, der førte til, at Peder Nielsens Kone
fik „Krampeslag “! “

Præstø Torv

Det dramatiske valg til den grundlovgi
vende forsamling, på Præstø torv 5. okto
ber 1848: Her havde bondevennerne stillet
den i dannede kredse forholdsvis ukendte
væver H. Hansen op imod den national
liberale stænder deputerede professor
theol., H.N. Clausen, Kbh.
H. Hansen var imidlertid allerede 1846
valgt som bondevennernes kredsformand i
kreds 4, Præstø kredsen. Et valg, der skulle
have fundet sted ved en forsamling i Øster
Egesborg anbefalet af den omrejsende
bondevens agitator Peter Hansen, Lundby.
P. Rørdam havde oprindelig, men for
gæves, opfordret Grundtvig til at stille op
for de nationalliberale i Præstø-kredsen.
Sammen med den nye præst i Øster Egesborg, Pastor Dorf, gjorde han et ihærdigt
arbejde for Clausen. (Søtoft døde 1844).
Udfaldet af valget blev som bekendt kun
330 stemmer til Clausen mod 540 til Hans
Hansen ...
Rørdam, der var valglederen på Præstø
Torv, blev meget vred: „Jeg slog ganske
mine Knoer til Blods derude i Præstø“,
men han fortsatte ufortrødent sin fordøm
melse af Hans Hansen på prædikestolen
søndag den 8. oktober i Mern kirke med: „I

Dårer, hvorfor valgte I Røveren, Barabas?“
- dvs. H. Hansen. Resultatet udeblev ikke,
idet hans store trofaste menighed gennem
syv år nu blev indskrænket til herskaberne
fra Iselinge, Nysø og enkelte Præstøbor
gere, indtil han 1857 blev indkaldt som
dronning Carolines hofpræst på Sorgenfri
slot i Lyngby sogn.
Navnlig Hans Hansens mange sikre
vælgere fra Øster Egesborg sogn, der hid
til trofast søgte Rørdams prædiken og liv
lige salmesang, kom aldrig mere i Mern
kirke. Beretningen til Grundtvig om det
„ulykkelige valg“ savnes, men 15. oktober
1848 skriver Rørdam til svogeren Heiberg:
„Nu har jeg sagt dem, (menigheden), det
er Lyst til Vold og Rov der leder dem til at
stemme saa - A f hele 0. Egesborg Sogn
stemte alle paa 5 nær paa den plettede
(Hans Hansen) og i Mern a f 125 stemte 74
på H.H. - Jeg vender dem Ryggen, thi nu
ved jeg, hvad Folk jeg bor iblandt - giver
dem ei Haanden, siger ikkun: „Krage
søger Mage “! “
18. august 1849 skriver Rørdam til
Grundtvig:
„Det glæder mig, at vi få r Dem herud,
Kære Grundtvig og ved Guds Hjælp igen
kan høre Dem på Rigsdagen - her er nu
Fuldkommen Stilhed ang. Valgene, idet
Øster Egesborg som jo er Bondevennernes
Hovedsæde er Gud være lovet flyttet fra
Præstøkredsen til Vordingborg ... “
Den 10. november 1848 og under meget
ringe valgdeltagelse bliver Grundtvig
valgt i 4. kreds, Præstø, i stedet for Hans
Hansen, der havde set sig nødsaget til at
trække sig efter den solide smædekampagne imod ham, der var iværksat af Rør
dam og fire andre præster på egnen.
Bondevennernes tab af deres retmæssigt
valgte Rigsdagsmand H. Hansen udløser
en harme mod Grundtvig. I sin egenskab af
valgkredsformand forlangte H. Hansen nu
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et nyt valg på Præstø Torv 10. november,
hvor Grundtvig først taber valget, men da
modkandidaten (Jens Jensen, Udby) træk
ker sig, bliver Grundtvig valgt af de få til
stedeværende, der en måned tidligere
havde jublet over H. Hansens store sejr.
Nu forløber en rimelig politisk borgfred
i det urolige „Bondevennernes hovedsæde,
Øster Egesborg“ indtil 1901. Ret ubemær
ket flytter den beskedne, upolitiske yngste
søn af væver Hansen, Mern, til Øster Egesborg hovedgade (Hans Hansen er død
1867), Vilhelm Hansen gifter sig med
gårdmandsdatteren Dorthea Christoffer
sen.
Den unge Vilhelm har givet følt sig tryg
her blandt faderens tro rebeller, i hvert fald
ses hans initialer, V. H., hugget sammen
med de øvrige bymænds, i den nu nedgra
vede del af stenen ved frihedstræet af
2001. Der findes desværre ikke noget avis
referat fra en eventuel festlighed i 1901
omkring plantning og stenrejsning.

Inden vi forlader Øster Egesborgs Fri
hedstræ: Ved en forespørgsel i 2003 til tid
ligere sognerådsmedlem i Øster Egesborg,
Gdr. Harald Olsen, Rødstofte, om der
havde været en særlig kontakt op gennem
1900-tallet imellem Øster Egesborg og
Mern sogneråd, når man henholdsvis har
tinglyste mindesmærker for systemskifte
som tiendeafløsning?
Harald Olsen svarer: „Nej! Ikke ud over
at vi havde vejtromlen tilfælles. “
Mern sogn får to politiske forsamlings
huse. Som en udløber af omtalte Memfester og bondevennernes senere kraftige
virke på egnen, rejses i 1888 af partiet, der
nu hedder „Det forenede Venstre“, forsam
lingshuset. Som et modtræk, eller måske
„tak for valget 5. oktober 1848“, rejser en
kreds af Præstøborgere tilhørende partiet
De Nationalliberale, nu „Højre“, i 1890 de
res forsamlingshus i Mern.

Danmarks første tiendeminde
sten rejses 1903 i Mern
Fra Mern sognerådsprotokol kan læses:
„Mern Sogneraad afholder Møde i Mern
Pogeskole 5. september 1903.
Punkt 14:
MINDESTEN! Et Udvalg til Rejsning afen
Mindesten fo r Tiendens Afløsning androg
om at erhverve en dertil egnet Sten, der
ligger som Dæksten over den saakaldte
„Højbro“ over Kindvigvejen.
Det tillades! Mod at Udvalget sætter
Broen i stand igen “.

