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NÆSBYHOLM OG DENS EJERE
GENNEM TIDERNE
Ved L. F. la Cour.
Aaringer, vi nu gennemlever, har rummet og rum
DEmer
forskellige Mærkedage i Næsbyholms Historie.
I 1935 var der gaaet 350 Aar, siden Næsbyholm rejstes
i sin nuværende Skikkelse og paa sin nuværende Plads af
Hr. Sten Brahe og Fru Birgitte Rosenkrantz, den 20. De
cember 1935 var det 150 Aar, siden Kammerherre Chr.
Rønnenkamp blev født, sidste Aar (eller i Aar) er det
100 Aar, siden han overtog Godset og endelig den 27. Jan.
1937 er det 100 Aar siden, han døde. Foranlediget herved
skal der paa de følgende Sider gives en kortfattet Skildring
af Næsbyholms Historie gennem Tiderne, hvortil der, om
alt gaar vel, næste A ar vil knytte sig en Fremstilling af
Kammerherre Christian Rønnenkamp og Hustru, Kam
merherreinde Jessy Caroline f. Howdens, Liv og Virke og
nogle afsluttende Bemærkninger om Næsbyholm i de sidste
70 Aar.
Foruden den almindelig tilgængelige, trykte Littera
tur har det været af stor Betydning for Udarbejdelsen af
den følgende Skildring, at jeg har haft Adgang til et om
fangsrigt Manuskript (300 S.) : Om Næsby Sogn og Næs
byholm samt Tyvelse Sogn i gamle Dage, som nu afdøde,
tidl. Kommunelærer Niels Stenfeldt har forfattet, og som
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velvilligst er blevet mig laant af den nuværende Besidder
af Næsbyholm og Bavelse, Jessy Howden-Rønnenkamp
Baronesse Hoick, hvorfor jeg her aflægger min bedste Tak.
*
i Upsala findes opbevaret en
{ Universitetsbiblioteket
plattysk Bønnebog fra det 15. Aarhundrede (Cod. Ups.
C. 496), og paa denne Bogs sidste Blade er der — rimelig
vis af Hr. Otte Ottesen Rosenkrantz’ Hustru, Fru Ide
Gøye — i det 16de Aarhundrede nedskrevet nogle Opteg
nelser, som har den største Interesse for enhver, der be
skæftiger sig med Næsbyholms Historie. Vi læser der
bl. a. : 1553 den Fredag efter Skt. Mikkelsdag, da flyttede
vi af Nesby og her ned til Nesbyholm, en Meddelelse, som
har fundet ejendommelige Bekræftelser i vore Dage.
Umiddelbart Øst for Næsby Kirke og Præstegaard,
paa Huslodden Matr.-Nr. 2a af Næsby, er der paa flad
Mark truffet Fundamenter, og der oppløjes stadig Mur
sten. Følger man Vejen, der gaar Nord om Kirken og
Præstegaarden, vil man efter at have passeret disse hur
tig t naa hen til et lille Hus, som ligger paa højre Haand.
Ifølge Ejerens Udsagn har han umiddelbart Syd for Have
gærdet truffet paa et meget svært, 2 Meter bredt Funda
ment af raa Kampesten i Længderetning Øst—Vest, og
paa Marken Syd derfor findes talrige Munkesten. Terrainet falder mod Syd, men der er ikke Spor af Grave.
Her har altsaa efter al Sandsynlighed, den ældste Næsbygaard ligget, den, som blandt sine Beboere ogsaa havde
Nedskriveren af ovenstaaende Linjer, indtil Æ gteparret,
hendes Husbond og hun selv, 1553 brød op og slog sig
ned paa et nyt Slot, nær ved det nuværende Næsbyholm.
I 1918 blev der 30 Meter Øst for den nuværende
Hovedbygning, paa Skraaningen der, fundet Fundamenter
af en firesidet svær Bygning. Muren var udvendig af
Kampesten, ellers af Munkesten. Man fandt en hvælvet
Kælder, bygget af Munkesten, med et Gulv af toppede
Brosten, som laa 3 m lavere end Gulvet i Næsbyholms
Stueetage (Verandaen). Der fandtes bl. a. et Brændejern

(til at mærke løsgaaende Kreaturer med), som bar Sten
Brahes Forbogstaver, — han har vel boet her, mens han
lod det nuværende Næsbyholm — eller, for at tale korrekt,
det Næsbyholm, der stod, til Branden ødelagde det —
rejse sig i 1585.
Der har altsaa, saavidt man kan forstaa, været 3
forskellige Gaarde efter hverandre, først Øst for Kirken
(naar denne oprindelig er opført, ved ingen), dernæst
lidt Øst for den nuværende Hovedbygning (sikkert opført
af Otte Rosenkrantz og Ide Gøye 1553) og endelig den
sidste, den nuværende, som skyldtes Sten Brahe og Fru
Birgitte Rosenkrantz og stammer fra 1585.
Den første E jer af Næsby, som Historien omtaler, er
Anders Olufsen Lunge, der levede paa Dronning Margretes
Tid og i Aaret 1400 tilbyttede sig 6 Gaarde i Næsby og
3 Gaarde i Ingelstofte (nu Engelstofte), som han knytte
de sammen med den Brydegaard, han i Forvejen ejede,
og derved grundede Hovedgaarden. Meget er det ikke, vi
ved om ham. Gentagne Gange støder man paa hans Navn
som Vidne paa Købekontrakter fra 1381 til 1399, og han
kalder sig som Regel Anders Olatfssøn Lunge de Nesby.
Forøvrigt ved vi, at han var en anset Mand, der maatte
give Møde, naar vigtige Sager skulde afgøres. Saaledes
var han blandt dem, der i Aaret 1401 i Helsingborg be
seglede Dronning Margretes Testamente. Han var gift
med Elisif Grubbe, som nævnes af hendes Mand i Brev
fra 1392, hvori han erklærer at have solgt og bortskødet
„al den Del, min Hustru Ælsæf Pætersdater Grubbe ejer
i Skullerupgaard“. Men hun maa være død inden 1407,
og han maa have indgaaet nyt Ægteskab, for det Aar
skrives der, at Hr. Anders Olssøn af Nesby og hans Hu
stru Fru Margareta og hendes Broder Hanneke van Ahlefeldt skøder noget Gods til Dronning Margrete. Han døde
1408 og ligger begravet i Roskilde Domkirke, hvor hans
Gravsten ligger den Dag i Dag.
Som Ejer af Næsby (eller Næsbygaard) efter ham
møder vi hans Søn, Oluf Andersen Lunge, om hvem vi
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heller ikke ved ret meget. Som Vidne i et Brev 1424 skri
ver han sig Oluf Lunge af Nesby, og mange Aar efter,
i 1442, er han med som Dommer paa Sjællands Lands
ting i Ringsted og underskrev sig som Ridder Hr. Oluf
Andersson Lunge, Høvedsmand paa Skivehus. 1449 var
han vistnok Medlem af Rigens Raad, hørte altsaa til Lan
dets allerbedste Mænd. Han var gift med Christence
Axelsdatter Thott. Tilsyneladende har han dog ikke været
Eneejer af Næsby. I hvert Fald nævnes ligefra 1420 en
Broder Jep (Jacob) Andersen Lunge, der skrev sig „til
Nesby“ ligesom Broderen. 1448 var han Rigsraad, hvad
der viser, at han var Stormand ligesom Faderen og Brode
ren. Mange Gange maatte han drage udenlands som Ud
sending fra Danmark, jævnlig var han paa Rejser med
Kongen og var saaledes med til at besegle Forenings
akten mellem de nordiske Riger. Endnu 1451 levede han,
men 1453 omtales han som død. Han havde ladet sig
indskrive i Dødebogen ved St. Peders Kloster i Næstved,
for at Brødrene hvert Aar paa hans Dødsdag skulde bede
en Bøn for hans Sjæl. Han var gift med Elitze Jensdatter
Finkenove, men da de ingen Børn havde, gik Gaarden
efter hans og hans Hustrus Død over til Oluf Andersen
Lunges Søn, Oluf Olufsen Lunge, om hvem vi ikke ved
andet, end at han døde som Slægtens sidste Mand. Da
hans Moder var en Thott, gik Næsbygaard derefter over
til denne Slægt. Hvor meget Gods der da hørte til Gaar
den, ved vi intet om, men det har sikkert ikke drejet sig
om Smaating, da der stadig nævnes flere samtidige
Ejere, hver med sin Part. Saaledes hører vi allerede fra
1450 Laurens Axelsøn Thott nævne. Han var en Søn af
den kendte Rigsraad Axel Pedersen Thott til Herlev, var
altsaa en af de 9 saakaldte „Axelsønner“, af hvilke flere
kom til at spille en fremtrædende, men ikke altid lige
rosværdig Rolle i Nordens Historie. Da Faderen døde
(1447), var Laurens Axelsøn Thott endnu umyndig, men
3 Aar efter lod han sig indskrive i Næstvedklostrets Dødebog sammen med sin Frue Karen Jonsdatter V iffert og
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deres to Børn, Sønnen Axel Laurensøn Thott og Datte
ren Jomfru Anne, og 1459 nævnes han som Ridder. Naar
han blev Ejer (eller Medejer) af Næsbygaard, vides ikke,
men 1465 nævnes han som Lensmand paa Stege og s. A.
en enkelt Gang som Rigsraad. Trods dette følte han —
og flere af hans Brødre — sig ikke bundet til Danmark;
de drog til Sverige, sendte Christian den Første deres
Opsigelsesbreve og sluttede sig til Modkongen, Karl
Knutsson. Det var i Aaret 1466, og selvfølgelig krænkede
det den danske Konge paa det dybeste. „Sikkert har ingen
Begivenhed bragt Kongens Sind til at bruse op i over
strømmende Harme som dette lumpne Frafald af hans
egne svorne Mænd. De følgende 6 Aar beherskedes han
helt af et eneste brændende Ønske om Hævn over For
ræderne.“ Allerede i Efteraaret 1467 dømtes Laurens
og to af hans Brødre til at have deres Fædrenegods for
brudt (han gik derved tabt af Næsbyholm), Kongen fik
Ret til at tilbageholde alle Forleninger af Krongodset og
andre Kronens Indtægter (Laurens havde Skælskør i Forlening) samt en Tredjedel af Aarsindtægterne af alle
Pantelen. Men nogle Aar efter bilagdes Stridighederne;
skønt det medførte, at Laurens Thott fik Næsbygaard
og Skælskør tilbage, vendte han dog ikke hjem til Dan
mark, opholdt sig hovedsagelig i Finland, hvor han var
bleven Lensmand paa Raseborg og døde der 1483. E fter
sin Hustrus Død (hun druknede sammen med en Søn ved
at køre over Isen paa en Sø i Sverige), havde han ægtet
Karina Eriksdatter Niepertz af svensk Afstamning.
Ved Laurens Axelsen Thotts Død begyndte en Række
Arveforhandlinger om Fordelingen af hans Gods mellem
hans 4 Børn, en Søn cg tre Døtre, men det trak saare
længe ud med at komme til en Afgørelse. Døtrene, Anna
(af 1. Ægteskab) og Margrethe og Ingeborg (af 2. Æ gte
skab), blev optaget i Huset hos deres Fætter, den kendte
Niels Bosøn Grip paa Vinäs i Södermanland for at op
drages og var der, mens Arveforhandlingerne stod paa,
men endelig sluttedes der Forlig, der bl. a. bestemte, at
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Jomfru Anna Laurensdatter Thod skulde have Næsbygaard. Denne Ejendom var imidlertid i Aarenes Løb
bleven forsømt og medtaget. Til at varetage Børnenes
Interesser var en anden Fætter af dem, Bengt Aagesen
til Hjuleberg, bleven valgt, men han undlod at tage sig
af sit Hverv i en saadan Grad, at der — med Kongens
Billigelse — blev sat en anden i Stedet, ogsaa en Slægt
ning af dem, Hans Bille til Egede. Og dette medførte
naturligvis, at denne unge Adelsmand og Jomfru Anna
hyppigere end hidtil mødtes, og da de fik Godvilje til hin
anden, og det var Slægtens Ønske, at de skulde indgaa
Ægteskab med hinanden, føjede det sig saaledes, at der
1494 holdtes Jaord og to Aar senere (26. Maj 1496) Bryl
lup, efter at Kongen ogsaa dertil havde givet sit Samtykke,
hvad der var nødvendigt, naar Formynderen skulde ægte
sin Myndling. Brudgommens Moder, Fru Ermegaard
Frille, sørgede for, at Næsbygaard, der, som ovenfor
nævnt, da laa oppe i Byen Næsby og ikke hvor det nu
værende Herresæde har sin Plads, blev istandsat, for at
det kunde tage imod de nygifte. Brudeudstyret skulde
købes i Danmark, „det findes jo bedre der end her i Sve
rige,“ skriver Niels Bosøn. Hestene agter de ældre Slægt
ninge derimod at sende fra Sverige til Næsbygaard. Den
venlige og godsindede Niels Bosøn skriver i Brev, dat.
ir,/ 12 1595 til Fru Ermegaard om sin Glæde ved det forestaaende Ægteskab og siger bl. a .: „...den hellige Tre
foldighed give dem det til Lykke og Glæde... Og tykkes
det mig vel at være af hele mit Hjærte, at saa er. Gud
være lovet, at deres Kærlighed cg Vilje drog overens ...
I hvilken Maade jeg kan være Eder og min kære Broder
og den gode Jomfru til al Vilje og Kærlighed, skal I altid
finde mig velvillig til. Eder hermed den almægtigste Gud
befalendes! Raad og byd over mig som over eders kære
Broder.“ — Men det blev kun en kortvarig Lykke for de
to unge. To Aar efter maatte Hans Bille følge sin unge
Hustru og sit nyfødte Barn til Graven. Sandsynligvis har
de i disse Aar boet paa Næsbygaard ; i hvert Fald skriver
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han sig siden til denne Gaard. Paa et Diplom af
1500
staar der som Underskrift „Hans Bille i Næsby“. Selv
levede han til 1542. 1502 var han bleven Rigsraad, 1505
en af Hærens øverste Befalingsmænd paa Kong Hans’
Tog mod Stockholm ! 1514 blev han Ridder, 1515 var han
med paa Sendefærden, der skulde hente Elisabeth,
Chr. IPs vordende Brud; lige til 1535 var han Lensmand
paa Skjoldnæs, men da han under Grevefejden sluttede
sig til Grev Christoffer, og det blev Hertug Christian, der
sejrede, mistede han sin Plads i Rigsraadet og sit Len.
Næsbygaard kom Hans Bille først til at eje, efter at hans
og Anna Lau rensdatters Barn var født, — det skal have
overlevet Moderen en kort Stund. Havde det været død
født eller havde Ægtefolkene ikke faaet noget Barn sam
men, vilde Hustruens Gods efter Loven være gaaet ham
forbi og over til hendes Slægt. Det var imidlertid ikke hele
Gaarden, han fik, kun en Femtedel, men Ejernavnet var
knyttet til den. Maaske har Hans Bille da kort efter 1500
afhændet sin P art til sin afdøde Hustrus Broder Axel
Laurensen, som 1504 lovede at betale sin Søster Annas
testamentariske Gave til Antvorskov, hvor hun formodent
lig er bleven begravet.
Axel Laurensøn Thott beholdt imidlertid ikke Næsby
gaard ret længe; han længtes mod sine Slægtninge, der
var gaaet over paa svensk Side. Hans to Søstre, Mar
grethe og Ingeborg, var saaledes gift henholdsvis med
Christiern Bengtsson Oxenstierna og Niels Eskildsson
Banér, og da disse førte Avindsskjold mod Danmark, lod
Kong Hans sig deres Hustruers Parter i Næsbygaard, to
Søsterlodder, tildømme og overdrog dem til sin Hofsinde,
den senere saa berygtede Torbern Oxe, medens Axel
Lau renssøn afstod sin Del til den rige Otte Holgersen
Rosenkrands til Boller. Denne sidste Handel kom Torbern
Oxe meget paa tværs, idet han havde haabet at kunne
faa det hele Gods samlet paa sin Haand. Men han var
ikke raadvild. Kunde han ikke opnaa det med det gode,
saa vidste han nok Middel til at faa sin Vilje igennem
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paa anden Maade. Han overfaldt Axel Laurenssøn paa
hans Gaard i Halland, slæbte ham bunden med sig til
Sjælland, og holdt ham der i Fængsel, til han, „ved
Trudsler og Fængsel“ fik ham aftvunget et Skødebrev,
der blev dateret forud for Skødebrevet til Otte Holgersen.
Ved Hjælp af dette falske Brev opnaaede Torbern Oxe
i Begyndelsen af 1513 a t faa Laasebrev, hvorved man
fik Bekræftelse paa, at man virkelig og for Alvor ejede
noget, paa Næsbygaard; men nogle Maaneder senere
(Juli 1513), da Kong Hans var død og Chr. II havde be
steget Tronen, stævnede Otte Holgersen den faldne Dom
for Kongens Retterting med det Udfald, at den nu blev
kasseret, skønt det var de samme Dommere, der nu skulde
fælde Afgørelsen; men Axel Laurenssøn, som nu ikke
længere var i Torbern Oxes Vold, aflagde Ed paa, at han
aldrig havde udstedt Skøde til nogen før til Otte Holger
sen. Uagtet Torbern Oxe ved denne Dom kom til at staa
i det uheldigste Lys, blev han ikke ikendt nogen Straf,
hvad der havde været den rigeste Grund til, men ovenikøbet steg i Kong Christian den Andens Gunst, saa han
snart efter sad som Høvedsmand paa Københavns Slot
og først 4 Aar senere mistede sit Hoved for sit Forhold
overfor Dyveke (1517).
E fter at være kommen i Besiddelse af den Del af
Næsbygaard, som han i sin Tid havde købt af Axel
Laurenssøn, købte Otte Holgersen Rosenkrantz ogsaa de
andre Parthavere ud. I hvert Fald ved vi, at Godset senere
var ubeskaaret i hans og hans Børns Eje og dengang ud
gjorde foruden Hovedgaarden 64 Gaarde i Tybjærg og
omliggende Herreder, hvoraf Landgilden beløb sig til
640 sjællandske Tdr. Hartkorn, Rug og Byg. Han var en
rig Mand, der foruden til Næsbygaard skrev sig som E jer
af Herregaarden Boller i Jylland og store Godser i Norge.
E fter at have været Hofsinde, nævnes han 1514 som Hø
vedsmand paa Akershus ved Oslo. Hvorlænge han har sid
det inde med denne Stilling, vides ikke. 1517 kaldes han
igen kun „vor Hofsoride“, men 1517 var han Lensmand
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paa Tørring i det slesvigske. At han kom herned, stod
maaske i Forbindelse med, at han Aaret i Forvejen (1516)
havde indgaaet et rigt og anset Giftermaal med en brandenburgsk Adelsdame, Margrethe Gans, Datter af Hof
marskallen Jesper Gans til Pullitz. N aar det unge Par
først har mødt hinanden, kan ikke siges med Sikkerhed,
men der er ingen Tvivl om, at de har haft rig Lejlighed
til at lære hinanden nøjere at kende ved de store Fest
ligheder, som i Juli og August Maaned 1515 fandt Sted
i København i Anledning af Kong Christians Bryllup.
Alt hvad den danske Adel kunde opbyde af stort og mæg
tigt, var samlet her, ligesom en Mængde fremmede Fyr
ster havde givet Møde, og at den unge Margrethe Gans
har været heriblandt, kan vel næppe kaldes en for dristig
Gisning. Otte Holgersen Rosenkrantz var som sagt en
meget rig Mand, der, da han sammen med andre Adels
mænd maatte forstrække Kongen med en stor Sum Penge,
som Krøniken siger, „havde baade Vilje og Evne til at
yde et Laan, der ikke var synderlig ringere end hvad alle
de andre Adelsmænd tilsammen ydede ham“, nemlig 8000
Gylden. Som Sikkerhed forlangte han et nyt Lensbrev
paa Tørning Slot, saa at det sikredes ham paa Regnskab,
som hidtil, indtil Pengene blev betalte, og et saadant Brev
fik han 29/., 1519. Men ved dette Laan blev han bragt i en
meget vanskelig Stilling, da Adelen et P ar Aar efter op
sagde Kong Christiern Huldskab og Troskab, og Hertug
Frederik (den senere Kong Frederik den Første) efter
at være rykket ind i Sønderjylland opfordrede Otte Hol
gersen til at følge sine Standsfæller. Han kunde det ikke,
„Gud forbyde, jeg nogen Tid skulde gøre det, uden Vold
og Overmagt trænger mig dertil,“ skrev han 10/ 2 1523 til
sin gamle Herre (og Skyldner). Pengene stod paa Spil
for ham; han klagede over, a t han stod for at miste alt
sit Gods, „saa Hustru og Børn skulde gaa om Brødet og
blive arveløse“. Men i de vanskelige Uger, Omvæltningen
tog, bestemte han sig alligevel om, saa da Frederik skulde
underskrive Haandfæstningen 26. i samme Maaned, saa
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staar Otte Holgersens Navn paa Dokumentet blandt de
andres. Men heldigvis for ham — og andre — overtog den
ny Konge al Kong Christierns Gæld, saa Næsbygaards
Ejer nu kunde sove roligt. 1523 blev han Lensmand paa
Aalholm Slot paa Laaland, Aaret efter Ridder, men alle
rede det følgende Aar bortreves han faa Dage efter sin
Hustru af Pesten, som da rasede i Lübeck, hvorhen han,
hans Hustru, to Sønner og en Datter var taget for at
træffe den brandenburgske Slægt. Da Otte Holgersen mær
kede Døden nærme sig, hedder det i Biskop Lavrids Bertelsens Ligtale over Sønnen Holger Ottesen ( t 1575), da
haver han først befalet den levende Gud i Himlen sine
Børn, at han efter sin guddommelige Vilje og Forsyn vilde
naadelig bevare og forsørge dem, at de maatte opvoxe i
hans Frygt i Dyd og gode Sæder, ham selv til Lov og det
kjære Fædrenerige til Nytte og Gavn“ — et Ønske, der
paa en sjælden smuk Maade senere skulde gaa i Opfyl
delse, og dernæst betroede han sin Søster Sofie Rosenkrantz, og hendes Mand, Hr. Axel Brahe til Krogholm, at
sørge for dem som for deres egne.
E fter Forældrenes Død kom der en lang Periode,
hvori Slægten stredes om Arven efter dem ; Striden strakte
sig lige fra 1525 til 1547, altsaa i 22 Aar, men dette sidste
Aar foretog de et saakaldt „Stokkeskifte“, mens det ende
gyldigt først fandt Sted 1551 og da blev den yngste Søn
Otte Ottesen Eneherre paa Næsbygaard.
Otte Ottesen Rosenkmntz kender vi desværre gennem
Kilderne kun lidt til; vi ved ikke, naar han er født, har
kun faa og meget sparsomme Oplysninger om hans Ung
dom, en Tid opholdt han sig hos sin Broder paa Boller;
det var i Grevefejdens Tid, da det gik ud over Adelsmændenes Gaarde, og Næsbygaard gik heller ikke Ram
forbi. En stor Flok Skælskørborgere drog 1535 hærgende
gennem Sydsjælland, naaede ogsaa frem til denne Gaard,
angreb og udplyndrede den, som denne lille Notits for
tæller: „Erik Rosenkrantz stævner Skælskør Borgere for
Gods, som de røvede og tog paa Næsbygaard, at møde tii
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næste almindelige Herredag.“ 1547 nævnes Otte Ottesen
som Hofsinde ligesom i de følgende Aar og 1550 skrives
der i et Diplom Otte Rosenkrantz, Næsborge. Ellers kaldes
Gaarden de enkelte Gange, hans Navn er bevaret i Doku
menter: Næsbygaard, Næsborg eller blot Næsby. I en Alder
af ca. 27 Aar maa han være bleven gift med Jomfru Ide
Mogensdatter Gøye til Skærvad, Datter af den berømte Mo
gens Gøye, Christian d. Andens tro Mand, og Søster til Fru
Birgitte Gøye, Herluf Trolles Hustru. I de 5 Aar, deres
Ægteskab varede, boede de mest paa Næsbyholm, som de
kaldte den nye Gaard, de lod opføre borte fra Landsbyen,
i Nærheden af det Sted, hvor det nuværende Næsbyholm
har sin Plads. Men allerede 27/., 1557 døde han i en Alder
af kun ca. 34 Aar, samtidig med en lille Søn, rimeligvis
bortrevet af en smitsom Sygdom, men først en Maaned
efter 27/,„ 1557 blev de stedet til Hvile i Næsby Kirke, hvor
Ottos ældre Broder, Jørgen, lod opsætte et — nu forsvun
det — Epitafium over ham og den da endnu levende Hustru
mellem malede Portræ tter af Otte Rosenkrantz og Fru
Ide. I den følgende Tid styrede Enken selv sine 10 Gaarde. Næsbyholm og Skærvad, medens hendes afdøde Mands
ældste Broder, Holger, der havde været som en Fader for
Otte under hans Opfostring, nu atter traadte til og blev
Formynder for hans smaa Børn. Men 6 Aar efter Man
den, i 1563, døde hun, mærkeligt nok, ogsaa samtidig med
et Barn, en lille Søn, saa det er troligt, at en smitsom Syg
dom ligeledes har bortrevet dem. Fru Birgitte Goyes Præ
dikant, Hr. Rasmus^Augustinus, som jævnlig opholdt sig
hos hende under Sygdommen, skrev
1563 til sin Be
skytterinde om den syge Søster bl. a .: „...Og er hun saare
veltilfreds, hvilken Side det skal gaa [med Sygdommen].
Hun siger: Denne Verden staar ikke i mit H jerte; det
helste, jeg nu vilde, var, at Gud vilde snart komme og
forløse min Skrøbelighed ved et andet Liv.“ Og han bønhørte hende. Faa Dage efter lukkede hun sine Øjne. Men
tilbage stod tre Døtre, Sofie, Margrethe og Birgitte, der
imidlertid gennem Aaringer havde haft og stadig havde
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et kærligt Hjem hos deres Moster, den ædle Fru Birgitte
Gøye.
Af disse tre interesserer den yngste, Birgitte, os mest,
da hun fik Næsbyholm og derved bragte den til sin Mand
Sten Brahe.
Vi er derved naaet til det Æ gtepar, der paa en sær
lig Maade fik Betydning for Næsbyholm, da det var dem,
der opførte den Hovedbygning, som gennem nærved 350
Aar var det smukke Midtpunkt i det sjællandske Gods, til
det for nogle faa Aar siden (1932) blev ødelagt ved Brand,
men ganske vist i alt væsentligt opført i sin gamle Skik
kelse.
Det var i 1566, at Birgitte Rosenkrantz overtog
Næsbyholm, og hun kunde altsaa føre den med sig, da hun
9 Aar efter ægtede Sten Brahe, men han blev ikke derfor
straks Ejer af den; det var først, da der i Ægteskabet
var født en Søn (1578), at Gaarden gled over til at blive
Sten Brahes Ejendom, men fra da af og lige til sin Død
(1620), altsaa gennem 42 Aar, var han Herre paa Næsby
holm og er sikkert den, der længst har siddet inde med
dette Gods.
Sten Brahe var født 21/ I2 1547 paa Gaarden Gladsaxe
i Skaane som Søn af Otte Brahe til Knudstrup og Beate
Bille. Han var saaledes en yngre Broder til den verdens
kendte Astronom Tyge Brahe. Han gik i Skole i Aarhus
og Aalborg og blev i en ung Alder sat i Huset hos en Slægt
ning Sten Rosensparre paa Skarholt i Skaane for der at
„optugtes" til Hoftjeneste. Paa Kongens Foranledning
drog han faa Aar efter til Udlandet, gjorde Krigstjeneste
forskellige Steder, men vendte, efter sin Moders Ønske og
paa Kongens Opfordring, tilbage til Danmark ved Fa
derens Død (1571) og traadte i Frederik II’s Tjeneste som
Hofsinde, hvilket han var i 3 Aar (1572—75). Han var
velset ved Kongens Hof, saa han hørte til dem, der altid
modtog Indbydelse eller Tilsigelse, naar der holdtes Fester
paa Kongens Slot. Allerede 1572 er han med og faar gen
nem Kongens Brev Ordre til at lade sig gøre en sort
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Fløjls Pelsrok til at ride i, naar han følger Kongen ud at
møde de fine Gæster ; 4 Karle skal han have med, 2 Karle
og en Smaadreng, og der skal ligge Fløjlsklæder paa He
stene. De to Karle skal have sorte Kjortler med Folder i,
saaledes som det nu er Skik, og hvide og violblaa Hoser.
Det var altsaa ikke nogen helt billig Sag at tage mod en
saadan Indbydelse. Kort efter maa Forhandlingerne om
hans Ægteskab med Birgitte Rosenkrantz være indledet,
Aftalerne gik i Orden 1573, og 18/„ 1575 stod Brylluppet
i København. Brudgommen var da 28, Bruden 20 Aar.
Samme Aar modtog han sin første Forlening (Froste Her
red i Skaane), og denne fulgtes i Aarenes Løb af adskillige
andre, større og mindre. Birgitte Rosenkrantz, der altsaa
nu havde faaet Sten Brahe til Ægte, var, som tidligere
nævnt, bleven opdraget hos sin Moster Birgitte Gøye paa
Herlufsholm; „her blev hun optugtet kristelig og vel i
Gudsfrygt, høviske Sæder og mange gode Dyder, som vel
haver paakendt sig,“ siges der om hende i Ligprædikenen
over hende. Hun var i egentligste Forstand Birgitte Gøyes
Plejebarn, var opkaldt efter hende og var kommen i Huset
hos hende, da hun næppe var et Aar gammel. Brudgom
men, Sten Brahe, havde en god Forstand, stor Belevenhed
og ydre Dannelse, raadede over et vist Lune, som under
tiden gav sig til Kende hos ham som hos hans Broder
Tyge; han ejede en stærk Byrdsfølelse, men følte Beret
tigelsen hertil i egen Fortjeneste, og var ogsaa paa Grund
af den Uddannelse, som han havde faaet under sit Ophold
i Udlandet, „en brugbar Mand i Statens Tjeneste, især
til diplomatiske Sendelser eller lignende Hverv“. Utallige
er de Hverv, som Tid efter anden blev ham overdraget,
og skulde vi opregne dem, vilde det tage mere Plads, end
der kan afses dertil. Snart var der Fest i Hovedstaden,
og Sten Brahe skulde, sammen med mange andre, tage Del
deri, for at „sligt kan have et tilbørligt Anseende“, snart
skal Kongen til Udlandet, og 64 Adelsmænd — deriblandt
Sten Brahe — tilsiges til at gøre Rejsen med ham, som
1577, da det hedder: „Vid, at vi er tilsinds nu straks med
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det første at begive os paa en Rejse. Thi beder vi dig og
vil, at du retter din Lejlighed efter, saa du kunde være hos
os til Stede udi vor Købstæd Roskilde Løverdagen næst
før Søndag Jubilate, som er den 12. Dag i Maj førstkommendes, stafferendes (pyntende) dig med gode Klæder,
saa du kunde gange os og Riget til Æ re og du lader gøre
en Fløjls Pelsrok ... og tager en Kuskevogn og en Dreng
(Karl) med dig...“ Da Dronning Sofies Moder 1581 ventes
paa Besøg, overdroges det til Sten Brahe at modtage den
høje Gæst; „... paa det Hds. Kærlighed [Betegnelse for
den kongelige Gæst] af os tilbørligen kan blive undfan
gen [o : modtaget], haver vi for godt anset Eder med nogle
andre af vore gode Mænd at skulle Hds. Kærlighed und
fange, fremfølge og geledsage til os,“' hvorfor han skal
..med Heste og Folk“ drage til Gedser, overfare til Warne
münde og der forbide [o: oppebie] vor kære Moders Til
komst, derfra at sætte over til Gedser og siden frem
deles... Hds. Kærlighed til os at geledsage...“ 1578 var han
bleven Rigsraad, en Værdighed, som han sad inde med
gennem ikke mindre end 42 Aar og som medførte, at han
maatte overtage en Uendelighed af Hverv, saa han stadig
maatte indfinde sig til Raadsmøder, Herredage og Hof
fester, maatte holde Mønstringer over Adelens Rostjene
ste, modtage og forhandle med fremmede Fyrster og Afsendinge og undertiden selv drage til fjærne Lande. 1589
maatte han i Egenskab af Hofmester følge Skotlands vor
dende Dronning, Prinsesse Anna, til Norge, men da stærke
Storme hindrede dem i at naa videre, maatte de overvintre
der, og først det følgende Aar kom Jakob VI selv til Norge
for at hjemføre sin Brud, men Sten Brahe fulgte med dem
fil Danmark og derfra til Skotland for at se hende i sikker
Havn. I 1591 og 1592 maatte han, som det kaldes „ligge i
Regeringen“ under nogle Regeringsraaders Fraværelse, og
1593 blev han virkeligt Medlem af det Regeringsraad,
som havde Styret under Chr. IV’s Mindreaarighed. Da den
unge Konge blev kronet 1596 og det, som man kunde vente,
skete med den største Pragt, var det Sten Brahe, der i
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Optoget bar Rigsæblet, og da senere Chr. IV’s ældste Søn,
den 7aarige Prins Christian, blev erklæret far „udvalgt
Konge“, (1610), var det ligeledes Sten Brahe, der som det
ældste Rigsraad bar det kongelige Scepter i Processionen.
Aaret efter udbrød Kalmarkrigen og Sten Brahe havde
meget at varetage i den Anledning. Han fik 4/ 2 1611 Or
dre til at mønstre den sjællandske Fane i Næstved og ud
nævne Officerer for den. Selv kom han ikke til at deltage
i Krigens Møje, men han fik et andet ansvarsfuldt Hverv
overdraget, idet han først sammen med Ridsadmiralen
Mogens Ulfeld, senere sammen med Kristen Friis ud
nævntes til at være „forordinerede Regeringsraader udi
Hans Majestæts Fraværelse“, som varede fra April til
Oktober. Stadig deltog han — trods sin nu noget frem
skredne Alder — i Herredage, Raadsmøder og kgl. Retterting, kunde 1617 besigtige Bygningerne paa Maribo
Kloster og var endog blandt de danske Underhandlere ved
Grænsemødet i Ulfsbäk Februar—Marts 1619, ligesom
han tog Del i Rigsraadsmøder baade i Sommeren og i
E fteraaret 1619. Men 11. April 1620 døde han paa Ka
lundborg Slot, idet han i ikke mindre end 28 Aar havde
været Lensmand her, fra 1580 til 81 og senere fra 1592
til 1620. I dette lange Tidsrum gjorde han — og hans
Hustruer — overordentlig meget for Byen. Han gav Le
gater til Husarme, til Kapellanens Underhold i Kalund
borg, til Skolen, dels til den yngste Hørers Løn, dels til
Bygningen, dels til fattige Skolebørn, til Bøger, Sko
og Vadmel; han underholdt selv aarlig 14, under
tiden flere Skolebørn. Det er sagt om ham, at han
„hører til de Adelsmænd, der har efterladt sig bli
vende Spor alle de Steder, hvor de har virket.“ Han
hørte til Datidens største Godsbesiddere her i Landet,
ejede — foruden Næsbyholm — og en Gaard i Køben
havn („Sigbrits Gaard“ ) — de jyske Gaarde Barritsskov
og Bradskov og i Skaane Knudstrup. 1581 købte han
Bregen tved og ved Arv blev han E jer af Tersløsegaard
paa Sjælland, Hvedholm paa Fyen og Engelsholm i JylHistorisk Samfund.

