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OLE W ORM S B E SK R IV E L SE AF
TR Y G G E V Æ L D E -S T E N EN
Ved Anders Bæksted.
EN af stenene i Nationalmuseets smukke runehal,
som ved sin højde falder mest i øjnene, er Tryggevælde-stenen. Den forholdsvis smalle, spidse granitblok
hæver sig S1/^ m over gulvet. Naar lyset falder paa en hel
dig maade, er det ret let at tyde forsidens fem rune
rækker; men som stenen nu er sat, i et hjørne af salen,
er de to linjer paa bagsiden vanskelige at læse, skønt de
i sig selv, ligesom forsidens runer, er tydelige nok.
I Nationalmuseet har Tryggevælde-stenen haft sin
plads siden 1867. Før den tid stod den en aarrække, siden
1810, paa Trinitatis kirkegaard og var et led i den rune
stenssamling, som dér eller i kirken og i nicherne i Rundetaarns sneglegang var knyttet til vort første oldnordiske
museum, der havde sin plads paa kirkeloftet. Det var den
saakaldte Oldsagskommission, som under ledelse af pro
fessor Rasmus Nyerup, havde foranlediget det betydnings
fulde oldtidsminde bragt til København fra Vallø, hvor
Christen Scheel omkring 1650 havde faaet stenen opstil
let ved broen, som fører over til Slottet. Christen Scheel
havde hentet den i Tryggevælde borggaard, hvortil den
hundrede aar forinden var blevet flyttet af lensmanden
Wobislav Wobitzer fra en nærliggende høj, uvist om „Kis
høj“ i Karise sogn eller „Kongshøjen“ paa Haarlev kirke
gaard. Da vi ikke ved, hvilken af de to høje, den oprinde-
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Jig har været rejst ved, kan vi ikke, som det ellers nu er
skik ved runestenene, betegne den med et sognenavn,
men maa lade den beholde den benævnelse, som vor første
store oldforsker, Ole Worm, gav den, da han i det 17. aar
hundrede beskrev og tolkede dette „monumentum Trygveldense“.
En fornuftig opfattelse af Indskriften paa Tryggevældestenen naaedes først i begyndelsen af det 19. aarhundrede,
idet Rasmus Rask i 1809 lod trykke en lille „Forklaring
over Tryggevældestenen“ ; fraregnet de ændringer paa
enkelte punkter, som en indskrifttolkning næsten altid vil
blive underkastet i aarenes løb, svarer den stort set til
nutidens opfattelse. Vi læser indskriften saaledes, linje for
linje.
raknhiltr . sustiR . ulfs . sati . stain
pansi . auk . karpi . hauk . pansi auft
auk skaip . paisi
kunulf . nar sin . klamulan
man .
c
sun nairbis . faiR . uarpa . nu futiR . pai(m) batri
sa uarpi . at . rita . is ailti stain pansi
ipa hipan traki.

„Ragnhild, Ulvs søster, satte denne sten og gjorde den
ne høj efter — og denne skibssætning — Gunnulv sin hus
bonde, en „glammende“ mand, Nærves søn. Faa bliver nu
født, (som er) bedre end han. Den skal blive en „ræte“ (?),
som ødelægger (?) denne sten eller drager den herfra.“
Naar Gunnulv af sin enke kaldes en „glammende“
mand, ved vi egentlig ikke, hvad det betyder ; rosende maa
det mærkelige navnetillæg vel have været, maaske hen
tydende til fremsigelse af hellige sange ved den hedenske
gudstjeneste. Tvivlende staar vi ogsaa overfor runetextens
„ailti“ og „rita“.
Af Gunnulvs minde i Sydsjælland er nu hvert spor
forsvundet. Men hans enke Ragnhild finder vi igen paa
Fyn. Ved Glavndrùp, nord for Odense, staar en vældig
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mindesten for Alle Solve, en høvding og tempelgode. Alle
rede runernes former viser, at dens indskrift er udført af
samme mand, som var mester for Tryggevælde-stenen. Og
til yderligere bevis lyder Glavndrup-stenen indskrift:
„Ragnhild satte denne sten efter Alle Solve, viernes
gode, hirdens højvæfdige høvding. Alles sønner gjorde
dette mindesmærke efter deres far og hans kone efter sin
mand, men Sote ristede disse runer efter sin herre. Thor
vie disse runer! Til en „ræte“ blive den, som ødelæg
ger (?) denne sten eller drager den efter en anden (fjer
ner den herfra og rejser den for en anden).“

Tryggevældestenen hører til dem af vore runeindskrif
ter, som tidligst omtales i litteraturen. Kun de berømte
kongeminder fra Jelling behandledes nogle aar tidligere.
Allerede i 1597 blev den lærde verden gjort bekendt med
indskriften paa Tryggevælde-stenen, idet den nederlandske
filolog Bonaventura Vulcanius bragte en gengivelse af dens
runer og et tolkningsforsøg i sin lille, men betydnings
fulde bog „Om goternes skrift og sprog“, et værk, som
Ole Worm flittigt benytter og citerer.
I 1643 udkom Ole Worms store værk om de danske
runeindskrifter : Danicorum monumentorum libri sex
(„Sex bøger om de danske mindesmærker“ ). Han havde
længe og flittigt forberedt sit værk. Aabenbart var det
paa foranledning af ham, at der i 1622 var udgaaet konge
brev til samtlige biskopper i Danmark og Norge om at
efterspore og optegne alle slags antikviteter og dokum eu
rer — i særdeleshed alle runebogstaver — og indsende dem
til kancelliet i København. Worm havde ogsaa, i 1625,
planer om selv at besøge vore runestene landet over, men
blev af forskellige grunde hindret deri. Som et forarbejde
til runeværket udsendte han i 1636 en undersøgelse om
runeskriftens oprindelse. Samme aar forelaa ogsaa trykt
hans beskrivelse af Tryggevælde-stenen, den beskrivelse,
16*

— 228 —
som i uændret form optoges i runeværket, og som her
bringes i oversættelse.
Nogen som helst betydning for forstaaelsen af Tryggevælde-stenens text har Ole Worms gamle afhandling ikke.
I sammenligning med flere andre af hans tolkninger kan
man endda sige, at han overfor denne indskrift har været
særlig uheldig, saadan som han dynger misforstaaelse paa
misforstaaelse. Det nærmest løjerlige resultat fremkom
mer især ved, at han begynder læsningen ved den ene af
bagsidens to linjer og slutter med den anden og i det hele
taget læser alle linjerne i forkert rækkefølge. Men kapitlet
om Tryggevælde-stenen indtager sammen med hans be
handling af visse andre mindesmærker* ) ved sin omhygge
lighed og fyldighed en særstilling, der hæver den ud over
det almindelige plan. Ikke alene har vi her rig lejlighed til
at lære Worms rent videnskabelige textbehandling og
rækkevidden og bæreevnen af hans sprogkundskaber at
kende, men vi ser ham selv i marken som praktisk runo
log. De fleste runeindskrifter tolkede han paa grundlag
af andres tegninger og beskrivelser, men Tryggevældestenen er blandt dem, han har lært at kende ved selvsyn.
Allerede i 1624 havde han, efter tidligere at have under
søgt stenen, underkastet den en fornyet og grundigere un
dersøgelse; denne er, fraregnet de moderne fotografiske
metoder og aftrykkene i pap, som nu er runologens vig
tigste tekniske hjælpemidler, gaaet for sig efter alle kun
stens regler med omhyggelig rensning af stenen, gransk
ning og diskussion af hvert enkelt tegn og indskriftens
opmaling med kridt. Paa grundlag heraf udarbejdes teg
ningen, hvorefter den egentlige tolkning foregaar. At
Worms arbejder er behæftede med store fejl, skyldes min
dre hans egen omhu end hans tids vaklende forestillinger
om oldtiden. Set med samme tids øjne har hans værk ogi
*) Guldhornene. Jelling-monumentet (oversat i Vejle amts aarbog
1937). Alstedstenen (oversat i Sorø amts aarbog 1939). Tillesestenen.
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hans metode betydet et epokegørende fremskridt, som
vakte opmærksomhed langt ud over landets grænser. At
Ole Worm i 1636, med de forkundskaber han kunde be
sidde, og med de forbilleder han havde, dog kunde naa
saa langt som han gjorde, er i virkeligheden fremragen
de. Nu kan vi nok more os over den gamle kuriøse tolk
ning og de dertil knyttede mærkelige kommentarer, men
bør samtidig nu og da sende en tanke til de efterkommere,
der om 300 aar sikkert vil finde mærkelige og maaske
uforklarlige misforstaaelser hos vor egen tids runologer.
TRYGGEVÆLDE-RUNESTENEN
Tolkningen af dette monument overlod jeg i den her
foreliggende form i aaret 1636 til højadelige Herr Tycho
Brahe1 til Tostrup etc., salig ihukommelse, dengang lens
mand til Tryggevælde, min særdeles gode ven.
Meget ædle herre,
Hr. Tycho Brahe,
velynder og ærværdige ven.
For nylig, dengang da vi saa prægtigt blev modtaget
paa Nykøbing slot paa Falster af vor høje herre Chri
stian V. etc., forlangte du paa vor rejse af mig, at jeg
skulde delagtiggøre dig i min mening om det monument,
som ses paa Tryggevælde slot, hvilket du paa grund af
dine store fortjenester bestyrer med kongelig myndighed,
for at du lettere skulde kunne tilfredsstille de mange be
søgende, der forundrer sig over stenens størrelse og ind
skrift, og som meget hyppigt ivrigt forespørger om dens
betydning. Jeg svarer dig nu saa meget villigere, som jeg
jo adskillige gange har følt dit venskab for mig og har
erfaret, hvor højt du, som jo selv er en ved videnskaber
fint dannet mand, skatter videnskabsmændene og til sta
dighed viser det i gunst, velvilje og tjenester. Men for
mig var denne sag af følgende grund saa meget lettere
at faa fra haanden, som jeg flere gange har undersøgt
det omtalte monument og fornylig affattet en beskrivelse
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af det for at indføre den i mit værk om de danske mindes
mærker. Her faar du altsaa af dette værks anden del,
der handler om de sjællandske mindesmærker, en beskri
velse af denne gravsten, saa godt som nu min flid, efter
at saa mange andre har forsøgt sig, har kunnet frem
bringe den. Tag du nu velvilligt imod den, og hold dig
til den, indtil en bedre smilende skæbne vil kaste et kla
rere lys over de øvrige mindesmærker i vort fædreland.
Fortsæt energisk dine bestræbelser for at naa den danske
Atlas’2, din store onkel Tycho Brahes fortjenester, hvis
navn du bærer; udødeliggjort paa denne maade vil navnet
Tycho Brahe ogsaa ved dig blive berømmet.
Med vort monument forholder sagerne sig imidlertid
saaledes :
Tryggevælde, eller, som Bonaventura Vulcanius3 kal
der det, Tiraquellum, eller, som atter Lyschander4 skriver,
Tuta vallis, er et kongeligt slot to mil fra den yndige
sjællandske købstad Køge. Herhen til slotsgaarden flytte
des for henved halvfjers aar siden paa foranledning af
den daværende lensmand Poul Wobis5, fra en nærliggende
høj, Kejserhøjen6 kaldet, denne sten, som endnu ses paa
slottet. Den er af grov struktur, har en højde over jorden
paa fire sjællandske alen og en bredde paa en alen og tre
kvarter, hvor den er bredest (den er nemlig ikke lige bred
overalt) ; den er nærmest af pyramideform og af graalig
farve. Skrifttegnene, der er et kvarter høje, løber fra
stenens fod til dens top; desuden er den gennemboret af
fem huller.
Dens indskrift er med største omhu undersøgt af
mange og offentliggjort af Bonaventura Vulcanius og
andre. Men ingen synes at have undersøgt de enkelte
runestave nøjagtigt. Ikke alene er nemlig de mange, som
har anstillet undersøgelser over indskriften, kommet til
helt forskellige resultater angaaende selve indholdet, men
nogle aftegnede endog indskriften paa een maade, andre
paa en anden.
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Saaledes udtaler Vulcanius sig om den i sin bog „Om
goternes skrift og sprog“ : Følgende indskrift findes i
T ryggevælde paa Sjælland i Danmark indhugget i en grov
og ældgammel klippeblok. Daniel Rogers1 udtaler, at
denne sten er blevet ham forevist den 30. jrdi 1588 af hr.
Arnold Witfelds, og at denne gav ham følgende kopi a f
indskriften:

Vulcanius giver ingen tolkning heraf, og jeg tro r hel1er ikke, at det var ham muligt at udfinde nogen af dette,
baade fordi han havde faaet en forvansket gengivelse af
indskriften, og fordi han ikke synes i særlig høj grad at
have været kyndig i vort sprog, især ikke i det gamle.
Claudius Lyschander behandler den samme indskrift i
sit værk „De danske kongers slægtebog“, og han tror, at
tegnene indeholder kong Hothers gravskrift9; desuden
Jæser han tegnene i en rækkefølge, der er forskellig fra
den ovenfor gengivne, omtrent paa denne maade:
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Dette tolker han saaledes:
Jeg skiød dysse disse
Jeg kende hion disse Rige
A t holdet saa som i Maalsteffne settis
For dem ey kund ture wel sin Kri fylle
I er bleffuen Werie offner eders Nytte,
Huer lære Trette at skille / den i
Ey fordriste udi et qwerd Rige.
Dette vil sige: „Jeg gjorde disse gravhøje. Jeg vilde,
at retten skulde raade i disse lande, for at ikke hvem
som helst frækt skulde yppe kiv, men borgerne roligt;
kunne lægge vind paa deres egne forretninger. Enhver
lære heraf at bilægge stridigheder, og vov ikke dum
dristigt at anstifte ufred i et roligt rige“.
Han holder det altsaa for at være gravskrift og lig
tale over kong Hother, og det samme indfletter han ogsaa
i det foregaaende, hvor han fremsætter følgende oplys
ning: Kong Hother faldt i en krig ved verdens aar 34641Q;
han menes at ligge begravet i det østlige Sjælland, nær
det kongelige slot Try g g ev ælde, hvor han paa marken lodopdynge en vældig høj, paa hvilken Juin plejede at holde
folkeforsamling, og hvis omkreds han kransede med store
sten, medens han prydede midten med en, der var større
end de andre, og som han lod gennembore med fem huller
langs kanten, for at han sammen med sine gode mænd
bekvemt kunde binde hestene ved dem. Men i denne klippe
blok (netop den, som nu er ført til Tryggevælde), lod han
med runestave indhugge etc.
Imidlertid viser ikke den minçlste tøddel af indskrif
ten, at dette monument er sat over Hother. Tvært imod
vil det ved den nøjagtige aftegning, som jeg om lidt brin
ger af den, blive klart, at den giver os en betydning, der
er vidt forskellig fra den, som Lyschander fremsætter.
Ligeledes er det uden al sandsynlighed, naar han hævder,
at de fem huller, af hvilke de tre ses paa den ene, øst
lige, de to paa den anden, vestlige, side, er indhugget af
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Hother i den hensigt, at han med sit følge kunde bruge
dem til at binde heste ved. De ved disse hullers hugning
ødelagte runer viser nemlig det modsatte, iclet Hother,
saa længe han levede, ingenlunde vilde have tilladt, at ind
skriften paa dette herlige monument blev ødelagt. Mon
nogen virkelig kan mene, at mindesmærker, der er be
stemt for evigheden, af den samme mand, som med stor
bekostning har opført dem, skulde blive udsat for at over
trampes af hestenes hove, ja besudles med deres skarn?
Nej, de holdtes sikkert fordum i større værd, og den, som
ikke er klar over, at de paa ligefrem hellig vis er blevet
dyrket og indviet, han maa aabenbart være fuldkommen
uvidende i oldkyndigheden11.
Ganske vist ligger der i nærheden en landsby Horlef,
næsten som om det kunde være Hotherslev, paa hvis
kirkegaard der ses en stor og prægtig gravhøj, der rundt
omkring er omgivet med sten ; den kunde med større sand
synlighed end nogen anden holdes for Hothers gravsted.
Hans navn stemmer overens med landsbyens, og monu
mentet i Jelling viser uimodsigeligt, at der lagdes kirker
nærved kongernes gravsteder. Men den sten, som vi her
behandler, er aldeles ikke taget fra denne Høj, men, som
ovenfor omtalt, fra en anden, der i almindelighed kaldes
Keyserhøyen.
Andre forklarer indskriften paa en anden maade, dog
for det meste med henblik paa Hother. Fra en vis person
har jeg modtaget denne tolkning, der ganske vist er skø
desløs og aldeles ikke i overensstemmelse med runerne,
men som hentyder til Hothers bedrifter og død. Jeg tror,
den maa have været anbragt paa den sten, som engang
har prydet hin bemærkelsesværdige gravhøj, der endnu
ses paa kirkegaarden i Haarlev12:
Denne Høy er giord uden Meen
Her i hviler den rige Kong Hotters Been/
Denne Steen er offuer ham set/
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Viiser hans Graff/ hannem ey forget:
Jeg haffde nock Trette och Krig
Med Bo den Affguds Søn O ttin/
Jeg bleff siug oc døde bort
Oc huilis her i Jorden s o rt/11.
Adskillige andre har anstrengt sig for at bringe no
get sikkert ud af denne indskrift og saaledes forklare det
prægtige mindesmærke, men forsøgene er hidtil mislyk
kedes. Da hr. Christian Friis til Kragerup, ridder og kgl.
majestæts storkansler, det kgl. universitets høje patron,
fik interesse for det paa grund af dets sjældenhed og van
skelighed, sendte han mig endelig ud til stedet den 7. sep
tember i aaret 1624, for at jeg saa nøjagtigt som muligt
skulde undersøge hvert skrifttræk og notere selv de mind
ste enkeltheder samt aftegne hele indskriften. Dengang
da jeg som læge tilsaa velbaaren og højlovlig, nu salig
hr. Knud Urne” til Asmark, daværende velfortjent lens
mand tilTryggevælde, havde jeg ganske vist flere gange un
dersøgt denne sten og til mit eget brug optegnet indskriften.
Alligevel skred jeg til værket for med større flid og omhu
at udføre, hvad der var blevet mig paalagt, efter at jeg,
for at have et vidne, der kunde bedømme min iver, blandt
andre havde tilkaldt stedets lensmand, og udførte saa mit
hverv efter bedste evne. Efter at runelinjerne omhygge
ligt var blevet renset for støv, jord og mos optrak jeg
altsaa skrifttrækkene med kridt: hvor furerne i den for
vitrede sten kunde vildlede øjet, adskilte jeg ved berøring
og ved med fingeren at føle mig for de træk, som var
frembragt ved kunst, fra dem der skyldtes vejrligets ind
flydelse. Ja, hvor jeg ikke stolede paa mig selv, paakaldte
jeg endog alle de tilstedeværendes bistand og dom, og da
endelig alting var tilendebragt, som kunde hjælpe til en
rigtig læsning, naaede jeg til dette billede af stenen og
følgende tolkning af indskriften:
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Stenen er anbragt saaledes, at den side, som er be
skrevet med de fleste tegn, vender mod syd, den anden
mod nord. Alle og enhver, som hidtil har gjort forsøg
paa at tolke indskriften, er derfor begyndt med den første
linje paa den sydlige side. Men eftersom denne sides før
ste ord er det forbindende bindeord AUK, og, som maa
vise tilbage til noget foregaaende, hvortil det følgende
skal knyttes, tror jeg snarere, at man maa begynde læs
ningen med den anden sides korteste linje. Dette mod
siges heller ikke af indholdet, og selv ordenes anbringelse
paa stenen synes at bekræfte det. Hvis de to sider nemlig
betragtes under et paa selve stenen, saa er det klart, at
denne linje er nærmere ved den første paa den sydlige
side end ved den anden paa den nordlige. Og ikke af no
gen anden grund er der ladt en saa stor plads tom for
bogstaver paa denne side, end for at betegne, at de to
linjer, der er anbragt her, ingenlunde skal forbindes di
rekte, men at læsningen skal begyndes med den ene og
afsluttes med den anden. Jeg læser altsaa saaledes:
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Ine hidei Tregi
Eug skeid doisi
Densi eug gerdi heug donsi einet
Rafnhiltl sustur ulfs seti stein
Kun Ulfvil sin klo mulenm
Vidn eir Bisfeir verden ufuter don betri
Sa verdie trite iseilti stein donsi
Betydningen af dette er, saa vidt jeg forstaar:
Jeg, Tregi kaldet, jeg gjorde denne høj, jeg omgav
denne indgærdede høj med et hegn; Ragnhild, Ulvs sø
ster, satte stenen; hustruen Ulvhilda opdyngede jorden;
Bisfair er vidne dertil; hver af dem efter sin evne. Vi var\
altsaa tre, der gjorde stengraven.
Den, som ønsker at mærke sig de paa stenen staaende
skrifttegns virkelige og sande udseende, bør raadføre sig
med det billede, der her bringes af den, da vi er nødt til
her i kommentaren at bruge nogle andre runetyper med
samme lydværdi, fordi vor bogtrykker ikke har nøjagtig
de samme typer15.
INE, tror jeg, er skrevet i stedet for IKE, jeg, idet
texten stadig gentager dette ord, og sammenhængen ikke
let tillader nogen bekvemmere tolkning. Ihvorvel det lig
ger vort maal temmelig fjernt, saa er dette noget, som
det har tilfælles med mange andre ord paa samme monu
ment, og som er et ikke ubetydeligt vidnesbyrd om ælde.
TREKI; nu siger vi Trygge, Tryggo paa latin. Jeg
regner med, at Tryggevælde har sit Navn efter denne
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Trygge, ligesom Trygges borg, odelsjord eller faste ejen
dom (det betyder nemlig vort ord „vælde“ ) maaske af
ham selv i fordums dage blev grundlagt her. At ordet
„vælde“ i gamle dage har betydet „herredømme“ fremgaar af følgende: DRENGIA VINUR HEFUR FEINGIT
BREIDFELD MIKIL VELDI16, d. v. s. Kongen har vundet
sig udstrakt land og stort rige; jfr. desuden Danavelde,
Sviavelde: danskernes og svenskernes herredømme. Og
nu til dags betyder udtrykket Magt og Vælde: kraft og
besiddelse. Vi ved, at en vis norsk Konge, Olav17, havde en
fader ved navn Trygge, men hvem den her paa stenen
omtalte Trygge har været, det tier historieskriverne om,
saavel som om talløse andre. Det er da heller ikke uden
grund, naar Saxo i fjerde del af sin historie nødes til at
udbryde, at savnet af skrifter har røvet vort folks store
mænd deres ros og eftermæle. Men havde lykken været os
saa god, at den latinske tunge fordum havde været kendt
her til lands, da havde vi nu haft mellem hænder utallige
bøger om dansk daad“ls.
SKEID, nu skød, anvendes nu og da i betydningen:
forfærdige, oprejse.
DOISI, dysse; saaledes kaldes høje, der er sammen
dyngede af jord, sten og græstørv. Steendysser plejer man
at kalde saadanne, som bestaar af sten alene. Det tilsva
rende verbum er ad dysjav\ hvilket betyder at tildække
ligene med jord, ligeledes dysiadur: begravet under jord
og sten, det samme som ved andre lejligheder kaldtes
kasadur.
DENSI i stedet for DEESI, disse; dette er en fejl,
som runemesteren let kunde komme til at begaa i en lodret
linje, som var i en ugunstig stilling, idet han skulde hug
ge den20.
GERDI egentlig: med en Indhegning (maaske af
sten) har jeg omgivet denne høj. A t gerde betegner endnu
i vore dage at indeslutte marker eller jord med hegn, at
omgærde, at sætte et gærde. Heraf ordene: indgerde (indelucke en Marck) og gerde (et hegn).
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EINET', egnet, betegner endnu paa vor tid: tilegnet,
overdraget. Den udmærkede Stephanius21 mener dog, at
runerne paa dette sted staar i stedet for heinet, hvilket
i vort maal vil sige: at omgive en ejendom med grav, ind
hegning eller andre lignende sikkerhedsforanstaltninger;
hvoraf udtrykkene: heinet og indheinet gods.
RÅEN HILTIL læser nogle som to adskilte ord. Hvis
det er rigtigt, maa RAFN være et egennavn; der har da
ogsaa været flere af dette navn i vore nordlige riger.
Saxo omtaler i femte del af sin Danmarks historie en vis
Ravn, for hvem det ved den norske kong Gothers hjælp
blev muligt at angribe Danmark, og som ogsaa faldt i
Danmark, hvilket Saxo selv fortæller saaledes: Der faldt
da Ravn med en stor del af sine mænd, og kun seks skibe
slap hjem til Norge, til lære for kongen, at danerne ej
var saa lette at knuse22. Dette skete under Frode den tred
jes regering, som paa den tid, da Christus blev født, sad
ved roret i Danmark. Men jeg skulde dog tro, at det var
en anden mand end denne, der berømmes paa dette mo
nument.
Ravn hed ogsaa den smaakonge, som Regnar Lodbrog
overvandt i kamp, og om hvem han synger saaledes i sin
dødssangs sjette vers:
RODINN VAR RAENDUR MANE
ADUR RAFN KONGUR FIELLE23.
„Blodstænkede blev fyrsternes skjolde, før Ravn
faldt for mit sværd“. Denne Ravn synes bedre at stemme
overens med dette mindesmærkes tid, men at det netop
skulde være ham, som omtales paa denne gravsten, kan
ingen med sikkerhed afgøre. Tværtimod tror jeg for mit
vedkommende snarere, at RAFNHILTA skal læses som eet
ord, nemlig et kvindenavn.
SUSTUR; i dette ord ses et smukt exempel paa en
„binderune“. Thi af t: "P og u: f) dannes tegnet "p) ,
der indeholder begge runers lydværdi24.
ULFS : Ulvs eller Ulfilas.
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KLO i stedet for gro, af ordet at grafue, udgrave.
(Hvis ikke klo af at kløfue, kløve, hvilket vi nu især bru
ger om træ og spaltede ting). To streger af runen for R
er gaaet tabt i tidens løb25.
KUN ULFUIL SIN, sin hustru Ulvhild. Af dette navn
var Haddings datter, om hvem Saxo fortæller i sin første
bog, at hun æggede hensynsløst sin ægtefælle op til at tage
hendes fader af dage, og hvem, som han lidt længere
henne i anden bog siger, Frode, efter at han havde taget
hende fra hendes mand Ubbo, nødte til at ægte hans ven
Skotte, efter hvem skotterne har navn; saa han lod hende
blot skifte ægtefælle til strafs. Saxo omtaler ogsaa, i 7.
bog, en anden Ulf hild, en datter af Karl Gøte jarl. Lige
ledes er der Ulfhild den norske, som svenskeren Sverke
havde lokket ved at skikke hende elskovsbud og brev og
derpaa i løn ranet hende fra hendes mand og ført hende
bort med sig for at lade deres bryllup bo. Om hende kan
man læse i Saxos 13. bog27.
UERDEN etc., hvis betydning jeg tilstaar, at jeg fø
ler mig usikker om, er jeg ikke i stand til at tolke bedre,
end jeg har gjort i den ovenfor fremsatte oversættelse,
men hvis nogen kan finde en tolkning, der svarer bedre
til runerne, vil jeg være ham taknemmelig derfor. Først
nu er jeg blevet opmærksom paa, at den udmærkede Stephanius har gjort sig megen umage med at finde ud af
dette; han læser saaledes: UERDEN UFUTIR: naar vi
har faaet øvelse (nemlig i at bygge monumenter), DON
BETRI: saa (vil vi) bedre (udføre vore arbejder). Ufutir
stemmer nemlig overens med det moderne øfuede, øvede,
verden ufutir altsaa ,,værende øvede“, don betri: „da —
bedre“.
TRITÆ tolker jeg som tre, nemlig 1) Tryggo, 2) Ulfs
søster og 3) Ulf vilda, idet nemlig den fjerde, Bisfair, jo
blot var tilstede som vidne og ikke selv bidrog noget til
værket. Jeg ved ikke, om det vil være rigtigt heraf at
slutte, at det ved testamentarisk bestemmelse er blevet
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sikret, at nærværende monument skulde oprejses af disse
tre personer, som ve! har været arvinger. At lignende
forhold har været gældende hos andre folkeslag, fremgaar i hvert faldt af gamle indskrifter. Saaledes læses i
Sepino2*:
NN. lod sig ved testamente dette monument rejse
for Cajus Centius Firmus, Lucius’ frigivne, og for Centia
Paula, Spurius’ datter, og for Centia Quarta, Lucius’ fri
gi vne.
Endvidere i Katedralkirken i Nepi:
For sin meget fromme og ham højt fortjente hustru
Herennia Justa, Cajus’ datter, lod Marcus Apistius Sabinus, Marcus’ søn, duumvir i Veji, quattuorvir i Nepi,
ved testamente dette (gravminde) rejse.
Om dette monuments alder tør man næppe paastaa
noget med sikkerhed. Allerede ved en rent overfladisk
betragtning viser det imidlertid tydeligt sin høje ælde,
hvilken indskriftens sprogform bekræfter. Hvis den Ravn,
til hvis minde det er blevet rejst, er den samme, som vi
ovenfor anførte fra Saxo, saa er der ingen tvivl om, at det
er blevet rejst ved tiden omkring Kristi fødsel, men som
vi før sagde, mener vi, at der snarere bør læses Rafniltl.
Det er altsaa tydeligt, at der i hele denne indskrift
ikke findes en eneste tøddel til forsvar for deres mening,
som tror, at denne sten har været kong Hothers gravsten.
Hothers navn læses intetsteds, hvilket dog sikkert var at
vente som i alle andre lignende tilfælde; og der omtales
heller ikke noget, som passer til hans bedrifter. Hvad
nemlig en viss person29 har fyldt i de hjemmelavede digte
om krigen med Odins søn Bo, er nok i overensstemmelse
med Hothers historie, men har intet som helst med denne
indskrift at gøre. Saxo fortæller ganske vist, at da Odin
efter at have genvundet sit guddomssæde, saa, at Bo, den
søn, som han havde faaet med Rind, ivrig lagde sig efter
kamp og strid, sendte han bud efter ham og bad ham
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mindes sin broders død, saa han hellere tog hævn over
balders banemænd end slog sagesløse folk ned for fode,
thi det var en god ag gavnlig kamp, naar retfærdig hævn
gav gyldig grund til striden. Og lidt efter tilføjer han
om Hother: han faldt i det slag, han yppede med Bo3Q.
Men jeg finder i hele indskriften intet, der har noget med
dette at gøre. Hvad mon der da kan have drevet disse
folk til at prakke et godtroende publikum saadanne ting
paa, der ligger indskriften saa fjernt? Jeg kan tænke mig,
at den nærliggende landsby, der er berømt paa grund af
navnet Hother, har narret dem ; da de nemlig havde hørt
rygte om, at her havde Hothers slot staaet i gamle dage,
hvilket navnet Hotterslev jo ikke modsagde, og da det
allevegne fra vedholdende blev udbredt, at han laa begra
vet der, hvilket bevidnedes ved den af størrelse betydelige
høj, som nu ligger indenfor kirkegaardsmuren og græn
ser op til kirken, saa kunde de ikke tro, at stenen var
taget andre steder end herfra; dog kan det ved endnu
levende vidner godtgøres, at den i vor tid er ført, ikke
fra denne, men fra en anden høj, som ligger ikke langt
herfra, og som nutildags, som ovenfor sagt, sædvanligvis
kaldes Keyserhøjen af bønderne. Jeg tvivler dog ikke om,
at der paa højen i Haarlev har staaet en steen, i hvilken
lovtalen over Hother har været indhugget. Men at den
sammen med mange andre er gaaet til grunde ved vore
forfædres ligegyldighed, det smerter os meget.
Du har her, ædle mand, min tolkning af dette saa
stolte mindesmærke, hvilken jeg ivrigt beder, du ikke vil
undlade at sammenligne med stenen selv. Men hvis du
ser, at jeg i nogen ting har af veget fra det rette, saa belær
mig om det, og du vil ingensinde kunne gøre mig en
mere kærkommen tjeneste, for at denne tolkning, hvis
den engang sammen med andre af denne øs mindesmær
ker skal fremkomme for en større offentlighed, da, styr
ket ved din bedømmelse, dristigere maa krydse gennem
den videnskabelige verdens sejlløb. Gud bevare dig os til
Historisk Samfund
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gavn med samt hele din ædle slægt til sene tider. Gid
Brahernes æt maa styrkes og bestandig florere. Skrevet
i København under rigsdagen i aaret 1636.
NOTER
1 Tyge Brahe, en brodersøn til astronomen, var 1632—40 lensmand
paa Tryggevælde.
2 Den berømte astronom sammenlignes her med den oldgræske gi
gant Atlas, der bærer hele himmelhvælvingen paa sine skuldre.
3 Den hollandske sprogvidenskabsmand Bonaventura Vulcanius le
vede 1538—1614. Hans lille bog om germanernes skrift og sprog,
„De litteris et lingua Getarum etc.“ (1597) indeholder forskellige
prøver paa germanske sprog og skriftarter, ogsaa et par rune
indskrifter. Worm citerer ham ofte.
4 Claus Christoffersen Lyschander, 1558—1623, blev 1616 udnævnt
til kongelig historiograf.
5 Poul Wobis. Her er Worm galt underrettet. Poul Wobis var en
lensmand i Stege 1565—66, medens lensmanden paa Tryggevælde
ved midten af det 16. aarhundrede hed Vobitzlav Vobisser (eller
Wobitzer).
6 Kishøj, ca. 4 km nord for Tryggevælde. Om en flytning til Vallø,
hvor runestenen stod fra ca. 1650 til 1810, oplyser Andreas Højer,
der var kgl. historiograf 1722—1730, i et manuskript med be
mærkninger til den wormske text (i Werlauffs papirer 11, Kgl.
Bibi.) : Denne gamle sten skal paa salig kong Christian IV’s be
faling været blevet ført fra Tryggevælde og bragt ombord i en
baad for at blive bragt til København. Da baaden imidlertid
ikke kunde bære den store vægt, sank den ved Køge, og anti
kviteten kom til Vallø, hvor den endnu velbeholden er at se.
7 Bonaventura gengav runerne efter en afskrift, som han havde
modtaget gennem den engelske gesandt i Danmark, Daniel Rogers.
8 Arrild Huitfeldt. Han var lensmand paa Tryggevælde 1586—96.
Det er sikkert hans afskrift, Daniel Rogers har overladt Vul
canius.
0 Hother er oprindelig den samme som Høder, Balders blinde bane
mand. I en senere saga, hvor guderne optræder som mennesker,
er han gjort til kongesøn.
10 Efter bibelens og den klassiske oldtids tidsregning havde man
sindrigt fundet ud af, at der fra verdens skabelse til Kristi fød
sel var forløbet 3956 aar. Naar Lyschander skriver „Verdens
aar 3464“ svarer det altsaa til vort 492 f. Kr.
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11 Hvad meningen med de fem huller i stenen egentlig er, oplyser
Worm af gode grunde ikke. De er den dag i dag en gaade.
12 Der er ingen grund til at tro, at der nogensinde har været en
runesten paa eller ved højen paa Haarlev kirkegaard. Mærkvær
digt nok har der længe hersket nogen forvirring angaaende Tryggevældestenen og Haarlev. I Erik Pont oppidans Danske Atlas VI,
1774 s. 393 fortælles om Haarlev kirke: „Indvendig i Muren er
en gammel Rune-Steen, som Hr. Leganger haver ladet indmure,
hvorom vidtløftig er anført i Hofm. Fund. VIII p. 339—43“.
Slaar man op i Hofmans Fundationer, viser det sig, at her er
tale om Tryggevældestenen, der jo aldrig har været indmuret i
kirken. Uden paa kirken, ved det nordøstre hjørne, læses derimod
i selve murens sten en runeindskrift, endende med en linje he
braisk, som pastor Leganger i 1773 lod riste efter sin datter:
„Herr Niels Leganger lod her begrave Anna Sylvia og satte
træer over hendes grav. Herren gav, herren tog, herrens navn
være lovet“.
33 Hvem forfatteren til denne fingerede gravskrift er, er ikke op
lyst. Den citeres i forskellige af tidens lærde værker, men den er
rimeligvis tidligst forfattet i 16. aarh., i stil med det middelalder
lige digt Rimkrøniken, danmarkshistorien paa vers, hvor de dan
ske konger selv, i jeg-form, beretter om deres liv, død og be
gravelse.
34 Knud Urne til Aarsmarke, sad som lensmand paa Tryggevælde
1619—22.
35 Worms runetegn gengives her og i det følgende med store latinske
bogstaver.
36 Worm citerer fra Snorri Sturlusons „Hattatal“ vers 14.
17 Olaf Tryggvason.
3S Sakses Danesaga I, oversat af Jørgen Olrik, 1925 s. 208.
39 Worm henter sine sproglige paralleler i islandsk.
20 Runestenene har naturligvis i virkeligheden ligget ned, naar der
blev hugget runer i dem. Tryggevældestenens højde over jorden
maa forøvrigt have været ca. 23/2 m.
.21 Stephan Hansen Stephanius, 1599—1650, kongelig historiograf
fra 1639, var Ole Worms gode ven.
22 Sakses Danesaga I s. 224.
23 Worm citerer af strofe 6 i det gamle Krâkumâl, som Regnar Lodbrog kvad før han døde i ormegaarden.
24 Her har Worm trods alt læst forkert. Der forekommer ikke binde
runer i Tryggevældestenens indskrift.
25 Runetegnet for 1 er
, for r
.
17*
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26 Sakses Danesaga I s. 98 og 111.
27 Sakses Danesaga I s. 337 og II s. 86.
2S De følgende to antikke indskrifter fra Sepino (ca. 70 km nord
vest f. Napoli) og Nepi (et halvt hundrede km nord for Rom)
kan Worm have fundet i Janus Gruter us’ store samling af latin
ske indskrifter: Inscriptionum Romanarum corpus absolutissimum, af hvilken der kom en udgave i Heidelberg 1616.
29 Her hentydes formodentlig enten til Lyschander eller til den
ukendte forfatter af det i note 13 omtalte gravvers.
30 Sakse Danesaga I s. 162