Mindestenen ved Øster Egesborg Kirke
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Senere:
„Mern Sogneraad afholder Møde i Kind
vig Forsamlingshus 27. Febr. 1904, og fra
Udvalget fo r Rejsning a f Mindestenen fo r
Tiendes Afløsning forelaa en Skrivelse om:
At Sogneraadet overtager Mindestenen til
Fremtidig Vedligeholdelse, navnlig Plad
sens Renholdelse. Hvilket vedtoges, samt
at søge Amtet om tilladelse hertil! “

Præstø Avis 18. oktober 1903 indleder:
„Det blev Mern, Væver Hans Hansens
Gamle By, der fik Æren a f at rejse denne
FØRSTE Sten til Tiendens Afløsning . . . “
Væver Hans Hansens liv og virke i
Mern 1841-67 blev først langt senere i
hundredåret for grundloven, i 1949, be
skrevet andre steder. Men rejsningen af
tiendestenen i Mern ville have glædet ham
og enhver bondeven, der havde tiendeaf
løsningen som en hjertesag: „Den urime
lige Skat der alene tyngede Samfundets
svageste!“
Avisen fortsætter:
„I Midten a f den sydlige Del a f Sjælland, i
Landsbyen Mern - 1 Milsvej fra Præstø - i
en driftig By, hvor flere Dampskorstene ra
ger i Vejret, staar altså nu Stenen, der ud
trykker Taknemmelighed hos Bønderne i
Mern og Omegn, fordi de blev Tiende
byrden fri. Den har få et en udmærket
Plads, nær ved Alfarvej, hvor alle kan be
skue den. Som Genbo har den et gammelt
Majtræ, plantet i Forbindelse med M ajfe
sten, og omkring hvilket Majgreven, M a
jgrevinden og Følget med friskt udsprun
get Bøgeløv i Haaret dansede rundt i
gamle Dage, hyldende Gudinden Maja.
Her glemte de Tiendetælleren og de
Trælsomme Hoveridage ... “
På den anden side af gaden lå „For
brugsforeningen“ ganske rigtigt, med de
14 bysten og maj træet foran. Det var denne
driftige Mern Brugsfore
ning, der i
Dan

mark 1876 gav anledning til „brændevins
dommen“.
En lovgivning, der fastslog, at brugsfor
eninger på landet nu måtte handle med
brændevin og især kolonialvarer, dvs. at
nogle stolte beboere ikke længere skulle
rejse til storkøbmændenes Præstø efter
luksusvarer, men kunne handle frit i den
store landsbys brugs.
Vilhelm Lassen, redaktør, politiker (1861-1908).
Vilhelm Lassen blev ministeriet 1. C. Christen
sens finanspolitiske medarbejder i 1901 og med
virkede i skattelovgivningen a f 19. maj 1903 med afløsningen a f tiendeskatten. Vilhelm Las
sen blev i 1905 finansminister, det var i Svendborgkredsen han blev indvalgt i reformpartiet.
Politisk befandt han sig hos Venstre, som en
„Hørup discipel'1, og i resten a f hans korte liv
ud, kæmpede han som journalist og politiker fo r
småkårslandmændene.

Præstø Avis 18. oktober 1903,
Mern Torv kl. 3:

Tiendestenen
i Mern

Parti fra Mern

„Vilhelm Lassen begyndte med at minde
om, at da Tienden blev indført var den ikke
uretfærdig. Den blev lagt på alle Stænder
til Fremme a f aandelige Formaal. Det var
først da den blev væltet fra de Store over
på de Smaa, at det blev en uretfærdig Skat.
Det gik jo gerne saadan, at de Store, der
bedst evnede at bære Byrden væltede den
over paa de, der var belæsset nok i Forve
jen - Loven blev forhadt saaledes som alle
Undtagelseslove bliver det.
(Stærke Hør!)
Lad saa Sløret falde fo r den første M in
desten fo r Tiendeafløsning falde! Idet vi
giver det Løfte, at vi ikke vil gøre os skyl
dige i det, som vi bebrejder andre Stænder
at have gjort mod os. Lad Sløret falde! Idet
vi udtaler: At den Bondestand, der i Dag
er stærk i Kraft a f den almindelige Valgret,
ikke vil lave Undtagelseslove fo r de
Smaa! “
Faderen til stenen, sognerådsformand
Hans Hansen, takker af, og Præstø Avis
skriver:
„Gdm. Hans Hansen ,Taageby traadte
derpaa frem og takkede alle, der havde
været med til at give Bidrag til Stenen, tak
kede Hovedbestyrelsen fo r Præstø Kred
sens Demokratiske Forening samt Murer
mester Frandsen, Mern, og Godsejer
Lassen, Høvdinggaard fo r Pladsen, Stenen
stod paa.
Den første som Lejer
Den sidste som Ejer
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Yderligere fremgår det ikke af avisen,
om tiendetageme godsejer Lassen og da
værende pastor Spang talte, da disse
næppe har været til stede.
Dansk Præsteforening starter sit virke
1894 i protest mod loven om tiendeaf
løsningen, idet man fandt de fremtidige
monetære præstelønninger alt for lave, når
de nu skulle udarbejdes på baggrund af de
sidste 10 års kornpriser, der rigtig nok var
1800-tallets laveste.
Begejstringen på festdagen syntes såle
des entydig. Her må det nok erindres, at vi
befinder os ved systemskiftet af 1901, og
hvor en venstre side af salen endnu vejrede
frihed - og morgenluft. Og hvor en enig
forsamling på Mern Torv kunne råbe
„hørt“ og mange hurraer ...
Her slutter den alvorlige del af festen,
hvorefter 150 indbudte gæster samles til en
fællesspisning i forsamlingshuset! - hvor
der blev holdt mange taler, der ikke skal
refereres her, idet man navnlig takkede
hinanden og først og sidst priste reform
partiet Venstre og Systemskiftet af 1901,
der sandt nok havde banet vejen for tien
deafløsningen.

Kort om lovgivningen
Her i hundredåret for tiendestenen i Mern
er det desværre ikke muligt at få oplyst,
om tienden 1903 blev lagt i penge eller
kom, da Høvdinggaards godsarkiv savnes.
(I andre sogne findes langt op i tiden og på
trods af ny lovgivning, individuelle aftaler
om kom og andre naturalier - måske begge
former). Imidlertid er det sandsynligt, at
Mern sogns tiende indtil 1922 blev lagt i
rede penge hos kirkeejeren, godsejer Emil
Lassen, Høvdinggaard.
Mern Kirke og tiende tilhørte 1689
Anna Elisabeth Lindenov, Bækkeskov,
men købtes af Høvdinggaards godsejer
Hagen i 1799.

Høvdinggaard overdrager 1912 kirken
til staten, men først i 1922 modtager me
nighedsrådet endeligt skøde på Mern
Kirke (ses i Langebæk Lokal Historiske
Arkiv). Nu kan tiendekommissærerne af
slutte deres arbejde, og alle i sognet betale
indkomstskat!
Loven af 15. maj 1903 bød, at tienden
skulle afvikles og betales efter taksten
1903 med 25 gange gennem 55 år, de re
sterende 30 gange skulle staten dække.
Tiendeskatten fra 1066-1966 var en
langsommelig lovgivning. Indtil 1958 be
talte man således rester af den ældgamle
skat til den i 1903 oprettede tiendebank,
via amtsstueskatteme. Lokalt blev tiende
spørgsmålet ikke endelig afviklet før efter
1966. Det skyldes, at Øster Egesborg me
nighedsråd først overdrages kirken fra Lilliendal gods i 1958.

