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DE KLOGE FOLK I TJØRNEHOVED
Af arkivar i Dansk Folkemindesamling Hans Ellekilde.
JØRNEHOVEDKONEN er den gængse, folkelige be
nævnelse på Sydsjællands mest kendte og mest søgte
kloge kvinde, Ane Marie Jeppesdatter, boende hele sit liv
fra sin fødsel den 3. april 1812 til sin død den 31. maj 1884
i den lille landsby Tjørnehoved i Allerslev sogn, en mils
vej sydøst for Præstø. Hun havde lært sin folkelige læge
kunst af sin moder Karen Hansdatter, der nok var født
i Gederød, men som havde levet hele sit ægteskab fra 8.
nov. 1799 til sin død 5. jan. 1853 i Tjørnehoved, og som
sikkert lige som sin langt mere kendte datter har været
kaldt Tjørnehovedkonen, fordi de fjerntsøgende patienter
nok kendte hendes hjemby Tjørnehoved, men ikke hendes
virkelige dåbsnavn. Og hendes datter, Ane Marie Jeppesen
lod sin kunst gå i arv til ikke mindre end fem af seks børn,
som nåede voksen alder, især til den ældste, Maren Pedersdatter (1836—71) i Svennerup, Kongsted sogn, og til den
yngste Lisbeth Pedersdatter (1853—1920), som i mindst
25 år efter sin moders død havde drevet hendes virksom
hed som klog kone videre i selve Tjørnehoved, blot ikke
i selve barndomshjemmet. Også hendes moders søskende
barn Inger Christiansdatter (1818—1900), gift Bendtsen,
drev virksomhed som klog kone gennem mange år, men
hvis min opfattelse er rigtig, mere som ordinær kvak
salverske, uden anvendelse af de ægte Tjørnehovedfolks
interessante folkelige lægekunst med brug af hellige trylle
formler og indviede bånd, som skulde bæres på det syge
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legeme en vis tid, ofte ni dage. Den syge behøvede ikke at
forstå ordlyden af trylleformlen, som blev læst mumlende
over bændelet eller garnenden, for a t denne skulde kunne
udøve lægende kraft, så formlerne kunde næppe have været
bevaret til vore dage, hvis ikke den kloge kone i 1858 og
1866 havde dikteret dem til sine døtre Karen og Lisbeth,
som store skolepiger til deres skolehæfter. Disse sydsjæl
landske trylleformler kommer derved til at danne et værdi
fuldt tilskud til det ikke i forvejen overvældende store sjæl
landske trylleformelstof.
Karen Hansdatter og Lad-Stine.
I en retssag 1871—72 mod Tjørnehovedbørnene, især
Maren Pedersen i Svennerup og Karen Pedersdatter i
Dysted, indstævnes deres moder, den store Tjørnehovedkone, Ane Marie Jeppesdatter, som vidne. Hun oplyser,
at hun allerede som ung pige, altså før sit bryllup med
husmand Peder Willumsen i Tjørnehoved den 25. oktober
1838, hvor hun var 21 Vs år gammel, havde begyndt at
læse over syge, hvilket hun havde lært af sin moder, altså
Karen Hansdatter. Karen Hansdatter er født i lands
byen Gederød i Allerslev sogn 1776, hun bliver døbt i
Allerslev kirke 2. søndag efter påske 1776, dvs. den 21.
april, og hun bliver gift med husmand Jeppe Poulsen i
Tjørnehoved den 8. november 1799. E fter næsten 54 års
ægteskab dør de to gamle med to dages mellemrum, idet
Jeppe Poulsen dør den 7. januar 1853, og Karen Hans
datter er død to dage før, den 5. januar 1853, 76 år gam
mel. Det frem går heraf, a t der i de første 20 å r af Ane
Marie Jeppesdatters ægteskab (1833—52) har været to
samvirkende kloge koner i Tjørnehoved, og a t Karen
Hansdatter i de første af datterens ægteskabsår, lad os
sige i årene 1833—43, vel har været den egentlige store,
vidtberømte Tjørnehovedkone, og naturligvis endnu mere
i Ane Marie Jeppesdatters ungpigeår før 1833. E r dette
synspunkt rigtigt, vil det sige, at i de sagnoptegnelser om
Tjørnehovedkonen, som kan tidsfæstes til senest o. 1835
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for Tjørnehovedbesøg, er det stadig Karen Hansdatter,
som er den store Tjørnehovedkone, men endnu ikke hendes
unge begavede datter Ane Marie Jeppesdatter. Vi anfører
nogle af disse sagnvidnesbyrd fra tiden o. 1835, altså
gældende efter vor formening den ældre Tjørnehovedkone
Karen Hansdatter.
Kustode Jens Olsen i Maribo, født i Bakkebølle ved
Vordingborg den 9. april 1839, kendt som forfatter af den
lille smukke bog „Fra Sydsjælland“, som „Danmarks
Folkeminder“ 1912 har udgivet, har fortalt Dansk Folke
mindesamling 1908 om et besøg i Tjørnehoved 1835, som
hans moder Maren Nielsdatter som ung pige havde fore
taget til gavn for sin vordende ægtemand, Jens Olsens
fader, husmand Ole Jensen?
I 1835 tjente Ole Jensen sammen med Maren Nielsdatter
hos fæstegårdmand Niels Torkildsen i Bael, Kallehave sogn. En
dag kørte han fra skoven med et læs brænde. Da han kom ud af
skoven ud for et hus, der lå ved vejen, faldt der et stykke brænde
af vognen. Men idet Ole Jensen stod af vognen, for at tage brændet
op, blev han så dårlig, at han ikke kunde gå, men måtte køres
hjem. Han lå længe syg og kunde ikke komme sig. Tjenestepigen
på stedet, Maren Nielsdatter, blev så sendt til Tjørnehoved til den
kloge kone dér, medtagende de sædvanlige ting, nemlig skjorte
og et nøgle uldgarn. Konen tog garnet og målte nogle stykker af
i bestemte længder og læste over disse samt over den medbragte
skjorte. Den kloge kone sagde til pigen: „Ja, det er nok meget
dårligt med Ole, han er forgjort, der har været lagt noget i vejen
for ham, men det skal vi nok få bugt med, når I nu blot gør, som jeg
siger. Når du kommer hjem, kommer der en kone og vil låne noget,
men I må ikke låne hende noget som helst. Så vil hun nok spørge
om, hvorledes Ole har det, men giv hende ikke noget svar. Hun
vil så nok komme igen, men lad hende gå, uden at hun får svar
på det, hun spørger om.“ Da pigen kom hjem fra Tjømehoved,
skete det også, at der kom en kone og vilde låne brød som så ofte
før, da hendes eget brød var sluppet op, lige som hun var rede
til at bage. Konen havde ellers altid fået brød at låne, men nu var
der ikke mere tale om, at man vilde låne hende brød. Denne kone
blev skyet fra den dag, da det blev en almindelig tro, at hun kunde
gøre ondt for andre. Men Ole selv fik skjorten på, og båndene om
halsen og livet. Skjorten og båndene måtte endelig ikke røre gul
vet, for så tabte de deres helbredende kraft. Ole kom sig også lidt
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efter lidt. Turen til den kloge kone blev gentaget nogle gange, og
troen på den kloge kone i Tjørnehoved blev derved endnu stærkere.“

I 1883 har kontorist Henrik Pedersen i Maribo, født
i Sneslev sogn ved Ringsted den 25. feb. 1853, optegnet til
Evald Tang Kristensen:
„For et halvt århundrede siden, altså o. 1830—35, boede henne
ved Ringsted en fattig husmand, hvis hustru lå syg til døden. (Det
er rimeligvis morfaderen Niels Henriksen i Sneslev (1791—1867),
som Henrik Pedersen tænker på, (sml. Skattegraveren I nr. 450).
Alle andre midler var forsøgt, men de havde ikke hjulpet. Så gik
han efter samråd med sin hustru den lange vej til Tjørnehoved
for at tale med den kloge kone. Der holdt flere vogne udenfor
hendes dør. I den første stue var der en del syge stakler med
deres forældre eller slægtninge, og inde i den anden stue var den
kloge kone selv med een syg ad gangen. Da alle vognene var kørt,
kom turen til ham, der havde vandret på sin fod dertil. Før han
fik sagt noget derom, kunde konen sige ham, hvad hans hustru
fejlede, hvordan hun havde det, og hvad hun skulde gøre for at
genvinde sit helbred. Så fik han lidt medicin og nogle underlige
råd med sig hjem, og det ene med det andet hjalp, så hans hustru
blev fuldstændig helbredet og levede i mange år efter den tid. Men
det underligste ved det hele var, at i den samme time, som han
talte med den kloge kone så langt borte, blev det bedre med hans
hustru hjemme, og omslaget var sket.“

Vi har endnu et par gamle optegnelser, som rime
ligvis knytter sig til Karens Hansdatter som den gamle
kloge kone i Tjørnehoved. Den første er en optegnelse til
Svend Grundtvig af skoleinspektør Jens Madsen i Køben
havn, meddelt ham af en gammel kone Birgitte Christen
sen i København, født i Himlingøje o. 1790—1800, kaldet
„Man skal vogte sig for onde folk“ (trykt Danske Sagn V il
nr. 1303, 1305 og 1332).
„Det er ikke at tænke alt det onde, et menneske kan gøre
ved djævelens hjælp, men når man går sin lovlige vej og ikke giver
sig af med eller rører ved, hvad der ikke kommer en ved, er der
intet djævelskab, som kan gøre en noget. Sådan må man ikke røre
ved æg, der ligger på vej eller sti, for de er tit lagt af onde menne
sker enten for en eller anden, men når man ser sådant et æg, skal
man tage en vånd, helst en hvidtjørngren, og piske det med, så
kan det ikke skade nogen mere. Ligeledes sanker skarnsfolk hoved
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hår, øjenslim og negle og snavs af alle ti fingre og tæer sammen
og kaster det for en, og den er ulykkelig, som første gang kommer
over det eller træder på det.
Sådan var der en kone i Tessebølle ved Vallø, hun havde et
lille barn, som var så dejligt og velskabt, at det var en lyst. Men
med étt blev det vanført, og så usselt, at moderen, som ikke kunde
bære det over sit hjærte at se på det, allerede havde besluttet at
kvæle det. Men så kom hun til en klog kone i Tjørnhug (dvs.
Tjørnehoved) med det, og hun kurerede det, og det blev siden en
rask karl og det smukkeste menneske nogen vilde se. Første gang
hun kom til den kloge kone med barnet, smeltede hun bly over
det, og lod det løbe ned i en spand vand. Og så bad hun moderen
se ned i vandet, om hun kendte, hvem der havde forhekset barnet.
Da havde blyet dannet en figur, der fuldkomment lignede en af
hendes naboersker, som hun levede i uvenskab med, og den stod
med et stort dyr under armen, der næsten lignede en løve, og havde
store pigge i halen. Så smeltede den kloge kone anden gang bly
over barnet og lod det løbe ned i spanden, og det dannede den
samme figur igen, men da var dyret skilt fra den, men havde dog
endnu pigge i halen. Først da den kloge kone havde smeltet blyet
tredie gang, var der ingen pigge i dyrets hale, og da stod det mod
faldent, ligesom det skulde falde sammen. „Nu er der ingen ting i
vejen,“ sagde den kloge kone, „nu har jeg magten.“ Siden kom
moderen to gange til hen til den kloge kone, men da faldt blyet
altid sammen i spanden som en uformelig klat. „Det er din
naboerske, der har lagt noget for dig, men nu var det barnet og
ikke dig, der kom til skade med det dengang,“ sagde den kloge kone.

Den anden optegnelse hidrører fra lærer Peter Niel
sen i Skuderløse 1896 til Tang Kristensen, se Danske Sagn
VII nr. 1678, der fortæller om sin moster Ane Pedersaatter, født 1800 i Rettestrup, Vejlø, den 4. oktober 1820
gift med gårdejer Lars Jeppesen, Vejlø. Hun fik mange
børn i ægteskabet. Så havde en af nabokonerne, der kunde
hekse, fået kastet skrig på et af dem, så det tav ikke,
hverken dag eller nat, og brølede 14 nætter og dage. Så
måtte mosteren af sted til den kloge kone i Tjørnehoved,
der lige straks kunde sige, at det var et ondt menneske,
som havde gjort det. Hun kunde også gerne vise den onde
kone i en spand vand, men det gjorde hun ikke gerne.
Min moster fik så nogle indviede bånd (det kaldtes læste
bånd, for der var læst over dem) at binde på barnet. Det
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sig, når hun kom gennem Præstø by ad hjemmet til, for
hvis der kom en krage skrigende over vejen, kunde det
ikke hjælpe. Kragen kom, og så måtte hun tilbage igen,
men det var lige nær. Først efter tredie besøg lykkedes
det at løse (dvs. få bugt med) trolddommen. Båndene
blev jo kraftigere og kraftigere for hver gang.
Det mærkeligste vidnesbyrd om Karens Hansdatter
i Tjørnehoved er optegnet af adelsdamen Franciska Carl
sen fra Gammel Køgegård 1855 til Svend Grundtvig,
rimeligvis efter et besøg på Oremandsgården. Hendes
meddelerinde er Maren Christiansdatter, født i Tjørneho
ved d. 20. sept. 1806, og hun var ældste datter af den smed
Christian Olsen (1777—18. febr. 1845), som nævnes i op
tegnelsen, og af Ane Poulsdatter (1776—9. m arts 1829)
yngre søster til Jeppe Poulsen, Karens Hansdatters ægte
fælle. Derved bliver Maren Christiansdatter søskendebarn
til den berømteste Tjørnehovedkone Ane Marie Jeppesdatter (1812—1884). Maren er helsøster til den senere
nævnte kone Inger Christiansdatter Bentsen, Allerslev
mark (17. juni 1818—16. marts 1900). Sagnoptegnelsen,
hvis original findes i Dansk Folkemindesamling III Fol.
blad 372 f.) har tidligere været trykt, men desværre tem
melig ufuldkomment i Tang Kristensens Danske Sagn V li
nr. 1450. Her bliver sagnet trykt i sin helhed uden
meningsforstyrrende udeladelser :
„I Tjørnehoved bor en meget klog kone, som har hjulpet
mange mennesker af med forskellige sygdomme. Al sin klogskab
havde hun lært af sin moder (altså Karen Hansdatter 1776—1853),
som igen havde lært, hvad hun vidste af en kone, som kaldtes LadStine, og som ingen vidste, hvor hun havde hjemme. Hun gik altid
fra det ene sted til det andet, og med hende fulgte en stor sort hund,
som var meget glubsk, så ingen kunde komme Lad-Stine nær for
den store hund. Hun gik omkring og årelod folk, og derfor har
hun vel fået navnet Lad-Stine. God var hun ikke, så ingen holdt
af hende, men hun var klog, så der var mange, som frygtede hende.
Men smeden i Tjørnehoved Christian Olsen, hvis datter Maren har
fortalt mig dette, han frygtede ikke for at jage hende ud af sit
hus, da han en aften kom hjem og fandt hende liggende i sengen
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med lians børn, og den store hund ovenpå børnene. Smeden blev
vred, og Lad-Stine og hendes hund måtte afsted ud af døren og
søge dem et andet natteleje. Men smeden sagde: „Mig og mine børn
skal Lad-Stine ikke få magt til at gøre nogen fortræd.“
På sine vandringer kom Lad-Stine ofte over på „Øen“ (dvs.
Jungshoved) til en gårdkone i Steenstrup, som gerne vilde høre
råd hos hende. Disse to kvinder aftalte da med hinanden, at hvem
af dem, som først døde, skulde åbenbare for den anden, om hun
var kommen i himmerige eller helvede. Og tegnet skulde være,
at når den længstlevende hørte en buldren i luften og gik ud, skulde
der komme noget til hende, og dette skulde hun lægge op undei
læen, dvs. tagskægget, og da næste dag se til det. Var det da
blevet til jord, var den afdøde i himmerig, men var det blevet en
sten, da var hun i helvede.
Da Lad-Stine nu havde vandret mange år omkring, kom
hun en dag til Tjørnehoved og gik ind i en gård, hvor hun så
tjenestedrengen, som hun løb efter og vilde kysse. Men Lars, som
drengen hed, vilde ikke kysse hende, og derover blev Lad-Stine
vred, og da hun var en heks, besluttede hun at hævne sig strengt.
Hun gik da ud i gangen og gjorde nogen kunster derude, og sagde
så til konen i gården, at hun måtte forbyde alle folkene at komme
igennem gangen undtagen Lars, ham skulde hun lade gå derigen
nem, de andre skulde gå igennem køkkenet, for ikke at komme
gangen nær. Gårdkonen sagde også dette til folkene, men glemte
at sige til Lars, at han skulde gå igennem gangen, og så fulgte
han med de andre folk. Lad-Stine lå om natten i gården, og næste
morgen gik hun ud igennem gangen, men hun kom straks efter
ind og sagde: „Nu har jeg fået nok.“ Hun var da meget syg, og
da de så, at hun ikke kunde leve, blev hun bragt ud af gården,
for de syntes ikke om, at hun skulde dø der. Hun kom så ind et
andet sted i Tjørnehoved i et hus (hvor nu den kloge kone Ane
Marie, Per Willumsens kone bor), og der døde hun. Men hendes
lig kunde de ikke få klædt for den store hund. Så måtte de dræbr«
hunden, og Lad-Stine blev da klædt og begravet. Men et årstid
efter sad gårdkonen ovre på Øen i Steenstrup og hørte et stærkt
bulder i luften. Hun gik ud og satte sig på en sten, som lå udenfor
gården og vendte ansigtet ind mod muren, og der kom da noget
flyvende gennem luften hen ved hendes fødder, som så ud ligesom
en bog, hvori bladene brændte. Konen tog det op og lagde det ind
under læen, men da hun næste dag gik ud og tog det ned, var de
blevet til en sten.“ Det var altså til tegn på, at Lad-Stine var kom
met i helvede.

Den stakkels Lad-Stine må rimeligvis være begravet
på Allerslev kirkegåd, men det eneste, jeg har kunnet
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finde herom, er kun den bemærkning, at der den 11. au
gust 1816 på Allerslev kirkegård blev begravet et om
vankende fruentimmer, om hvem ingen oplysning var
at få i sognet. Det er dog rimeligvis Lad-Stine, som her
er blevet begravet. Tidspunktet passer med, at hendes uven,
smeden Christian Olsen, i året 1816 havde sit første
kuld af små børn, nemlig Maren døbt 20. sept. 1806, Hans
døbt 18. sept. 1808, og Ane Marie døbt 26. dec. 1812 i
Allerslev kirke. Efter sin første hustrus død den 9. marts
1829 gifter smeden i ’T jørnehoved sig med Lovise Bedersdatter fra København (født 1796), og han får med hende
et nyt kuld børn. Også her er der en datter Maren, født
16. juli 1835, men jeg regner det som givet, at det var
Maren af første kuld, 29 år ældre og søskendebarn til
Ane Marie Jeppesdatter, som er frk. Francisca Carlsens
fortræffelige hjemmelskvinde om Lad-Stine som Karen
il ansdatter veninde og læremester*). Desværre fortæller
Maren intet om Lad-Stines herkomst, hendes hjemsted,
fulde døbenavn, og nøjagtige alder. Vi er derfor udelukket
fra at prøve på at opspore hende i folketællingslister eller
kirkebøger, og må vente, til en kulturhistoriker tilfældigt
støder på Lad-Stine i andre gamle, men nu ukendte beret
ninger, så vi kunde få virkelige holdepunkter for, hvor
Lad-Stines trylleformler, som hun har ladet gå i arv til
Karen Hansdatter i Tjørnehoved, og derfra videre til hen
des datter Ane Marie Jeppesdatter og mindst fire at
dennes børn, oprindelig har hjemme.

Tjørnehovedfolkenes trylleformler.
I 1917 udgav lektor Ferdinand Ohrt i Sorø (1873—
1938) sit grundlæggende storværk „Danmarks Trylle
formler I Indledning og tekst“. I 1921 udgav han andet
bind af „Danmarks Trylleformler, Efterhøst og lønform
ler.“ I 1928 overgav Ferdinand Ohrt tredie del af Dan*) Se efterskrift.
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marks Trylleformler, Efterhøst II, ordnet som en udgave
efter samme principper som bind I og II til Dansk Folke
mindesamling. Bortset fra tilfældige udgivelser i Ohrts
forskellige senere arbejder om trylleformler, så venter
dette tredie bind på sin kompetente, men uegennyttige ud
giver. I indledningen til Danmarks Trylleformler III E fter
høst II gør Ohrt omhyggeligt rede for de tre stilebøger,
hvori Ane Marie Jespersdatter har dikteret sine interes
serede børn sine trylleformler. Det er datteren Karens
stilebog fra 1858, det er Ane Lisbeths stilebog fra 1866,
og det er et hæfte fra 1871, som har tilhørt Ane Lisbeth
og hendes ældre broder Hans. Disse stilebøger har ligget
som bilag ved birkedommer Peder Munthe Bruns retssag
1871—72 imod Maren Pedersdatter i Svennerup og hendes
søskende Karen og Hans. Det er lykkedes F. Ohrt at kom
me på spor efter disse stilebøger i Landsarkivet på Jagt
vejen i København. Han har underkastet dem en så
indgående undersøgelse, som det var at vente af denne
samvittighedsfulde mand. Da jeg for nogle år siden vilde
se ligenævnte bilag fra Tjørnehoved, var de ulykkeligvis
fjernet fra retssagen, og tilintetgjort af pladshensyn. De
burde ubetinget være overgivet til Dansk Folkemindesam
ling, der har formentlig den største samling af trolddoms
bøger, de såkaldte cyprianusser. Nu er Ohrts gennemgang
af de tre stilebøger, og hans nøjagtige afskrift af den umu
lige retskrivning af de formler, som de store pigebørn kun
halvt havde fattet og næppe forstået ret meget af, vor
eneste kilde.
Det ældste og sikkert det værdifuldeste af disse barn
lige hæfter, Ohrt nr. 3 (burde være Ohrt nr. 1), er skrevet
i begyndelsen af 1858, og det bestod i følge Ohrt af fire
folioblade, liggende i et omslag af tapetpapir. På side
et er skrevet med blyant „Karen Pedersen i Tjørnehoved
den 9. januar 1858.“ De femten formler i dette hæfte,
samt en stump af en recept, er da sandsynligvis opskrevet
af den på dette tidspunkt godt tolvårige Karen Pedersdat
ter. Hun er nemlig født den 24 oktober 1845.
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Det næstældste af disse hæfter, (Ohrt. nr. 1, burde
være Ohrt nr. 2), som Ohrt mærkelig nok har favoriseret
fremfor søsteren Karens ældre og fyldigere vidnesbyrd
om Tjørnehovedfolkenes trylleformler, har tilhørt den
yngste søster Ane Lisbeth Pedersclatter, født 2. november
1853, idet hun på forbindets inderside har skrevet med
blyant ,,Lisbeth Pedersen i Tjørnehoved 1866“, og på
side 6 : „Denne bog tilhører mig Lisbeth Pedersen i Tjørne
hoved“. På side 6—11 i dette hæfte er opskrevet ni form
ler, som alle genfindes i søsteren Karens ældre hæfte,
mens seks af søsterens formler helt mangler. De ni fælles
formler varierer derimod noget i enkeltheder, hvad Ohrt
omhyggeligt har gjort rede for i sin endnu utrykte ud
gave. Der findes også i dette hæfte nogle formler, op
skrevet med en voksen mands hånd, muligvis faderen
Peder Willumsens hånd.
Det yngste hæfte Ohrt nr. 2 (burde hedde Ohrt nr.
3) var ligeledes et skolestilehæfte med billeder af blindebukleg og ringspil på omslaget. Det har tilhørt Ane Lis
beth og hendes ældre broder Hans, og hæftets datering ei
den 30. marts 1871. Hæftet indeholder kun to formler
mod kvægsygdomme, hvoraf den ene genfindes hos Karen,
den anden alene i dette hæfte. Jeg gætter på, at de formler
må være skrevet med broderen Hans’ hånd, som udtryk
for hans interesse for kvægsygdomme. Hans er i 1871
næsten 23 år gammel, født den 11. maj 1848.
Ohrt udgiver de seksten formler ved at passe dem
ind i sit grundlæggende system for trylleformler fra 1917
og 1921, og han gengiver teksterne med alle nedskrivnin
gens umuligheder, ganske ordret, ja bogstavret, læggende
Ane Lisbeths yngre tekst 1866 til grund, og ikke Karens
ældre og fuldstændigere nedskrift fra 1858. Jeg vil ordne
formlerne anderledes : Først Karen Pedersdatters fem sær
formler 1858, derefter de ni formler, hun 1858 har fælles
med den yngre søster Lisbeth 1866. Tilsidst den husdyr
formel hun 1858 har fælles med sin ældre broder Hans
1871, og tilsidst hans selvstændige kreaturformel fra 1871.
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Jeg anfører nummeret i Ohrts utrykte udgave 111 (JDFS
1928/2), og henvisningen til formlens plads i bind 1—11.
Her vil da den almindelige læser kunne genfinde ret nærbeslægtede formler fra andre egne af landet. Jeg gengiver
formlerne med rettet retskrivning og forøvrigt i let re
konstrueret form, for overhovedet at gøre formlerne fra
Sydsjælland blot nogenlunde forståelige. Jeg begynder da
med Karen Pedersdatters særformler, som jeg betegner
Tjørnehoved nr. 1—5
Tjørnehoved nr. 1 (Ohrt. III 39, I 143 b) :
Denne læsning skal være for alle slags sygdomme.
Vor Herre han sidder oppe i himlen, han ser ned
på jorden, han ser ned i alle menneskers legeme, han sei
ned i dit pinefulde legem. Han siger, du skal ikke uroliges
eller hæmmes, rokkes eller stækkes, fryse eller gyse, ry
stes eller bæves eller forvildes. Han siger, at al din syg
dom skal stille stå, som jomfru Marie, da hun fødte
Guds søn.
Varianten Ohrt I 143 a er optegnet af Severin Kjær i Kong
sted i hans værk Stavnsbaandstiden s. 357, muligvis efter den ældre
søster Maren Pedersdatter i Svennerup, Kongsted sogn. Ohrt kal
der denne formel for „Himmelsædet“, og har kommenteret den i
sin doktordisputats „Vrid og Blod“ 1922 s. 210.