STU D EN T SØREN LINTRUP
I HERFØLGE HOSPITAL
Af Forst. F. Elle Jensen, Skals.
AAR de kirkelige Brydninger i København i Christian
VI’s første Regeringsaar blev saa voldsomme, som
Tilfældet var, skyldtes det ikke alene den Omstændighed, at
Ortotoksi og Pietisme tørnede sammen i Kampen om Fører
skabet, men ogsaa at den sidstnævnte Bevægelse dengang
endnu ikke fremtraadte i nogen afklaret Skikkelse, idet
den indeholdt Elementer, som i Virkeligheden ikke hørte
hjemme i den, men kun sluttede sig til, fordi de var enige
med den i dens Angreb paa den døde Kirkelighed. Paa
den Maade fik Pietismen en yderliggaaende radikal Fløj,
som stod Sværmeriet meget nær, og som ikke blot kæm
pede for Vækkelse i Ordets almindelige Betydning, men
som saa det som en Opgave at stride mod al det ydre
Kirkevæsen, de ydre Ceremonier og Sakramenterne (især
Barnedaaben), der altsammen kun syntes den skikket til
at indgive Folk en falsk Tryghedsfølelse ; i Stedet frem
hævede man Aandens Vidnesbyrd i H jertet som det ene
ste, der var at bygge paa. Hertil kom, at den opdukkende
Herrnhutisme, der ganske vist ikke var nær saa radikal,
endnu ikke havde udskilt sig fra Pietismen, saa man forstaar bedre, at denne Retning set med ortodokse Øjne
maatte tage sig meget mistænkelig ud, og at Bølgerne
let kunde komme til at gaa højt, naar Repræsentanter for
de tre Fraktioner mødtes i de gudelige Forsamlinger1).

N

O Om Brydningerne i København, se min Bog „Pietismen i Dan
mark“ (1924) S. 44 ff.
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Dønningerne fra den radikale Opposition mærkedes
ogsaa her og der i Provinsen, i Særdeleshed formidlet ved
unge Mænd, som i en eller anden Stilling derude prøvede
paa at omsætte de overaandelige Ideaier i Praksis, som de
1 Hovedstaden havde lært at sværge til. I det følgende skal
der berettes om et saadant Tilfælde.
Om Søren Lintrups Barndom og Ungdom ved man
kun, at han stammede fra Landsbyen Lintrup i Tørninglen i Sønderjylland, hvor han blev født ca. 1701, og at
han 1723 blev Student fra Ribe. Derefter er han kommet
til København, hvor han 1725 tog den filosofiske Baccalaurgrad ved Universitetet, men ellers kender man ikke
noget til hans Forhold i denne Tid. Kun saa meget kan
der spores, at han maa være kommet i Forbindelse med
Hovedstadens pietistiske Kredse, thi 1728 blev han af Di
rektionen for Vaj senhuset antaget som Medhjælper ved
Undervisningen af Pigerne med en aarlig Løn af 30 Rdl.
samt Kosten og med Løfte om fast Ansættelse, naar der
blev en Plads ledig1).
Paa Vajsenhuset blev han imidlertid ikke ret længe,
thi allerede Aaret efter blev han udnævnt til Skoleholder
og Læsemester ved Hospitalet i Herfølge. Her havde Chri
sten Skeel til Holbækgaard allerede 1641 oprettede en
Skole, ligesom der var stiftet et Hjem for 8 Lemmer, men
1729 havde Frederik IV’s Dronning, Anna Sofie, foretaget
en storstilet Udvidelse af det2) Der opførtes nu et grund
m uret Hus med Plads til 30 Personer, 15 mandlige og 15
kvindelige, saaledes at der her skulde sørges for 10 syge,
10 gamle over 70 Aar og 10 forældreløse Børn, som fik
Husly, Lys og Beklædning; de gamle fik hver Uge udbetalt
2 Mk. 12 Sk., men skulde selv gøre Anstalter for deres
Mad. For Børnenes og de syges Forplejning drog natur
ligvis Stiftelsen Omsorg. Midlerne til Hospitalets D rift
kom fra en hensat Kapital paa 24,000 Rdl. En Direktion
!) Kirkehist. Saml. 4 - III - 34.
2) Hofmans Fundatser VIII, S. 348 ff.
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i København havde den øverste Ledelse; den bestod af
Sjællands Biskop, Stiftamtmanden og den kongelige Confessionarius, men under den fungerede tre lokale Inspek
tører paa Egnen, Amtsforvalteren for Tryggevælde Amt,
Provsten for Bjeverskov Herred og Sognepræsten i Her
følge. En særlig Forstander førte det daglige Tilsyn.
Sognepræsten skulde iøvrigt hver Uge besøge Stiftelsen
og fire Gange aarlig skrifte Lemmerne og tage dem til
Alters i den til Gudstjeneste bestemte Sal; her skulde han
ogsaa prædike for dem og katekisere med Børnene.
For disse var der ansat en særlig Skolemester, og det
var den Stilling, Lintrup fik. Han underviste dem inde paa
sit Kammer, men skulde ogsaa have Opsyn med dem ellers,
bl. a. sørge for, at der førtes gudelig Tale under Maaltiderne, ligesom hans Pligt var at paatale, om de ikke fik
nok at spise. Endvidere skulde han som Præstens Med
hjælper holde Morgen- og Aftenandagt i den store Sal for
alle i Huset og da læse et Kapitel i Bibelen og lade de Sal
mer synge, som Præsten havde bestemt, samt prædike om
Søndagen og katekisere hver Onsdag og Fredag. Ved den
Lejlighed maatte han ogsaa læse op af Bibelen og bede nog
le Bønner, som passede for syge og fattige, ligesom han i
det hele skulde formane Lemmerne til Gudsfrygt, trøste
og raade dem. Var der noget, han ikke mente selv at kunne
klare, kunde han henvende sig til Sognepræsten, der var
hans nærmeste Foresatte. For sit Arbejde fik han 100 Rdl.
om Aaret samt Løfte om gejstlig Befordring efter 3 Aars
god Tjeneste. Den daglige Forplejning maatte han der
imod selv sørge for.
Kun modstræbende tog Lintrup mod Udnævnelsen til
Skoleholder og Læsemester i Herfølge, antagelig fordi han
nødig vilde skilles fra den pietistiske Kreds i Hovedstaden,
men hans foresatte lod ham forstaa, at det var hans
kristelige Pligt at tage denne Plads, hvor han ikke vilde
faa „Lyst og gode Dage“, tværtimod et Arbejde i
Kristi Trængsel og Lidelse, og for denne Udtalelse bøjede
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han sig. Der er heller ingen Tvivl om, at Lintrup gik op
i sin Gerning med stor Samvittighedsfuldhed — det ses
af hans senere Redegørelse — og der var derfor ogsaa i
den første Tid idel Tilfredshed med ham i København.
1731 befalede saaledes et kgl. Reskript i Anledning af
Vajsenhusdirektionens Anbefaling, at nogle af Informa
torerne samt Lintrup ved Vallø Skole og Hospital, som
havde opført sig vel i deres Embede og levet kristeligt
og retsindigt, skulde noteres i Kancelliets Gratialprotokol til Befordring1).
Men just paa denne Tid var det, at de kirkelige Stri
digheder for Alvor begyndte, efter at Stifteren af Brød
remenigheden, Grev Zinzendorf, i Anledning af Kongens
Kroning havde gæstet Hovedstaden og der givet Stødet
til den gudelige Forsamlingsbevægelse, som hurtigt delte
Byen i to skarpt adskilte Lejre. Hos den begavede og
fanatiske Md. Wulf i „Den forgyldte Okse“ paa Gammel
torv havde de vakte et af deres Hovedkvarterer, hvor man
samledes ikke alene som kristne Venner, men hvor ogsaa
der lød harde Ord om den bestaaende Kirke og dens Præ
ster2). Vajsenhusfolkene førte ved disse Møder ofte an i
Samtalerne og spillede i det hele taget en stor Rolle i
Kredsen, saa det var ikke sært, at Lintrup, naar han var
paa Besøg i Byen, søgte hen, hvor hans Venner fandtes,
saa meget mere som han syntes her i nogen Maade at finde
noget af de helliges Samfund, og han tilegnede sig efterhaanden samtidig mange af den radikale Fløjs overaandelige Synspunkter og dens Foragt for de kirkelige Cere
monier. Snart regnedes han for en af de mest fremtræ
dende blandt de yderliggaaende Studenter, og ved given
Lejlighed var han ikke bange for at irettesætte og belære
andre. Saaledes overfor Vinhandler Nordrup (som senere
brød med de vakte), ham lod han vide, at han opdrog sine
Børn forkert, da han i sit Hus havde en Student til at
1) Kirkehist. Saml. 4 - III - 50.
2) do. 5 - V - 417 ff.
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lære dem at læse — hvad vel, da Lintrup selv underviste
Børn, maa forstaas derhen, at Hovedvægten ikke nok blev
lagt paa at vække og omvende dem — og han sendte ham
en tysk Bog, hvori den rette Fremgang var beskrevet1)
Ikke sært, at Modstanderne af Vækkelsen lagde Mær
ke ogsaa til ham; det ses bl. a. af, at da de ortodokses
Fører, Stiftsprovst Morten Reenberg, i December 1733
skulde opgive, hvem han havde at klage over, var Lintrup
en af dem2).
Hjemme i Herfølge maa han dog i Begyndelsen saa
nogenlunde have holdt sine Anskuelser for sig selv. Men
sidst i 1733 fik han Besøg af sin Ven, Student Gert Han
sen, der som han havde været ansat ved Vaj senhuset, og
som ligeledes afgjort sluttede sig til Forsamlingsfolkene.
Han slog sig ned hos Lintrup, hos hvem han blev en 3—4
Maaneder til megen Fortrydelse for Hospitalsforstande
ren, som nægtede at bespise ham, endogsaa mod Betaling,
saa de selv maatte lave deres Mad. Dette Besøg fik utvivl
somt stor Betydning for Lintrups fremtidige Udvikling,
idet han nu under Hansens daglige Paavirkning bestyr
kedes yderligere i sine Meninger og det i saa høj en Grad,
at han tilsidst for sin Samvittigheds Skyld mente person
ligt at maatte bryde med de gamle Former.
Først i Januar meldte Inspektøren for Stiftelsen,
Amtsforvalter Rosted, Vallø, Provst Christensen, Vollerslev, og Sognepræsten i Herfølge, Hr. Lyder Roed til Di
rektionen i København, at Lemmerne paa Forespørgsel
havde forklaret, at Student Lintrup undertiden havde ledet
Morgen- og Aftenandagt i Slobrok, og at mens hans fra
Prædikestolen læste et Par Kapitler af Bibelen, gik Gert
Hansen paa Gulvet, ogsaa i Slobrok og undertiden med
en foret Hue paa Hovedet. Lintrup sagde saa til ham :
„Broder Hansen, kan du noget, og har du noget at sige?“
hvorpaa Hansen fremkom med nogle Bemærkninger. Bag*) Kirkehist. Saml. 5 - IV - 306.
2) do. 5 - V - 666.
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efter spurgte han Lemmerne, om cle ogsaa havde noget
paa Hjerte, og naar de tav, sluttede han med en Sang. —
I Fadervor bad han : Giv os i Dag vort Livsbrød eller vort
væsentlige Brød og frels os fra det onde og den onde.“ En
Tid lang havde han hverken Søn- eller Søgnedage bedt
Fadervor. — 3. Juledag prædikede han ikke, men satte
sig hos Lemmerne, efter at han først havde gaaet og talt
med sig selv paa Gulvet, og bad om de vilde lære ham
noget. Derefter holdt han en kort Bøn fra Prædikestolen
og sagde saa: „Nu vil vi slutte med en Sang“.
Lintrup havde overfor Inspektørerne indrømmet Rig
tigheden, og at han ingen Fuldmagt havde til at lade Gert
Hansen assistere, men han vilde, sagde han, ikke være
nogen Pave og ikke staa paa Prædikestolen med udbredte
Hænder; han vilde hverken kysse Folk eller lade sig til
bede, derimod nok undervise andre og lade sig undervise
igen. At raabe paa et Ritual kunde ogsaa Hedninger gøre.
„Gud naade jer, i kødelige Mennesker,“ sagde han tilsidst,
men nægtede yderligere at svare Inspektørerne, derimod
ønskede han selv at kunne tage til København og fore
lægge Sagen for Direktionen1).
Efter Modtagelsen af denne Klage afæskede Biskop
Worm og Stiftamtmand J. G. Holstein — den kgl. Confessionarius Joh. Frauen havde faaet sin Afsked paa
Grund af fornærmelige Udtalelser mod Christian VI —
straks Lintrup en Erklæring. Men denne mente ikke at
have forset sig. Han har, skriver han, hverken forsyndet
sig mod Guds eller Kongens Lov, hvis Indhold er Kærlig
hed, og at man forretter sit Kald i Sandhed og Oprigtig
hed. Egentlig er det ham modbydeligt at skulle forsvare
sig, og han gør det kun efter sin Lydigheds Pligt; thi
deraf plejer han at tage Skade, mens han faar ny Kraft,
naar han efter Jesu Ord og Eksempel lider for, hvad
han giver Naade til at gøre. — Hverken han eller Hansen
lagde Vægt paa Klædedragten, der var ligegyldig for Heri) Kirkehist. Saml. 4 - VI - 73 ff.
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ren; de var gaaet til Andagterne alene med Suk om, at
han vilde vise dem det rette. Kun ved Upasselighed havde
han brugt Slobrok, ellers sit daglige Tøj, hvordan det nu
var. Hansen havde haft Huen paa inde hos ham, da det
ringede, og var saa fulgt med, saadan som han gik og
stod, paa samme Maade som alle andre i Huset. Ved
Gudstjenesten kom det kun an paa de agtsomme Hjerter,
ikke paa Klæder og Ceremonier, uagtet de fleste tillæg
ger den Slags Betydning og foragter det andet; de tror,
Jesu Død gør, at de uden Hellighed kan blive salige. Gamle
og smaa Børn kan ikke saa godt følge en lang Prædiken ;
derfor er det godt at bryde af og give dem Lejlighed til
at spørge, hvad Lemmerne ogsaa privat havde indrøm
met, skønt ingen af dem havde haft Mod til at begynde.
Men en Dag havde Hansen spurgt, og siden talte de ofte
sammen i Kirken. For sin Samvittigheds Skyld kunde
han ikke høre op med dette, skønt Forstanderen, der altid
havde modarbejdet ham og hindret Guds Rige, fra sin
Stue „i sin Fulskab“ havde raabt haarde Ord ind til dem.
Desuden var Kirkesalen kun for Husets Folk, og da han
ikke var ordineret, stod han ikke under Ritualet, men
maatte alene være forpligtet til at rette sig efter sine Til
høreres Tilstand.
„Det daglige Brød“ i Fadervor var en forkert Over
sættelse af det græske Ord, derfor ændrede han det, men
for ikke at saare Lemmerne havde han tilsidst helt und
ladt Fadervor og sagt til dem, at de kunde bede det selv.
3. Juledag havde han efter Oplæsning af Evangeliet sat
sig hos dem og søgt enfoldigt at forklare dem det, og han
havde da udtalt det Ønske, at de, der kunde, ogsaa vilde
belære ham.
De kristelige Anordninger skal tjene til Opretholdelse
af god Skik, men Lov og Ret maa ikke hæmme den frie
Lydighed, og da han er fuldt optaget hver Dag fra Mor
gen til Aften med Børnene, har han ikke som Præsterne
8 Dage til at lave en Prædiken, saa naar han skal tale
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enfoldigt, maa han stole paa Gud. „Det skal komme fra
Herren, hvad Tungen taler“. Thi det er ikke nok, at han
kun lader Børnene læse noget udenad, saa han kan forbe
rede sig til Søndagen; Meningen er jo at føre Sjælen til
Omvendelse.
Direktørerne tog imidlertid ikke denne Skrivelse for
gode Varer, da den ikke indeholdt noget Tilsagn om, at
Lintrup fremtidig vilde følge de gældende Bestemmelser,
og den rettede derfor paany en Henvendelse til ham desangaaende.
Herpaa svarede Lintrup, at han ikke mente at have
handlet mod sin Instruks, om den fortolkedes i Kærlig
hedens Aand, og at han aldrig havde forsømt sin Tjeneste,
naar det da ikke havde været umuligt. Yderligere skrev
han, at han helst vilde bede om sin Afsked, saa han kunde
søge Samfund med hellige Mennesker, for at hans Sjæl
kunde beredes til at undgaa den Guds Vrede, som snart
vilde overgaa den nuværende sikre Verden. Men da han
var kommet hertil mod sin Vilje, næsten som Jonas til
Ninive, turde han ikke, og han vilde derfor bie og imid
lertid øve sin Gerning af yderste Evne og vandre efter
sin Samvittighed. Fik han saa sin Afsked, vilde han sige :
„Ske Herrens Vilje i alle Ting“.
Efter dette negative Svar indberettede Direktionen
Sagen for Kongen med Forespørgsel om, hvad Fremgangsmaade der skulde vælges overfor Lintrup, og Christian VI
resolverede derefter (19. Marts 1734), at han skulde af
skediges fra sin Tjeneste ved Herfølge Hospital.
Denne Afgørelse har næppe anfægtet Lintrup ret
meget. Snarere har den været ham en Befrielse. Det synes
ogsaa at fremgaa af det frejdige Brev han ved sin Afrejse
sendt Sognepræsten, Hr. Lyder Roed1). Han skriver heri,
at naar han ikke selv er kommet for at tage Afsked, at det
fordi han har „en sær Gruelse“ for Præster, for hvem
han tror, at der forestaar dem en „sær Guds Dom“ ; selv
!) Kirkehist. Saml. 4 - 1 175 ff.
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er han nu løsrevet fra enhver Dragelse mod Standen. „Jeg
haaber med Jesu Naade aldrig at komme til at bære det
Navn i denne Verden, Amen!“ Men han kan ikke andet
end takke ham hjerteligt, da hans Omgang med ham efter
Guds Vilje har været ham ret nyttig, og han forsikrer ham
enten han tror det eller ikke, at han i Sandhed elsker ham
og befaler ham i Guds Naade, idet han ønsker den for
ham som for sig selv ved Kristi Blods Bestænkelse. Bre
vet er udateret, men underskrevet „Søren Lintrup, nu paa
et Par Dage Pilegrim i Vallø Hospital og nu ganske rejse
færdig derfra.“
Fra Herfølge tog Lintrup til København, hvor han na
turligvis sluttede sig endnu nøjere til Vennekredsen end
før. Hvad han ellers har taget sig til derinde, vides ikke,
men at han var der, fremgaar af, at han den 9. April skrev
en kristelig Sentens „til Opmuntring“ i den norske Præst
Jens Rennords Stambog, hvori ogsaa mange af hans lige
sindede fremsatte deres Tanker. Lintrup underkrev sig
som en „forhen Jesum søgende Lejesvend i Vallø Hospi
tal og nu, under Verdens og især den vanhellige Jesabels
utidige Dom ret hjertelig efter det hellige Samfund hi
gende Herrens frigjorte“1).
Disse noget gaadefulde Ord skal sikkert forstaas saaledes, at han, der før trællede under et ganske vist uøn
sket Arbejde i Hospitalet, er blevet afskediget derfra paa
den onde Verdens og det ugudelige Kirkesamfunds (Jesa
bels) Foranledning, og nu, frigjort fra alle Baand, higer
efter at kunne slutte sig til en levende Menighed. Med
det sidste har han utvivlsomt tænkt paa den Plan, som saa
mange andre af hans ligesindede drømte om at virkelig
gøre, at forlade Landet og drage til Herrnhut, for dem det
kristne Brodersamfunds forjættede Stad, og som han nu
selv stod i Begreb med at realisere. Kort Tid efter maa
han ogsaa være brudt op, thi i Begyndelsen af Juni hører
vi, at han er ankommet til Byen2).
2) Kirkehist. Saml. 3 - I - 377.
2) do. 5 - II - 742.
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Hvad Stilling han kom til at indtage i Brødremenig
heden, er ikke oplyst, men naar Grev Zinzendorf 1738 i et
Brev til Præsten ved Nicolaj Kirke i København, Nikolaj
Brorson, omtaler ham som „min velsignede Broder“1),
kunde det tyde paa, at han har nydt en ikke ubetydelig
Anseelse i Kredsen. F ra Lintrup selv er opbevaret et
udateret Brev til de vakte Brødre og Søstre hjemme,
hvori han takker dem, fordi de har lovet at mindes ham
i deres Bønner, og hvori han i apostolske Vendinger for
maner dem til at bevare den gode Samvittigheds Pagt
og leve med Kristus2)- I Herrnhut blev han iøvrigt gift
med en Søster til Præsten i Stepping i Sønderjylland,
Jørgen Kastrup, der som sin Broder sluttede sig til
Brødremenigheden og var indvandret ligesom Lintrup. En
anden Søster ægtede Gert Hansen, der blev en af Herrnhutismens betydeligste Emissærer i Danmark, saa de to
Venner nu ogsaa blev Svogre3). Udover dette ved man
intet om Student Søren Lintrups senere Liv og Færden.
Dog ligger det nær at formode, at hans Ophold i en Kreds,
hvor man tog Afstand med den radikale Pietismes Sværme
rier og alene lagde Vind paa at samle sig om det fromme
Menighedsliv, kan have virket afsvalende paa de sekteriske
Tilbøjeligheder, han unægtelig en Tid lang havde næret.
Men noget sikkert kan der ikke siges herom.