2
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land. Hans Borger og Bønder berømmede hans faderlige
H jerte mod dem; naar der herskede Dyrtid, „lod han ...
ikke Porten eller Loftet for hart være tillukt for dem.“
Han var en meget religiøs Mand. Saaledes sagdes der om
ham i Ligprædikenen : „Han har stedse været gudfrygtig,
var ogsaa gærne tilstede, hvor Guds Ord blev prædiket,
haver og ... gærne brugt Sakramentet..., havde og gærne
sin Tale derom og begæret Undervisning. Guds Ord var
hans største Idræt, baade Morgen og Aften, sang ogsaa
gærne om Aftenen Davids Psalmer, som han og i sin Døds
time lod sjunge for sig.“
Efter sin første Hustrus Død
1588 ægtede han to
Aar senere Fru Kirstine Holk, Datter af Hans Holk til
Barritskov og Fru Margrethe Rotfeld til Bradskov, som
tidligere havde været gift med Hans Krafse til Egholm,
men var bleven Enke 1587. Hun var — ligesom Sten Brahes
første Hustru — en from, gudfrygtig og godgørende Kvin
de, men hun døde allerede n/ 2 1599 og blev, ligesom Bir
gitte Rosenkrantz, nedsat i Næsby Kirke. Tredje Gang gif
tede han sig 1602 med Fru Sophie Rostrup, Datter af
Jørgen Rostrup til Selleskovgaard, selv Enke efter Mads
Sandberg til Løjstrup. Med dem alle tre levede han den
Tid, han havde dem, et overordentlig lykkeligt Familie
liv, hvad man har mange Vidnesbyrd om.
Vi vender os nu til Hovedbygningen, der altsaa gen
nem lange Tider stod som et værdigt Minde cm dens
Grundlæggere, og vi tillader os til denne Skildring at gøre
Brug af den Fremstilling, som Musæumsdirektør Francis
Beckett — paa Grundlag af en Indberetning til Nationalmusæet af Poul Nørlund og Chr. A. Jensens Beskrivelse
af Næsbyholm — har givet i det monumentale Værk:
Danske Herregaarde ved 1920.
„Røde Mure, inddelte med hvide Baand, to Vindues
rækker, der ikke har ligget regelmæssigt i Lod, en Pragtportal i Midten, Pragtgavle over Smalsiderne og over
Nordøstfløjen, mindre Gavle over Langsiderne, ialt en
halv Snes pyntelige Gavle, og hele Huset dækket af et
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stejl Saddeltag, saaledes har Sten Brahes Hovedbygning
set ud. Den var opført i belgisk Renaissancestil, det endnu
halvt gotiske Byggesæt, der under Frederik II indførtes
til Danmark af belgiske Bygmestre. Men der har ogsaa,
hvad allerede Portgennemkørselen [som oprindelig fandtes
gennem Bygningen] lader formode, været en Borgegaard
bag Hovedbygningen, og Trappetaarn har ikke manglet.
... I Nord og Syd sluttede der sig til Hovedbygningen
et Par lave, grundmurede Længer, kun i ét Stokværk, uden
Kældre. I den nordlige laa bl. a. Køkkenet, i den sydlige
Bryggers. Og i Øst lukkedes Borggaarden ud mod Haven
af en Brandmur, [hvori en Stakitport ud mod denne].
... Hovedbygningen var forbeholdt Herskab og Tjener
skab. De fleste Beboelsesværelser laa i Stuen, mens Danse
salen maa have strakt sig over Størstedelen af andet Stok
værk. ... Den Formodning ligger nær, at Sten Brahe til
sin Hovedbygning har brugt sin Broder Tvges og sin
kongelige Velynders Bygmester Hans von Stenwinkel den
ældre.
... Endnu et Vidnesbyrd om Sten Brahes Kærlighed
til Kunst er bevaret. I første Stokværk, i det nordligste
Værelse, en Sal, der strakte sig over hele Husets Bredde,
har han ladet Træloftet male. Paa Datidens Herregaarde
var denne Sal det daglige Opholdssted og kaldtes Vinter
eller Sommerstuen. Derfor var det vel, at Hr. Sten om
Kristi Monogram i Midten fik malet de fire Aarstider i
fire cirkelrunde Billeder. „Aarstiden“ er hver Gang en
Kvinde i et Landskab, og heri ser man de forskellige Ar
bejder og Forlystelser Aaret rundt. Det er anskuelige og
underholdende Optrin af Datidens Landliv. I Rammerne
er der Fugle, Frugter, Genier med Musikinstrumenter og
Portrætmedailloner, det Hele malet i muntre, fremher
skende grønne og røde Farver med perlegraa Grund; et
her i Danmark nu ganske enestaaende Værk af Dekora
tionskunst fra Renaissancen. Sommerbilledet var saa øde
lagt, at det ikke kunde bevares. Vinter- og Foraarsbillederne forærede Ejeren, Kammerherre Howden-Rønnen-
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kamp, 1892 til Nationalmusæet. Kun Efteraarsbilledet er
endnu paa Gaarden og smykker Loftet i et Værelse, der
indtager en Del af den oprindelige Sal, hvortil det var
malet. Det vidner om, hvordan Datidens Herremandsglæ
der kunde sættes i Stil og Kulør.
... det rindende Vand om Gaarden var brugt til et
Springvand i Borgegaarden og et andet i Ladegaarden, til
Vanding for Kreaturerne, desuden til tre Fontæner i Ha
ven. Pyramideformede Enebærbuske stod baade i den lille
Have paa Borgholmen — Volden, som den kaldtes — og i
den større Have paa den anden Side Graven, og i Vest
førte en muret Bro fra Hovedbygningen over til Ladebyg
ningerne. Nærmest Hovedbygningen var der dog en Vinde
bro, som kunde hejses op og ned med to Jernlænker ...
Ogsaa Ladegaarden, opført med tre Længer, og aabnende
sig mod Hovedbygningen, var helt omgivet af Vand.“
Paa Bygningen anbragte Sten Brahe en Tavle, der
bærer en latinsk Indskrift, et Vers forfattet af en af hans
lærde Venner. Det giver Udtryk for den Selvfølelse, som
Sten Brahe ejede. Der staar:
Steno perantiqva genitus de stirpe Brahorum:
Virtute at propria stemmatis altus honos.
Cui Birgitta toro socia est Rosækrantza iugali:
Moribus exuperans et probitate genus
Hane sibi structuram tibi posteritasqve’) loeavit:
Lustra gerens vitæ bis qvater actæ suæ
Det Deus hic seros eum coniuge transigat annos :
Has habitetqve domos plurima progenies. 1585.
Denne Indskrift, som mulig skyldes Jon Jacobsen
Venusin, der da [1585] var Sognepræst i Herfølge og
Sædder og Provst i Bjeverskov Herred, er ikke i alle sine
') At vi her har en Fejl ved Indhugningen, som saa ofte ved
Indskrifternes Udførelse, og maa forstaa „posteritas“ =
„posteris atg.“, kan der næppe være Tvivl om (Chr. II.
Brasch: Gamle Ejere af Bregentved S. 219).
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Enkeltheder lige klar og forstaaelig, og navnlig er det 2den
Linje, som har været Genstand for forskellige Fortolknin
ger. Chr. H. Brasch skriver (Gamle Ejere af Bregentved
S. 220) bl. a. : ... naar man har forklaret denne Indskrift
saaledes, at der maatte være udtalt den mest anmassende
Selvros i dem, da er dette en fuldstændig Misforstaaelse, ... Det er nemlig den anden Linje i Indskriften, som
man har gengivet saaledes, at Sten Brahe, der dengang
endnu var en ung Mand, kun for faa Aar siden kommen
ind i Raadet, deri skulde sige, at han ved sin egen Dyd
var sit Stamtræs høje Pryd, ... det er den samme Tanke,
der omskrives paa forskellig Maade ved Fru Birgitte og
ham, og ligesom der siges om hende, at hendes Egenska
ber ere højere end hendes Byrd..., saaledes siges der ogsaa om ham, at hans Stamtræs Æ re kun er høj for ham
ved hans egen Dygtighed d. e. at han er en Mand, der vel
sætter et højt Stamtræ i Ære, men egen Dygtighed endnu
højere, der først skal give dette Værd. Disse Ord tale saa
ledes aldeles ikke om en Æ res Plads, Sten Brahe skulde
tillægge sig mellem sine Forfædre, til hvilke [n] han først
dengang begyndte Tilløbet, men sige derimod, at han ligesaa lidt som hans Hustru, mener at kunne hvile paa deres
Forfædres Ære, men at begge maa føje egen Æ re til
deres, skulle de værdigen slutte sig til dem.
Den samme Tanke indeholdes i det latinske Epigram
i Ligprædikenen, der er forudskikket Beretningen om hans
Opdragelse :
Dedecus est natis claros habuisse parentes,
ni studeant illis moribus esse pares.
Uære er det for Børn at have navnkundige Aner,
søger de slet ikke at ligne dem i deres Færd.
I Modsætning til den her fremførte Mening stiller
A. Heise sig (Hist. Tidss. 5. A. 6. B. S. 627), hvor han
skriver: „Hvorledes man end drejer og vender Ordene i
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anden Linie, kunne de nu ikke oversættes anderledes end :
„Men ved egen Dygtighed sit Stamtræs høje Pryd.“
For os staar det som naturligst at slutte os til den
sidst udtalte Mening, idet man naturligvis maa fastholde,
at det ikke er Sten Brahe selv, der har formet Linjerne,
men en Latinist, der sikkert som mange andre under lig
nende Forhold ikke viger tilbage for at bruge lidt kraf
tige Ord.
Indholdet kunde muligvis gengives saaledes paa
dansk :
Sten, som var bragt til Verden paa Brahernes ældgamle
Stamme,
dog ved sin egen Dyd Slægtens fortrinlige Pryd,
han, for hvem Birgitte var Fælle paa Ægteskabslejet,
ærbar, retsindig hun var, overgik deri sin Æ t,
nan har rejst denne Bygning for sig, for dig og for
Slægten,
da i sit Liv han var fyldt to Gange fir’ Gange fem
Give da Gud, at han her med sin Hustru længe maa leve,
talrig Efterslægt bygge paa dette Sted.
Da Sten Brahe døde (1620), gik Gaarden over til
hans ældste Søn, Otte Steensen Brake. Han var født paa
Næsbyholm 12/ 4 1578. Som 25-aarig ung Mand giftede han
sig med sin Stifmoders Datter, Jfr. Margrete Hansdatter
Krafse. Brylluppet stod her i Hjemmet 2!>/„ 1603, og det
nygifte Par tog Ophold her, men allerede 1614 døde hun.
Fire Aar efter, den 3. Juni 1618, holdt Otte Brahe der
efter Bryllup i Køge med Karen Knudsdatter Rud, men
det Ægteskab var for intet at regne, hun døde nemlig
allerede den 17. i samme Maaned efter 14 Dages Samliv
med ham. Sit tredie Ægteskab indgik han godt et Aar
efter,
1619, med Anna Bild Nielsdatter, og med hende
levede han Livet ud; han døde 1651 og hun 1656. Otte
Steensen Brahe blev boende her paa Næsbyholm og paa
tog sig ingen offentlige Hverv. Der er i det hele taget ikke
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meget at berette om ham. Han fortsatte sin Faders og sin
modrene Slægts Bestræbelser for at samle Bøndergods i
Næsby, Tyvelse og Glumsø Sogne. I 1625 taxeredes han
for sine to Gaarde til 1061 Tdr. Hartkorn, og i Krigstil
fælde skulde han stille 4 Ryttere. I 1638 havde han bragt
det op til 1639 Tdr. Hrk. og skulde stille 11 Soldater; saa
han har vel nok været dygtig som Landmand. Der kan
mulig være Grund til at stanse et Øjeblik ved selve Næsby
holms Jordtilliggende. Marken, som hørte til den udflyt
tede Hovedgaard, var meget ejendommelig fordelt, saa det
danner noget helt for sig. Den var delt i 3 Dele. For det
første havde den Jord omkring den nye Bygning, fjæ rnt
fra Landsbyen, og denne Hjemmemark var delt i 3 Van
ge med deres egen Vekseldrift. Om en Del af denne Sær
mark hedder det ved Midten af 1600erne, at den var opbrudt
i Skoven, eller at den bestaar af Jord, opbrudt i Enghaven.
For det andet havde Gaarden Jord liggende paa Lands
byen Næsbys tre Marker, aabenbart Gaardens oprindelige
Mark fra den Tid, den endnu som mindre Gaard laa i
Landsbyen. For det tredje var der Jord fra et Par Ødegaarde, der forlængst var inddraget under Hovedgaarden.
Saaledes kunde Gaardens Jord altsaa deles i 3 Dele:
0 Særmarken omkring selve Næsbyholms Bygninger;
den var ikke i Fællig.
2) Den gamle Hovedgaards Mark ved
Byen
De to Dele
’) Jorden fra de inddragne øde
i Fællig.
Gaarde
De to sidste Partier udgjorde omtrent Halvdelen af
al Herregaardens Mark. Men dette Forhold, at Gaarden
har sin halve Jord for sig selv og den anden Halvdel i
Fællig med Bønderne, er noget interessant i dansk Land
brugs Historie.
Forøvrigt levede Otte Brahe og hans Familie paa
Næsbyholm i Glæde og Herlighed, om man da kan tro
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Digteren, Bertel Wichmann, som en Tid havde været Hus
lærer paa Gaarden, men senere blev Præst og Provst paa
Fyen. Der var to Døtre; den ene hed Margrete og blev
1639 gift i København med en fornem ung Adelsmand,
Bjørn Ulfeld til Raabelev, der da var 24 Aar gammel.
Ingen af disse to fik imidlertid Gaarden efter Otte Steensen; hun døde i 1648, 3 A ar før sin Fader, og deres Søn,
Otte Christoffer Ulfeld blev Arving. Den anden Datter
hed Karen; ogsaa hun var født paa Næsbyholm og døde
her
1641, kun 17 Aar gammel.
Det var altsaa Otte Steensen Brahes Dattersøn, Otto
Christoffer Ulfeld, der skulde tage Gaardene i Arv, men
da han kun var en Dreng paa 10 Aar maatte hans Fader,
Bjørn Ulfeld, foreløbig tage sig af Styret. Han, som var
født 1615, var Lensmand paa Helsingborg Slot og havde
<?om lige nævnt, haft Margrete Brahe til Ægte. Da hun
døde 1648, sad han først 7 Aar som Enkemand, men æg
tede saa ’/- 1655 Margrete Iversdatter Krabbe, der da var
15 Aar. Men dette sidste Ægteskab varede kun godt et
Aar, idet han døde paa Tersløsegaard af Smaakopper !'/ s
1656. Hans Sognepræst ved Næsbyholm, Jørgen Lauritzen Nyløs, var bleven kaldt til ham og beretter, at da
han med Graad ønskede, at Gud hannem endnu til Livet
og Helbred skulde restituere, svarede den døende: Det er
intet værd, det er nu saa Guds Vilje, hvilken jeg mig og
vil undergive, og han føjede til: „For Gud er ingenting
umuligt, men skulde jeg nu komme op igen, maatte jeg
holde det, som det og var, for et stort Guds Under og Mirakul. Jeg frygter aldeles intet for Døden, endog jeg ikke
ved, hvad det er at dø, ved ej heller, hvad Gud vil gøre
ved mig, jeg haver af mig selv intet at stole paa, men
jeg ved, min Frelser lever.“ En saadan Ytring gor det ud
for mange Ord.
Nu stod altsaa den unge Arving, Otto Christoffer
Ulfeld, og hans Stifmoder, Fru Margrete Krabbe tilbage.
Den unge Herre til Næsbyholm kom under Familiens Op
sigt i Pleje i København. Han var en velhavende Dreng,
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ejede foruden Næsbyholm, Tersløsegaard, Arritzløf, Fers
løv og Ovesholm, men han var sygelig og maatte rejse til
et Bad i Holland,hvad der imidlertid ikke hjalp ham, saa
han, kun 17 Aar gammel,døde i København 7/ :, 1663. Der
havde været Formynderskab for Otto Christoffer — der
iblandt den senere Admiral Niels Juel —, som nu efter
hans Død aflagde Regnskab over Breve og løse Effekter;
selve Gaardene og de Møbler, de rummede, er ikke nævnt ;
de kunde ellers have givet os et interessant Billede. Men
af Fortegnelsen, som er bevaret (Ny kgl. Saml. 1394 m.
paa Det kgl. Bibi.) faar man et Indblik i den Mængde af
Klenodier og Værdigenstande, der kunde hobe sig sammen
1 et saadant Adelshjem. Vi skal, som Eksempel blot nævne,
at der i et gult, beslaget Skrin bl. a. fandtes : E t Guldkontrafejhus med Kontrafej, 16 smaa Diamanter, en Perle
krans til 25 Rdl., en vævet Pung af Sølv og Guld (25 Rdl.),
2 Rubin-Guldknapper med en Krystalkugle, 2 Baand med
røde og hvide Kærneoler (12 Rdl.), en Perlemors-Ske med
Krystalskaft, en Jaspiskniv, beslaaet med Guld, et Guld
kors med Diamanter, en Nathue, vævet med Sølv og Silke,
en Børste, besat paa Skaftet med Perler, mange Alen Knip
linger, ja, endog sølvbeslagne Hundehalsbaand (3 8 '/2
Lod) o. s. v., o. s. v. Saa kom Sølvsager, Sølvskaale, nogle
paa 40—50 Lod, et sølvbeslaaet Elfenbensskrin, mangfol
dige Sager af Tin, 19 engelske Tinfade med Otte Steensen
Brahes Vaaben paa (54 Pund), 23 Tinfade med samme
Vaaben og desuden Anne Biids (76 Pund), 13 Tinfade med
Bjørn TJlfelds Vaaben, 104 Tintallerkener ogsaa med ind
graverede Vaaben m. m. Alle disse Masser af Sager blev
solgt og indbragte den betydelige Sum : 5075 Rdl. 2 Mk.
7 Sk., men da der var en Gæld paa 4878 Rdl. 3 Mk. 14 Sk.,
blev der kun 196 Rdl. 4 Mk. 9 Sk. til Rest.
Den nærmeste Arving efter den afdøde, unge Otto
Christoffer var hans Faster, Fru Edel Ulfeld, der i 1649
havde ægtet Henrik Bielke og derved bragte ham Gaarden.
Han var født paa Elingaard !1/., 1615, kom i 1626 i Soro
Skole, studerede 1633 i Padua og var dernæst Officer i
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Holland, men efter at være vendt hjem til Danmark fik
han Bestalling som Major. I Marts 1644 sendtes han til
Norge som Oberst og havde Ordre til at stille sig under
Statholderen Hannibal Sehesteds Kommando. Han deltog
med Hæder i Kampene mod de svenske, men maatte dog
1645 opgive Belejringen af Venersborg efter forgæves
at have stormet 3 Gange. I August Maaned blev han Sehe
steds Næstkommanderende i Norge. Alligevel syntes han,
at der var for fredeligt herhjemme, og han drog derfor
atter til Udlandet og var med i den sidste Del af Trediveaarskrigen. Da Freden blev sluttet (1648), kom han atter
hjem til Danmark og blev forlenet med hele Island, hvor
til han dog kun kom nogle enkelte Gange. I November 1648
blev han slaaet til Ridder. Men faa Aar efter gor han et
mærkværdigt Spring. Han, der var uddannet som Land
officer og havde gjort Tjeneste gennem adskillige Aar,
blev pludselig udnævnt til Admiral og senere (1660) til
Rigsraad. Han var i høj Grad Fr. I l l ’s Yndling og blev
anvendt alle Vegne. Skønt han ikke paa Forhaand kunde
antages at forstaa sig paa Søvæsen, gjorde han dog ud
mærket Fyldest som Admiral under Svenskekrigen
1657—60. I disse og de følgende Aar indtog han imidler
tid en ejendommelig og dobbeltartet Stilling; samtidig
med at han viste nøje Tilslutning til Kongen og modtog
talrige Gunstbevisninger af ham, viste han Sympati med
Kongens Modstandere, deriblandt Forræderen Corfitz
Ulfeld, med hvem han brevvekslede selv under dennes
store Modgang. Og senere omtales han som en af dem, der
vilde generhverve Adelens gamle Privilegier. I Dec. 1660
blev han Præsident for Admiralitetet og 2 Aar efter Rigs
admiral; desuden var han Medlem af Statskollegiet og af
Højesteret. Hannibal Sehested betegner ham som elsket
af Kongen og Hoffet, men alligevel fører han Samtaler
med Carl Gustav, udtaler sig (efter Roskildefreden) med
stor Bitterhed om Fr. III og Sophia Amalie, og 1670 hører
man ham omtalt som hørende til det ulfeldtske Parti. Han
steg yderligere paa Rangstigen, blev Geheimeraad og 1667
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blaa Ridder [o : Ridder af Elefanten]. Han blev regnet
blandt Landets ypperste Mænd og blev ogsaa paa anden
Maade højlig udmærket; da den følgende Konge, Christian
den Femte blev salvet til Konge, bar Henrik Bielke sam
men med Fætteren, Hans Schack, Tronhimlen over Maje
stæten. Da han blev 64 Aar, lod han sig fritage for alle
sine Hverv og trak sig tilbage til Næsbyholm.
Trods al sin Optagethed fik Henrik Bie’ke dog Tid
til at sørge for at udvide sit Gods. I 1668 tilbyttede han
sig af Kongen 3 Gaarde i Vrangstrup, i 1671 en Gaard