Tjørnehoved nr. 2 (Ohrt III 40, I 181 b) :
Denne læsning skal være for det menneske, som
ligger i det yderste.
Sødeste Jesus, sjæ lens læge,

kom og lad dig dog bevæge
over synderinden din
og forlindre hendes pin!
Også søsteren Ane Lisbeth har som vi siden skal se (s. 47 )
anvendt dette pietistiske salmevers som trylleformel 1892 i sin
egen virksomhed som klog kone i Tjørnehoved efter moderens
død 1884.
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Tjørnehoved nr. S (Ohrt III 49, før I 203) :
Denne læsning for vokseskæver.
Det menneske ved navn Karen Pedersdatter, hun vil
vokse vind og skæv i sin ryg og bryst, i alle sine led og
ledemod. Vor herre sagde til sankt Peder: Tag alle hendes
led og ledemod og sæt dem lige, som de har siddet før,
led imod led, ben imod ben, marv imod marv, kød imod
kød, hud imod hud, led i lave, som det har siddet før.
Moderen må have læst denne formel over sin egen lille dat
ter Karen for at læge uheldig vækst.

T j ørnehov ed nr. 4 (Ohrt III 96, efter I 352) :
Denne læsning skal være for krampeslag.
Så sandt, som Jesus Kristus blev døbt i Jordans flod,
så sandt skal jeg dig dit ligfald, krampeslag stille og binde,
fra din top og til din tå, skal det ganske stille stå.
Tjørnehoved nr. 5 (Ohrt III 108, efter I 408, sml. nr.
1170b):
Overskrift mangler, det er rimeligvis en gigtsigneise.
Solen, står op i øster og går ned i vester. Al din
hovedpine, værk, riven og sliden (vil jeg hindre), og alle
dine tænder vil jeg fæste.
Så kommer de ni formler, Tjørnehoved nr. 6—14,
som alle kendes både i Karen Pedersdatters redaktion
1858 og Ane Lisbeths 1866.
Tjørnehoved nr. G (Ohrt III nr. 25, efter I nr. 106) :
Denne læsning skal være for alle slags sår.
1 Jesus velsignede navn. Det sår, blod, sener eller
årer skal ikke fornemme til nogen slags pine eller sprække
eller svide en gebigset (vel benedigtet o: velsignet), i sin
side, da han på korset monne lide, og blodet skal stille stå,
og det sår skal læges straks.
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Den såredes sammenlignes med Kristus på korset, hvis lanse
stød i siden var helbredt efter hans opstandelse. Som det gik
Kristus, skal det gå dig, er formlens mening.

Tjørnehoved nr. 7 (Ohrt III 50, efter Ï 203) :
Denne læsning skal være for skæver.
Jeg læser over dit hoved og tænder, hals og arme,
bryst og ryg, indvolde, lænder, lår og ben og alle slags
sotter, modsot og gulsot og blegsot, for alle slags febre,
kold og hed vattersot og alle slags sotter, som flyver imel
lem himmel og jord, som påkommer et kristenmenneske.
Tjørnehoved nr. 8 (Ohrt Hl 86, efter 1 342) :
Denne læsning skal være for kollogt (?) og krampe.
Jomfru Marie gik til stette, Jesus Guds søn hende
mødte: „Kære moder, hvorfor vener (o: jam rer) du dig
sä?“ — „Jeg vel må, kollogt, krampe, jegten de piner og pla
ger mig, de jager og drager mig, de piner og stikker
mig, de gøres mig stiv og tung og stakåndet“. — „Jeg
skal dem forbinde med ti fingre og med st. Johans list
(dvs. kunst), de skal blive på deres led, som de før har
været“.
Tjørnehoved nr. 9 (Ohrt III 87, efter I 344, Da signed
Krist s. 212, 216 og 433) :
Denne læsning skal være for hovedpine.
(NB: Stærkt forvansket og ganske usikker tydning) :
„Frøkenfrue Marie mø sad i senge, sorded strenge, så vidt
jorden rendte, de opginge, de ham finge, de satte sammen
op i hovedkronen, og opredte hjærnen, som før har været.“
Hovedpinen synes opfattet i denne katolske formel, hvor jom
fru Marie kaldes Frøkenfrue (o: den frue, som er frøken tillige),
som et bundt uredt garn, som skal sorteres, „sordes“ og gøres i
stand, før hjærnen igen bliver klar, og hovedpinen forsvinder.
Historisk Samfund

2
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Tjørnehoved nr. 10 (Ohrt III 94, I 368 b., jf. 1135) :
Denne læsning er for jegt (clvt. gigt).
I Jesus velsignede navn. Du skal ikke hoved, hjærnen,
tænderne eller benene bryde eller ?, rive eller slide, pine
eller plage eller gøre (???) eller stakåndet, følelsesløs eller
forvildet, før Jomfru Marie har født en søn bedre. Inden
eller efter solen er stået op, og hun er gået ned, skal du
blive rask og sund, sove rolig i sin seng om natten, være
frisk og sund om dagen og gøre dit arbejde inde og ude,
hvad dig tilhører.
Ohrt variant I 368 (a) stammer fra den ældre søster Maren
i Svennerup, sml. her s. 15, men her mangler sidste halvdel af
formlen, der rimeligvis fra først af er en selvstændig formel, rettet
ikke imod gigten som i første halvdel, men mod den syge, som den
kloge ved ordets velsignende magt tilsiger fuld sundhed ved nat
og ved dag.

Tjørnehoved nr. 11 (Ohrt III 99, efter I 365 c) :
Denne læsning skal være for flyvende gigt.
Jeg læser over hoved, ansigt og tænderne, arme og
indvortes lemmer, lår og ben og alle dine lemmer for den
den flyvende gigt. Flyv bort, flyv bort, flyv bort, du fly
vende gigt! Flyv bort, flyv bort, flyv bort, du flyvende
værk ! Bort flyv, bort flyv, bort flyv, du flyvemåde ! Flyv
bort, flyv bort, flyv bort alle flyveonder ned i den kul
sorte jord.
Varianten Ohrt I 366 opfatter flyvemåde, som flyvende mo
der, men det er sikkert kun Severin Kjærs misforståelse, „flyvemåde“
må være flyvende ting. Maren Pedersdatter har opfattet moderens
formel, se Ohrt I 365 og her s. 36, som du flyvende måde, som
skal ned under den kulsorte jord, som den før har været. Sml.
Ohrt II nr. 1163, Ohrt Trylleord s. 113, Malling Holm F ra en For
hørsvirksomhed 1883 s. 346.

Tjørnehoved nr. 12 (Ohrt III 223, efter I nr. 1061) :
Denne læsning skal være for onde mennesker.
Disse onde mennesker, som haver magt over hoved
og tænder og alle dine lemmer, de skal slet ikke mere hin-
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dre eller skade i din fornuft eller forstand og alle dine
lemmer i hår, hud eller kød, blod, sener eller årer, led,
marv eller ben. De skal dig slet ikke mere hindre eller
skade, mere end det blod, der randt ud af Jesus’ side, da
han på korset monne lide. E fter at solen er stået op, og
hun er gået ned, skal du blive rask og sove roligt i din
seng om natten, og gøre dit arbejde om dagen, hvad dig
tilhører.
Tjørnehoved nr. 13 (Ohrt 111 222, efter 1 1061) :
Denne læsning skal være for spøgeri.
Jeg læser over dit hoved og tænder og alle lemmer.
Dagens spøgeri og nattens fantasi, dig skal de slet ikke
mere hindre eller skade hår, hud, eller kød, blod, sener
eller årer, led, marv eller ben. I søvne eller nattens hvile
de skal dig ikke mere hindre eller skade mere end jomfru
Marie, da hun fødte Guds søn.
Tjørnehoved nr. 14. (Ohrt III 92 efter nr. I 347) :
Denne læsning skal være for indvendig pine.
Jomfru Marie og hendes kvinder skal din kollogt,
smerte, krampe og gigt og indvortes pine stille og binde
fra din top og til din tå, den skal ganske stille stå. Så
sandt jomfru Marie fødte Guds søn, så sandt skal jeg alle
dine orm, der er i dit liv, stille og binde, de skal dø og
bortgå.
Vi går over til en trylleformel mod husdyrsygdomme,
fælles for Karen 1858 og hendes ældre broder Hans 1871.
Tjørnehoved nr. 15a (Ohrt III 58, efter I 218) :
Denne læsning er for kvæget.
Jeg læser over dit kvæg for alle slags sotter, for mod
sot, gulsot og vattersot, for alle slags kramper, og stivsyge og alt ondt, som flyver og farer mellem himmel og
jord, som påkommer hornkvæget. E fter at solen er stået
2*
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op, og hun er gået ned, skal du få megen mælk og smør
af dine køer, som skal blive tyregale, løbe med tyr og blive
med kalv, og gå deres rigtige tid ud og kælve godt.
Tjørnehoved nr. 15b. I modsætning til Ohrt opfatter jeg
broderens optegnelse 1871 som en selvstændig, men
naturligvis beslægtet formel, gældende ikke hornkvæg,
men heste:
Jeg læser over dine bæster for alle slags sotter, for
modsot (? stavet måensot), gulsot, svindsot og vattersot,
sting, humske, snive og skide og alt ondt, som flyver og
farer mellem himmel og jord, som påkommer et bæst
kreatur (dvs. en hest).
Tjørnehoved nr. 16, alene optegnet af Hans Pedersen 1871
i søsterens Lisbeths stilebog (Ohrt III 214, efter I nr.
1025):
Denne læsning skal være for kæbebundet kvæg.
Så sandt som Jesus Christus blev døbt ved Jordans
flod, så sandt skal jeg dit kreatur løse, hvis det er kæbe
bundet eller stålmalket eller forbudt at æde eller drikke,
pisse eller skide, der skal slet ingen onde mennesker få
magt over dit kreatur eller gøre nogen hinder eller skade,
(så lidt) som jomfru Marie, da hun fødte Guds søn.
„Stålmalket“ betyder heksemalket gennem stål. Heksen an
bringer f. eks. fire strikkepinde i sit loft, og malker derigennem
den syge ko, så den rette ejermand ingen mælk får.

Ane Marie Jeppesdatter (1812—84).
Kan man med rimelighed kalde Karen Hansdatter
(1776—1853) for den gamle Tjørnehovedkone, kan man
af samme grund kalde hendes datter Ane Marie Jeppes
datter den store Tjørnehovedkone, da hun utvivlsomt har
været den ypperste af de mange kloge koner i Tjørne
hoved. Hendes fader er husmand Jeppe Poulsen i Tjørne-
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hoved (1766—1853), og hun blev født her langt nede i
søskendeflokken den 3. april 1812 og døbt i Allerslev
kirke 2. pinsedag den 18. maj. Hun blev konfirmeret i
Allerslev kirke 1827 med karaktererne mg for kundskaber
og mg for opførsel. Hun har rimeligvis i sin tidlige ung
pigealder været ude at tjene, vi ved blot ikke hvor, men
allerede den 25. oktober 1833 bliver hun, 21^2 år gammel,
viet til husmandssønnen Peder Willumsen fra Tjørne
hoved, og ægteskabet vedvarer til hans død den 6. juli
1871, 60 år gammel. Han er på den tid forpagter i den
nærliggende Rekkende præstegård. Han er et år ældre
end sin hustru, døbt den 5. maj 1811 i Allerslev kirke.
Hans fader Willum Pedersen dør den 16. juni 1852, 82
år gammel. Hans moder hed Marens Nielsdatter, død 9.
december 1831.
I ægteskabet var der syv børn, hvoraf de seks nåede
voksen alder. Det var følgende: 1) Maren Pedersdatter,
født 22. januar 1836 og døbt den 6. m arts; 2) Jens Peder
sen, født den 8. nov. 1841 og døbt den 2. jan. 1842; 3) Ka
ren Pedersdatter, født den 24. oktober 1845 og døbt den
28. december samme å r; 4) Hans Pedersen, født den 11.
maj 1848 og døbt 25. juni; 5) Rasmus Pedersen, født den
3. januar 1851 og døbt den 2. marts. Og endelig 6) (Ane)
Lisbeth Pedersdatter, født den 2. nov. 1853 og døbt 28.
dec. samme år. Af disse fortsæ tter alle moderens virk
somhed som klog kone, undtagen Jens Pedersen. Han
bliver som avlskarl i Rekkende præstegård den 12. sept.
1865 gift med Kirsten Jensen, datter af husmand Jens Han
sen i Teglstrup. Han bliver siden gårdmand i Ammendrup, Allerslev sogn, og har mig bekendt helt vendt mo
derens virksomhed ryggen. Af Ane Maries børn, der ikke
opnåede voksen alder, var den første Rasmus, født 22.
dec. 1838 og død 11 år gammel den 3. april 1850.
Vi ved ikke, om moderen Karen Hansdatter og hen
des læremester Lad-Stine blev sagsøgt af de offentlige
myndigheder, men det kunde den store Tjørnehovedkone
ikke undgå. Hun blev dømt som kvaksalverske af dommer
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L. G. Manthey (1787—1876), Balle Lars første dommer,
den 27. oktober 1862 i Præstø ved Vordingborg nordre
Birks extraret. Det hedder i denne dom bl. a. :
Hun er ved egen tilståelse, der stemmer med sagens forøvrigt
oplyste omstændigheder, tilstrækkeligt overbevist om i begyndelsen
af maj 1862 at have ordineret gårdbestyrer Christen Carstensens
kone Bodil Kirstine Jensdatter af Spejlsby på Møen for en hård
nakket hududslæt at smøre sig med en blanding af for 8 skilling
mercurialsalve og for otte sk. kviksølv, hvilken skulde påføres de
angrebne steder to gange om dagen. Tiltalte gav ikke nogen skrift
lig recept på midlet, undersøgte patienten ikke videre, end at hun
beså de hende foreviste steder, og blev kun denne ene gang consuleret af patienten, af hvem hun, uden dog at fordre noget, er
holdt en betaling af 3 eller 4 daler for sin ulejlighed. Den omtalte
blanding indeholdt i følge attest fra apotheket i Stege, hvor ingre
dienserne til samme er købte, i alt 1 lod og Vz kvintin kviksølv.
I følge den af det kongelige sundheds kollegium i sagen afgivne
erklæring har den to gange anvendte dosis af blandingen så skade
lige følger for patientens helbred, nemlig en mercurialforgiftning,
for hvilken hun måtte søge lægehjælp, og det må efter nævnte
officielle erklæringer antages, at selv den af tiltalte forordnede
dosis kun eengang brugt måtte frembringe sådanne følger, hvilke
først kunne vise sig efter længere tids forløb...

Derfor afviser dommer Manthey i en udførlig rede
gørelse forsvareren prokurator Peter August Ringbergs
påstand om, at Ane Maries råd burde opfattes som et sim
pelt husråd, og idømmer hende en mulkt på 20 rigsdaler
til Præstø amts fattigkasse, foruden de af actionen lovligt
flydende omkostninger, derunder salær på 6 rigsdaler til
anklageren prokurator Hiort og 5 rd. til forsvareren, ligenævnte prokurator Ringberg.
Ane Marie Jeppesdatter må have appelleret sagen til
overretten, men det hjalp ikke noget, den stadfæstede, se
Malling Holm Fra en forhørsvirksomhed s. 342, den 27.
januar 1863, underrettens dom.
I 1871 bliver, som før nævnt, Tjørnehovedkonen ind
stævnet som vidne i den store retssag, birkedommer Peder
Munthe Brim (1813—1904) i Haslev anlagde mod hendes
børn med den ældste datter Maren Pedersdatter i spid-
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sen, se nærmere nedenfor s. 35f. Dette vidneudsagn frem
træder som en extraudskrift af Bregentved-Gisselfelds
politiprotokol af 15. nov. 1871. Det hedder heri:
„Allerede som ung pige, altså før sit bryllup den 25. oktober
1833, var Ane Marie Jeppesdatter begyndt at læse over syge, hvil
ket hun havde lært af sin moder, altså Karen Hansdatter. Oprinde
lig troede hun selv på virkningen deraf, men regnede det som
voksen for overtro. Hun brugte signelser og gav patienterne
bændler at bære om halsen. Hun læser altid for sig selv, således
at de vedkommende ikke kan forstå, hvad hun siger. Hun kan ikke
læse eller skrive og har aldrig haft kunsterne opskrevne, men dendes børn har efter hendes diktat „nedskrevet den såkaldte kunst“,
for ligeledes engang at kunne opremse alt udenad. Anne Marie
kunde give hvert af sine børn en medgift på flere tusind rigsdaler
ved deres bryllup. Hun udleverede for retten tre efter hendes
sigende af børnene skrevne kunstbøger. Det var jo de allerede gen
nemgåede hæfter fra Karen 1858, Lisbeth 1866 og Hans 1871.“

Anne Marie Jeppesdatters dommere anså hende, Manthey for en gemen kvaksalverske, Munthe Brun for en
dreven bedragerske, der havde haft held til at samle sig
en betydelig formue ved sine svindlerier, skønt hun, efter
den overkloge dommers dumme formening, hverken var i
stand til at læse og skrive. Men hun fik en tredie dommer,
der nok måtte mod sin villie give hende en bøde for kvaksalveri, men som fik sympati for hende, og kom til den
sandsynlige opfattelse, at hun alle dage lige til sin høje
alderdom var i god tro. Denne dommer, Seier Emil Malling
Holm (1828—1913), birkedommer i Præstø 1872—83,
måtte mod sin villie den 24. januar 1876 idømme Tjørnehovedkonen en bøde på 50 kroner samt lade hende udrede
sagens omkostninger, fordi hun i august 1875 havde or
dineret en ung pige fra Lolland, formentlig lidende af vat
tersot, at hun skulde drikke enebærkaffe og te af bukke
blade, hjertensfryd og hyldeblomster, to snapse genever
om dagen og indtage to teskeer fulde stødt hvidt glas og
stødt rav, blandet i vand, hver anden eller tredie dag. Birke
dommer Malling Holm giver en næmere bedømmelse af
den store Tjørnehovedkone Ane Marie Jeppesen i sin værdi-
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fulde erindringsbog „Fra en Forhørs-Virksomhed“ 1883
side 340—46 ; han anfører heri :
Denne sag, skriver birkedommer Malling Holm, anlagdes ikkun
efter ordre fra Præstø amt (29. okt. 1875), til hvem der var kom
met forlangende om undersøgelse fra en fremmed juisdiktion. Ellers
havde jeg ikke rejst nogen sag imod „den kloge kone i Tjørnehoved“,
fordi hun, som har praktiseret i en lang række af år, efter en ud
bredt mening til gavn for mange, har fået et slags stiltiende sam
tykke dertil, og hendes praxis er så omfattende, at en sag imod
hende er hensigtsløs og snarere til skade end til gavn ved at om
give hende med en martyrglorie, hvorfor også de herværende meget
forstandige læger ikke lægger hende det mindste halmstrå i vejen.
Hun tager aldrig ud for at praktisere, hvad også hendes sygelige
tilstand forhindrer hende i, og det er heller ikke nødvendigt; thi
der er daglig en stor tilstrømning til hende af folk fra hele landet.
Ikke alene fra omegnen, men fra København, fra Sjælland og
Øerne og fra Jylland kommer der folk til hende, og det, som hun
siger, „både simple og fornemme“ ... Værten i den nærmeste kro,
hvor de rejsende tager ind, er hendes begejstrede tilhænger, og
kan fortælle vidunderlige historier om helbredelser. Det vilde
sandelig være synd at forstyrre denne illusion — dersom det i alle
tilfælde er illusion; i hvert fald kan der ligge noget helbredende
i selve denne. Hun bruger foruden den overtroiske læsning (af
trylleformler) en slags magnetisk gnidning og en mikstur, som
købes på Præstø apothek under navn af „den kloge kones dråber“
og badevand, som især bruges imod gigt. Hendes almindelige mid
del er imidlertid „læsning“ over bændler og tråd og kroplinned,
som endda den syge ikke selv behøver at møde med, men kan sende,
og hendes ry er så udbredt, at hun endog fra Norge eller Sverige
undertiden får tilsendt linned eller tråde, for at hun kan „læse
over dem“ eller „velsigne“ dem som middel mod sygdomme. Hendes
fremgangsmåde er den, at hun sidder og gnider dem med fladen
af sin hånd under en mumlende „læsning“, hvorefter de udleveres
for at bruges eller anbringes på særken eller i natkappen, som
man da må gå med i „ni“ døgn i træk, hvorefter tråden eller
bændlet skal brændes, og, dersom det ikke har vist sig virk
somt, et nyt anbringes på samme måde, indtil det onde er forbi.
At dette middel er ekstra, bekræfter en justitsrådinde, som forsik
rer, at hendes langvarige gruelige hovedpine forsvandt, efter at
hun havde forskaffet sig og anbragt i sin kappe et sådant gnedet
og overlæst bændel. Derimod var en kammerjunker, der søgte hendes
hjælp for et dårligt hoved blevet afvist, „fordi hun på hans adfærd
kunde se, at hun her ikke kunde hjælpe.“
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Birkedommer Malling Holm har selv personligt be
søgt den kloge kone i hendes hjem i Tjørnehoved og giver
en meget tiltalende beskrivelse deraf :
Den besøgende træder ind i en almindelig og renlig holdt hus
mandsstue, som er overfyldt med simpelt gammeldags hohave. Der
er lavt til bjælkeloftet, og der falder et dæmpet lys ind igennem
de små ruder i den lave, brede vindueskarm, hvor opstillede blom
sterpotter med gyldenlak og ambra yderligere hindre dagslyset.
Langs muren under vinduerne står den lange træbænk foran det
skurede fyrretræsbord, og nogle pindestole med hynder støder foran
ryggen op mod en stor seng med bomuldsgardiner og tunge senge
klæder, som boldne ud mellem træværket.
I en trælænestol sidder den store, svært byggede gamle kone
og modtager sine patienter og giver sine orakelsvar som en Pythia.
Hun rejser sig ikke. I sin hvergarnsdragt af mørke farver og med
en hovedbeklædning, som er en mellemting af tørklæde og kappe,
sidder hun tilsyneladende fraværende eller i indadvendt selvbeskuen
og hører på den lidendes fremstilling. Hendes blege fyldige ansigt
med den stærkt nedhængende underlæbe er ubevægelig, som dens
kan blive det, som er bevandret i menneskets uendelige lidelses
historie —? Men kan man frembringe et smil over det, lyser der
ud af de små kloge blå øjne en mild resignation og kærlig del
tagelse, som da også til daglig brug kommer hendes familie til
gode. Hun giver „sine råd“ kort og taler overhovedet ikke meget,
førend hun med den monotone mumlende stemme fremsiger sin i
så mange år gentagne „læsning“, som ingen forstår, og heller ikke
behøver at forstå, når blot troen er der — og det holder hun på,
er nødvendigt, da hun gerne siger til de lidende, at når Vorherre
ikke vil hjælpe, så kan hun ikke heller hjælpe.“

1 „Berlingste Tidendes Aftenavis“ for 16. juli 1941
har politiinspektør S. Tage-Jensen oplyst, at årsagen til
sagsanlægget mod Tjørnehovedkonen 1875 var, at en kone
fra Skelskøregnen havde været hos hende, for at få hjælp
mod sin mands gigt. Som sædvanlig havde Ane Marie læst
over et bændel, som hun gav konen med hjem, men midlet
har åbenbart ikke hjulpet, for dagen efter hængte man
den sig.
Tage-Jensen oplyser ligeledes, at det var en gårdmand
fra Lolland, h?is steddatter fik besked om at tage det
knuste hvide glas og rav ind. Denne mand havde stået i
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forhold til sin steddatter, og hendes sygdom fik derfor
et naturligt og normalt forløb, men gårdmanden blev
idømt forbedringshusstraf.
I folkeoverleveringen findes der så mange både trykte
og utrykte overleveringer om den store Tjørnehovedkone
med skildring af hendes virksomhed som klog kone i over
50 år, at vi må gøre et lille udvalg af de mange beretnin
ger. Vi vælger som den bedste almindelige karakteristik af
Tjørnehovedkonen den redegørelse for hendes person og
virksomhed, som kontorist Henrik Pedersen fra Sneslev i
1883 havde opskrevet til Tang Kristensen, (se Danske Sagn
VI nr. 891), et halvt års tid før Ane Marie Jeppesdatters
død den 31. maj 1884.
I Tjørnehoved bor en af de rigtige kloge koner. 1 mange år
har folk videnfra søgt råd hos hende mod de forskelligste sygdomme.
Sjælden er nogen blevet skuffet ved at søge hende, og er nogen
blevet det, er det hans egen skyld, for så har han ikke haft tro
nok. Mange, som lægen har opgivet, har, ved at bruge hendes
„simpetiråd“, vundet den tabte helse for alle deres dage. Det er
ikke blot småkårsfolk, der søger hende, men mange både fine og
oplyste folk har søgt hende. Konen i Tjørnehoved er gammel nu
(dvs. 1883), men hun har en datter, der sikkert arver hendes
„videnskab“, for en klog kone åbenbarer den kun for sit eget kød
og blod.“ Der må her være tænkt på den yngste datter An Lis
beth Pedersdatter, født 2. nov. 1853, som kom til at fortsætte sin
moders virksomhed efter hendes død den 31. maj 1884.