!) Kirkehist. Saml. 3 - VI - 708.
2) do. 4 - I - 566 ff.
3) do. 5 - II - 613.

DA MØNS LANDBOFORENINGS MØDE
30. JANUAR 1846 BLEV FORBUDT
Af Rasmus Nielsen.
EN danske Bondestand havde i en Række af Aarhundreder været under Herremandsvælde og deraf
følgende Trældom og Usselhed, saa den ikke længer ud
gjorde nogen borgerlig berettiget Stand i Staten, men
en Kaste, som ikke havde Ret til eller Fordring paa nogen
somhelst Anerkendelse ved Siden af de andre Samfunds
klasser. Da var det, at Frederik den Sjette som Kron
prins, raadet, tilskyndet og understøttet af Reventlow,
Colbjørnsen m. fl., greb den elendige, forladte og under
kuede Bondestand under Armen, stræbte at rejse den af
dens dybe Fornedrelse og sikre den mod dens mægtige og
afgjorte Modstanderes mest iøjnefaldende Undertryk
kelser og Uretfærdigheder.
Men trods alle Frederik den Sjettes Bondereformer
stod den danske Bondestand i de første 40 Aar af det 19.
Aarhundrede paa et ikke ret højt K ulturtrin og havde
kun ringe Interesse for aandelige Forhold; det skulde
dog snart blive anderledes.
Aarene 1840—50 var begivenhedsrige for Bondestan
den, idet den hævedes op fra den førnævnte Tilstand til
at blive ligeberettiget med andre Borgere i Landet. Det
skete bl. a. ved Grundloven af 5. Juni 1849. Men forud
for den var der siden 1840 gjort meget for at forbedre
Bondestandens materielle og aandelige Kaar.
Der blev holdt Folkemøder rundt omkring i Landet.
Der blev stiftet Landkommunalforeninger for hvert
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Amt — i hvert Fald her paa Sjælland. Der blev oprettet
Brandassuranceforeninger, og endelige blev der oprettet
Landboforeninger.
Møns Landboforening blev stiftet paa et Møde i Stege
19. Marts 1845. Jens Larsen fra Pollerup blev Formand.
Der blev sendt en Takkeadresse til følgende Stænderdeputerede : Kammerherre Drewsen, Overretsprokurator
B. Christensen, Højesteretsadvokat O. Lehmann og Sogne
foged Petersen som Tak for deres Varetagelse af Land
boernes Forhold i den sidste Stænderforsamling.
Naar disse Foreninger holdt Møder, var enten en
Politimester eller en Sognefoged til Stede.
Alt det Røre, der var i Landbefolkningen hen imod
Midten af det 19. Aarhundrede, var Aarsag til, at Rege
ringen udsendte „Bondecirkulæret“ af 8. Novbr. 1845,
ifølge hvilket det var Bønderne forbudt at holde nogen
Forsamling paa Landet for at forhandle om deres Rets
forhold til Godsejerne, nemlig Fæstevæsenets Forandring
til Selvejendom eller Arvefæste, Hoveriets Afløsning imod
Betaling, alt Hartkornets lige Beskatning og Tiendens
Afløsning mod Pengevederlag uden Politimesterens forudgaaende Tilladelse og personlige Tilstedeværelse og Til
syn, og det beroede paa hans Skøn, om han vilde give Til
ladelse dertil eller ej. Det var forbudt at deltage i et saadant Møde uden for det Sogn, hvori man boede.
Den 7. Januar 1846 indbød Møns Landboforenings
Formand Gmd. Jens Larsen ved en Bekendtgørelse i Land
boernes Ugeblad „Almuevennen“ Medlemmerne til et Møde
i sin Gaard i Pollerup 30. Januar.
Omtrent samtidig rejste han til Stege og meddelte
mundtlig Politimester, Etatsraad Meincke, at Landbo
foreningen vilde holde Møde 30. Januar, og hvilke Sager
der skulde forhandles.
Meincke svarede ham straks, at Landboforeningen
ifølge Kancelliets Cirkulære af 8. Novbr. 1845 intet Møde
maatte holde. Han forbød Formanden at udstede Bekendt
gørelse herom.
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Jens Larsen sagde, at han havde bekendtgjort Mødet
i „Almuevennen“, at det var hans faste Beslutning yder
ligere at bekendtgøre det, og at hvis Politimesteren fast
holdt sin Bestemmelse om at forhindre Mødets Afholdelse,
kunde han til den Tid sende ham et skriftligt Forbud,
som naturligvis vilde blive respekteret.
Formanden ønskede ogsaa Mødet bekendtgjort ved
Sognestævne eller Kirkestævne; men Sognepræsten i
Keldby Kristoffer Otto Andresen forbød, at Bekendtgø
relsen maatte læses ved Sognestævne, før den havde faaet
Politimesterens Paategning om, at der intet var til Hin
der for Mødets Afholdelse; men denne Paategning kunde
han ikke faa, og Bekendtgørelsen blev ikke læst op.
Da 30. Januar oprandt, og da Mønboerne i deres
bedste Højtidsklæder og i smukke Køretøjer indfandt sig
hos Jens Larsen, kom ogsaa Sognefogeden og oplæste for
de studsende Bønder følgende Skrivelse fra sin høje
foresatte :
„Da det er mig forebragt, at der er berammet i Bla
det „Almuevennen“ et Møde til i Morgen Fredag den 30.
ds. hos Gmd. Jens Larsen af Pollerup af den saakaldte
Møns Landboforening, saaledes som indlagte Plakat ud
viser, og at det derfor kunde hænde sig, at flere Personer
i den Anledning indfandt sig paa ovennævnte Sted, saa
maa jeg herved beordre Sognefogeden i Medhold af Be
stemmelsen i Kancellicirkulæret af 8. Novbr. f. A. at
begive sig i Morgen Fredag den 30. ds. hen paa Gmd.
Jens Larsens Bopæl i Pollerup og paase, at ingen For
samling bliver afholdt,, pg bortvise de Personer, der
maatte indfinde sig for at afholde en saadan.
Om det passerede har Sognefogeden derefter at ind
give skriftlig Rapport snarest muligt.
I øvrigt bemærkes, at jeg personlig har betydet Gmd.
Jens Larsen af Pollerup, at den berammede Forsamling
ikke maatte afholdes.
Stege, den 29. Januar 1846.
C. M eincke“
H istorisk Samfund
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Der blev saa ikke holdt noget Møde; men de mødte
gjorde sig til Gode med Mad og Drikke hos den gæstfri
Vært, og de var glade over, at den tilstedeværende Sogne
foged dog ikke forbød dem at spise i Fællesskab.
Saa besluttede Landboforeningen at sende en Ansøg
ning til Kong Christian den Ottende om at ophæve
„Bondecirkulæret“ og tillade Møns Landboforening at
holde Møder.
Bønderne havde nemlig en urokkelig Tillid til Kon
gen — Landsfaderen —, og de kunde ikke tro, at han
billigede Cirkulæret.
Ansøgningen lyder saaledes:
„Allernaadigste Konge !
Af vedlagte Bilag vil Deres Majestæt allernaadigst
erfare, at jeg, som af mine Medborgere er valgt til For
mand for Møns Landboforening, udstedte under 24. Ja
nuar d. A. en Indbydelse til Foreningens Medlemmer om
at afholde en Forsamling hos mig 30. s. M., ligesom jeg
under 7. Januar havde ladet en lignende indføre i „Almue
vennen“, og i begge anført, hvilke Sager der ønskedes for
handlet i denne Forsamling, nemlig:
1) om at indgaa til Deres Majestæt eller til Stæn
derne med et Andragende om, at den Kornafgift, der hid
til har været udredet af Landets Beboere til Stege Bys
Borgerskole maatte ophæves, og den derimod maatte vorde
tillagt en højere Bondeskole, som vi ønskede kunde blive
oprettet her i Landet,
2) om Forandring i Forligelsesvæsenet her paa Møn,
hvorved vi fornemmelig vilde gaa ud fra, at Herreds
fogeden, Etatsraad Meincke tillige er Forligskommissær,
hvilket efter vor Formening ikke stemmer med den Aand,
der udtaler sig i Anordningen om Forligelsesvæsenet,
3) om en indbyrdes Brandassuranceforening for
Bondestanden paa alle rørlige Ejendele, Kreaturer og Avls
redskaber m. v.
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Endvidere vil Deres Majestæt af vedlagte Bilag allernaadigst erfare, at Politimester Etatsraad Meincke i
Henhold til Kancellicirkulæret af 8. Novbr. f. A. har al
deles forbudt os at afholde noget Møde i Landboforenin
gen, og skønt vi holdt os overbevist om, at vort paatænkte
Møde ikke i fjerneste Henseende stod i Strid med hint
højst beklagelige Cirkulære, saa efterkom vi alligevel,
som Pligt var, Politimesterens Ordre ved Sognefogeden
og afholdt intet Møde.
Allernaadigste Konge! Vi er os bevidst aldrig nogen
Sinde at have haft til Hensigt i nogensomhelst Maade at
forhandle eller foretage os noget ulovligt eller uretfærdigt
i Foreningen; vi er ogsaa overbevist om, at Politimeste
ren ikke vil kunne anføre det allerringeste, hvori For
eningen skulde have forset sig, og Deres Majestæt vil der
for finde det naturligt, at hint Forbud har dybt krænket
og inderligt bedrøvet os, da vi ikke kan se andet, end at
vi af Kancelliet og Politimesteren er behandlet ved denne
Lejlighed som umyndige Børn. Vi henvender os derfor
med Tillid og Fortrøstning til Deres Majestæt selv som
Den, der omfatter alle Deres Undersaatter med lige Kær
lighed, med den Bøn og Begæring, at der snarest muligt
maatte gives os den samme Ret tilbage, som vi forhen
havde, og som Statens andre Borgerklasser, Købstad
beboerne og Godsejerne, endnu har, til at samles for at
forhandle om vore Anliggender og navnlig, at De allernaadigst tillader Møns Landboforening at afholde dens
lovbestemte Møder.
Allerunderdanigst
Jens Larsen, Foreningens Formand.“
Formanden og Næstformanden, Gmd. Niels Rasmus
sen fra Borre, besluttede personligt at overrække Kongen
denne Ansøgning. De rejste derfor til København og hen
vendte sig til Kabinetssekretær, Kammerherre Tillisch,
der bad dem om at komme til den almindelige Audienstid.
De fik dog ikke Audiens.
18*
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De indfandt sig saa senere hos Kabinetssekretæren.
Han viste sig begge Gange meget høflig og velvillig
imod dem og sagde, at deres Forening nok vilde faa Lov
til at holde Møder, og at han ikke kunde indse, hvorfor
det var dem forbudt. Den sidste Gang fik han deres An
dragende og lovede at gøre Kongen bekendt med det.
Kongen modtog en Del Andragender af ovennævnte
Slags fra Foreninger, hvis Møder var blevet forbudt.
Han henstillede derfor til Danske Kancelli, at „Bondecirkulæret“ blev ophævet, og det skete 12. Maj 1846.
Kilder: Almuevennen 12. og 19. Novbr. og 10. Decbr. 1845 og
G. og 20. Maj 1846.

BILLEDSNIDERSLÆGTEN SCHRØDER
Af R. Nielsen.
„Aarbog for Hist. Samfund for Præstø Amt“ for 1935,
Side 25—42, er der fortalt om Billedsniderslægten
Schrøders forskellige Billedskærerarbejder. Her skal der
for kun meddeles nogle biografiske Oplysninger m. m. om
denne Slægt, der boede i Næstved i Slutningen af det
16. og det meste af det 17. Aarhundrede.
De to vigtigste Medlemmer af Slægten er Abel Schrø
der den Ældre og Abel Schrøder den Yngre.
Abel Schrøder den Ældre har bosat sig i Næstved
omkring 1580 ; thi der staar i St. Peders Kirkes Regn
skab 1583—84: „E r given Abel Billedsnider i adskillige
Tider paa Regnskab paa den Altertavle, han skal gøre til
Kirken, 34 D1.“
Han boede paa Østsiden af Ringstedgade i St. Peders
Sogn og betalte Jordskyld til St. Peders Kirke. Han var
gift med Maren. Hendes Efternavn kendes ikke. Hun blev
efter Tidens Skik blot kaldt Maren Abels.
Abel døde sikkert af Pest i Maj 1602, idet der 31. Maj
blev betalt 4 Mk. til St. Peders Kirke for hans Lejersted
(Gravsted) paa St. Peders Kirkegaard. F ra den 9. April
til 4. Oktober 1602 døde der i St. Peders Sogn 157 Menne
sker, hvoraf de 95 var Børn. Pesten maa derfor have raset
frygteligt paa den Tid.
E fter hans Død fortsatte hans Enke Maren Abels Bil
ledskærervirksomheden ved Hjælp af nogle Svende. For
Maren Abels Svends Lejersted blev der betalt 4 Mk. til
St. Peders Kirke 26. Sept. 1602, han døde rimeligvis ogsaa af Pest.

I
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Hvornaar Maren Abels døde, vides ikke. Hun nævnes
sidste Gang i St. Peders Kirkes Regnskab fra Mikkelsdag
1616 til M. 1617 som E jer af Ejendommen i Ringstedgade,
hvorefter hendes Søn Eiler nævnes som E jer i Regnska
bet M.1618 til M. 1619. Maren er maaske død mellem Mik
kelsdag 1617 og M. 1618, da Kirkeregnskabet mangler for
dette Aar.
Af deres Børn kendes 4 eller 5.
Mellem Mikkelsdag 1597 og Paaske 1598 blev deres
Barn begravet paa St. Peders Kirkegaard. Saa var der en
Datter Lisabeth og to Sønner Eiler og Abel. Man har
tidligere ment, at Abel ikke var Søn af Abel Schrø
der den Æ ldre; men derom er der ingen Tvivl; thi 10.
Juli 1671 stod Abel Schrøder den Yngre i Næstved By
tingsret og vidnede, at i 1619 købte hans Broder Eiler
Abeisen af Niels Ploug den Gaard, som Søren Viborg nu
boede i.
Abel Billedsniders Søster Lisabeth Abelsdatter næv
nes i Næstved Tingbog 1650—51. Hun stævnede nemlig
Johanne Bagers for Bytingsretten 2. Decbr. 1650, fordi
Johanne tog en Kurv med Hvedebrød fra hende.
Abel Schrøder den Ældre havde maaske ogsaa en tre
die Søn, der hed Christen Abeisen ; thi i Næstved Bytings
ret 24. Sept. 1621 vidnede Jens Mønbo, at Christen Abeisen
havde sagt til hans Kone, at hun var en rødøjet Trold,
og at det havde været bedst, at hun for 13—14 Aar siden
havde hængt i Galgen paa Galgebjerget. 8. Oktbr. stod
Christen Abeisen i Bytingsretten og sagde, at han ikke
vidste andet om Jens Mønbos Hustru end det, som ær
ligt var.
Da Eiler Abeisen blev voksen, overtog han Ejendom
men og Billedskærerværkstedet i Ringstedgade. Han var
en habil Billedskærer, om end ikke saa fremragende som
Faderen og den yngre Broder. I ,,Danmarks Kirker“,
Præst Amt, S. 1080 er der nævnt nogle af hans Arbejder.
I 1611 nævnes han som Ejer af Ejendommen i Ringsted-
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gade; thi 16. Sept. 1611 afsagde Byfogeden Dom mellem
Maren Abels og Rasmus Eriksen om en Gaard i Ringstedgade, som hendes Søn Eiler Abeisen havde solgt til Ras
mus Eriksen mod hendes Vilje, og hun havde tilbage
leveret de Penge, som hendes Søn havde modtaget af Ras
mus Eriksen.
Der blev saa afsagt for Retten, at efterdi det ikke be
findes, at Eiler Abeisen har lovbødet til sin Moders Sø
skende eller Slægt samme sin fædrene Gaard, han med
sin Moder og Søskende var arvelig tilfalden, af hvilken
Gaard der svaredes Jordskyld til St. Peders Kirke, før
han har indladt sig i Handel med Rasmus Eriksen, og
Handelen er i Strid med det Skiftebrev, som Borgmestre
og Raad har udstedt, hvilket tilholder hans Moder Maren
Abels at have Værelser i samme Gaard, saa længe hun
sidder ugift, og han har ikke faaet Kirkeværgens Til
ladelse til Handelen, ligesom Byskriveren heller ikke, som
Skik var, har skrevet Købekontrakten, der synes at ligne
Makulatur, og Handelen befindes at være begaaet i Druk
kenskab, og Eiler Abeisen har straks fortrudt Handelen
og tilbagegivet Rasmus Eriksen de Penge, han havde be
talt til ham, saa kunde Byfogeden efter forberørte Lej
lighed ikke dømme, at Handelen var lovlig; men den blev
kendt magtesløs at være.
I Bytingsretten 4. Novbr. 1611 lagde Maren Abels 70
Slettedl. paa Tingbordet; men Rasmus Eriksen vilde ikke
modtage dem. Sagen omtaltes ikke mere, saa Rasmus
Eriksen har maattet rette sig efter Byfogedens Dom.
Maren Abels har sikkert nu overtaget Ejendommen,
da hun nævnes som E jer af den i Kirkeregnskaberne. I
1617 eller 18 fik Eiler Ejendommen.
I 1618 købte han et Hus i Kindhestegade af Niels
Ploug, og han solgte det i 1619 til Jacob Rasmussen,
Sognepræst i Køng Sogn.
Han leverede „V atterlister“ til St. Peders Sogns ny
Præstegaard i 1620.
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Eilers Hustrus Navn kendes ikke. Deres Barn blev
begravet i 1619 paa St. Peders Kirkegaard, og der blev
betalt 2 Mk. for Gravstedet 3. Marts 1619, og 20. Januar
1620 betalte han 5 Mk. til samme Kirke for et Barns
Gravsted.
I 1621 fik han et ærligt Skudsmaal paa Bytinget af
Borgmestre og Raad og Byfogeden. Saa omtales Eiler
ikke mere. Han er maaske død kort efter.
Abel Abeisen Schrøder overtog Billedsniderværkstedet og Ejendommen i Ringstedgade. Han er sikkert født
i 1602 kort efter Faderens Død og er derfor blevet op
kaldt efter ham. Han nævnes i Tingbogen for 1628. Han
blev den berømteste af Billedsniderne.
I 1638 var Abel Oldermand for Snedkerne i Næstved
og stævnede Snedker Bendix Nielsen for Raadstueretten
6. Decbr. 1638, fordi Bendix ikke havde indmeldt sig i
Snedkerlavet. Bendix var mødt og lovede, at han vilde ind
melde sig i Lavet og betale en Gylden til det.
28. Febr. 1639 stævnede Abel Erik Smed for Raad
stueretten for at høre Vidnesbyrd og lide Dom, fordi hans
Svin havde gjort Skade i Abels Have, og fordi der var
blæst Halm fra Erik Smeds Have hen i Abels Brønd.
Aoel havde ladet to Mænd, Peder Jensen og Poul Billedsnider, besigtige den skete Skade, og de blev nu stævnet
til at vidne.
De vidnede saa med Ed og oprakte Fingre efter Lo
ven, at Abel for 8 Dage siden havde anmodet dem om at
se paa Hegnet mellem hans og Erik Smeds Haver. De saa
da, at Hegnet var raaddent, saa Svin og andre Dyr let
kunde bryde gennem det, og at der havde været Svin i
Abeis Have og ødelagt hans Urter. Der laa en hel Hob
Halm og Urenlighed i Abels Have. Der var blæst Halm
og Snavs ned i Abels Brønd, saa Vandet ikke var til at
bruge, før Brønden blev renset.
Erik Smed var ikke mødt. Der blev nu sendt Bud til
ham om at reparere Hegnet og fjerne Halmen. Hvis han
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ikke gjorde det, vilde der falde Dom i Sagen Der omtales
ingen Dom, saa Erik maa have rettet sig efter Befa
lingen.
I Bytingsretten 21. Sept. 1640 dømtes Abel til at be
tale Skrædder Niels Jacobsen 15 Dl. inden 15 Dage.
I Bytingsretten 16. Januar 1643 dømtes Abel til at
betale 1 Rdl. i „Mindeskat“.
Abel stævnede Peder Selgersen for Bytinget 30. Ja
nuar 1643 for at høre Vidnesbyrd. Kornmaaler Claus Jør
gensen og Rasmus Pedersen blev stævnet som Vidner.
Saa fremstod Claus Jørgensen og vidnede med Ed
og oprakte Fingre efter Loven, at da Peder Selgersen 30.
Novbr. 1642 opholdt sig i hans Hus, kom Abel Billedsnider gaaende paa Gaden. Claus og Rasmus Pedersen stod
cg snakkede sammen ved Kakkelovnen, men Peder Selger
sen raabte nu til Abel, at han skulde komme ind, da han
vilde tale med ham. Saa gik Claus ud og bad Abel om
at komme ind til Peder, hvad han ogsaa gjorde. Da Abel
var kommet ind, satte han sig paa Bænken ved Siden af
Peder, der nu sagde til ham, at han havde noget Ege
træ, hvoraf der skulde laves en eller anden Ting; men Abel
svarede ham, at Træet var for vaadt. Det kunde ligge i
nogen Tid og tørre. Saa hørte Claus, at Peder sagde til
Abel, at han havde talt som en Skælm.
Peder Selgersen mødte i Retten og sagde, at han ikke
vidste andet om Abel, end at han var en ærlig Mand, og
han spurgte Abel, om han vilde sige de Ord, han havde
sagt til Rønnov Bille og hans Frue i Sandby Kirke, mens
han arbejdede der. Abel svarede, at han aldrig havde talt
til nogen om Peder Selgersen.
Abel stævnede Raadmand Henning Knudsen for By
tinget 6. Oktbr. 1645 for at faa ham dømt til at betale
13 Mk. for en Ligkiste, han havde lovet at betale for Ras
mus Jørgensen, der tjente paa Svendstrupgaard. Byfoge
den dømte H. Knudsen til at betale 7 Mk.
24. Novbr. 1645 maatte Abel møde i Bytingsretten,
fordi han ikke havde betalt en „Rytterskat“ paa 1 Dl. 3 Sk.
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Fattigforstander Carsten Koch stævnede ham for By
tingsretten 6. April 1646, fordi han havde ladet Lauritz
Møller fra T'oksværd bo i sit Hus. Det blev nu oplyst, at
Borgmester Casper Detmarsen havde givet Lov dertil.
Senere hen i 1646 maatte han to Gange møde i Ret
ten, fordi han ikke havde betalt sin Skat rettidigt.
I 1649 var han med til at syne og vurdere en Gaard i
Ringstedgade, og i 1650 var han med at til at syne et Hus
i Kompagnistræde. Han lavede i 1651 en Form, som Claus
Rotgieter benyttede, da han støbte en Font til Kirken i
Nykøbing paa Falster.
19. Januar 1652 blev Abel, hans Svend og Dreng til
talt ved Bytinget, fordi Abel under Gudstjenesten stod og
huggede paa et Billede, medens Svenden høvlede.
Senere hen paa Aaret var han Vidne i en Sag ved
Bytingsretten.
Palmesøndag 26. Marts 1659 tvang Svenskerne Abel
og de andre Snedkere til at reparere Prammene, da Sven
skerne skidde bruge dem.
Han stævnede Raadmand Rasmus Christensen for
Bytinget 22. April 1667 for at faa ham dømt til at betale
44 Sldl. for et Epitafium, som hans afdøde Hustru havde
bestilt hos Abel. Rasmus Christensen blev 20. Maj fri
fundet for Abels Tiltale.
I 1668 kom der to Mænd Michel David og Bochardt
hen til Abels for at gøre Eksekution for kgl. Skat. De for
langte saa af ham, at han skulde betale Skatten. Abel sva
rede, at han intet skyldte, og at han intet havde med den
Skat at bestille. Bochardt sagde da, at nu skulde Skatten
betales. Abel sagde til dem, at han før havde set saadanne
Knægte. Michel David svarede: „Vi tjener Hans Maje
stæt som ærlige Karle, mens Rakkeren holder Knægte.“
Saa gik Michel hen til Abel, tog fat i hans Arm og sagde:
„Var det ikke for hans Alders Skyld, skulde de vise ham
noget andet.“ Da kom en af Abels Svende med en Kølle,
mens en anden kom med en Økse, som om de vilde gøre
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Modstand mod Eksekutionen. Saa sagde Abels Søn Studen
ten, at de skulde fremvise Kongens Brev om, at de skulde
inddrive Skatten. Abel sagde nu, at de kunde tage Borde
og Stole ; men de svarede, at de vilde have rede Penge. —
Denne Sag omtales ikke mere.
Abel ejede en Ejendom paa Østergade, og den solgte
han i 1672.
Han blev stævnet for Bytingsretten i 1673, fordi man
mente, at han havde ladet male Malt uden at angive det
for Tolderen. Abel mødte i Retten og svarede, at det Malt,
han havde brygget 01 af, var det, som han lod male før
Jul, og hvoraf han havde betalt Told til Borgmester Zakarias Hansen. Han aflagde Ed derpaa.
Han var Organist ved St. Mortens Kirke i 42 Aar til
sin Død i 1676. Han fik 32 Rdl. aarlig derfor.
Trods de mange Billedskærerarbejder, han udførte,
blev han aldrig velstaaende. Han skrev bl. a. i en Skatte
klage i 1659: „Guldkæder eller store Sølvkander har jeg
eller min fattige Hustru aldrig haft.“ Ved sin Død efter
lod han sig nogle faa Dalere foruden Ejendommen i Ringstedgade. Arvingerne var hans Enke, Sønnen Eiler og to
Dattersønner.
Abel Abeisen Schrøder var gift med Mette Pedersdatter i 47 Aar, og de fik 9 Børn. Han døde 5. Maj
1676 og blev begravet paa St. Peders Kirkegaard. Sønnen
Eiler satte en oval Stentavle over ham. Den sad tidligere
indvendig paa nordre Sideskibs Vestgavl og findes nu paa
en Pille i nordre Sideskib.
Den har følgende Indskrift:
TIL HUKOMMELSE OVER SIN SL. FADER ABEL
SCHRØDER BILHUGGER OG ORGANIST TIL ST:
MORTENS KIRKE I 42 AAR ÆGTEMAND MED SIN
K: HUSTRU METTE PEDERSD- I 47 AAR OG VED
HENDE FADER TIL 9 BØRN AF HVILKE DE 6 MED
FADEREN SOM DØDE 1676 DEN 5 MAJ OG MODE
REN DØDE 16
DEN
HVILER HER NEDENFOR
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HAVER EILER SCHRØDER MED SIN K: HUSTRU
VIVIKE LAURSD : LADET DENNE STEEN OPREISE
ANNO 1681
DEN 24 JUN:
Over Indskriften staar S D G (Soli Deo Gloria —
Gud alene Æ ren). Forneden er der et Englehoved og Bog
staverne C G D — E C O .
Af deres 9 Børn er de otte døbt i St. Peders Kirke.
Kun Sønnen Eiler overlevede Faderen. Han blev døbt 3.
S. e. Tr. 1639. Han blev Kapellan ved St. Peders Kirke i
1678 og døde 6. Febr. 1691. Han var gift med Vivike Laurs
datter, som var en Datter af Laurits Christoffersen,
Sognepræst ved St. Mortens Kirke. — Eilers Kilde paa
Næstved Mark har faaet Navn efter ham.
Kilder: St. Peders Kirkes Regnskaber 1579—1633. Næstved Raadstue- og Tingbøger og St. Peders Kirkebog 1631—79. Billedsniderslægten Schrøder er omtalt i „Danmarks Kirker“ (Præstø Amt) S.
1078—84.