i Glumsø og i 1672 Tyvelse Kirke med Patronatsret og
Tiende. Men derved blev han nødsaget til at stifte betyde
lige Laan, som voldte ham ikke saa faa og ikke saa smaa
Vanskeligheder.
Hans Hustru døde
1676 paa Næsbyholm, men
først 1'7:. 1683 døde han selv i København ; hans Lig blev
ført til Næsby Kirke og begravet der. Hans Ven, Baron
Oluf Rosenkrantz, lod sætte følgende Vers paa hans Kiste:
I dette Rum er lagt Hr. Henrik Bielkes Beene.
Det Navn, o Læser! kand dig nok ti! Kundskab tjene
og uden vid’re Ord beskrive rundelig
det, ingen Ord og Skrift kand nok betyde dig.
Men vil du vide meer og større Kundskab søger,
hør fattig’ Folkes Suk, læs disse Tiders Bøger,
see alle Danskes Sorg, see vore Fiender lee!
Hans Grav-Skrift kand du saa paa hver Mands
Ansigt see.
Efter Henrik Bielke overtog hans yngste Søn
Christian Frederik Christian Bielke Næsbyholm. Han var
født
1670 og var altsaa kun 13 Aar, da han blev Gods
ejer. Man mener, at han fik sine 3 Fornavne efter de 3
Konger, som hans Fader havde tjent: Chr. IV, Fr. 111 og
Chr. V. Han gik som de fleste andre unge Adelsmænd
Militærvejen og har vist kun sjældent levet hjemme paa
Næsbyholm. 18 Aar gammel stod han som Fændrik i Gar-
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den til Fods og deltog A aret efter som Sekondlieutenant
i Kampagnen i Irland. Han avancerede saa hurtigt, at han
i 1696 — 26 Aar gammel — var Oberstlieutenant. Hans
militære Tjeneste faldt ikke her i Landet, han kæmpede
udenlands, hvor der var noget at gøre. Man maa ikke
tænke sig, at han drog Sværdet for en Sag, der begej
strede ham; han var kun Soldat af Fag og tog Tjeneste
paa den Side, der bød mest, altsaa i Virkeligheden en
Landsknægtofficer. I 1694 var han f. Eks. i Frankrig som
Kaptain og Kompagnichef ved Christian Gyldenløves Re
giment; det var Lejetropper, som den danske Regering
tjente Penge ved at udleje; Regimentet kaldtes „Royal
danois“ o: det kongelige danske; der kæmpede han for
Franskmændene, deltog i Slaget ved Neerwinden, hvor
nan blev saaret i Foden i Spidsen for sit Kompagni, men
først havde han staaet paa engelsk Side. Han tog ære
fuld Del i Krigene og udmærkede sig mange Gange, og
han berømmedes lige saa meget for sin Ædelmodighed
og brave Karakter som for sin Tapperhed. 1701 blev han
Oberst og Chef for fynske nationale Infanteriregiment i
den af Frederik IV oprettede Landmilits, 5 Aar efter Chef
for Kronprinsens Regiment og 1708 Brigader [nærmest
svarende til General], idet han fik Ordre til at begive sig
til de danske Hjælpetropper i Flandern. Bielke tog en
ærefuld Del i Krigen, udmærkede sig særlig i Slaget ved
Oudenarde, Belejringen af Tournay og Slaget ved Malplaquet, men modtog der sit Banesaar og døde 4 Dage
efter, 14/., 1709 i Quaregnon. Hans Lig blev ført til Dan
mark og begravet i Næsby Kirke.
Som Godsejer maatte Christian Frederik Christian
Bielke ligesom Faderen kæmpe med Pengevanskeligheder
og maatte derfor gentagne Gange optage større og mindre
Laan hos Slægt og Standsfæller. Saaledes havde blandt
andre Niels Juel forstrakt ham med en Sum Penge, men
da han i 1692 ikke saa sig i Stand til at betale hvad han
var skyldig, sagsøgtes han af Niels Juel ved Sjællands
Landsting. Det lykkedes ham dog at skaffe de nødvendige
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Midler tilveje, idet hans Svoger, Admiral Christian Bielke
(gift med hans Søster Marie Sophie) forstrakte ham med
5688 Rdl. mod 1. Prioritet i Næsbyholm, og han fik saaledes Lov til at beholde Gaarden. Men inden han 1708
paany drog i Felten, solgte han sit Fædrenegods til Kon
gen, der ogsaa senere købte hans andet Gods Bavelse for
at oprette Grevskabet Frederiksholm til sin Elskerinde,
Grevinde Schindel.
Bielke havde i 1696 giftet sig med Anna Christine
Knuth, f. 1678, Datter af Geheimeraad Eggert Chri
stopher Knuth og Søster Lerche; efter sin Mands Død
ægtede hun Geheimeraad Frederik Walter, men blev
paany Enke (1718) og døde 10/ 12 1723.
Som lige nævnt var det ikke til sig selv, at Fr. IV
købte Næsbyholm og Bavelse, men for at overdrage Gaardene til Charlotte Helene von Schindel, der var født o.
1690, som Datter af Overhofmester Wiglas v. Schindel og
Anna Helene Baronesse Horn, som ung var bleven
„Husfrøken“ hos Fr. IV’s Elskerinde Grevinde Vieregg
og selv (senest 1709) traadte i Forhold til Kongen, hvem
hun fødte en Datter. Ved et Brev, mærkeligt nok først
dateret
1711, oprettede han Næsbyholm og Bavelse
fri adelige Hoved- og Sædegaarde med alt dertil hørende...
Jordegods og Tiender af det Navn Frederiksholm som et
mandligt og kvindeligt Len, for hende, som han Aaret før
havde ophøjet til Grevinde, hendes Børn og Livsarvinger
og deres ægte Descendenter. Næsbyholms Gods var paa
98 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdk., Bavelse paa 57 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdk.
1 Alb., men Grevinden fik ialt tilskødet 1016 Tdr. 1 Skp.
2 Fdk. 2'/,„ Alb. Htk. Hun var ikke meget stemt for at
slaa sig ned her, fjæ rnt fra Hovedstaden og den SelskaDelighed, som der var at finde, men Kongens Vilje var selv
følgelig hendes Lov, og han var nu træ t af hende paa
Grund af hendes Ødselhed og Lunefuldhed og fordi han
havde kastet sine Øjne paa Anna Sophie Reventlow, som
han det følgende Aar lod sig vi til ved venstre Haand.
Om hendes Liv dernede paa Næsbyholm skriver Histori-
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keren Suhm, der en Del Aar efter, men mens Mindet om
hende endnu var levende, i lang Tid boede paa Næsbyholm :
„Hun levede da saaledes her paa sit Grevskab Frederiksholm og diverterede [o: morede] sig det bedste, hun kun
de, med at forlyste sig i den deromkring liggende angeneme Eng og at besøge Naboerne, verdslige og gejstlige,
thi hun var ikke hoffærdig, men meget hengiven til Dans
og Musik, hvorfor hun og ofte havde baade af Kongens
Violoner og Stadsmusikanter fra København ude hos sig,
som heller ikke gik af uden nogenledes Bekostninger.“
Blandt dem, der søgte hendes Selskab, var ogsaa General
major, Amtmand Ernst Gotschalck Bülow (f. 1674, altsaa
en Mand paa omkring de 40) ; han havde været en fiink,
tapper og modig Officer, men var derhos ilde tilredt af
Blessurer (Saar), hvoraf han havde mange; blandt andet
var hans Fingre paa begge Hænderne indkrummede. Til
ham gav hun sig hen, og da Kongen erfarede det, fik de
Ordre til uopholdeligt at forlade Landet, og efter forgæ
ves at have anraabt om Naade, drog de bort i April 1716,
og Grevskabet blev ophævet i Følge kgl. Resolution af 8.
April s. A. En Tid levede de i Hamborg, men 1721 døde
Bülow, og hun drog derefter til Flensborg, hvor hun endte
sit bevægede Liv i den dybeste Armod G/, 1752. Hun efter
lod sig end ikke saa meget, som det vilde koste at blive
begravet, men maatte hensættes i Kirken, til Kong Fr. V
anviste 300 Rdl., saa hun kunde faa en skikkelig Be
gravelse.
Kongen (Fr. IV) beholdt nu Godset i kort Tid, til
1719, og holdt det i den Tid, fra 1717, under Ryttergod
set o : der blev udskrevet Soldater paa det til den staaende
Hær. Men derefter overgik Næsbyholm og Bavelse til Fru
Petra Sophie Reedtz, Enke efter Landsdommer paa Sjæl
land, Geheimeraad Tage Thott (1648—1707). Kongens
Skøde til Fruen er først udstedt efter hendes Død, der
indtraf 7, 1720, og offentliggjort i Sjællandsfars Lands
tings Skødeprotokol. Det bærer Datoen 27/., 1720. Det var
egentlig et Mageskifte, der foregik, idet Kongen afstod
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Næsbyholm og Bavelse og modtog til Erstatning Turebyholm, som nu lagdes ind under Ryttergodset. I den korte
Tid, hun var Ejerinde, skete der intet mærkeligt, og ved
hendes Død tiltraadte hendes 4 Børn, Peter Thott, Otto
Thott, Dorthe Thott og Anne Thott, Arven efter hende,
men allerede 1723 skilte de sig af med Næsbyholm og Ba
velse, idet de overdrog Godset til Kammerjunker Chri
stian Siegfred v. Piessen. Han var Søn af den i sin Tid
højt ansete Præsident i Rentekammeret [o: Finansmini
ster] Geheimeraad Christian Siegfried v. Piessen (1648—•
1723), en af de dygtigste Finansministre, Danmark nogen
sinde har haft, og hans tredje Hustru Magdalene Hedevig
v. Halberstadt og var født 22/<, 1696. 1 sin Ungdom stude
rede han udenlands, men 27 Aar gammel købte han, som
nævnt, i 1723 Næsbyholm og Bavelse og ægtede Aaret
efter ( 19/,._. 1724) Elisabeth Trolle, en Datter af Oberst
lieutenant Christian Trolle til Rygaard og Hilleborg Gyl
denstjerne. Men dette Ægteskab varede kun kort. Efter
at have født en Søn, Frederik Christian, og en Datter,
Christiane, der kun blev 16 Uger gammel, døde hans unge
Frue selv 1' / s 1729, samme Aar som Datteren. Dette dob
belte Dødsfald mener man var Grunden til, at Kammer
junker v. Piessen brød op fra Danmark og slog sig ned
i Paris, hvor han døde 9/., 1777. Ved sin Afrejse til Fran
krig bad han sin Ven Admiral Suhm at se efter Godset
cg de Betjente, der styrede Driften, og dette med
førte, at Sønnen, den senere udmærkede Historiker Peter
Frederik Suhm, i Biblioteket paa Næsbyholm kunde til
fredsstille sin første Læselyst, da han som ungt Menne
ske opholdt sig der med sin Fader. Senere optog v. Pies
sen sin Søn, Frederik Christian v. Piessen, som Medejer,
og vi finder derfor ogsaa hans Navn som Underskrift
paa forskellige Dokumenter, men da han døde (1754),
tabte Faderen ganske Lysten til at fortsætte som Gods
ejer og solgte derfor (1756) Næsbyholm og Bavelse. Imid
lertid glemte han ikke sit Fædreland, hvad han bl. a. viste
ved at give en betydelig Belønning til de 5 Fiskere, soin
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1774 havde reddet en engelsk Kaptajn under en Stranding
i Hornbæk Bugt, hvorfor Johannes Ewald indsætter i sit
Skuespil „Fiskerne" denne Udtalelse om ham: en ædel
Dansk, en stor og mægtig Herre, som skønt han mange
Aar og længst har levet i herlige og vidtberømte Lande
dog ej endnu har glemt sit kære Danmark.
Den nye Ejer af Næsbyholm og Bavelse var en stor
og indflydelsesrig Herre, en af Danmark højt fortjent
Personlighed, Statsministeren Lensgreve Johan Ludvig
Holstein til Ledreborg. Han, der var født i Mecklenburg
7/„ 1694, altsaa tysk af Herkomst, var som ganske ung
bleven anbefalet til Kong Frederik den Fjerde, der gjorde
ham til Hofkavaller (senere til Hofmarskal) hos Kron
prinsen, den senere Christian den Sjette. F ra Hoftjene
sten gled han snart over i civile Embedsstillinger, og da
han var kundskabsrig, arbejdsom og taktfuld, steg han
fra den ene Stilling til den anden. 1730 overtog han den
vigtige Post som Stiftamtmand over Sjællands Stift og
Amtmand over Københavns og Roskilde Amter, 2 Aar
senere forenede han dermed Hvervet som Skoleherre paa
Herlufsholm, 1734 blev han Deputeret for Finanserne og
endnu samme Aar Præses i Missionskollegiet og Patron
for Waisenhuset, og det følgende Aar opnaaede han Stil
lingen som Oversekretær i danske Kancelli, var dermed
Chef for Kancellierne, Statsminister. Om hele hans betyd
ningsfulde Virksomhed i Statens Tjeneste skal der ikke
her tales. Det var i 1721, at han blev Hofmarskalk hos
Kronprinsen, hvis pietistiske Religiøsitet stemmede godt
med hans, saa der udviklede sig et overordentligt nøje
Forhold mellem dem. Da han kom til at føre Hus selv,
holdt han daglig Husandagt sammen med sine Tjeneste
folk. og som ældre Mand lagde han sig efter Græsk for
at kunne læse det nye Testamente i Grundsproget. Skønt
født Tysker viste han ofte, at han var bleven en god dansk
Mand med Kærlighed til alt, hvad der kunde gavne dansk
Aandsliv — han støttede dansk historisk Forskning og
dens bedste Dyrkere, Gram og Langebek. I 1740 var han
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I-leven Patron for Universitetet og 1742 Præsident for Vi
denskabernes Selskab, og hans betydelige Dannelse og
Kærlighed til Videnskaben blev til største Gavn for det
videnskabelige Arbejde herhjemme. Ogsaa paa andre Maader modtog han Udmærkelser. 1731 var han bleven Kam
merherre, 1733 Geheimeraad, 1738 Geheimekonferenceraad, 1747 Ridder af Elefanten ved Fr. V’s Kroning, og i
Aaret 1750 blev han gjort til Lensgreve til Ledreborg. Og
sine hoje Stillinger bevarede han ikke blot, saa længe
Chr. VI levede, men ogsaa under hans Efterfølger, Fr. V,
h'ge indtil han selv døde 2”/, 1763. Der er sagt om ham:
Hvad der straks falder i Øjnene, naar man følger et saadant Levnedsløb, er det, at han saa længe fik Lov til at
sidde urokket i sine Embeder. Det er et Vidnesbyrd om
den faste Tillid, begge de Konger havde til ham, under
hvem han virkede som Minister. (E. Holm). Holberg, der
ikke delte Grev Holsteins religiøse Anskuelser og ikke
skyldte ham noget, altsaa paa sin Vis stod uafhængig,
siger om ham: Han var stedse den samme udi Storm og
Stilhed, udi Regn og Solskin, der talte lidt og tænkte des
mere, var sanddru og ordhol dig og intet lovede, uden hvad
han agtede at holde, som ved egen klog og ordentlig Øko
nomi viste, hvorledes en publique (offentlig) Hushold
ning kunde føres, som underhavende frygtede og tillige
med venererede (ærede) og elskede.
Han var gift med Hedevig Vind, Datter af Christian
Vind til Vrejleskloster og Fuglsig, født 14/ :. 1707, død 3/ t
1756.
Ved Lensgreve Ludvig Johan Holsteins Død tiltraadte
hans Søn Christian Frederik Greve Holstein Arven baade
som Lensgreve og som Ejer af de mange Godser. Næsby
holm og Bavelse sad han inde med gennem 12 Aar, fra
1763 til 1775. Han var født 10/.- 1735, var allerede som
tyveaarig Kammerherre og Assessor i Højesteret og blev,
i en Alder af 27, Generalpostdirektør, men 1768 gik han
over i Hoftjenesten som Overhofmester hos Dronning
Caroline Mathilde og blev 1772, efter Struensees Fald,
Historisk Samfund
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Overhofmarschal. Forskellige andre høje Embeder be
klædte han i Tidernes Løb og han døde 15. Juni 1799. De
to Godser, som her behandles, var af Faderen bleven ind
lemmet i Grevskabet Ledreborg, men udskiltes paany, da
Sønnen 1775 solgte dem til Kammerherre og Hofmarschal
hos Arveprinsen Carl Adolph Raben, som da var en yngre
Mand paa 31 Aar (født 27/,„ 1744), der hidtil havde haft
sin Virksomhed dels i Rentekammeret, hvor han 1765 blev
Auskultant [Betegnelse for den der i en Ret eller et Kol
legium begynder at sætte sig ind i Forretningerne], dels
ved Hoffet, idet han — efter i 1760, som 16-aarig, at være
bleven Kammerjunker — 6 Aar derefter blev opvartende
Kammerjunker hos Dronning Garoline Mathilde og senere
(1774) Hofmarschal hos Arveprinsen. Hans Fader, Ge
heimeraad Frederik Raben, der fra 1737 til 1763 var Stifsamtmand over Lolland-Falster og ejede Kjærstrup og Bremersvold, dode 1773, og to Aar efter købte Carl Adolph
Raben Næsbyholm og Bavelse. Fra da af var hans Virk
somhed knyttet til Midt- og Vestsjælland, idet han 5 Aar
derefter blev Amtmand over Antvorskov og Korsør Am
ter og det følgende Aar over Sorø og Ringsted Amter
samt Overhofmester ved Sorø Akademi, hvilket sidst
nævnte Hverv skaffede ham ikke smaa Vanskeligheder
som Følge af den forfaldne Tilstand, hvori alt vedrørende
Sorø Akademi befandt sig. Men til at sætte den synkefær
dige Skude paa ret Køl var han ikke Manden. Dertil kom,
at hans Svaghed [Øjensygdom] stadig forværrede sig,
saa at han maatte tage Permission, og da han ikke fandt
Helbredelse ved de udenlandske Badesteder, som han
søgte til, tog han i Begyndelsen af det følgende Aar (1784)
sin Afsked, men døde allerede 7/,, s. A.
1776 havde han holdt Bryllup med Dorothea
Buchwald (1757—99), Datter af Kammerherre, Landraad
Caspar Buchwald til Prohnstorf.
Det var altsaa kun 9 Aar, Geheimeraad Raben ejede
de to Godser, og noget særligt om hans Virken her, kan vi
ikke fremføre. Blot skal nævnes, at han — i Modsætning
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til flere af sine Standsfæller — maa have hørt til For
svarerne for Landboreformer og for sit Vedkommende
tog Del i Bondefrigørelsen ved 1782 at foranstalte Næsby
Bys Jorder opmaalede og udskiftede, ligesom han ogsaa —
inden Stavnsbaandet løstes, har udstedt Frihedsbreve til
; ine undergivne, der begærede saadanne.
E fter Geheimeraad Råbens Død sad hans Enke, Geheimeraadinde Raben, f. Buchwald i de følgende 15 Aar,
fra 1784 til 1799, som Ejer af Næsbyholm og Bavelse,
men efter hendes Død,
1799, solgte hendes Arvinger
1800 de to Godser til en af Medarvingerne, den kun
22aarige unge Søn Friderich Sophus von Raben (f. -r/ s
1778), der dog kun beholdt dem i et Par Aar, idet han
ved Købekontrakt af 1802 (Skøde af 1804) overdrog dem
til Christian Conrad Sophus Greve Danneskjold-Samsøe.
Denne var født 11/ c 1774, men mistede sin Fader Frederik
Christian Greve Danneskjold-Samsøe, som gennem næsten
20 Aar var Generalpostdirektør. 11 Aar gammel fik
han den i sin Tid skattede Digter Christen An
dersen Lind, „Bakkehusets tungsindige Ven“, til
Vejleder.
Endnu ikke myndig sad han i Styrel
sen for Grevskabet Samsøe og i Overdirektoratet for Gisselsfeld Kloster. Hans Tankesæt gav sig Udtryk derigen
nem, at han, inden han foretog en længere Udenlands
rejse 1792—93, udfærdigede et Hoverireglement for Gisselfeld, hvad der i høj Grad lettede Bøndernes Stilling.
Han gjorde mere for Bøndernes Frihed, end Loven bød,
og trods indfaldende Dyrtid ophjalp han sine Skove og
fremmede Havedyrkningen. I Aarenes Løb købte han
Godserne Holmegaard, Ravnstrup, Næsbyholm, Bavelse,
Nordfeld og Aalebækgaard. For at lette Brændetranspor
ten fra Næsbyholms Skove lod han mellem 1810 og 12
med uhyre Bekostninger Susaaen opgrave fra Bavelse
til Næstved, og denne „den Danneskjoldske Kanal“ befærdedes første Gang
1812. Men dette Foretagende
ruinerede ham. 1808 var han forøvrigt blevet Amtmand i
Præstø Amt, en Stilling han bevarede til sin Død % 1823.
3*
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Hans Enke Johanne Henriette Valentine, f. Kaas styrede
Ejendommene efter hans Død med K raft og Dygtighed
og grundlagde efter sin afdøde Mands Planer Holmegaard
Glasværk. Hun døde 28/ T 1843.
Men Aaret efter Grevens Død overgik Næsbyholm og
Bavelse til Statskassen, der 12 Aar senere solgte dem til
Kammerherre Christian Rønnenkamp. Men derom i en
følgende Artikel.