Henrik Pedersen fortælle videre, at når svage, bleg
eller gulsottige søgte den kloge kone, eller mødre med
skæversyge børn kom til hende, tog hun gerne et nøgle
uldgarn eller en rulle bændler og læste noget uforståe
ligt over det, hvorefter hun klippede det overlæste i styk
ker, som de syge fik med hjem. Hun bandt een eller flere
af tråd- eller bændelstumperne om halsen, livet, hånd
leddet eller ankelen på den syge, som så skal gå med det
påbundne i et vist antal døgn og derefter klippe det af og
kaste det på ild. Derefter skal den syge binde eller lade
sig påbinde nye stumper på samme steder, som de opbrændte sad, og blive således ved, til alle de medgivne
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stykker var opbrugt. Een ting formaner den kloge kone
altid til, at man endelig skal passe på, a t ingen af de med
givne stumper rører jorden, før man bruger dem, for så
går kraften af dem med det samme, ja, hun skal nok
også til og fra, om end på lidt forblommet vis, have ladet
sig forstå med, at i sådant tilfælde kunde stykkerne også
gøre skade.
Henrik Pedersen fortæller også 1883, hvorledes den kloge
kone kurerer for tandpine. Når nogen søger hjælp mod tandpine,
må han lade hende se den slemme tand. Så beder hun ham sætte
sig lidt ned, hun skal snart være tilbage igen. Så går hun blot hen
til en ældgammel tjørnebusk, lidt henne på marken og slår et søm
ind i stammen, for så er pinen bunden. Har man flere dårlige
tænder, bruger hun blot flere søm. For hvert søm hun slår ind,
bindes pinen for en tand og melder sig aldrig siden.

Kustode i Maribo Jens Olsen fra Bakkebølle har også
fortalt Dansk Folkemindesamling 1908, hvorledes han
1852 besøgte Tjørnehoved for sin syge moder Maren Nielsdatter, han var da selv 13 å r gammel: „Jeg havde en che
mise og et nøgle uldgarn med, som hun læste over. Hun
holdt det op til munden og hviskede en hel mængde, og
hun spyttede snart til højre og snart til venstre, mens
hun læste. Jeg fik de sædvanlige advarsler, og min moder
kom sig, og man troede, at det var den kloge kone i Tjørne
hoved, som havde hjulpet hende“. Den gamle Tjørnehovedkone levede nok i 1852, hun døde først den 5. januar 1853,
men jeg tror, at det her må have været hendes datter, Ane
Marie, drengen besøgte på sin moders vegne.
Udførligere er kustode Olsens meddelelse til Tang Kri
stensen 1903, trykt i Danske Sagn, ny Række VI nr. 332,
sml. nr. 333.
„Jeg måtte sætte mig lige overfor hende, og hun tog da fat
i særken oppe ved halsen, lagde det øverste af den i folder mellem
hænderne, og holdt så denne tut op til sin mund. Nu mumlede hun
lidt, spyttede først til venstre side, mumlede igen, og spyttede til
højre, læste atter og spyttede til venstre. Derefter lagde hun sær
ken meget forsigtigt sammen og bandt den i tørklædet, hvorefter
hun gav mig den og formanede mig til ikke at tabe den på jorden,
når jeg gik hjem. Jeg måtte også opgive hende min moders mål
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om livet og om halsen, og så målte hun på uldgarnet og klippede
det overflødige af. Derefter tog hun det målte stykke, lagde det sam
men og læste over det, ligesom hun havde gjort over særken. Det
skulde altsammen gøres stiltiende. Nok er det, min moder kom sig,
og hun lever endnu i 1903, 89 år gammel.“

Kustode Jens Olsen har også fortalt Tang Kristen
sen, at „den kloge kone i Tjørnehoved blev besøgt, når
man ikke kunde få smør. Hun udleverede nogle uldgarns
tråde, som enten skulde bindes på koen, eller gives den
ind med foderet, og heller ikke disse tråde måtte tabes på
gulvet. Der måtte heller ikke tales imens.“
Pensioneret lærer J. Seidenfaden i Lille Thorshøj i
Smerup har 1914 optegnet til Dansk Folkemindesamling,
hvad gårdejer Rasmus Olsen i Karise, en alvorlig og tro
værdig mand, født 5. aug. 1821, i halvfjerserne havde for
talt ham :
„Vi havde uheld med vore køer. Det var blodigt, det de mal
kede, og det var aldrig til at få smør af fløden. Vi havde dyrlægen
flere gange, men det hjalp ikke. Så siger jeg en dag til vor mor:
„Tror du ikke, jeg skulde tage ned og snakke med den kloge kone
i Tjørnehoved?“ Vor mor tog så et stort nøgle garn og gav mig
med, og så red jeg den lange vej, vel fire mil til Tjørnehoved.. „Er
det ikke sådan, at man fra vejen kan se køerne, når de bliver van
det?“ spurgte hun. „Jo“, siger jeg, det er rigtigt nok. Gården lå
et stykke fra landevejen, men vandingsstedet kunde godt ses fra
vejen. „Ja,“ siger hun så, „så ved jeg nok, hvad der er i vejen.
Det er bare nogle få ord, der behøver at siges, for at det skal gå
sådan, men nu skal jeg nok hjælpe dig. Har du ikke noget garn
med?“ Jeg kom så med mit garnnøgle. Hun gik så ind bagved,
og kom så tilbage med garnstumper, som var bundet sammen to
og to. Så sagde konen: „Når du nu kommer hjem, så skal du og
jer mor tænde lygten og gå ud i stalden og binde disse tråde på
køernes horn. I skal ikke bryde jer om, at køerne brøler, men
roligt binde trådene på. Når der så er gået en times tid, skal I
gå derud og binde på nok en gang, for de første tråde bliver ikke
på køerne. Når der igen er gået en times tid, skal I gå derud igen
og binde på, hvor der mangler, så skal det nok hjælpe!“
Det var henimod midnat, inden jeg kom hjem. Jeg og vor
mor fulgtes så ud i stalden og bandt trådene på, men det var
forskrækkeligt, som køerne brølede. Da vi kom ud anden gang, var
dog ikke alle tråde revet af, og køerne brølede ikke så forskrække-
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ligt som første gang. Men da vi så kom tredie gang, sad alle trå 
dene på, og fra den tid var der ikke noget i vejen med køerne.“
Rasmus var selv ganske overbevist om, at det var den kloge kones
råd, som havde hjulpet.

Jællingseminaristen Peter Nielsen, født 11. juni 1838
i Vejlø, siden lærer i Skuderløse, har 28. marts 1865 for
talt Svend Grundtvig om et besøg i Tjørnehoved o. 1850,
(se Tang Kristensen Danske Sagn VII nr. 1058).
Ved kloge Mads Hansens død i Fårup (25. juni 1857) gik
en del af hans boglige efterladenskaber over til et ungt menneske,
Peder Pedersen (f. 14. juni 1830), en søn af Mads’ nabo, der ofte
kom i Mads Hansens hus, for at han skulde lære noget af dennes
klogskab. Samme unge menneske lever endnu og giver sig idelig
af med dyrlægekunsten, da han påstår at have ret dertil, og kalder
sig da også dyrlæge.
Det skete engang, da jeg endnu var en dreng, at han blev
kaldet til kur på min faders heste, der efter en senere tilkaldt dyr
læges forklaring alle led af lungesygdom. Den unge mand be
gyndte da straks sin kur med selvlavet medicin, ved hvilken lejlig
hed han var så uheldig at dræbe en af de bedste heste på stalden.
Herover blev nu den stakkels fyr såre bange og påstod, at samt
lige heste var forgjorte og rimeligvis hele gårdens kvægbesætning
med, der muligvis alle vilde gå samme vej som den brune hest,
ifald man ikke henvendte sig til den kloge kone i Tjørnehoved, der
ganske sikkert var istand til at vende forgørelsen til den onde
mand selv, da han blot kunde angive dennes navn, men ikke hæve
fortryllelsen. Min fader Niels Madsen, der dengang allerede var
en aldrende mand og ikke utilbøjelig til overtro, var snart af samme
mening, og da han selv var svagelig, blev det bestemt, at jeg skulde
følge med den kloge dyrlæge til den kloge kone i Tjørnehoved for
at høre hendes råd om vore syge heste. Min ledsager udrettede
imidlertid hele Commissionen, da det lod til, at han var personlig
kendt og gode venner med den kloge kone. Imedens jeg ventede på
vor dyrlæges tilbagekomst i et tilstødende værelse, hørte jeg, hvor
ledes de kloge folk læste og discourterede, indtil de omsider ble\
enige. Jeg fik nu adskillige indviede bånd, som skulde indflettes
i manke og hale på hestene, kirke jord til at stryge på ryggen af
dem, og desuden noget, hvormed de skulde stryges på tænderne og
hovene. Udrustet med disse helbredelsesmidler kom jeg hjem ved
midnatstid til Vejlø og påbegyndte kvaksalveriet. Uden anden læge
hjælp vandt imidlertid hestenes natur over sygdommen, men da
min fader skulde have erstatning af kreaturkassen, måtte en
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eksamineret dyrlæge opgive, hvad sygdom den brune
var død af.

hest før

Mange år senere, i 1896, har lærer Peter Nielsen for
talt Tang Kristensen om det samme besøg i Tjørnehoved
(Danske Sagn VII 1696). Her opgives den uheldige unge
dyrlæges navn til Bondebanke Per, rimeligvis Peder Pe
dersen, smedesøn fra Fårup og født 14. juni 1830. Her
får Per Nielsen besked af den kloge kone på, at når han
kom forbi kirken ved midnat, skulde han gå ind og tage
noget muld på kirkegården, og drysse det tiende langs med
ryggen af hestene. Da jeg så kom hjem, gik jeg jo ind
efter lygten. „E r det dig, Per?“ spurgte min fader. Jeg
tav jo. „E r det dig, P er?“ spurgte min fader så igen. Jeg
foer ud som en raket, for jeg turde ikke snakke. Ja, jeg
kan endnu ligesom høre min fader sige det.
Tømrer Niels Nielsen, Vejle, født i Blangslev, Ham
mer sogn den 23. jan. 1883, som 1915 har fortalt Tang
Kristensen om Bondebanke-Pers senere skæbne (Da. Sagn
ny Række VI nr. 821), har også fortalt, hvor sørgeligt
det gik hans moder, Anders Rasmussen Vejløs datter,
Karen Marie Andersdatter (født i Blangslev 12. marts
1843), da hun ikke nøjagtigt fulgte den kloge Tjørnehovedkoner råd (se Danske Sagn ny række VI, nr. 647) :
Da min moder var atten år gammel (altså i 1861) fik hun
plads oppe ved en mand, som hed Ole Nielsen (vistnok ejende Spanagergård i Blangslev, Mogenstrup sogn, og født 24. aug. 1802, død
15. marts 1876). Det skulde være sådan en god plads, men gale
Mettes datter vilde også have haft den, og da min moder nu fik
pladsen, så sagde gale Mette til min morfar Anders Vejlø: „Det
skal hun ingen glæde få af, det skal jeg nok sørge for.“ Første
dag efter, at min moder var kommet i pladsen hos Ole Nielsen,
skulde hun ned i stalden og malke om aftenen, da gik hendes hof
ter af led, og hun blev halt. Der var ikke andet at gøre end at
søge den kloge kone i Tjørnehoved og se at få hoften i stand. Anders
Vejlø kørte derhen og havde en hest for, som også var halt. Den
kloge kone blandede noget sammen af fem forskellige slags sager.
Der var sæbe og tør kamfer og salmiakspiritus og to ting, som
jeg ikke kan huske, og så sagde hun: „Det kan du smøre hende med
med det samme, og du kan for resten også godt smøre hesten med
det, det hjælper dem begge. Men det skal være på den betingelse,
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at hun ikke kommer i sin plads igen, for jeg kan ikke hjælpe hende
igen, hvis hun atter bliver dårlig. Og hvis du vil se, hvem der er
skyld i det,“ sagde hun til faderen, „så skal du se ned i denher
spand vand, så kan du se ansigtet.“ Der så han da gale Mette fra
Fårup. Da min moder var bleven rask, kom hun i pladsen hos
Ole Nielsen igen, men den første aften hun gik ned i stalden, så
gik hoften atter af led, så blev hun halt hele hendes liv. De var nok
hos Tjørnehovedkonen igen, men nu kunde hun ikke hjælpe. Min
moder blev nok bedre, men hun blev aldrig helt rask, hun gik stadig
med to krykker.

Der findes en afvigende fremstilling fra Niels Niel
sens moder i Vejle 1915, trykt Danske Sagn ny række VI
648, hvor en unævnt klog mand indtager Tjørnehovedkonens plads.
Anderledes heldig var en ung pige i Nordrup nord
for Slagelse, om hvem gårdejer Martens Poulsen, født 23.
dec. 1887 i Nordrup, 1934 har fortalt bibliotekar Anker
Olsen efter sin faders fortælling :
Der var engang i 1860erne her i Nordrup en pige, som i
mange år havde ligget i sengen. Så hørte man om, at der skulde
være en farlig klog kone i Tjørnehoved på den anden side Præstø.
Så kørte far, Jens Poulsen (f. 24. m arts 1842) hende derned. Hun lå
omme bag i vognen i nogle dyner. De overnattede på vejen derned i
Fuglebjerg kro. Da de nåede ned til den kloge kone, nlev pigen be
viklet med bind, og der blev læst over hende. På tilbagevejen rejste
hun sig efterhånden op, og da de havde overnattet i Fuglebjerg kro,
var hun så rask, at hun kunde sætte sig om på agestolen ved siden
af min far.

Fru Trine Hansen, født den 16. dec. 1861 i Tjørne
hoved, Allerslev s., Præstø a., fortalte i 1941 forfatteren,
nuseum forstander H. P. Hansen, Herning:
Der var flere kloge folk i Tjørnehoved, og det var mine
bedsteforældre også. Min morfar hed Peder Willumsen og hans
kone Ane Marie Jeppesdatter. Der var gammeldags hos disse, ler
gulve, senge med forhæng i stuen, bilægger o. s. v. Man fyrede
i bilæggeren fra den åbne arne i køkkenet, og vådt brænde tør
rede man i røghullet over fyrehullet.
Da jeg var 8—9 år, fik jeg ski wer eller skæver, og i denne
anledning blev jeg behandlet således af bedstemor: Tre torsdag
aftener efter solnedgang gik hun med mig ud i haven, hvor vi
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knælede under en hyld, og der tog bedstemor*) tre håndfulde muld,
s«>m hun smed over mit hoved, idet hun mumlede nogle Guds ord —
men hvad hun sagde, det kunde jeg ikke fatte, dog hørte jeg, at hun
nævnte Jesus.
Samtidig med denne kur skulde jeg have en teskefuld pulver
i vand. Og dette pulver blev lavet på følgende måde: Et stykke
tovlesten (som fortælleren sagde, d. v. s. tavle-skifer) skulde læg
ges under alterklædet, og derover skulde der messes (tre gange?).
Af dette stykke blev der skrabt pulver, som jeg altså skulde have ind.
Der kom mange patienter i dette hjem. Undertiden blev der
slået knuder på en stump garn eller bånd. Den kloge kone eller
mand sad så med garnet eller båndet i begge hænder og holdt det
op mod munden, idet de læste en formular. Et par gange om året
rejste morfar rundt på Falster og praktiserede, og da var han
borte 2—3 uger.

Husmand Jens Mortensen, Slagelse mark, født 1
Sørbymagle 25. okt. 1853, har 1911 fortalt stednavnefor
skeren Gunnar Knudsen om sit besøg hos den kloge kone o.
1870—75 :
Dengang jeg var ung, var jeg meget plaget af gigt, og jeg
måtte gå ved stok. Uden resultat søgte jeg læge og den kloge kone
i Ladby, hun brugte ingen heksekunster. Man anbefalede mig da
at tage til den kloge kone i Tjørnehoved, hun blev meget søgt i
de tider. Da jeg kom derned, spurgte hun, om jeg havde nogen
bændler med. Nej, det havde jeg ikke. Ja, så får vi hjælpe os for
uden, sagde hun, og klippede en hel del stykker på o. ¥2 alen af et
nøgle hørgarn; derefter klippede hun nogle længere stykker af.
Så gav hun sig til at læse over disse tråde, sad og brumlede og
mumlede over dem en lang tid, men jeg kunde ikke forstå et muk
af det. Til sidst sagde hun, at af de lange tråde skulde jeg binde
én om livet, én om halsen og én om hvert ben, der, hvor strømpe
båndet sidder. De korte skulde jeg trække i en stoppenål og sy ind
i tøjet omme over lænden, der hvor gigten var værst, det var i ven
stre side, og så skulde jeg bære dem, til de var slidt af. Tillige gav
hun mig anvisning på, at jeg skulde købe en flaske badevand på
Præstø apotek — det kunde kun fås der, sagde hun, og når jeg
havde brugt det, skulde jeg komme igen. Jeg var der også en gang
senere. Hun tog ingen anden betaling, end hvad folk frivillig gav
hende, men hun havde stor søgning. Hendes kur hjalp ikke så
meget på mig, jeg gik da i lang tid med gigten, men med tiden
fortog den sig, og det havde den måske gjort alligevel.
*) Ikke mormor, men grandtante.

Om den kloge kones menneskeklogskab vidner føl
gende fortælling, meddelt Gunnar Knudsen 1911 af fru
Magda Arnskov i Slagelse, født i Skørpinge o. 1856:
En mand fra Skørpinge skulde engang ned at konsulere
Tjørnehovedkonen i anledning af en vanskabt søn, han havde. Så
mødte han en bekendt på vejen, som spurgte, hvorhen rejsen gik.
„A, jeg skal bare ned til den gamle troldheks i Tjørnehoved,“ sva
rede manden. Da han var kommet til Tjørnehoved og havde fået
sin søn behandlet, spurgte den kloge kone ham, hvorfor han nu
troede, at hun var en troldheks. Manden blev meget forfærdet over,
at den kloge kone havde så lange ører, så hun kunde mærke, hvad
han havde sagt så mange mile borte fra Tjørnehoved. — Det var
lige tilpas til ham, det store gabehoved, sagde naboerne.