„Den glemte sten“
Præstø Avis 18. oktober 1903:
„Tiendens Tid er forbi! Om en del år er
den kun kendt a f Navn fra Skolestuen ..."
Efter Festen i 1903 stod mindestenen
med indskriften: Til Minde om ... - Stenen
blev til dagligt overset som den stod på
hjørnet af den amtsvej, der førte trafikken
nordfra - videre over Kalvehave til Møn.
Amtsvejen blev navnlig her i automobi
lernes barndom benyttet til københavner
nes søndagstur til Møns Klint. Ifølge over
leveringer hændte det, at en bil stoppede
her på det gamle torv, og man spurgte en
Mernbo, om det var en sten rejst til ære for
Hans Hansen? Svaret lød endnu på denne
tid (1910-1949), at Hans Hansen havde
man aldrig hørt om, ligesom man ikke
kunne huske, hvorfor den sten stod d er...
Nogen kunne vel dengang have drømt om
total skattefrihed.
Det forlyder, at der i sognet bredte sig en
afmattet begejstring for denne tiendeaf
løsning.

100-års tiendefesten i Mern
Vordingborg Dagblad lørdag den 18. okto
ber 2003 konkluderer således:
„For 100 år siden festede 300 - i lør
dags kun de halve, måske fordi regerin
gens skattestop IKKE har bragt skatte
trykket blot tilnærmelsesvis ned på tiende
skattens niveau - og momsen eksisterer
stadig! “
På festdagen var der som for 100 år si
den igen opstillet en komhob på hver side
af stenen. I hobene var det tiende neg ind
hyllet i et sort klæde, som symbol på den
forhadte skat.
Festen blev indledt med en trompetfan
fare ved Tony Zinck, Skibbinge, hvorefter
Mern kirkekor, under ledelse af Sonja
Jensen, Øster Egesborg, sang Grundtvigs
høstsalme til Mern Kirke (september
1843) „Nu falmer skoven“. Herefter talte
borgmester Henrik Holmer, Langebæk
Kommune, og fulgte delvis Vilhelm Las
sen op med ordene: „Tienden havde efter
hånden udviklet sig til en ensidig afgift,
der især ramte egnens småbønder“ - og
andre skulle have mumlet, at skattetrykket
ikke var blevet mindre med årene. Herefter
afslørede borgmesteren en informations
tavle (se næste side) og sluttede af med at
plante et nyt frihedstræ: En spidsløn.
Denne sidste handling melder avisen intet
om i 1903.

Fra Tiendefesten i Mern 18. oktober 2003.
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Tiendestenen i Mern

De fri og ufri jorder
På matrikelkortet fra 1816 over Mern Sogn, ses de skattefri herregårdsjorder, der sammen med præsteog skolejorden endnu i 1919 udgjorde mere end en tredjedel a f sognets tiende belagte „Bondejord“
Danmarks eneste tiendesten blev rejst a f ca. 300 taknemmelige Mern beboere den 18.10.1903, som et
minde om Danmarks almene indkomstskattereform a f 15. maj 1903, Tiendeafløsningen. Initiativet til
stenens rejsning kom fra den historisk interesserede sognerådsformand Hans Hansen, Togeby. Hans
Hansen har tegnet nærværende ornamentik: En drage, der sluger bondens tiende neg i hoven. Bemærk
kongekronen øverst på stenen, der er en tidligere Vildtbane sten. Stenens 7 m2 grund, blev i 1903 skæn
ket sognet a f daværende gods- kirke- og tiendeejer, Emil Lassen, Høvdinggaard. Lassen ejede og bort
fæstede på dette tidspunkt den overvejende del a f bondejorden i Søndre Mern til gård- og husmænd i
byen.
Som landsby adskilte Mern sig i 1903 fra nabobyerne. I Mern havde man ca. 80 håndværkere, og de
handlende strømmede til. Man havde stiftet „Mern Jaandværkerforening“ i 1899. Her var mejeri, en ny
industri med saftstation fra 1902, og også tegningerne til den vordende „Stationsby Mern“, lå på bordet:
Station og posthus er fra 1912-23. Blandt de 300 tiendefrie gæster på festdagen var også husmænd og
håndværkere i byen, der nu ikke længere skulle lægge 10% a f deres møjsommeligt dyrkede afgrøder uden
fo r byen. Bemærk på kortet de mange parceller (af ca. 2 ha.) udenfor byerne Nørre & Søndre Mern.
Fra informationstavlen ved tiendestenen.
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Kilder:
Præstø Avis 1903
Vordingborg Dagblad 1965 og 2001
Københavnerposten 1843
Almuevennen 1848
Øster Egesborg & Mern Sognerådsproto
koller 1901-1904.
Landsarkivet, Jagtvej, København
Om „Gudelige bevægelser i Sydsjælland“
ved: Aage Lambert-Jensen, Årbog for Hi
storisk Samfund for Præstø Amt, Ny
række, bind 4, 1953-56, s. 247-62.
Om „Husmandsagitatoren Peder Hansen,
Lundby“ ved Ole Stender Pedersen, Årbog
for Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny
række, bind 5, 1957-61, s. 189-219.
H .E Rørdam:“ Peder Rørdams Breve“,
bind II 1892.
H. P. Hansen „M ehm-Festeme“, H. P. Han
sen, Årbog for Historisk Samfund for
Præstø Amt, Ny række, bind 3, 1947-52,
s .195-215.

H.P. Hansen om Væver Hans Hansen,
Mern: „Fra Enevælde til Folkestyre“ 1943
(om samme) Thomas Nielsen „Fri For Til
tale“, 1998
Claus Bjørn, om husmanduroen i Sydsjæl
land:“ Ånden Fra 1848“, udg. 1981
Claus Bjørn: „Tak for sidst“, om P. Han
sen, Lundby 1982.
Vestergaard Kristensen:
„Salget af Vordingborg Rytterdistrikt,, Hi
storisk Samfund Præstø Amt, 1975.
Om tiende: L.C. Borup „Den danske
Landboret“, 1873.
„Dansk Præsteforenings jubilæums skrift“
af 1994.
Billedmateriale privat og Langebæk Lo
kalhistoriske Arkiv

Thomas Nielsen
Født 1936, Mem. Udlært mejerist. Imigration Canada 1958-60. Drev
en større mælkeproduktion i Mern 1961-88. HF i historie og dansk.
Læst landbohistorie på KUA 1989-1994. Forfatter til 18 lokalhistori
ske skuespil. Medstifter af Langebæk Lokahistoriske Arkiv. 1998 for
fatter til en bog om Danmarks folkestyre i 150 år, ”Væveren fra
Mern”.
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Årsberetning
Årsmødet, der blev holdt på „Lolles gård“
på Nyord, indledtes med et meget under
holdende foredrag af Kirsten Liitchen Lehn, der fortalte om „Toldere og Synde
re“ på Møn, og det var dejligt at mange
igen i år mødte op. Ved generalforsamlin
gen genvalgtes Olav Foged Olsen og
Svend Jørgensen til styrelsen, og nyvalgt
blev Hanne Tømmerup, Fensmark.
Forårsturen til Vendsyssel havde god til
slutning og er beskrevet af en af deltager
ne.

nerordenen og derefter tage os med på
kirkegården og rundt i det gamle Maribo.
Turen fortsatte med Ove Nielsen som gui
de til de inddæmmede arealer ved Rødby
fjord, polakkasemen og Engestofte kirke.
Den 11. september mødtes ca. 50 delta
gere for at se Gjorslev slot, hvor godsejer
P. H. Tesdorpf viste rundt og fortalte om
slottets historie. Derfra gik turen til Hol
tug kalkværk/kridtbrud. Vejret var, som
når det er bedst på en septemberdag. Efter
at vi havde nydt den medbragte kaffe gav
Egon Damgaard en orientering om stedet,
og turen afsluttedes med en spadseretur i
kalkbruddet.