SOGNEPRÆST I EVERDRUP

DITMAR CASPERSØN HELLER
FØDT 1641 6. SEPT. I NESTVED, DØD 13. FEBR. 1688
OG

HUSTRU KAREN NIELSDATTER
FØDT I KØBENHAVN 6. OKT. 1645 OG DØD EFER 1695.

VED ERH. QVISTGAARD,
PASTOR EMER.

man beskæftiger sig med personalhistoriske Ar
NAAR
bejder og derved benytter Wiberg: Danmarks Præstehistorie — det Standardværk som Landsbypræsten i
Jordløse i Fyn lod trykke ca. 1870, og som ingen Personal
historiker kan gaa udenom, hvorfor den nu ogsaa er næ
sten opslidt — vil man se, at medens der som Regel
findes gode Oplysninger om Præsterne og deres Hustruer,
findes der ogsaa, rent bortset fra de ældste Præster i
Tiden efter Reformationen, enkelte Præster, om hvem
der staar saa godt som ingen Oplysninger udover
Fødsel eller Død, der mangler jo ogsaa helt nogle Præ
ster, noget som Forfatteren og senere Forskere ikke har
kunnet fremskaffe ofte til stor Gene for Personalhistorien.
Det forstaas derfor godt, hvor værdifuldt det kan
være, naar der af og til i Aarenes Løb dukker gamle
Familiepapirer op med de manglende Oplysninger; Pa
pirer, som har været gemt og glemt gennem lange Tider,
saaledes her med Sognepræst Heller i Everdrup. ’ Om
ham staar der saa godt som intet i Præstehistorien, men
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i et gammelt Familiedokument, en lille velbevaret Bog,
som nu ejes af en af hans Efterkommere, fhv. Rektor
ved Efterslægtens Skole, Hr. H. P. Hansen her i Køben
havn, og som velvilligst er laant mig til Afskrivning, fin
des alle nødvendige Oplysninger.
Navnet Heller, der ikke er helt almindeligt, stam
mer vist fra Tyskland, hvad Navnene Casper og Ditmar
ogsaa tyder paa. I Aarene ca. 1640—50 levede der i
Roskilde en Guldsmed ved Navn Heller, og 1748 købte
Justitsraad, Stempelpapirforvalter Johan David Heller,
vist fra Holsten, Ejendommen Lokkerup i Gentofte Sogn
og gav den Navn Hellerup efter sig. Herom det lille Ord
spil : Hellerup, d. v. s. op med Hellerne, en lille Mønt eller :
Heller, højere op.
Paa den lille haandskrevne Bogs første Side staar
med gammel Haand følgende:
„Denne Bog, der er skrevet fra først af min Olde
moder, som er fød 1645, skal tilhøre den yngste Søn af
min Faders, Peder Hansens Sønnesønsøns Sønner.
Jacob Hansen Ramshart.
Kjøbenhavn, d. 2. April 1833.
Bogen begynder saaledes:
End og dend Siel, som er optagen i Guds menighed,
hverken Søger eller begierer ære og berømmelse hos mennisken, efterdi dend allerede er vederfarit Lof af Gud,
hvis Berømmelse er saa megit større end menniskens som
hans Vidnisbyrd er større end deris, saa vilde vi dog melde
noget om den ærværdige, hæderlige, vellærde, nu Si.
Mand, Hr. Ditmar Caspersøn Heller, Sognepræst til Everdrup Kierke hans ærlige Indgang og Christelige Frem
gang i verden, samt Salige afsked og udgang af denne
Sorgefulde og møjsommelige Verden.
Da er hand barnefod i Nestved, der mand Skref aar
±641 d. 6. Septembris af ærlige, gudfrygtige og fornemme
Forældre, hans Fader var dend ærlige og forstandige
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Mand, Caspar Ditmarsøn Heller*), fordum Borgemester
der Sammesteds, hans Moder dend ærlige, dydige og Gud
frychtige Dannequinde Maren Rasmusdaatter Træskou,
begge udi Herren SI. hensofvede, der nu Gud allermæchtigste disse Gud frychtige forældre med denne Paradisis
plante og unge Søn hafde velsignet, hafver de betængt
Christi Ord af Joh. det 3. uden saa er at nogen blifver
fød paa ny af Vand og Aand da kand hand icke komme
i Guds Rige, hafver derfor strax ved dend hellige Daab
opofret hannem Gud igien som hanmenm hafde gifvet til
at indpodis i viinstochen Christo og i saa maade blifve
delagtig i dend Guddommelige natur der hans naun nu
var skrevet i Himlen i Lifsens Bog og hand hafde giort
en pagt med Gud, han skulde være hannem en Fader, hand
hannem en Søn evindelige og altide. Siden hafver de som
Christelige forældre iche alleniste self med Gudfrychtigheds exempel forregaaet denne deris Kiere Søn, men end
og ladet hannem hos sig hiemme efter hans alders Aar og
maade oplæris ud i hans Cathecismus og børnelærdom, og
som aarene kunde taale hafver de ladet hannem hierne i
deris Huns privatim ved fornemme, hæderlig personer
informere, indtil hans alders tiende aar, da hans Kiere
forældre satte ham i dend adelige fri Skole Herlousholm
under Rectore Mag. Zacharias Lundis og Mag. Gregorio
Michaelis og der hand sine Studeringer henved ti aars
tiid hafde Continueret, blef hand dychtig kient, der hand
var nitten aar gammel at annammis i de hæderlige stu
denters tal, Rectore Magnifico Doctore Christiano Osten
feld, Decano, Mag Erasmus Brochmanns og eligerde til
privatum Præceptorem, Doctofem Erasmium Bartholi*) Heller, der var Købmand i Nestved, blev begravet 22.
Trin. 1652, 57 Aar. Hans Enke, Maren Rasmusdatter
Træskou fortsatte Forretningen til sin Død d. 12. Februar
1664. (Se Nestved Raadstueprot. og Byregnskaber 1651
samt Kirkebogen). Kun i Kirkebogen kaldes han med fulde
Navn, ellers kun Casper Ditmarsøn, og han kaldes ogsaa
kun som Regel Raadmand.
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num, Professorem Med. et Math, blev saa paa academiet indtil hand sig derfore gandske klar giort hafde som
var 1662, andet aar efter hand hafde deponeret og at dend
sal. Mand hastede saa dermed foraarsagede det løfte hans
sal. Morbroder Træskou, den tiid Rigens Secreterer i N or
rig hammen giort hafde med det hand skulde til Foraaret komme til hannem i Christiania, saa vilde hand der
fra forsende hannem til London i Engeland og holde ham
udenlands i 3 Aar, men som dend sal. Mand nu var klar
fra academiet rejste han hjem for at besøge sine forældre
og som hand da befant sin gode sal. Moder meget svag
forblef hand hiemme indtil dendt 12. Februari 1664, da
hans gode si. Moder ved Døden afgik, fik saa bud at
hans sal. Morbroder ogsaa samme Dag i Norge ved Dø
den var afgangen og dermed saavel nu dend sal Mand i
Herren hans tancher om udenlands Reise at være forgiefvis. hvorfor hand straks efter at alting nogenlundis
efter hans Moders Død var kommen til ende, begaf hand
sig til Kjøbenhafn i sit forrige Logement hos Ober Renteriskrifver, si. Thomas Thomason og imidlertid confererede
med hæderlige og høylærde Mand, nu si. hos Gud Mag.
Jens Gregersøn, Provest paa Klosteret og Doctor Jens
Bircherod in philosophia et Theologia, blef saa begieret
af hæderlige og vellærde nu si. Mand Hr. Rasmus Han
sen, forrige Sognepræst til Steden at være hans Capellan,
hvilket endelig blef Samtyckt efter hans Kongl. May’sts
naadigste arfvebref paa Succession 1670 og samme aar
indsat af bemeldte hederlige Mand Hr. Rasmus at være
hans Capellan, hvilket sit hellige embede efter at hand retsindeligen hafde forrestaaet udi 6 aar er han efter dend
si. Mands Død af hæderlig og høylærde Mand Mag. Chri
sten Spend da Sognepræst ofver Vordingborg og Castrup
Sogne og Provest i Baarse H errit indviet til at være
Sognepræst her til Menigheden. Belangende dend si. Mands
*) Om Slægten Treschow (Træskou) se Adelsaarsbogen og
Thiset Adelige Slægter.
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Ægteskabs stand, da vente Gud hans Hierte og sind til
dend ærlige, dydige og gudfrychtige Pige Karen Nielsdaatter, som da var i dend si. Mands Thomas Thomasens
huus, som sig der paa 8 Aar skickelig og trolig hafde for
holdt, saa at deris bryllups høytid blef høytideligen holt
og giort i Kiøbenhavn d. 16. Septembris 1670 i forbemeldte
Ober-Renteriskrifvers Huus i mange hæderlige og for
nemme got folkis nærværelse og imidlertiid i deris Æ gte
skab velsignet af Herren med 6 Børn, een eneste Søn og
5 Døtre, dend ældste Daatter, der hun var 2 Aar gammel
af Herren er henkaldet, dend eniste Søn tillige med de 4
Døtre med deris høybedrøfvede Moder meget sørgeligen
igienlefver, Gud dem naadelig trøste og med sin hellig
Aand opholde. Med denne hans høybedrøvede efterladte
Hustru hafver den si. Mand lefved et meget kierligt og
yndeligt Ægteskab i 17 Aar, 5 Maaneder og 6 Dage, hand
hafver boet hos hende med forstand og icke med fri villie
gifvet Aarsag til nogen uenighed men stedse begegnet
hende med aid høflighed derfor saunis hand nu af hende
med dis større Smerte og hans Skilsmis er saa meget
meere begrædelige, som hans Omgængelse i lifvet for hende
var tæckelig. Hvad sig ellers denne si. Mands Forhold udi
Verden anbelanger, da hafver hand altid inderlig elsket
og frychtet sin Gud, hand hafver inden og uden Kierchen
beviist Sig en retsindig Sielesørger og Guds Ords Lærere
at være og draget faderlig Omsorg for sin betroede hiord,
hand havfer icke været af den Slags som bærer bløde Klæ
der som syer Huer, der kand passe til hver hofved og ta
ler dend ugudelige efter munden, men han hafver opløft
sin Røst som en basun, prædiket Ordet, holdet h art ved
hvad heller det var i tide eller utide, straffet, skieldet
og formanet med aid taalmodighed og Lærdom, imod sine
Sognefolk og tilhørere hafde hand saaledis anstillet sig
at ingen med billighed kand hafve sig ofver hannem at
klage, han hafver været Sandrue og oprigtig i ord imod
enhver, saaat omend skønt hans legome er dødt saa døer
dog iche saa snart hans ærlige og oprichtige nafn og
rychte, hand beviste sig miskundelig imod de fattige og
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nødlidende, ja søgte i alle maader at tiene sin jefnt Christen
og Næsten. Men i hvor Gudelig og rent menniske lef ver
her i Verden, saa vil dog Siugdom og Døden iche blifve
langt borte. Saa hafver og Vor Herre med en langvarig
legemens Svaghed angreben denne si. Mand som menne
skelig har betaget hannem alle Kræfter, dog forrettede
hand sit Embede og holt ved til det alleryderste med
største Fliid og Vind Skiblighed, saalænge hand nogenledis
kunde og formaatte og hafver hans herrids Brødre imid
lertid baade før hand gich til Sengs og meden hand holt
ved Sengen, været af saa stor fromhed at de har kommet
ham til hielp med deris villige tieneste og i sær har dend
hæderlige og meget fornemme, vellærde Mand Hr. Knud
i Nestelsø, endog hand er uden Herredet ragt ham sin
hielperig Haand med en og anden tieneste i Embedet,
hvorfor Gud vare baade hans Herridsbrødris og denne hæ
derlige Mands store løn, der dend SI. Mand med stoer taalmodighed hafde baaret Herrens Kaars og holdt sig fri
skere end hand var, fordi hand iche vilde lade sig merke
for sin kiereste Hustru at hand ei skulde forøge hendis bedrofvelse, maatte han gaa til Seng d. 7. Decembris og blef
saa stille liggendis ved Sengen*) indtil hans fraskilelsis tiid
og time, imidlertid b!ef hand tvende Gange betient i sin
Saligheds Sag, først af dend hæderlig og høylærde Mand,
Mag. Christen Poulsøn Hersløf, værdige Sogneherre for
Præstøe og Skibinge menigheder, siden af dend ærværdige,
hæderlig og høylærde Mand Mag. Hans Søfrensen Liunge,
værdige Sogneherre for Baarse og Beidringe menigheder,
sampt Vice Povest i Baarse Herrit, men før Communicationen Skeede giorde dend sal. Mand en hiertelig beken
delse og med stor andagt og Christelig beriddelse annam
mede dend rette Sunde og Salige Siælens lægedom til en
vis forsikring paa alle sine Synders forladelse, slog sig
saa gandske fra Verden og til vor Herre, læste self og
lod læse for sig atskillige Smuche bønner og Salmer, thi
hand i en stadig troe til Gud satte alt sit Haab paa Christi
) „Ved Sengen“, gammeldags Udtryk for „i Sengen“.
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verdskyld og fortjeneste, hvilken hand sig saa hart til
egnede som hand self kunde lidt og udstaaet alt det, det
Guds lam leed for hannem og aid verdens Synder. Med
hans hierte kiere høybedrøfvede Hustru som i hans store
Svaghed med alt Huldhed og trofasthed nat og dag opvartede tog hand en meget Kierlig afskeed med største
tachsigelse, hans elskelige kiære Børn lod hand kalde for
sig og formanede dem først for al ting til Guds frycht
dernæst til største lydighed og æris beviisning imod deres
hierte Kiere Moder, med al'e og enhver som tiente ham
i hans Siugdom og besøgte samt tog hand venlig afskeed
med største tacksigelse, laa saa meget stille og sagtmodelig
hen indtil dend 13. Februari hen ved 4 Slet om efter
middagen, da hand sødelig og sachtelig i Herren hensof,
efter at hand har lefvet i denne bedrøfvelige Verden 46
Aar 4 Maaneder 2 Uger og 5 Dage som er dend sal. Mands
gandske Alder. Gud gifve ham med alle tro Christne en
ærefuld opstandelse paa dend yderste Dag.
Karen Nelsdater, salig Hr. Dettmer Caspersens her
komst til Verden, chistelige Liffs oc leffnes fremdragelse
oc saligt Endeligt her fra denne onde og svigefulde Ver
den til det Evige liff oc Salighed i Herren er hen sovet,
Denne Erlige oc gudfrychtige Matrone, nu salig hos Gud
Karen Nelsdater salig Hr. Detmar Caspersens, fordum
Sognepræst her i Sielland i Baarse Herret for Everdrup
Menighed, hans Efterlatte hustr, huis salig legem vi her
i hindis Sofve Kammer til en ærrefuld Opstandelse hafver
Nedersat, da er hun barnfød i Kiøbenhafn der Mand
skref Aar efter Guds biurd 1645 dend 6. October aff Erlig,
christelige oc gudfrøchtige forældre, hendis fader var
dend Erlige os Achtbare oc velforstandige Mand Nels Hendriksen, hindis Moder den Erlige, dydige oc gudfryctige
Kvinde, Kirsten Christensdatter oc der Gud Allermechtigste hafde velsignet dennem udi deris Ægteskab med
denne deris Datter hafver de iche alleneste strags ved den
hellige daab igienofret hinde Herren, hvor hun er indpodet
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i sin Frelser, Christi Jesu til at vorde hans Medarfuing
til det ævige Lif. Mens hun er hiemme udi deris hus, fltitigen underviist hende udi hindis Catekismus oc Christen
doms hofvet Artikler saavit hinders unge Aar oc Alder
kunde taale siden satte hinder i Skole der udi videre at
forfremmes sampt læsen og skriffuen desligeste, derefter
udi Syskole at undervises ud i Allehaande kvindelige Øffuelser som det hæderlige Kvindekøn vel sirer oc anstaar
oc imidlertid saa vel som siden holdt hiende hiemme i
deris eget Hus til alid Luck, Guds frycht oc Æ rbarhed
samt til huis huusgierning der forefalt til hun var 14
Aar oc des imidlertid haffuer Gud bortkaldet hindis salige
Fader Anno 1654 d. 3. December oc hindis Kiære Moder
bliff en bedrøfvet Enge herved, ogsaa hendis Kiære Moder
haffuer strax sent hinder til fremmed oc selv haffuer ført
hinder til skaane. eftersom hun var begieret af den hæ
derlige og vellerte Mand Hr. Gudmund Olsen oc hans dydig
Hustru Anne Hansdatter, Sognepræst for Borreby oc
Lødekiøbingen Sogne, som hafver taget hinder i deris huus
som sit eget Barn i 3 Aar, men som det var under ... (slut
ter hermed).
Anno 1670 den 8. September stod vor brøllup i Kiobenhafn. Gud lade vores begynte være sket Gud til
Æ re oc Mig oc Min Alder Kierreste til Glæde oc andre
Guds børn til et godt Exempel oc unde os at lefve sam
men i mange Aar med Glæde oc Ynde oc efter dette lif
himmerige oc dend evige Salighed. Gud skiænke mig i alle
gode gerninger for Jesu Christi Skyld det begærer jeg aff
inderste hierte.
Karen Niels datter.
Anno 1671 den 14. Juni, da blef min kierre Søn ved
Nafn Casper Detmarsen føed til denne Verden om Dagen
ved 10 Slet. Gud lade hannem voxe oc fremdrages i Alder oc
Visdom Gud til Æ re, hans kierre Fader oc mig til glæde
for Jesu Skyld, det vil jég bede Gud om af mit hierte.
Anno 1673 den 7. Januari da bleff min kierre Datter
Maren Detmarsdatter fød til denne Verden om Dagen
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Klokken 10. Gud lade hinder fremvoxe i Alder, Naade
baade hos Gud oc Mennicker, hindes kierre fader og Mig
til Glæde oc gifve hinde at om hun skal lef ve at sky Syn
den, elske Gud og hans Æ re oc gifve hinder efter dette
lif Himmeriges Glæde for Jesu Christi Skyld. Gud hør min
Bøn, som ieg begerrer det af hiertet.
Karren Niels dater, een handt.
Anno 1674 den 9. Oktober, da henkaldte Gud min li
den Sallig Dater fra denne onde Verden til sig i Himme
rige. Gud unde mig at finde hende i Himmerig for Jesu
Skyld.
Anno 1675 den 19. Marts da bleflf min liden Datter
Maren Detmarsdater fød til denne Verden om Dagen ved
12 Slet. Gud som haffuer giffet hende Lif oc Aand hand
lade hinde opvoxe sit alder helligste Naffn til Æ re, sig
self til timmelig Velfærd og Salighed, hendis kierre fader
os Mig til Glæde, Gud giffue mig self hierte Sorrig for
hende. Gud lade hende fremvoxe i Alder oc Naade baade
hos Gud og Mennesker, oh Gud hør min Bøn for Jesu
Skyld. Amen.
Anno 1677 den 15 Aprilis som indfalt første Paaskedag, da blef min liden Datter, Kirsten Ditmarsdatter fød
till denne sorrigfulde Verden om Morgenen imellem 5
og 6. Gud Fader gifve hende sin hellig Aand og Naade
og lad den altid regierre hende, at hun maa fremvokxe
og tiltage i Gudsfrycht, Dyd og fromhed Guds allerhellig
ste Nafn till Ære, sig self till timelig Velfart og evig Sa
lighed, hendes hjertekære Fader og Moder till Største
trøst og glæde, Gud Fader hand hjelpe og gifve Naade
hertil for Jesu Skyld. Amen.
Anno 1679 dend 24. Juni, som var St. Hans Dag blef
min liden Datter Anna Elisabeth Ditmarsdatter fød till
denne onde og Syndefulde Verden om Dagen mellem 9 og
10 Slet, hierte Kiære Gud og himmelske Fader lad hende
om hun skal lefve altid frychte og elske Gud af hierted
og lad o Gud altid din hellig Aand regiere hendis for
stand, o Gud lad hende opvoxe det Allerhelligste Nafn till
Æ re, hendis allerkiereste forældre till Glæde sig Self till
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timelig og evig Velfært og Salighed, dette hør og fuld
korn o mildeste Jesu for dit Nafns Æ res Skyld. Amen, i
Jesu Nafn. Amen.
Anno 1681 den 13. Aprilis er min liden Datter Margrete Sofie Dithmers Datter fød til denne syndige Verden
om Eftermiddagen imellem 2 og 3 Slet, indplante o Gud
i hendis Ungdom Kiærlighed till hendis Skaber og lad
Guds Frycht være hendis Videnskabs Begyndelse, gif
o Gud at som hun fremvoxer i Alder, hun ogsaa maa til
tage i Visdom og Naade baade hos Gud og Mennisker,
bøy. hendis hierte altid till Lydighed at hun maa oplæris
udi alle Christelige Dyder dit Nafn o Gud til Ære, hendes
kiære forældre till største Glæde og sig Self till timelig
og fornemmelig ævig velfært og Salighed, hvilket Gud
bønhøre aff Naade for Jesu Skyld. Amen.
Anno 1683 den 22. Juli rejste hans Fader til Kiøben
hafn med hannem sin Søn Casper Dithmersøn Heller at
sette hannem i Vor Frue Skole, og blev hand af ædle Hæ
derlige og Høylærde Mand Mag. Petro Fossio, Rectore
Scholæ dend 28. Juli derefter indsat i 5te Lectie der sam
mesteds under hæderlige og Vellærde Jacob Olesøn, hvor
hand for Aaret 1684 Aaret derefter forblef hand og under
samme Herris information udi 6. Lectie, da bemeldte Hæ
derlige og fornemme, vellærde Jacob Olesøn blef Siette
Lectie betroed i fornemme, vellærde Mand Eiler Lauritsen
Hirren klows hans sted, som da resignerede og rejste
udenlands, derefter samme Aar gik hand med Skolen
første Gang til Guds Bord udi Vor Frue Kierche dend 8.
Juli, som var en Onsdag, der hand var 14 Aar og nogle
Uger.
Anno 16.'t5 den 6. October er jeg barnfød i Kiøbenhafn
aff Erlig Egte forældre. Gud oplyse mit syndige hierte
at jeg som et ret Guds Barn maa frychte Gud oc skye
all ... syndige begiering oc laster oc lad o Naadige gode
Gud mit hierte altid tænke paa Dig oc gif mig en Naadig ... time at henkalde mig herfra, naar det er Din Guds
behagelige Villie att afløse mig fra denne onde Verden.
Hielp mig min Gud.
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Anno 1654 den 3. December da døde min sallig fader
oc var min sal. Faders Nafn, Nels Hendriksen, Gud hafue
Sielen i Himmerige oc lade os Alle der samles paa den
yderste Doms Dag.
Anno 1668 den 14- Marsi da døde min sal. Moder
oc var min sal. Moders Nafn Kirsten Christensdatter, Gud
glæde den udvaldes Siel oc trøste den bedrøvede som igien
lefver oc giff mig att jeg maa forlade Verden saa vel som
Mine salige forfædre hafuer giort før mig oc hielp mig
o milde fader at forløses i Gud.
Anno 1689 den første Februaris da gik min hierte
Datter Maren Ditmarsdatter første Gang til Guds bord
i Kiøbenhafn. Gud gifve dig mit hierte Barn Naade, lycke
oc Velsignelse til dette hellige Værk oc gierning oc det maa
ret begyndis i Gud. O, Gud lad din gode hellig Aand altid
regere og oplyse hiende til at lefve Christeligt, det hør o,
Naadige gode Gud for dit hellige Nafns Skyld.
Anno 1692 den 18. September da gik min Dater Kir
sten Ditmarsdatter første Gang til Guds bord med mig
Siel her i Everdrup Kirke, den Almegtige, Naadige og all
Barmhiertighedsens Fadetr hand altid gifve hende et ret
hierte til at lefve som et ret Guds Barn og altid med ret
hiertes Andagt betenke at hun er en Christen oc lefve som
et Christen Menneske oc altid hafve Gud i Sinne Tanker
oc stedse frycte, thienne oc tache den gode Gud som har
bevist hinder. Saa stor en Naade Gud har bevist hinder.
Hermed slutter denne Livsskildring. Naar Forbindel
sen mellem Afsnittene i den lille Bog, hvori det hele er
skrevet, er mindre god, skyldes det, at de er skrevet imel
lem hinanden, noget for fra og andet bagfra i Bogen.
Med Hensyn til Børnene i Everdrup Præstegaard, da
høres der sidste Gang om Sønnen i 1685, da han var 14
Aar og første Gang gik til Alters i København, han er
rimeligvis død ung (dog vist efter Faderen) og har saaledes ikke kunnet føre Navnet videre (se Frue Skoles
Ligbog). Af de 4 Døtre blev en gift med Peder Hansen,
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E jer af Raadegaard i Everdrup og med ham Stammoder
til den bekendte Politiker og Borgmester her i Køben
havn Hans Nie. Hansen, hvis Søn, fhv. Rektor ved E fter
slægtens Skole nu ejer det her afskrevne Familiedokument,
Hvornaar Hellers Enke er død, siges ikke, men hun har
nedskrevet disse Familieoptegnelser, og det kan ikke være
førend efter 1695, da hun endnu fik af Enkekassen.

UDDRAG AF
HOLMEGAARDS JORDEBOG
1684—1719
VED PENS. FØRSTELÆRER P. HERBO.
Tidsrum ligger dels i Slutningen af,
OVENNÆVNTE
dels i de første Aar efter Vornedskabet, der ophæve
des ved Forordningen af 21. Februar 1702, ved hvilken
Kong Frederik den Fjerde tilsagde Vornede-Frihed for
alle Bønder, som var født efter hans Tronsbestigelse 1699.
Denne for Landet betydningsfulde Foranstaltning
var vel forberedt ved en Kommission, i hvilken bl. a. Otte
Krabbe til Holmegaard, Egholm m. v. havde Sæde, og han
var egentlig den eneste, som bestemt fraraadede dette
Skridt. I Følge Steenstrup i „Historisk Tidsskrift“ be
mærker han i sit Indlæg :
„Jeg kan paa ingen Maade begribe eller se Profitten,
som skulde komme af Vornede-Friheden, men mere af
Vornede-Ret derved at faa sit Gods besat, hvilket med
det før værende meget øde og forarmete Gods kan be
vises, endog paa Kongens eget Gods. En Øconomus maa
være god eller ond, saa kan han ikke poussere sin VornedRet videre, end Loven tillader, nemlig at faa dennem til
sine Gaarders og Boligers Besætning, hvorved dennem ei
sker Uret. Muligt det kan være sagt, at en heller anden
sælger dennem til Andre imod Loven, hvilket, om jeg
havde sagt det, vilde falde mig tungt at bevise, særdeles
om saadant skulde være sket mod Vornedens egen Villie."
Historisk Samfund

4
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Otte Krabbe, der i over 30 Aar havde ejet Jorde
gods paa Sjælland, fremhæver, at det vilde være ham
umulig at faa Gaardene besat, saafremt han ikke havde
haft Vorned-Ret, idet han har tilbudt „Frikarle“ de gun
stigste Betingelser, han kunde optænke, og tilbudt deres
Sønner Frihed fra Vornedret, uden at Tilbudet blev mod
taget. Og endelig gør han opmærksom paa, at uden VornedRet, havde de fleste Proprietaires ikke kunnet skaffe det
nødvendige Udskrivningsmandskab uden dertil at bruge
de bosiddende Bønder, „hvilket og vel i efterkommende
Tider vil vise sig, dersom Vorned-Ret paa Proprietær Gods
bliver ophævet“.
Og Krabbe fik Ret. Bl. a. af Hensyn til Soldater
udskrivningen fremstod Stavnsbaandet, som udstraktes
over hele Landet.
Uagtet Hr. Otte Krabbe med saa stor K raft mod
sætter sig Vornedskabets Ophævelse, er der dog ikke
Grund til ud fra dette Standpunkt at drage den Slutning,
at han hørte til „Bondeplagerne“.
At saadanne undtagelsesvis fandtes, kan næppe be
nægtes. Den nyere Tids Historieskrivere hævder imidler
tid, at Vornedskabet, Mislighederne til Trods, i Alminde
lighed er skildret med for mørke Farver — heldigvis!
Om Otte Krabbe siges, at han var „erfaren og flittig
som Statmand, human, omhyggelig og sparsommelig som
Godsejer; og udrustet med Hjertets gode Egenskaber hæv
dede han med Æ re den gamle danske Adels bedste T ra
ditioner“. (Sal. Leks.).
Han, der var født 1641 og døde 1719, var meget yn
det af Kong Frederik den Tredie, der — i Følge Dansk
Biografisk Leks. — udaandede i hans Arme, og han delte
saaledes ikke Lod med Flertallet af den gamle Adel, der
var ildeset af Kongehuset.
Holmegaards Jordebog indeholder efter sin A rt natur
ligvis intet om Hundehul eller Træhest. E r disse anvendt
i Krabbes Tid, er der enten intet optegnet herom, eller
Optegnelsen kan mulig være gemt i andre Aktstykker.

— 51 —
Naar Fæstebrevene i ganske enkelte Tilfælde for
pligter Fæsteren til at ægte Formandens Datter eller Enke,
er der næppe Grund til heri at se Overgreb fra Gods
herrens Side. En saadan Mariage vil i de fleste Tilfælde
være aftalt mellem rette vedkommende og har først der
efter faaet sin Bekræftelse i Fæstebrevet.
Derved opnaaede Herremanden at faa en Fæste
bondes Enke eller Datter forsørget og tillige at faa en
Gaard besat.
Der vil næppe af dette Forhold være Anledning til
Ynk over Fæstebonden. Uden Midler sættes han ind i
en Gaard, ofte paa over 7 Tdr. Hartkorn, uden at yde
noget urimeligt aarligt Vederlag i Landgilde eller Hoveri
og faar oven i Købet en — hvorfor ikke tro det — baade
kon, god og dygtig Kone.
Selve Staten ■benyttede jo samme Form for Enke
forsørgelse ved at henvise Præsterne til at ægte Forman
dens Efterleverske.
Dog indeholder Jordebogen Optegnelser, som antyder,
at der i det paagældende Tidsrum ogsaa paa Holmegaards
Gods har hersket Forhold, der efter Nutidens Syn peger
paa Godsherrens Overgreb og tillige paa de vanskelige og
utrygge Vilkaar, Fæstebonden kunde være undergivet.
Her sigtes til de hyppige „sat fra Gaarden“, Bogen
beretter om.
Som Eksempel herpaa kan meddeles, at alene i
Aarene 1689—90 blev følgende Personer „sat fra Gaar
den formedelst Udygtighed“, nemlig:
Knud Hansen, Bonderup; Jens Hansen, Kalkerup;
Hans Pedersen, Kalkerup; Hans Olsen, Toksværd; Niels
Hansen, Bonderup; Anders Olsen Toksværd; Knud Jyde,
Herlufmagle; Søren Jyde, Kalkerup; Peder Rasmussen,
Toksværd; Niels Jørgensen, Skuderløse; Niels Sørensen,
Toksværd; Niels Jensen, Brandeløv, Jens Pedersen, Toks
værd; Jep Mogensen, Sipperup og Jørgen Jensen, Sippe
rup; sidstnævnte fordi han var bortrømt.
Man skal dog mulig være lidt varsom med udeluk4*
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kende at lægge Skylden paa Hr. Otte Krabbe og bør ikke
se bort fra, at Paastanden om Udygtighed, hvad enten
den skyldes Mangel paa Evne eller paa Villie, eller begge
Dele i Forening, ikke altid være uberettiget ; dog uden at
der hermed skal være sagt, at Godsets Bønder falder under
samme Dom som deres Kolleger paa Storehedingeegnen,
om hvem Niels Henrich Weinwich ca. 50 Aar senere
skriver: „Denne Driks (Brændevin) hyppige Consumma
tion her har haft største Indflydelse paa den omkring
liggende Almues Sundhed, Moralitet og Sæder og fra
dette Synspunkt udbredt mange Ulykker her i Egnen.
Een Kro i en By er nok til at fordærve Byens Bønder;
men her er næsten hver andet Hus en Kro. Den dovne,
trættekære til Svir hengivne Bonde har her hendøset en
god Del af hans Tid, ladet Gaarden hjemme, hans Kone,
Børn skøtte dem selv, og ej sjælden har han sat Formue,
Sundhed, ja, undertiden Livet til, baade i Byen selv saa
vel som paa Hid- og Frarejse i de korte Vinterdage. Den
har for Gjorslev Godsets Bønder især været skadelig, da
disse formedelst Hoverifriheden har haft mere Tid her
at ødsle bort end Herredets andre Bønder; kort, den
Skade, dette Steds Brændevin har udbredt blandt disse,
er uberegnelig. Afsætning paa Brændevin er her saa stor,
at det ej lønner Umagen at anvende stor Flid paa sam
mes Forædling; det er bestandig sveet og, formedelst
Sammenblanden af alle Slags i Brændingen, stram t og
af en ubehagelig og viderlig Smag; men maaske er det
kærest for Bonden, naar den river ham i Halsen.“ Tonen,
der gaar gennem Skrivelsen, tyder mere paa Irritation end
paa Sorg over Tilstanden. Der er derfor Mulighed for, at
Forholdene ikke er slet saa gale som skildret.
Der var dog ogsaa Fæstebønder, der selv nærede
Onske om at fratræde deres Gaarde.
Den hjerteskærende Tone, hvori de „allerydmygeligste“ Begæringer om at blive afsat er affattet, kan vel
nok vække Medlidenhed.
Det maa dog erindres, at Datidens Udtryk for For-
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hold og Stemninger m. m. var ret kraftige; glimtvis
skimtes, at Paaberaabelsen af Armod, Sygdom og Alder
dom ikke skal tages alt for bogstavelig; og endelig var
det af gode Grunde ikke Andrageren selv, men Ride
fogden, der skrev Dokumentet.
Her gengives 2 saadanne Begæringer, begge fra
Fæstebønder i Bonderup.
Medens den første gengives med Originalens Bog
stavering, lempes den anden — for at lette Læsningen —
nærmere over imod Nutidens Skrivemaade.
„Jeg underteignede Jens Jensen boende udi Een
gaard i Bonderup paa Holmegaards gots for Aarsages
her Ved formedelst til faldende Armod og fattig dom, som
Mig fattige mand er paa Kommen i det mit quæg og
Beester er saa Slæt at ieg ikke Kand drive Aulingen, hvor
over ieg ikke fik Besaaid min Rug Jord som ieg skulde
nu Næst afvigte eftter Høst, og ikke hafde Raad til at
Kiøbe det Behøvende plou quæg til gaardens drifft, og
det er Rug Sæden ieg skulde have Min Meste Supcistans
af, des for uden af Blæst m it Korn Forgangen Somer
saa ieg Gud Bedre mig desværre Lidet Een Stor Skade,
saa ieg nu intet Sæde Biug haver, ey heller hos Nogen er
Betroed og Min Hosbund Eengang haver givet Mig det
Behøvende Sæde Biug til Stæden paa det leg Alle thider
skulde have det Self, og ieg ikke ved Nogen Redning til
Hielp i Nogen Maader, hvor Ved ieg kunde blive hiulpen,
des for uden er ieg skyldig Til Min Hosbund paa Landgilde
til Martiny 1705 Forfalden Biug 1 Td. Forstrækningskorn
som ieg fik til Vaarsæden forgangen for aar Biug 1 Td.
1 Skp. Sambt eet Aars Landgi. Biug til Næstafvigte
Martiny Forfalden 4 Tdr. 1 Skp. Item Seneste Allernaadigste pabuden Skattekorn Rug 1 Td. 1 Skp. 3 f. 1 otg;
Biug 1 Td. 1 f. V /2 otg Som mig er u-mueligt at ieg Kand
Betale, da paa det gaarden ikke Skal til u-pligt af mig
Besidis og Jorden Lige u-dørket og der over til føye Min
Hosbund Mere Skades Lidelse, saa er Min og min Huustrues, Boedel pedersdaatter Bægge Voris Allerudmygeste
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og Indstendige Bon og Begiering at Vii fra gaarden Maa
Vorde Entlediget og at hosbunden eller Ridefougden paa
hans Veigne gaarden vilde strax Med Een Anden forsiune og Besætte at aulengens brug der over ikke Skal for
Sømmes, at det Saaleedis E r Voris Instendige Begiering
haver Vii ombedet underskrevne Tvende Mænd Med os
til Vitterlighed at underskrive, Datum Bunderup den
4 Jan r Ao. 1707.
Boedel B. P. D. Pedersdaatter. Jens 1. I. S. Jensen.
Navn.
Til Vitterlighed at for Bemelt er deres Begierring
og Egne Hænders underskrivelse Testerer.
Hans H. P. S. pedersen. Peder P. L. S. Lauritsen.
Jens Jensen Ønske blev opfyldt og „formedelst Ar
mod og Fattigdom“ sat fra Gaarden, hvis Hartkorn var
5 Tdr. 4 Skp. 3 Fdk. 1A Album og i Skovskyld 2i/2 Album.
I Landgilde svaredes 4 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 1 Par
Høns og 1 Snes Æg. Gaarden overdroges Holmegaards
Vornede Hans Hemmingsen, der i Særdeleshed paalagdes
Pileplantning, Grøftning og Stengærders Sættelse „som
forsvarlig E ragtis“.
Til Besætningen er ham leveret 1 Hest, 22 Aar, er
ey Vurderit for Noget, 1 brun Hest, 8 Aar, 1 ditto 12 Aar,
8 Sldl, 1 sort Hest, 8 Aar, 6 Sldl., 1 brun Hest, 8 Aar,
7 Sldl., lbrun Hoppe, 9 Aar, 4 Dl., 1 graa Hest, 13 Aar,
4 Dl., 1 graa Hoppe, 22 Aar, 1 Dl., 1 rødhjelmet Ko, 15
Aar, 1 Dl. 2 Mk., i Studekalv, 1 Dl. 7 Mk., 1 So med 2
Grise, 1 Dl. 2 Mk., 2 F aar og 1 Vædder, 3 Dl. Korn i
Straa ansat for iy> Td. a 6 Mk., Byg 3 Tdr. a 6 Mk.,
1 Vogn med Behør, 2 P ar Høsthauer, 1 Slibesten, 1 Skæ
rekiste, 1 Plov med Jern, 1 Træharve samt adskilligt i
Gaarden, som tilsammen vurderes til 70 Dl. 2 Mk. og
Indboet til 3 Dl. 2 Mk. Rug er saaet 21/2 Td., som med
sin Afgrøde ej kan anses højere end for 7l/> D1.“
Alle disse Herligheder fandtes paa Gaarden, for
mentlig saaledes som den arme Jens Jensen har efterladt
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den. „Men da Besætningen er ringe,
mingsen givet til Stedet tvende Heste
fri et Aar for Landgilde.
Til Indfæstning formaar intet at
A ctum 'Holmegaard d. 28. Martij