Den store Tjørnehovedkones sidste år kan belyses i
følgende to folkemindeoptegnelser.
Den gamle gårdejer Chr. Madsen i Ladby har (se
Næstved Tidende for 9. januar 1953) meddelt forfatteren
K. W. J. Thivreholm, hvorledes han som barn et halvt
års tid før den kloge kones død blev helbredt for sin livs
farlige sygdom. Han var født på Tudsebjerggård den 13.
december 1882. Kun et årstid gammel blev han angrebet
af engelsk syge, som gav sig udslag i nogle slemme bylder
i hovedet og på kroppen. Hans forældres læge, dr. Lorck
i Næstved, havde helt opgivet drengen, og troede, at han
måtte dø, men hans moder Karen Jensen, født i Allerslev
Enghave 30. september 1859, vilde ikke opgive håbet for
drengen, før hun havde rådspurgt den kloge kone.
Morfaderen, husmand Hans Jensen, fik en nabo Jakob Ja
kobsen, senere boende i Herlufmagle, til at hente den kloge kone
fra Tjørnehoved til Allerslev. Hun kom også, og hun modtog mine
forældre med følgende ord: „Jeg vidste godt, at I kom, og også
fra hvilket verdenshjørne I vilde komme!“ Da de så havde talt
noget frem og tilbage om min sygdom, sagde den kloge kone: „Jer
dreng skal nok komme sig! I øjeblikket sover han.“ Da forældrene
kom hjem igen, fortalte tjenestepigen, at drengen havde det bedre,
og at han var faldet i søvn om eftermiddagen ved tretiden — lige
på det tidspunkt, da den kloge kone havde sagt: „Nu sover han!“
F ra den dag gik det rask frem med helbredelsen. Jeg blev smurt
med den salve, den kloge kone havde givet mine forældre, og så
en skønne dag kom dr. Lorck. „Hvordan har drengen det?“ spurgte
Historisk Samfund
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han. „Godt,“ svarede min fader. „Det begriber jeg ikke,“ sagde
doktoren, og så kom det ubehagelige spørgsmål: „Hvor har I været
henne?“ Tavshed. — „Hos den kloge kone?“ Ja, det havde de da
været.“ Men det passede ikke dr. Lorck, og han vilde gerne have
at vide, hvad den kloge kone havde ordineret.“

E t ganske anderledes uharmonisk indtryk har hus
kone Dorthe Hansen i Faksinge, født o. 1857 i Beidringe,
fået af den kloge kone i hendes sidste år. 1937 har hun
meddelt folkemindesamleren, arbejdsmand Aksel Rønne
kilde Nielsen i Slagelse:
Jeg var hos den kloge kone i Tjørnehoved for en syg gris.
Hun var en stor tyk kvinde, der opholdt sig i et lille hul. En fire
års dreng lå henne i sengen og skabede sig ganske utidigt. Han
var en sønne- eller dattersøn af den kloge kone, som havde et par
unge folk, som gik der. „Har du noget garn med?“ spurgte den
kloge, da jeg kom ind hos hende. „Næh, det havde jeg ikke,“ sva
rede jeg. Hun så da meget opgivende ud og sagde: „Hvad kan det
så nytte?“ Hun lod imidlertid drengen hoppe op og tage et nøgle
garn ovenpå et skab. Den kloge kone tog da garnnøglet, holdt det
foran sig i begge hænder, og hun stod med sænkede øjne og bøjet
hoved, som om hun halvvejs var fra bevidstheden. Et par gange
blev hun dog forstyrret af den utidige knægts skaberi henne i sen
gen, og hun løftede da hovedet. Garnet fik jeg og kom hjem til
grisen med, men grisen døde.“

Den kloge kones mand, præstegårdsforpagter Peder
Willumsen var død den 6. juli 1871, 60 år gammel. Rime
ligvis har den godt 20-årige Rasmus Pedersen, født den
3. januar 1851 overtaget barndomshjemmet i Tjørnehoved.
Han blev den 7. maj 1873 gift med Johanne Petersen, født
den 17. september 1842 i Gederød. I ægteskabet var der
1883 en dreng Niels Christen Pedersen, født den 30.
oktober 1878. Det er formentlig denne lille sønnesøn, som
Dorthe Hansen i Faksinge har oplevet som den påfaldende
uartige 4 års dreng i den gamle kloge kones allersidste leve
tid. Vi ved fra dødsannoncen i Præstø By- Amtstidende
den 4. juni 1884, som alene bliver undertegnet af Rasmus
Pedersen og hans hustru Johanne, at den gamle kloge
kone har tilbragt sin sidste levetid i hans hjem. Dødsannon
cen har følgende ordlyd: „Efter længere tids svagelighed
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og et kort sygeleje bortkaldte den alvise Gud igår (31.
maj) vor kære moder og svigermoder Ane Marie Jeppe
sen ... i sit 73de år. Dette sorgens budskab meddeles slægt
og venner?4 Rasmus Pedersen og Hanne Pedersen.
Hun får samme dag sin første nekrolog i Præstø Byog Amtstidende den 4. juni 1884: „En mærkelig person
lighed er i lørdags død, nemlig Ane Jeppesen, den såkaldte
„kloge kone“ i Tjørnehoved. I over en menneskealder var
rygtet om hendes heldige kure spredte vidt omkring. Folk
kom langvejs fra for at konsulere hende, og mangfoldige
er fortællingerne om hendes vidunderkure. Hun nærede
selv den mest klippefaste tro på sin ævne til at helbrede
visse sygdomme.“ (sml. Jens Kamps Dansk Folketro 1943
s. 205).
Maren Pedersdatter i Svennerup, Kongsted sogn.
Jeg har tidligere (s. 21) nævnt, at alle Ane Marie
Jeppesdatters børn gav sig af med klogskabskunst, mere
eller mindre, med undtagelse af sønnen gårdmand Jens
Pedersen i Ammedrup, han nævnes i al fald ikke i over
leveringen som klog mand. Vi begynder her med at for
tælle om den ældste datter Marens virksomhed som klog
kone.
Maren Pedersdatter blev, som før nævnt, født i
Tjørnehoved den 22, januar 1836, og hun var knap 22
år gammel, da hun den 7. oktober 1857 bliver viet i Allerslev kirke til husmand Hans Christian Madsen i Svennerup,
født her den 17. april 1832 som søn af gårdmand Mads
Andersen. Hun synes først at have begyndt sin virksom
hed som klog kone i Svennerup o. 1865, og hun er hoved
mand i den sag, som birkedommer Peder Munthe Brun
rejser mod hende, hendes broder Hans og hendes søster
Karen i Dysted som svigagtige bedragere. Hun dør midt
under sagen den 31. december 1871 under en skarlagensfeberepedemi, hendes mand bliver den 14 februar 1872
dømt til to gange 5 dages vand og brød for meddel
agtighed.
3*
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Efter at denne dom var stadfæstet for overretten
den 9. juni 1872 forefindes der en mærkelig kommentar til
dommen i „Dagens Nyheder“ for den 11. juni 1872, hvori
det bl. a. hedder om Maren Pedersdatter med oplysninger
hentet fra forhørsudskriften:
Når en syg eller anden på en sygs vegne indfinder sig hos
hende, tager hun to stykker bændler eller to ender garn eller andre
bånd. Det ene stykke bestemmes til at bæres om livet, det andet om
halsen. Hun tager båndene i sine korslagte hænder og læser der
næst en bøn, svarende til den sygdom, som er hende opgivet, at
vedkommende lider af. Bønnen gentager hun tre gunge og læser
sluttelig „Fadervor“. Foruden at hun således læser over båndene,
læser hun til sine tider også over den syge eller over den person,
som er kommen på den syges, vegne. Hun lægger da sine hænder
på vedkommendes hoved og læser bønnen og fadervor. På opfor
dring til at nævne til eksempel bønnen for en gigtsvag, anfører
hun, at bønnen for „tør gigt“ lyder således: „I Jesu velsignede navn!
Du skal ikke i hovedet, hjernen, tænderne eller benene bryde, rive
eher slide, pine eller plage, ulme eller mulme, stiv eller stakåndet,
forvildt eller følesløst (sml. her s. 18 trylleformel nr. 10). Denne
bøn gentager hun tre gange, hvorefter der læse s „Fadervor“. Bønnen
for „flyvende gigt“ er sålydende: „Fly, fly bort, du flyvende gigt!
fly, fly bort, du flyvende værk! Fly, fly bort, du flyvende måde
ned under den kulsorte jord, som den før har været! I navnet Gud
fader, i navnet Guds søn, i navnet Gud den hellig ånd (se s.. 18,
trylleformel nr. 11). Denne Bøn læses ligeledes tre gange, hvorefter
kommer „Fadervor“. Således har komparentinden en forskellig bøn
til hver sygdom. Alle disse bønner og andet, hvad hendes kunst an
går, er opskrevet i en bog, som hun havde fået af sin moder.
Når nogen indfinder sig hos hende for at få spøgeri eller
sligt fordrevet, bruger hun også at give vedkommende bændler eller
garn, som hun da læser over, og som skal bæres om halsen og livet
af den eller dem, der bebor „spøgelsesstedet“. Undertiden giver
hun dem også kirkegårdsjord, som hun da pålægger vedkommende
at henlægge på de steder, hvor „spøgelset“ har sin gang. Denne
jord henter hun på Kongsted kirkegård påskemorgen, gemmer den
derefter på loftet året rundt og fornyr jorden således hver påske
morgen. Jorden leverer hun ud i papirsposer og pålægger folk,
at de igen skal indsy disse i nye lærredsposer, for at jorden derved
bedst kan opbevares. I jorden kommer hun gerne „dyvelsdræk“ og
„bævergeld“, som fås på apoteket, og til sine steder „den flyvende
rønne“, et rønnebær, som falder af træet (og fæster rod i et andet
træ). Årsagen til spøgeri er, mener hun, at clet pågældende hus er
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bygget på en forkert plads, det stammer fra jorden, det er noget,
siger hun, der fra gammel tid er gravet ned, og det kommer da
an på at kunne lægge noget således, at „spøgelset“ ikke går ind,
men går udenom huset.“ (Sml. Jens Kamps Dansk P'olketro 1943
s. 218—20).

Maren Pedersdatter døde ung den 31. dec. 1871, knap
36 år gammel, og hun lever derfor ikke i overleveringen
med samme styrke som hendes gamle moder i Tjørne
hoved. Den kendte læge Jens Peter Rasmussen i Fakse
(1879—1946), der havde en stor forkærlighed for folke
tro og overlevering, har dog optegnet et enkelt sagn om,
hvorledes Maren Pedersdatter fik brændt sin moders læge
bog for næsen af anklagemyndigheden. Sagnet er med
delt 1932 af opsynsmand Christen Rasmussen i Grunderup, født 11. april 1853 i Svennerup.
I anledning af en retssag kom stedets politiassistent til Chr.
Madsens kone og spurgte, hvad hun kurerede efter. „Efter en bog.“
„Om han måtte se den?“ — „Ja, det måtte han godt, men den var
ikke hjemme, den var lånt ud til en datter (dvs. søsteren Karen)
i Hovkrogen ved Sparresholm. Der kunde han se den.“ Han kørte
så til Hovkrogen. Men hertil går vejen ad en lang omvej over
Borup, mens man ved at gå gennem skoven har langt nærmere til
Hovkrogen. Mens politiassistenten kørte den lange omvej, gik Chr.
Madsen gennem skoven og hentede bogen, før assistenten nåede
frem. Han fik så at vide, at bogen allerede var hentet. Hvorefter
han kørte tilbage til Svennerup og spurgte, om han så måtte se
bogen. Nej, nu var det forsent, for nu var den brændt. Christen
Rasmussen har selv i sin ungdom set denne lægebog, som han be
skriver, som en ret tyk, trykt bog i lille kvart format. Formentlig
altså en udgave af Henrik Schmidt eller en tilsvarende yngre trykt
lægebog, men ikke et håndskrevet stilehæfte med formler som søste
ren Karens fra 1858 og Lisbeths fra 1866 (se s. 13).

Det forholder sig fuldkommen rigtigt, at Maren
Pedersdatter og hendes mand har brændt en sådan læge
bog, for det hedder i Bregentved-Gisselfeld birks politi
protokol på Landsarkivet 1866—78 p. 465, sag nr.
127/1871 :
„Maren Pedersdatter vedgår, at hun flere år har givet sig
af med at kurere folk for sygdomme ved overtroiske kunster, navn
lig at give dem bændler, som hun havde læst bønner over til at
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bære på legemet, uagtet hun vel vidste, at sådant ikke kunde
hjælpe, og hun har taget betaling herfor af de folk, der således
søgte hjælp hos hende, hvorimod hun siger, at hun selv tror på
spøgeri, og at hun troede, at de midler hun brugte derimod kunde
hjælpe. Hun tror således, at når nogen er kommen af dage på vold
som måde ved drab, kan dens genfærd vise sig, hvor legemet er ned
gravet. og at hendes bønner og anvendelse af dyvelsdræk, som lug
ter ilde, skulde kunne forhindre sådant. Hun forsikrer vedblivende,
at den omhandlede bog, som hun selv havde skrevet af efter en
skreven bog, som hendes moder har, er af hende brændt, da hun
fik den tilbage fra søsteren, for at den, som hun siger, ikke skulde
gøre mere skade. Hendes mand tilføjede til sin tidligere forklaring,
at, så snart den af hans kone skrevne bog med opskrifter var kom
met tilbage fra hans kones søster Karen Pederdatter (i Dysted)
har hans kone efter hans opfordring brændt denne bog, da han
ikke vilde have den i sit hus længere“.

Rimeligvis er både den trykte lægebog og Marens
stilebog med formler og anvisninger fra moderen blevet
brændt. Det fremgår i øvrigt af samme forhør, at en
tjenestepige, Ane Marie Hansen af Rosendal i 1868, havde
henvendt sig til Maren Pedersdatter, fordi hendes men
struation var standset, i virkeligheden fordi hun var frugt
sommelig, og at Maren havde anvendt de sædvanlige sig
nede bånd om arme og hals, uden at den syge i øvrigt
mærkede nogen forandring i sin tilstand.

Karen Pedersdatter og broderen Hans Pedersen.
Karen Pedersdatter blev født i Tjørnehoved den 24.
oktober 1845. Hun bliver den 25. m arts 1870 viet til ung
karl Christen Nielsen af Allerslev, født den 19. juni 1846,
søn af gårdejer Niels Christensen i Allerslev. Det unge
par bosætter sig i Dysted i Toksværd sogn som møllerfolk,
hvor hun ligesom sin ældre søster Maren, giver sig af
med klog-kone-virksomhed. Hendes mand dør tidligt, og
hun flytter til Svennerup, hvor vi i 1880 finder hende som
fadder for sin søster. Hvornår hun er flyttet tilbage til
sin fødestavn Allerslev sogn, vides ikke, men hun dør her
allerede den 17. august 1890, ikke mere end 44 år gammel.
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Hendes broder Hans Pedersen, indviklet i samme rets
sag som sine ældre søstre Maren og Karen, var født i
Tjørnehoved den 11. maj 1848. Også han blev tidlig gift,
allerede den 11. marts 1870 i Mern kirke med Sidse Pedersdatter, født i Skalsby den 18. april 1843, datter af gård
mand Peder Rasmussen, og det unge par bosatte sig i
Skalsby 1874. Her bor de 1901 i følge folketællingslisten,
men jeg ved ikke, hvornår Hans Pedersen er død. Mig
bekendt har han ikke givet sig af med virksomhed som
klog mand i Skalsby.
Mens retssagens hovedperson Maren Pedersdatter
var død den 31. december 1871 midt under retssagen, blev
sagen ført videre mod Karen Pedersen i Dysted og hendes
broder Hans Pedersen, ligesom imod hendes mand Chri
sten Nielsen i Dysted og hendes svoger Hans Christian
Madsen i Svenner up, og sagen bliver ført frem til dom i
underretten, Gisselfeld-Bregentveds birks ekstraret den
14. februar 1872, en dom, som vi her anfører i hele dens
knudrethed fra Peder Munthe Bruns dombog:
Under nærværende, mod de tiltalte Karen Pedersdatter ...
og arrestanten Hans Pedersen for anvendelsen af overtroiske kun
ster og mod de tiltalte Christen Nielsen af Dysted og’ Hans Chri
stian Madsen af Svennerup for meddelagtighed heri, anlagte sag, er
det af førstnævnte tvende tiltalte (altså søskendeparret Karen og
Hans Pedersen) vedgået og i øvrigt tilstrækkeligt oplyst, at de i
løbet af et halvt år havde givet sig af med at kurere folk ved at
foreskrive dem at ombinde sig på forskellige steder af legemet med
bånd, over hvilke de læste nogle til dels meningsløse formularer,
og derfor at have modtaget i betaling, hvad de vedkommende have
givet dem, og at de har udført denne for fordelens skyld, Karen
Pedersdatter udtalte, at hun vel vidste, at disse midler intet kunde
nytte, arrestanten Hans Pedersen, at han i alt fald nok kunde
indse, at det ikke kunde nytte mere, at han, som han kalder det,
bad over de syge, end om de selv bad, og at han således tog beta
ling for det, der intet var værd. Tiltalte Hans Christian Madsen,
hvis hustru var død, efter at have vedgået at have gjort sig skyldig
i samme forhold som søsteren Karen, men i et langt større omfang
og i en række af seks år, har ligesom tiltalte, svogeren Christen
Nielsen af Dysted, indrømmet at have givet sin hustru tilladelse
til at søge erhverv ved at behandle syge ved anvendelse af over-
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troiske kunster, uagtet at de vel vidste, at det var bedrageri, og
at indtægterne derved, som Hans Christian Madsens kone Maren
har anslået til et par hundrede rigsdaler årligt, også er kommet
dem til indtægt. For dette deres forhold ville de tiltalte, der ere
fødte ..., og som ikke findes tilforn at være personaliter tiltalte
eller dømte, være at anse, de to førstnævnte efter straffelovens
§ 255, de to sidstnævnte (altså de to svogre) efter samme §, cfr.
§ 55, og findes straffen passende at kunne bestemmes til fængsel
på vand og brød: for de to førstnævnte og sidstnævnte (altså Ma
rens ægtemand) til to gange fem dage og for Christen Nielsen i
fem dage. De ville derhos have at udrede in solidum alle af sagen
lovligt flydende omkostninger, derunder salærer til de befalede sag
førere, der for aktor, prokurator R. J. Thomsen, bestemmes til 6
rdl., for defensor, prokurtor Fincke til 5 rdl. og diæter til først
nævnte efter overøvrighedens nærmere bestemmelse.“

Sammenligner vi dommer Peder Munthe Bruns dom
over de to søskende og deres svogre den 14. februar 1872
med dommer Mantheys anførte dom over deres moder
den 27. oktober 1862 og med dommer Malling Holms dom
over moderen den 24. januar 1876, så vil vi se, at der er
kvalitetsforskel mellem disse domme: Ane Marie Jeppesdatter bliver idømt bødestraffe, men hendes børn og svi
gersønner i Svennerup og Dysted bliver idømt den van
ærende straf Vand og Brød med frihedsberøvelse. Karen
Pedersdatter vil i modsætning til sin broder ikke affinde
sig med "og underkaste sig denne dom, som hun finder
skændig uretfærdig, og sammen med sin mand og sin
svoger Hans Christian Madsen appellerer hun sagen til
overretten, men denne ret stadfæster den 7. juni 1872
underrettens dom.
Den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret påkendte den 7.
juni 1872 en fra Bregentved-Gisselfeld birks extraret indanket sag,
hvorunder en parcellists kone ( = Karen Pedersdatter i Dysted)
var tiltalt for bedrageri ved overtroiske kunster, idet hun, hvem
endel syge søgte råd hos som klog kone, havde givet dem bånd, over
hvilke hun havde læst en formular, og hvormed de skulde ombinde
deres legemer, navnlig livet og halsen. Selv troede hun ikke, at
dette middel kunde hjælpe den syge, og hun gav kun disse råd for
fordelens skyld, idet hun modtog, hvad de pågældende derfor betalte
hende. Hun, der havde udøvet denne virksomhed i omtrent et halvt
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år, blev anset med 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød.“ (Se
Jens Kamp Dansk Folketro 1943. s. 218, sml. s. 193).

Jeg er overbevist om, at der af dommer Peder Munthe
Brun er begået en stor uret imod Karen Pedersdatter, idet
han mod bedre vidende har påtvunget hende, at hun ikke
troede på sin moders kur, og at hun derfor var en be
dragerske, som burde straffes med en i den offentlige
mening vanærende straf. I alle tilfælde, hun appellerer
overrettens dom til Højesteret, som burde have under
kendt Underrettens og Overrettens dom og idømt hende en
bødestraf, hvis der var sket skade på andre mennesker
ved hendes fremgangsmåder. Hvis det ikke var tilfæl
det, så have frikendt hende med forbud mod fremtidig
virksomhed som klog kone. Nu stadfæster Højesteret den
16. oktober Underrettens og Overrettens dom, sml. Jens
Kamp Dansk Folketro 1943 s. 193 f. Det hedder bl. a. i
„Fædrelandet for 17. oktober 1872:
Efter at en kriminel undersøgelse var indledt mod de pågæl
dende og deres ægtefæller ..., indgik en mængde beboere af Svennerup med en forbøn for dem, hvori påstodes, at flere syge, der
forgæves havde søgt hjælp hos lægen, var blevet helbredede ved
at ty til disse kloge koner, altså de to søstre Maren og Karen
Pedersdatter fra Tjørnehoved. Højesteret stadfæster de foregående
instansers domme.

E t udateret udklip om denne sørgelige sag i Dansk
Folkemindesamling (DFS. 1906/27: Juni 1872) bærer
med blyant fra ukendt optegner følgende bemærkning:
„Det blev fortalt og troes endnu af mange ældre folk, at
den kloge kone påførte birkedommeren, den kendte senere
etatsråd Peder Munthe Brun (forfatter af „Kommunehos
pitalets sjette afdelings jammersminde“ 1897) „lusesyge“
til straf, fordi han dømte hende, og at han senere døde af
denne sygdom. Hun var datter af Tjørnehoveds meget be
kendte første kloge kone.“
Peder Munthe Brun (1813—1904) var birkedommer
ved Gisselfeld-Bregentveds birks ekstraret fra 1. februar
1845 til 27. marts 1884. Han døde den 2. februar 1904,
(se Candidati juris I s. 211). Da Maren døde før hans
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underretsdom blev afsagt den 14. februar 1872, mener
jeg det rimeligt, at den ukendte optegner (læge J. P. Pvasmussen i Fakse??) må have tænkt på Karen Pedersdatter,
som blev så hårdt ram t af den ufortjente vanærende Vandog brød-straf, ved alle tre instanser. Hun måtte i al fald
resten af sit liv nære bitterhed mod denne dommer, som
havde misbrugt sin magt over den svage og værgeløse
kvinde.
Rasmus Pedersen.
I tiden før og efter sin moders død den 31. maj 1884
må hendes søn Rasmus Pedersen have udøvet virksomhed
som klog mand i sit barndomshjem i Tjørnehoved. Det
fremgår af en enkelt, meget interessant optegnelse fra vor
bedste kender af de kloge folk, museumsforstander H. P.
Hansen i Herning (trykt afvigende Danske sagn, ny række
VI nr. 565). Han var den 4. november 1911 blevet gift
med frk. Anna Larsen, født den 22. sept. 1879 i Fjendstrup, Lillebrænde sogn, Nordfalster. Hans svigerfader,
husmand og væver Niels P. Larsen (1845—1916) har for
talt ham følgende om sin færd til Tjørnehoved, vistnok
foråret 1883 eller 1884 :
Det skete et forår, at de ikke kunde få smør i Fjendstrup.
Hans kone kærnede, og fløden stod op af kærnen, men smør kom
der ikke. Det blev så bestemt, at Niels Larsen skulde drage til de
kloge folk i Tjørnehoved. Manden Rasmus Pedersen var ikke
hjemme, men hans moder, som også var klog (altså Ane Marie
Jeppesdatter), gav Niels Larsen kirkejord i en pose, og han skulde
tage deraf med tre fingre og stryge langs hen med ryggen af køerne.
Derpå gav hun ham nogle hvide bændler, som skulde bindes om
begge hornene på dem med tre knuder. Men imens havde nabokonen,
hvis forældre man troede, forgjorde køerne, lånt noget gær. Niels
Larsens rejse var da mislykket, og han måtte atter til Tjørne
hoved. Den gamle kone gav ham igen nogle bændler, mage til de
forrige, mumlede nogle ord over dem, og ’ de skulde da bindes på
køernes horn, så snart han kom hjem. Men nu vilde han gerne vide,
hvem der var skyld i smørhekseriet. Det kunde hun godt sige,
svarede hun, men det gjorde hun ellers aldrig. Han skulde lørdag
ra t klokken tolv hente et langjern fra et fremmed sted, og mens

— 43
de så kærnede den nat, skulde jærnet glødes og stikkes ned i kær
nen under fremsigelse af en besværgelse i faderens, sønnens og den
hellige ånds navn. Denne besværgelse havde Niels Larsen aldrig
kunnet glemme, men han var ikke til at formå til at betro den til
sin svigersøn ovre i Herning. Brugte de denne formel, skulde den
skyldige nok vise sig, men han måtte ikke blive lukket ind. Det
sidste råd vilde de alligevel ikke prøve, så de fik ikke helt vished
om, hvem der var skyld i smørhekseriet, men den kloge kones første
råd hjalp, så nu kunde de igen få smør.

Museumsforstander H. P. Hansen har venligst lånt
mig et par breve, som Ane Marie og hendes søn Rasmus
har sendt hans svigerfader N. P. Larsen i Fjendstrup i
1883 og 1892. Begge breve gengives her med den nye ret
skrivning. Ane Maries brev den 16. oktober 1883 godtgør
naturligvis straks den fuldkomne urimelighed af birkedom
mer Munthe Bruns påstand, at hun ikke skulde kunne
læse eller skrive.
Hr. N. P. Larsen!
Først takker jeg Dem for de sendte 3 kroner, som jeg rigtig
har modtaget, og jeg sender Dem kassen tilbage med bændler og
tråde, som jeg nu har lavet på bedste måde. Pigens er indsvøbt
i uldtrøjen, og det til Dem selv er indsvøbt i et stykke papir, og
det skal alt benyttes på samme måde som tidligere tilsendt. Men
hvis at det nu ikke skulde hjælpe, må De eller pigen selv komme.
Herover jeg nu vil ønske dem begge en god forandring ved det
tilsendte, og de være takket og hilset fra mig.
Forbindtligst
P. Wilhimsens enke.