Gjorslev slot

Egon Damgaard fortceller om Holtug kridtbrud.

Sommerturen gik til Lolland. Første
besøg gjaldt Maribo domkirke, som vi
desværre ikke kom ind i, da der den for
middag var to bisættelser. Hr. Hummelmose, der skulle have vist os kirken, gav
os alligevel en god oplevelse ved på rui
nerne af klostret at fortælle om Birgitti

Kajfe på kanten a f Holtug kridtbrud.
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Årbogen bliver tilsendt medlemmerne,
men at den også har interesse for andre
viser sig ved henvendelser fra mange for
skellige, der beskæftiger sig med historie,
og som ønsker at bruge den som kildema
teriale. I den sammenhæng har det været
en hjælp, at vi sidste år fik udgivet et regi
ster over årbøgerne 1912-2002.
Præstø amt blev nedlagt for mange år
siden, nu bliver det regioner og ikke
amter, men forhåbentlig vil der stadig
være mange, der interesserer sig for histo
rien i det gamle Præstø amt.

I mindeparken ved Rødby fjord.

Det er glædeligt, at der har været god
tilslutning til foreningens arrangementer.
Vi har endda oplevet, at medlemmer i for
bindelse med en rund fødselsdag eller et
årligt møde med gode venner har brugt en
udflugt med Historisk samfund som op
takt til hyggeligt samvær.

Allis Bro

Forårstur til Vendsyssel
Den 20. maj drog vi af sted mod Jylland.
Der blæste en strid nordvestlig kuling, så
det lunede, da vi umiddelbart efter Store
bæltsbroen fik serveret kaffe og rundstyk
ker.
Første mål var Jelling med såvel det
nye museum som kirken. Museet er ind
rettet i tidens ånd med klare beskrivelser
af området og historien suppleret med
gravfund og runeindskrifter - intet overf
lødigt, men meget oplysende. Udsmyknin
gen i den nyrestaurerede kirke har Jørn
Larsen fra Næstved stået for. Efter stop for
frokost og eftermiddagskaffe nåede vi
frem til vort hotel i Brønderslev.
Andendagen oprandt med strålende sol,
og det holdt hele dagen, men stadig med
en frisk kuling. På turen i det nørrejyske
havde vi fået en ekspert med, Flemming
Strange, som på glimrende vis informere
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de os om de steder, der skulle besøges. Vi
indledte dagen med at køre til Lindholm
Høje, et gravfelt fra jernalder og vikinge
tid, som blev udgravet sidst i 1950-erne
efter at have været dækket af et meterhøjt
lag sand i flere hundrede år. På stedet er
også en fint museum. Efter en tur gennem
Store Vildmose kom vi til Jetsmark kirke,
der er rigt dekoreret med kalkmalerier, der
beskriver såvel religiøse som dagligdags
begivenheder.
En af turens topoplevelser var besøget
på Børglum kloster, hvor Anne Rottbøl,
der repræsenterer 6. generation af ejers
lægten, meget engageret viste rundt og
fortalte om stedets historie der går 1000 år
tilbage. Børglum har været kongsgård,
blev senere kloster og bispesæde. I 1665
overgik det til privateje, og en af ejerne
var generalbygmester Laurids de Thura,

Metodistkirken i Frederikshavn.

der har sat sit præg på kirken, som vi ser
den i dag.
Turen gik videre til Rubjerg fyr, der
blev slukket i 1967. Desværre måtte vi af
trafikale grunde nøjes med at se det og
Rubjerg Knude på afstand. Dagens sidste
besøg gjaldt den nedstyrtningstruede
Mårup kirke, der allerede 1926 blev luk

ket for kirkelige handlinger. Imponerende
er udsigten fra kirkegården, hvor nogle af
gravstenene fortæller om afdødes endeligt
i forbindelse med jobbet som rednings
mand.
Tredjedagen begyndte godt - rent vejr
mæssigt - men, det skulle vise sig, at
meteorologerne fik ret i deres forudsigel

Mårup kirke.

93

ser, regnen kom, men heldigvis på et så
sent tidspunkt, hvor vore aktiviteter ikke
blev forstyrret noget videre.
Første punkt, besøg på Voergård hvis
bygninger har ført en noget omtumlet til
værelse indtil 1955, hvor rigsgreve Oberbech-Clausen overtog det og gennemførte
en meget nødvendig restaurering blandt
andet med indlæggelse af centralvarme
således, at det kunne rumme de mange
meget værdifulde genstande fra hans
besiddelser i Frankrig, når de kom „hjem“
til Voergård. I lighed med besøget på Bør
glum fik vi også her en glimrende guide,
der med indsigt og lune førte os gennem
de mange forskellige værelser, der alle
bugnede af værdier, som det vil være
umuligt at remse op, blot skal nævnes
malerier af Goya og El Greco, århundred
gamle gobeliner, en del af Napoleon den
Førstes spisestel, krukker fra Mingtiden,
møbler fra såvel Ludvig den 15. som Lud
vig den 16. Voergård er ikke et egentlig
museum, da samlingerne indgår i det
hjem, som Oberbech-Clausen skabte her.
Vi var så heldige, at vores guide havde
god forbindelse til Metodistkirken i Fre
derikshavn, hvilket betød at kirkens fore
dragssal lagde rum til frokosten. I tilgift
fik vi af kirkens præst en udredning om
kirkens virke efterfulgt af en forevisning
af den smagfuldt indrettede kirkesal.
Videre gik turen i regnvejr til Skagen og ikke Bangsbomuseet som planlagt,
men på grund af skred i tidsskemaet måtte
punktet „Ændringer i programmet kan
forekomme“ tages i brug, så Bangsbo må
vi have til gode til en senere lejlighed.
I Skagen kørte vi direkte til museet, der
i dag rummer en meget stor samling af
skagensmalernes produktion. Den norske
maler Chr. Krogh var gæsteudstiller, idet
han har hentet mange af sine motiver
blandt Skagens fiskerbefolkning. Selvom
mange billederne er kendte fra de talrige
reproduktioner, blev man dog overrasket
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Lindholm Høje