MIDDELALDERLIGE GILDER OG LAV
I PRÆSTØ AMT
Af R. Berg.
aar man ser paa den Masse Sammenslutninger, der
findes i vor Tid og som der stadig dannes flere og
flere af, skulde man tro at Organisationstanken var et
særligt nyt Fænomen. Det er den dog ikke, for saa vidt
som Trangen til at slutte sig sammen om et eller andet
Formaal maa siges altid at have været til Stede hos Men
neskene.
Æ ldst er vel nok Slægtssammenslutningen, det tid
ligste samfundsdannende Element, man kender, men som
en Afledning af denne kan man betragte de Gilder, der
dannedes i de fleste middelalderlige Byer. Disses Indbyg
gere var jo næsten alle Tilflyttere og savnede derfor det
Værn, som Slægten hidtil havde været for dem. Datiden
kendte jo ikke til den Retsbeskyttelse, som det moderne
Samfund yder gennem Politi og andre Sikkerhedsinstitu
tioner. Havde man noget at klage over eller et Angreb at
værne sig mod, fandtes ingen offentlig Myndighed, der
kunde paatage sig enten at beskytte eller anklage Enkelt
mand. Det var noget, man selv maatte sørge for ved
henholdsvis at bevise eller modbevise hvad den paagæl
dende Sag drejede sig om. Var f. Eks. en Mand anklaget
for en eller anden Forbrydelse, kunde han fri sig ved Af
læggelse af Ed sammen med et nærmere bestemt Antal
Mededsmænd, der svor sammen med den Anklagede og
derved friede ham for Tiltale. Domstolenes Opgave bestod
nemlig ikke saa meget i at fastsætte nogen Straf og sørge
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for, at denne skete Fyldest, som i at værne Samfundet
mod Ufred.
I en ny oprettet Købstad, hvor Slægten ikke kunde
træde i Virksomhed, fordi dennes enkelte Medlemmer i
de fleste Tilfælde boede langt fra hinanden, var det derfor
nødvendigt, at man dannede en Slags kunstig Slægt, og
dette skete gennem Oprettelsen af et Gilde, hvis Medlem
mer stod Last og Brast sammen i alle Tilfælde, hvor den
enkelte kunde trænge til Værn, enten det nu var i Form
af Retshjælp som Mededsmænd, eller det var som Hjælp
ved Sygdom eller Død samt hvad der ellers kunde hænde
af Modgang for den enkelte Gildebroder.
Saadanne Gilder har rimeligvis de fleste Købstæder
haft i deres ældste Tid. Bekendt er saaledes St. Knuds
Gilderne, der dannedes med Knud Konge eller Knud Her
tug som Værnehelgen.
Ogsaa Præstø Amts Købstæder har sikkert haft sine,
men kendt er nu kun et St. Knuds Gilde i Storeheddinge
og et St. Olufsgilde sammensteds samt St. Eriksgilder i
Kallehave og Næstved, hvilken sidste By desuden havde
et Hellig Legemsgilde.
For Gilderne i Storeheddinge og Kallehave kendes end
nu Gildestatuterne, de saakaldte Skraaer, og da de ka
ster et godt Lys over Fortidens Samfundsforhold, skal
der her gøres Rede for deres Indhold1).
Om den Knud, der var Værnehelgen for Storeheddmge-Gildet har været Knud den Hellige eller Hertug
Knud Lavard vides ikke; derimod kan der næppe være
Tvivl om, at den St. Erik, som Kallehave- og Næstved
Gildet samlede sig om, har været Kong Erik Plovpenning,
som dræbtes i Slesvig efter Sigende ved Paaskyndelse af
Broderen Hertug Abel, hans Efterfølger paa Tronen. Naar
der dannedes Gilder om Erik Plovpenning som Værnehel1) Begge de to Gildeskraaer er af fattede paa Latin og findes af
trykte i C. Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middel
alderen I p. 44 og 56 ff.
,
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gen, skyldes det rimeligvis de mislykkede Forsøg, der gjor
des paa at faa denne helgenkaaret.
Imidlertid, begge Arter Gilder havde de samme Formaal.
Først og fremmest gælder det om Værn i Drabstil
fælde. Nu maa det huskes, at Drab paa den Tid, Gilderne
dannedes (midt i det 13. Aarhundrede) ikke var nogen
kriminel Forbrydelse, som Samfundet som saadant satte
Straf for.
Det var først og fremmest en Forbrydelse mod den
Slægt, der mistede et af sine Medlemmer, og det Tab,
som herved forvoldtes, kunde hævnes enten simpelthen der
ved, at Drabsmanden blev slaaet ihjel i sin Tur eller ogsaa ved, at der betaltes denMandebod, som Loven bestemte,
og som fastsattes for at undgaa den lange Række gensidige
Hævndrab, der kunde volde stor Ufred i Samfundet.
Man ser derfor, at det er en af Gildernes første Pligt
at optræde i saadanne Tilfælde.
I Storeheddinge og Kalvehave Gildeskraaerne fast
sættes det saaledes, at hvis en Ikke-Gildebroder dræbte en
Gildebroder, skulde de hævne denne, hvis de kunde, men
var de ikke i Stand dertil, saa sørge for, at der betaltes
Mandebod 40 Mark Sølv til den dræbtes Arvinger. Det
paalægges dem endvidere ikke at spise, drikke eller være
i Skib sammen med eller paa anden Maade omgaaes med
Drabsmanden.
Var det derimod en Gildebroder, der stræbte en anden
Gildebroder efter Livet, og der var andre Gildebrødre til
Stede, skulde de saavidt muligt træde hjælpende til og
redde den angrebne fra Dødsfaren (a mortis periculo)
hvis de kunde. Var det et Nødværgedrab, skulde de sørge
for, at Mandeboden blev udredt. Handlede derimod Drabs
manden af Dumhed, Vanvare eller Ondskab (propter ni
miam stultiam et negligentiam et longevo rancore) skulde
han udstødtes af Gildet som Nidding (cum malo nomine
quod est nithing).
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Hændte clet derimod, at en Gildebroder dræbte en
Ikke-Gildebroder eller en eller anden mægtig* (vel aliqvem
protentem), og han ikke var i Stand til at fri sig, saa
skulde de Gildebrodre, som muligvis var til Stede, hjælpe
ham i hans Livsfare paa den Maade, de kunde bedst. Hvis
det f. Eks. var i Nærheden af Havet, skulde de skaffe
ham Baad og Aarer, Øsekar samt Jern og Flintesten,
for at han kunde slaa Ild, saa han kunde sikre sig paa
bedst mulig Maade. Var det derimod paa Landet, at Dra
bet fandt Sted, skulde de skaffe ham en Hest og følge
ham til Skovs, men ikke ind i Skoven. Hesten kunde han
beholde Dag og Nat, og kom den ikke tilbage efter denne
Tid, skulde der betales for den, og kunde Drabsmanden
ikke dette, var de andre Gildebrodre forpligtede til at er
statte Tabet, ligesom de skulde deltage i Udredelsen af
Mandeboden, hvis Drabsmanden ikke var i Stand til selv
at betale denne.
Havde Drabsmanden derimod forøvet sin Gerning i
Ondskab (nequitia) eller af Frygt for Hævn og lod sine
Gildebrodre i Stikken, skulde han udslettes af Gildet med
Niddings Navn.
Disse Bestemmelser vidner om, hvor farligt Livet le
vedes i ældre Tid, men tillige om, at Drab var noget, en
hver skikkelig Mand kunde komme ud for.
Sammenhold til gensidig Forsikring var derfor nød
vendig.
I det hele kan det siges, at enhver Svigten af Broder
skabsforholdet toges meget strengt. Der var saaledes fast
sat store Bøder eller Udstødelse af Gildet, hvis man paa
nogen Maade skadede sin Gildebroder, enten ved falskelig
at anklage ham for en eller anden Magthaver, eller hvis
man forraadte ham overfor Sørøvere eller paa anden Maade
voldte ham Skade.
En Gildebroder skulde man staa bi med Raad og
Daad paa alle Maader, løskøbe ham af Fangenskab, hjælpe
ham i Tilfælde af Skibbrud eller anden Nød.
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Dog ikke blot ved den Slags Hændelser skulde man
vise sit Brodersind, men ogsaa i almindeligt Samkvem
med sine Med-Gildebrødre, især ved Brødrenes almindelige
Sammenkomster.
Der var saaledes fastsat Bøder for Skældsord mod
hinanden, dog viselig saaledes fastsatte, at den, der be
gyndte en Trætte skulde betale dobbelt mod den, der kun
gav utaalmodigt Gensvar, (qui vero impatienter consimilia respondent dimidium solvet).
Værre var det naturligvis, naar det ved Sammenkom
sterne kom til Haandgribeligheder ; som saadanne nævnes
det at tage sin Gildebroder i H aaret eller slaa ham med
Næverne; derfor var Bøden 12 Mark til den Skaden var
gaaet ud over, foruden 6 Mark til Gildekassen. Der var i
det hele taget i Gildeskraaerne udførlige Bestemmelser
for alle de Hændelser, der kunde indtræde under en Sam
menkomst, thi at Gildebrødrene ikke holdt Møder, uden at
der blev drukket bravt, og man saaledes let kunde lade
Galden flyde over, er der mange Vidnesbyrd om.
Nu bør det imidlertid huskes, at selve Gildesdriknin
gen var en fra Oldtiden nedarvet hellig Skik, der havde
bevaret sin højtidelige Karakter i Middelalderens Gilder.
Den begyndte med, at Gildets Pokal gik „retsinnings“ om
fra Mand til Mand, der hver for sig drak en Slurk. Me
ningen dermed var oprindelig, at den til Guderne viede
Drik indeholdt noget af Gudens Væsen i sig og derfor
skulde komme alle til Gode. Det var en højtidelig Cere
moni, som toges meget alvorlig og derfor værnedes med
alle mulige Forbud. F. Eks. var det forbudt at drikke
hinanden til tværs over Bordet, og det paabødes, at ingen
maatte bære Vaaben i Gildeshuset. Alt, hvad man førte
med sig af den Art, Økse eller Sværd, skulde aflægges i
Forstuen. Man kan heraf slutte, at man var forberedt
paa, ^vad der kunde hænde under Gildets videre Forløb.
At man desuden gjorde, hvad muligt var for at sikre
sig en anstændig Opførsel fremgaar af Gildestatuterne,
Historisk Samfund
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men det kan ikke nægtes, at man i den Henseende var for
beredt paa adskilligt, som vi daarligt kunde tænke os at
forekomme i godt Selskab i vore Dage.
Der var saaledes faste Bøder for at brække Vokslys
i Gildeshuset, for at sove eller kaste op dér eller paa
Vejen hjem, endvidere for at møde beruset eller paa an
den Maade vise daarlig Opførsel, der nævnes f. Eks. at
vælte sin Gildebroder fra Sædet, gøre Spektakel, naar Ol
dermanden talte o. s. v.
Alt dette giver os et Billede af Omgangstonen i .For
tidens Selskabsliv. Man var impulsiv som Børn, havde
let til Vrede og var snar i at gribe til Ukvemsord og Vaaben, især naar man havde drukket noget over Tørsten,
men paa den anden Side er der ligesaa mange Vidnesbyrd
om ubrydeligt Sammenhold og gensidig Hjælp, hvor og
naar det tiltrængtes.
Den Broder, der f. Eks. vilde forfølge en Sag for
Domstolen, tvungen dertil for at hævde sin Ret, kunde til
sin Beskyttelse og til sit Forsvar kræve Ledsagelse af 12
bevæbnede Brødre, der skulde følge ham Dag og Nat fra
Hjem til Tinget og tilbage igen. Hvis en Broder fik sit
Gods konfiskeret af Kongen eller nogen anden Fyrste og
holdtes fangen af denne, skulde enhver Broder i eller uden
for Riget hjælpe ham med et Bidrag paa 5 Denarer.
Drog nogen Broder til Torvs for at sælge sine Varer,
skulde han ledsages af to Brødre som Salgsvidner. Alt
Køb og Salg foregik nemlig under Vidneførsel.
Derson nogen Broder blev syg, skulde de andre Brødre
besøge ham og om fornødent vaage over ham, og, hvis
han døde,’følge ham til Jorden og deltage i Offeret til Døds
messen.
I Overensstemmelse med dette indbyrdes Sammen
hold var det naturligvis en Selvfølge, at enhver Forbry
delse mod en anden Broder straffedes strengt. Deij, som
f. Eks. huggede Arm eller Ben af en anden Broder, blev
for evigt udstødt af Gildet. Endnu værre gik det den Bro-
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der, der blev grebet i utilladeligt Samkvem (in conbiculo
fornicantem) med en anden Broders Hustru, ham havde
den forurettede nemlig Lov til at dræbe paa staaende Fod.
Alle disse gamle Gilder var af almindelig A rt og op
tog enhver, i Praksis dog kun „bedre Folk“. Som Re
gel var det Købmænd, der dominerede i dem. De og deres
Lige var de raadende i Købstæderne og sad inde med Sty
relsen af disse. Haandværkerne var udtrykkeligt udeluk
kede derfra, ja man synes, i hvert Fald i nogle Byer, at
have været paa Nakken af dem. Navnlig havde man forset
sig paa Bagerne. Paa en Forsamling, som samtlige St.
Knudsgilder holdt i Skanør 1256, blev man saaledes enige
om at udelukke Bagerne fra Optagelse i Gilderne. Grun
den til, at det netop skulde gaa ud over disse, angives ikke.
Men man kan fra adskillige Stadsretter slutte, at Ba
gerne har gjort sig ilde lidte, dels fordi de søgte at ra
tionere Bagningen, dels fordi de ikke altid har været
saa nøjeregnende med Vægten af deres Brød. De trues
i hvert Fald med, at hvis de for tredie Gang gribes
i denne Forseelse, skulde de straffes med „den Straf, der
kaldes Støden“. At denne maa have været anset for særlig
vanærende, kan man slutte deraf, at hvis Bryggerne gjor
de sig skyldig i Forringelse af deres Varer, straffedes de
blot med Bøder, men de hørte ogsaa til Købmandsklassen,
og Forskel paa Folk, det var der nu i høj Grad indenfor
de gamle Købstadssamfund.
Foruden de mere fornemme St. Knuds og St. Eriksgilder, der fortrinsvis hørte hjemme i Købstæderne, eks
isterede der ogsaa rundt om paa Landet Gilder, hvis Op
gave det var at yde deres Medlemmer Hjælp ved Syg
dom og Død, om man vil en Slags Syge- og Begravelses
kasser, der dog ogsaa havde almindelig Gildekarakter og
bl. a. holdt en eller flere Sammenkomster om Aaret.
For et saadant Gilde er der bevaret en Skraa fra 1404,
der gjaldt for St. Gertruds Gildet i Hellested paa Stevns.
Den er affattet paa Latin, rimeligvis af den stedlige Sog19*
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nepræst, der var Gildets Skriver1). Nogen stiv Latiner har
den gamle Pastor dog ikke været, men netop derved faar
Skraaen en vis Ynde over sig, og man kan i hvert Fald se,
at han har gjort sit bedste for at haandtere det klassiske
Sprog. Hvor han ikke har haft et latinsk Ord til Rede, vi
ger han ikke tilbage for at erstatte det med et tilsvarende
dansk.
St. Gertrud, der var Gildets Værnehelgen, var saare
populær hos os i Sen-Middelalderen. Hun beskyttede alle
tilrejsende, der var syge og fattige eller paa anden Maade
trængte til Hjælp. I mange Købstæder og altsaa som vi
ser i dette Tilfælde ogsaa paa Landet, fandtes der St.
Gertrudts Gilder. Vi ved saaledes, at der var et baade i
Næstved og Vordingborg og sandsynligvis ogsaa i Præstø,
hvor der i hvert Fald fandtes et St. Gertruds Kapel.
At disse Gilders Formaal har været af social-karitativ Natur er der ingen Tvivl om, og det falder sammen
med hele den sen-middelalderlige Religiøsitets Karakter.
Det fremgaar da ogsaa udtrykkeligt af Indledningen
til Skraaen for Hellested Gildet, hvori det hedder, at det
ikke er oprettet for at holde Drikkelag eller for Gerrigheds Skyld, men for at stifte Venskab og Støtte mellem
Brødrene indbyrdes, (quod convivium non causa potationis
vel cupiditatis est institutum, set causa auxilii et adjatorii et amicitie ac frater fra tri in necessitate non recuset
assistere).
Sammenkomsterne i Hellested Gildet har da sikkert
ogsaa haft en alvorlig Karakter og været stærkt religiøst
præget, og der er aabenbart gjort meget til gensidig Hjælp.
Det gælder Nattevaagen hos syge. Omsorgen for deres
hæderlige Begravelse i Tilfælde af Død samt Afholdelse af
Messer for døde Brødres Sjæle. Desuden Understøttelse
til Pilgrimsrejser o. s v.
Alt dette er da aabenbart ogsaa Grunden til, at der
i Gildeskraaen er taget saa mange vidtgaaende Forholds1) Skraaen er aftrykt i C. Nyrop. o. c. T p. 169 ff.
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regler for at værne Sammenkomsternes Højtidelighed.
Disse adskiller sig i og for sig ikke fra de foran anførte
Bestemmelser i de andre Gilder — og kan lyde pudsige for
vor Tid, som naar der i Hellested Skraaen medtages For
bud mod under Sammenkomsterne ikke at spilde mere 01,
end man kan dække med Foden. Men de maa alle for
staas som Udtryk for et primitivt Samfunds Bestræbelser
for at skaffe indbyrdes Ro og Fred. Netop ved Gennem
læsningen af disse gamle Gildeskraaer, faar vi et ikke
ringe Kendskab til det middelalderlige Menneske. Det var
naivt og usammensat, handlede hurtigt og impulsivt, havde
let baade til Medynk og Grusomhed, modtageligt som det
var for alle ydre Indtryk. Men det Samfund, det levede
midt i, var ogsaa saare primitivt i alle sine Funktioner.
Staten som Organisation og ledende Myndighed kendte
man saa godt som intet til; den erstattedes af Slægten
og de Gilder, der traadte i dens Sted, og var det eneste
faktiske Værn, der ekisterede for den enkelte. I stort Om
fang tog man sig selv til Rette, om man havde Magt dertil.
Domstolene havde vel Betydning som fredstiftende, men
ingen Midler til at skaffe sine Kendelser udførte.
Ogsaa økonomisk set var Samfundet saare primitivt,
idet hver enkelt stort set levede af sin egen Produktion;
og denne kunde paa Grund af den herskende haandværksmæssige Teknik ikke blive meget større end det, der lige
slog til for den enkelte Families Selvforsyning. Da Lovgiv
ningen derfor — efterhaanden som Samfundsordningen
blev mere indviklet ved Dannelsen af de forskellige Be
folkningsklasser — begyndte at tage sig af Erhvervsvirk
somheden, blev dens væsentligste Opgave derfor ogsaa at
fastsætte Regler for Produktionens Fordeling, eftersom
ingen kunde tænke paa dens Forøgelse.
Den eneste Organisation, som virkelig havde indgri
bende Betydning for det middelalderlige Samfund var
Kirken, og netop overfor det ureflekterende Sind blev dens
Inflydelse saare omfattende. Det, at den enkelte havde en
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Magt, som han ubetinget stolede paa, at henvende sig til,
bestemte saare meget af det enkelte Menneskes som af hele
Samfundets Tænken og Handlen.
Erhvervsmæssigt set havde de oprindelige gamle Gil
der næppe nogen Betydning. Deres største Indflydelse laa
i det Værn, de ydede det enkelte Medlem og saa naturlig
vis deri, at de var Samlingspunkt for den mest indflydel
sesrige Del af Befolkningen.
Det var først efter at der ved Siden af det oprindeligt
førende Lag indenfor Købstæderne opstod andre Klasser
med deres særlige Interesser, at det blev nødvendigt at
oprette Sammenslutninger for disse, og da navnlig for
Haandværkerne ved Dannelsen af Lav for de enkelte Fag.
I de smaa Købstæder var Antallet af Haandværkere
cog for det meste saa ringe, at de fleste Fag ikke kunde
tænke paa at oprette noget selvstændigt Lav, i hvert Fald
ikke under de smaa Forhold i selve Middelalderen.
Kun saadanne Fag, hvis Produktion kunde sælges
udenfor den lokale Kreds, som f. Eks. Skomagernes, kunde
danne selvstændige Lav.
Skomagerlav træffer vi derfor i alle Købstæder, i Næst
ved, Vordingborg, Stege og Præstø. Noget særligt om dem
ved man imidlertid ikke. Om Skomagerlavet i Præstø er
farer vi kun, at det 1520 af Kong Hans fik sine Lavsrrtikler bekræftede, for at det kunde opretholde det Alter
for St. Nicolai, som det havde stiftet i Kirken.
1511 oprettes der Skomagerlav i Stege, og det bestem
tes, at den, der indtraadte skulde give to Tønder 01, to
lødige Mark og en rhinsk Gylden.
Særlig vellidte har dog Skomagerne ikke været over
alt, thi 1507 havde Kong Hans ophævet samtlige Skomager
lav i hele Landet, fordi „den menige Mand“ tit og ofte
havde kært og klaget over, at de havde „sat og gjort ure
deligt Køb paa Sko“.
Sikkert har nu Skomagerne ikke i større Grad ladet
sig paavirke heraf. Man var i de Tider vant til at lade kon-
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gelige Befalinger gaa ind ad det ene Øre og ud ad det an
det, og Kongen har derfor ogsaa været nødt til at genop
rette Lavene igen, saaledes som de to nævnte Eksempler
jo ogsaa viser.
Naar der er gjort Indgreb overfor Skomagerne, er det
næppe fordi de har været værre med deres Priser end an
dre Haandværkere, men kun af den Grund, at man den
gang var vant til Forsyningens Stabilitet og derfor rea
gerede overfor enhver Forandring i Produktions- og Pris
forhold.
Navnlig i Præstø Amt, hvor Landbruget var det al
deles overvejende Erhverv og Aarhundreder igennem stod
paa det samme ringe Produktionsstandpunkt, og Købstæ
derne desuden var smaa og, hvad Næringslivet angaar,
uden Betydning, har man været følsom overfor enhver For
andring. Nogen økonomisk Betydning har de forskellige
Gilder og Lav indenfor Amtets Omraader derfor ikke haft.
Den Indflydelse, de har siddet inde med, kan kun have været
af social A rt som Samlingspunkter for de skilte Lag af Be
folkningen. Thi ogsaa dengang var der Forskel paa Kong
Salomon og Jørgen Hattemager.