Omtrent ni år senere sender Rasmus Pedersen Niels
P. Larsen det her anførte brev :
Allerslev, den 4. juli 1892.
Gode venner!
Jeg sonder eder herved 3 sæt bånd til eders datter, og hun
skal have et om halsen og et om livet og bindes sammen foran på
brystet, og hun skal skifte med dem hver 9de dag. Når hun har
det sidste sæt på, ønsker jeg at høre fra eder. Trådene sættes der
tre af hver morgen og aften på det sted, hvor hun bryder, og til
lige skal hun smøres, med den salve ned ad rygbenet, og skuldre,
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sider og lidt i alle leddene, og hun må smøres 3 aftener ’ træk,
og så holdes der op 3 aftener. Og således bliver der ved, til hun
er smurt 9 gange. Nu ønsker jeg at høre fra eder om en 3 ugers
tid. Ønskende en god fremgang med det tilsendte, være I nu alle
venligt hilset fra mig og familie.
Med agtelse
Rasmus Pedersen.

På tredie side skriver Rasmus Pedersen recepten pä
den salve, han ønsker pigen skal smøres med :
„10 ører grøn skæversalve, 10 ører hjertenbenssalve, 10 ører
laurbærsalve og 10 ører dienssalve. Den sammenblandet på apo
teket“.

Ane Lisbeth Pedersdatter i Tjørnehoved,
Den yngste datter Ane Lisbeth Pedersdatter i Allerslev var sikkert den, som ved siden af sin ældre afdøde
søster Maren i Svennerup allerivrigst fortsatte sin moders
virksomhed som klog kone. Hun var født den 2. november
1853 i Tjørnehoved, og hun blev den 3. februar 1871 gift
med sin broder Hans svoger, snedker Hans Petersen fra
Skalsby i Mern sogn, født her den 7. maj 1845. Der bliver
ikke mindre end 11 børn født i ægteskabet, de fleste af
dem nævnt i folketællingslisten 1901. Deres navne og
fødselsdage kendes godt nok fra denne liste, men de for
ties her af hensyn til privatlivets fred. De bygger hus
1872 i den østlige udkant af Allerslev over mod Rekkende
og Tjørnehoved, men dog i nogen afstand fra barndoms
hjemmet, som nu fra 1957 ejes af kaptajn Topp i Øre
sundsfarten. Hun driver vistnok virksomhed som klog
kone lige til sin død 6. september 1920, men hendes mand
overlever hende i mange å r og dør først den 28. juni 1932.
Vi h a r allerede næ vnt Ane L isbeths stilehæ fte m ed

9 trylleformler 1866, men vi forbigik tidligere, at hun i
dette hæfte har afskrevet forskellige salmer og sange. Det
er jo, som før sagt, umuligt at se dette hæfte nærmere
efter, da det desværre er blevet tilintetgjort af Lands
arkivet i København, men F. Ohrt har i sit store kom-
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mentarværk „Da signed K rist“ 1927 s. 247 fremdraget
digtet „Barnedrømmen“, som han åbenbart tillægger Ane
Lisbeth, uden at være klar over, at det er et digt af
N. F. S. Grundtvig fra 1864 (Poetiske Skrifter IX s. 83),
som Ane Lisbeth citerer, selvfølgelig som et veltalende
udtryk for de gode T.jørnehovedfolks nationale trosbeken
delse :
Da tysken Danmark trued,
en pigelil i Fyn
i drømmelandet skued
fuldtrøstelig et syn.
Hun syntes nemt at kende
Vorherre sad til hest
med draget sværd i hænde,
som det kan tænkes bedst.
Da danske i stor kvide
for land og hus og hjem
Vorherre bad at ride
i deres spidse frem.
Vorherre dem bønhørte
og ind på tysken foer,
hans sværd sig ikke rørte,
men tysken sank til jord.
De styrt ed om så fage,
med dem kun døden stred,
der blev kun få tilbage,
dem danskeren slog ned.

Jeg anfører først et par optegnelser vedrørende Ane
Lisbeth Pedersdatters virksomhed som klog kone.
En arbejderkone fra Aversi, Anders Jensens kone,
født o. 1867 ved' Gisselfeld, har fortalt folkemindesamleren,
arbejdsmand Axel Rønnekilde Nielsen i Slagelse, o. 1935,
at den kloge kone i Tjørnehoved tog ud og gav konsulta
tion i Næstved. Hun havde et værelse hos en smed i Øster
gade, og der var altid fuldt hus. Arbejderkonen fortæller,
at hun og hendes første mand boede i Skuderløse, Te
strup sogn:
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„Vor ældste datter led af slappelse i blæren og’ kunde ikke
ligge tør. Vi gik da en morgen ved 3—4 tiden fra Skuderløse ad
Tjørnehoved til, for at søge den kloge kone der. E t nyt stykke bæn
del havde vi med, det vidste vi, vi skulde have. Den kloge kone tog
bændelet og mumlede over det og skar det da i tre stykker. Det
ene skulde jeg binde om tøsens hals med en knude. Det andet stykke
skulde jeg binde om tøsens liv med en knude. Det tredie stykke
skulde jeg binde i og mellem de to andre stykker. Endvidere fik
jeg en salve, som jeg skulde smøre barnet med i leddene, men frem 
for alt ikke i hjærtekulen. Det var mod. skæver, som den kloge kone
også mente, tøsen led af. Med denne salve skulde tøsen smøres tre
torsdage i træk. Bændlerne skulde sidde på pigen, til de rådnede.
Da de efter min mening var blevet fedtede og beskidte nok, tog jeg
en saks og klippede dem af. Derefter søgte jeg doktoren.“

Ganske anderledes begejstret for den unge Tjørnehovedkone er en ung Haslever Hans P. Pedersen, der som
højskoleelev på Askov i 1907 har sendt Dansk Folkeminde
samling følgende beretning:
Den kloge kone i Allerslev ved Præstø er en af Sjællands
mest kendte kloge koner. Hun har nemlig kureret mange menne
sker. Blandt de syge som jeg kender, der har søgt hende, er der
ingen, uden at de er bleven raske. Jeg har en søster Anna, som
for to år siden, altså 1905, blev syg. Hun søgte først byen Haslevs
to læger. Dernæst læge Christoffersen i Ringsted, men da det stadig
blev værre, søgte hun professor Maag samt professor Lorck i Næst
ved. Men det hjalp altsammen intet. I fjor efterår (1906) måtte
hun så gå til sengs. Lægen erklærede, at hun var hysterisk. Hun
skulde bort fra hjemmet og behandles med hårdhed. 14 dage efter
denne erklæring, den 22. november om aftenen, løb blodet kun i
den halve del af legemet, hun var fuldstændig iskold på den øvrige
del. Lægen blev straks tilkaldt, men han mente ikke, der var noget
at gøre, hun lever ikke til i morgen, erklærede han. Min moder
rejste så med sidste tog ad Præstø til, for at spørge den kloge
kone til råds. Klokken ett var hun i Allerslev og kom ind hos den
kloge kone. Så snart moder trådte ind, siger konen: „De er fra
Haslev, De har en datter, som er syg, og De har tillige en lille for
retning.“ Moder blev helt forbavset over den modtagelse. Konen
spørger så om min søsters navn og giver sig dernæst hen til sine
egne betragtninger en tid. Så giver hun moder nogle bånd, som
skulde bindes i håret og andre steder på tøjet, og moder rejser så
næste dag hjem med den besked. Da hun kommer hjem, hører hun
Annas stemme. Hun er nemlig kommen op og sidder i en lænestol
ved kakkelovnen. Moder bliver aldeles bestyrtet, og tror straks, at
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det er en død, som går igen. Men hun kommer snart på andre tan
ker. Min søster fortalte selv: „Da klokken var eet om natten, be
gyndte det at live op i mig, jeg følte, at blodet løb raskere, og jeg
mærkede, hvorledes min hukommelse vendte tilbage. Jeg havde ikke
kunnet huske noget de sidste to dage. Men jeg blev som født på ny.“

Den unge højskoleelev fra Haslev tilføjer i et NB.:
„Lad denne kvinde arbejde i fred og ro, hun er dygtigere
end ti læger tilsammen. Min søster har nemlig været
rask siden“.
Vi lægger mærke til, at den unge kloge kone er ind
stillet på at benytte sig af sin moders typiske fremgangs
måde, de indviede virkekraftige bændler, der overfører
den gamle kones velsignende helbredskraft til den syge,
og gør hende fuldstændig rask — når blot troen ikke
fattes.
I Vordingborg Nordre birks domsbog for 29. decem
ber 1892 findes der en meget udførlig og interessant dom,
afsagt af dommer Adam Vilhelm Hastrup i Præstø, der
tydeligt belyser Ane Lisbeths virksomhed som rejsende
klog kone i sin moders fodspor. Vi citerer væsentlige styk
ker af denne oplysende dom :
Under nærværende sag’ tiltales Lisbeth (eller Ane Lisbeth)
Pedersdatter, snedker Hans Pedersens hustru af Tjørnehoved, i
følge amtets ordre af 6. dec. 1892 for kvaksalveri.
Ved egen, med det iøvrig’t oplyste stemmende tilståelse, er
hun overbevist om at have gjort sig skyldig heri, idet hun, der ikke
har nogen som helst berettigelse til at udøve lægepraksis, såvel her
på egnen som andetsteds i længere tid har taget mange personer un
der kur eller givet disse råd for forskellige sygdomme, nemlig
„skjæver“, orm, blegsot, værk i lemmerne, gigt (nervegigt), kirtel
sygdom, øjensygdom, hoved- og tandpine, krampe og mulig tillige
for feber, idet hun har forklaret ikke at kunne mindes at have
bortvist nogen, der har søgt hendes bistand mod en af de nævnte
sygdomme. Til behandlingen af disse har tiltalte dels anvendt bånd
eller bændler, over hvilke hun har læst, idet hun har udtalt ordene:
Sødeste Jesus, sjælens læge
kom og lad dig dog bevæge
lige overfor synderinden din
og forhindre pinen hendes.
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og som efter hendes råd skulde anbringes enten på patienternes
legemer eller disses klæder, dels forskellige andre midler til ind
vortes eller udvortes brug som ormefrø og ormesukker, gul „dien
sal ve“, den kloge kones badevand, alt indkøbt på apoteket, samt
badevand, kogt på valnøddeblade. For behandlingen og de givne
råd har tiltalte vel nægtet at have forlangt betaling, men har der
imod erkendt at have taget imod, hvad der frivillig blev budt hende
eller betalt hende.
Hun har derhos foregivet altid at have troet på den gavn
lige og helbredende virkning af de fornævnte af hende anvendte
midler samt har benægtet at have forsikret patienterne om ar
kunne helbrede dem eller at have frarådet dem at søge lægehjælp.
Det er således oplyst, at tiltalte her på egnen har behandlet
nedennævnte sygdomstilfælde under følgende nærmere omstændig
heder:
Onsdag den 20. april 1892 henvendte bagersvend Christensens
hustru af Lundegårde sig til tiltalte for at indhente hendes råd
angående sit 4 år gamle stedbarn Johanne Sofie Frederikke 'Chri
stensens sygdom. Tiltalte undersøgte da barnets blottede ryg og
forordnede brugen af dienssalve, hvormed barnet skulde smøres
i leddene to gange om ugen, hvorhos hun medgav moderen 6 bånd,
som hun, mens denne var til stede, lavede af sort sytråd, idet hun
snoede fire stykker tråd sammen til eet bånd. Af disse havde de
tre bånd en længde af omtrent en alen, medens de tre andre var
r.oget kortere. Tiltalte holdt båndene i længere tid i den knyttede
hånd og gav dem derefter til barnets moder med pålæg om at give
barnet det længste bånd om livet og det korteste om halsen, og
således at båndene skulde aftages efter 9 dages forløb, hvorefter
et nyt sæt skulde anbringes, dog at de sidste bånd skulde slides
af. Tiltalte gav derhos den ordre, at båndene ikke måtte komme
på jorden, i hvilket tilfælde de skulde brændes, samt at de skulde
bindes med tre hårdknuder foran på barnets bryst, men i øvrigt
løseligt, dog således at barnet ikke tabte dem.
Det fornævnte barn afgik ved døden den 30. april, og liget
obduceredes den 2. maj. Så vel af obduktionserklæringen i forbin
delse med det øvrige under sagen oplyste, som af en af det søndre
sjællandske fysikat den 18. maj afgiven og under sagen fremlagt
erklæring fremgår det, at barnet havde lidt af en begyndende lungeli indebetændelse og en vidt fremskreden lammelse, derimod ikke af
rachitis, i daglig tale kaldet „skjæver“, for hvilken formodede sygdom
den tiltaltes råd var søgt — ligesom det i nævnte erklæring ud
tales, at katastrofen mulig kunde være undgået, når barnet var
kommen under kyndig lægebehandling, samt at den anbefalede
salve „dienssalve“ ... vistnok er temmelig uskadelig, men at denne
anvendelse er bevis for, at tiltalte ikke kender salvens sammen-
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sætning, eller véd, når den skal bruges, idet salven, der er mildnende og blødgørende på stivheder i leddene, som følge af lette
kontrakturer (dvs. sammentrækninger) af senerne, netop ikke skal
anvendes, hvor der findes slaphed og almindelig lammelse.
For behandlingen af det omtalte barn har tiltalte hverken
modtaget betaling eller tilsagn om betaling.
En gang i indeværende år har gårdmand Anders Jørgensens
enke i Nørre Mern søgt hjælp hos tiltalte for en datter, der led af
hoved- og tandpine. Tiltalte behandlede sygdommen ved at anbringe
nogle tråde i patientens særk og ved bortgangen „lod enken nogle
skillinger blive liggende“.
Hjulmand Niels Christensens hustru i Skibbinge har for flere
år siden søgt råd hos tiltalte for gigt. Hun fik bændler at bære
og gav derfor noget hør.
Gårdejer i Skibbinge Ole Rasmussens hustru har i sommer
søgt råd hos tiltalte mod gigt i et ben. Hun fik bændler og anvis
ning på hos apotekeren i Præstø at købe af „den kloge kones bade
vand“, og hun „lod en krone blive liggende“.
Husmand Jakob Nielsen, Rekkende, har for nogle år siden
søgt råd hos tiltalte for en datter, der led af blegsot. For hjælpen,
der bestod i bændler, betalte hun intet.
Husmand Jens Nielsen, Endegårde, har for 10—11 år siden
hos tiltalte søgt hjælp efter sit opgivende for gastrisk feber, medens
dog tiltalte ikke kan mindes at have behandlet ham for denne syg
dom. Han fik bændler og betalte en krone. Tiltalte har derhos be
handlet hans datter for øjensygdom, der efter tiltaltes forklaring
hidrører fra kirtelsyge. Behandlingen bestod i, at øjnene badedes
med vand, hvori var kogt valnøddeblade.
Gårdejer Hans Petersens hustru i Stenstrup har for 3—4 år
siden søgt råd hos tiltalte for gigt i den højre arm. Tiltalte læste
over armen, og tilrådede brug af den kloge kones badevand samt
erholdt betaling for hjælpen.
Det er derhos oplyst, at tiltalte har haft adskillige på Lolland
boende patienter under behandling, og at hun i de senere år een
gang årligt ved pinsetid har taget midlertidigt ophold dersteds,
og da har tilset de patienter, der forinden i denne anledning har
tilskrevet hende, ligesom tiltalte har erkendt, at hun på een i af
vigte sommer til hende derom rettet forespørgsel har erklæret sig
villig til at rejse til Lolland eller Falster for at behandle en der
boende patient, når denne forinden gav hende nærmere skriftlig
underretning.
Tiltalte har således opgivet at have behandlet følgende syg
domstilfælde på Lolland:
Hun har givet råd til vognmand Alexandersen i Sakskøbing
for behandlingen af hans plejedatter, der led af skjæver og blegHistorisk Samfund
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sot, og til gårdejer Jørgen Rasmussen Holse af Lille Slimminge
for behandling af hans datter Ane, som led af „skjæver“ eller noget
lignende sygdom, der behandledes med gul dienssalve og ormefrø
samt bændler. For sine råd modtog tiltalte intet vederlag, hvor
imod hun har vedgået, at fornævnte Alexandersen hver gang be
talte en del af de med hendes rejse til og fra Lolland forbundne
udgifter, at hun ikke har måttet betale for sit ophold hos Alexan
dersen eller fornævnte Jørgen Rasmussen, samt at hun af denne
og hans datter har modtaget adskillige gaver.
Gårdejer Lars Kock af Tårs, parcellist Lars Hansen, Maj
bølle, parcellist Jens Jørgensens hustru Margrethe ved Slimminge
skov samt enken efter gårdejer Otto, Karen Marie i Kragerup, alle
af Lolland, har tiltalte ligeledes gentagne gang behandlet eller
givet råd for værk i lænderne, gigt eller nervegigt, idet hun har
tilrådet brugen af bændler, og for behandlingen, der har taget
sin begyndelse for henholdsvis 1—2 eller 2—3 år siden, har tiltalte
modtaget den betaling, de pågældende frivilligt har ydet hende,
og som har udgjort hver gang et beløb fra 2 til 5 kroner.
Endelig har tiltalte erkendt i de sidste år årligt at have
opholdt sig midlertidig i Slagelse, og der at have taget for
skellige af byens beboere under behandling, således fæstemand
N. Pedersen for gigt, samt at hun har kureret på gårdejer Niels
Hansens lille søn i Fårdrup ved Slagelse for krampe, imod hvil
ken sygdom der anvendtes bændler.
For den af tiltalte, der er født 2. november 1853 og ikke fun
den forhen straffet, således udøvede virksomhed vil hun ikke kunne
undgå at ansees efter forordningen af 5. september 1794 § 5 og
lov af 3. marts 1854, og findes straffen under hensyn til det be
tydelige omfang, tiltaltes praxis har haft og den omstændighed,
at det fornævnte barn Johanne Christensens død mulig kunde være
undgået, idet det, i følge en af barnets fader under sagen fremsat
erklæring, må antages, at hendes behandling har afholdt forældrene
fra at tilkalde kyndig lægehjælp, at kunne ansættes til en til
Præstø amts fattigkasse tilfaldende bøde af 50 kr. Desuden skulde
tiltalte i salær betale 10 kr. til aktor, sagfører Nielsen og 10 kr.
til defensor sagfører Jensen.“

Kommentarer til denne dom i Præstø By- og A m ts
tidende for 2. januar 1893 er gået videre til „Aftenposten“
for 3. januar 1893. E t udklip af dette blad i Jens Kamps
manuskript Dansk Folketro, se udgaven 1943 s. 204—5,
bar Ohrt kendt og anvendt i sin udgave af Danmarks
trylleformler i s. 177 nr. 181 (sml. her s. 15), uden at
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kende den kloge kones virkelige navn. Kommentaren inde
holder kun et meget kort uddrag af dommen uden selv
stændig interesse.
Inger Christiansdatter Bentsen.
Jeg har tidligere nævnt, at der omkring 1890 findes
endnu en klog kone i Allerslev sogn foruden Ane Lisbeth
Pederdatter, nemlig Inger Christiansdatter Bentsen. Hun
er søskendebarn til Ane Marie Jeppesdatter, og hun er
født den 17. juni 1818, altså seks å r yngre end sin navn
kundige kusine. Hun er datter af smed Christian Olsen
i Tjørnehoved og Ane Poulsdatter, og hun er altså ældre
søster til Maren Christiansdatter, Francisca Carlsens
fortræffelige hjemmelskvinde 1855 til den ældste og
mærkeligste overlevering vi har om de kloge Tjørnehoved
folk, og deres lærermesterinde, den vandrende årelade
kone Lad-Stine, formentlig død i Tjørnehoved hos Karen
Hansdatter august 1816. Inger Christiansdatter blev den
24. april 1840 gift med enkemanden Hans Jensen i Tjørne
hoved. E fter hans død 12/ s 1845 blev hun i Allerslev kirke
den 6. m arts 1846 viet til husmand Christen Bendtsen,
født 27/„ 1816, som døde af svækkelse den 3. juni 1866. Hun
anføres i folketællingen 1880 som Inger Christiansen i
Tjørnehoved med plejesønnen Karl Peter Jensen, født 8/ , u
1868. Hun afgår ved døden på Tjørnehoved mark den 16.
m arts 1900. Når Ohrt Trylleformler II s. 22 kalder hende
Benthien, beror det på fejllæsning af Bendtsen i skrædder
N. K. Pedersens optegnelser i Dansk Folkemindesamling.
Inger Christiansdatter Bendtsens virksomhed som
klog kone belyses sikrest af den strenge dom, som overgik
hende den 14. oktober 1889, hvor dommer Hastrup i
Præstø dømte hende til simpelt fængsel i 30 dage for
kvaksalveri. Gennemlæser vi dommer Hastrups dom, vil
vi se, at der ikke nævnes et eneste ord om bændler og bånd,
som der læses hellige trylleformler over for a t gøre dem
virkekraftige mod sygdom og sot som hos hendes fræn
der, de andre ældre og yngre Tjørnehovedfolk; her er
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blot tale om almindeligt kedsommeligt kvaksalveri med
uheldige følger for den syge. Det hedder i denne dom :
I følge amtets ordre af 14. september 1889 tiltales Inger
Christiansdatter eller Bentzen af Allerslev mark under denne sag
for kvaksalveri, udøvet overfor ungkarl Anders Jørgen Andersen
af Mern, og ere de nærmere omstændigheder efter hendes egen
tilståelse og det iøvrigt oplyste følgende:
Fornævnte ungkarl, der efter opgivende er født 11. december
1870, fik i foråret 1887 en dårlig fod, og da dette onde efterhånden
forværredes, så at han, som da tjente i Skibbinge, ikke kunde for
rette sin tjeneste, kom han, som det må antages, kort efter nytår
1888 hjem til faderen Anders Hemmingsen i Mern. Efter aftale
med denne henvendte han sig til tiltalte, som derefter tog syg
dommen under behandling, og hvem patienten i den anledning flere
gange besøgte i den følgende tid, sidste gang efter hans opgivende
i rughøstens tid forrige år (1888), men efter tiltaltes formening
havde hun ham under behandling i det mindste til november for
rige år. Det er ikke godtgjort, at tiltalte har frarådet ham at søge
anden lægehjælp, men det må dog antages, at hun har forsikret ham,
at hun nok skulde kurere ham, når han fulgte de forskrifter, hun
gav ham, og at hun har ytret til ham, at lægen, hvis han søgte
en sådan, muligvis vilde skære i benet, og at det ikke var godt,
at der kom kniv til, samt at dette ikke var nødvendigt. Mod syg
dommen, som tiltalte først vil have antaget som kirtelsyge, men
med hensyn til hvilken hun senere, efter at den havde udbredt sig
videre, nok mente, at det i benet kunde være benedder, anvendte
hun igler og en af hende selv tilberedt salve, og på de steder, hvor
hun formodede, at der kunde trækkes til, et plaster, som hun lige
ledes selv tillavede, og så anbefalede hun grødomslag. For behand
lingen har hun modtaget tre kroners betaling, og hun har erkendt,
at hun ikke har nogen som helst berettigelse til at udøve lægepraxis.
Da det onde, hvoraf A. J. Andersen led, nemlig benedder,
bredte sig til andre legemsdele, og da også hans ene underkæbe blev
angrebet, henvendte hans fader sig til læge Smith H. Nielsen i Mern,
som den 4. maj i år fik sønnen under behandling, og kort efter i
forbindelse med distriktslæge Krebs i Vordingborg foretog forskel
lige operationer på ham, nemlig dels en amputation af det højre
ben under knæet, dels mindre operationer på højre hånd, højre
underkæbe, højre overarm og to ribben på venstre side. I følge
en af læge Nielsen under 20. juni d. år afgiven erklæring var da
alle sår lægte, patienten havde nu god brug af hånden, og der
var udsigt til, at han vilde komme til at gå som enhver anden, der
havde været genstand for en lignende amputation. I et den 3.
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august afholdt forhør erklærede patienten også, at han håbede at
kunne vænne sig til brugen af træben, som han da for få dage
siden havde fået.
Med hensyn til den af sigtede brugte behandling må det efter
de afgivne lægeerklæringer antages, at grødomslaget og salven i
og for sig har været uskadelig, at anvendelsen af igler og det be
nyttede plaster har været henholdsvis fejlagtig og højst uheldig,
at en kyndig behandling af patienten i tide sandsynligvis vilde
have sparet ham for mange lidelser, samt bevirket, at han i al
fald havde beholdt en brugbar fod, og at hans sygdom, derved at
han er blevet afholdt fra at søge ordentlig lægehjælp, fra en for
holdsvis ringe begyndelse har opnået en sådan intensitet og ud
bredelse og har anrettet en sådan ødelæggelse i forskellige ben
partier, at han for livstid er bleven en købling.
Efter det anførte vil den sigtede, som er født den 17. juni
1818, og som ikke tidligere findes straffet, men i en årrække har
givet sig af med at behandle lignende sygdomme, må være at anse
efter forordning af 5. september 1794 § 5 og lov af 3. marts 1854
med en straf, der, når henses til de sørgelige følger, hendes om
skrevne forhold har medført for den pågældende, skønnes at kunne
bestemmes til simpelt fængsel i 30 dage, og vil hun derhos være
at idømme sagens omkostninger, derunder salær til actor og de
fensor, hvis sagførelse har været lovlig, med 20 kroner til hver.