over at se dem i virkeligheden, i særdeles
hed overraskede størrelsen både positivt
og negativt - men, en stor oplevelse var
det at komme tæt på en betydelig del af
den danske malerverden.
Hvor lørdagen endte i regn, var det
strålende sol om søndagen. Den meste tid
skulle jo tilbringes i bussen, men under
vejs havde vi det sidste punkt på program
met, Clausholm slot, til gode. Slottet næv
nes første gang i 1368, men er senere
ombygget så det i dag står som et betyde
ligt barokslot med en meget streng sym
metri i såvel bygninger som haveanlæg.
Hvor Voergård var overordentlig rigt
udstyret, så var det ikke det, der prægede
Clausholm. En af årsagerne hertil er nok,
at efter dronning Anna Sophies død gik
meget af inventaret tilbage til kongehuset
og til hendes søskende - og resten blev
solgt på auktion. En ting er dog blevet
tilbage, de fantastiske stuklofter udført af
to italienske kunstnere, der også har
udsmykket Fredensborg. De nuværende
ejere har gennem flere år gennemført en
større restaurering af slottet.
Dermed var forårsturen til ende, og
endnu en succesfuld tur kan føje sig til de
mange foregående. I år kunne 32 tilfredse
deltagere sige en oprigtig tak til turens til
rettelægger, formanden Allis Bro, for et
godt og gennemarbejdet arrangement.
Bent Hansen

Svend C. Dahl

Litteratur om Præstø amt 2003
Amtets historie i almindelighed
Over vandet
Palle Brandt har skrevet et mindre hæfte
(48 sider), som Kulturmindeforeningen i
Nykøbing og Museet Falsters Minder
udgav i 2003 (ej ISBN).
Når en udgivelse fra „naboamtet“ skal
omtales, skyldes det at titlen dækker over
de mange overfarter, der har været fra
Lolland-Falster gennem tiden. En del af
dem har selvsagt gået til „Præstø Amt“.
På trods af den beskedne størrelse er der
megen tekst (lille skriftstørrelse) og man
ge gi. lokalhistorisk interessante billeder
med.
Således er der afsnit med den velkendte
forbindelse fra Orehoved til Vordingborg/
Masnedsund. Før jernbanens anlæggelse
1872 af gik færgen fra Gåbense, og færge
stedet fik en renæssance efter 1920, hvor
der blev indsat en bilfærge over Stor
strømmen, som fungerede med succes til
åbningen af Storstrømsbroen i 1937.
Mønbroen og færgen StubbekøbingBogø fra 1943 omtales kort, mens der
gøres mere ud af den gi. forbindelse til
Møn fra færgelejet ved Grønsund. I den
sammenhæng får den berømte Marie
Grubbe i Borrehuset sin velfortjente
omtale, hvor der samtidig bliver ryddet
nogle misforståelser om hendes liv af
vejen. Der er i øvrigt ikke mange, der
tænker på, at i de første årtier af 1900-tallet foregik næsten al biloverførsel mellem
Falster og Sjælland via Møn og Grønsundfærgen.

500 år i en dansk have
Denne i omfang og udstyr store og flotte
bog om Gisselfelds park er skrevet af
Annie Christensen, og udgivet på Forlaget
Rhodos primo 2004 (252 sider). Udover
gi. fotos, malerier og kort udgør forfatte
rens egne fotos en væsentlig del af bil
ledsiden (ISBN: 87 7245 918 2).
Annie Christensen beskriver kyndigt
udviklingen af Gisselfeld-„haven“ gen
nem et halv årtusinde, fra det første spa
destik i Peder Oxes tid (1547-75) til nuti
dens store besøgsmål. Det er efter sigende
Danmarks ældste, bevarede haveanlæg.
Bogen bygger i høj grad videre på hendes
universitetsafhandling fra 1986: „Gissel
felds haver 1500-1900“, men er udgivet
som en populærudgave, der kan læses af
alle. Bogen fortæller også om mange af de
personer, der udførte arbejdet med at ska
be herlighedsværdierne.
Ejerne gennem tiden er listet op: godse
jere og overdirektører, ligesom der er per
sonliste, kortskitser og en fyldig oversigt
over planteindkøb o.l. 1887-90. Gisselfeld
ligger godt nok i det gi. Sorø Amt, men er
nærmest omgivet af det gi. Præstø Amt,
og er dertil et yndet udflugtssted for man
ge mennesker fra vores region.
Sjælland, Møn og Bornholm
Nils Hartmanns bog fra Gyldendal er
egentlig led i en hel danmarksserie. År
2004 udkom denne bog på 213 sider, der
er en „kombinationsbog“, idet den både er
beregnet til skolebrug og til voksne, både
som opslagsværk og som håndbog til ture
i landskabet (ISBN 87-02-01778-4).
A f særlig interesse er kapitlerne om
Østsjælland og Stevns, Det sydlige Sjæl95

Blandt bidragene har Bente Holmberg
skrevet om bevarede snekkenavne (krigs
skibene i vikingetid og tidlig middelalder)
blandt stednavnene i Storstrøms Amt,
mens Dorthe Wille-Jørgensen fortæller
sider af Vordingborg-borgens historie.
Henning Nielsen skriver om keramik og
andre slaviske indflydelser i det sydvestli
ge Sjælland og andetsteds påvises, at den
såkaldte Østersøkeramik fra Næs ved
Avnø Fjord overvejende er fremstillet
lokalt.
Endelig har Anna-Elisabeth
Jensen, der også er redaktør, lavet en
oversigt for Storstrøms Amt på baggrund
af fund og fortidsminder. Artiklerne er
forsynet med noter, litteratur og kilder.
land, Midtsjælland, Sydvestsjælland og
Møn. Her omtales alle vigtigere byer med
byvåben og faktuelle oplysninger. En stor
del af bogen er opbygget efter et fast ske
ma, der inddrager ældre og nyere historie,
spændende ejendomme i byerne, kirker,
kulturelle seværdigheder, større naturom
råder, udflugtssteder (oplevelser og aktivi
teter), en „blå bog“, sagn og gode histori
er fra regionerne samt lokale tidstavler og
orienterende by- og kommunekort. Den
indbydende bog er rigt illustreret med far
vefotos og tegninger.
Udover bogens væld af oplysninger
nævnes mange internetadresser, hvor man
kan søge yderligere information. Der slut
tes af med register, litteraturliste, M ini
leksikon og „Praktiske Oplysninger“
Venner og ijender
Museumsfagrådet i Storstrøms Amt har i
samarbejde med Nationalmuseets Mari
narkæologiske Forskningscenter i 2002
udgivet en bog på 104 sider om dansk
vendiske forbindelser i vikingetid og tid
lig middelalder. Som forlag står Næstved
Museum (ISBN 87-88461-52-1).
Bogen er et samleværk med en række
artikler, hvoraf mange var indlæg ved et
tidligere
tværvidenskabeligt
seminar.
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Snaphanelederen Svend Poulsen
Tøjhusmuseet udgav i 2003 som nr. 17 i
museets skriftrække denne velillustrerede
bog, der er skrevet af Kim A. Wagner
(104 sider, ISBN 87-89022-35-1).
Det er just ikke første gang, der er
udgivet beretninger om denne nationale
helteskikkelse. Tilgangen til stoffet er dog
anderledes her, idet det er en militærhisto
risk biografi, der går grundigt til værks.
Der medtages en kronologisk liste over
litterære
hovedværker
omhandlende
Svend Poulsen, samt en række eksempler
på hans optræden og fremtoning i disse
værker. Bogen har en levnedsbeskrivelse
over denne farverige person, noteappara
tet, en omfattende litteraturliste og en
kommenteret oversigt over mere end 100
originalkilder vedrørende Svend Poulsen
(kirkebøger, folketællinger, breve, regn
skaber, ruller, tingbøger etc.).
Fra regionen er der kapitler om den
militære situation på Sydsjælland under
Karl Gustav-krigene 1657-60, om selve
snaphanekrigen og betydningen af de
militære operationer her omkring, der
strakte sig fra Køge/Karise til Vordingborg/Møn. Derudover får man et indblik i,
hvordan myten om Gøngehøvdingen blev