FRANTS OLSEN: TANGMOSEFOLKET
Tilrettelagt af Henning Henningsen.
aleren Frants Olsen er født 1865 i Himlingøje, men
kom i sin Barndom til at bo i Egøje (Herfølge
Sogn), Syd for Køge. Hans Far var af Erhverv Rokke
drejer, den sidste af den Slags i en gammel Rokkedrejer
slægt med stærke Traditioner. Frants Olsen tilbragte sin
Fritid som Barn snart i Faderens Værksted, snart i de
gamle Gaarde i Nærheden eller i den friske Natur. Han
levede med i hele det gamle Haandværker- og Bondeliv,
som endnu havde holdt sig fri for den nye Tids Moderni
tet, og de Indtryk, han derved fik, glemte han aldrig.
Hele sit lange Liv — han døde i Juni 1946 — stod det
for ham i Erindringens gyldne Skær, og baade med Pen
og Pensel forsøgte han at fastholde det i Skildringer og
Billeder.
Frants Olsen var nemlig en ganske habil Tegner, der
virkelig formaaede at levendegøre sine Minder og sætte
dem paa Papiret; hans Tegninger gengiver ikke blot
realistisk Livet i de gamle Gaarde, men der er lagt et vist
Skær af Hygge og Romantik over dem. Hans Sind maa
have været dybt poetisk, det fornemmer man ikke blot
ved at se hans Tegninger, men ogsaa ved at læse hans
Prosabeskrivelser. Det maa dog straks siges, at Prosa
teksterne ikke er saa fuldendte som Billederne. Han stred
med Stoffet og formaaede sjældent at give det den hel
støbte Form; alligevel læser man gerne, hvad han har
skrevet, ikke mindst fordi man saa tydeligt fornemmer
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den Understrøm af Kærlighed til Emnet, der ligger under
de ufuldkomne Ord.
1916 lykkedes det ham at faa en lille Bog, „Spinde
rokkene“, ud paa N. C. Roms Forlag. Den er forlængst
udsolgt. 1 Bogen skildrer han Hørrens og Uldens Behand
ling og de forskellige Typer af Spinderokke; han kendte
som
Rokkedrej ersøn
Haandværket. Det me
ste af Bogen er bygget
paa Erindringer fra
Faderens Værksted og
fra Barndommens Land
Syd for Køge. Den lille
Bog er saaledes blevet
ret personlig og giver i
Virkeligheden
langt
mere end Titlen siger;
den fortæller interes
sant om Skolegang,
Skovauktion, Markeds
rejse, Dagligliv og me
get andet, som strengt
taget intet har medx
Spinderokkene at gøre.
Det er ikke uden en vis
Rørelse, man læser Bo
F rants Olsen.
gen, den er baade leven
de og godt skrevet, lidt
formløs, men meget smuk. Den er ledsaget af en lang
Række af hans egne Tegninger.
Det var den eneste Bog, Frants Olsen nogensinde kom
til at udgive. Nogle Smaafortællinger er optaget i Roms
Almanak.
I 1917—18 blev han Medarbejder ved „Aftenposten“
i København og fik flere Serier optaget i Bladet : „Fra min
Barndomstid“ (om Smørkærning, Ølbrygning, Bagning,
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Dræning, Husmandsliv), „Landsbyhaandværkere i gamle
Dage“ (Smeden, Væveren, Skomageren) og „Gamle sjæl
landske Bondeskikke“ (lave Ost, vaske og mangle Tøj,
pløje, køre Møg, skære Hakkelse, passe Gæs, rense Sæd,
tærske, fejre Nytaar o. s. v.). Ogsaa andetsteds har han
faaet offentliggjort lignende Artikler, saaledes om Lands
bysmeden (i Brugsforeningsbladet 1939) og om Rokke
drejeren (i „P o litik e rs Magasin 1939). Alle disse Arbej
der er ogsaa udsprunget af hans Erindringer om Livet i
ældre Tid ; de er ledsaget af hans troværdige og særpræ
gede Tegninger. — En Række udmærkede Tegninger leve
rede han til to Jubilæumsskrifter: „De danske Mejeri
foreningers Fællesorganisation 1912—1937“ og „Andels
slagterierne i Danmark 1887—1937“, begge udgivet af
A. Axelsen Drejer.
I „Tangmosefolket“, som trykkes paa de følgende Bla
de, vilde Frants Olsen skabe sit Livsværk. Kimen til det
var, efter Meddelelse i et Brev (i Dansk Folkemindesam
ling), „en simpel Skolestil, som jeg nedskrev Kladden til,
da jeg var en halv Snes A ar“, og hele Livet forsøgte han
at støbe sine Minder fra den gamle Gaard i klar og lødig
Form. Det lykkedes ham ikke, og der var da heller aldrig
noget Forlag, som ønskede at udgive Arbejdet; dertil var
og blev det for meget en Torso, ufuldendt, med op til tre
Gange ordrette Gentagelser af samme Tekst paa forskel
lige Steder, uden Orden, med en Masse ikke organisk ind
føjede Tillæg, ubehjælpsomt opstillet. For hver Gang Bo
gen blev sendt tilbage med Afslag, voksede hans Skuffelse,
for han vidste, som han skrev i et Brev, at „...Tangmose
folket“ ikke har saa ringe Værdi som Kulturskildring fra
det virkelige Liv, som det levedes paa den gamle Gaard>
der nu er jævnet med Jorden“. Han forstod ikke, at det
kun ufuldkomment var lykkedes ham at skildre det dejlige
Billede af Gaarden og dens Mennesker, som han maahave
haft for sit indre Øje. Fremmede Mennesker kunde ud fra
hans mangelfulde Manuskript ikke vide, hvilken herlig
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Bog der var Stof til. Her ligger Frants Olsens smerte
fyldte Tragedie: Viljen var der, men Evnerne fulgte
ikke med.
Trods alt det ufuldbaarne i Skildringerne er de dog
saa værdifulde, at de i højeste Grad er læseværdige. Man
maa blot gøre sig klart, at der ligger meget mere Stemning
bag Ordene, end det er kommet til Udtryk. Dansk Folke
mindesamling, med hvem Frants Olsen i en Menneskealder
har staaet i Forbindelse som Bidragyder og Medarbejder,
har med Glæde paataget sig Tilrettelæggelsen af Stoffet,
saa det nu kan udkomme, omend mere beskedent og glans
løst, end Frants Olsen havde tænkt sig. Han havde øn
sket en Udgave med Farvebilleder og i fint Udstyr.
Ved Tilrettelæggelsen af Manuskriptet er man gaaet
frem saa lempeligt som muligt. Tekstens Ordlyd er ikke
forandret, undtagen hvor der har været aabenbare Skrive
fejl og Forglemmelser, derimod er Rækkefølgen i højeste
Grad afvigende fra Manuskriptets, idet det har været nød
vendigt at samle de brudstykkeagtige Smaabidder, ofte
kun paa faa Linjer hver, til større sammenhængende Grup
per med fælles Emne og fælles Overskrift. Paa den Maade
skulde Teksten være blevet nogenlunde logisk og letlæst.
Af økonomiske Grunde kan alle Frants Olsens Bille
der ikke aftrykkes, hvad der i og for sig er kedeligt, da
Skildringen mere er en Tekst til Billeder end en udtøm
mende Beskrivelse af Livet paa Tangmosegaarden i al dets
Mangfoldighed. Saaledes mangler der f. Eks. Oplysninger
om Fastelavn, Paaske og andre af Aarets Fester, samt alle
Livets Højtider, og det daglige Arbejde er langtfra fuld
stændig beskrevet. I Virkeligheden bør„Tangmosefolket“
læses sammen med „Spinderokkene“ og de omtalte Avis
artikler fra forskellige Blade, — for først hele Stoffet
giver noget af det Helhedsbillede, Frants Olsen har haft
for sit indre Øje og gerne har villet skildre for sine
Læsere.
„Tangmosefolket“ giver trods sine Mangler et fortrin-
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ligt Indblik i Livet cg Tankegangen i den gamle Tid som nu
forlængst er svunden, omgærdet af Overtro, reguleret af
gamle Forskrifter for Aarets Gang og Gaardens Drift,
fyldt med Slid og Slæb, men trods alt saa poetisk, - - maaske netop fordi det er set i Lys af Barndommens Minder
og løsrevet fra en alt for realistisk Betragtning. Med
novellistisk Sans har Frants Olsen formaaet at tegne Per
sonerne paa Gaarden, baade Hovedpersonerne: Ane San-

„Tang mos eg aarden“ fô r dens N edrivning (F o to g ra fi).

ders og Hans Mikkelsen, men ogsaa Bifigurerne: Lars i
Vænget, Sønnen paa Gaarden, Jens, Hans Mikkelsens
Kvinder, Hørskætteren o. s. v. Alle staar skarpt tegnede,
karakteriserede med Lune og Sans for det typiske.
Frants Olsens Illustrationer har ikke blot kunstnerisk,
men ogsaa dokumentarisk Betydning, — maaske mest det
sidste. De er Erindringsbilleder fra en Tid, hvor man ikke
kunde eller brød sig om at fotografere den Slags Scener,
han tager til Genstand for Billederne, og man fornemmer
Ægtheden i Skildringen og glæder sig over den Blanding
af Realitet og Hygge, der er nedlagt i dem.
Den mosgroede Tangmosegaard med de skæve Vægge
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eksisterer ikke mere. Den er nedrevet og glemt, ligesom
ethvert Minde om Personerne i den og det Liv, der har
været ført i den gennem Aarene. Det har sin Interesse at
supplere Frants Olsens Skildring med Folketællingslister
nes nøgterne Opgivelser. 1870 nævnes Ane Marie Hansclatter som E jer af Gaarden, 60 Aar gammel, f. i Herfølge,
Enke efter Jordbruger Sander Pedersen (han nævnes i
Folketællingslisten 1860 som værende 53 Aar gammel, født
i Ejby, Københavns Amt). Det er altsaa Frants Olsens
Ane Sanders. — Han nævner af Børnene kun den ældste
Søn Jens. I Virkeligheden var der mindst seks Børn, af
to forskellige Æ gteskaber; de fem nævnes 1870 : Jens Han
sen (32 Aar), Ole Hansen (25 A ar), Ane Kirstine Sander
sen (18 Aar) og Peter Sandersen (15 Aar) ; 1860 nævnes
som Nr. 3 Ane Hansen (13 A ar), hun er enten død eher
bortrejst i Mellemtiden. Endvidere optræder der 1870 to
Plejebørn.
Hans Mikkelsen nævnes 1870 som 57 Aar gammel,
Inderste og Daglejer. Hans Kone, Sidse Thorsdatter, er i
samme Alder ; begge er født i Herfølge. Deres Barn er Ane
Hansen (25 Aar). — Den Lars Jørgensen, der nævnes i
Tangmosehuset 1870 (48 Aar, født i Højelse), maa
være identisk med Lars i Vænget, som optræder hos Frants
Olsen; den gamle døve Kone med Iglerne maa være hans
Kone, Karen Nielsdatter ; hun er 1870 62 Aar og er født
i Herfølge.
Efter Frants Olsens egne Opgivelser er Ane Sanders
død omkring Aar 1870 og Sønnen Jens, der blev oprereret
paa Fakse Sygehus, et Aarstid derefter. Folketællings
listerne fra 1880 nævner helt nye Folk paa den gamle
Gaard ; den moderne Tid rykkede ind. Frants Olsens Kær
lighed til Gaarden og hans gode Hukommelse har vi at
takke for, at Mindet om et Stykke østsjællandsk Folkeliv
fra 1800’erne er blevet bevaret saa levende i Ord og Bil
leder.
(Til ovenstaaende er benyttet Oplysninger af Frants Olsens
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Datter, Frk. Rigmor Olsen, Istedgade 51, København V., og af Ar
kivar Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling. Breve og Stof i
Folkemindesamlingen har givet en Del vigtige Kendsgerninger. Fru
Else-Margrethe Ransy, Dansk Folkemindesamling, har udført Ar
kivundersøgelserne) .

Henning Henningsen.

T A N G M O SEFO L K E T
Indledning.
Syd for Køge ligger et sidt Engdrag, som fra Havet
strækker sig et godt Stykke ind i Landet. Her laa en gam
mel Gaard og et Par Huse, og Stedet her kaldes fra umin
delige Tider for Tangmosen, et Navn, som maa antages
at være opstaaet ved, at Søvandet i fjerne Tider har over
svømmet Lavningen her, sidt og sumpet var her alle Dage.
Tordenskræpper voksede i store Skove, og gamle knud
rede Piletræer og lave Risgærder hegnede Haver og Gy
der. Det er om den gamle Tangmosegaard og Livet og
Arbejdet Aaret rundt, jeg her vil fortælle mine Barn
domserindringer.
Livet i Tangmosegaarden.
Loarbejdet var Aarets første Arbejde i den gamle
Gaard, som var bygget Anno 1800. Ane Sanders, som
ejede Tangmosegaarden, sad Enke gennem mange Aar.
Gaarden styredes af Sønnen Jens. Der holdtes ingen Karl,
men Husmanden Hans Mikkelsen, der boede i en Indsid
derstue i en af Udhuslængerne, var den, der trak det
største Læs ved Arbejdet og Avlsbruget; han var støj
ende og livlig og en uforlignelig Slider, naar han da fik
sine reglementerede Snapse; thi han var lysten efter
Brændevin og forstod ved List og Lempe at tilvende sig
Broderparten af Ane Sanders store Lerdunk. Hans Be
tragtninger over Tilværelsen gik ud paa, at Livet var
en Leg, naar der ikke var for længe mellem Snapsene.
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Straks efter Nytaar lød Hans Mikkelsens taktfaste
Plejlslag, saa det gjaldede i Gaardens fire Længer; som
et svagt Ekko lød samtidig Plejlslag fra den modsatte
Side af Vejen. Det var Lars i Vænget, der her bearbej
dede sin ringe Avl. Nej, thi det var spinkle Straa, der

H ans M ikkelsen fa a r en Dreng til a t synge Lo-Visen.

voksede i Vænget, som hørte til Huset. Naar der var god
Tid og Lejlighed, lavede Hans Mikkelsen Langhalm af
Rughalmen.
Det var uheldigt for os Børn at komme for nær til
den aabne Lodør, naar Hans Mikkelsen „task“. Vi maatte
da saa ofte synge „Lo-Visen“, som han kaldte det. Spø-
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gen bestod i, at han klemte os om Ørerne, til vore sørgelige
Toner lød, og det gjaldt om at vræle rigtig højt. Mikkel
morede sig kostelig herover, naar han kunde faa lokket
en af os hen til Lodøren.

H ans M ikkelsen „knaster“ (kaster Sæden).

Naar Hans Mikkelsen havde tærsket til en „Kast
ning“, fejede han Logulvet rent med sin „Lokost“. Han
hentede en Malkestol fra Kostalden, og siddende paa denne
fave Treben med sit ene Ben bøjet og det andet Ben strakt
ret ud til Siden kastede han med „Kasteskuffen“ Kornet
med kraftige Sving i en Halvcirkel mod det bageste Skil
lerums Væg.
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Indendørsliv om Vinteren.
Der kom hvert Aar megen Sne i Tangmosen. Den
samlede sig i mægtige Driver om Hegn og Hytter og
var især slem til at lægge sig i et helt Bjerg foran Hans
Mikkelsens Dør i Gaardens Aftægtsstue. Flere Gange
maatte han bogstaveligt grave sig ud af Indsidderstuen,
hvor en Snedrive havde samlet sig foran hans Dør.
Som tredie Person sad Hans Mikkelsen hos de 2 Kvin
der, jovial og bred, og læste sin Avis. Han fik i hans Stue
Avisen gratis tildelt af Sanders Jens og min Fader. Han
nød denne Opmærksomhed i fuldt Maal, idet han læste
denne fra første til sidste Side uden at ænse Komma eller
Punktum eller andre Tegn i Satsen. Der kunde da frem
komme Sætninger fra hans Mund, der var saa sindssvage
og underlige, at Sissel uvilkaarlig standsede sin Rok og
saa maabende paa ham og udbrød : „Hva æed dov du sier
H aans?“ „Ja ded staar her sku do“, sagde han og læste
videre i Teksten. Paa en Væg i Stuen hang et Par Faarelagener og et broget Himmelbrev. Dette sidste for at be
skytte Hjemmet mod Trolddom og Lynild. Af Skilderier
fandtes kun et Portræ t af Prins Ferdinand i rød Trøje.
Ja, der var Trolddomsskær i Hans Mikkelsens Stue en
saadan Vinteraften, som jeg aldrig glemmer.
Foraar.
Vinteren randt i Grøft og Grav vel ingen Steder saa
voldsomt som her ved Tangmosen. Store Isblokke vælte
des paa Kant i Bækkens stride Strømme, og Vandet gik
langt op paa Vejen og i Haver; men naar der omsider
blev Luft og frit Løb i Bækken varede det ikke længe, før
Vaarsolen fik Skik paa det lave Jordsmon, og saa myld
rede det op af Jorden med Skræpper, Skvadder og Siv.
Som ved et Trylleslag holdt Foraaret sit Indtog ved den
gamle Gaard.
Tangmosegaardens Marker hegnedes af store Diger
beplantet med lange Rækker af Piletræer, og paa Voldene
Historisk Samfund
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mellem Piletræerne var vundet lave Risgærder. Her ved
Hegnet træ ffer vi Hans Mikkelsen ifærd med at styne Pil
og vinde Gærde. Pilens Grene afgav det nødvendige Ma
teriale til Gærdernes Vedligeholdelse, og hvert fjerde
Aar kunde Pilene levere Gærdsel. Grenene blev da afhug
get inde ved Træets Stamme, og paa et enkelt Træ hist
og her skaanedes en lang Gren, som ragede ret op i Luf
ten. E t saadant Træ kaldtes for et Lyntræ og skulde vel
sagtens tjene som en Lynafleder.
Ved Tofteporten i en Halmbod opbevares en gammel
Trætromle. Tromleknubben var revnet og frønnet, men
hvert Foraar, som jeg kan mindes, maatte den frem fra
Krogen og ud paa Marken for at gøre Gavn. Det gule Øg
blev spændt for, og det var en Fornøjelse at se, hvor den
gamle T’romleknub kunde jævne Knoldene og pynte paa
Agrene. „Ded æ ligegodt Tromlingen, der sætter Facon
paaed,“ sagde Hans Mikkelsen.
En skøn Dag hentede Jens sit Sædeløb fra Loftet.
Sække fulde af Saasæd blev kørt ud paa Marken, og til
Lærkens jublende Triller strøede han Kornet ud over
Muldet. Med stor Færdighed tilmaalte han Ageren det
Sædekorn, hvis Afgrøde for ham og hans var en Livsbe
tingelse. 10 Skæpper Byg til hver Tønde Land og 12 Skæp
per Havre eller Æ rter. Alt dette havde han saadan paa
Fornemmelsen.
Tolvugers-Dagen derefter skulde Byggen atter møde
ved Ladeporten, og Havren skulde saas, naar Frøerne
kvækkede. „Foraarssæden tog først rigtigt til at gro, naar
den første Høvogn knirkede“, sagde Jens. — Lærken i
det Blaa var Jens’s gode Ven, men Spurveflokken i Heg
net skævede han til med mistænksomme Blikke.
Høhøst.
Midt i Juni toges der fat paa Høhøsten. I den tidlige
Morgenstund træ ffer vi Hans Mikkelsen ved Slibestenen
under Tagskægget bag Fælængen. Leen skulde slibes, og
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Letøjet sættes i Stand. Han følte med sin Tommelfinger
paa Æggen, om den var skarp nok, fløjtede paa den og
missede med Øjnene mod den opgaaende Sol, der sendte
sine første Straaler ind over Billesborgskovens Trætoppe.
Leens Stilling prøvede han ved at sætte Enden af Leskaf
tet mod Træskotaaen. Spidsen af Leen skulde da pege paa
en bestemt af hans Vesteknapper. Naar dette passede,
kilede han Leen fast med Lepløkken. Saa var Hans Mik
kelsen parat til at gaa løs paa Enggræsset.
Derefter kom den dejlige Tid, da Høet blev revet og
sat i Stakke, da var hele Gaardens Besætning, mandlige
som kvindelige ude i Engene. Selv Hans Mikkelsens Kvind
folk var med til dette Arbejde, og snart knejsede de mor
somme runde Stakke paa begge Sider af Bækken. Saa
knirkede Høvognen en skøn Dag, og Hjulene skar dybt i
den bløde Engjord, det duftede af fugtig Muld, og Muld
jordsduften blandede sig med Høduften til en egen sanseberusende Vellugt.
Faarevaskning.
Selv om der var aldrig saa travlt med Enghøet, blev
Faarene vaskede en mild Foraarsdag, de gik endnu løse.
Vi Drenge maatte da indfange dem. Dette foregik
paa en egen vildmandsagtig Maade. Bevæbnet med lange
Hybenkæppe forfulgte vi Faareflokken over Stok og Sten,
og kom yi nu Faarene nær med Hybenkæppen, lod vi denne
dale ned i Uldpelsen paa Faarene, og disse lod sig god
villigt føre til Bækken, hvor Hans Mikkelsen stod ved et
stort Kar Vand, som han plumpede Faarene i, efterhaanden som de var indfanget. En særlig stor Fornøjelse var
det for ham at nappe den gamle Vædder i Pelsen og give
denne en ordentlig Dukkert i Vandet, fordi denne en
gang havde puffet ham i eii Grøft.
Dagen efter Vaskningen blev Faarene klippede. Det
var et ynkeligt Syn at se dem frysende gaa paa Agrene.
„Gud bevare Vindene for de frysende F a a r“, siger et
gammelt Ord.
20*
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Vaskning af Tøj.
Nede ved Køgeengen i Bækken blev Vasketøjet skyl
let og banket flere Gange igennem med et Banketræ for
at faa den sidste Rest af Luden til at forsvinde. Tøjet
blev ikke tørret paa Snore, men man hængte det til Tør-

Sidse mangler Tøj.

ring paa Gærder og Stikkelsbærbuske, og var det stille Sol
skinssommerdag, bredte man det til Tørring paa det grøn
ne Græs i Engen.
Strømper og andet Uldtøj blev vasket i lunkent Vand
paa en „Valkehæk“. Valkehækken bestod af en Træramme,
hvori der var flettet afbarkede Pilegrene.
Vasketøjet blev ikke som nu rullet men „manglet“,
som det kaldtes. Manglefjælen og Manglestokken hang
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paa en Væg i Stuen. Haandtaget var skaaret som en
Hest med krum Hals; det var et Stykke Billedskærerar
bejde fra en Karl, som havde tjent der paa Gaarden.
Ane Sanders Biavl.
Ane Sanders Biavl var nærmest en Fritidssyssel for
hende. I et Hjørne af Haven for Enden af Stuehuset
stod en Række Bistader. De morsomme smaa, toppede
Halmhytter med Bælter af gamle Tøndebaand stod halvt
gemt mellem Ribs- og Stikkelsbærbuske. Sommersolen
ligefrem bagede i dette Hjørne af Haven, hvor det sta
dig summede af travle Bier; — men stod man stille og
betragtede de smaa flittige Arbejdere paa deres Fæ r
den ind og ud af Kubens Flyvehuller, var Freden for
bi, og man havde en truende Sværm omkring Hovedet,
og man gjorde klogest i skyndsomst at forføje sig bort.
Ane Sanders derimod lod sig ikke i mindste Maade an
fægte af Bierne men færdedes mellem Staderne tidligt og
sildigt.
I stille Sommeraftener paastod hun, at hun ved at
lytte til Kuberne kunde høre, hvis der i en af disse blev
„raabt ud“ til at sværme. Dagen derpaa satte hun sig
da paa en Stol ved Bistaderne og strikkede paa sit Strik
ketøj ; thi det gjaldt om at passe paa, hvor Sværmen fløj
hen. Hun havde da gerne en tom Kube parat, som hun
indvendig havde gnedet med Katosturt, en Plante, hvis
Lugt Bierne især yndede. Naar Sværmen udskilte sig
fra et af Staderne, gjaldt det om af faa den til at blive
i Haven. Ane Sanders raabte da op og tilkaldte Gaar
dens Ungdom, der saa kom støjende med klaprende Ild
tænger og Grydelaag. Naar Sværmen havde samlet sig
paa en Gren paa et af Frugttræerne, blev Kuben anbragt
oven over Sværmen, og nu forsøgte man at drive Bierne
op i Kuben ved Hjælp af Brændenælder og Tjærepinde.
Lykkedes det at faa Sværmen i Kuben, blev denne an
bragt paa et nyt Stade og dækket med en Langhalms-
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kappe som de andre. Holdt Sværmen sig nu stille i Kuben,
var det ikke gode Tegn, paastod Ane Sanders; thi man
kunde da vente, at den drog afsted igen næste Formid
dag. Tog Bierne derimod straks fat paa at „spille fo r“,
som det hed, hvilket vilde sige, at de fløj i smaa Kredse

Ane Sanders venter paa at Bierne sværmer.

omkring Flyvehullet for at gøre sig bekendt med de nye
Omgivelser, da var Ane sikker paa, at Sværmen blev i
den nye Bolig.
Hen paa Sommeren trak Ane Sanders Halmkapper
ne af Staderne og vejede Kuberne paa sin Træbismer.
Et Par af de lettere bestemte hun saa til Vinterstader.
De andre blev taget op, — hun gravede et Hul i Jorden,
ikke større, end at en Kube kunde spænde derover. I
Hullet lagde hun saa smaa Træpinde, der var dyppet i
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Svovl, og Bierne maatte nu lade Livet i Ane Sanders
Svovlpøl. Min Fader, der var Rokkedrejer, kunde bruge
alt det Voks, som Ane Sanders kunde fremskaffe fra
sin lille Biavl. Jeg maatte besørge hendes Æ rinder, og
jeg mindes tydeligt, naar jeg gik efter Voks; jeg ser for
mig endnu i den gamle Stue Bilæggerovnen med de blan
ke Messingkugler, de to store Senge med de ternede Om
hæng, saa vel som den rødmalede Gaasebænk. „Sæt dig
hen paa Bænken, mens jeg vejer Vokset“, kunde Ane da
sige paa sin egen venlige Maade. Jeg passede da ikke
at sætte mig for de hjerteformede Huller i Bænkens
Forside; thi det havde før hændt mig, at en Gaas, der
rugede inden for de røde Brædder, bed til, og dens Bid
var haardt, det vidste jeg af Erfaring.
Ane tog nu sin Træbismer ned fra Bænkekrogen og
stak Bismerkrogen ind i Vokskagen. Som Retfærdighe
dens Gudinde sørgede hun for, at der var Ligevægt mel
lem Vokskagen og den blyindfattede Træklods paa Bis
meren, før hun aflæste Vægten paa Bismerstangens
Sømhoved.
Min Fader brugte Vokset til at polere de sortsvær
tede Markedsrokke med. Sværten, som bestod af sort
Limfarve, blev indgnedet i Voks, og i Drejeladet blev de
snurrende Pinde derpaa glattet med en Polerpind af Træ.
Flader som Skamler og Trædelad blev pudset efter med
en Klud og fik en smuk dyb Glans.
Sædhøst.
En tidlig Morgen træ ffer vi Hans Mikkelsen ved
den store Slibesten. Det er nu midt i Juli. Rugen er tjen
lig, Sædhøsten kan begynde. Det var kun en lille Styrke,
der gik i Gang med det store Rugstykke. Jens og Hans
Mikkelsen førte an med Mejerederne, Rugen huggedes
ikke paa Skaar men imod den staaende Sæd. Sissel og
Pigen „tog fra “ og bandt Neg. Nogle Børn og Hans Mikkelsens Ane slæbte Negene sammen til „Hobe“.
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Hans Mikkelsen hugger Ræven ud.