Inger Christiansdatter Bendtsen synes ikke at være
kendt i folkeoverleveringen, undtagen i en eneste mønsk
optegnelse ved skræder N. K. Pedersen i Borre november
1919, hvor han har besøgt den gamle vestmønske signemand tømrer Peder Henriksen i Tostenæs, Fanefjord sogn.
Han kan standse blod på ikke mindre end seks forskellige
måder. En tredie måde, som Inger Bentsen, den kloge
kone fra Allerslev mark (er død for nogle år siden) gerne
brugte, lød sådan:
Så vist som jomfru Marie var mø,
så vist skal dette blod stille stå.
I navnet Gud fader
i navnet Guds søn
i navnet Gud Helligånd, amen.

Jeg finder det rimeligt at antage, a t P er H enariksen
har forvekslet Inger Bendtsen og Lisbeth Pedersdatter i
Tjørnehoved. Retsforhøret 1889 antyder nemlig intet
som helst om, at Inger Bendtsen har anvendt trylleformler
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i sin praksis, sådan som Ane Marie Jeppesdatter og hen
des børn.
Otte år senere henvender lektor Ferdinand Ohrt sig
til Præstø amt om nærmere oplysninger om sagen mod
Inger Bendtsen, og han modtager den 19. november
1927 (se DFS. 1928/2) følgende svar:
... Akterne i sagen mod Inger 'Christiansdatter eller Bendtsen
af Allerslev mark beror ved amtet, og at der ikke deri findes nogen
trylleformel, udover at tiltalte har forklaret, at den af hende fore
tagne „læsning“ bestod i en påkaldelse eller bøn til Vorherre om
at hjælpe og lindre smerterne, samtidig med at hun lagde hånden
på de steder, som smertede mest; på samme måde læste hun over
de bånd, som hun leverede til indsyning i barnets tøj indvendig på
de steder, hvor smerterne var. Sigtede forsikrer, at hun sikkert
troede på, at såvel læsningen som båndene bragte hjælp, og at bar
net også syntes at finde lindring herved; havde hun ikke haft denne
tro, vilde hun ikke have anvendt disse midler.“

Jeg føler mig overbevist om, at det høje amt ligeledes
helt har forvekslet de to kloge koner fra samme sogn Lis
beth Pedersdatter, Tjørnehoved mark, domfældt 1892, og
Inger Bendtsen, domfældt 1889, idet retssagen mod Inger
Christiansdatter jo ikke antyder det allermindste om, at
Inger har anvendt den af Ane Marie og hendes datter Ane
Lisbeth anvendte typiske fremgangsmåde, indviede „læste“
bånd på det syge barns legeme, men kun almindeligt ked
sommeligt kvaksalveri med virkningsløse salver og skade
voldende plastre.
Naturligvis kan jeg tage fejl, så at de to sidste vidnes
byrd virkelig angår Inger Christiansdatter Bendtsen. 1
sidste fald har hun overtaget sit ældre, berømte søskende
barns Ane Marie Jeppesdatters typiske fremgangsmåder.
Andre kloge koner i Sydsjælland.
I virkeligheden er denne typiske fremgangsmåde, at
læse trylleformler over bånd eller bændler, som derved
bliver hellige og virkekraftige i ni døgn, for så vidt de
ikke i mellemtiden berører jorden, slet ikke nogen alminde
lig fremgangsmåde hos de kloge folk i Danmarks for-
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skellige egne. Man vil sikkert forgæves søge sidestykke i
museumsforstander H. P. Hansens og pastor Hans Kaus
fortræffelige, grundlæggende arbejder om kloge folk i
Vestjylland eller i Vejle amts vesteregne. Heller ikke de
berømteste jyske kloge koner, Maren Håning og hendes
dynasti i Vindblæs ved Løgstør (sml. Louise Rasmussens
bog 1927) synes at have anvendt denne typiske sydsjæl
landske fremgangsmåde. Men en tilsvarende fremgangs
måde finder vi derimod hos Rolighedskonen i Vallø, dvs.
Kirstine Nielsen i Rolighedshuset (12. april 1839—12. sept.
1914). Det hedder i „Dags-Telegrafen“ for 17. juli 1885
(sml. Jens Kamp Dansk Folketro 1943 s. 194) :
Den syge møder hos konen ved Vallø med et stort nøgle blår
garn. Den kloge kone læser da først en trylleformel over den an
grebne legemsdel. Derpå tager hun blårgarnet, læser også over
det og vikler det derpå tre gange om den syges krop, så at det dan
ner et kors på ryggen og på brystet. Derpå får vedkommende på
læg om, at han skal bære denne tråd på sit blotte legeme i tre
uger „fra tirsdag til tirsdag“. En tirsdagsaften efter solnedgang
skal så tråden tages af, men man må for alting endelig passe på,
at den ikke kommer til at røre ved jorden, hvorpå den brændes
på ildstedet. Med den følger da sygdommen, der således forlader
den syge, og på en eksemplarisk måde bliver tilintetgjort. At „den
kloge kone“ derhos bruger en del salve og andre kunster, er af
underordnet betydning. Det skal kun hjælpe til at drive sygdommen
over i tråden, for at den kan blive brændt.

Jeg kender foreløbig for lidt til Kirstine Nielsen i
Rolighedshuset, Vallø, til at jeg kan fastslå et eller andet
slægtskabs- eller bekendtskabsforhold til Tj ørnehovedkonerne, som ikke skulde være helt udenfor muligheder
nes grænse. Her har vi heldigvis navn og sikre data at
gå ud fra, men i andre tilfælde mangler navn og data i
sørgelig grad. Det gælder f. eks. et par optegnelser om
den kloge kone i Abbenæs, Vejlø sogn. I en optegnelse
fra 1936 fortæller arbejdsmand Jens Peder Pedersen i
Regerup, født o. 1870 i Lille Næsby:
Der boede en klog kone i Abbenæs ved Gaunø i Vejlø sogn,
hvor Susåen udmunder. Hun kurerede med bændler, som hun bandt
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om armen på den syge. Min moder har løbet fra Næsby derned
efter bændler til en, som alligevel døde af sin sygdom.

Det er rimeligvis, men dog ingenlunde helt sikkert,
den samme ukendte kone, som Henrik Pedersen i Maribo
1883 fortæller om (sml. Danske Sagn VI nr. 893).
I byen Abbenæs bor også en klog kone, der har hjulpet mange
stakler til deres helbred. Hun giver sig særlig af med at helbrede
små børn. Jeg har en slægtning, født 1866, han kunde ikke stå
oprejst på sine ben, da han var fyldt tre år, altså 1869, og havde
aldrig kunnet det, og der var forgæves søgt læge for den lille stak
kel. Så rejste hans plejemor til Abbenæs med drengen, og den
kloge kones råd var så udmærkede, at drengen kom sig i dagetal, og i
kort tid nåede til at gå ene. Det er sagt, at selv højtstående folk
søger denne kone, vist er det, at hun ikke nyder liden anseelse, og
der er dem, som mener, at hun er klogere end konen i Tjørnehoved.

E r der ikke nogen af Præstø historiske samfunds
medlemmer, der kan give oplysning om, hvem denne frem
ragende, men unavngivne kloge kone i Abbenæs monne
være ?
Henrik Pedersen har 1883 en anden, unavngiven klog
kone, som også sammenlignes med Tjørnehovedkonen.
I nærheden af Fakse boede o. 1873 en anden klog kone, som
næsten havde samme ry, som hende i Tjørnehoved, men lægerne
var så svært efter hende, og da det lod til, at hun skulde sættes
fast, var hun en skønne dag forsvundet fra egnen, før nogen ret
vidste af det. Huset stod øde, da rettens, folk var kommet for at
tage hende, hun var rejst til det frieste land i verden — Nord
amerika. (Danske Sagn VI nr. 892).

Hvem er mon denne kloge kone? er der ingen, som
kan give et tips derom?
Det kunde let være gået sådan, at vi slet ikke vidste,
hvem Tjørnehovedkonen var, for hun nævnes aldrig med
navn i optegnelserne, som ikke heller på forhånd er for
delt på de tre Tjørnehovedkoner fra o. år 1800 til 1920,
først Karen Hansdatter, denæst hendes datter Ane Marie
Jeppesdatter, og så hendes datter igen Ane Lisbeth Pedersdatter. Her er det navnet Ane Marie Jeppesdatter, som
viser vej. Nøglen først for Ohrt og derefter for mig, er
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ganske sikkert et udklip fra 1884 i Jens Kamps Dansk
Folketro F. 29 = udgaven, 1943 s. 205, hvor navn og døds
dag tydeligt angives. Så kan nøglet lettelig rulles helt op,
og vi kan opstille en udviklingshistorie, sådan som her er
sket. Lad mig derfor tilsidst afgørende understrege den
store vægt og værdi af personalhistoriske oplysninger om
kloge mænd og kvinder, side om side med alle fortælle
træk samt optegnelsesbøger — vi er ikke bange for djævlebogen Cyprianus i Dansk Folkemindesamling, vi har et
ret stort antal, men vi vilde gerne have mange flere. Alle
optegnelser til Dansk Folkemindesamling om sagn og tro
om kloge folk og heksefolk er kildestof, og ofte meget
værdifuldt kildestof, til vort folks kulturudvikling gen
nem tiderne.

EFTERSKRIFT
Min fortræffelige ven, arkivar i Slægtsgårdsarkivet P. K. Hotviansen har prøvet at løse Lad-Stines gåde. Han mener, at LadStine betyder den lade, den dovne Stine, og at hun må være ens
med et kvindemenneske Maren Kirstine Johansdatter Gjelf, som
allerede er nævnt i årbogen 1924, s. 160, og hvis data han har skaf
fet tilveje. Denne Stine er født i Præstø 1788, døbt den 2. april
1788 som uægte datter af skomagermester Johan Rasmussen Gjelf
og Anne Marie Rodian. Hun hører til de personer, der „af mage
lighed sky fast tjeneste“. Stine bliver, 41 år gammel gift den 16.
oktober 1829 i Allerslev kirke med enkemanden Peder Nielsen. Hun
døde allerede den 7. september 1831 kun 43 år gammel. Hun op
kaldes i Peder Nielsens tredie ægteskab med Ane Kirstine Larsdatter; den ældste datter, født 1833, hedder nemlig Maren Kirstine
Pedersdatter.
Hofmansen hævder, at den i Allerslev kirkebog for 11. au
gust 1816 nævnte ganske ukendte kvinde, som blev begravet her,
ikke kan være Lad-Stine, som jo ikke kan være ukendt for be
boerne i Tjørnehoved. Omvendt kan jeg hævde, at den Lad-Stine,
Hofmansen har hæftet sig ved, er for velkendt, og dog nærvnes
i de bevarede dokumenter ikke et ord om hendes virksomhed som
klog kvinde. Denne Stine er også mindst tyve år yngre, end man
kan formode den omvandrende ugifte kloge kone må være. Jeg lader
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bolden gå videre til interesserede stedshistorikere, der tilfældig
skulde finde det manglende og slående rigtige dokument om LadStine og hendes pesonlige forhold.
Under korrekturen har jeg opdaget, at den ældre Maren Chri
stiansdatter er død allerede 14. februar 1829, og at frk. Carlsens
hjemmelskvinde om Lad-Stine derfor må være den yngre Maren
Christiansdatter af andet kuld børn i Christian Olsens smedie,
født den 16. juni 1835. Maren d. y. kan næppe personligt have kendt
Lad-Stine, således som den 29 år ældre afdøde søster må antages
at have gjort. Hendes hjemmelsmand må antagelig være faderen,
som har stillet sig antipatisk til Lad-Stine, medens han i virkelig
heden i 1829 var forlover til den Stine, Hofmansen vil prøve at
identificere med Lad-Stine.
Jeg vil gerne takke hr. pastor Niels Overgaard, Allerslev, for
oplysninger fra Allerslev kirkebog især efter 1890.
H. Ellekilde.

Den kloge kone Ane Marie Jeppesdatter.

TAARNET
A f Holger Murk.

VORFRA man end så mod Vordingborg — inden for
en rimelig afstand — må synet i prins Jørgens tid
være fanget af tårnet. Fra et hug i skoven, fra en bakke
på overdrevet eller fra en fjern krog af hovmarken måtte
man, blot ved at kaste et blik i retningen af slottet, have
tårnet for øje. For bønderne som for de samfundslag, der
lå under dem, må det have stået som magtens symbol. Det
må have virket med en vis trussel. Det var rettens vogter.
Der var noget dystert over tårnet, som det lå der inden
for ringmuren med sine tunge, tætte mure, noget tillukket
og utilgængeligt med de få og små glugger og den eneste
adgangsdør ret højt oppe. — Enten bønderne kørte tredingsvis i lange kolonner ad Riddergade sønden om slot
og tårn på vej mod Færgegården, eller de ad Algade lå
på deres hovvej til et eller andet vesten for by og slot,
rejste tårnet sig ud mod voldgraven og højt over dem i
hele sin vælde. Flertallet — måske alle — må have følt
et vist ubehag ved at komme det så nær. Det var tårnet,
slottets fangetårn. Flere af dem kendte det godt nok —
også inde fra — fra nætter og dage. Havde de ikke selv
siddet der, så havde de måske gået vagt uden for det og
af og til kikket ind, når den svære egedør var blevet lindet
for at slippe lidt lys og luft ind; måske havde de også
været med at bære halm derind til „delinkventerne“. Sik
kert var det, at alle havde haft venner eller byfæller, som
havde siddet i tårnet, og det er muligt, at mødrene for
300 år siden kunne skræmme deres børn med: Pas på du

H
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ikke kommer i tårnet. Vi ved i al fald med sikkerhed, at
vendingen „at blive tårn et“ blev brugt og forstået af hver
mand i landsbyerne, såvidt tårnet spændte, hvilket vil sige
det ganske Sydsjælland. Navnet Gåsetårnet eller blot Gå
sen var måske nok kendt, men blev ikke anvendt på prins
Jørgens tid. I galgenhumør kunne bønder, som var sluppet
ud af tårnet, vel sige til fæller, som spurgte nyt, at de
havde været oppe „og gnavet gåsekød“, men betegnelsen
Gåsetårn blev ikke nævnt. Man sagde blot tårnet, og alle
vidste besked.
Vil vi i dag danne os et billede af, hvordan man levede
i og omkring tårnet for 250 til 300 år siden — altså om
kring prins Jørgens tid, — har vi to hovedkilder at gå
til: tårnet og tingbøgerne. Det første, som heldigvis står
endnu, kan give os megen og god viden, også om livet i
tårnet, men selv over for den bedst rustede med den mest
levende fantasi og indlevelsesevne tier tårnet til spørgs
mål som : hvem sad i tårnet, og hvorfor sad de der, hvor
længe og under hvilke forhold sad de der, hvad sagde de,
og hvad tænkte de, hvordan levede de, og hvorledes var
hygiejnen o. s. v., og disse spørgsmål forbliver helt eller
delvis ubesvaret. Her må vi gå til den anden kilde, som
kan være såre rig at øse af : Stensby Birks Tingbøger.
Men det må samtidig siges, at det kræver tålmod og stor
udholdenhed at få kilden til at springe; ja, springe gør
den vel aldrig ; viden til viden må indsamles dråbevis, som
guldvaskeren gør det, når han møjsommeligt af det uhyre
stof indsamler de gedigne, tunge korn, som så ved sam
mensmeltning kan blive til et stykke ædelt metal. Således
må tingbøgernes store stofmasse gennemsøges og sigtes,
før billedet af det, vi vil se, står klart ; helt klart kan man
vel aldrig få det, idet enhver besvarelse uvægerlig straks
rejser 10 nye spørgsmål.
Det må huskes, at tingbogen jo kun taler om hver
dagsagtige ting, som alle dengang vidste besked med, og
det har aldrig været dens opgave eller hensigt at sige
noget om tårnet, som en efterslægt — om hundrede år,
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P. C. Skovgaard: Gåsetårnet på Vordingborg Slotsruin.
Kun selve tårnet stod ved den tid, Skovgård tegnede det, som
rytterbonden havde set det.

når alt var glemt — kunne tage til sig som en beskrivelse ;
ja, meget af det, vi i dag gerne ville vide noget om, går
tingbogen måske endda udenom med forsæt. Vi må slutte
ud fra det visse, lægge kendsgerning til kendsgerning.
Bogens ord, tidens sprog, er aldrig tjent med at blive om
skrevet i nutidssprog. Det er, som noget af samtidens lugt
og lyd, der er os så nær gennem det skrevne ord på de
gulnede, fugtplettede blade i det stive skindbind, kende
ligt taber i buket ved at vandre herfra og over skrive
maskinen i bogtryk. Men det må jo gøres — som et sam
mendrag og med visse forklaringer.
❖

Det var kun muligt at komme ind eller ud af slottet
— her taget i videste forstand, som bønderne brugte dette
ord — igennem porten i porttårnet, der lå ved det nu
værende slotstorv — såfremt man da ikke ved stige eller
reb ville forsøge et eller andet sted at komme over ring-
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muren. Her i portstuen havde portneren sit faste stade,
og herfra vågede han over, hvem der kom og gik: smede,
røgtere, markvogtere, staldfolk i stutteriet, tærskere, lade
foged og udrider — de høje herrer i palæet taler vi slet
ikke om, men derimod om de mange hovbønder, enten de
nu kom for at skære hakkelse og gøre staldtjeneste eller
for at få udleveret såsæd til hovmarken, kom til kørsel
af gødning, hø eller korn — alle skulle herind for at have
deres ordrer, tredingvis eller enkeltvis. Men til portneren
i portstuen førtes også misdæderen og hver den, som af
en eller anden grund skulle hæftes i tårnet for lang eller
kort tid. Portneren var nemlig også fangevogter eller
fangegemmer, og kun han havde nøglen til tårnet, og kun
han måtte gå ind til fangerne. At være portner på Vor
dingborg slot var derfor en betroet stilling.
Ret inden for porten — på højre hånd — lå smedjen,
øksnestaldene og de to store lader, den gamle og den nye,
samt stutteriet med rendebanen — på venstre hånd skri
verstuen, tårnet og det gamle kancelli med de takkede
gavle, og helt ovre ved den søndre ringmur med fri udsigt
over noret mod den skovklædte halvø Oringe og videre
mod nære og fjernere strande lå fra omkring 1673 til ca.
1750 prins Jørgens palæ. E t „instrument“ må ikke glem
mes i denne forbindelse: træhesten. Den var faststående
og havde rimeligvis sin plads i nærheden af tårnet.
Om aftenen, når daglejere, tærskere og røgtere, som
ikke boede inden for ringmuren, var gået, og staldfolk,
som havde været et eller andet ærinde nede i byen, atter
var inden for slottets område, blev porten lukket. Der blev
holdt hustugt inden for slottets enemærker. Ingen natte
ravne blev lukket ind, og ingen uvedkommende tåltes inden
for muren efter mørkets frembrud. Denne forsigtighed
var taget ikke mindst af hensyn til den opgave, tårnet
havde. Fra slotsfoged til portner vågede man herover.
Slottet med dets mange bygninger, fra palæ til stalde,
og de mangfoldige former for liv, der rørte sig her inden
for muren, var en verden for sig og på sine områder en

Prins Jørgens P dise i året 1755. Fra N ov us Atlas Danicus.
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modsætning til byen og dens liv nedenfor. At amtmand,
slotsfoged og ridefoged følte sig hævet over borgerskabet,
er vel forståeligt, men at berider og staldfolk — som jo
alle var hans prinselige højheds tjenere — også betragtede
sig selv som stående udenfor og over, fik selvsagt af og
til modsætningerne til at tørne sammen. Borgernes første
instans i retssager var bytinget; men slottets tingsted lå
i Stensby.
Midt i dette brogede, mangeartede og til daglig rigt
pulserende liv, og noget nær lige langt fra porttårn som fra
palæ, lå tårnet, tillukket og utilnærmeligt med sit liv, de
mange og skiftende fanger, sat ind og taget ud. Nogle
slap vel efter en lille tu r „til hest“ atter hjem til lands
byen, andre måtte døje at få tyvens mærke uudsletteligt
svedet ind i huden, atter andre måtte „bastet og bundet“
passere porten på den lange vej til Bremerholm, og ende
lig var der ikke så helt få, der blev ført til Rakkerbanken
vesten for byen, — hvorfra ingen vendte tilbage.
Men der var dog også nogle — og endda overraskende
mange —, som selv forkortede opholdet i tårnet ved at
bryde ud, stige over muren ved nattetide og forsvinde,
og det er dem, vi i dag skylder meget af det, vi konkret
véd om tårnet og om det liv, der levedes her i prins Jør
gens tid.
Det eneste adgang til tårnet var en svær egetræsdør,
som sad et stykke oppe, og hvortil førte en trappe. Denne
dør var låset dag og nat med en stor taskelås, hvortil kun
portneren havde nøgle. Den blev efter sidste runde i en
sen aftentime afleveret til slotsfogeden.
Tiden for det ganske slot, for fanger som herrer, —
ja, vel også for de nærmest boende nede i byen, blev målt
af et „seyerværk“ øverst i tårnet. Det må have været et
stort og solidt tårnur, eftersom det endog tålte, at en fange
i 1718 her skaffede sig et solidt brækjern ved at afvride
en jernstiver. Endnu i 1723 kunne fangerne i tårnet gen
nem „seyerværkets“ slag høre natten timer skride.