skabt - og selvfølgelig medtages et afsnit
om hans virke i Sydsjælland efter krigene.
Samme forfatter har skrevet en slags
forløberartikel (skrevet før bogen udkom)
om det samme emne og ud fra samme kil
der til tidsskriftet Siden Saxo 2003:2
De græsklædte grave
I Nationalmuseets Arbejdsmark for 2003
har Niels Jørgen Poulsen en artikel om
landsbykirkegårde. Et par af eksemplerne
er hentet fra Sværdborg og Vejlø. Se også
Næstved Landdistrikt (Vejlø).

De enkelte kommuner
Holmegaard Kommune
Røjlen 2002
Holmegaards lokalhistoriske årsskrift på
53 sider (december 2003) har nu nået 7.
årgang med Ole Pilegaard Hansen som
forfatter til det meste og udgiver af hæftet,
hvis evt. overskud bruges til indkøb af
arkivalier til Næstvedegnens Lokalhistori
ske Arkiv.

Den største artikel omhandler frysehu
se, der i dag ikke findes mange tilbage af,
men som man tidligere nok kunne finde i
alle sogne. Mange af dem blev opført i
1940-50’erne som andelsfrysehuse. I Hol
megaard Kommune var der frysehuse i
Kalkerup, Toksværd, Dysted, Nr. Tvede
og Holme-Olstrup, der som det sidste blev
nedlagt i 1991.
Røjlen bringer også en artikel om her
regården Holmegaard, hvor der fortælles
om arbejdet dengang, hvor arbejdskraften
var billig og arbejdsprocesserne omstænd
elige. Folketællingen 1801 viser således at
der var 41 ansatte og beboere på herre
gården. - 1 den sammenhæng bringer Røj
len uddrag af fhv. glasværksarbejder
Knud Hansens erindringer (1914-95), især
om 1920-30’ernes arbejde på Holmega
ard.
I Røjlens „Blå Bog“ er det i år Erik
Holst, fhv. MF, der portrætteres - og ende
lig fortæller „Bakspejlet“ måned for må
ned, hvad der skete af stort og småt i
kommunen i 2002.

Møn Kommune
Fotominder fra Møn og Omegn
Møns Museum og Marianne Eilertsen fra
Møns Boghandel står for udgivelsen af
denne nydelige billedbog på 97 sider fra
2003 med et væld af gamle fotos fra øen.
Billedudvalg og en relevant tekst er skabt
af en arbejdsgruppe under museet (ISBN
87-989581-0-0).
Det skal bemærkes, at det ikke er de
ofte sete gi. postkort, der er med i bogen,
men „rigtige“ fotos. Mange af dem er lånt
fra private, og der er mange sjældne moti
ver fra tiden ca. 1900 til 1950. Redaktio
nen har sørget for at skaffe fotos fra alle
dele af Møn samt Bogø, Nyord og Lind
holm.
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Blandt de mange motiver ses gamle og
nyere broer, havne og møller, købmænd,
brugsforeninger og andre butikker, hånd
værksvirksomheder og industrier, sukker
fabrik og mejeri, teglværk og landbrug,
børn og arbejdere til hverdag og fest,
dræning og tørveæltning, snerydning og
høst, udflugter og kolonihaver, boldklub
ber og gymnastik, riffelskytteforening og
fugleskydning, badeanstalt og kapsejlad
ser. Naturligvis medtages en del motiver
fra Stege by med vuer, marked, ejendom
me og byvold. Desværre mangler der et
register.
Nationalmuseets Arbejdsmark
fra 2002 bragte en artikel om Lyshøfts
karetmager-, tømrer- og snedkerværksted
fra Sønderby ved Borre, der nu er nedta
get og transporteret til Frilandsmuseets
Andelsby, hvor det vil indgå i et levende
og arbejdende miljø.
Niels Erik Jensen m.fl. har skabt grund
planer af værkstedets udvidelser siden
1857 og beskriver ejendommens historie
ud fra brandtaksationer og andre arkivali
er og matrikelkort. Der er bevaret regn
skabsbøger fra ca. 1890 og både virksom
hedens og slægtens historie fortælles.

Næstved By & Omegn
Holmegaard - Næstved - Suså
I 2003 udgav LL Gruppen A/S en såkaldt
profilbog i samarbejde med de tre nævnte
kommuner og Næstved-Egnens Erhvervs
kontor. Det er en stor og flot bog på 208
sider med tekst på både dansk, engelsk og
tysk. Alle tre borgmestre skriver et forord
(ISBN 87-98 8573 4-0).
Der ligger i begrebet „profilbog“, at der
tegnes profiler af en række virksomheder i
de tre kommuner. Det er nu mest virksom
hederne selv, der har skrevet deres egen
profil som en reklametekst, men den kan
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selvfølgelig også få lokalhistorisk værdi
engang. Kommunerne har ligeledes be
skrevet sig selv, og bogens største værdi
ligger i de mange store og flotte, nyoptagne luftfotos. At det er et reklamefirma, der
har haft ansvaret for bogen fornægter sig
ikke. Der er en del „oplevelsesfotos“, der
ikke fortæller noget (som fx. side med én
komvalmue tæt på) og der er temmelig
mange motivgentagelser, ligesom der
fuldstændig mangler tekst til billederne.
Størsteparten af motiverne er fra Næstved.
Boderne i Næstved
- middelalderlig boligkultur i praksis
I et større samleværk fra Jysk Arkæolo
gisk Selskab år 2003 under redaktion af
Else Roesdahl - betitlet: Bolig og Familie
i Danmarks Middelalder (ISBN 87-88415-22-8) - er der en artikel af lokal inter
esse. Det er Palle Birk Hansen, der har
skrevet om Boderne (jf. overskriften).
Denne boderække fra 1400-tallet er be
rettiget landskendt som enestående sten
rækkehuse, bygget til boliger for tidens
middelklasse. Historien bag Boderne og
deres mulige indretning bliver gennem
gået, men også Tuessens Badstue ved
Susåen fra 1480’eme bliver kort omtalt.
I samme værk findes et større kapitel
om „Udgravede træhuse i danske byer, ca.
800-1600“, hvor man kan finde en nyttig
oversigt i skemaform med oplysninger om
12 ejendomme fra Næstved.
Liv og Levn 2003
Årsskrift nr. 17 fra Næstved Museum
bringer tre artikler på de 28 sider (ISBN
87-88461-56-4). Palle Birk Hansen, der
også er redaktør, skriver om Næstveds
gravpladser og kirkegårde gennem 1500
år. Det er ikke fordi, der ikke er fundet
endnu ældre begravelser, men de 1500 år
er den periode, hvor man med sikkerhed
kan følge en ubrudt bebyggelse i Næst
ved. Størst viden har man fra middelalde