Ved hvert Skaars Ende fik Leen sig en Omgang med
Strygespaanen. Storken, der soppede i Bækken, rakte
Hals ved den uvante Lyd her i Ensomheden, og Mikkel
nikkede til Storken og sagde: „Vi to kender jo hinanden
fra i F jo r/4
„Halge Medaw“ og „Medavten“ var to Maaltider,
som holdtes ude i Marken mellem Neg og duftende Myn
ter. Om Middagen holdtes der Hvil hjemme i Gaarden,
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og efter Maaltidet sov Mandfolkene „til Midaw“ i Lade
eller Lo, indtil Pigen kaldte ind til Kaffe. Leerne fik
derefter atter en Omgang paa Slibestenen. Saa huggedes
der et nyt Bed. Hans Mikkelsen var gerne den, der hug
gede „Ræven yd“. Kosteligt var det at se ham tage det
sidste Hug. Han svingede da rundt paa det venstre Ben
paa en egen komisk Maade, og han saa overmaade lyk
kelig ud.
Naar han kom hjem, stillede han først op foran Ste
gersdøren og strøg Leen med Strygespaanen. Han strøg
for en Snaps, saa det gjaldede i Gaardens fire Længer,
og Ane Sanders var ikke sen til at komme med Dunken
for at faa sin Kaalhave skaanet. Det var en gammel Skik
der paa Gaarden at true med Kaalens Ødelæggelse, hvis
der ikke vankede en Snaps. —
Som Afslutning paa Sædhøsten gik Hans Mikkelsen
alene og krattede Æ rter af. Da han skulde helt i Jorden
med Leen, blev Æggen paa denne ødelagt hvert Øje
blik. Han pennede da sin Le med en lille Hammer, som
førtes frem og tilbage paa en Jernklods, som var fast
gjort paa en Træpæl, der var rammet ned paa Diget
under et gammelt Piletræ. Dette brugte han i Stedet for
at slibe, da Leen hurtigt blev ødelagt. Det var morsomt
at høre Hammerens Tikken sekunderet af Gulspurvens
Fistelstemme. Det var Høsttidens Sang paa det sidste
Vers; men Hans Mikkelsen udbrød paa sin Prosa: „Æ r
ter er nu alligevel noget uhandneligt Skidt“.
I Tangmosegaarden gik kun vage Rygter om noget,
der hed Rensemaskine. Hans Mikkelsen maatte rense
med Haandsold. Bunden i dette var flettet af Strimer
af Hasselkæppe, og Soldestrimerne, Siderne, var bøjet af
tynde T'ræplader. Det siger sig selv, at dette primitive
Renseapparat kun lod sig betjene med Fordel af særlig
øvede Hænder, men Mikkel kunde vugge og snurre med
Soldet, saa det var en Fornøjelse at se.
Naar Kornet var forsvarligt renset, blev det maalt
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i Skæppemaal og fyldt i Sække. De fyldte Sække bar Jens
paa Loftet, og han tog med Lethed en Tønde Rug paa
sin Nakke. Det knagede ynkeligt i den gamle Lofttrappe
i Stegerset, naar han paa Hosesokker listede op ad denne
med den tunge Sæk paa Nakken. Kornet styrtede han ud
paa Loftets Fyrretræsbrædder. Her havde han sine store
Bunker af Vinter- og Vaarsæd, som han med Dages Mel
lemrum skuffede frem og tilbage, for at Kærnerne ikke
skulde brænde sammen. Jens kendte saa vel det gamle
Ord: „Skuf til Kornet, ellers skuffer det dig.“
Af Rughalmen lavede Hans Mikkelsen Langhalm;
thi der var hvert Aar et Stykke Tag paa en af Gaardens
fire Længer, der trængte til at fornys.
Hørren.
Lige efter Høsten blev en Brydedag bestemt. Dette
Arbejde foregik ude paa Marken tæt ved et Dige. Her
gravede Hans Mikkelsen Dagen forud en Brydegrav i
Jorden, fire Alen lang og to Alen dyb; over Graven blev
lagt et Par lange Jernstænger, hvorpaa Hørren blev bredt
ud for at tørres over Ilden, der blev antændt paa Bun
den af Graven. Paa selve Brydedagen drog man i Mar
ken tidligt om Morgenen. Mændene med sine Brager, og
Sissel Mikkelsen med hvidt Hørlærredsforklæde, hvide
Mamelukker paa Armen og en lille Rive i Haanden. Hun
skulde være Tørrekone, deri havde hun især Øvelse, og
det var sjælden, at der futtede en Bredning af for hende.
Ane Sanders blev hjemme paa Gaarden for der at
passe Kalve og Høns og bage Æbleskiver til Folkene i
Marken. Hans Mikkelsen kravlede ned i Brydegraven for
at tænde Ild. I Nattens Løb var der styrtet nogle Frøer
i Graven, hvor de sad med skinnende Øjne og gylpende
Mund og forstod ikke et Muk af det hele, før Mikkel
dumpede ned til dem, — da først forstod de, at der var
Fare paa Færde. Hans Mikkelsen var dog saa stor en
Dyreven, at han samlede Frøerne i sin Hue og sagde til
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en af os Drenge: „Ka du stikke nør til Bækken og drone
dem“. Mikkel havde løse Svovlstikker i Lommen, som han
strøg paa sin Buksebag. Han antændte saa en Halmvisk,
som han lagde til Rette under noget gammelt Gærdebræn
de, der blev kastet ned til ham. Skyndsomt maatte han
saa retirere op af Graven, og Røgen steg nu til Vejrs i
den stille Morgenluft og røbede vidt omkring, at der
skulde være Brydegilde i Tangmosen.
Som Nabo var Lars i Vænget ogsaa mødt med sin
Brager og et Par Hørbuske paa en Trillebør. Hans Hør
avl var saa lille, at han mente nok, han kunde faa brødet
de Par Buske, han havde paa Børren, naar han til Gen
gæld hjalp til med Brydningen hele Dagen. Lars maatte
altid betale med sine Kræfter i rigeligt Maal for de smaa
Haåndsrækninger, han fik til sit lille Jordbrug; men det
skal ikke skjules at han paa en saadan Dag som denne
til Gengæld tog Revanche i Ane Sanders den gode Sule
mad; thi han var rent ud sagt en forfærdelig Ædedolk.

Hørsvingeren.
„Goddag, Goddag, Gud hjælp og Guds Fred“, var
hans lange og deltagende Hilsen til alle og enhver, som
han mødte, naar han kom kørende med sin Trillebør,
hvorpaa Skættemaskinen laa. Det var en tung Byrde for
bden gamle at trille rundt med, og det rystede ordentlig i
hans Arme og Knæ, naar Vejen var stenet og ujævn.
Paa Hovedet bar Hørsvingeren en høj, graa Hat.
Denne Hovedbeklædning var ingenlunde nogen Sjælden
hed paa de Tider. Men Pæ Svingers Hat var mere end al
mindelig høj og slemt medtaget af Sol og Regn, og naar
han var midt i den rigtige Hørsæson, var Hatten til Tider
helt lodden af Skættefald.
Efteraarsdagens krydrede Duft drev mod ham i lette
Bølger, og Næseborene vibrerede, som vejrede han
efter nybrødet Hør, og det lod til, at Per havde en fin
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Næse; thi sjælden tog han fejl af Stedet, hvor man havde
Brug for ham.
Hørsvingeren var ikke lige velset alle Steder. Ane
Sanders yndede ham ikke, da hans Maskine hakkede en
Del Hør „itu“, saa der blev for mange Blaar. Hun fore
trak Skættekællingerne, der med deres Skættespaan be
handlede Hørren mere varsomt end Pers voldsomme Ma
skine. Per Svinger var foruden Skætter en meget søgt
„Hegler“, og kom Skættemaskinen først rigtig i Gang
med at hegle, drillede dette især Hans Mikkelsen, der nu
betragtede Per Svinger som en Konkurrent.
Det kostede Per en Del Besvær at samle og opstille
Maskinen, naar han kom til et Arbejdssted, især Sving
lerne (Vingerne) skulde fastkiles meget akkurat for at
faa det rigtige Sving paa Hørtaven, men fik han først
Gang i Slagværket, røg Skættefaldet om Ørene paa ham,
saa en halv Snes Skættekællinger ikke kunde hamle op
med ham.
Som man ser, spillede Hørdyrkningen og Skættehørren en stor Pvolle paa de Tider. Alt gik med Liv og
Lyst og med paafølgende Gilde. Dette var en af de mor
somste Dage ved hele Høravlen.
Efteraarsarbejder.
Efteraarstiden var den travleste Tid for Ane San
ders. Kirsebærrene skulde syltes. Æblerne faldt ned fra
Træerne, store dejlige Æbler, som et Ormebid havde
modnet før Tiden. De var for gode til Svineføde, og Ane
samlede dem op og skar dem i Stykker, som hun ved
Hjælp af en Stoppenaal trak paa Hørtraade. De to Alen
lange Traade knyttede hun sammen i Enderne og hængte
saa disse Kranse til Tørre paa Bjælkehovederne under
Stuehusets Straatag. Det saa pynteligt ud paa de hvide
Mure. Intet maatte forglemmes, medens Tid var. Naar
Hylden blomstrede, skar hun en stor Buket Hyldeblom
ster og tørrede dem for ved given Lejlighed at bruge dem
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til Hyldete. Dette var et meget almindeligt Middel mod
Forkølelse. Hun samlede forskellige U rter til en „Kryd
derpose“ mod Tandpine og andet „Undskaw“.
Naar hun gik Vinteren i Møde, hang der under
Straataget oppe paa Loftsrummet et helt lille Forraad af
tørrede Urtekoste. Der hang Timian, Perikum, Hyld og
en Troldkost af Blomsterblade. Denne var beregnet til
at lægge i Kærnen for at skaane Smørret for Troldpak
ket.

Mortensgilde.
Alt som Efteraaret skred frem, blev Gæssene, der
gik ude paa Stubmarken, fede, og en tidlig Morgenstund
hentede Hans Mikkelsen et Par af de fedeste fra Gaasestien og bar dem under stærk Protest fra de andre Gæs
og Gasen ind i Stegerset. Med Vingerne over Kors blev
de lagt ned paa Stegersegulvet paa en saadan Maade, at
de var ude af Stand til røre sig. I Vasken kom han varm
Aske fra Skorstensarnen, og en efter en maatte Gæssene
nu lade Livet for hans Haand, medens Blodet flød i den
varme Aske. Han smed altid sin Hue ved den LejlighedHer stod han saa længe, indtil han var sikker paa, at
Gaasen var død. For tilsidst at standse Blodet helt,
brændte han saa Gaasen i Nakken med et gloende Jern,
som han varmede ved Skorstensilden. — Dette for at
Fjerene ikke skulde blive ødelagt af det sivende Blod. —
Pigen pillede nu Gæssene for Fjer og Dun, og bagefter
sved hun Kroppene med en Visk brændende Halm for at
fjerne de mindste Dun.
Fjervingerne brugtes til Støvekoste, og af Gaaseskrallerne lavedes Garnvindsler, medens Hans Mikkel
sen af de største Penneposer skar nogle Fjerpenne og et
Knippe Tandstikkere; „thi“, sagde han, „der skal noget
til at stange Kydet med i Avten, da ded æ den første af
de bøvede Aftener.“
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Mikkelsgilde.
Ude bag Stakhaven voksede et Stykke frodigt Græs,
„Mikkelsgræsset“ kaldet, da det var fredet til denne Dag
med det Formaal for Øje, at Pigen skulde have det til
Malkningen af Køerne paa denne Dag. E fter Aftens
maden blev der danset paa Loen, hvor der var hængt et
gammelt Rokkehjul op under Hanebjælken, og i Hjulrin
gen var boret en halv Snes Huller, hvori var plantet et
Tællelys i hvert Hul. Det var en saare praktisk og ufarlig
Belysning.

Mod Jul.
Hen imod Jul gik Hans Mikkelsen i Gang med at tæk
ke de Stakke, der skulde staa ude hele Vinteren. Med smaa
Halmdukker blev de sirligt og net behandlet. Katten lure
de hele Dagen paa en eller anden forvildet Mus, medens
Gæs, Ænder og Høns fraadsede i de nedfaldne Kærner.
Ude paa de nøgne Stubmarker gik Hans Mikkelsens
Kvindfolk med krumbøjet Ryg og sankedes i Pose de
spildte Aks. Det var Indsidderfolkenes Høst. Man var
gaaet ud fra, at „rev vi Marken let, det er gammel Ret,
Fuglen og den fattige skal ogsaa være mæt.“

Ølbrygning.
Ane Sanders satte en stor Æ re i at kunne byde sine
Julegæster en god Drik 01.
Juleøllet bryggede hun i et stort Kar, hvorefter det
tilsattes Gær, og en Gærkrans blev lagt deri. Gærkransen
var flettet af Høvlspaaner, og alle dens Huller var fyldt
med Gær, som, da den blev lagt i K arret med Øllet, bred
te sig ud over Overfladen. Gærkransen laa i K arret til
næste Dag, hvorefter den blev hængt til Tørring paa den
varme Skorsten oppe paa Loftet indtil næste Brygning.

Ved Maltkølleri.

Man købte saaledes aldrig Gær, men anvendte Gærkran
sen paa samme Maade til næste Brygning.
Svineslagtning.
En 14 Dages Tid før Jul blev der altid slagtet et Par
Svin i Tangmosegaarden. Jeg mindes en tidlig Morgen
stund den Gysen, der gennemfor mig, da jeg listede gen
nem Porten, hvor de slagtede Svin hang, skrabet og sKyllet. Svinene var allerede opskaaret og hang med udspi
lede Bagben, medens Forbene var brækket og hang ned
efter. — Brostenene og de kalkede Vægge i Porten var
tilsølet med Blod, og jeg gyste uvilkaarligt ved at tænke
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paa Dramaet, der var foregaaet. Jeg var tilsagt til at
møde for sammen med Drengen Niels at gaa i Potte
krogen for at skære Slaaentorne, som skulde bruges til
Pølsepinde. I Stuen sad allerede Mandfolkene ved Davre
bordet. „Ja, nu æed vel den sidste Dav, at vi kiler paa
Silden“, sagde Hans Mikkelsen og slog en Sildesjæl op
paa Loftsbjælken, hvor den blev hængende. — Det skul
de være en Slags Haan, naar han tænkte paa al den gode
Sulemad, der nu vilde vanke „herettertedavs“.
Jule- og Nytaarsfest.
Jens var altid i Køge Lillejuleaftensdag. Han holdt
da med sit Køretøj hos Ole Olsen paa Nørregade, for her
gjorde hans Husindkøb af Kolonialvarer. Ole Olsens Bu
tik var af den gammeldags Indretning, hvor Kræmmer
huse stod opstablet i Stativer bag Disken, og paa Disken
laa et lille Anker paa Lad indeholdende „rød Snaps“. Paa
Ankeret stod skrevet „Efter Behag“ —. Jens fik i „Jule
rente“ for Aarets Handel et Spil Kort og en blomstret
Tepotte til „vor Mor“.
Aarets Travlhed var størst, naar Aaret gik paa Held,
og naar Julen og Nytaar kom med Fryd og Fred, da kul
minerede Overtroen i den gamle Gaard.
Lillejuleaften skulde der bæres Vand ind i et stort
Kar, som stod i Stegerset, for ingen maatte bære Vand i
Julens Helligdage. Hans Mikkelsen stavrede da med et
Par store Spande de Snese Gange mellem Brønden og
Stegersdøren paa denne Dag. Det duftede lifligt af Ane
Sanders Æbleskiver, der spruttede paa Panden henne i
Skorstensrummet, og Mikkel var den, der først skulde
„smave“, om „Kaverne“ var klæge; men for at sætte rig
tig „Smav“ paa disse maatte han trakteres med en „Lillejuleaftenettermedavsnaps“, som han stod paa eet Ben og
drak. Han maatte da have en Snaps til det andet Ben, hvis
han skulde bære lige megen Kurage i begge Ben.
Saa gammel, som Hans Mikkelsen var, og glad i Jule-
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H ans M ikkelsen „vender en Pandekage“

dagene, var han dog ked af det, hvis Hakkelsen slap op.
Det var da langtfra morsomt for ham, da det ogsaa gjaldt
her i dette Tilfælde, at ingen Ting maatte gaa rundt i'
Juleugen, saa kunde han jo ikke skære Hakkelsen paa
Maskine med Svinghjul, men maatte have den gamle
Skærekiste frem fra Krogen. Dette syntes han ikke om,
skønt han fik et Par Skærkistesnapse for Arbejdet.
Kors blev tegnet i Sædbunkerne paa Loftet og paa
Porte og Fæhusdøre. Karo blev løst af sin Lænke og taget
med ind i Stuen, for at den ikke skulde gø, medens man
spiste Julenadveren; thi da skulde det gaa ilde i Gaarden
indtil næste Jul.
Historisk Samfund

21
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Smørhullet i Julegrøden havde Form af et Kors. Alle
Gaardens Folk langede skiftevis til det store Grødfad med
deres Træskeer og dyppede i Smørhullet.
Som Mand i Gaarden sad Jens for Bordenden. Han
tog først tre Skefulde Grød: en for Rug, en for Byg og

H ans M ikkelsen tegner Julem æ rker paa L oftsbjæ lken.

en for Havre, for at det næste Aar maatte blive et godt
Sædaar.
Efter Grøden var den sædvanlige Juleret „Revens
benssteg“, og Karo gjorde sig nu til Gode med Sulebenene
under Bordet. Senere paa Aftenen trakteredes med Kaffe
og varme Æbleskiver. Der var tre Lys i Stuen, to blanke
Messingstager med et Højtidslys i hver, og i Jernstagen,
der hang ned fra Loftsbjælken over Bordet, brændte et
almindeligt dagligt Tællelys.
Juleaften tegnede Hans Mikkelsen sine Julemærker
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paa en Loftsbjælke i Indsidderstuen. Julemærkerne be
stod af 12 Rundkredse, en for hver Maaned i Aaret. Det
te vanskelige Arbejde udførtes, før han gik i Seng, og
efterhaanden som Juledagene skred frem med Solskin,
Sne eller Regn, udfyldte han saa Rundkredsene med lod
rette Streger. Stregerne betød Nedbør og blev skrevet
efter følgende Regler: Rundkredsens Halvdel til Venstre
gjaldt for Formiddagen, og Halvdelen til Højre gjaldt
til Eftermiddagen. Vankede der Nedbør hele Dagen, blev
Rundkredsen helt udfyldt med Streger, og var det Sol
skin eller Tørvejr, blev Rundkredsen staaende blank. Naar
de tolv Juledage var forbi, og „Knud drev Julen ud“ paa
Dagen efter Hellig Trekonger, saa havde Hans Mikkel
sen et Skøn over Vejret for det følgende Aar, og herefter
skønnede han, om det blev et tørt eller fugtigt Aar, han
gik i Møde. Helst saa han mange blanke Partier i Jule
mærkerne.
Julemorgen maatte man ikke gaa fastende til Krea
turerne. Længe før Dag var Davrebordet dækket med
hvid Dug. De traditionelle Retter var Grisesylte og Rød
beder, og hertil spistes Hvedekage.
Nytaar og Hellig Trekonger.
Saa gammel, som Hans Mikkelsen var, morede han
sig dog Nytaarsaften med at lade en Rumlepotte brumme
i Gaarden. Rumlepotten var et Apparat, der udelukken
de hørte Nytaarsløjerne til i de Dage. Den var fremstillet
af en Lerpotte, hvorover der var strammet et Blæreskind.
Midt i Skindet stak et Moserør, hvorpaa man gned op
og ned med Tommel- og Pegefingeren. Der fremkom da
ejendommelige rumlende Toner, som kunde lyde temme
lig højt i Nattens Stilhed. Hans Mikkelsen listede om
kring i et Par Sivsko.
Om Eftermiddagen havde Ane Sanders flittigt Be
søg af Fattigfolk, der bad om en lille Rest fra Julen. En
kelte var pyntet med kulørte Baand som ved Fastelavns21*
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gilde, og nogle havde endnu en Fastelavnsrise i Arv ; men
ellers gjaldt det kun om at faa Posen fyldt med Julelev
ninger, og den gavmilde Ane Sanders delte ud med rund
Haand paa denne Dag.
Det, der særlig gav Hellig Trekongers Aften Fest
præg, var det tregrenede Lys, som Ane Sanders tog frem
og satte i Hængestagen over Bordet. Hans Mikkelsen
havde som Regel været spøgefuld og set sit Snit til at
komme nogle Krudtkorn i Vægen, som saa futtede af
midt under Aftenens Hygge. Undertiden slukkedes der
ved alle tre Lys midt under Aftenens Hygge til blandet
Fornøjelse for de forsamlede; thi ingen turde tænde Lys
mere den Aften, og man kunde da føje sig til Sengs. —
Dette var den sidste Bom, som Overtroen satte for Tangmosefolkene.
I Dagene derefter kunde man spinde, vinde og tvin
de, tænde og slukke Lyset, naar man vilde, til Julen atter
stundede til.
Det ældste Tangmosehus.
1 min Slægtsbog ser jeg, at den gamle Rokkedrejer
Ole Hendriksen har skrevet med Snirkler og Sving i sin
Værkstedsbog: „Naar vi kiører til Kiøbenhavn, skal vi
aflevere en Rog og en Haspe til Tangmosehuset ved Kiøgevejen“. Tangmosehuset laa lige over for Tangmosegaarden paa modsat Side af Vejen. Konen her var gigt
svag og døv og kunde hverken tvinde eller spinde. Hun
havde kun Sans for nogle sorte Igler, som hun havde i et
Vandglas. Glasset var overbundet med et Stykke Papir,
hvori der var et Hul. Kravlede en Igle op igennem Hullet,
spaaede Konen godt Varsel for sin Gigt. Ellers havde
hun ingen Interesser. Huset her var faldefærdigt og laa
meget højt med den sydlige Ende. Naar Vandet ved Høj
vande gik op i Stalden, hvor Koen stod, flyttede Lars den
ne op i den sydlige Ende af Huset.
Ved Gavlen stod en gammel Brøndvippe med en stor
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Sten til Kontravægt, der truede med at styrte ned i Brøn
den med den frønnede Brøndkarm.
Det ældste Tangmosehus ved Køgevejen og Engen
var med tangstoppede Gavle. Huset beboedes af et Æ gte
par, der havde flere Børn. Der var tit Spektakel i Huset.
Manden kaldtes af Omegnens Beboere for „Svend Bræn
devin“. Han endte sit Liv ved at drukne sig i en sivbevokset Mergelgrav ved Udkanten af Billesborgskoven.
Der fortaltes, at Huset, som tilhørte Niels Olsen i
Hastrup, en Tid var beboet af den landskendte Krybskyt
te Niels Nielsen, før han flyttede til Ankerborg (Anker
stræde).

C. F. BRUUN

REJSEDAGBOG FRA SYDSJÆLLAND
1821
Meddelt af Victor Hermansen.
arl Frederik Bruun blev født i 1796, tog paa Grund af
Svagelighed sin Afsked som Regimentskvartermester
i Artilleriet 1849, men døde først i 1892, kort efter at
han havde fejret sit 80-Aars Officers-Jubilæum. Som ung
Løjtnant havde han været med det danske Korps til Fran
krig 1815—1818, men da der under hans Fravær var sket
forskellige Reduktioner ved Armeen, fik han ved Hjem
komsten den Tanke at søge sin Uddannelse suppleret ved
at lære Kavalleritjeneste. Artillerigeneralen Beck syntes
imidlertid ikke om Planen, men Bruun søgte saa privat
Audiens hos Frederik den Sjette for personlig at overrække
ham sin Ansøgning. „Det var — skrev han i sin Dag
bog*) — første Gang, jeg talte med en Konge, men da jeg
engang havde passeret Revue for udenlandske Konger
og Keisere, tænkte jeg: Saa maae du vel kunne tale med
din egen. Men i første Øieblik var jeg nærved at studse,
thi F : saae saa bøs ud, men da han læste Becks Paategning, smilte han lidt og endte som sædvanlig: Ja, jeg skal
see, hvad jeg kan gjøre“.

C

*) Manuskriptet tilhører Tegner Eigil Bruun, Kongens Lyngby.
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Den 23. Februar 1821 meldte Bruun sig til Tjeneste
ved Lansener-Regimentet i Næstved, men allerede den 23.
November vendte han igen tilbage til sit gamle Vaaben
i København. Det blev saaledes kun et kortvarigt Ophold,
han gjorde hernede, og Størstedelen af Tiden var da ogsaa optaget af rent militære Sysler, som næppe kan paa
regne almindelig Interesse. Men indimellem havde han
Lejlighed til at gøre Udflugter i Omegnen og fra en saadan foreligger der i hans „Journalistiske Optegnelser“
følgende Beskrivelse.