Historisk Samfund

Engelsk stik: Ruins of King Valdemar’s Castle. Romantisk borgparti
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Ved fjællelofter var tårnet delt i flere adskilte stok
værk og aflukker. Der var 4 „logementer“, som hver kunne
tage sine fanger, og desuden fandtes „Svendekammeret,
Blokken og Putten“. For de sidstnævnte var der i visse
perioder døre med låse, men for de første kun „et overfald
af jern “ med en pind for.
Putten var „Vordingborgs slots dybeste hul“, og den,
der engang var blevet kastet herned, kunne „umulig ved
egen hjælp bortkomme“. Sad en „delinkvent“ så tilmed „på
livet“, således at dødsdommen var ham sikker, fik han i
mange tilfælde —, som om man fandt det nødvendigt at
understrege det umulige —, de „store tyvejern“ om hæn
der og fødder. Også i andre fangehuller og aflukker kunne
der ligge fanger med „bøjler og bolte“.
Fangevogteren var som sagt den eneste, som havde
lov til a t gå ind i tårnet til fangerne. Han bragte dem ma
den, morgen og aften, gik atter en runde, før han gik til
ro, — omkring ved 11 slet —, slog et slag på tårndøren
og „gav et kvæk fra sig“, — hans form for godnat, og
fangerne havde herefter kun deres eget selskab og „seyerværkets“ slag til at forkorte den lange nat med. De, der
sad sammen, kunne jo altid tale, så meget de lystede, men
ved høj tale eller råb var det naturligvis også muligt at
have kontakt med hverandre fra tårnets tag til Puttens
skidne bund. Her skal som et indskud lige henstilles tii
læserne blot a t forsøge at forestille sig, hvordan luften
har været inde i tårnets aflukker, i Svendekammer og i
Blokken for ikke at tale om nede i Putten, hvor alt jo drev
ned i, når døre og lemme var tillukket, og fjernelse af
„fækalier“ — ved natmanden — kun fandt sted nu og da
med store mellemrum.
Fangerne lå ikke på de nøgne f jælle. Årlig måtte bøn
derne levere halm til deres „fornødenhed“. Omkring 12
læs gik der til, når de var fuldt belagt.
Nyhedsstoffet kom ind i tårnet med nyindsatte fanger,
og nattens lange samtaler drejede sig først og fremmest
om det, der var gået forud for anholdelsen, og bekendelser

Parti ved Vordingborg ca. 1850. Håndkoloreret litografi. Topografisk unøjagtigt.
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om dette og hint, som det ikke havde været muligt at få
ud af „delinkventen“, da han eller hun stod på tinge, faldt
ofte i en sen nattetime i en fortrolig samtale og uden
tanke om, hvad dette kunne medføre. Men den gamle
drevne rotte, som var klog af erfaring, huskede altid det
gamle ord, „at intet skal siges videre om natten, end som
kan høres om dagen“.
Det var ingenlunde let at være portner og fangevogter
på Vordingborg slot. Havde han engang fået en fange in
den for tårndøren, måtte han svare til ham med sin per
son. Slap fangen ud, havde fangevogteren at gå ind i
hans sted. Tallet skulle stemme, og det hjalp ikke, at fange
vogteren ved nok så mange vidner kunne bevise, at han
havde sluttet desertøren i „jern med bolt og lås“, ikke hel
ler, at han kunne henvise til, at han ofte nok havde be
klaget sig over løse f jælle eller savnet taskelåse til Svende
kammeret eller til Blokken, „men ej nogen bekommet“.
Fangevogteren havde at svare til fangernes tilstede
værelse.
Sådan gik det fangevogter Hans Rasmussen i 1714,
som 3 fanger på een gang var rømt fra, og om hvem dom
men sagde: — „bør for sine utro fo rh o ld ----------- utro
mennesker til eksempel og sig selv til velfortjent straf —
------- straffes på Bremerholm udi fængsel og jern i år
og dag —“, og sådan gik det Hans Mønbo fire år senere.
At skrive de menneskers livsskæbne, der har passeret
igennem tårnet i de hundreder af år, det har været fange
tårn, lader sig selvsagt ikke gøre nu, — i givet fald ville
det også fylde bøger —, men lidt om enkelte skæbner lader
sig vel samle. Her skal dog kun i stærkt sammentrængt
form — i enkelte glimt — vises lidt af det, der fortæller
om livet ved og i tårnet for 250—300 år siden.
Natten imellem onsdag og torsdag den 22. september
1718 blev der begået indbrud hos præsten magister Krage
lund i Langebæk. Der blev stjålet noget tøj, og det viste
sig senere, at dette tyveri var afslutningen på en lang
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tyvetourne, der allerede var blevet startet helligtrekon
gersdag.
Det begyndte med, at Anders Holløse gik omkring og
„bad om brød“, men endte med, at han tog selv ved natte
tide, når alle sov. Han startede hos degnen i Giørstinge
og endte, som lige sagt, hos præsten i Langebæk, men her
imellem havde han været langt omkring fra Tybjerggård
i Midtsjælland til Egholm i Horns herred. Ofte var han
kommet ind i stuer, hvor nogen lå og sov, ja, var gået fra
det ene rum med sovende til det andet, men altid uden at
nogen vågnede, og når tyveriet blev kendt, var Anders
langt borte gennem mange sogne. Da han endeligt langt
om længe som fængslet stod for tingbogen i Stensby og
her blev spurgt om grunden til, at han altid vor sluppet
godt fra sine natlige indbrud og aldrig havde vækket
nogen, tilstod han, „at han havde en svineblære med sig,
som han blæste op i fandens navn, og samme vind slap
han ind i stuen, det første han kom ind, og når samme var
gjort, kunne ingen, enten de var vågne eller sovende, der
i huset gøre ham nogen skade, så længe han var der“. —
Hos degnen i Giørstinge var han kommet ind gennem køk
kenet, hvor der lå 3 personer og sov, og der brugte han
samme spil med svineblæren, som før er meldt. „Gik siden
ned i stuen og tog et lidet jernbundet skrin, som stod ved
sengen, hvor degnen og hans kone lå udi, og gik samme
vej tilbage igen, som han var indkommet“, uden at nogen
af de sovende vågnede eller evnede at gøre ham noget tak
ket være svineblæren.
Hvor meget man agtede på det med svineblæren i
Stensby i 1718, få r stå hen. Tingbogen siger kun, at
„samme blære blev taget fra ham, den tid han blev på
grebet“. — Der må dog endnu lige fortælles, at Anders
Holløse ikke i den senere tid havde været alene på sine
togter, men havde slået sig sammen med et kvindfolk ved
navn Anna Sofia. Hun havde ikke deltaget i selve tyve
rierne,, men havde holdt vagt og hjulpet ham med at bære
kosterne. Dagen efter indbruddet i Langebæk var de imid-
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lertid blevet uenige om fordelingen og var gået hver til sit.
Men Ørslevbønderne, til hvem de altså var nået, fattede
mistanke, anholdt dem og førte dem ud til slottet. Her blev
Anders kastet i Putten, medens Anna Sofia blev sluppet
op på et af lofterne i tårnet. Taskelåsen smækkede, og de
var indlemmet blandt fangegemmerens folk i tårnet.
Her sad i forvejen kun tyven Christian Mathiassen,
i Svendekammeret, hvis dør kun var lukket med „haspe
og pind“, da portner Hans Mønbo „ingen lås havde til
at sætte for døren“. Det mente han nu heller ikke var så
nødvendigt, eftersom den store tåskelås jo altid var ga
ranti for, a t ingen kunne komme ud af eller ind i tårnet.
Men Christian havde haft god tid til a t undersøge
brædderne i Svendekammeret ret nøje og havde opdaget,
at man ved at lirke lidt ved et par af dem, kunne få pinden
af haspen, så døren kunne åbnes. Det havde han naturlig
vis ikke nogen glæde af om dagen, når han kunne vente
portneren når som helst, men om natten gik han på besøg
i tårnet. Det var dog visse halve dage, Christian vidste,
at han var alene og ikke kunne vente nogen i tårnet. Det
var, når Hans Mønbo skulle føre de to sidstankomne,
Anders og Anna Sofia, til afhøring i Stensby, og den tid
forstod han at udnytte. Af det øverste loft brækkede han
et par løstsiddende brædder, og helt oppe under taget
fik han en lægte revet af og fik det til sidst alt stuvet ned
i putten til glæde for Anders, når han kom hjem fra tinge.
Endvidere havde han været oppe ved „seyerværket“, hvor
det lykkedes ham at vride et stykke jern af — anvendeligt
som brækjern og godt til sin tid.
Natten efter tingrejsen forhandlede de tre fanger
om, hvorledes og hvornår de bedst kunne spille deres kort,
og det blev til, at de skulle vente til den følgende nat, en
lørdag, før de vovede forsøget.
Da portneren var gået sin sidste runde lørdag nat,
havde sat haspe og pind for hvert lukke og hver lem samt
smækket med laskelåsen for egedøren, gik Christian i
arbejde. Tingbogen fortæller herom: „Henimod klokken
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11 om natten kom Christian ud af sit arresthul og lukte
lemmen op, som var over putten, og hjalp Anders sig op
imod det øverste. Da tog Christian ham i hånden og hjalp
ham ovenfor“. — Alt dette havde Anna Sofia naturligvis
tydeligt kunnet følge oppe i sit fangehul, og af lyden
kunne hun skønne, at de to var ved døren og altså søgte
at slippe for a t tage hende med, hvad de ellers havde lovet
under planlæggelsen. Hun råbte derfor ned til dem: „Ta
ger I ikke mig med, skal det ikke gå vel a f“. Det fik An
ders til hurtigt a t springe op ad trappen til hendes dør,
tage pinden fra og hviske: „Ti dog stille“. — „Da de nu
alle 3 var sammen, gik Anders og Christian hen og bræk
kede tårndøren af jernet med det stykke jern, Christian
om fredagen havde taget fra seyerværket, så de fik den
af hængslerne“.
Herved kom de ud af tårnet, men vi ved ikke, hvor
de krøb over ringmuren, eller kender nærmere til deres
vej før de står ved Færgegården. H erfra fulgte de stran
den ud mod Ore. De talte på vejen om at gå til Næstved,
hvor Anders havde „nogle penge og noget sølv nedgravet
under et træ “, men i Ore skov kom de fra hverandre, eller
rettere de to slap af med kvindfolket, som de skønnede
ville blive dem til besvær. — Denne anelse viste sig også
at være rigtig. Allerede dagen efter blev hun ude i Sallerup pågrebet af Jens Ladefoged og atter fø rt til Vording
borg slot. Nu var der igen to fanger i tårnet, Anna Sofia
og — fangevogteren Hans Mønbo.
Sammen blev de to af den nye fangevogter ført til
Stensby birketing den 9. december 1718. Hun blev an
klaget for sit vidende om det grove tyveri i Langebæk
præstegård samt for sin „undvigelse af arresten i tårn et“,
for hvilket der nedlægges påstand om „at dømmes til gal
gen“, han for „dom at lide angående trende fangers und
vigelse“, som grundet hans „uagtsomhed og forsømmelse
er udbrudt af deres fængsel og bortrømt“.
Mange tingdage skulle imidlertid gå, før disse sager
var modne til dom. Begge måtte sidde vinteren over, og
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som så mange før og efter dem døje dens kulde. Først den
31. marts afsiger birkefogeden sin dom — også over den
bortrømte Anders Holløse — således: Anna Sofia slipper
med livet, men skal „i spindehuset at arbejde sin livstid“.
Hans Mønbo skal 3 år på Bremerholm „og hans boeslod
til det høje herskab at være forbrudt“. Men Anders Jen
sen Holløse har „forbrudt sit liv til galgen, om han da kan
antræ f fes“.
Det ses ikke om han eller Christian er „antruffen“
senere, og deres skæbner er ukendt. Vi hører heller ikke
oftere om Anna Sofia. Spindehuset lukkede sig jo om
hende. Om Hans Mønbo fik sin straf eftergivet eller har
afsonet den helt eller delvis, ved vi ikke, men derimod
ses det, at han — eller er det en anden Hans Mønbo, dog
næppe — i 1723 atter er portner og fangegemmer på
Vordingborg slot. Hvad der ellers hænder i og omkring
tårnet i de følgende to år, er intet mindre end en række
spændende kriminalromaner, hvori Hans Mønbo spiller
sin rolle. Men det er en anden historie, og den skal ikke
fortælles her.
*
Alle kender følelsen ved efter flere års fravær atter
at vende tilbage til de kendte stier, man har trådt som
barn eller ganske ung. Alt synes formindsket, forkortet,
afbleget. Gensynet med tårnet — Gåsetårnet — er en
undtagelse herfra. Stadig ligger det der, overvældende
stort, og tungt — værdig af ælde. E r det ikke vokset, så
er vor interesse og ærbødighed for det vokset, men det
er ikke længere det Christian Wintherske søndagsbillede,
— guldgåsen, der glimter —, der er enerådende i stem
ningen om det. Tingbogens tale fra prins Jørgens tid om
bøndernes syn på tårnet ud fra det, de har oplevet i og
om det, kaster visse skygger og giver nu vort billede mere
perspektiv. Vi får et mere realistisk og historisk set rig
tigere billede. Har foranstående bidraget sit hertil, er
hensigten nået.
Holger Mtink.

„MIDDELALDERPLANTER“
PAA VORDINGBORG SLOTSBANKE
Af Jens Østergaard.

INDLEDNING.
vort land — fortrinsvis ved menneskers boliger : i gamle
landsbyer, landsbyprægede købstæder, tidligere klostre
og borgtomter — vil man ofte finde forskellige plante
arter, der i anvendelse staar hinanden nær saasom: læge
planter, krydderurter og prydplanter. Planterne er dels
hjemmehørende hos os (Apofyter), dels hjemmehørende
i fremmede egne og enten indførte eller indslæbne (Antroprochorer).
Af hvem de forskellige indførte og indslæbte planter
er bragt til vort land kan ingen oplysninger gives om.
Det skete i middelalderen, og der kan kun skønnes derom.
Mennesker drog ud fra hjemlandet og bosatte sig i vort
land, f. eks. munke fra England og Frankrig kom til Dan
mark og bosatte sig, oprettede eller forbedrede klostre og
medbragte eller foranledigede planter fra hjemlandet
sendt hertil. Eller — saaledes maa vi formode — prælater,
borgherrer, pilgrimme, udsendinge og andre drog syd
paa og havde planter, hvis nytte de havde lært at kende
i det fremmede, med tilbage til klostre, borge og byer,
og planterne havde egenskaber, der gjorde dem nyttige
for menneskene. De indførtes efterhaanden i mere eller
mindre udstrækning i de forskellige egne af landet.

I
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Apoteker J. Lind gennemrejste i sin tid vort land
og gjorde sig optegnelser om saadanne gammeldags plan
ter ved tidligere klostre (tomter eller herregaarde) og
borgtomter. Om de mange planter, han fandt, gjorde han
rede for i bogen „Lægeplanter“ (1918). Men bogen mang
ler omtale af Vordingborg Slotsbanke. Dog har faa borge
i landet saa straalende en historie gennem middelalderen
som Vordingborg Slot.
Borgen er grundlagt af kong Valdemar I, den var
Valdemarernes hovedsæde, Valdemar Atterdags yndlingsslot, 1540—42 endnu fæstning og efter en omtrent 600aarig tilværelse nedbrudt 1750—70 — endnu er tilbage
det anselige Gaasetaarn. Slotsbanken, der som bekendt
har betydelige ruiner, udgør henimod 3 ha.
Her maa naturligvis regnes med, at en del gammel
dags planter var dyrket i borgens have. Resens tegning
a f stedet viser, at slotsbanken paa østsiden inden for ring
muren havde Ormehafven og Hafven ved smedjen. Disse
havesteders omrids er i nutiden synlige i terræ net og paa
et kort (Trap: Danmark, 1921) benævnt „Ormehave“ og
„Urtehave“.
Relikter af havernes planter maa endnu findes paa
banken og dens omegn, og det maa blive et bidrag til slot
tets historie at faa konstateret talrigheden af dem.
PLANTEFUND.
1 sommeren 1957 gjorde jeg to planteekskursioner
til Vordingborg. Stederne, der gennemsøgtes, blev: Vor
dingborg Slotsbanke, terrænet mellem sydvolden og Oringe
Bugt (strandarealet), terrænet langs med Margrethestien
og skraaningen syd for byens kirke, den vestlige vold
grav ud for Kirketorvet og skraaningen langs med Karolinegangens nordside.
Planterne, som opnoteredes, er omtalt i den middel
alderlige litteratur indtil 1546 og findes nævnt hos : H ar
pestræng ved M. Kristensen, i det følgende betegnet HH,
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Det Arnemagnæanske H åndskrift ved V. Såby, beteg
net AM, Chr. Pedersens Lægebog, betegnet CP, og H.
Smiths vrtegaardt, betegnet HS.
Tvebo Nælde, Urtica dioeca, omtales af HH, AM og
HS. Fundet almindeligt ved ringmuren og andre steder.
Springknap, Parietaria officinalis, CP. Blev funden
uden for ringmuren i vest, formentlig forvildet fra den
ovenfor liggende historisk-botaniske have.
Humle, Humulus lupulus, HH, AM og HS. Den an
gives tidligere at have været en del forekommende, og
fandtes indtil for et par aar siden ved Margrethestien ;
den synes nu helt forvundet. Om dens medicinske anven
delse skriver HH: „hun rensær milt oc liuer oc hiajpær
theræ sykdom, oc gør a t pissæ“.
Almindelig Syre, Rumex acetosa, HH. Fundet i den
vestlige voldgrav ud for Kirketorvet.
Svaleurt, Chelidonium majus, HH, CP og HS. Denne
smukke plante er almindelig udbredt paa slotsbanken og
andre undersøgte steder. HH har anvisningen, at dens
gule saft sammen med andre stoffer (honning, eddike,
vin) kan benyttes mod øjensygdomme, „gulæ sot“, „tan
wærk“ o. fl. lidelser.
Peberrod, Armoracia lapathifolia, HH, AM og HS.
Den blev fundet i slotsbankens „Urtehave“ paa strand
arealet og ved Margrethestien. HH har anvendelse af den
sammen med Nigella (Nigella sativa) og andre tilsætnin
ger. Tidligere anvendt mod skørbug.
Marts-Viol, Viola adorata, HH og HS. Almindelig
ved slotsbankens ringm ur og skraaningen syd for kirken.
HS skriver: „Aff fioler giøris edicke, olie, zucker conserua ... oc syruper“.
Prikbladet Perikum, Hypericum perforatum, HS.
Blev fundet paa strandarealet og skraaningen syd for
kirken.
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Almindelig Katost, Malva silvestris, HH, AM og HS.
Meget udbredt paa selve slotsbanken og andre steder.
Rundbladet Katost, Malva neglecta, blev lundet i vold
graven vest for Kirketorvet. Blade og blomster anvendtes
især vel af den førstnævnte i medicinen. HH skriver:
,,takær man hænnæ swa sum ka[a]l, tha løsær hun bundæn qwith“.
Bidende Stenurt, Sedum acre, HH og HS. Paa den
vestlige ringmur.
Jordbær, Fragaria vesca, HS. I slotsbankens „Ormehave“.
Agermaane, Agrimonia eupatoria, HH og HE. Paa
slotsbanken.
Enbo Galdebær, Bryonia alba, CP og HS. Planten
blev 1905 af Wiinstedt noteret fundet paa slotsbanken i
et krat af hvidtjørn og bukketorn. CP har galdebær un
der navnene Brionia og Valske Roer, „som løbe op hoss
gerde“. Giftig; alsidig medicinsk anvendelse.
Pastinak, Pastinaca sativa, HH og HS. Paa strand
arealet.
Gulerod, Daucus carota, HH og H. Paa slotsbanken
c*g strandarealet.
Storblomstret Kongelys, Verbascum thapsiforme, og
Mørk Kongelys, V. nigrum, HH, CP og HS. Begge arter
blev 1905 af Wiinstedt noteret fundet paa slotsbanken;
førstnævnte lykkedes det mig ikke at finde, derimod sidst
nævnte. Storblomstret Kongelys (og Eiltet Kongelys,
som ikke blev fundet her) har i middelalderens dage gaaet
under navnene Tapsia, liusæbrand o. fl., og HS skriver
cm Konge lius, at rod og blomster, hver for sig eller sam
men, anvendtes indvortes mod „bugens daglige flydelse
Diarrhoa“, „stiller cc [dens] vred oc pine“ og mod „lunge
sotth eller hoste“ samt udvortes mod „vand i rindende
øgen“.
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Læge-Oksetunge, Anchusa officinalis, (HH), CP og
HS. Fundet paa slotsbanken og strandarealet. I medi
cinen har det fundet anvendelse: Roden mod hypocondri
og sygdom i underlivet. Bladene er paa nogle steder om
foraaret sammen med andre unge planter brugt som kaal.
Hundetunge, Cynoglossum officinale, AH og HS. Paa
slotsbankens sydlige del betydeligt udbredt. Tidligere be
nyttet som krampestillende og smertestillende middel.
Tandbæger, Ballota nigra, HS. Betydeligt udbredt:
paa slotsbanken, strandarealet og ved Karolinegangen.
Forskellig medicinsk anvendelse.
Hjertensfryd, Melissa officinalis, HH, CP og HS. En
enkelt gruppe nedenfor ringmuren mod øst. CP skriver
om dens anvendelse mod ufrugtbarhed hos kvinder.
Ask, Fraxinus excelsior, AM og HS. Nogle gamle
træer findes paa slotsbanken. AM skriver: „Tac æskæ
stauæ oc læg i eeld L=ildJ“, og vand, der udvindes, blan
des med honning og anvendes mod ørepine.
Hyld, Sambucus nigra, HH, AM og HS. Paa slots
banken. Dens blomster og frugter har haft og har endnu
anvendelse i medicinen — og i husholdningen.
Cikorie, Cichorium intybus, (HH) og HS. Paa slots
banken og strandarealet. Alsidig anvendelse.
Tordenskræppe, Pestilensurt, Rød Hestehov, Petasiies officinalis (P. hybridus (L) Gaert) kunne forventes
fundet i slottets nærhed, hvilket ikke blev tilfældet. Den
nævnes af Wiinstedt 1905 i den nærligennede Marienlyst
skov, og det er noget tvivlsomt, om den kan regnes med
til borgens lægeurter. HH’s nævnelse af thorth skræppe
i forbindelse med Boglossa, oxæ tungæ, giver nogen usik
kerhed om det er Tordenskræppe, der tales om. Men Niels
M. Aalborg skriver (1835 p. 268) om Pestelenzvrt :
„Denne vrt kaldis saa, fordi hun er en Lægdom mod Pe-
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stilentzis Forgift“. S. Paulli har senere en indgaaende om
tale af den.
Regnfang, Tanacetum vulgare, HS. Paa slotsbanken
og strandarealet. HS skriver : „Regnfans frø gør at suedis,
wddriffuer orme, stiller bugens pine, om den drickis med
honning oc win“.
Graa Bynke, Artemisia vulgaris, HH og HS.
slotsbanken og strandarealet, faa planter.

Paa

Almindelig Røllike, Achillea millefolium, HH, CP,
AM og HS. Paa slotsbanken. Alsidig anvendelse.
SLUTNING.
Det frem gaar af ovennævnte redegørelse, at et be
tydeligt antal gammeldags planter findes paa Vordingbork slotsbanke og nærmeste omegn. Af de fundne plan
ter maa man med rimelighed kunne paaregne en del dyr
ket i slottets have, nemlig: Humle, Svaleurt, Peberrod,
Marts-Viol, Katost, (Jordbær), Enbo Galdebær, Pastinak,
Kongelys, Gulerod, Læge-Oksetunge, Hundetunge, (Tand
bæger), Hjertensfryd, (Cikorie) og Regnfang. Det er
planter, som her i landet maa regnes forvildede fra tid
ligere dyrkning. De har ikke udgjort borghavens hele
plantebestand, men de har været dyrket — saaledes for
modes det — sammen med andre udprægede m adurter:
kaalarter, løg, roer o. fl. Maa de gamle planter kunne be
vares paa slotsbanken i tiden fremover.
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SVENSTRUP-SLÆGTEN NEERGAARD
BIDRAG TIL DENS GENEALOGI
Ved C. J. Tidemand-Dal.

ER findes tre slægter Neergaard, som er uden ind
byrdes forbindelse. Her omhandles de ældste led af
den kendte, særlig i 1700-tallet over Midtsjælland ud
bredte slægt af storlandbrugere.
Over denne slægt har cand. theol. A. Teilmann i
1845 udarbejdet en stamtavle på grundlag af et i 1790
af genealogen, cantor Gjessing forfattet udkast.
Danmarks adelsårbog for 1915 bringer en noget re
videret gengivelse af denne stamtavle med tilføjelse af
senere slægtsmedlemmer, men uden de i Teilmanns ud
gave medtagne sidelinier. Selv adelsårbogen har dog både
huller og positive fejl, som har foranlediget genealo
giske studier vedrørende slægtens ældste led, særlig
vedrørende stamfaderens 3. søn Sivert, om hvem op
lysningerne er mangelfulde. Gennem disse studier er
også fremkommet supplerende oplysninger vedrørende
hans brødre, hvorfor det er nødvendigt også at medtage
disse her.
Slægtens først kendte mand var Thomas Madsen
Neergaard, forpagter (hollænder) på Svenstrup ved Ring
sted, død i slutningen af 1600-tallet. Han kom fra gården
Nedergaard i Gredstrup sogn, Tyrsting H., Skanderborg
amt, hørende under hovedgården Mattrup. F ra hjemstedet
har han taget sit navn.