saa er Hans Hemog 1 Ko samt lovet
gives.
Ao. 1707.

Den anden Skrivelse er saalydende:
„Som den almægtige Gud har behaget at paalægge
os arme Mennesker, Mads Pedersen tillige med sin Hustru
Mette Jensdatter, boende i en Gaard paa Holmegaards
Gods i Bonderup saa svar Svaghed og Sygdom, og det i
saa langvarig Tid, saa vi selv befinder, at vi intet længer
ved Gaarden kan udrette, saa som Tiden nu til den
bedste Rugsæd er forløben, og vi ingen Folk har eller
kan faa, hvorved Avlingen kan forret drives, og vores
Tilstand ikke er dertil, at vi kan leje Folk, ej heller i
denne Tid kan bekomme Folk at leje, da paa det Hosbunden ej skal lide Skade over Avlingens Forsømmelse, saa
er det begge vores allerydmygeligste og indstændige Bøn
og Begæring, at vi fra Gaarden maa vorde entlediget og
at Hosbunden eller Ridefogden paa hans Vegne vilde Gaar
den straks ved en anden forsyne og besætte, dog er vor
ydmygste Begæring, at vi maatte have Husværelse paa
Gaarden saa længe, indtil Gud vil gøre Ende paa vor
Svaghed enten til Livet eller til Døden. Saa og at vi maatte
nyde vor Seng og Sengeklæder samt noget lidet Korn til
vort og tre smaa Børns Ophold, om Gud behager, at vi
skal leve og komme tilrette igen, hvilket er vor indstændige
Begæring, som vi har ombedet underskrevne tvende Mænd
med os til Vitterlighed at underskrive.
Bonderup, d. 23. Oktober 1703.
Mads M. P. S. Pedersen. Mette M. J. D. Jensdatter.
Samme Dato blev „Godset“ paa Gaarden vurderet af
Laurs Hansen og Hans Hansen i Bonderup og dette tillige
med Gaarden, „efter Hs. Excellences Tilladelse overleveret
til Godsets Vornede Jens Jensen, som ved Land-Militien er
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Indskrefven, som derpaa er gifven Fæste Bref og Besæt
ning som paa Stæden fanttis.“
Samtlige Værdier paa Gaarden udgjorde 125 Dl.
1 Mk. 8 Sk. ; men da „Husbondens pretentioner“ udgør 127
Dl. 2 Sk. „Manquerer Saa til de anførtte Pretentioners
fyldest giørelse 2 Dl. 15 Sk., Hvorfor det er u-Nødig videre
pretentioner for de forløbne Aaringers Restandse Land
gilde med Videre at anføre.“
„At foranført Saaledis er Befunden og gaarden til
lige Med foranskrefne Midler til foranført Jens Jensen
overleveret som dertil efter Loven og Forordninger her
efter haver at Svare Bekræfter Vi Med Egne Hænder."
Bonderup ut Supra.
Mads Lind.
Jens J. J. S. Jensen.
Hans H. H. S. Hansen.
Laurs L. H. S. Hansen.
ALBERT RASMUSSEN I SKUDERLØSE.
Men var der Bønder, som ønskede sig fri for Gaardene, var der til Gengæld ogsaa Bønder, der tilsyne
ladende var vel tilfredse med Forholdene og ønskede
Fæstegaarden i Arv til en Søn (eller D atter).
Fra Albert Rasmussen i Skuderløse foreligger saaledes følgende Begæring, antagelig med Ridefogden som
Mellemmand mellem Ansøger og Godsherre:
„Som dend allermægtigste Gud har behaget at lade
os undertegnede, Albert Rasmussen, tillige med min Kiere
Huustrue, Anne Jens Daatter, boende i Een gaard paa
Holmegaards Gods i Skuderløse i Testrop at naa en høy
og hæderlig Alder a over 80 aar, oc som Alderdomen med
fører Svaghed og Skrøbelighed, saa befrygter Vi os icke
at Kand længer udstaa at arbejde og slide, som Vi I voris
unge aar oc til Dato haver giort, som aulingens Brug ud
fordrer. Oc som Voris Høigunstig Hosbund oc Herrskab,
Hans Excell. Hr. Otte Krabbe, E fter Voids allerydmygste
ansøgning haver forundt Voris Ældste Søn Rasmus Albertsen Voris i boende gaard i Fæste efter Hans fæste
Brevs formelding af Dato 16 Martij Ao. 1708 dend at

— 57 —
maatte tiltræde, Naar Vi ved Døden afgik Eller i andre
maader dend icke længer kunde forestaa, Da paa det Voris
Høigunstige Hosbund icke skal lide Skade Ved aulingens
forsømeiser oc gaardens’Besværelse, som formedelst voris
høie Alder oc skrøbelige aar lættelig kunde ske, som dog,
Gud være lovet, er oc nu forefindes udi fuldkommen Stand,
Sambt Voris Søn Rasmus Albertsen icke skald kunde sig
besvære af Gaardens Auling icke bliver opagted, som dend
burde, hannem til Nytte og gavn i fremtiden, saa er Voris
Allerydmygeligste ansøgning oc indstændig Begiering, at
det Høie Herskab, eller Ridefogden paa hans Veigne,
Vilde Entledige os fra bemeldte Voris i fæste havende
gaard og dend strax overlevere til Voris Eldste Søn Ras
mus Albertsen, som dend kunde antage her efter til fuld
Ansvar; Hvorimod Vi underteinede fattige Folk forhaaber
at naadige Hosbund ved forening mellem os og Voris Søn
lader det mage saaledes, at vi nyder frje Huusværelse til
Voris døde dag med Voris Seng oc andet fornødenhed at
sidde oc ligge paa oc et pahr Kiøer paa Græs at fodre til
Hielp oc ophold, at vi fattige folk icke paa Voris Høie
Alderdom skulde lide Nød, særdelis Vi til denne Dag
Altid og Rigtig har svaret Kongen oc Hosbunden tüngen
(Tyngden) alt, hvis som af os er udfordred oc indtet skyl
dig bievne.
Gud skal kiende, der som Voris Skrøbelige aar oc
Alderdom ey var Aarsag hertil, vi aldrig skulde begiere
at Quitere Voris gaard, som meldt er, Huilket saa ledes
er Voris indstændige Begiering, det Vi med Egne Hænder
bekræfter og Venligen har ombudet Voris Kiere Sviger
Sohn Niels Hansen oc Svend Olsen, begge af Skuderløse,
ville med os til Witterlighed underskrive, Actum Skuder
løse dend 10. Aprilj Ao. 1712“.
Begæringen har derefter nedenstaaende Paategning:
E fter foregaaende ansøgning og begiering er for bemelt Albert Rasmussens gaard overleverit til deris Eldste
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Søn Rasmus Albertsen, som Gaarden forhen i Fæste haver
bekomt, paa følgende Conditioner:
Først anlover Rasmus Albertsen at svare sine gamle
Forældre med frie Huusværelse, dernæst fornøden Tørv
til Ildebrand, som Sønnen lader skiære og Faderen tilføre.
Saa vil Albert Rasmussen og beholde sin Seng, ligesom
den forefind is, Item tvende Kister, 1 Bord, 1 Kobberkiedel, 1 Kobberpotte, 2 Kiøer, 2 Quier, 6 Faar og 2 Bæ
ster, hvorimod er tilladt at bruge de tvende Bæster til sin
Fornødenhed i Sæde- og Høstens Tider; desforuden er
aftalt mellem Sønnen og Faderen, a t Albert Rasmussen
skal have et Stykke Jord i hver Mark, nemlig Lychesager
i Porsmosemarken, som er 3 Skp. Land, Togemosemarken
Halvager l ’/o Skp. Land, Skauegaardsmarken Gøndegaardsager 4 Skp. Land, som Sønnen aarlig skal pløje
og til rette gøre Faderen, naar det er inde i Vang, men
Faderen skal lade Kornet til at saa; ligeledes nyder Fa
deren en Vogn til sin Fornødenhed at bruge, naar han det
forlanger, og naar Gud behager en af dem eller begge
ved Døden at henkalde, skal Sønnen Rasmus Albertsen
være forpligtet at lade dennem hæderlig og christelig bestædige til Jorden efter devis Stand og Lejlighed, hvor
imod hand uden hans Medarvingers paa anche eller præ
tentioner erholder alt, hvad Forældrene kan efterlade sig,
og paa det hans Broder Laurs Albertsen (særdelis Niels
Hansen, ibdm, der har Søsteren til Ægte, forud haver
faaet sin Andel) ikke herover skal have Fortrydelse, saa
skal Rasmus Andersen give bemeldte sin Broder, Laurs
Andersen, til en Kendelse tvende unge Stude, som han
forestaaende Sommer skal græsse for ham; der imod afstaar han sin Arv i Fald noget kunde ham tilkomme efter
sine Forældre.
Besætningen efter den kongl. Forordning af 15. Jan
1701 udforder efter Gaardens Hartkorn saaledes: 6 Plov
bæster à 6 Rdl. 4 Mk., 2 Rejseheste à 10 Rdl., 1 beslagen
Vogn 10 Rdl., 1 Plov 2 Rdl. 4 Mk., 1 Harve 4 Mk.
Sædekorn for dette Aar : 10 Tdr. Rug à 8 Mk., 3 Tdr.
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Havre à 4 Mk., 3 Skp. Æ rter à 1 Mk., 2 Skp. Vikker
à 1 Mk.
Der er til Rasmus Andersen leveret: 10 Bæster à 8
Sldl., 3 Køer à 9 Sldl., 1 Stud, 3 Aar à 4 Sldl. 4 Mk., 2
Fjorkalve à 1 Sldl. 2 Mk., 7 Svin à 5 Mk., 20 Tdr. Byg
à 8 Mk., 6 Tdr. Havre à 4 Mk.
Adskilligt indehavende Boskab tilsammen for 33 Sldl.
2 Mk. 1 beslagen Vogn, 1 Træhaver 10 Sldl., 1 Plov, 1 Jern
harve, 1 Tromle 1 Sldl 4 Mk.
Rug er saaed til Gaarden 4 Tdr., som uden Vurdering
forbliver. Saa vel og er alle Gærder i Mark og By forsvarligen lukket og vedligeholdt, som de bør være, saa
intet enten uden- eller indenbys fattes, dem Rasmus Albertsen i god og fuldkommen Stand er overleveret, saa
haver han det i undertegnede Mænds Hosværelse annam
met, anlover og forpligter sig her-efter-dags ej alene at
holde sine Forældre, hvis han dennem tilsagt haver, men
og efter Pligt og Skyldighed at svare til Gaarden og dens
fulde Besætning samt alle deraf gaaende kongl. Tyngder
og Prætentioner med Hosbundens Landgilde og andr?
Udredelser lige med sine Naboer i rette Tider og ialt
holde sig Kongl. May.s Lov og Forordninger efterrettelig,
hvormed denne Forening paa alle Sider udi al Venlighed
er afhandlet og tilendebragt. Det vi med Vores Egne Hæn
der bekræfter og stadfæster.
Datum Skuderløse d. 9. Mai 1712.
(Underskrifter ?).
CLEMMEN HØYER I BRANDELØV.
Saa som jeg undertegnede Clemmen Høyer, boende
udi Brandeløf Bye i en Gaard paa Holmegaards Gods, ej
formedelst høj Alderdom, som den almægtige Gud i Him
len har velsignet mig med, saa jeg nu blifer 69 Aar gi.,
kand finde mig capable gaarden til Nytte og min naadige
Husbond, Deres Excellence, Hr. Otte Krabbe, til Fornøjelse
længer at forestaa, da som det forhen har behaget Højstbemeldte Deres Excellence samme min i boende Gaard til
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min Kiere Søn Hans Clemmensen paa min derom aller
underdanigste gjorte Ansøgning i Fæste at forunde, saa
er fremdeles min allerunderdanigste Begiering, at det
høje Herskab eller Ridefogden paa Deres Vegne de nu
ville behage at anse min høje Alder og mig fra samme
Gaard entledige og den til bemeldte min kiære Søn over
levere, som samme kan antage til fuldkommen Ansvar
efter Dags, hvilken — Gud være lovet — forefindes i saa
forsvarlig Stand og saaledes conditioneret, som den bør at
være, hvorimod jeg allerydmygeligst forhaaber, at den
naadige Hosbond ved Fordeling mellem mig og min Søn
mager det paa den Maade, at jeg nyder fri Huusværelse
til min Dødsdag med Seng og anden Fornødenhed, Item
saa meget, jeg kan leve af, saa længe det behager den
gode Gud, jeg skal blive i Verden, paa det jeg i min høje
Alderdom ej skal lide nogen Nød, som hid til har svaret
Kongen og Hosbonden, hvis mig har kunnet tilkomme og
er blefen paafordret, saa jeg ikke ved noget at være skylidg uden en liden Rest paa afvigte Aars Landgilde, hvor
for min Søn efter mig bliver ansvarlig. Gud skal kiende,
der som min Skrøbelighed ej var saa stor, som den er,
jeg aldrig skulde forlangt at quitere, men som jeg ved,
det ikke er min naadige Husbond til nogen Nytte, at jeg
længer forbliver paa Gaarden, ej heller min Søn, som
den efter mig igen skal antage, der for er det saa inder
lig min A ttraa at entlediges derfra, det jeg med min egen
Haand bekræfter, venligen har ombedet min kiere Bro
der Niels Rasmussen Høyer i Bøgetsøe dette med mig at
ville underskrive.
Datum Brandeløf den 10. April 1715.
Clemmen Rasmussen.
E fter Begiering til Vitterlighed.
Niels NR. H. Rasmussen.
Til ovenstaaende Ansøgning er tegnet følgende:
Som det befindis, at Supplikantens, Høyers, Alder
og Svaghed ikke tillader hannem de Kræfter, at han som
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en fæstende Bende kan forestaa sin Gaard som vedbør,
det endogsaa har behaget vor naadige Hosbund og Herre
at meddele Sønnen Hans Clemmensen et Fæstebrev under
Dato 20. Marts 1711 paa samme Gaard efter Faderens
derom allerunderdanigst gjorte Ansøgning, saa har jeg
paa højstbemeldte min Herres naadigste Behag ej alenesle
funden for godt at condentere denne hans Begæring, men
endog paa det Gaarden formedelst hans Svagheds Skyid
ikke skulde lide derunder og Efterkommeren komme til
kort ved det den blev besat af en udygtig, der ej kunde
forestaa den, som ske burde, strax til Sønnen Hans Clem
mensen overleveret med de Conditioner, at Hans Clem
mensen lover sin gamle Fader 2 Væggerum fri Husværelse
1 den søndre Ende paa vestre Længe og 2 Væggerum til
sit Livvare og Forring i den vestre Ende i søndre Længe,
fornøden Tørv til Ildebrand, som han lader skære og
hjemkøre bemeldte sin Fader, saa og Sengklæder til en
forsvarlig, god Seng med andet smaa Boskab til For
nødenhed, som de indbyrdes bedst kan forenes om, item
2 Køer, 1 Faar og 2 Svin, hvilke Kreaturer Sønnen fo r
pligtes aarlig at græsse for bem. sin Fader; desforuden
er og aftalt imellem dennem, at Faderen nyder aarlig i
hver Mark 2 Skp. Jord, nemlig i den søndre Mark Lovs
Ager, 1 Skp. og 1 Stykke leveret vester mod Lovs Ager og
Boltekildestykket. I den nordre Mark lille Søe Ager og
Mulegrafstykket, item Stenbrinken næst op til Diufelager,
som tilsammen er 7 Skp. Jord, hvilken Sønnen skal pløje
og gøre tilrette, som ske bør. Men Faderen forskaffer selv
det behøvende Sædekorn. Her foruden nyder han ogsaa aarlig 2 forsvarlig Læs Høe, som Sønnen forpligtes at
hoste og hjemage, saa vel som ogsaa Kornet, naar behage
lig Tid er, og ellers i det øvrige væse sin Fader til Tje
neste i alt, hvad han efter Billighed af hannem forlanger,
og efter at det har behaget Gud at kalde Faderen, som
gaar paa Gravens Bred, fra Verden, skal Sønnen lade ham
hæderlig og vel begrafve, hvorimod han nyder sin Beta
ling i hvis Faderen efterlader sig, og det øvrige at
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komme til Skifte og Deling mellem Børnene samtlig, og
saa som de trende umyndige Børn, hvis Mødrearv hos
Faderen nu er indestaaende, nemlig Carl Clemmensen, 9
Aar, Maren og Dorthe Clemmensdøtre ikke kan betroes
samme deres tilfaldende Arvepart, Faderen ej længer tør
have det hos sig, saa er saa vidt bleven aftalt i deres nu
kommende Cu rato res Overværelse og deres Consentz og
Villie, som i Dag ogsaa er til Stede for at tilse de umyn
dige ved denne Forretning ikke sker nogen Uret, at Bør
nenes Arvegods forbliver hos Broderen Hans Clemmen
sen til Ansvar, til Sønnen Carl Clemmensen opnaar sine
fulde 18 Aar, og Døtrene kommer i Ægtskab, under Vær
gernes Tilsyn alt uden nogen Rente deraf at svare i no
gen Maade.
Til de trende Børns Arvegods, som efter forgangen
Vurdering hos Faderen henstod og bestaar in alles = 35
Rdl. 3 Sk., er Hans Clemmensen, som der for herefter
bliver ansvarlig, overantvordet følgende „Budskab“,
nemlig :
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Køer ..............................................
Kobberkedel, Tønde stor ...............
Ditto, 1/2 Tønde s t o r .......................
Jernvægge og Jernkølle ...............
Skovsav
......................................
Buløkse
......................................
Jernstang ......................................
Navr ..............................................
Malmgryde ..................................
Jernhakker ..................................
Øltønder ......................................
gi. Skab og Kiste ..........................
Underdyne, 3 Blaargarnslagen og
Pigernes Seng ..........................
6 Sække ..........................................

13 Rdl.
8 —
4 —
„ —
„ —
„ —
„ —
„ —
1 —
„ —
„ —
„ —
„ —
„ —

2 Mk.
„—
„—
5—
5—
2—
2—
5—
2—
2—
3—
4 — 3 Sk.
4—
3—

35 Rdl. 0 Mk. 3 Sk.
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Hvor imod Hans Clemmensen forpligtet skal være,
naar bemeldte Arvinger bliver myndige selv deres Arve
gods at betroes, at betale dem med rede Penge, med min
dre de maatte behøve noget af bemeldte Budskab, og han
det godvillig vil afstaa.
Hvad sig Rugsæden er angaaende, nemlig 6 Tdr. Rug,
som til Gaarden saaet er, da forbliver den ved Gaarden
uden Vurdering, staar og alle Gærderne i Mark og By
forsvarligen lukte og vedligeholdte, som de bør være, saa
intet enten uden som inden Byes fattes, som Hans Clem
mensen Høyer alt i god og fuldkommen Stand er over
leveret, det han i undertegnede Mænds Hosværelse har
annamt, anlover og forpligter sig her efter Dags ej alene
at holde sin Fader, hvis hannem tilsagt haver, men endog
efter Pligt og Skyldighed at holde Gaarden i forsvarlig
Tilstand og svare til dens fulde Besætning, samt alt deraf
gaaende kongl. Prætention med Herskabets Landgilde og
yder disse til rette Tider, som en Fæstebonde bør at gøre,
og iøvrigt holde sig kongl. Lov og Forordninger efter
rettelig, naar som helst Faderen forstrækker Hans Clem
mensen med fornøden Sædekorn, som han igen bør be
tale, paa abe Sider udi al Venlighed er afhandlet og til
Ende bragt, det vi med egne Hænders Underskrift testerer.
Brandeløf, den 20. April Ao. 1715.
Niels NR. S. Rasmussen
Mørch.
Hans H. C. S. Clemmensen.
Til Vitterlighed som de umyndiges Formyndere og
Tilsynsmænd.
Ole O. L. S. Lauritzen
Jörgen J. L. S. Larsen
Nafn i Rønnede.
i Skoverup.
EXTRAKT.
Rasmus Pedersen og Hustru i Toksværd ved underdanigst Memorial af Dato 23. September 1715 begærer, at
deres Søn Jep Rasmussen maa nyde deres i Fæste havende
Gaard i Fæste, eftersom de selv formedelst Alder og
Skrøbelighed den ej længer kan forestaa, saa og at dem
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maa af Stedet noget aarlig maatte tillægges dem, hvorved
de kan have til deres fattige Subsistens og Underholdning,
for hvilken deres underdanigste Memorial fulgte, som
følger.
Ridefogdens allery dmygelist Erklæring :
Forbemeldte Rasmus Pedersen og Hustru har nu i
nogle til 40 Aar beboet en det naadige Herskabs Gaard
i Toksværd By og deraf nogetledes rigtig betalt, hvad de
med Rette kunde tilkomme efter Hs. Majestæts Lov og
Forordninger. Og som de begge har opnaaet en høj Alder
dom, Tidernes Besværlighed Tid med Tid efter anden
tiltager jo mere, saa at de befrygter sig dermed videre
at befatte, kan ej heller Gaarden længer med Nytte forestaa, saa er det deres underdanigste Ansøgning og Begærnig
1)
2)

3)

4)

at den nu til Sønnen Jep Rasmussen maatte afleveres
at de maatte tillades fri Husværelse i Gaarden, nem
lig for dem selv 3 Væggerum i den østre Længe i
søndre Ende og for deres Livsvarer 2 Væggerum i
den nordre Længe i østre Ende,
at dem ogsaa maatte tillades nogle Stykker Jord,
hvoraf kunde haves Føde for sig og det lidet Krea
turer, de har, i efterskrevne Marker, nemlig i Kerte
marken Lille Møllestykket, 1 Skp. Land, et lidet
Stykke ved Kirkeporten, 1 Skp. Land, i Høvemarken
Snestigstykket, 2 Skp. Land, Lundemarken Syllestykket, 2 Skp. Land, hvortil de selv forskaffer for
nødent Sædekorn, men Sønnen at dyrke Jorden og
derefter høste for dem, hvad forsvarligt kan være, og
for det
begæres ogaa at maatte nyde aarlig af Stedet et for
svarligt Læs Hø sambt fornøden Ildebrand, som
bemeldte deres Søn lover at skære og hjemføre, hvil
ket altsammen kan passere Gaarden og dens Beboere
uden Skade i alle Maader, om Forandringer ellers
maa have det naadige Herskabs Approbation, som

— 65 —
jeg paa forsvarligen Maade ikke der kan lade sig
gøre,, ved som meldt er, og som Sønnen bemeldte
Jep Rasmussen har gaaet hos dem paa 10 Aars Tid
og imidlertid holdt Gaarden forsvarligt vedlige, saa
at han mere har staaet den for end de gamle og der
over sat paa Gaarden, hvad han saa har kunnet for
tjene og i forrige Tider havde lagt sig tilgode, saa er
i lige Maade hans underdanigste Begæring at maatte
blive fri for Fæste, hvorimod han forsikrer at svare
og rigtig betale Kongen og Herskabet, hvad han bør
og efter Tidernes Vilkaar allerunderdanigst kan over
komme, som til allernaadigst Herres behagelig Efter
retning demonstreret af
Mörcli.
Til dette har Krabbe tegnet følgende
Resolution.
Mig er vel bekendt, at Rasmus Pedersen har endelig
været en temmelig god fæste bunde. Gaarden er og i selv
en god Gaard baade i Mark og By; men det plejer ikke
vel at afgaa, hvor en Del Jord bruges af andre, og Bebo
erne da selv skal svare alle Skatter saa vel af den Jord,
han selv bruger, item af det, som andre bruger, hvorfor
jeg mener, der kan accorderes, at Rasmus Pedersen, som
baade nyder Husværelse og nogle Stykker Jord, burde
deraf efter Proportion noget billigt i de kongl. allernaadigste Paabud, og Beboeren, som haver fæstet Gaarden,
rigtig at svare det øvrige med videre og ellers skikke og
forholde sig, som en god Fæstebonde hør og bør efter
Loven og kongelige Forordninger, saa frem t han agter
at blive ved Gaarden, og i den Maade opproberes Begærin
gen af
O. Krabbe.
PAA VILKAAR AT ÆGTE DATTEREN.
1706. Paa Hs. Excellences o. s. v. Vegne haver Jeg
underskreven Stæd og Fæst som jeg og hermed til NærHistorisk Samfund