N e s t v e d, der ikke er stor, tæller 250 Huse og 2000
Indbyggere. Torvet er stort med et par ret smukke Gaarde,
især Klublocalet, paa hvis Plads Raadhuset burde ligge.
Vagten er ellers den soli[de]ste Bygning i hele Byen. Sko
lens, det vil sige Kavailerieskolens, Caserne, Stalde og Ridehuus, der ligger i en Udkant af Byen, ere vakre tilsvarende
Bygninger. Ved Aaen findes fleere gode Pakhuse.
St. Peders Kirke, der er fra det 13de Aarhundrede —
kaldes og Store Sogns, — er stor og rummelig ; den anden,
St. Mortens Kirke eller Øster Sogns, er lille men lys ; der
forefindes fleere gamle Liigstene og en udmærket smuk
Altertavle fra 1664, udskaaret i Eegetræe.
Tæt uden for Nestved ligger det gamle Sortebrødre
Kloster, tidligere Dominikanernes, hvortil det blev stif
tet 1242. Det er naturligviis senere passeret mange Hæn
der; i den senere Periode skal Hr. Wedel, der ejede det,
have indrettet det til Forlystelse og navnlig arangeert
et Theater; der spiltes ogsaa, men det varede ei længe,
før han gik bag ad Dandsen. Sortebrødre staaer nu snart
i en Sump som forhen. Udenfor Indgangen hæve sig et
par vældige Kastanietræer, men de segner vel ogsaa.
Over Indgangen læses: Hjelp, Jesus, Maria, Anna!
Fra Møllebakkerne uden for Nestved er en ret vak
ker Udsigt; paa disse Banker stod i ældre Tid en Fæst-
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ning Huusvolden, der anlagdes af Holstenerne, da de
gjæstede Danmark; Waldemar 111 beleirede den 1344 og
ødelagde den 1345.
Omtrent
Miil fra Nestved ligger det gamle Klo
ster, nu Herlufsholm, i en af Sjællands behageligste Skov
egne. 1135 stiftedes her et Benedictiner Kloster; Peter
Bodildsen, en riig og mægtig dansk Herre, var blandt dets
fornemste og virksomste Stiftere; det brændte 1261, blev
senere opbygget under Navn af Skovklosteret. Man for
mener, at dette og Sortebrødre stode i Forbindelse med
hinanden ved en underjordisk Gang. Efter Reformatio
nen kom det under Kronen, og Frederik den II gjorde
et Mageskifte med Søehelten Herluf Trolle mod hans
Kones Ejendom Hillerødsholm, nu Frederiksborg, og 23.
Mai 1565 blev det af Herluf Trolle og Birgitte Gjøe be
stemt til en adelig lærd Frieskole, og er nu en latinsk
Skole og Opdragelse for henved 60 unge Mennesker. I de
sidste 10 Aar er her gjort betydelige Forandringer og
Bekostninger paa Stiftelsens Bygninger og ved kongelig
Understøttelse har man seet sig istand til at forøge Ele
vernes Antal. Kancelliepræsidenten er Patron. Bibliotheket
tæller nu 12,000 Bind, som især ere skiænkede af Geheimeraaderne Thott og Brandt. I Kirken, der er i gammel gothisk Stiil, der nu indvendig er repareret og moderniseret,
hviler: Herluf Trolle og Birgitte Gjøe, Marcus Gjøe og
den uforglemmelige Arild Hvidtfeldt.
Hvad der ogsaa tiltrækker Opmærksomheden her, er
den Næsbyeliolmske-Canal for at befordre Brændetrans
porten, især fra Sorøe Academies Skove; dens Anlæg lettedes ved at udbedre Næsbye-Aaen, det fuldførtes i 1812,
men den er ikkun 4 Fod dyb, 24 â 34 Fod bred og har
20 Fods Fald fra Bavelse Søe til sit Udløb i Karbeksfiorden. For dette Fald er lagt 4 Sluser paa en Strækning
af 3 Miil; den 1ste ved Holløsemølle med 7 Fods Fald,
den 2den ved Naadbye med 3 Fod ; 3die ved Herlufsholm
med 2 Fod; den 4de ved Nestved med 6 Fods Fald. En
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Pram rummer fra 16 til 20 Favne Brænde; de gaae deels
med Seil og deels for Heste; for en Hest betales 9 Mk.
pr. Miil; en Pramfører har 4 Rdl. om Ugen, men uden
Kost; de kunne i Almindelighed gjøre 3 a 4 Reiser om
Ugen; der gives nogen Douceur, naar Transporten frem
mes raskere. Man fortalte, at Canaleierne have 3 Mk.s
Avance pr. Favn.
Udenfor Nestved ved Aaen ligger Ma giemølle, Bir
gitte Gjøes Enkesæde, hvis fordums Værelser nu ere ind
rettede til Svinesti. Paa en sort Træetavle, under Herluf
Trolles og Birgitte Gjøes Skjoldmærker, læses følgende
Inscription :
MAGLE MØLLE,
som siden Aar 1710 haver været gandske øde og nedfalden,
Haver høiædle og vclbaarne Herre Børge Trolle til Nakkebølle,
Rødkilde og Lykkesholm i Fyen, Hans Kongl. Mayts. Etats og
Justits-Raad, Skoleherre for Herlufsholms Friadelige Skole,
Paa Skolens Bekostning ladet opbygge udi Hans Distelbergs
Forvaltnings-Tid ved Møllebygger H : Madsen
Og haver den staaet i Bygning fra Aar 1720 til 1724.
Gud bevare dend herefter fra Ulykke.

Den 25. Juni besøgtes atter Gisselfelde. Denne stolte
Borg ligger i en af vore herlige dansk-sjællandske Egne,
omgivet med Skove, Bakker og Søer, og intet mangler
her fra Naturens Side for at give en riig Afvexling, som
man ved Konst-Anlæg med Held er kommet i Møde. Det
gjør især en god Effect at see denne gamle, ærværdige
massive Bygning midt imellem de mange smilende Partier.
Den er bygget 1550, dengangVarighed gjaldt meer endZiir ;
som de fleeste ældre Borge omgivet med Grave og Vand.
Borggaarden er i 3 Længer med takkede Gavle og nu for
synet med 7 Tordenafledere. Blandt de mange herlige
Kiældere, der findes under Bygningen, er det saakaldte
Peder Oxes Hul, der efter Sagnet skal være et gammelt
Fængsel, hvori Peder Oxe skiulte sig. Ved Vægtergangen
sees endnu en Mængde Skydehuller. Porten er henved
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30 Alen lang; over den staaer en Sandsteen, hvori er ind
hugget de Gj øers og Oxers Vaaben og der læses:
M. D. X. L. paa thet sivendne Aar
Loed Peder Oxe thendne Gaar flytte,
Och bygghe af ny som hand her staaer
Segh og sine Arvinghe thil Nytthe.
Gudt undne hannem ath bygghe og boe,
Och saa i Verden ath vere,
Ath thedt bliffver dennom thil Fredt och Roe
Ofver aldt Thing thil Gudts Ære.
Omkring Gaarden findes en Mængde større og min
dre Søer, meget fiskerige, bekjendte Karper. Disse Søer
staae ved Canaler og Sluser i Forbindelse med hinanden;
de har i ældre Tiider været drevet efter Konstens Regler.
Alt omgivet med smuk Underskov, bugtende Gange, Græsplainer, Blomster ordnet i forskjellige Smaahauger.
I det Hele er Kunst og N atur siælden skiønt forenede
her; blandt de Partier, der især fortjener at dvæles ved,
ere et Tempel, en Eremithytte, et chinesisk og et Schweitzer-Huus, et kunstigt Vandfald. Tvende Hauger ere for
enede ved en Broe, ikke over Vand, men over en broelagt
Vei, hvor der altsaa passere Vogne istædet for Baade.
Desuden findes i Haugeanlægene fleere Landhuse, Smaaeøer, og Grav-Lunden, Sophies Hauge.
For faae Aar siden har man ved Udgravning fundet
adskillige Muurruiner af det gamle Gisselfelde, der nu
bevares som Mindesmærke.
Blandt de mange herlige Udsigter ved Gisselfelde
foretrækker jeg især den fra den saakaldte Limonsbakke,
og en fra et i antique Stiil — men leider af Bindings
værk — opbygget T’aarn paa en høi Bakke uden for Hau
gen.
Fra Gisselfelde tog jeg om Eftermiddagen over til
Bregentved, der som Grevskab er oprettet 1750; foruden
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Bregentved hører derunder Thurebyeholm, Tryggevælde,
Valby egaard, Alsløv og Juellinge. Slottet er solid og vel
bygget, dog ere alle Bygninger eenetagede; Hovedfaca
den ud til Haugen har 3 avant-corps, hvis Frontespidser ere prydede med Moltkernes Vaaben og Navnetræk.
I Borggaarden fandt jeg over en af Portene Aarstallet
1775. Værelserne contrastere aldeles de paa Gisselfelde,
da disse ere moderne, hvor Gaarden er gammel, hine der
imod glimre med ældre fyrstelig Luxus, solide og med
et ærværdigt Præg, skjøndt Bregentved er fra det for
rige Aarhundrede. I Gemakkerne findes fleere gode Ma
lerier, alle i gyldne Rammer. Mig interesserede Griffenfeldts Portræ t meest, anbragt i et forgyldt Gitter om Ov
nen i den smukke Sal ud til Haugen. Man finder ogsaa
en Mængde store Speile i herlige forgyldte Rammer og
fleere smagfulde Kakkelovne af Faxøe Blokstene med
messingforgyldte Zirater. Kapellet er ei stort, men med
en glimrende Kuppel, der nu ligesom Slottet repareres og
pudses. Alteret er vel brammende, har 4 Søiler af Languedocsk Marmor, men som hvile paa Træsocler, et Blænd
værk, der fortrød mig at see paa det Sted, hvor alt øvrigt
er saa elegant.
Haugen er i den gamle franske stive Stiil og ganske
berøvet en Hauges første Egenskab — Munterhed! Den
er trist og uden den mindste Udsigt — den eneste, der
skulde kaldes frit, skulde da være den til Dyrehaugen, naar
man saae dem flokke sig og hvoraf der skal være 500 Stk.
Paa en liden Høi staaer en Flora omgivet af skiønne
Lindetræer, men Figuren var dengang lemlæstet.
Foran Slottet er en stor Græsplaine, der tidligere var
en Mose og som skal have kostet den ældre Moltke 10,000
Rdl. at fylde. Alle Canaler ere ligesaa snorrette som Gan
ge og Alleer ; nu oprenses de, hvortil de og høilig trængte.
I en Afkrog i Haugen staaer en Obelisk, opreist til
Æ re for Frederik d. 5te, der skiænkede Bregentved til
den grevelige Familie; den er circa 16 Fod høi af Faxøe
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Kalksteen, ligesom Haugens ovrige Figurer. Støtten er
prydet med Kongens Byste i hvidt Marmor en bas-reliefs ;
paa den runde Steenforhøining, hvorpaa Støtten staaer,
læses :
„Til den bedste Konges Minde helliger Bregentved
denne Pyramide og Faxøe sine første Blokstene l r/70.
FREDERICK). V.
REGI DANIÆ ET NORVEGIÆ
PATRI PATRIÆ
PIO BENIGNO PACIFICO
DOMI FORISQVE GLORIOSO
PVBLICE PRIVATIMQVE AMABILI
Bag paa Pyramiden staaer Kongens Navn F V. Un
der hvilket:
in hoc secessu
regis optimi
donatione carissimo
praesentia annua illustrato
pietatis fidei
grati animi causa
f. c.
Adamus Gotlob cornes de Moltke
A: C: MDCCLXXII
„Gud veed hvad der staaer, at vi ikke skal forstaa
det? Det er nok, fordi de ei kunne være det hele bekjendt!“
sagde engang en Bondemand.
Den 27. Juni begav jeg mig i Selskab med Lt. Scheel
og Barner paa en Reise ad Møen, over den vakre Landsbye
Kiøng. Her besaae vi først Kirken, der egentlig er gam
mel, men 1792 undergaaet adskillige Forandringer ved
Gonferentsraad Ryberg; den blev forstørret ved tvende
Sidebygninger, hvorved den har faaet en korsdannet Fi
gur. Alteret er lige for Indgangen i en smuk Hvælving;
det er af Træ i moderne Smag, men stærk forgyldt, med
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et maadelig Malerie forestillende Naademaaltidet. Det
vakreste, fandt vi, var Prædikestolen og Daaben. At Vin
duerne i de 3 Fløie ikke vare spidsbuede, stødte os meget.
Paa en Tavle bag det nye Orgel læstes :
Luthers Minde
Herren bød : Verdens Lys oprandt
Mørket vilde Lysets Glands fordunkle
Herren bød — og Mørkets Taage svandt
Klar saaes Himmelstiernen atter funkle
Lad da Slægter uddøe, Secler svinde
Evigt staaer i Kirken Luthers Minde.
Derefter besaae vi ved Hr. Mester Hansen samtlige
Fabrikker, Hørbryderiet, Skiætterne, Heglerne og Væve
rierne. Fortiden er der 30 Væverstole og henved 100 Men
nesker sættes i Virksomhed ved denne Fabrik. Kongen
modtager al sit Behov herfra. Produktet skal være godt,
men dyrt, 4 â 5 Mk. pr. Kvadrat Alen med Blegning, som
skeer ved Vintersbøl, hiin Side Vordingborg. Hørren av
les paa Stedet; der udsaaes aarlig 20 T’dr. Hørfrøe. Hør
ren spindes af Omegnens Bønder. Fabrikken saavelsom
Øebjerggaards Avl er forpagtet af en Hr. Følker.
Om Aftenen naaede vi Wordingborg i en yndig Egn,
men denne Bye saa elendig ud; vel fandtes nogle faa ret
gode Huuse, men de fleeste faldefærdige, og Broelægningen, den var forskrækkelig.
Vor første Vandring var naturligv.iis til Ruinerne af
den gamle Kongeborg Walclemar-Slot, som Waldemar I i
det 12te Aarhundrede lod opføre mod Venderne; men
med Undtagelse af Gaasetaarnet er der ei synderlig til
bage. Man seer vel endnu, at der maa have været Grave
og Volde, men alt meget utydelig; hist og her stritter
nogle Muure og Brokker frem gjennem Grønsværet, der
bedækker Taarnets Omkreds.
Havnen, der i ældre Tiid gik lige op til Slottet, er
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nu tilfyldt og ubrugelig, og det hele har været solgt af
Regjeringen, men en Fru Reiersen har senere skjænket
Gaasetaarnet til Staten mod af samme at repareres og
vedligeholdes, og det heed sig, at der skulde indrettes et
Slags Observatorium (Udkik!) og Arrester. Vi bestege
dette Taarn ad nogle halsbrækkende Trapper og Stiger,
85 Trin høit foruden Spir. Taarnet er 20 Alen i Diameter.
Fra de øverste Luger havde vi en overordentlig vid og
smuk Udsigt, især ad Møen, Falster, Laaland og de man
ge Smaaøer. I selve Taarnet var et Dyb, som en Brønd,
hvorom et Sagn fortæller, at den skulde være ligesaa dyb
som Taarnet var høit, og at man der nedstyrtede grove
Forbrydere; nu var den i det mindste ikke saa dyb. Nav
net Gaasetaarn har det formodentlig faaet, fordi der staar
en Gaas paa Taarnspidsen som Fløi.
Om Aftenen gik vi med Postbaaden til Gaabense og
derfra til Stubbekøbing, og tog ind til en Kjøbmand
Scheel ; hans Hauge gaaer ned mod Stranden og ender paa
en Præcipisse, hvorfra vi havde en henrivende Udsigt mod
Sjællands Kyst. Dagen efter, da her var Marked, havde
vi Lejlighed til at gjøre Bekjendtskab med Øens Nationa
liteter, hvorved vi saae endeel uvante Bønderdragter, i det
mindste for os. Kirken i Stubbekjøbing er gammel; Spi
ret og Taarnet var nylig repareret og moderniseret. —
Det er i det Hele høist forunderlig, at de gamle Bygnin
ger ved indtræffende Reparationer altid skulle gives et
andet Udseende og det gamle Præg aldeles udslettes —
er dette ikke en Brøde mod vore Forfædre?! — Alteret
staaer i en Hvelving, men det øvrige Loft i Kirken er af
Bræder; paa Pulpituret sees 1706. I Kirken forefindes
mange gamle Stole og Liigsteen. Paa Taarnet er et stort
Vægterskuur, hvorfra en riig Udsigt over det hele flade
Falster.
Den næste Dag af reiste vi forbi Carlsfeld til NæsseGaard, der er opført af den forhen omtalte Classen og
skulde indrettes til et Agerdyrkningsinstitut for 12 Per-
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soner af Bondestanden. De skulde opholde dem her i 3
Aar, men da der ikkun meldte sig 2, blev Planen foran
dret, saa at dengang var det heel underlig at læse paa en
af Facaderne: Seminarium Classenianum, fordi det der
efter agtedes bestemt til Seminarium. Ogsaa denne Plan
mislykkedes og nu i 1821 er det et Schæferie! med Under
støttelse fra det Classenske Fidei Commis. Der taltes saaîedes idag 30 spanske Faar. Fra Falster gik vi over Grøn
sund til:
— Øiets Glæde, Danmarks Stolthed Møen,
Som blotter stolt, til glade Søemands Lyst,
Sit høie fulde, kridnehvide Bryst.
Imidlertid saa vi intet hvidt fra denne Side ; det før
ste vi opdagede, vare fleere Skandser og Redoutter, som
istædet for Kanoner vare beplantede med Kartofler.
Da vi gik over Sundet, der har en stridig Strøm med
15 â 16 Fods Dybde, passerede over 30 Skibe derigjennem
ad Kiøbenhavn, næsten alle med Brænde. Det stille Veir
og Modvind, der nødede dem at krydse, forherligede Prospectet. Efter nogen Venten i den maadelige Færgcgaard
erholdt vi endelig en Vogn og agede rask af sted til Phanefiord Præstegaard, hvor jeg tra f min gamle Klassekam
merat H. J. Paludan, der med Permission besøgte sine
Forældre. Han arbeidede og samlede paa Materialier
til en Beskrivelse over Øen.
Fra Phanefiord toge vi til Nyegaard, nu Marienborg,
der tidligere ejedes af en forviist svensk Adelsmand Berenskjold. Marienborg er bleven meget forbedret og forskiønnet af den gamle Kammerherre de la Calmette, nu
besiddes det af en Tutein, der har betalt det med 250,000
Rdl. Veien, som fører ned til Gaarden, prydes med en
4dobbelt Lindeallee; den ene Lade er opført af svære
Kampesteen, de andre ere ogsaa solide, men Hovedbyg
ningen var Bindingsværk. Haugen udgjør 21 Td. Land,
er smuk anlagt med Canaler og Lysthuse i forskjellige
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Manerer, endog et russisk, der er opført paa et høit Kampesteens Fundament —, fleere gode Plantager osv., men
det hele var for Tiden noget forsømt, formodentlig fra
Calmettes seneste Periode, da han gik falit, fordi han
anvendte formeget paa Kunst-Anlæg.
Tæt ved Marienborg ligger den vakre Damsholte
Kirke, i samme Stiil som Frederiksberg, de to eneste her
i Landet i den Form.
Fra Marienborg toge vi til den gamle Bye Stege, der
har circa 1000 Indbyggere, driver god Kornhandel og
Fiskerie, har en ret god Havn ved Norets Munding, hvor
over gaar en Dreiebroe. De 2 smukkeste Bygninger i Stege
ligge netop ved Indgangen og Udgangen, Krenkels og
Hages. Sidste har megen Fortieneste af sin Virksomhed
for Byens Havn m. m. Udenfor Byen ligger Tugthuset, en
fordums Navigationsskole, men 1743 indrettet til sit nu
værende Brug; over Porten staaer: Dominus Mihi Adiutor — 1703 — F: 4de. Stege var endnu en Fæstning i
Krigen med Sver rig under F : 3 og blev 1659 kiækt for
svaret af sine Borgere; mod Landets Nordre og Østre
Side sees endnu tydelige Spor af de gamle Fæstnings
værker fra 1420; mod Landsiden staaer endnu et gam
melt Porttaarn.
Kirken er henved 300 Aar gammel, er lang og har
meget smukke Hvelvinger. Alteret er simpelt, men har
et godt Maleri af Dember, forestillende Christi Korsfæ
stelse. Af Begravelser ere især Moltkes smukke i en ædel
Simpelhed, endvidere de Friedenreichers og Hage’rs m. fl.
I Taarnet hænger en Klokke med Aarstallet 1180, for
modentlig den ældste i Danmark, men Klokkeren nægtede
os at see den! — Hvorfor?
Paa Byens Søndre Side søgte vi Ruinerne af det gamle
faste Slot Stegeborg, hvor Erik Ploupenning fængslede
sin Broder, Hertug Knud af Bleking, Aar 1247, men vi
fandt kun 3 a 4 Kubik Fod Muurbrokker. Under vor
Vandring her mødte vi H. I. Paludan, som yderligere
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kunde forklare os Stedets Mærkværdigheder. Stegeborg
har og været beboet af Kong Erik af Pommerns Veninde
Dorthea. I 1534 lokkede Stege Borgere, Christian Ildens
Tilhængere, Besætningen ud, dræbte endeel af dem og
paabegyndte Slottets Nedbrydelse, men herfor blev Borge
mester og Raad, 12 Mand stærk, henrettede og deres
Hjerneskaller indmurede i Kirken — dette Sted viste
Klokkeren os dog — nemlig i den Schønebølles Begra
velse bag Alteret.
Ved Havnen staaer et Pakhuus, med Aarstallet 1799,
som tildeels skal være opført af Mursteenene fra Stege
borgs Ruiner. Om Eftermiddagen forlode vi Stege, toge
over Kieldbye og Borre, der tidligere har været Kiøbstad,
ja, endog en anseet Søestad, til Maglebye, hvor vi besøgte
Præsten Gads Familie, og indtraf den 29. Juni 1821 paa
Møens Klint, hos ...Per Ladefoged. Fra Stege hæver Terrainet sig stedse, saa at man egentlig uformærkt befin
der sig paa Klintens høie Ryg.
Den 30te om Morgenen kiørte vi til den saakaldte
Lille Klint eller Liselund. Dette yndige Sted, hvortil saamange Kiøbenhavnere og flere andre Danske valfarter,
er anlagt og opført af den ældre Calmette i 1792. Til Gaar
den hører ikkun 200 Tdr. Land, saa at det bliver usikkert,
hvorlænge disse Herligheder ville blive vedligeholdte. P ar
ken udgiør 80 Tdr. Land; det maae følgelig besiddes af
en formuende Mand. Bygningen er kun liden, men opført
i en halv italiensk Stiil, men meget simpel og med Straatag, og i Forhold til Haugen som et stort Lvsthuus.
Haugeanlæggene paa Liselund er udførte ved en Gart
ner Krause, men Ideen er efter en Fyrst Dessaus Hauge
ved Werlitz, ved hvilke man har søgt i det Mindre at for
ene den store Klints Natursk jønheder, uagtet man uden
Bekostninger kunne nyde og see disse ved en Times Spadseretour. Den forreste Deel af Haugen var oprindelig en
Ellemose, der blev gjennemskaaren med Canaler, hvori
Vandet ledes fra Lille- og Store-Aborresøe — disse have
Historisk Samfund
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ofte 24 Fod Vand — endvidere Jette, Rude og TakkevalSøe. Ved Sluser og Canal er ledes Vandet fra disse
Søer ind i mindre Damme i Haugen, hvorfra det styrter
sig som Vandfald ved Badehuset, Store Kors og Kapellet.
De smukkeste Partier vare efter min Smag:
— Selve Liselund, seet fra Hovedfacaden, ved Kam
merherreindens Hauge, hvor man har 3 Søer foran sig
og Øehaugesøen til Høire.
— Det norske Huus paa en Høj, tæt ved Havet; her
er fleere nydelige, men simple Værelser. I eet af disse
belyser Maanen Værelset, endog midt om Dagen, ved et
guult Glas med en Skaade.
— Ved en af Kanalerne er i en Niche udhugget en
Figztr, der forestiller den gamle Kammerherreinde liggen
de ved Foden af et Alter, hvorpaa hun har skrevet : A I?
AMITIE PURE.
— Paa et Træe ved en Kanal læses:
Du sentiment, du gout, des graces,
Ami, tu respectas les traces,
Nature te guida,
quand ton génie créa!
Cet endroit délicieux, environs ravissans
Vois Liselund, vois ton courage
Qui dans son beau te rend hommage
E t fièr de toi nous dit, je suis son monument.
En Cancellie-Præsident Moltke havde paa et Besøg
skrevet dette paa et Papiir og fæstet det paa Træet, nu
stod det malet paa en Tavle.
— I en Kampesteens Grotte for Enden af en Canal
har Calmette sat et Minde for sin Ægtefælle. Det bestaaer
i en rød Steen, hvorpaa staaer:
A N T O N de C A L M E T T E
Den usynlige og altid seete Elisa
død den 7de April 1803.
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Under Grotten fælder et grædende Øye — vældige
T aarer!
— Paa en liden Øe, kaldet Tempeløen, fordi den pry
des med et Tempel, læses paa Kuppelen :
Elisa til Æ re, Hymen til Tak!
1 Templet staaer paa en Marmorplade:
La candeur de son âme
est peinte dans ses traits.
Denne Inskription har Hentydning til Elisas skiønne
Buste, som før stod paa Piedestalen, men nu for bedre at
bevares er anbragt paa Slottet.
— Paa en anden mindre Øe er ogsaa opreist et Minde
for Lise : Lundens Skaber, bestaaende i en Steenpyramide,
paa hvis Spidse er anbragt en Harmonie-Fløite, hvorpaa
læses: L’harmonie nous unit; paa den anden Side er
Troskabshunden udhugget; paa 3die og 4de Side staaer:
Pour Anthon de Lise.
Foruden ovenomtalte Øer ere endnu Krumøen, Lang
øen, Svaneøen m. Fl., men fremfor alle den norske Øe med
sine stolte Granalleer.
E fter at have beseilet samtlige Canaler og bevandret
Øerne vendte vi tilbage til den store Hauge ved Liselund,
hvor man havde begyndt paa at danne Ruiner, men af
fuldkantede Kampesteen, i Form af et rundt Taarn paa
en Høi, der er det høieste Punkt i Haugen, med Udsigt til
det chinesiske og norske Lysthuus og Fruens Blomsterhauge, der var smagfuld og vel beplantet ved hendes egne
Hænder.
Derfra vandrede vi til de smukke Bondehuse ved et
Vandfald med Udsigt til Klintekorset.
Samtlige Vandfald vedLiselund vare, da vi besaae dem,
kun af Ubetydelighed. De Malerier og Kobbere, der frem
stille disse, ere flatterede, fra ældre Tid strax efter An22*
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Jæget, eller Maleren har seet dem om Vinteren og malet
dem med Sommerens Farver.
En af de vakreste Udsigter eller Vuer fandt vi at
være ved Kapellet, især naar man gaaer ud paa Rulleste
nene; her sees en smal Stii at snoe sig ned ad Klippen
ved Siden af et lidet Vandfald, til Venstre taarner sig den
Deel af Klinten, som kaldes Taleren, hvis hvide Spidse
vilde tabe sig i Skyerne, naar denne Spidse ei var beklædt
med et smalt Grønsvær, der ligner et Vimpel fra en Mast.
Ved Stranden findes et Ruf, bygget af et Skibsvrag,
strandet ved Lille Klints Grunde; ogsaa dette er meget
vakkert anbragt, beskygget af langt ud over sig hængen
de Bøgegrene. H erfra sees næsten altid en Mængde forbieseilende Skibe ligesom og fra Klintens øvrige Brinker.
I en yndig Dal staaer ved et svagt rindende Vand
fald det saakaldte Lille Kors, som Sagnet fortæller at
være reist for en Jæger, som i Sneefog skal være styrtet
ned og hvis Legeme først fandtes det paafølgende Foraar.
Om Eftermiddagen kiørte vi til Store Klint, som til
ligemed den Lille strækker sig paa l 1/? Miil. Store Klint
begynder ved Bussinge Mark med Reinerbanken, der ved
en skiøn Dal adskilles fra Kridtbierget Slotsgavlen, hvis
høie Brinker standser ved Dalen Jydeleie, tæt ved Taleren,
saaiedes kaldet for sin smukke Ekko. F ra denne udsprin
ger en Mængde Kridtbierge, hvoriblandt Langbierg, der
igien gjennemskiæres af mange skiønne Dale, sc. Sødebaldal, Grimsdal og fl., der ende med den yndige Dron
ningestolen. Sagnet fortæller, at en Dronning — hvilken?
— engang herfra skal have betragtet en Søebataille, og
da hendes Flaade tabte, styrtede hun sig ned ad det 457
Fod høie Kridtbierg, men dette staaer nok ei synderlig
til Troe. Ved Foden af Slugten mellem Dronningestolen
og Sommerspiret er en grøn Plaine, kaldet Maglevandspladsen, hvor et Ruf er bygget af et Skibsvrag, som stran
dede d. 15. Mai 1820, fra Stettin med Tømmer. Paa Dron
ning estolens Tinding nød vi et vederqvægende lille Maal-
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tid, afsang: „Jeg aldrig gamle Danmark glemmer“, drak
Møens og alle vakre Møers Skaal osv.
I Dronningestolen er en Hule, der beskiæftiger
Møenboerne uafladelig — Overtroen er hos dem som hos
alle Øeboerne temmelig stor. Denne Hule antage de for
at være en gammel Jettes Boelig og hun ansees for Øens
Patron. Fra Dronningestolen gik vi op paa Sommerspiret,
der har fleere bratte og taarndannede — der ligesom ved
Stevns er afrundede — Kridtsøiler ; mange ere nedfaldne,
dog talte vi fra Landsiden 5 â 6 betydelige. Ved Foden
af den største søgte vi et Kors, som Freuchen havde plan
tet for 2 Aar siden — men væk var det. Paa Sommerspi
rets søndre Side hvor der var anbragt flere Græsbænke,
nøde vi en kort, men høist trængende Hvile.
Mellem Sommerspiret og Dronningestolen gaaer Da
len Sandet, der svarer fuldkommen til sit Navn, hvor vi
vadede i Sand op over Anklerne, da det er meget flygtig.
H erfra gik Touren over Graaryg og Hvidskov, det
sidste Kridtbierg, der ved Hzcndevængedalen taber sig mod
Landet; vi stege nu ned i Sandfaldet, læskede os ved en
herlig Kilde og rokkede derefter paa Rullestene langs
Klintens Fod til Mag lefaldet, hvor vi atter besteg Klinten.
Denne Dal er den smukkeste af dem Alle, stadig afvexlende med Skov, Krat, Kridtfjeld, Vandfald, rindende
Vand, Græsplainer — og vi vare enige om, at ingen af
de Beskrivelser, vi havde seet, havde overdrevet denne
herlige Natur og med god Føie udbrød vi: „O! wunder
schön ist Gottes Erde“.
Ogsaa af Maglefaldet nød vi en god Læskedrik og
Jordbær, som vel vare meget smaae, men vare dobbelt
rare hersteds.
lhvor mødig jeg end var, maatte jeg dog endnu en
gang bestige Dronningestolen. Da der ingen Stene fand
tes, forsynede jeg mig med nogle fra Maglefaldet og efter
fleere mislykkede Forsøg naaede jeg endelig at høre een
plumpe i Havet — den var omtrent 13 â 15 Seconder
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underveis. Fra Dronningestolen talte jeg nu over 30 store
og smaae Skibe.
Den hele Klint bestaaer størstedelen af en fiin hvid
Kridtmasse, som ved forvittrede Kieskugler hist og her
faaer en guulagtig Farve, der ei som Stevns Klint afbry
des af Flintesteens Fløser ; dog maae undtages Kridtbierget fra Slotsgavlen til Jydeleie og det øverste af Sommer
spiret og endeel af Dronningestolen, hvor de afvexlende
Flintesteensifløser stryge gandske skraae hen under den
øverste Jordskorpe. Flintesteenene ere i det fine faste
Kridt sorte eller sorteblaae, men i de grovere Fløser
bleege, blaalige, sortegraae eller rustbrune. Kridtet er
ei ens overalt; de øverste Dele af Massen ere grove, de
underste derimod fine; de fineste findes i Taleren, hvor
stundom og træffes Belemniter og løse Muslingeskaller.
Endelig maatte vi rive os løs fra disse Herligheder
og begive os paa Hjemveien.