D
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Han efterlod sig 5 børn, heraf 3 sønner. Teilmann op
lyser, at et vers, sandsynligvis af Gjessing, findes på en
gammel stamtavle :
En bonde Thomas var og måtte ploven kjøre
Fra Jylland vilde Gud til Sjelland hannem føre.
Hvor han forpagter blev, tilsidst en holden mand
Hans sønnesøns 3 børn er nu i adelstand.
Gennem hele 1700-tallet og ind i 1800-tallet, sad
hans descendenter i stor udstrækning som forpagtere eller
ejere af hovedgårde, særlig i Sorø amt, men også i Kø
benhavns, Holbæk og Præstø amter, med enkelte afstik
kere til Fyn og Jylland.
Det samme gælder svigersønnerne. Foruden disse har
der i denne periode siddet ca. 25 af slægten som forpagtere
på hovedgårde, i Præstø amt på Gavnø, Gisselfeld, Hesede,
Tryggevælde, Billesborg, Liliendal, Høvdingsgård og
Juellinge. Som ejere har de siddet på 33 hovedgårde, i
Præstø amt på Grevensvænge, Sandbygård, Tågeskovgård, Alslev, Tryggevælde og Tybjerggård.
Af stamfaderens oldesønner blev to adlede. Af disses
descendenter sidder den ældre gren, Bruun de Neergaard,
endnu i dag på herregården Skjoldnæsholm. Den yngre
gren, Neergaard. sidder bl. a. på Førslev, Gunderslevholm,
og Gyldenholm, alle i Sorø amt.
Som grundlag for undersøgelserne er der gået ud
fra stamtavlen i adelsårbogen og benyttet Francisca Cansen: Rønnebæk Sogn og Peter Jensen: Efterretninger fra
Snesere Sogn og derefter gennemgået skifter og kirke
bøger. Opstillingen er i henhold til adelsårbogen med dens
nr.- og bogstavbetegnelse.
1. Johan Thomæsøn Neergaard til Fuglebjerggård (0.
Flakkebjerg H., købt 1721, solgt 1724) og Grevensvænge
(Hammer H., købt 1725), f. 15. dec. 1673 på Svenstrup,
1694 forpagter af Snedinge, siden Førslev, t 12. jan. 1737
på Grevensvænge; g. 1695 m. Sidsel Pedersdatter Wartberg f. 12. juni 1676 i København, f 8. april 1742.
Historisk Samfund

6

— 82 —
De ligger begravede i Rønnebæk kirke. Man ved ikke
hvem hun var datter af, men hun var sandsynligvis søster
til den velhavende vejer og måler på Holmen, Peder Wartberg, fader til generalprokurøren Jens Severin W. og høje
steretsadvokat Peter W. og Karen W., gift med Rasmus
Æreboe.
Franziska Carlsen skriver i „Rønnebæk Sogn“ om
ham: „imens han ejede denne gård (Gr. V.) synes det næ
sten, som om han 1730 har haft Gavnø i forpagtning og
da har boet der en tid ...“ I Rønnebæk birkebog nævnes
nemlig da „Madame Sidse Johan Thomesøns på Gavnø“,
medens hun i 1726—27 i kirkebogen benævnes som „Johan
Thomesøns Hustru på Grevens Vænge“.
I følge Veilø sogns kirkebog holdt hans 2 yngste døtre
bryllup den 26. juli 1730 i Gavnø kirke.
Gavnøs godshistorie kan ikke følges så langt tilbage,
og giver altså ingen oplysning.
Rigtigheden af ovennævnte antagelse blev bekræf
tet ved gennemgangen af skiftet efter den yngre bro
der Sivert, som døde 1724. Der blev afholdt samfrændeskifte, og i skrivelse til amtmanden over Vordingborg amt
meddeler Johan, at han sammen med Michel Johansen er
udvalgt til at foretage skiftet. Skiftet meddeles amtman
den i en skrivelse, hvori Johan betegner sig som „nu for
pagter på Gaunø. Datum Gaunøe d. 24. November 1729.
Johan Thommesen".
Der er ikke fundet nogen oplysning om, hvorlænge
han havde Gavnø i forpagtning.
1. Johan Thomæsøn (Neergaard) og hans hustru fik 4
sønner og 6 døtre, hvoraf kun kendes 3 sønner og 4
døtre, som alle opføres i adelsårbogen. De manglende
er antagelig døde i barnealderen. De 4 ældste anføres
her.
a. Johan Neergaard, det ældste barn, opgives i adels
årbogen som født i 1697, 1718 cand. theol., 1720
sognepræst til Snesere, t 11- nov. 1729.
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I Snesere kirkebog anføres under begravelser:
Ao. 1729 d. 21. nov. Johan Neergaard — æt. 34.
Han er således ikke født i 1697, men i slutningen
af 1695.
I kirkebogen skrives om ham, antagelig af efter
følgeren: „kom af hesten, blev hængende i stig
bøjlen, og bragt næsten død hjem“. P. Jensen giver
en nærmere beretning (s. 351—52) om ulykken,
som skal være sket på hjemvejen fra et mortens
gilde hos slægtningene på Askov mølle.
Wibergs præstehistorie opgiver, a t han 20. dec.
1720 blev „kaldet til succession“. Han blev derfor
først sognepræst efter formandens mag. Zakariasens død den 22. sept. 1727 og kom således kun til
at virke i embedet i 2 år.
Ventetiden har han vistnok tilbragt på Grevens
vænge.
b. Mette, f. 1699, f 1774, gift: 1°. med forpagter af
Holsteinborg Mogens Horsenius, 2°. 30. juli 1748
med daværende forpagter på Juellinge Johan Saaby,
senere ejer af Eskildstrup, som han 1755 købte af
sin svoger Peter Neergaard.
I Gunderslev sogns kirkebog nævnes 1719 blandt
faddere Mogens Pedersen, forpagter på Gundersløfholm. Denne må være identisk med Mogens
Horsenius.
I 1826 nævnes som faddere hendes broder Peter
Neergaard, forpagter på Gundersløfholm.
I 1728 nævnes som faddere forpagteren Peter
Neergaard og hans husholderske Mette på Gunders
løfholm.
I årene 1729, 1730 og 1731 nævnes også Marie
Sivertsdatter som fadder.
E fter 1731 findes hverken Peter Neergaard eller
Marie som faddere.
Af disse oplysninger må det sluttes, at Mogens
6*
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Horsenius først har været forpagter på Holstein
borg, derefter på Gunderslevholm, hvor han er død
senest 1726 og er blevet efterfulgt af svogeren Pe
ter Neergaard.
Hans enke Mette har derefter ført hus for brode
ren Peter, måske til dennes giftermål i 1742. E t
tegn på den nære forbindelse mellem de 2 søskende
er, at Peter N. køber Eskildstrup og derefter over
drager gården til hendes nye ægtemand.
c. Barbara f. 1700, f 19. okt 1784, gift c. 1718 med
sognepræst til Krummerup og Fuglebjerg, Johan
Nicolai Prom, f. 30. dec. 1688, 1 18. sept. 1759. E fter
traditionen nærede hun personlig meget liberale
anskuelser m. h. t. ægteskab.
d. Peter Johansen Neergaard, f. 13. dec. 1702, t 27.

aug. 1772. Adelsårbogens oplysninger kan supple
res med, at han i en ung alder blev forpagter af
Gunderslevholm efter sin svoger.
Med ham indtrådte slægten i storgodsejernes
række, og fra ham nedstammer de to tidligere
nævnte adelige linier. Af hans godser indgår dog
intet i slægtens nuværende besiddelser.
2. Mads Thomæsøn, forpagter ...
Gennem skiftet efter den yngre broder Sivert er det
konstateret, at han var forpagter på Lindholm, ved
Roskilde, omkring 1727. Herudover er intet endnu fun
det om ham.
a. Thomas Madsen Neergaard. Han blev 1763 degn
til Stenmagle og Stenlille, kaldet af greve Johan
Ludvig Holstein til Ledreborg. A. Petersen: Sjæl
lands stifts degnehistorie oplyser, at han i 1739 blev
forpagter på Aastrup.
3. Sivert Thomæsen Neergaard, ejer af Mogenstrup
mølle, gift med N.N.
Af børn nævnes her 3 sønner og 6 døtre.
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Det tidligere omtalte skifte efter „Sivart Thomme
sen“ benævner ham „forrige fopagter på Sæby Gaard“,
og oplyser, at han døde der. Han er dermed stedfæstet
i 1724; at dømme efter dåben af en del af hans børn,
nævnt i Sæby-Hallenslev kirkebog, må man slutte, at
han er kommet til Sæbygaard c. 1718. Hans tidligere
færd er ukendt. I henhold til samme kirkebog blev han
begravet den 2. juni 1724. Hans enke benævnes Karen
Niels Datter, nu boende i Aschous Mølle.
P. Jensen oplyser (s. 241), at mølleren Kristen Ber
thelsen var gift 1° med formandens datter Kirsten
Nielsdatter Sebastian, og at deres første barn, Berthel,
blev døbt 27. juni 1725, „baaret til Daaben af Hr. Jo
han Thomsen Neergaards Kiereste paa Grefuens Ven
ge“, samt at Askov mølle fra 1713—21 ejedes af
Niels Sebastian. Disse oplysninger førte til en under
søgelse af skiftet efter Sebastian, som viste sig at
hedde Sebbesen, og nævnte datter Kirsten at hedde
Karen. 1 skiftet nævnes, at hans første hustru Kirsten
Bodersdatter (Broderdtr.?) med hvem han havde bør
nene Sebbe Nielsen, 25 år gi., Gundel Nielsdatter, som
til ægte haver velfornemme Sr. Mikel Jacobsen, forp. på
Brorupgaard og Karen Nielsdatter. som haver til ægte
velfornemme Sr. Sivert Thommesen, forpagter på
Sæbygaard...
,
Familien Sebbesen synes således at have stået på
et ret højt socialt niveau, hvilket var almindeligt for
datidens møllere. Karens 2. mand Kristen Berthelsen
Siersted var af møllerfamilie fra Aagerup mølle, ikke
langt fra Sæbygaard. Denne møllerfamilie havde
slægtsforbindelse med slægten Neergaard.
P. Jensen skriver om ham. at han var en anset
mand, der holdt omgang med fornemme folk, og at
han var en intimere ven med præsten Neergaard i
Snesere. (Tidligere nævnt omkommet på hjemvejen
fra K. B.).
E fter møller Sebbesens død købte Sivert møllen på
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auktion og har antagelig drevet denne sammen med sin
forpagtning af Sæbygaard E fter hans død er enken
flyttet til møllen, hvor skiftet afholdes, og hvori de da
levende børn opføres.
Der er ingen dokumentation fundet vedrørende ejer
skab af Mogenstrup mølle.
Adelsårbogen opfører efternævnte børn a.—i. Deres
data opføres her i uddrag.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Thomas f. 1708.
Peder f. oktober 1714.
Palle f. 8. januar 1717.
Ellen f. 1718, gift med skovrider Andreas Thom
sen på Thurebyholm.
Barbara, gift med Johan Post i Slagelse.
Johanne, gift 10. april 1747 med sognepræst Frands
Henr. Jensen Parelius.
En datter.
En datter.
Kirstine, gift med forpagter af Antvorskov Niels
Thomsen.
Af disse beror „f“ Johanne på en fejltagelse,,
idet Parelius’s hustru var født Nørgaard.
Skiftet opfører først sønnerne, derefter døtrene.
I nedenstående opstilling er børnene opført i alders
orden med adelsårbogens bogstav i ( ).

1. Kirsten (i) 22 år, tien frue si. admiral Judichers i
Næstved, hendes arv er bestående hos mig.
2. Barbara (e) ... år, er gift med en mand i Slagelse,
naunl. Johan Rasmussen og af mig er udbetalt hen
des arv, som afkald skal skaffes for.
8. Thomas (a) 19 år, går i latinskole i Slagelse, ...
4. Marie, gi. 18 år, hendes lod er bestående hos min
broder Mads Thommesen, forpagter på Lindholm,

— 87 —
og pigen er hos min datter si. Mogens Pedersens
enke på Gundersløf.
5. Niels 17 år, hos mig.
6. Sivert, 16 år, lærer Feldbereder handwærch i Næst
ved hos Hans Hendrich Feldbereder sammesteds.
7. Peiter (b) 14 år, er hos forpagter Neergaard paa
Gundersløfholm.
8. Elsebeth, 121/2 år. E r hos min broder Mads Thommesen på Lindholm...
9. Palle (c) 12 år! er hjemme i Aschous mølle.
10. Ellen (d) 11 år.
11. Sophie, 9J/2 år, er og hjemme hos moderen...
12. Jørgen, 71/2 år gi., er og hos sin moder.
Udover disse børn har der været en søn Jørgen,
som er døbt 3. aug. 1719 og må være død før den
25. marts 1722, da næste søn Jørgen døbes.
Elisabeth og Palle må være tvillinger.
Skiftet viser, hvorledes børnene er blevet anbragt hos
forskellige familiemedlemmer, hvilket har givet ny oplys
ninger om disse.
Det er underskrevet Johan Thommesen.
Stamtavlen har ingen oplysninger om stamfaderen,
Thomas Madsen Neergaards 2 døtre, ligesom der i de
følgende generationer mangler meget oplyst.
Ud over det nye, som her er fremkommet, og som
væsentligst er resultatet af studiet vedrørende Sivert
Thommesen Neergaard, vil en systematisk gennemgang af
skifter og kirkebøger fra de egne, hvor slægten har været
bosat, sikkert kunne give mange ny oplysninger.
Endvidere tindes måske flere end her nævnte trykte
kilder, ligesom der antagelig kan findes skriftlige oplys
ninger, specielt i arkiverne vedrørende de godser slægten
har været knyttet til.
Det bemærkes, at navnene optræder med forskellig
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stavemåde, Sivert — Sivart — Sigvart, Thomæsøn, Thomesen, Thommesen, — og ofte uden tilføjelse af navnet
Neergaard.
En del af de fra kirkebøger og skifter fremsatte op
lysninger er givet af kontorchef G. Wellendorf, Køben
havn.
Forfatteren af herværende slægtsbidrag vil være tak
nemmelig for alle ny oplysninger, som ikke fremgår her
eller af adelsårbogen.

PRÆSTØ AMTS MUSEER
1956-57
NÆSTVED MUSEUM.
Udgifter:
Lønninger ..................
Lokaler ......................
Samlinger
..............
Inventar ......................
Andre udgifter ..........

Regnskab
kr. ø.
1.385,80
5.431,96
3.915,18
2.959,55
1.242,02
14.934,51

1956/57.

kr. ø.
Indtægter :
Tilskud fra undervisningsministeriet ... 3.950.00
Tilskud fra amter og
kommuner .............. 8.825,00
Andre tilskud .......... 2.305,00
Kontingenter .........
247,80
Renter
...............
15 73Ö.8Ö
Overskud at overføre
Overskud overført fra
til næste år .............. 7.056,93
forrige å r ............. .... 6.260,64
21.991,44
21.991.44
Besøgsantallet udgjorde fra 1. april—31. december 1956 429. På
grund af omflytning var museet lukket 1. jan.—31. marts 1957.
Erhvervelser.
På en auktion i København er indkøbt en gammel sølvske.
Gaver og deponeringer.
Fra dr. med. Vilh. Møller-Christensen er fra udgravningerne i
Set. Jørgensgården, Aaderup, modtaget skelettet af Hermann Holt
husen samt hans signet, endvidere enkelte andre spedalsk-angrebne
skeletdele.
Fra nedbrydningen af Gøyernes gård er modtaget bygningsdele
og en del fundne genstande.
Fra ledningsarbejder i Næstveds gader er modtaget fund, sær
lig keramiske, bl. a. mange interessante potteskår. Fra prøveudgravninger på Akseltorvet er modtaget munkesten, særlig ribbe
sten o. 1.
Fra bagermester Olsens nedrivning i Vinhusgade er modtaget
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overgangsfod og knægt fra en tidligere bindingsværksbygning samt
keramik.
F ra Næstved kommune er modtaget „De eligerede Borgere“s
seglstampe.
Gamle klædningsstykker, tekstiler o. 1. er modtaget fra frk.
Karen Poulsen, Herluf lille, godsejer Ghr. Gasmann, samt Bodil,
Maren og Ane Marie Andersen, Næstelsø, frkn. E. og I. HeinNielsen, frk. Hansigne Larsen, frk. Boller, alle Næstved. Genstande
af forskellig art er modtaget fra frk. Jensigne Johansen, Øverup,
Hansigne Nielsen, Herlufmagle, oberst Fog, fru giarm. Elise M.
Pedersen, fru Arndt Nielsen ,fru Frandsen, C. V. Larsen og hu
stru, møbelhdl. Petersen, og Fossing m. fl. alle i Næstved.
Det by- og egnshistoriske arkiv har modtaget daguerretypier
fra frk. Martha Olsen, endvidere gaver fra 'Charles Jensen, fru
Sofie Pedersen, møbelhdl. Jensen, kirkegårdsinspektør Stahlschmidt,
kunsthdl. Johan Hansen, boghdl. Georg Christensen, og købmand
Em Larsens forretning, alle i Næstved, endvidere fra gdr. Alb.
Schiøler, Toksværd.
Museets virksomhed.
Registreringen og omnummereringen af samlingerne er stadig
blevet fortsat.
Museet har fulgt udgravninger i byens gader, nedbrydningen
af Gøyegården og udgravninger her. Der er herved gjort en del
fund, som er indgået i museet, ligesom man har opnået mere kend
skab til Gøyegårdens og det gi. rådhus’s bygningshistorie.
C. J. Tidemand-Dal.
KØGE MUSEUM.
Regnskabsåret fra 1/4 1956 til 31/3 1957.
kr. ø.
Udgift :
Indtægt :
Lønninger m. v....... ..... 3.780,06 Tilskud fra undervis
Lokaler ................ ..... 11.876,15
ningsministeriet
Samlinger ............ ..... 2.040,27 Tilskud fra amter og
Andre udgifter .... ..... 1.419,05
kommuner ..............
19.115,53 Andre tilskud ..........
Entreindtægter
.......
Salg af kataloger m. v.
Lejeindtægt ..............
Renteindtægter ..........
Andre indtægter .......
Overskud

............ ..... 11,430,52
30.546,00

kr.

ø.

2 600,00

8.890,00
1.250,00
3.299,35
248,10
6.000,00
1.887,24
165,94
24.34063
Overskud fra forr. år 6.205,42
30 546,05

Besøget udgjorde 6997, hvoraf 567 udlændinge.
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Erhvervelser :
Sølvs-ke, udført af Christen Nielsen Stub; sølvske, udført af
Christoffer Jørgensen, sølvske, udført af David Willadsen, sølvhovedvandsæg, udført af Peter Ludvig Rongsted; 3 stk hjulmager
værktøj; en tobakskasse; geografibog fra 1797; udskåret manglebræt, hylde med krydderikrukker, gammel dukke, diverse andre
sager samt forskellige textiler, hvoraf kan fremhæves: Brudekjole
fra 1890-erne, kristentøj fra 1790, 2 par hjemmevævede forklæder,
særk, et par mønstrede bomuldshandsker.
Vagn Bro.

MØNS MUSEUM.
Udgifter:
Lønninger ..................
Lokaler ......................
Samlinger ..................
Andre udgifter ..........

Regnskab
kr. ø.
2.500,00
2.612,15
276,82
375,25
5.764,22

1956/57:

Indtægter :
kr. .0
Tilskud fra kommuner
og amt .................. 4.825,20
Medlemskontingent og
entréindtægter ......
656,12
Andre indtægter ......
337,88
5.819,33
Overført til næste år... 8.427,01 Overført fra forr. år... 8.327,90
14191,23
14.191,23

Det bemærkes, at regnskabet alene omfatter den ordinære drift,
medens restaureringen af den af kommunerne erhvervede ejendom
til museet er et særskilt regnskab.
Museet besøgtes i 1956 af 1124 gæster, hvoraf 613 var mønboere, 511 turister. Antallet af besøgende skolebørn udgjorde
kun 157.
Samlingerne forøgedes med 77 protokolnumre til 8,153. Ny
erhvervelserne var praktisk talt alle gaver. Da flere af dem er
medtaget i beretningen om det foregående år, skal kun nævnes, at
navnlig arkivet har modtaget en del materiale, således flere ud
stykningskort og foreningsprotokoller.
løvrigt prægedes året af den forestående flytning af museet
og et forceret arbejde med restaureringen af den fremtidige
museumsbygning.
J. L. Frederiksen.
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SYDSJÆLLANDS MUSEUM.
Regnskab 1956— 57.
Udgifter:
Indtægter :
kr. ø.
Kustodens løn o. brænd
Tilskud fra Vording
sel
..........................
borg by og amtet ... 2.300,00
Vedligeholdelse af byg
Tilskud fra sparekas
ning
......................
serne ......................
300,00
Entréindtægt
.......... 2.138,75 Tilgået samlingen ved
Indvundne renter
...
244,49
køb ..........................
......
Medlemskontingent ...
450,00 Andre udgifter
Udestående
..............
34,90
5.468,14
Kassebeh. fra forr. år 5.725,80 Kassebeholdn. at overf.
11.193,94

kr.

ø.

2.237,82
2.534,42
622,43
947,54
6.342,21
4.851,73
11,193,94

Byggefonden:
Indestående på bankbog 13.492,30
Indvunde renter ..........
683,02
14?175,02
Besøget var i 1956 6,255, der fordeler sig således: Skoler i
Præstø amt: 12 med 384 elever, andre skoler: 24 med 1201 elever,
besøgende iøvrigt 4670.
Museets samlinger er blevet forøget med 86 numre, hovedsage
lig gaver. Af disse kan fremhæves 32 stk. gammelt sadelmager
værktøj, 12 middelaldermønter fundet ved udgravning i Algade
i 1912, en fanespids med Chr IV navnetræk, våben fra friheds
kampen, et almueskab samt fuglebillede lavet af fjer.
T. Worsaae.

ÆLDRE ÅRGANGE
af samfundets årbøger kan købes hos samfundet for neden
nævnte priser; for medlemmer dog med 25 °/0 rabat:
Årgang
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1913 ................................................................ Kr. 8,00
1914........................................................................ .
2,80
1 9 1 5 ................................................................
„
6,00
1 9 1 6 ................................................................
„
2,80
1917................................................................
„ 12,00
1919................................................................
„
2,80
1920................................................................
„ 16,00
1924 ................................................................
„ 12,00
1925—26 à ....................................................
„ 6,00
1927—29 à ....................................................
„
2,80
1930 ................................................................
„ 10,00
1931—36 à ....................................................
„
2,80
1937 ................................................................
„
8,00
1938 ..........................................
„ 10,00
1940—42 à ....................................................
„
2,80
1943 ................................................................
„
6,00
1944 ................................................................
„ 10,00
1945—46 à ....................................................
„
2,80
1948 ................................................................
„
6,00
1949 ................................................................
„
2,80
1951—52 à ....................................................
„
2,80
1953 ................................................................
„ 6,00
1954—56 à ....................................................
„
4,00

Johs. C. Jessen: Præstø Amts Skolehistorie indtil
1830 (samt lærernes biografi)..................................

„

12,00

Alle priser er ekskl. porto.
Efternævnte publikationer kan gennem samfundet bestilles
til favørpris: „Fortid og N u tid “, udgivet af „Dansk historisk
Fællesforening“, p. a. kr. 10,00 (bogladepris 16,00 kr.)
„Arv og E je “, udgivet af „Dansk kulturhistorisk M useums
forening“, p. a. kr. 8,50 (bogladepris 12,00 kr.)
„Fra Nationalm useets arbejdsm ark“, p. t. kr. 15,00 p. a.
(bogladepris 17,50 kr.)
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