5

— 66 —
mere høygunstig Approbation Stæder og Fæster til Hans
Christensen, Foed i Jylland, dend Gaardsæder udi Oel
strup, som henrik Hansen Formedelst Alderdom, Skrøbe
lighed og Hans Hustrus dødelige Afgang For hannem
godvillig oplod ved Vilkor, at hand ægtner Daatteren,
hvilket Gaardsæde o. s. v.
, , x ... ,
, . ,
Mots Nielsen Lind.
(L. S.)
ENKEN SKAL ÆGTES.
20. Jan. 1708 bortfæstes til Anders Lauritzen, Holmegaards Vornede af Skuderløse dend Gaard i bem, som
salig Ole Christensen Sidst paa Boede og Fra døde, ved
Viikaar at hand ægter Enken.
Bemeldte Gaard staar i Nye Matricule For Hartkorn
Sæd og Brug = 7 Tdr. 2 Sk. 2 Fdk. •/’ Alb. og heraf skal
Aarlig Svaris Landgilde : Biug 6 Tdr. 2 Skp. aar = 3 Tdr.,
1 Heelotting Smør, 1 Foernød, 2 Lam, 2 Gies, 2 par
Høns, 2 Snese Egh, hvilken gaard med aid sin Rætte Til
læg udi Mark og Bye bemeldte Anders Lauritzen strax
Maa Tiltræde og Sin Lifstid Niude, Bruge og beholde,
aid den stund hand deraf udi Rætte Tieder udreder, giver
og giør, hvis hannem med rætte Kand Tilkom, og stetse
holder Gaarden og dens Tilhørende udi Mark og Bye un
der Tilbørlig Hofd og forbedring, grøfter, Steengierders
Sættelse, Som for svarlig Eragtis, sambt Ervise aid dend
Lydighed, som af Een Fæstebonde udkrævis, og Forresten
i alting at Rætte sig efter Loven og Kongl. Forordninger.
Til Besætning paa denne gaard haver Anders Lauritzen
Bekommed Neml : 1 brun Blissed Reise Hæst, 16 Aar, -4 Dl. ; 1 dito Reise Hæst, 12 Aar, 5 Dl. 2 Mk. ; 1 brun,
blissed Hæst, 7 Aar, 8 Rdl. ; 1 Sort stierned foele, 4 Aar,
4 Rdl. 4 Mk. ; 1 brunstierned Dito, 4 Aar, 4 Rdl ; 1 Sorte
brun, blissed, 12 Aar, 5 Rid. 2 Mk. ; 1 Sorstierned Hoppe,
10 Aar, 1 Rdl. 4 Mk. ; 1 graa Hoppe, 10 Aar, 3 Rdl. 2
Mk.; 1 Brun, Blissed og Sokked Hoppe, vurderit for 4
Rdl. 4 Mk., 1 Rød gulhoppe, 10 Aar, 4 Rdl. 4 Mk.; 1
Rodskimled plag, 4 Aar, 4 Dl. 4 Mk. ; 1 Brunstierned Hop-
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pe, 7 Aar, 4 Rdl.; 1 Brun Horsplag, 2 Aar, 2 Rdl.; 1
Dito plag, 2 Aar, 1 Rdl.; 2 Sommer Føl, 2 Rdl.; 1 Sort
hielmed Koe, 12 Aar, 2 Rdl. 4 Mk., 1 Blaadragned Koe,
5 Aar, 4 Rdl. 4 Mk. ; 1 Rød gul Koe, 6 Aar, 4 Rdl. 4 Mk. ;
1 Sort hielmed, 6 Aar, 4 Rdl. 4 Mk.; 1 Dito, 5 Aar, 4
Rdl. 1 Mk. ; 1 Ravnsort Koe, 7 Aar, 4 Rdl. 3 Mk. ; 1 Sorthielmed Koe, 8 Aar, 4 Rdl. 4 Mk.; 1 Sort grimmed Quie,
4 Aar, 4 Rdl.; 2 Stude i femte Aar, 10 Rdl. 4 Mk.; 5
Sommerkalve a 4 Mk. E r = 3 Rdl. 2 Mk.; 9 F aar 1 Væ
der a 4 Mk er 6 Rdl. 4 Mk.; 4 unge galte a 8 Mk. E r 5
Rdl. 2 Mk.; 8 Ung Svin, Aargamle, 6 Sommer Grieser a
1 Mk. 4 Sk = 1 Rdl. 1 Mk. 8 Sk.; 5 Griese a 2 Mk. er
1 Rdl. 4 Mk. ; 1 beslagen Vogn med Hauger og Fuldbehør,
1 gi. Trævogn, 1 Plou, 1 Jernharve, 1 Tromle sambt Ad
skilligt Andet Redskab i Gaarden, ialt vurderit for 78
Rdl. 3 Mk. 4 Sk. Korn i Straa: Biug anseet for 30 Tdr.
a 1 Rdl. er 30 Rdl.; og Rug 9 Tdr. at 4>/> Mk. er 6 Rd1.
41/2 Mk.; Havre 8 Tdr. a 2 Mk. 8 Sk. er 3 Rdl. 2 Sk.;
E rter 2 Tdr. a 1 Rdl. er 2 Rdl.; Vicher 1 Td. a 1 Rdl. -•
2 Rdl. ; Sengklæder til Tvende Senge med adskilligt Inde
havende Boeskab, som er Vurdirid for 12 Rdl., Rug er
Saaed Til gaarden = 20 Skp., som uden Vurdering For
bliver til Indventarium, og i Saamaade Beløber Tilsam
men = 203 Rdl. 1 Mk. 4 Sk., Hvorimod Gaardfaldet er a?
Fiire uvillige Mend efterseet og ialt til penge anslagne
for 56 Rdl. 4 Mk.
Det øf rige er Anders Lauritzen Ved gaarden betroed
til Besætning Paa Stæden efter Kongl. Allernaadigst For
ordning af Dato 15. Janur. 1701, og derforen haver at
giøre Fuldkommen og goed fornøyelig Rigtighed, Naar
af gunstig Herskabet paaæskis, og iøvrigt at Rætte sig
efter Loven og Kongl. Forordning. Til Fæste er med han
nem accordent, at hand skal give = 10 Rdl. ; Som saaledis
til Hs. Excellences Hoygunstige approbation allerydmygeligst Remiteris, det til Bekræftelse under min Haand og
Zignet.
approberis af
O. Krabbe.
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Som det vil ses, er ovennævnte Fæstegaard efter Ti
dens Forhold ualmindelig godt forsynet, ikke alene med
Heste, men ogsaa med Køer og andre Kreaturer. Har En
ken været mindre tiltalende, hvorom dog intet vides, saa
har Anders Lauritzen til Gengæld faaet Erstatning i rige
lig Jord og rigeligt Fæ foruden andre Herligheder.
Som oftest giver Krabbe Fæstebrevene følgende Paa
tegn ing:
„Saa længe den fæstende holder sin Gaard og Hafve
Rom i god Hefd og forbedrer med Frugttræer, Pille
planten, Homle med Vider efter Kongens Lof og forord
ninger skal han nyde og bruge Gaarden sin Lifstid“.
Fra 1716 faar Fæstebreve paategnet:
og intet at bortleje til nogen, i hvor det og være
Kand, Ager, Eng eller Tørveskær, men self føre sig det
til nytte, saa vidt lovlig og Ret er, Iche heller paa sin i
fæste hafuende gaards Bygning at indtage nogen til Huus
Værelse, Enten Løsgiengere eller nogen anden, Hvor med
kand anlediges Ulovlige Ildsteder at oprette, uden sit
Herskabs Villie og tilladelse, og kan den kun faas, om
først hafde forsigret om it forsuarlig Ildsted, hvorved
gaarden kand være Conserueret.“
EN SKARP PAATEGNING.
18. April 1708 bortfæster Ridefogden paa Holmegaard — med Forbehold af Godsherrens Approbation —
til Niels Hansen, Holmegaards Vornede, den Gaard i
Brandelev, som Peder Knudsen sidst iboede og formedelst
Armod og Fattigdom frakom efter egen Begæring. Gaar
dens Hartkorn var 7 Tdr. 4 Skp. 3 Fdk., Skovskyld 2
Fdk. 11/2 Alb. Da Besætningen paa Stedet er ringe, e>‘
ham lovet fornødent Reparationstømmer, nemlig 8 Stolper,
4 Løsholter, 6 Bjælker, 8 Sparrer, 1 Tylt Deller samt F ri
hed for 1 Aars Landgilde. Til Fæste formaaes ej noget
at gives.
At forrige Fæster Peder Knudsen ikke staar i Krab
bes Kridthus ses af følgende Paategning:

— 69 —
„Omskønt det er at Forundre, at nogen Bonde i Bran
deløv Saaledes kand komme til agters og Sin gaard Lade
forfalde, som før er melt, saa Ses dog, at det er skeet af
Bondens efter Ladenhed og Slet Tilsiun med deslige
u-døgtige, som er hosbunden Meere Til Tynge end som til
Nytte; icke desmindre approberis dette Fæstebreef af
O. Krabbe.
Den gamle Jordebog, der ellers kun melder, hvad der
vedrører Fæstevæsenet, har — mulig ved en Fejltagelse —
paa sidste Side en „Forlovs Seddel“, der formentlig blev
udstedt til Vornede, der fritoges for Vornedskab.
Saa vidt erindres, var Præste- og Degnesønner ikke
underkastet Vornedskab.
Forlovs Seddelen, som her er Tale om, er da heller
ikke udstedt for en Degnesøn, men kun for en „Skole
mestersøn“, der altsaa maa have været undergivet Vorned
skabets Bestemmelser; i hvert Fald i Henseende til Fra
rejse.
Forlovs Sæddel.
Otte Krabbe til Holmegaard og Egholm, Ridder,
Kongl. May.s Geheime-, Etats- og Justits Raad, Kiender
og hermed tilstaar at Nuværende Henrich Raphaelsen,
som paa nogen tid har opholdt sig hos sin Fader Raphael
Jensøn, de fattige Børns Skolemester her paa mit Holmegaards Gods udi Olstrup By og Sogn, Thi maa hand nu
med min Villie flytte fra Olstrup, boe og være hvor hand
lyster og sig paa lovlig Maade kand forsiune og Nære,
ligesom hand dette Forlov uden nogen derforn Gifven
Kald og Varsel til Tinge lade Læse og paaskrifve. Sogne
Præsten ærværdig, Hæderlig og Vellærde Hr. Christen
Actonius udi Rønnebech vilde meddele hannem Nærmere
Skudsmaal, hvorledes hand udi Menigheden haver for
holdt.
Holmegaard, d. 15. Februais Ao. 1719.
O. Krabbe.
(L. S.)

BAARSE HERREDS GEJSTLIGE
KONVENTS HISTORIE
AF ISIDOR HERSKIND.
BEBOERE i Sydsjælland vil sikkert vide, at
M ANGE
der eksisterer et gammelt Præstekonvent her i Syd
sjælland, som lyder Navnet: „Baarse Herreds Konvent“.
Derimod ved kun meget faa noget nærmere om dette Kon
vents Historie ; men det kan utvivlsomt have sin Interesse
for Historisk Samfunds Medlemmer at høre noget nær
mere herom. Derfor fremkommer det da her i Aarbogen
i store Træk.
Lige ved dette Aarhundredes Begyndelse trak en
Præst i Udby, Pastor Gudme, sig tilbage fra sit Embede,
og han gav sig til at samle sammen alt, hvad han kunde
finde, vedrørende Konventets Historie. Han samlede det
dels fra Holger Rørdams: Kirkehistoriske Samlinger, fra
Peter Rørdams Levnedsbog og Breve, fra Vibergs Præstehistorie, og navnlig fra Konventets egne gamle Proto
koller.
Hvad Pastor Gudme saaledes samlede, har han ned
skrevet i en mindre Protokol, og det er aldrig bleven trykt.
Det væsentligste i Pastor Gudmes Optegnelser er det
da, som nu paa de følgende Sider meddeles i Aarbogen.
Baarse Herreds Konvent kan efter al Sandsynlighed
regne sin Alder fra Reformationens Aarhundrede, om end
med Afbrydelser og i noget forandrede Skikkelser.
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Middelalderens Kalenter (Sammenkomster, Gilder),
som omfattede baade gejstlige og verdslige Medlemmer,
blev ofte fortsat efter Reformationen, kun med den For
skel, at de verdslige Medlemmer udelukkedes, og Kalenterne gik saaledes over til at blive udelukkende gejstlige
Konventer, hvis Hovedformaal var Forhandling af kirke
lige Sager, hvor dog, som ofte i ældre Tid, den legemlige
Føde kom til at spille en meget stor Rolle.
Den kirkelige Øvrighed var ivrig for at kalde disse
Kalenter til Live igen, hvor de var gaaet af Brug, eller
skabe dem, hvor de ikke tidligere havde været brugt, for
at Præsterne kunde komme sammen og tale om deres
Embedsgerning, saa at Eenhed i Lære og Kirkeskikke
kunde fremmes.
Men trods Bispernes Paamindelse tog efterhaanden
Overdaadighed i Mad og Drikke Overhaand og blev en
Hovedsag, saaledes som det laa i Tidens Karakter.
Dette havde saa til Følge, at disse Kalenter helt blev
forbudt: „alle Calenter, Lav og Gilde skulde aldelis være
afskaffede“ i en Forordning fra 1618, altsaa under
Chr. IV. Samtidig blev det saa paabudt, at der i hvert
Stift skulde holdes Landemode 2 Gange aarligt. — Dog
er det en Kendsgerning, at Kalentegilderne mange Steder
vedblev. Og at Baarse Herred har haft sit Kalentegilde i
det 16. Aarhundrede, fremgaar af en af Pontoppidan i
hans „Annales Danicae“ opbevaret: „Præparatio (Bercdelse) til et Kalentegilde i Everdrup 1598“.
Det hedder her: Præsten lod slagte et Kvæghøved,
to Fedesvin, seks Lam, 7 Gæs, 10 Par Høns, uden at
regne den „Gammelmad“, der fortæredes, og som ansloges
til lige saa høj Værdi som Kvæghøvedet“. Hertil kom saa
den Mængde Tønder 01, der blev brygget, hvorom Pastor
Zeuthen i Everdrup ved et Møde afgav en Beretning, som
han havde fundet. Det lyder fabelagtigt, men finder sin
Forklaring i det store Antal, som ved den Lejlighed blev
bespist: „Pastores cum uxoribus (H ustruer), Diakoner
(Degne) og Aurigis (Kuske)“. Anretningen skete ved tre
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Borde : E t for Præsterne, et for Præstekonerne, og et for
Diakoner et aurigis (Degne og Kuske).
Disse Kalentegilder havde vistnok i Almindelighed
deres Statuter: leges (Love). For Baarse Herreds Ved
kommende er der opbevaret Statuter fra Begyndelsen af
det 18. Aarhundrede, ikke ældre; hvortil kommer Lovene
for det nuværende Konvent fra første Halvdel af det 19.
Aarhundrede. Derimod kendes ikke Statuterne for Baarse
Herreds Kalentegilde i det 16. Aarhundrede. Men vi har
dog Statuterne for Baarse Herreds Konvent i Begyndel
sen af det 18. Aarhundrede. De lyder saaledes:
„Anno 1710 d. 24. Juli er udi samtlige Herreds Brød
renes Ofverværelse udi vores ærværdige Broder Magister
Hans Zachariasens Hus, hvor det sædvanlige Herreds
Konvent samme Dag holdtes, saaledes med alles gode Sam
tykke sluttet og vedtaget, at aarlig, naar vores Sommer
konvent holdes, skal ud af hver Herreds Broder deponeres
og aflægges Fire Mark Danske, og det udi en Casse, som
udi velærværdig Proustens Hus og Forvaring (enten
denne, som nu er eller herefter kommendes vorder) skal
være bestaaendes, hvilke Penge til ingen anden Brug skal
være nedsat, end til, om det sig hændte, som Gud naadelig
forbyde, at nogen Broder ud af Sognepræsterne, enten ved
ulykkelig Ildebrand blev beskadiget med Kvæg og Bæsters
Forlis og Frafald, ved langvarig Sygdom eller noget andet
uformodentlig Tilfælde blev overvældet, saa han derved
i Armod maatte geraade, at han da herved kunde have
en liden Undsætning, indtil han enten ved hans kongelige
Majestæts Naade eller andre medlidende Kristnes Gav
mildhed i slig Tilfælde kunde søge nogen mulig Oprejs
ning. Og som dette Depositum til saa gudelig og kristelig
et Brug bliver anvendt, saa lover og tilpligter vi os ikke
aleneste dette, som sagt er, ved ovenmeldte Samling og
Konvent, at holde, men endog formoder, at vores E fter
kommende Brødre vedtager og vedligeholder samme gude
lige og kristelige Vedtægt, saasom de participerer og hø
ster af det, som vi nu nedsaar. — Og skulde det end hæn
de sig, som vi af den naadige Gud vil fonnode, at ud af
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dette Deposito skulde kunne samles en Kapital til 200
slette Dalere, da samme Kapital under Proustens og fire
ud af de ældste Herreds Brødrenes Dispensation og Ansvaring at udsætte, hvilken Rente da et udaf Præsternes
egne Børn enten til Skolegang eller anden nødtørftig Un
derholdning og Forfremmelse bør at nyde fremfor nogen
anden, eller (som var at ønske) om ingen var, da samm?
Rente til een eller flere Præsteenker at distribueres, imod
rigtig Rede og Regnskab og Renten til Kapitalen at læg
ges. Og om sig saa hændte, at fornævnte Kapital, nemlig
200 slette Dalere, skulde kunne opnaaes, at nogen Her
redsbroder af oven indførte Tilfælde skulde vorde træn
gendes, da intet uden den halve Kapital at optages, paa
det man altid kan have nogen Kapital at samle paa og
tage af, i Fald en anden fattig Broder i lige Tilfælde kun
de vorde trængendes. Og som Kassen og Kapitalen af oven
indførte Deposito altid hos Prousten i hans Forvaring bli
ver bestaaende, saa beholder „senior M inistern“ næst
Prousten i sin Gemme denne Bog og derefter ser til, at
alting efter som oven indført er, med Indtægt og Udgift,
rigtig annoteret vorder, og enhver af Herredsbrødrene,
efter Begæring, herom Underretning vorder meddelt.
Dette, saaledes som oven indført er, af os skal urøggelig
holdes (Dog med Kapitalen, om den til Hundrede slette
Dalere kunde opkomme med Proustens og fire Seniorum
fratrum deres Dispensation, ligesom den nødtrængendes
Tilstand det udfordrer, at omgaaes), hvilket vi med egne
Hænder til Bekræftelse og hostrøkte Signeter underskri
ver og stadfæster?*
Bartholomews Hansteen (Vordingborg).
Augustinps Haard (Udby).
Schmertz (?)
P. A. Falencamp ( Jungshoved). P. Hartmann (Kallehave)
Zachariasen (Snesere).
Pauch (Everdrup).
Karleby (Mern).
Windsløw (Baarse).
Hans Gryderup (vist Kapellan i Vordingborg).
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1)

2)
3)

4)

To Aar efter, den 27. Juni vedtoges folgende:
At om nogen af Herredsbrødrene ved en Svagheds
Aarsag og Undskyldning fra vores Konvent udeblev,
da han til Kassen erlægger Penge, 1 Sl-daler.
at om nogen af Herredsbrødrene træder til nyt Æ gte
skab, da betaler han og til denne Kasse 1 Rigsdaler.
arver nogen af Brødrene noget, saa at Summen kan
beløbe sig over 100 Rigsdaler, da kontribuerer han til
Kassen 1 Sl-daler, og efter Arvens Summa saaledes
proportionaliter.
dør nogen af Herredsbrødrene, da Successor i Kaldet
betaler ved sin Tiltrædelse i første Konvent 4 Sl-dlr,
siger 4 Slettedalere, og siden partificiperer ligesom de
andre udi Fundatzens beneficium.

Hvilke Artikler med samtlige Herredsbrødres Under
skrifter bekræftes.
Snesere, 1713, den 19. Juli vedtoges:
5) at naar nogen af Herredsbrødrenes Hustruer ved
Guds naadigste Forsyn bliver i deres Barselseng for
løst, og hun ikke inden hendes Kirkegang ved Døden
afgaar, da give den Præst, hvis Kæreste saaledes er
lyksaliggjort, til Kassen en Slettedaler.
Senere 1714, d. 14. August vedtoges :
6) at haar nogen Broder uden lovlig Undskyldning fra
nogen af Herredsbrødrenes eller deres Hustruers
Ligbegængelse udebliver, og ikke enten han eller hans
Kæreste møder, da gives til Kassen 1 Slettedaler.
Senere 1715 d. 17. Juli vedtoges:
7) at naar nogen af Herredsbrødrenes Enker, som de
penserer til, ved Døden afgaar, da giver han til denne
vores Kasse eengang for alle 1 Slettedaler.
Senere 1717, d. 14. Juli vedtoges:
■8) at ingen maatte annamme nogen af en andens Sogn
til Alters, være sig hvo det være kan, med mindre han
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vil give til vores Kasse første Gang 1 Slettedaler, an
den Gang 2 Slettedalere, tredie Gang 3 Slettedalerc,
og — skulde det ske fjerde Gang, da: 10 Slettedalere.
Senere 1722, d. 8. Juli :
9) at hver af Præsterne maa til deres Konvent herefter
tage deres Kærester med sig, eller i deres Forfald en
af deres Døtre, om de behage ; dog skal Maaltidet lige
saa tarveligt ske som hidindtil og ingen give mere end
4 Retter til eet Maaltid, nemlig Suppe, Steg, Fisk og
Kage. For hver Ret, som gives mere, betaler Værten
til Kassen 4 Mk. Dog agtes ikke for Ret: Salat,
Spegesild og hvad andet til Steg gives.
Senere 1724, d. 19. Juli blev det bestemt:
10) at saasom Brødrene gerne ønskede at samles een

Gang om Aaret, men meget ugerne vilde, det skulde
føre deres Brødre udi Herredet i Bekostning eller give
Skin af nogen Traktement til Overflødigheder, saa
maatte ingen, hvor Konventet skulde holdes, give flere
end oven mentionerede fire Retter under Mulkt til
Kassen og derhos for hver Ret til fattige Præsteenker
udi Herredet 1 Rigsdaler.
11) at alle Opsætter til Konfiturer, som ser mere til Overdaadighed end til Tarvelighed udi Sammenkomsten,
aldeles skal være afskaffet.
12) at uden Herredets Præster og deres Hustruer og Børn,
som oven er meldt, maatte ingen indbydes til Konven
tet, paa det des bedre Rolighed kunde være til at
handle om Landemodet og Herreds- samt Embeds
sager.
Med Hensyn til Konventets Kapital kan oplyses:
1772 d. 15. Juli ejede Konventet i Kapitaler 500 Slette
dalere og en kontant Beholdning af 125 Slettedalere, 2
Mk. og 8 Sk.
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Disse Statuter fra Perioden 1710—1772 er af Pastor
Lund i Udby i 1858, som Uddrag af Konventets Protokol,
meddelt til „Kirkehistoriske Samlinger“ (af Dr. H. Rør
dam ).
„Konventet har altsaa haft sin Protokol, og denne
har været til Stede, og er bleven afbenyttet af Pator Lund
i 1858. Siden den Tid har den været forsvundet“, saaledcs
skriver Pastor Gudme. Den er imidlertid atter siden kom
met for Dagens Lys; den blev fundet i Kastrup Præstegaard af de nuværende Præstefolk, Pastor Degenhardts,
og er af dem overgivet i Formandens Varetægt. Denne
omtalte Protokol ender med Aaret 1772.
1 Slutningen af denne Protokol siges (det var ved et
Konvent vistnok i Baarse Præstegaard), at Provsten har
lovet at sørge for Anskaffelse af en ny Protokol. Om den
omtalte Provst var Daniel Smith, er jeg ikke klar over,
men Navnet Smith staar nedenunder sammen med en
Række andre Navne, hvoriblandt Ingemann (Digterens
Fader), der var Kapellan, og skriver under paa Hr. Plums
Vegne, og andre. Imidlertid er den næste Protokol først
fra 1826. Der er altsaa desværre et Slip, fra 1772 til 1826,
vi mangler nærmere Oplysninger herom.
I Protokollen fra 1826 omtales Konventet som dødt;
men det vedtages at lade det staa op af Døde. Det eneste
sikre fra denne Periode paa ca. et halvt Hundrede Aar er,
at Kapitalen svandt stærkt ind. Det er da ogsaa denne
Ting, der gør, at der igen kommer Liv i Konventet.
Amtsprovst Krog har opdaget det Svind, der er gaaet
i Kapitalen, og har saa i den Anledning tilskrevet Sjæl
lands Stiftsøvrighed, om hvordan han havde at forholde
sig, og hvad der var at gøre, og faar saa fra Stiftsøvrig
heden følgende Svar, der er dateret 10. April 1826 : „E fter
at have modtaget Hr. Kammerherrens og Deres Højær
værdigheds Skrivelse fra Amtsprovst Krog, betræffende
Anvendelsen af en Kapital, stor 200 Rigsdaler Sølv, som
indestaar i afdøde Brændevinsbrænder Hans Olsen
Stævnsbo’s Gaard i Præstø, og som benævnes: Baarse
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Herreds Kassepenge, skulde man tjenstligst tilmelde Hr.
Kammerherren og Deres Højærværdighed til behagelig
Efterretning, at da fornævnte Kapital hidrører fra det
senere ophævede Baarse Konvent, og de fleste nulevende
Præster i dette Herred ønsker Konventet fornyet, maa
dette Konvent være berettiget til at erholde Kapitalen til
ligemed de resterende Renter fra 11. Juni 1812. Kancelliet
skulde derfor tjenstligst anmode Hr. Kammerherren og
Deres Højærværdighed om at bemyndige Amtsprovst
Krog til paa Kancelliets Vegne at oppebære den oven
nævnte Kapital med Renter af Skifteforvalteren i afdøde
Brændevinsbrænder Hans Olsens Bo, samt at paalægge
Amtsprovsten at drage Omsorg for, at den samlede Sum
vorder gjort frugtbringende paa reskriptmæssig Maade,
mod at de aarlige Renter anvendes til Understøttelse for
Baarse Herreds trængende Præste-Enker eller -Børn, alt
efter Konventets nærmere Bestemmelse. —
Endelig skulde man tjenstligst anmode Hr. Kammeiherren og Deres Højærværdighed om at paalægge mer
bemeldte Amtsprovst Krog at anstille Undersøgelse, om
nogen, og da hvem, af Konventets Kapitals fordums Be
styrere, har i Fortiden, indtil 11. Juni 1812, oppebaaret
Renter af Kapitalen, uden igen at anvende dem efter Be
stemmelsen, og i saadant Fald drage Vedkommende til
Ansvar derfor, samt, naar Rigtighed for Renterne er
aflagt, foranstalte det indkommende Beløb gjort frugt
bringende i Forbindelse med den Sum, der erholdes ud
betalt af fornævnte Olsens Bo." Denne Skrivelse tilstilles
saa gennem Præstø Amts Skoledirektion (Schulin, Krog) :
D’Herrer Præster i Baarse Herred til fornøden behagelig
Efterretning.
Nogen Redegørelse for Pengene findes dog ikke, men
et Faktum er det, at Kapitalen, der i 1772 var, som tid
ligere nævnt, 625 Slettedalere 2 Mark og 6 Skilling, nu
i 1826 er svundet ind til 200 Rigsdaler med paaøbne Ren
ter. Der er altsaa i dette Tidsrum disponeret over 425
Rigsdaler. Saa noget har da det afdøde Konvent bestilt!
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Pengene blev saa anbragt i Kallehave — eller ret
tere — Langebæk Præstegaards Assurance paa 2. Priori
tets Panteret med alles Samtykke til 4 %, efter Andra
gende fra Pastor Meldal i Langebæk.
Og ved Konventet i Langebæk 1827 25. Juli frem
lagde Pastor Meldal en af ham under 1. Juni samme Aar
til Baarse Herreds Konvents Kasse udstedt Obligation, der
er tinglæst inden Vordingborg nordre Birkedistrikts Ret
af 7. Juni 1827 for den Kapital: 300 Rdl., der indestaar
i Langebæk Præstegaard, dens Assurance og Indløsnings
sum mod 4 % aarlige Renter.
Og Præsterne vedtog, at de hvert Aar skulde erlægge
til Konventets Kasse 1 Rdl. Sølv.
Imidlertid underkender Kancelliet Anbringelsen af
Pengene hos Meldal i Langebæk og forlanger dem opsagt
og anbragt reskriptmæssigt, saa der er virkelig Sikkerhed
for Pengene. Sagen trækker dog ud, og da Meldal dør i
1933 staar Pengene endnu i Langebæk Præstegaard.
Men, da saa Meldal var død, vedtog Præsterne (Konven
tet) da ogsaa at opsige Pengene til Meldals Efterm andHr. Pastor Nielsen.
Der foregaar nu ikke noget særlig interessant før i
1937 ved et Konvent i Udby, hvor Pastor Spang meddelte
nogle Antegnelser af Pastor Johan Grundtvig (Præst i
Udby fra 1776—1831), netop henhørende til det hendøde
Konvents Historie. Det tyder paa, at det hendøde Kon
vent alligevel ikke har været saa helt afdødt, i nogen Grad
har levet. Men hvor er nu disse Antegnelser af Johan
Grundtvig? Ligger de paa Loftet i Udby Præstegaard?
Eller findes de blandt gamle Papirer, maaske ovre i
„Grundtvigsmuseet“ i Udby Præstegaards Sidefløj?