ren og fremefter. På det tidspunkt var der
5 kirkegårde i købstaden, til to sognekir
ker, to klostre og et helligåndshus. Uden
for bygrænsen havde Skovkloster og Skt.
Jørgensgården kirkegårde, og dertil blev
dødsdømte forbrydere begravet i uindviet
jord ved retterstedet.
En anden artikel, af Søren Skriver Tillisch, omhandler Ladby Kirke fra 1100tallet - fra ruin til monument. Denne kirke
blev nedlagt som sognekirke i 1560, hvor
efter menigheden skulle drage til Herlufs
holm Kirke, mens kirkegården stadig blev
brugt frem til 1861. De stående funda
menter blev arkæologisk undersøgt 2003.
- Den sidste og mindste artikel er skrevet
af Lehne Mailund Christensen, der har
undersøgt „Digler - spor af metalstøbning
fra førromersk jernalder ved Næstved“.
Diglerne brugtes af bronzestøberen ved
smeltning af metaller, og rester af sådanne
fandt man ved en udgravning af en bop
lads i LI. Næstved-området.
Næstved
- en Byvandring & en kort beskrivelse
I samarbejde med npc-tryk har Svend C.
Dahl 2004 udgivet dette byvandringshæf
te på 41 sider (ISBN 87-988144-4-3).
I den „korte beskrivelse“ gives et rids
af Næstveds historie siden jernalderen og
af nutidens by, bystruktur, lokalplaner for
centrum og omgivelser. Næstved er med
godt 40.000 indbyggere den næststørste
provinsby på Sjælland. Til selve byvan
dringen i den gi. middelalderby har forfat
teren udvalgt 27 steder undervejs, hvor
der er en beskrivelse af, hvad man ser og
historien bag, samt et foto fra stedet.
Lokaliteterne kædes sammen af „gå-beskrivelser“, og midtersidemes kort angi
ver ruten. Næstved har bevaret en række
enestående bygninger fra især 1400-tallet,
hvor den var en af de største byer i Dan
mark.

Hæftet har en liste med Nyttige Adres
ser til besøgssteder, og til lærere, der vil
bruge hæftet i undervisningen, er der råd
og vink bagi hæftet, samt sider med elev
opgaver.

Næstved Landdistrikt
Den romantiske landskabshave ved
Vejlø Præstegård
I Arvesølvet 2003 (Studier fra National
museet) har Niels Jørgen Poulsen skrevet
en artikel om præstegårdshaven i Vejlø.
Denne blev anlagt i 1820’erne af sogne
præst Niels Fr. Sørensen som en stor land
skabelig have på 12-13 tdr. land med
kanaler, øer, broer og et badehus. Haven
blev berømt i samtiden, men forfaldt
siden og blev arealmæssigt halveret.
Præsten var en noget speciel type, som
artiklen skildrer, og han var, if. biskop
Mynster, rå og verdslig. Til det sidste må
vist regnes, at han tjente gode penge på
dyrkning af jordbær, der mest blev afsat i
de nærmeste købstæder.
Dengang og siden hen
Bogen er det sidste led i Erling Petersens
erindringsbøger, hvoraf de andre hed:
„Dengang det var før“ og „Dengang det
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blev senere“. Forlaget Fuglebjerg, 91 s.
(ISBN 87-985689-4-9). Forfatteren (f.
1916) har en omfattende lokalhistorisk
produktion bag sig, dels af bøger, og dels
(mest) af artikler til årbøger og dagblade.
En bibliografi afslutter bogen.
Erling Petersen er opvokset i Kyse på
en tid, hvor storken var: „en hyppig gæst i
eller ved Harrested å. Den havde sin rede
på Marvede kirkes østgavl.“ Derudover er
der optryk af tidligere kronikker om for
fatterens højskole- og seminarietid, men
også lidt om tiden som lærer i KongstedBorup under Besættelsen.

re. Den er som sædvanligt redigeret af
Troels Grønnebæk m.fl. og også i år er
den på 128 sider (ISBN 87-984774-5-5).
Stevnske udvandrerskæbner er emnet
for en artikel af Svend P. Jensen, og han
omtaler en lang række personer; bl.a. med
hjælp af gi. breve. Nogle blev velstående
folk derovre, mens andre vedblev at værefattige. Nok så interessant er det, at Mag-

Stevns Kommune
Historien om Stevns og Algade 19
Det er ikke så tit, at reklamehæfter fra fir
maer har så megen almen interesse, at de
er værd at omtale. Men det har altså dette
lille, pæne hæfte på 20 sider fra 2004, der
er udgivet i anledning af DiBa’s åbning af
en bankfilial i St. Heddinge. Hæftet er
endda blevet forsynet med ISBN 87985610-3-0 og bringer en del gi. illustrati
oner.
Banken har allieret sig med de skrive
vante folk fra Stevns Lokalhistoriske
Arkiv, hvorefter Store Heddinges historie
bliver fortalt i korte træk, inkl. en forkla
ring på by segl og kommunevåben. Stevns
Klint med kridtbrud og lignende kan ikke
være uomtalt, lige som herregårdene på
Stevns, inkl. den forsvundne kongsgård,
Erikstrup, nær kirken. Ejendommen på
Algade 19, hvor DiBa er flyttet ind, får
naturligvis gennemgået sin historie, og
her - stort set kun på hæftets sidste side bringes der lidt omtale af DiBa.
Stevns før og Nu, bd. 5
Stevns Lokalhistoriske Arkivs årbog for
2003 ligner sig selv og bringer en række
artikler af lokalhistorisk kyndige forfatte
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leby og Varpelev sogne leverede en stor
andel af de amerikafarende.
Blandt de andre bidragsydere har Hen
ning Bencard skrevet om herregården
Højstrups historie, der begyndte med et
borganlæg i middelalderen. - Henning
Poulsen gennemgår Rødvigs ældre histo
rie. Det er ikke fordi den er særlig gam
mel, idet en egentlig bydannelse først
voksende frem gennem 1800-tallet. Den
gi. Rødvig Skanse rækker dog tilbage til
Chr. IV ’s tid.
Troels Grønnebæk har gennemgået
postvæsenets spændende 250-årige udvik
ling på Stevns, der er endt op i nutidens
rationaliseringer og effektiviseringer. Derudover skriver Arly Olsen om banker
og sparekasser på Stevns, mens Knud
Rasmussen beretter om landsbyen Højerup fra tidernes morgen til i dag. Endelig
har Poula Backs en artikel om Skt. Georgs
gildet i St. Heddinge fra 1940’eme.