FRA HAARLEV-HIMLINGØJE PRÆSTE
KALDS PROTOKOL
Førstelærer Axel P. Jensen, Haarlev.
ØLGENDE Indberetning* fra Pastor Leganger 1765
til Biskop Hersleb findes i den ældste Embedsbogved Haarlev Præstekald:
Præstekaldet ved Haarløf og Himlingøye i Biefverskov Herred hører til det Kongl. Stift og Grævskab Walløe, som har jus patronatus et vocandi til begge Sogner;
nuværende Præst og Degn er med hendes Majestæts,
Enke-Dronningen Sofiæ Magdalenæ Approbation kalde
de af hendes Durchlautighed Frue Abbeddisse Lovisa
Sophia Friderica, fød Hertuginde af Holstein-Glüchsborg.
Kaldet er af følgende Beskaffenhed:
Det Tiende-givende Bøndergodses Hartkorn er i
begge Sogner 466 Tdr. 1 Skp. 1 Fjk. 1 Alb. Derpaa fin
des for nærværende 61 Decinantere, 31 Fæstehusmænd,
og i Haarløf Bye 1 Kro med Mølle. Communicanternes
Tal har i nogle Aar nu omstunder været 330 til 350.
Præstegaardens frie Hartkorn er 18 Tdr. 5 Skp. Der
til ligger i Haarløf Bye en Mensal-Jord 5 Tdr. 3 Skp. 2 Fjk.
2 Alb., i Himlingøye en Annex Jord 4 Tdr. 4 Skp. 1 Fjk.
og i Wraabye en Mensal-Jord 2 Tdr. Af disse 3 særskilte
Jorder svarer Præsten alle Skatter og Onera (?), men
har derimod fra Arelds-Tid havt dem alle Tiende-frie,

F
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saa at fra det Aar 1660 er det aabenbare og beviisligt,
at ingen Tiende har været krævet eller givet: højere i
Tiden har jeg ikke agtet nødig at efterforske derom.
Om dette Mensal-Gods vilde mine Efterkommere an
namme følgende Underretning: 1. Den Jord i Haarløf, at
paa samme har fra gamel Tid været Gaard og Bygning,
som ved fiendtlig Indfald i det Aar 1658 blev af brændt
og ruineredt; da Jorden siden har været henlagt og brugt
under Præstegaarden. I Provstiets Skifte-protocoll har jeg
fundet det i det Aar 1697 er ved Skiftet efter Præsten Mag :
Krog giort nogen Paastand ang. Gaardens Opbygning med
videre. Da Deusion er givet af Skifteretten, hvorved Jor
den er, som den da fandtes, overleveret Successor Mag:
Cl. Schmidt, paa Grund af det, som tilforn havde været
handlet ved Skiftet efter SI: Hr. Hans Andersøn, i hvis
Tid Gaarden var af Fienden ødelagt, og paa Grund af
Landmaalings-Forretningen, som har lagt denne øde Men
sal-Jord under Præstegaarden. Ellers har Præsterne i
Eftertiden for Havens Skyld, som tilhørte Gaarden, byg
get et Huus der ved, hvilket endnu findes, og indrenter
en god Leye, saa længe samme vedligeholdes: efter Fæld
og Forbedring har den ene Præst og Efterkommere ey
Ret at kræve af den anden, men af Beboeren efter hans
Fæstebrev eller Contract, thi den, der vil nyde usumfrugtum af Huset, maa holde det ved lige ; og Huset er forme
delst Haven til god Nytte, og har gierne været leyet bort
til en Mand af et fornødent Handtværk. 2. Annex-Jorden
i Himlingøye blev og ved ovenmældte Forretning handlet,
men da ikke vides, at derpaa har været Bygning, ey heller
Plads dertil findes, saa forblev denne Annex-Jord i samme
Stand som tilforn, og bliver leyet bort til Bønder i Him
lingøye, som i min Tid har svaret deraf aarlig Leye 24
Rdl. 3. den Mensal-Jord, 2 Tdr- Hartkorn i Wraabye, er
i indeværende Aar 1764 truffet saadan Handel og Foran
dring: At da samme Jord har alleneste været Præsterne
i Haarløf til stor Besvær og Omkostning, saa har hendes
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Høy-Fyrstel. Durchl. Fru Abbedissen paa min underda
nigste Ansøgning og Forestilling naadigst absolveret, at
denne Mensal-Jord maatte antages under Stiftets sam
lede Hartkorn i Wraabye mod en vis aarlig Afgift til Præ
sten i Haarløf, hvorom da en Convention er oprettet, den
20. Jul. 1764 og derpaa in originali tillige med mit Skøde,
overleveret at forblive ved Stiftets Arkiv, som de rette
Hiemels-og-Adkomst-Krav. At derfore Efterkommere i
Kaldet kand vide paa hvad Vilkaar dette Mensal-Gods er
afstaaet fra Kaldet, agter jeg det nødigt her at indføre
en rigtig Gienpart af det udstedte Skiøde-Brev, hvilket
saaledes lyder:
Jeg underskrevne, Niels Leganger, Provst i Bief ver
skov Herred, og Sognepræst til Haarløf og Himlingøye
Sogner, kiender herved og vitterligt giør, at jeg for mig
og efterkommende Sogne-Præster til fornævnte Sogner, i
K raft af Hans Kongl. Majestæts allernadigste Confirma
tion af 28de Sept. 1764 paa en, imellem det Kongl. Stift
Walløe, ved Kongl. Majestæts Amtsforvalter over Tryggevælde Amt, Jens Rosted som Forvalter over fornævnte
Stifts Gods, paa Stiftets Vegne, og mig paa egne og E fter
kommeres Vegne i Haarløf og Himlingøye Sogners Præ
stekald, den 20de Jul. 1764 indgaaede og oprettede Covention og Forening, som af Stiftets Høyværdigste Frue
Abbedisse, Hendes Høy-Fyrstel : Durchld. Prinsesse Lovise
Sophie Friderigue til Holstein-Gliichsborg, naadigst er
approberet under samme Dato, haver afstaaet og skiødet,
saasom jeg hermed afstaar og skiøder til Høybemeldte
Kongl. Stift Walløe, en Jord kaldet Tveden, efter Tryggevælde Amts Matricul, matriculeret under Wraabye
Sogn og Bye og beliggende paa Wraabye Mark, samt
ansat for nye Matriculs Ager og Eng Hartkorn, 2
Tdr-, som hidtil har ligget til Haarløf Præst eller Præste
kald, hvilken Jord, som af Arilds Tid har været tiendefri.
Høybemeldte Kongl. Stift Walløe maa fra 1. Maj i 1765
og herefter, eye, nyde og beholde til ævindelig frie Even-
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dom, med all dens rette Tilliggender af Ager, Eng, Vand
og Krat, intet undtaget, af enten Herligheder eller Ret
tigheder, som dertil i nogen Maade med Rette kand hen
høre, eftersom det Kongl. Stift, ifølge den allernaadigst
confirmerede Convention, fornøj er Præsten i Haarløf, nu
værende og herefter kommende, med en aarlig Rente paa
3 Rdl., som af en Kiøbe-Summa, der ikke af Præsten i
Kaldet har kunnet modtages, men bliver heftende ved Stif
tet til Sikkerhed, siger Trej Rigsdaler af Stifts-Kassen,
til hvert Aars 1. Maj i, som da bliver førstegang at erlægge
til 1. Maji 1766, og saaledes aarlig vedholder: samt Stif
tet Selv svarer alle Kongl. Skatter og udstaar all Tynge
deraf, som af sin egen Eyendom. Thi hiemler og frelser
jeg hermed paa egne og efterkommende Sogne-Præster til
Haarløf, deres Vegne, det Kongl. Stift Walløe denne for
skrevne, saa kaldet Tvede-Jord, for Mands Tiltale, ved allerhøystbemeldte Kongl. Confirmation paa Conventionen,
som in originali er med dette Skiøde overgivet til Stiftet.
Til Stadfæstelse haver jeg dette med min egen Haand unskrevet og mit Signeti hertrykt.
Datum Haarløf Præstegaard, d. 24. September 1765.
N. Leganger c. c.
Det erfares altsaa af oven anførte Convention og
Skiøde, at til Vederlag for Mensal-Jorden i Wraabye, ny
der Præsten i Haarløf aarligen af det Kongl. Stift Walløe,
3 Rdl., mod Befrielse af alle Byrder og Ansvar af samme
Jord.
Beregning over Kaldets Indtægter.
Tiende kand, naar Omkostninger og den paalagte
Consumtion fradrages, nogenlunde ansættes til 150 Rdl.,
som er omtrent 12 Ski. a. Td. Hartkorn. Ved Offer og
Accidiencier er paa en Tid af 10 a 12 Aar mærket temme
lig Forringelse, saasom Bønderne, især de af Haarløf
Sogn, er i den Tid meget forarmede, saa at, naar det ene
Aar lignes med det andet, kand Middel-Tal af Høytider-
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nes Offer være 60 Rdl. og af de uvisse Accidiencier 30
Rdl-, Lamme- og Kvægtiende, samt Smaa-Redsler af OstePenge, Giæs, Høns etc. være noget ulige, men ved Sam
menligning af adskillige Aaringer har jeg erfaret, at disse
Ting udgiør aarligen, i det mindste 50 Rdl. Af Walløe
Hovedgaard svares til hvert Aars 1. Maji 6 Tdr. Byg, som
en Refusion for 2de afbrændte Gaarde i Grubberholm.
For Tveden, som ovenmeldte, svares 3 Rdl. Af Annex-Jordenes Leye, kand, naar Skatterne er fraregnede, blive i
Behold for alle Tiendens Dele og Landgilde 8 a 10 Rdl.
Præstegaarden med underliggende Mensal-Jord er af
god Avling, og har for sig selv 2de fordelagtige Indeluk
ker: det ene til aarlig Græsgang, det andet til en Eng
have: Begge har jeg i disse sidste Aringer med temmelig
Omkostning faaet fraskilte, da her tilforn var stor Mangel
paa Græsgang, saa at Avlingen er nu for den som formaar
at drive den tilgavns, den bedste Del af Kaldets Indkomme.
Ligeledes har Præstegaarden i min Tid vundet en mærke
lig Forbedring derved, at den forbiløbende Aae, som til
forn var tilgroet, og derfore fordærvede alle Enger der
omkring med det udbredende Vand, holdes nu under aarlig
Rødning, hvorved alle bløde Moradser bliver til Enge, og
Præstegaarden fik ey allene sin egen særskilte Enghave,
men har og Deel med Haarløf Bye i en anden Indlukning,
som giver Græs og Tørveskær.
Præsteenke er ikke nu ved Kaldet: Den sidste, som
døde Aar 1752, fik aarlig Pension 33 Rdl. 2 Ski.
Degnekaldet beregnes at indkomme 150 Rdl. Den nu
værende Degn kiøbte Boligen af sin Formands Enke for
100 Rdl. Til Degnekaldet er en liden Avling af 10 Skp.
Hartkorn.
Skolerne ere, i Haarløf Sogn een, som tilforn var
Kongelig, af de i 1721 funderede, men nu Proprietær-Skole,
til hvilken Tryggevælde Godseyere beskikker Skoleholdere :
og i Himlingøye een, hvortil Stiftet Walløe beskikker
Skoleholdere.
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I Kaldet er ingen Slags Stiftelser, Legatum, eller Do
nation til fattige eller Gudeligt Brug, uden de almindelige
Anstalter til de Fattiges Underholdning.
Series Pastorum.
Eftersom den ældste Ministerialbog her ved Stedet er
fra Aar 1641 feiler Underretning om de foregaaende Præ
ster. Men saa vidt jeg har kunnet spore, veed jeg at nævne
disse :
1. Den første Præst her ved Stedet, var Hr. Mogens
Larssgn. Jeg har fundet hans Navn skrevet i Præstestolen i Haarløf Kirke med rødt Kride, i det Aar 1569,
da hand har giort en Reparation ved Kirken, og teg
net det an med sin egen Haand, som var kiendeligt
nok baade af Skrivemaaden, og især af det hersatte
Tegn eller Bomærke x, som de der var af borgerlig
Herkomst i den Tid føyede for deres Navn. Han ligger
begravet i Koret under en stor Gravsten med Inscrip
tion, hvori han kaldes: Doctus, Prudens ac Pius Xir
Dom : Magnus Laurentii Gemellus, Præpositus et Pa
stor Ao 1591.
2. Hr. Samuel. Om hvilken jeg intet videre har kundet
finde end hans Navn, nævnt i en gammel trykt Bog ved
det Aar 1608. (Med en anden Haandskrift er tilføjet:
Hr. Samuel Hansen var Præst her allerede 1598 og paa
Altertavlen i Himlingøye staar: Samuel Johannis, Pa
stor Eccleciæ Ao 1600).
3. Mag. Anders Frantzsøn. Han nævnes som Præst her
paa Stedet 1620 (Tilføjelse: var her endnu 1626, %
1633) og Navnet staar paa den største Klokke, som
blev omstøbt, Aar 1758, da jeg forlangede den gamle
Inscription conserveredt. I denne Præstes Tid skal
Præstegaarden være opgaaet af Vaade-Ild ; gamle Kir
kebøger og Underretninger maa da være opbrændt,
thi at Præstens Studerekammer maa hastig være ble
ven bespændt, har jeg fundet Tegn til, da jeg engang

4.

5.

6.

7.

havde en Reparation for, paa den nordre Staldiænge
ved Porten, og fandt der, ved
Alen ned i Jorden,
en stor Mængde halv-forbrændte Papirer og Bøger,
hvoraf nogle vare endnu læselige; blandt andre et
fragmentum af Frid 2di store Bibel, og nogle Præster
nes autographa, hvoraf adskillige vare paa latin. Paa
det Sted maa de dog have ligget i det ringeste 120
Aar, thi nu begynder Kirkebøgerne af det Aar 1641,
og da var Præst.
Hr. Hans Anderssøn Brun, en Søn af Mag: Anders
Frantzs : hvad Aar han har succederet sin Fader, fin
des ikke; men andetsteds i Herredets Kirke-Bøger,
har jeg fundet, at hans Fader endnu Aar 1633 var
Provst og Præst paa Stædet. Hand var tilsidst Her
reds-Provst, nævnlig fra det Aar 1669 og Døde Ao
1671.
Hr. Knud Christenssøn Døes. E r indsatt i disse Me
nigheder, Dom. Miserie 1671. blev Herreds-Provst
1689. død Ao 1692.
Mag: Peder Krog: har i samme Aar faaet baade Præste-Kaldet og Provstiet. Hand er den 3die Juli 1695
kommet iÆgteskab med Formandens Datter Birgitte
Holst, og døde den 9de Maj i 1696 efterladende sin
Hustru frugtsommelig, som den 5te Dec. fødde en Søn,
hvilken i Daaben blev kaldet Peder. Mag: Krog har
været en bereist og vel studeret Mand, tient i civil
Embede førend han blev Præst. Bønderne har fortalt
adskillige, ikke vel trolige Ting om ham; ogsaa dette
at hand i sin Sygdom lod sig lægge i sin Liigkiste, og
bære ud i Haven, hvor han ogsaa døde. Ellers har jeg
fundet visse Tegn, at hand har været en gudfrygtig og
retsindig Mand.
M ag\Clemens Schmidt blev her Præst 1696 og Her
reds-Provst Aar 1709. Hand har efterladt sig nogle
Skrifter paa Dansk over Troens og Religionens Sand
heder. Dronning Anna Sophie, som paa den Tid re-
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8.

9.
10.
11.
12.

13.

siderede paa Walløe, som Fyrstinde af Schlesvig har
hand tient som Confessionarius, og staaet i stor Naade
hos hende; maaske det og kand være skeed tildels af
Agtelse for ham, at hun har prydet Haarløf Kirke
med det kostbare Gyldenstykkes Alterklæde og ChorKaabe, som findes, med Fyrstindens Navn og det
Schlesvigske Vaaben. Aar 1716 er Mag:Schmidt for
flyttet herfra og bleven Biskop i Bergen, hvor hand
døde Aar 1723.
Hr. Niels Janssøn, forhen Sogne-Præst for Walløe og
Taarnbye, fik Præste-Kaldet efter Mag:Schmidt, er
død 1727, og med sin Hustru Birthe Kaalund, som
døde 3 Maaneder for ham, ligger begravet i et aabent
Rum under Sacristiet.
Hr. Casper Lemvig forhen Sogne-Præst ved Ende
sløv, fik dette Kald Ao 1732 cetera Posteri facent
Hr. Johan Samuel Mentzer, som Aar 1734 blev for
flyttet herfra til Kvislemark her i Stiftet.
Hr. Samuel Steenlos, død Aar 1742.
Hr. Jørgen Fog, som Aar 1750 er forflyttet herfra
til Høyelse i Ramsøe Herred. Denne Mand har her
efterladt sig et godt Navn og Gode Fodspor. Hand
fant Menigheden for sig i Grund fordærvet, og i Sær
deleshed opfyldt med Had mod Guds Ord og Evangelii Embede, thi en Bonde-Menighed er et skrøbeligt
Lem, som let kan rykkes af Lave. Præsternes E fter
ladenhed giør den skiødesløs i det gode og dristig i
det onde. Stor Nidkærhed uden Forstand giør, at den
bliver fuld af Gudsfornægtere og Bespottere. Her
giælder det Apostelenes Raad: (se Gal. 6,1).
Ved denne Mands Forflyttelse kom
Hr. Niels Leganger til dette Kald, den 28de Maji 1750Jeg er fødd paa Wedø Præstegaard i Trundheims
Stift, Aar 1715. Min Fader var Hr. Erik Leganger,
Sogne-Præst til Wedøen og Provst i Romsdalen. Aar
1739 er jeg kaldet at være Capellan til Lister eller
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Wandsøe Præstegiæld i Christianssands Stift, og Ao
1750 at være Sogne-Præst for disse Sogner Haarløf
og Himlingøye. Og da den nuværende Stifts-Provst
i Sjælland Hr. Jens Jacob Hegelund blev sidst i Aaret
1760 kaldet fra Walløebye og Taarnbye at være SognePræst ved Hellig-Geistes Kirke i Kiøbenhavn, er jeg
i hans Stæd beskikket at være Herreds-Provst i Biefverskov Herred.
Disse Underretninger har jeg tegnet i det Aar 1765,
efterladende til min Eftermand at rette og forbedre, hvad
deri savnes, ligesom jeg beder ham om Forladelse og Taalmodighed, hvor jeg i mit Embede har feilet, ønskende ham
at vinde frem for alle sine Forgiængere, en god Trappe,
og til Frimodighed i Troen.
N. Leganger.
Eftermanden Hr. Andreas Lindahl har derefter skre
vet følgende:
14. Jeg undertegnede Andreas Lindahl blev den 11. Maj
1776 naadigst kaldet af Deris Høyfyrstelige Durchlautighed, Prinsessen paa Walløe til at være SognePræst for Haarløv og Himlingøye Menigheder og den
5te allernaadigst confirmeret dertil. Jeg som er barne
fod i Kiøbenhafn af borgerlige Forældre, kom til
Haarløf, da jeg var fyldt 50 Aar, efter at jeg i 23
Aar hafde staaet i Embede, dels i 7 Aar som Capelian
ved det Kongl. Stift Walløe, Walløebye og Taarnbye
Menigheder, derefter i 16 Aar som Sognepræst ved
Walløebye og Taarnbye Menigheder alene. Hidindtil
har Herren hiulpet, han give mig fremdeles Naade
og K raft at forkynde hans usporlige Rigdom i Evanlio, at jeg maadte vende og føre mange Siele til Xstum
Jesum. Jeg maa ellers melde mine kiære Efterkom
mere, for at leve i Fred og Roelighed søgte jeg Kaldet,
men just fra allerførste Begyndelse vognede Uroe
og Elendighed. Foruden andre mange Gienvordighe-
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der blev mig strax i Begyndelsen paaført een Process
af Cammer-Raad Rosted paa Stiftets Vegne i hen
seende til Mensal Jorden i Haarløf og Annex Jorden
i Himlingøye, at jeg af disse 2de Jorder skulde svare
Tiende, omskiønt de før mig hafde været tiendefrie
120 Aar. Denne Sag tabte jeg for Walløe Birkeret
den 28. Febr. 1778, men vant den ved Høyeste Ret den
23. Martij 1779, da Domen bliver stedse et Inventa
rium for Haarløv Præstekald. Det kostede mig 30
Rdl. for Underretten og omskiønt jeg hafde benefi
cium for Høyeste Ret, der 50 Rdl., ialt 80 Rdl. Nu
skulde jeg efter Tecie Fundaz nyde geengieldelse og
Repressalier, men jeg troer næsten det bliver til in
tet, og faar jeg da intet, saa skal det dog glæde mig,
at jeg har skaffet mine Efterkommere Tiendefrihed
paa 10 Tdr. Hartkorn. Nu Gud veed, hvor nær mig
er min Ende, jeg vil derfor give mine Efterkommere
det beste og kierligste Raad jeg veed, lader dog for
alting intet af de 24 Tdr. Hartkorn bortkomme, tji
uden dette er Haarløv et meget ringe og maadeligt
Kald. Annex-jorden i Himlingøye skal jeg, om Gud
vil, udi nogle faae Aar søge at faae indredtet paa
en bedre Foed, deels til Græsning, deels til andet, og
saa kan man holde og føede Creature Vinter og Som
mer, og Haarløv bliver et skiikelig Kald, en Præst
kan gierne
med Agerdyrkningen uden at være
en Slave eller forgiælde sig deri. videre skal følge.
Haarløf d. 15de Junij 1779.
A. Lindahl.
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