Medens Statuterne for Kalendegildet i det 16. Aarhundrede særligt drejer sig om Præstens Liv og Gerning,
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og saaledes angaar Aandslivet, synes Tanken i Konventet
navnlig at stile imod at støtte Præsterne i økonomisk
Henseende, ved indbyrdes Hjælpsomhed. Dog er der ingen
Tvivl om, at Præsterne har talt meget om deres Embeds
gerning ved disse Konventer og forhandlet med hinanden
derom.
Det blev saa først i 1837, at det fra de døde opstaaede
Konvent fortsatte og da vedtog de Love, der endnu i det
væsentlige den Dag i Dag er gældende for Konventet.
For saa vidt er det i Aar et Hundredaarsjubilæum fo r
Konventet, eller indenfor Konventets Liv.
Lovene lyder saaledes: „Love for Baarse Herreds
gejstlige Konvent“.
§ 1. Selskabet fører Navn af „Baarse Herreds gejst
lige Konvent“, og denne Paategning gives saavel dets Ob
ligationer, som dets Bestemmelser og Forhandlinger.
§ 2. Selskabet konstituerer sig som aldeles privat;
hvoraf følger, at det for sin Bestyrelse og sine Penge
anliggender kun aflægger Regnskab til sig selv.
§ 3. Selskabet udvælger selv af sin Midte en For
mand, der dog kun som saadan vedbliver i 3 paa hinanden
følgende Aar, med mindre det nye Valg falder paa ham.
Han leder Forhandlingerne i Møderne, og hvis Stem
mernes Antal maatte ved et Forslag være lige delte, da
gør hans Stemme Udslaget. Paa det, at han ikke ved sin
Embedsstilling skal erholde nogen Overvægt, bestemmes,
at han ej bør være Herredets Provst.
Afgaar Kassereren ved Befordring, Dødsfald og des
lige, og hans Bo kommer under Skiftebehandling, vare
tager Formanden Konventets Tarv og lader sig Proto
koller, Dokumenter, Obligationer og Pengebeholdningen
udlevere, samt sorger for, at en ny Sekretær bliver ud
valgt, til hvem alt det modtagne da afleveres. I Selskabets
aarlige Møde modtager han af Sekretæren et med det i
Protokollen indførte ligelydende Regnskab — for Ildebrandstilfælde —, og opbevarer bestandig de saaledes mod
tagne Regnskaber, hvilke han i Mødet aarlig foreviser a t
være i god Behold.
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Skulde i Aarets Løb uforudsete vigtige Omstændig
heder, der kan forudsættes at have større Indflydelse paa.
Selskabets Tarv, saasom Krig, Kursens Stigning eller Fal
den o. s. v. indtræffe, da bør Formanden og Sekretæren
sørge for, at der skriftligt bliver forelagt Selskabets Med
lemmer, hvad de finder i saadant Tilfælde fornødent, og
dernæst handle efter de fleste Stemmers Mening, som
sædvanligt i Møderne.
Afgaar Formanden i Aarets Løb, da udvælger Sel
skabet — ved skriftlig Stemmegivning til Sekretæren —
en ny, til hvem Duplikaterne af forrige Regnskaber over
leveres.
§ 4. Selskabet udvælger en Sekretær, der tillige
fungerer som Kasserer, fører Regnskab, Korrespondance
o. s. v. Hos ham er selvfølgelig Selskabets Protokoller,
Dokumenter og Obligationer.
Han besørger Selskabets Gaver tilstillet Nyderne,
modtager Kvitteringerne, indbyder skriftligt de i H erre
det nye ansatte Præster til Delagtighed i Selskabet, samt
udfører dettes Pengeaffærer efter vedtagne Bestemmelser.
Afgaar Sekretæren, forholdes som naar Formanden
afgaar.
§ 5. Selskabets Medlemmer bestaar af Herredets samt
lige Præster, som maatte være villige til at indtræde deri ;
hvad enten de er Sognepræster, Kapellaner eller Kate
keter.
Det er en Selvfølge, at den Præst, der var Medlem af
Selkabet, medens han havde Embede i Baarse Herred,
ogsaa efter sin Bortflyttelse herfra kan vedblive at være
Medlem og erhverve sin Kone og sine Børn, ved til sin
Død at kontribuere til Selskabet, de Rettigheder, Selska
bets Love hjemler Medlemmernes Efterladte.
§ 6. Selskabets Hovedøjemed, som ikke maa for
andres, da det derved vilde ophæves, er Goddædighed,
vist mod Præsternes Enker og Børn.
Denne Paragraf erklæres derfor for fundamental og
kan ikke i noget senere Møde forandres.
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§ 7. Ethvert Medlem erlægger et aarligt Kontin
gent af een Specie eller 2 Rigsbankdaler rede Sølv.
§ 8. Selskabets Kapitaler maa aldrig uddeles, men
ikkun Renterne af samme.
§ 9. Selskabet anlægger sine Fonds:
a) i Obligationer af den Sort, det i sine Møder maatte
finde det rigtigst at erhverve.
b) i Indsatser i den kongelige Deposito Kasse efter Til
ladelse af Administratorerne for Statsgælden og den
synkende Fond.
c) i Sparekasserne, for saa vidt angaar den Beholdning
under eet hundrede Rigsbankdaler, der ikke maatte
behøves liggende til løbende Udgifter. — 1 Prioriteter
i faste Ejendomme eller Ud- og Indbo anlægges Intet.
§ 10. De Selskabet tilhørende Obligationer paategnes
i dets Navn i Møderne med den Bemærkning, at de ej kan
sælges eller transporteres uden ny Paategning af Majorite
ten af Medlemmerne. Ligesom Kontingentet sker i rede
Sølv, saa bør og Udsættelser ske paa samme Maade ; hvor
af følger, at Konventets samtlige faste Kapitaler altid
bliver rede Sølv.
§ 11. Paa det af Selskabet ikke — ved Præsternes
sildige Indtrædelse deri — skal udsættes for at lide Tab
i Indtægter, som ellers kan haabes, eller endog stunddom
standser i sin Virksomhed, bestemmes det, at naar en
Præst, der af Sekretæren var ved sin Ankomst til Herre
det skriftig indbudt til Deltagelse i Konventet, men efter
fornyet senere Indbydelse ikke inden 3 Aar indtræder,
da kan han ej optages, hvilke 3 Aar bliver at regne indtil
det fjerde Konventsmødes Holdelse efter hans Ankomst
til Herredet.
§ 12. Udelukkelse af Selskabet sker iøvrigt, naar et
Medlem ikke i 3 Aar har erlagt sit Bidrag, hvoraf da
følger, at hans eventuelle Enke og Børn ikke kan vente
at komme i Betragtning til Understøttelse af Selskabet,
uden dog at have Ret til at. fordre Tilbagebetaling af de
alt givne Bidrag.
Historisk Samfund.

6
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§ 13. Konventet skal anses for bestaaende, saa længe
to Sognepræter i Herredet er Medlemmer deraf. Skulde
imod Forventning den Tid komme, at en øjeblikkelig
Standsning finder Sted, idet ikkun een Sognepræst er
Medlem, da bør han melde saadant for Herredets Provst
og med denne bestyre de opsamlede Fonds, samt uddele
Renterne, alt i Overensstemmese med Konventets Love.
Men — skulde Provsten selv være det eneste Medlem, da
bør han indbyde paa ny Herredets Præster til at fremme
og fortsætte til Enkernes og Børnenes Bedste deres For
gængeres veldædige Øjemed. Skulde det Tifælde da møde,
at alligevel ingen vilde deltage, bør han indmelde saadant
til Stiftets Biskop, og i Forening med ham varetage baade
Enkernes, Børnenes og Konventets Ejendeles Tarv, over
ensstemmende med Lovene, indtil atter Konventet kan
vorde fornyet.
§ 14. Selskabets ordentlige, aarlige Møde, der maa
anses for en vigtig Borgen baade for dets rette Bestyrelse
og for dets Vedvaren, holdes i Juli Maaned, efter skriftlig
Indbydelse af Værten, omgangsvis hos Medlemmerne :
I dette Møde forhandles følgende :
1) Sekretæren fremlægger Regnskabet for det sidst for
løbne Aar tilligemed dets Bilag in duplo, nemlig Origi
nalregnskabet, indført i Protokollen, og Kopiregnska
bet, som Formanden modtager. I Forening hermed
fremvises alle Konventets Obligationer.
2) Sekretæren modtager qua Kasserer ethvert Medlems
Kontingent.
3) Der tages Bestemmelser med Indkøb af nye eller Om
bytning af de gamle Obligationer.
4) Der ventileres om Forandringer i Lovene, hvilke da
sker med Stemmeflerhed af de tilstedeværende Med
lemmer, hvis Antal dog i det ringeste bør være tre.
De udeblevne maa finde sig i de tilstedeværendes tagne
Beslutninger.
5) Der uddeles Hjælp:
a) Til Enker efter Medlemmer af Konventet, naar et
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Medlem bringer en saadan Enke i Forslag til Un
derstøttelse, og de øvrige finder :
u) At hendes Naadensaar er uløbet.
fi) Attest fra hende selv paa Æ re og Samvittighed,
eller fra hendes Sognepræst, om at hun ikke har
over to hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler
rede Sølv i sikker aarlig Indtægt, hvis hun ikke
har Børn at forsørge, eller over tre hundrede og
halvtreds, om hun har eet Barn under 18 A ar;
ikke over fire hundrede, om hun har to Børn,
og saa fremdeles for hvert Barn halvtredssindstyve Rigsdaler mere.
Det er en Selvfølge, at hun hensidder i Enke
stand og fører kristelig Vandel.
Skulde særegne Omstændigheder være til
stede, vil Konventets Medlemmer kunne handle
efter bedste Skøn, da ovenstaaende ikkun skal
almindeligvis anses for Regelen og Rettesnoren
for Konventets Uddeling til Enkerne.
b) til Sønner og Døttre efter Konventets ved Død afgangne Medlemmer, naar disse Børn befindes træ n 
gende enten som vanføre, vanvittige, ukonfirmerede, gamle og ude af Stand til at erhverve det
fornødne, eller som duelige Subjekter allerede an
bragte til Studeringer, i hvilket sidste Fald Under
støttelsen kan ydes indtil det andet akademiske
Aars Udløb. Endelig kan konfirmerede Pigebørn
endnu nyde Understøttelse i tvende Aar, indtil de
selv maa antages at kunne erhverve det fornødne.
c) Endelig kan Selskabet, ifald Ildsvaade overgaar no
gen af dets Medlemmer, eller Kvægsyge rammer
hans Kreaturer, Storm ødelægger hans Bygninger,
Hagelslag og andet Uvejr hans Sæd, bestemme dets
Uddelings Maximum til ham, efter Omstændig
hederne som rentefrit Laan, eller som en Gave, om
han maatte ønske det. — Det er en Selvfølge, al
Enker og Børn altid først bør komme i Betragtning
6*

— 84 —
til Hjælp, samt at de mest trængende først under
støttes.
§ 15. Maximum, som en enkelt Person eller Familie
aarligt af Selskabets Kapitalrente maa nyde, fastsættes til
halvtredssindstyve Rigsbankdaler rede Sølv. Minimum,
som Selskabet uddeler til en Person eller Familie, bestem
mes til 20 Rigsdaler rede Sølv.
§ 16. E fter at samtlige økonomiske Anliggender er
forhandlede, ønskes at eet eller flere Medlemmer vil fore
læse en Afhandling efter aldeles frit Valg, dog helst over
Emner, som vedkommer det gejstlige Embede, hvilke Em
ner Selskabet da kan diskutere.
I Konventsmødet i Mern Præstegaard, den 8. Au
gust 1837:
Nissen. C. Nielsen. Søtoft. O. D. Liitken. Spang.
E. From. B. H. Østrup. L. Bröchner.

E fter disse Lovparagraffer har Konventet siden levet
i det sidste Aarhundrede. Kun at der i 1851 d. 11. No
vember ved Konventsmødet i Udby blev vedtaget følgende
Tilføjelser:
1) Naar nogen af Medlemmerne udebliver fra det aarlige
Møde, uden paa Grund af Sygdom eller med et For
fald, som af Konventet maatte erkendes gyldigt, da er
lægger han en Bøde til Konventet af 1 Rdl.
2) Naar nogen af Medlemmerne, der har haft Enkepen
sion at svare til Formandens Enke, slipper for at er
lægge denne Afgift, giver han til Konventets Kasse en
Gave af 2 Rdl.

Siden 1837 har saa dette Konvent levet et temmeligt
regelmæssigt Liv. Møderne var efter Referaterne ikke al
tid særlig indholdsrige eller spændende; men der er noget
smukt, tiltalende og efterlignelsesværdigt i den Enighed
og Broderlighed, hvormed alle Herredets Præster, alle
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som een, sluttede sig sammen om en Sag, der har lagt
Grunden til en Gerning, der med Velsignelse har bragt
Hjælp og Lindring for mangt et bekymret Hjerte, der
kæmpede den tunge og haarde Kamp for Livets Ophold.
Referaterne fra tidligere Tid taler ikke om Forhandlinger
om aandelige Ting; men dermed er det slet ikke sagt, at
der ikke fandt saadanne Sted. Tværtimod har der vistnok
altid været Forhandlinger og Samtaler mellem Præsterne
om de aandelige Ting. Men man har altsaa set det „god
dædige“ som Hovedsagen for Konventet, og som det, der
særligt skulde føres til Protokols. Derfor taler Protokol
lerne stadig om Regnskab og Pengesager.
Imidlertid sker der en Forandring i det sidste
Aarhundrede. I den første Periode af denne Tid fra
1837—1860 synes Forhandlingerne om det økonomiske og
det aandelige Omraade at have staaet jævnsides, saaledes
at man først talte om Pengevæsenet, derefter holdt Fore
drag med efterfølgende Diskussion over Emnet. I den
næste Periode til Nutiden er derimod det økonomiske mere
og mere traadt i Baggrunden, og det aandelige Omraade
er absolut bleven Hovedsagen. Desværre er der ogsaa i
denne Periode et Hul, vi mangler Beretning fra 1860—72 ;
men vi ved dog saa meget, at alt er gaaet sin regelmæssige
Gang ogsaa i disse Aar. F ra 1873 har vi en rigtig For
mandsprotokol, eller som den hedder: „Forhandlingspro
tokol for Baarse Herreds Konvent“. Og i denne spiller
det aandelige absolut Hovedrollen, og Goddædigheden er
bleven betragtet som en Bisag, eller som om man vilde
sige: „vi har Midlerne, hvorfor saa ikke anvende dem.“
Ja, der har lydt Røster som disse: „Det er ikke Konven
tets Sag at opsamle og opspare Penge, og heller ikke at
gøre eller yde noget ud over, hvad Konventsmidlerne form aar“. — I et Konventsmøde stillede et af Medlemmerne
det Forslag, da en Præst i Herredet var død og havde
efterladt sin Hustru i meget mislige Omstændigheder
med en stor Flok uforsørgede Børn, at hver især af Med
lemmerne skulde forpligte sig til et bestemt aarligt Bi-
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drag, som skulde ydes hende, foruden det, Konventskassen
formaaede. Forslaget var i Aand med, hvad der var Kon
ventsstiftelsens Grundlag, og med hvad der var sket i
tidligere Perioder. — Det blev dog slaaet ned af Forman
den med den Bemærkning — uden at forhandle nærmere
med Medlemmerne — :„vi giver aarligt 50 Kr. af Kas
sen. Fæ rdig'“. — Saaledes lød det. Skønt den successive
Nedgang i Indtægter for Præsternes Vedkommende nok
kunde tyde paa, at der mulig kan komme de Tider, hvor
det kunde være godt at have et Forraad at tage af, der
ikke straks vilde slippe op.
Naa! Præster er Præster! Og der er ikke noget under
ligt i, at de ikke har taget det alt for nøje altid med Love
og Paragraffer. Og Lovene har vistnok sovet fra
1860—1872, skønt de ogsaa i disse Aar holdt deres aarlige
Konventer. Det ses bl. a. deraf, at der ingen Formand
synes at have været i denne Periode, men at, naar der var
Brug for en saadan, har Provst Nielsen i Kallehave (Kalve
have) — tvært imod Lovens Bestemmelse — indtaget
denne Plads. Saaledes siger Pastor Spang, og saaledes si
ger Provst Zeuthen, som i disse Aar var Kapellan i Udby.
Med Hensyn til Emner var Møderne vistnok ikke al
tid strengt theologiske.
Saaledes holdtes i 1845 et Møde i Vordingborg, om
hvilket en af Deltagerne, Peter Rørdam, siger : „I Mandags
havde vi — 14 Præster — et lille skandinavisk Møde i
Vordingborg, hvor jeg morede mig godt. Især Lange og
Dorph bliver levende, naar de begynder paa den Materie.“
Samme Peter Rørdam: „Vi var i Stege, og det er
første Gang jeg har fornøjet mig i dette Konvent. Der var
Munterhed og Deltagelsesaand over os, som ej har været
der før (Aanden vel), og vi talte frit og venskabeligt med
hinanden om gudelige Forsamlinger, om Højskolen i Sorø,
og om Pension til gamle og fortjente Skolelærere. Vi blev
enige cm at ansøge Kongen om, at disse (Lærerne) som
andre Embedsmænd ogsaa maatte have Adgang til Under
støttelse af Pensionsfondet, naar de bliver gamle.“
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Denne Ansøgning gaar til Biskoppen, der imidlertid
ingen Interesse viser Sagen. Saa sendes den til Stænderne.
Der forhandles ogsaa om at faa Skolerne forbedret, at
faa een Klasse til, og endog om at faa Skolegang — paa
Landet — indtil det 16. Aar. Men Rørdam var imod dette,
naar Bønderne ikke ønskede det. Tvang var forkastelig,
holdt han paa. — Tænk, dette er for et lille Hundredaar
siden omtrent.
Det blev Skik, naar der ikke var noget særligt at for
handle, da skulde den Præst, hos hvem Mødet holdtes,
gennemgaa sin Prædiken fra den foregaaende Søndag, og
den blev da Genstand for Drøftelse.
Engang indtraf noget ganske morsomt. Man havde
faaet fat i en Salme af Grundtvig, hvis Mening man ikke
kunde forstaa.
Man bad da Rørdam om at udtyde den. Men Petei1
Rørdam kunde heller ikke klare den. Han lovede da al
spørge Grundtvig selv om, hvad Meningen var, naar han
om faa Dage kom til København og besøgte ham.
I næste Konvent bragte saa Rørdam den mærkelige
Besked, at Grundtvig havde sagt, at han heller ikke for
stod, hvad han selv havde ment, men at han ganske vist
havde forstaaet det, da han skrev det.
Dette vakte stor Munterhed, og Peter Rørdam lo med.
Peter Rørdams Tid har været en Grødetid hernede
i Sydsjælland ; han fortæller, at han var til en Gudstjeneste
i Baarse og siger saa: „Det er som blev Præsterne op
vakt“. Om en af dem, Provst Nielsen, siger han: „Han
(Provst N.) flyver og farer hele Verden rundt, afsætter
og indsætter Fyrster og Potentater, saa det er en Lysi,
ikke med Hensyn til hans Tale, men til hans livlige Per
sonlighed.“
Som Afslutning vil jeg føje til, at Konventet lever i
aller bedste Velgaaende den Dag i Dag, og det er os Præ
ster en saa stor Glæde at samles til Møde og Forhandling,
at vi nu ikke mere nøjes med at samles een Gang om
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Aaret, men samles to Gange, den ene Gang i Maj, den
anden i November, og nødig udebliver nogen; endda har
vi haft den Glæde, at 3 af Møenbo Herreds Præster slut
tede sig til og bad om at være med.
Det gamle Konvent er spillevende.

MIDDELALDERLIGE KRUCIFIKSER
I PRÆSTØ AMT
Af R. Berg.
kender af Selvsyn eller gennem Afbildninger
D EdetflesteElfenbenskrucifiks,
der nu hænger i Herlufsholms Kirke. Det er et af de meget faa nordfranske Kunst
værker fra Højgotikens Tid, som vi ejer her i Landet, men
at det alligevel har haft en stor Indflydelse paa Kunst
udviklingen, er der næppe Tvivl om.
Naar det her skal søges paavist, at det har tjent som
Forbillede for en Del Krucifikser i Præstø Amt, skal der
med ikke være sagt, at det alene er indenfor dettes Græn
ser, at det har virket, tværtimod kan dets Indflydelse spo
res over hele Sjælland.
Det er vel ikke alene det, at Herlufsholmskrucifikset
er saa fuldkomment et Kunstværk, der har bidraget til
dets Berømmelse, sikkert i lige saa høj Grad, at det har
givet sin Samtid Udtryk for en hel ny Opfattelse af Frel
serens Personlighed.
I alle hidtil udførte Fremstillinger havde Kristus
været Kongen, den ranke, værdige Skikkelse, der sto.ar
højtideligt og strengt foran Korset, en Hersker, der by
der og vil lydes.
Nu — i det 13. Aarhundrede — er det den kors
fæstede Frelser, der hænger paa Korset, og som fortæller
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om det stærke og dybe Sindelagsskifte i kristne Sjæle,
der fandt Sted herhjemme. Da vi jo kun har meget faa
litterære Vidnesbyrd om denne Æ ndring i dansk Kirke
liv, er der saa meget mere Grund til at fæstne sig ved de
kunstneriske Mindesmærker, vi
har tilbage, og som ofte paa gri
bende Maade fortæller os om det
Kristenliv, der nu tager Fart.
Det er en hel ny aandelig
Indstilling, vi bliver Vidne til.
Der er ingen Tvivl om, at den
nye Kristusopfattelse for overmaade mange er bleven en per
sonlig Oplevelse, hvor Kristus er
følt som Frelseren, som den, der
gennem sin Lidelse og Død har
genkøbt det enkelte Menneske for
dets Syndeskyld.
I Herlufsholmskrucifikset er
det nu ikke Lidelsen — den rent
legemlige Smerte — der har fun
det kunstnerisk Udtryk. Det er i
langt højere Grad Hengivelsen,
Bevidstheden om selve Frelser
gerningen, der kommer til Orde,
udformet med en Finhed og Øm
hed i Skikkelsens ophøjede Ro og
i hele Legemets skønt svungne
Linje, der ligesom fortsætter den
Mildhed og sødmefyldte Stilhed,
Krucifiks fra Lillchedinge.
der præger Ansigtet og forkyn
der, at Frelserværket er fuldbragt.
Det er nu interessant at se, hvorledes dette udmær
kede Værk har virket paa vore middelalderlige danske
Billedskærere. For ret at forstaa dette, burde der natur
ligvis drages Sammenligninger med de Værker, der findes
i det øvrige Sjælland og i Skaane, men de Eksempler, der
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er naaet til os i Præstø Amt, giver dog en god Forestil
ling om, hvorledes Gotikens Aand har nedfældet sig i
danske Sind.
Man kan da straks sige, at vi herhjemme ikke helt

Krucifiks fra Bjæverskov.

har evnet at naa den kunstneriske Højde, som nordfransk
Kunst har været i Stand til. Dertil var Forskellen i Kultur
gennemgaaende for stor; det vore Kunstnere bedst har
magtet at give Udtryk, er et stille Følelsesliv, der aldrig
naar til høj Pathos, men derimod rummer en egen rolig
Ynde, en sagte indre melodiøs Finhed, der minder om
Tonen i vore Folkeviser.
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For nu at være helt retfærdig overfor vore egne Bil
ledskærere, maa det huskes, at det Materiale, de havde at
virke i, var det haarde hjemmegroede Egetræ, der aldrig
kunde give det Udtryk for Finhed og Elegance, som Elfen
ben eller Sandsten. Alligevel naaede de ofte at faa Mester
værker ud af det haarde Træ.

Krucifiks fra Allersløv (før Istandsættelsen)

Æ ldst er en lille Gruppe Krucifikser i Lillehedding?,
Bjæverskov, Allerslev, Kastrup og Gaunø, der, om ikke
skaarne af samme Haand, dog har saa stor Lighed i Op
fattelsen, at man har Ret til at gaa ud fra, at de stammer
fra samme Værksted. Karakteristisk for dem er det blide
og drømmende Udtryk, den kun lidet realistiske Behand
ling af Kroppen, de lukkede Øjne og i det hele det glatte
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og glidende over hele Figuren. Lændeklædet har regel
mæssige opadstigende Folder og er knyttet i højre Side.
Bedst i kunstnerisk Henseende er Allerslevkrucifikset,
hvor det navnlig er lykkedes Billedskæreren at faa et

Krucifiks fra Kastrup.

saare skønt Ansigtsudtryk frem, saa fuldt af ophøjet Fred,
at man føler, han har været betaget af sit Emne. Des
værre har den Restaurering, der fornylig har fundet
Sted, omend korrekt og dygtig gjort, ikke bidraget til at
fremhæve det fint føltsomme i hele Figuren, navnlig har
Farvelægningen af Skægget saa godt som helt berøvet
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Ansigtet dets tidligere skønne og stille Præg. Den brune
Maling dominerer altfor stærkt.
De andre nævnte Krucifikser er vel i og for sig hæ
derlige Arbejder, men det er ikke lykkedes Billedskære
ren at naa det forklarede Udtryk, som Allerslev Kruci
fikset har. Maaske kommer det af, at de i Tid er noget
ældre, og at Fremstilleren i nogen Grad har været un
der Paavirkning af tidligere romanske Kristusfigurer af
en strengere Holdning. Man kunde for saa vidt tænke sig,
at det halvt-romanske Krucifiks, der oprindeilg stammer
fra Fodby, men nu hænger i St. Peders Kirke i Næstved,
kunde være et ældre Forbillede, som mer eller mindre
havde paavirket de andre Krucifikser. Værd at lægge
Mærke til er det ogsaa, at disse alle bærer eller har været
bestemt til at bære Kroner.
At Stilen i dem — maaske paa anden, tredje Haand —
er nordfransk, kan der dog ikke være Tvivl om. De har
ahe bevaret en Helhed i Opfattelsen og en fin Sans for
det elegante, næsten lidt sødladent gennemførte, som de
senere Krucifikser savner.
Saaledes mærker man i det i og for sig kunstnerisk
værdifulde Krucifiks i Ørslev, hvor tydelig end Paavirk
ningen fra Frankrig ogsaa her spores, en kendelig In
teresse for en stærkere realistisk Behandling af Enkelt
heder i Legemet. Brystkassen er kraftigere modelleret med
tydeligt Vidnesbyd om et mere indgaaende anatomisk Stu
dium. Der er gjort nøje Rede for hele Overkroppens og
Armenes Bygning, Maven er saare omhyggelig frem
hævet som en finere og blødere Legemsdel i Sammenlig
ning med det skarpt markerede Bryst, hvor Ribbenene
træder tydeligt frem. Højre Ben er hævet lidt ud fra det
venstre, saa det kommer i et andet Plan end dette, hvor
ved hele Kroppen faar en stærkere Bevægelse, der staar
i Modsætning til det glidende i den førstnævnte Gruppes
Legemsbehandling. I det hele er alle Enkeltheder paa
disse, saasom Skæg og Øjne, kun forholdsvis lidt frem
hævede, næsten kun antydede. Orslev Krucifiksets Hoved
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derimod har været Genstand for en saare omhyggelig- Be
handling, der vidner om et indgaaende Studium og fin
kunstnerisk Iagttagelse. Det er et af de skønneste Hove
der, dansk middelalderlig Kunst ejer, præget af en op-

Krucifiks fru Ørslev.

højet Fred. Med et næsten umærkeligt Smil om Munden,
med de store aabne Øjne og de stærke rene Træk uden Spor
af Lidelse, men med et forklaret Udtryk over hele An
sigtet, er det, som om den korsfæstede Frelser har villet
fremhæve, at hans Rige ikke var af denne Verden. Maaske
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har det ogsaa været Kunstnerens Tanke at betone dette
ved yderligere at fremhæve, at Korset, Frelseren hænger
paa, er selve Livets Træ. Fra Kanten skyder frodige Blade
frem, og Korsets Ender har de sædvanlige Evangelisttegn.