Suså Kommune
På min vej gennem Bavelse Sogn
Som titlen antyder, er denne bog en per
sonlig beretning, skrevet af Kirsten Jensen
og udgivet på eget forlag: KJ Historisk
Forlag i 2003 (256 s., ISBN 87-986866-66).
Kirsten Jensen har foretaget nogle
køreture gennem sognet, hvorefter der
fortælles om en lang række huse og gårde.
Nogle ejendomme får udover fotografiet
en længere omtale med angivelse af bebo
ere til flere tider, mens andre må nøjes
med et par linjer og tilføjelsen: „Nå, vi må
videre“.
Derudover berettes løst og fast om sog
net gennem tiden, både facts og røverhi
storier med uddrag fra gi. aviser og Niels
Stensfeldts „bog“ om sognet (et håndskre
vet ringbind i Næstvedegnens Lokalhisto
riske Arkiv). Kirke og kirkegård, Bavelsegård og Strids Mølle ved Susåen får en
længere omtale. Bogen har navneregister.
Årsskrift 2003
- Suså Egnshistoriske Forening
Dette årsskrift hed tidligere „Jul i SusaaLandet“, men har nu valgt et mere neutralt
navn, der kan „bruges hele året“. De 64
sider er redigeret af Kirsten Jensen (ISBN
87-989247-1-0), og der er bringes natur
ligvis en lang række lokalhistoriske illu
strationer.
Hæftets længste artikel omhandler
Henry Piesner, købmand i Glumsø 18961950. Beretningen er fortalt af hans bar
nebarn, Hanne Samuelsen fra Neksø. Det
var en stor gammel købmandsgård med
både kolonialvarer, isenkram og en træla
stafdeling, og i 1928 var der 15 ansatte.
Andre artikler omhandler emner som
Christiansdal Kloster og Klostergård, - et
bondehjem i 1930’eme (Hjelmsølille), udstykningen af Raunstrup Avlsgård til
mindre husmandsparceller i 1935, - tørve-

skæring under 2. Verdenskrig, netop på
Raunstrup-udstykningen, - arbejdet på
Sandby Teglværk i 1940’erne og dets
senere historie, - Midtsjællands Herre
gårdsmejeri på Skelbyvej, oprettet 1892
og nedlagt 80 år senere, samt en inter
view-artikel om Gunner Christiansen, tidl.
Herluflille (Gunners Traktor Service).
Endelig har hæftet et indslag om Skelby-Gunderslev, „Landsbyliv i et grænse
område“, idet landsbyerne indtil videre
ligger i hver sin kommune og hvert sit
amt, men alligevel samarbejder, bl.a. om
skole, idræt og en FDF-kreds.

Vordingborg Kommune
Kulturhistoriske Studier 2003
Marie Bach er fortsat redaktør på Syd
sjællands Museums flotte årsskrift på 156
sider med mange farvefotos (ISBN 87983097-2-2). Bogen er i år et temanum
mer om Køng og hovedparten er skrevet
af Charlotte Paludan.
Efter en historisk redegørelse om Køng
Museer (disse museer er blevet sammen
lagt med Sydsjællands Museum) omtales
Køng Fabrik fra 1774 til 1804. Der har før
været skrevet om denne fabrik, men her er
hovedvægten lagt på tekstilerne i sam
menhæng med fabrikkens historie. Artik
len indledes med et rids af grundlægge
ren, Niels Rybergs, historie og om forud
sætningerne for oprettelse af en fabrik ude
på landet. Ryberg ville bl.a. forbedre lan
dets hørdyrkning og -behandling. Der må
i blomstringstiden have været mange flot
te blå hørmarker omkring Køng dengang.
Den daglige ledelse blev lagt i hænderne
på Christian Gottfried Voelker, der var
erfaren udi linnedproduktion. Det blev et
ganske omfattende foretagende med ca.
1700 spindersker i 1788 - dels med
udgangspunkt i spindeskoleme i Køng og
Ring, og dels fra „Nestved Patriotiske
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Selskabs“ over 1200 hjemmespindere. I
alt var der 178 vævestole i sving for
fabrikken.
Den store artikel (111 s.) må være et
„must“ for alle med interesse for linned
produktion, og der er en del fotos af for
skellige mønstre. Der er også beskrivelser
af arbejdsmetoder og ansatte
Efter artiklen er der korte forklaringer
på fx adskillige typer drejl og forskellen
på drejl, damask og lærred m.m. Der er
tillige et udførligt noteapparat og littera
turliste. Bogen afsluttes med en årsberet
ning.
Oringe - der var engang
FOA Sydsjælland (Forbundet for Offent
ligt Ansatte) står som udgiver af denne
omfangsrige lokalhistoriske bog på 306
sider (ISBN 87-989838-0-6), der udkom
2003. Forfattere er Heidi Inger og Hen
ning Gøtz.
På en måde er bogen udover at være
Vordingborghistorie også landshistorie.
Oringe var ved opførelsen i 1858 et af
Danmarks første sindssygehospitaler, og
patienterne til stats- og amtshospitalet
kom fra hele det østdanske område. Den
informationsmættede bog beskriver Orin
ge som arbejdsplads, og der er små bio
grafier over ansatte læger, sygeplejersker
og plejere, delvis på baggrund af inter
views. Der er mindre om selve patienter
ne. Den slags personfølsomme oplysnin
ger fra nyere tid er ikke offentligt tilgæn
gelige.
Forfatterne skildrer naturligvis udvik
lingen fra den ældre „dårekiste-anstalt“
med aflåste celler og store sovesale til et
moderne psykiatrisk hospital. De 120
pladser i 1858 var allerede 13 år senere
udvidet til 400, og siden fulgte adskillige
moderniseringer og udvidelser (900 senge
i 1954), men stadig opfattes bygnings
komplekset som harmonisk; tegnet af
arkitekt M.G. Bindesbøll
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Tiden som amtshospital endte i 2001:
nu hedder det: De Psykiatriske Centre.
Der er mange spændende beretninger
med, bl.a. om skiftende tiders syn på
behandlingsmetoder, og der er tillige bok
se over personer og emner. Afslutningsvis
giver en „Tidskalender“ overblik, mens en
fyldig litteraturliste leder videre. Der er
ikke noget register.

NB:
Stort set alle udgivelserne kan bestilles
gennem den nærmeste boghandler,
hvortil ISBN-nummeret er en hjælp.
Bogen kan også lånes på biblioteket
eller måske ses på det lokale arkiv. Ved
jubilæumsskrifter må man normalt selv
henvende sig til jubilaren.
For at fremme aktualiteten anmeldes
ikke blot litteratur fra det foregående år,
men også udgivelser fra første halvår af
indeværende år.
- Husk at sende bøger til anmeldelse!
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Sådan lå landet Præstø Amt indtil 1920
Punkterne henviser til områder, de enkelte artikler omhandler.