Krucifiks fra Nxstelsö.

I de fleste andre Krucifikser er Livstræet ikke saa stærkt
betonet.
E t endnu stærkere Skridt i Retning af Realisme tages
af Krucifikset i Næstelsø, der vel stammer fra første Halv
del af 14. Aarhundrede. Uden at staa paa Højde med
Ørslev Krucifikset, er det dog et udmærket Stykke Ar
bejde, der desværre for Tiden skæmmes af en glinsende
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mørk Egetræsovermaling. Hovedet hælder stærkt mod
højre Skulder og bærer større Præg af Lidelse. Brystet
er meget detailleret behandlet med skarpt fremtrædende
Ribben og Brystkasse. I det hele har Billedskæreren lagt
Vægt paa at vise sin tekniske Færdighed, bl. a. ved en
indgaaende Behandling af en saadan Enkelthed som
Lændeklædet. Dettes Fald over Underkrop og Ben har
han meget omhyggeligt gjort Rede for, og medens Lænde
klædet paa de ældre Figurer gennemgaaende var ordnet
i regelmæssige lige op- og nedgaaende Folder under den
om Livet gaaende Ombøjning, saa er det her kun over
højre Ben, at Folderne er nedhængende, medens de ved
at gaa paa tværs over det venstre Ben viser, at Klædet
er strammet denne Vej.
Alene den Nøjagtighed, hvormed Billedskæreren har
fordybet sig i Studiet af dette Lændeklæde røber, hvor
Virkelighedsstudiet fra nu af gør sig stærkere og stær
kere gældende, ofte til Skade for Helhedsvirkningen. At
det er Paavirkning fra tysk-rhinsk Kunst, der nu træder
i Forgrunden er tydeligt. Den tidligere stærke Forbin
delse med Frankrig gennem Klostrene og Domkapitlerne
synes at være traadt tilbage for det nu mere og mere om
sig gribende Samkvem med Hansestæderne og deres bor
gerligt prægede Virkelighedssyn.
Hvor stærkt den realistiske Skildring i det hele kom
mer frem, allerede ret tidligt i det 14. Aarhundrede, viser
det nu i Nationalmuseet opbevarede Krucifiks fra Elme
lunde paa Møn. 1 dette er vi saare langt fjernet fra de
ældre Krucifiksers stille Højtid. Det er saa afgjort den
rent legemlige Smerte, Kunstneren har villet fremhæve.
Hovedet er helt sunket over paa højre Skulder, og Bryst
kassen med de stærkt markerede Ribben til Siderne viser
sig kun for os som en Hulning. De stakkels, slatne Ben
søger ligesom forgæves at støtte sig paa Korset. Frem
stillingen giver i det hele blot et stakkels pint Menneske,
der har opgivet Aanden, og nu kun vækker Ynk og Rædsel.
Omend knapt saa understreget, er det dog fra nu
Historisk Samfund.
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af — navnlig det 15. Aarhundrede igennem — den lidende
Kristus, som der lægges Vægt paa at fremstille.
En hel Række Kirker i Præstø Amt: Valløby, Magle
by (Stevns), Roholte, Glumsø, Næsby, Holme-Olstrup,

Krucifiks fra Skibbinge.

Køng, Everdrup, Udby, Kallehave, Snesere, har denne
Type mer eller mindre stærkt varieret.
En Overgang hertil danner Krucifikset i Skibbinge,
et Arbejde fra sidst i 14. Aarhundrede. E t skønt og vær
digt Stykke Kunst, uden Overdrivelse i nogen Retning,
og selvom Ansigtet savner den Fordybelse i det sjælelige,
som udmærkede Allerslev og Ørslev Krucifikserne, saa
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er det dog i det hele godt gennemarbejdet og fremtræder
med en rolig Helhed i Opfattelsen.
Helt anderledes i de andre nys nævnte Krucifikser.
1 dem er den rent legemlige Smerte det, der mest har op
taget Kunstneren. Stærkt outreret i den Retning er Kru
cifikset i Snesere. Her er det saa ubetinget den korsfæstede
og pinte Skikkelse, der har fanget Billedskærerens Inter
esse. Hovedet hælder i opgivende Lidelse helt ned paa
højre Skulder, Brystkassen er stærkt udhulet, Figuren
i det hele afmagret og stakkels i høj Grad. Ethvert Spor
af ophøjet Personlighed er borte, og Indtrykket, man
faar, er det af en m artret Synder, der selv i Døden synes
at udstøde et skærende Skrig.
Slet saa stærkt fremhævet er Lidelsen ikke i de andre
Krucifikser, men der er dog ved Tornekroner, malede
Blodsdraaber og dybe Saar gjort alt for at betone Lidel
sen, saa virkelighedstro som muligt.
Som allerede bemærket, er det den tyske Kunsts Paavirkning, der her gør sig gældende, men bagved ligger
utvivlsomt den Fordybelse af Fromhedslivet, som er saa
karakteristisk for Senkatholicismens Fremtræden i det
meste af Europa og tillige herhjemme, og som navnlig viser
sig i den Trang til at søge Frelse ved en personlig Hen
givelse i Gudsforholdet. Den viser sig ved, at man saa at
sige vil tilegne sig Jesus for sig selv og fordybe sig i
og følge ham paa hans Smertensgang gennem Jordelivet
ved selv at paatage sig Lidelsen ved Bod og Savn i det
daglige Liv. For den fromme Kristen er Kristus ikke læn
ger Himmelkongen, men enten den lidende Frelser eller
det lille Barn i Krybben eller i Madonnas Skød. Derved
mente man bedre at indleve sig i Jesu Jordeliv, og ved
det, at han havde været Menneske som en selv faa en
større Forjættelse om Frelsen.
Det er denne Inderliggørelse af det religiøse Liv, der
taler saa levende til os gennem denne Række Krucifikser.
Selvom Thomas à Kempis Kristi Efterfølgelse ikke har
været daglig Læsning herhjemme paa denne Tid, viser
7*
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de omtalte Krucifikser, at man i hvert Fald har handlet
i hans Aand. De er i hele deres Præg ægte folkelige som
hele Datidens øvrige Kunst: Billedskærerarbejderne og
Kalkmalerierne, og netop ved at lægge Vægten paa ait,
hvad der var umiddelbart forstaaeligt, opnaaede man den
Samvirken mellem Kunst og Dagligliv, som ingen senere
religiøs Kunst kan rose sig af. Saaledes som man skar og
malede de guddommelige Skikkelser, saaledes indgik de i
Folkets Bevidsthed og blev levende og fik aandelig Værdi.
Yderligere har man ved Indskrifter paa Korset søgt at
fremhæve Kristi Lidelse for Beskueren, som naar der
f. Eks. paa Krucifikset i Hellested har staaet: „Respico
qui transis quia tu michi causa doloris en morior pro
te peccatum dessine pro me“. (Du, som gaar forbi, se til,
fordi du er Aarsag til min Smerte. Jeg dør for dig, aflæg
dine Synder for mig).
Kunstlivet fik da ogsaa en Frodighed, som er ganske
enestaaende, og selvom de Værker, der frembragtes, efter
vore Begreber hverken er store eller betydelige, saa kan
de dog den Dag i Dag gribe ved den Naivitet og Trohjertethed, hvormed det hellige er skildret.
Der har da ogsaa eksisteret en ret omfattende Pro
duktion. Hver Kirke har haft sine Krucifikser, Altertavler,
Helgenbilleder og Kalkmalerier. Det er allerede muligt nu
ved det fortjenstfulde Forskerarbejde, Nationalmuseet
har udfoldet, og især ved det fortrinlige Værk: Danmarks
Kirker, som er under Udarbejdelse, at faa en klar Over
sigt over, hvor meget vi har bevaret. Nu udmærker Præstø
Amt sig ingenlunde ved at være den Landsdel, der rum 
mer de bedste Værker af kirkelig Kunst, men en By som
Næstved har dog været Midtpunkt for en meget stor
kunstnerisk Virksomhed og aabenbart lige fra Middel
alderen af haft en Række dygtige Kunstnere boende inden 
for sine Mure.
En af disse er den Mester, som Dr. Fr. Beckett har
kaldt Store-Fuglede-Mesteren efter et i Kirken der opbe
varet Krucifiks. Han kunde sikkert med lige saa stor Ret
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kaldes Næstved-Mesteren, eftersom en hel Række af hans
Arbejder findes i Næstved-Egnen og i Præstø Amt, stam
mende fra Tiden lige efter 1500.

Krucifiks fra St. Mortens Kirke i Næstved.

Først og fremmest maa nævnes det store Krucifiks i
St. Mortens Kirke i Næstved, andre og noget mindre i
Lundby, Faxe, Varpelev, Spjellerup, Smerup, Tureby,
Rønnebæk, Skelby. Karakteristisk for hans Kristusfigurer
er en langagtig Skikkelse, hængende dybt i Armene med
strakte Fødder, et stort Hoved med alvorligt, lidende
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Præg, brede Kindben, lukkede Øjne og halvaaben Mund.
Om Issen en Krans af Vidier, der er samlede ved Vidiebaand, Hageskægget tvedelt, og to Lokker, der falder som
tovagtigt snoede Proptrækkerkrøller ned paa hver Side af
Brystet. Endelig stram t siddende Lændeklæde med Fol
derne paa tværs og med to flagrende Ender ud til hver
Side. Der er i det hele over denne Mesters Arbejder et
pathetisk dramatisk Præg, som er et tydeligt Vid
nesbyrd om det stærkt bevægede i Tidens religiøse Liv.
Hvor stærkt end de fleste af disse Arbejder minder
om baade sydtysk (Riemenschneider) og nordtysk (Bernt
Notke m. fl.) Paavirkning, er det dog øjensynligt, at der
i mange af dem røbes en vis Selvstændighed, der giver sig
Udslag i en Trang til at understrege det lidt voldsomme
og grove, men ogsaa ofte rummer en inderlig Troværdig
hed i mange Enkeltiagttagelser, der sikkert paa andre
Omraader end netop de til kirkeligt Brug bestemte Kruci
fikser vilde have fundet Udtryk i en ikke ringe Sans for
det burleske. Det har man i al Fald Lov til at tro, naar
man ser paa de Masker, der er udskaarne paa Stolperne
i Apostelhuset i Næstved. Med dem er vi med kendte
Kunstnere som Claus Berg og Hans Brüggeman inde i
Gotikens Baroktid.

AARETS FESTER OG LIVETS
HØJTIDER I SANDBY SOGN
Ved Hans Ellekilde.
nogle Aar siden skrev jeg i Hæftet Fra Dansk
FORFolkemindesamling
V 1933 en meget udførlig Rede
gørelse for den Sagnoverlevering, der kendtes fra det
sjællandske Sogn Højby i Odsherred, og jeg offentliggjorde
i Tilslutning til denne Undersøgelse en Fortegnelse over
danske Sogne, hvorfra der kendes faa eller ingen Folke
sagn. Her anførte jeg fra Præstø Amt følgende Sogne:
Gørslev, Sædder, Vraaby, Hylleholt, 0. Egede, Glumsø,
Ty velse, Sandby, Vrangstrup, Lundby, Sværdborg og Ny
ord. F ra disse sydsjællandske Sogne kendtes der i Marts
1933 højst to Folkesagnsoptegnelser i trykt og utrykt
Kilde. Offentliggørelsen af denne Liste over svagt repræ
senterede Sogne i Præstø Amt medførte, at jeg kom i
Forbindelse med Gaardejer Emil Rasmussen i Sandby lige
ved Susaaen. Han vidste, at hans Svoger, Parcellist Ole
Jensen i Dade, sad inde med en rig Skat vedrørende Sog
nets gamle Overlevering, og han drog Omsorg for, at
denne Overlevering blev optegnet i Dansk Folkeminde
samling og derigennem bevaret til Efterverdenen før Par
cellist Ole Jensens altfor tidlige Død den 1 .Oktober 1936,
blot 61 Aar gammel. Ole Jensen var født den 14. Novem
ber 1874.
Mens Sandby Sogns Folkeminder tidligere var meget
svagt repræsenteret i Dansk Folkemindesamling, saa er
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Sandby Sogn nu takket være Emil Rasmussen og hans
Svoger Ole Jensen blevet til et af de bedst repræsen
terede Sogne i Præstø Amt, selv om Sandby Sogn ikke
endnu staar paa Højde med Sogne som Borre og Magleby
paa Møn eller Strøby i Stevns. Senere har Dansk Folke
mindesamling af nu afdøde Kommunelærer, Forfatter
Niels Stenf eldt, faaet som Gave hans udførlige Manuskript
„Om Sandby og Vrangstrup Sogne i gamle Dage“ 1930,
ialt 272 Sider stort, saa nu er vi godt hjulpet for det tid
ligere saa daarligt repræsenterede lille Sandby Sogn. Af
Emil Rasmussens Optegnelser efter Ole Jensens Medde
lelser anfører jeg nu en Samling, der dækker Aarets Fester
og Livets Højtider i Sandby Sogn, og jeg beder alle dem,
som sidder inde med lignende Viden om Aarets Fester og
Livets Højtider i et eller flere af Præstø Amts Sogne, at
sørge for, at denne Viden ikke gaar i Graven med dem,
men at den bevares til Eftertiden ved Optegnelse til
Dansk Folkemindesamling. Vi vil gerne have Optegnelser
fra hvert eneste af Præstø Am ts Sogne, men der er Sogne,
hvorfra Optegnelser i ganske særlig Grad tiltrænges, nem
lig i følgende Sogne: Himlingøje og Vraaby i Bjæverskov
Herred; Lille Heding, Frøslev og Havnelev i Stevns Her
red ; Alslev, Spjellerup, Vemmetofte, Roholte og 0. Egede
i Fakse Herred; V. Egede, Aversi og Glumsø i Tybjærg
Herred ; Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Køng i Ham
mer Herred; Baarse og Skibbinge i Baarse Herred og
Damsholte og Nyord i Mønbo Herred. Jeg gaar herefter
over til at fremlægge Overleveringen fra Sandby i Gaardejer Emil Rasmussens Optegnelser efter Parcellist Ole
Jensens Fortælling, idet jeg begynder med en Skildring af
Julen i Sandby Sogn.
Jtilen i Sandby Sogn.
Man begyndte at lave til til Julen fjorten Dage eller
tre Uger før Jul. Der blev slagtet, og der blev bagt, og
Julelysene skulde ogsaa støbes. Til Helligtrekongers
aften blev der støbt tregrenede Lys. Otte Dage før Jul

— 105 —
blev der brygget Juleøl. Inden Juleaften skulde alle laante
Sager bringes tilbage, og der blev gjort rent alle Vegne
baade ude og inde. Koerne blev gnedet paa Tænderne med
Sod, Salt og Malt, for at de ikke skulde faa løse Tænder el
ler tabe Tænderne. Der blev sat Staal ved alle Døre, og der
blev baaret Gløder ud i Staldene. Det var for at holde
Hekse og andet Troldtøj borte i Julen.
Juleaften fik Husdyrene et særligt godt Foder, og
der blev ofte sat et Neg ud til Fuglene, de skulde da ogsaa mærke, at det var Jul. Hunde og Katte fik af samme
Mad som Menneskene, og der blev sat Grød op paa Loftet
til Nissen. Juleaften fik man Risengrød og Klipfisk. Paa
Bordet var der lagt en hvid Dug, og paa denne stod to
Lysestager med to Tællelys. Lyset til højre var for Man
den, og Lyset til venstre var for Konen i Huset. Slukkedes
et af disse Lys, skal den, hvis Lys det er, dø i det kom
mende Aar, men holder Lysene lige længe ud, skal de
begge leve næste Aar over. Efter Maaltidet sang man
Salmer, og der blev bedt en Bøn. Resten af Aftenen spille
de man Kort, fortalte Sagn og Æventyr, legede eller mo
rede sig paa anden Maade.
Juleaften kunde Folk se, hvorledes Sæden blev i det
nye Aar. Man lagde nogle Stykker Brød paa Gulvet. Det
ene blev kaldt for Rug, det andet Byg, det tredie Havre.
Man kaldte saa paa Hunden, og det Stykke Brød Hunden
tog først, gav flest Fold. Klokken tolv Juleaften skulde
Heste og Køer have et Foder Hø. Der var ogsaa dem, der
sagde, at Køerne kunde snakke i Midnatstimen. Julenat
maatte der ikke hænge Tøj ude, for det kunde gerne
standse Englene, naar de fløj over Jorden i den hellige Nat.
Julemorgen maatte man ikke gaa fastende ud i
Staldene. Aske og snavset Vand maatte ikke heller bæres
ud Juledag, for saa bar man Lykken ud. Juledag ligesom
Paaskedag og Pinsedag maatte man ikke spinde eller sy,
for saa fik man nemlig buldne Fingre, blev der sagt. Intet
Hjul maatte gaa rundt i Julen, for saa fik man Uheld.
Mellem Jul og N ytaar maatte man ikke vaske Storvask,
thi saa kom man til at klæde Lig i det kommende Aar.
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Alle, som kom i Julen, skulde nyde noget, ellers bar
de Julen ud. I Julen hilste Folk hinanden med følgen
de Hilsen: „Glædelig Jul, Lykke og Velsignelse“, men der
var ogsaa nogle, der sagde: „Glædelig Jul, Helsen og
Sundhed.“
Julestuer.
I Sandby har Ungdommen leget de gamle Julestue
lege lige til o. 1925. E fter den Tid er der blevet holdt
Julebal med Juletræ og Dans bagefter. Ved Julestuerne
skete det, at der blev leget Bryllupsleg. En Karl, som
skulde forestille en Præst, holdt en lang Vrøvletale og
viede en Mængde Karle og Piger. Der blev ogsaa leget
„Væve Vadmel“, „Skære Havre“, „Bro, Bro, Brille“ og
mange andre Lege.
Udklædte Straadukker.
Skikken med udklædte Straadukker, der blev kaldt
for Julemænd, kendes her paa denne Egn. En saadan
Dukke fik Tøj paa og blev pyntet ud, saa den lignede et
Menneske eller en Nisse. Disse Dukker blev om Aftenen
stillet op ad en Dør, der blev lukket indefter. Vilde en
af dem derinde lukke Døren op, saa faldt Dukken hen
paa ham eller hende. I Regelen blev Folk bange, naar en
saadan Skikkelse faldt over paa dem. Man kunde jo og
saa anbringe disse Straadukker paa en anden Maade, saaledes at de, der skulde skræmmes, ikke kunde blive fri for
at løbe paa dem. Naar Folk kom og skulde i Seng, skete
det, at der laa en Dukke i Sengen. Det skete ogsaa paa
andre Tider af Aaret end Julen, at der blev lavet nogle
Straadukker. Naar Konerne eller Pigerne holdt Karte
eller Spindegilde, kunde det hænde, at de løb paa saa
dan en.
Nytaarsaften i Sandby.
Nytaarsaften i Sandby blev fejret omtrent paa samme
Maade som Juleaften. Maden var ogsaa Risengrød og
Klipfisk. Folk der vilde se, hvem der skulde dø i det nye
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Aar, skulde gaa udenfor og kigge ind ad Vinduerne, naar
man spiste til Aften. Hvis man saa saa en af de spisende
sidde foruden Hoved, skulde vedkommende Person dø i det
nye Aar. Nytaarsaften blev der lavet mange Nytaarsløjer.
Børnene løb rundt med Rumlepotter og skrev „Glædelig
N ytaar“ paa Døre og Porte med Kridt. De Voksne smed
Potter paa Dørene og skød med Bøsser, stoppede Skor
stenene ud, sværtede Sovekammervinduerne med Sod eller
Aske, for at Folkene skulde sove for længe næste Dag,
og de løb med alt, hvad der var at løbe med, f. Eks.
Vogne, Redskaber og deslige. Folk skulde nok sørge for
at tage alt ind Nytaarsaften. Hvis nogle af dem, som
løb Nytaar, blev fanget, blev de trakteret med 01 og Bræn
devin samt Æbleskiver eller Knægt, dvs. Kaffe med
Brændevin i. Det blev regnet for en stor Skam at blive
fanget, for det var om at gøre, at ingen saa, hvem det var,
som løb Nytaar. Men der var dog ogsaa nogle, som løb
Nytaar for at komme ind at faa nogle gode Snapse.
Nytaarsny.
Den første Aften det blev Nymaane efter Nytaar,
skulde Folk udenfor og se Nytaarsny. Man skulde holde
en Pung med Penge i frem og sige: „Nytaarsny, giv mig
mange Penge i dette Aar“ eller lignende. Hvad Folk
havde i Haanden det Øjeblik, hvor de saa Nytaarsny, fik
de meget af i det nye Aar.
Helligtrekonger.
Helligtrekongersaften blev fejret paa samme Maade
som Juleaften og Nytaarsaften med Grød og Klipfisk.
Ploven maatte ikke staa ude i Marken Helligtrekongersnat,
for i den Nat kommer Jerusalems Skomager. Hvis han
sætter sig paa Ploven, bliver der ikke andet end Ugræs
efter den.
Helligtrekongernat kan Pigerne faa deres tilkommen
de Mand at se. I Midnatstimen skal Pigen staa op og
tænde tre Lys. Saa tager hun et Spejl, som hun vender
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saaledes, at Bagsiden vender ind imod hende. Derefter
siger hun :
Jeg beder jer hellige Konger tre,
at I i Nat vil lade mig se,
hvis Seng jeg skal rede,
hvis Dug jeg skal brede,
hvis Brud jeg skal være,
hvis Navn jeg skal bære
med Ære.
Naar Pigen har sagt dette, skal hun vende Spejlet om,
og hun vil da kunne se sin tilkommende Mand i Spejlet.
E fter Helligtrekonger kommer „Knud“ og driver Ju
len ud.
Fastelavn.
Fastelavnsmandag var det om at gøre at komme tid
ligt op, for ellers fik man Fastelavnsris. I ældre Tid havde
Folk mange Løjer for i Fastelavnen. Man sang for Æg,
slog Katten af Tønden, red Fastelavn, løb Tøndevæddeløb,
løb Sækkevæddeløb, bed til Bollen og slog til Flasken eller
Potten.
Naar Karlene skulde synge for Æg, gik det til paa
følgende Maade. De samlede sig om Morgenen paa den
Gaard, hvor Fastelavnsgildet skulde holdes. Alle var
klædt ud, og foran i Optoget gik der en med et Flag, og
der var ogsaa en Spillemand med. Nogle af Karlene havde
en stor Kurv til at have Æggene i. Hele Flokken gik saa
fra Sted til Sted i Byen. Naar Karlene gik ind i en
Gaard, raabte de H urra og sang en Vise. Manden bød
dem komme indenfor, og Karlene sang deres Æggevise
Derefter tog Spillemanden fat, og det skete, at Karlene
dansede et Par Danse med Pigerne paa Gaarden. Saa
kom Konen med 01, Brændevin og Æbleskiver eller andre
gode Sager, samt nogle Æg, der blev lagt i Karlenes
Kurv. Naar Karlene havde spist og drukket, sagde de
Tak og sang et Vers. Derefter blev der udbragt et Leve for
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Manden i Gaarden, og under Leveraab gik Karlene deres
Vej. Naar Karlene havde været rundt i hele Byen, gis;
de tilbage med alle Æggene til den Gaard, hvor Gildet
skulde holdes, for at der kunde laves Æggesøbe. Det vil
sige Æ g i kogt 01 (Æggeøl).
Skulde Karlene slaa Katten af Tønden, brugte man op
rindelig at sætte en levende Kat ind i en Tønde, men det
skete ogsaa, at Folk kom Aske i Tønden i Stedet for en
Kat. Denne Tønde blev hængt op, hvor det passede sig
bedst. Somme Tider red Folk paa Heste for at slaa Kat
ten af Tønden, men somme Tider gik man. Det var saa
forskelligt. De, som skulde være med, var pyntet efter
alle Kunstens Regler med brogede Baand, Blomster, lavet
af Papir eller lignende. Alle Deltagerne blev saa ud
rustet med hver en Knippel, og saa red eller gik alle i en
lang Række ind under Tønden. Hver Gang en Deltager
kom ind under Tønden, skulde han slaa paa den med sin
Knippel. Naar Tønden gik i Stykker, og Katten sprang
ud, var det hele forbi. Den som fik Held til at slaa Tøn
den ned, blev Kattekonge. Folk skulde passe paa, naar
Katten sprang ud af Tønden, for saa var den helt vild, og
det skete, at den sprang ned i Hovedet paa Kattekongen
og rev ham.
Den mest almindelige Skik i Fastelavnen var nok
Fastelavnsridningen. Deltagerne i Optaget var klædt
ud. Der var gerne en, som skulde forestille Konge, og en
anden, som skulde forestille Dronning. Konge og Dron
ning kørte i en Vogn, og foran i Vognen ved Siden af
Kusken sad en Lakaj. I en anden Vogn sad Musikanterne,
og i en tredie sad nogle, der var klædt ud som Stoddere
og Kællinger. Foran Vognene red to Forriddere, og bag
efter Vognen kom alle Rytterne ridende. Naar Folk saa,
at Optoget var undervejs, blev Portene lukkede op. For
riderne red ind, steg af Hestene og sagde: „Hans Majestæt
Kongen og hendes Majestæt Dronningen vilde gerne af
lægge et lille Besøg paa Gaarden, hvis ikke Manden havde
noget imod det“. Det havde Manden som Regel ikke, og
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hele Skaren kørte og red ind i Gaarden. Manden tog saa
imod Kongen og Dronningen, saadan som man skal tage
imod saa fine Folk. Alle som vilde have noget, kom in
denfor og fik 01, Mjød eller Brændevin og Æbleskiver.
Naar man saa havde spist og drukket, sagde Kongen Tak
og bad Manden samt hans Familie og Husstand til Fest
om Aftenen paa den Gaard, hvor Fastelavnsgildet blev
holdt. Derefter spillede Musikanterne, og de fine Herrer
dansede med Konen og Pigerne. Naar man havde danset
lidt, blev der raabt H urra for Manden i Gaarden, og saa
gik det videre til næste Sted. Det skete, at man red
Fastelavn i to Dage, naar man ikke kunde naa alle Ste
derne den første Dag. Om Aftenen samledes alle i Gaar
den, hvor Fastelavnsgildet blev holdt, for at spise til Aften.
Naar man var blevet færdig med at spise, blev der danset.
Til Tøndevæddeløb blev Bunden taget ud af nogle
Tønder, og de som skulde løbe, fik hver en Tønde om Li
vet. Det var slet ikke saa let at naa Maal med en Tønde
om Livet. Sækkevæddeløb var noget lignende. Hver af
Deltagerne i Løbet blev puttet i en stor Sæk, saa kun Ho
vedet stak ovenfor*).
Folk morede sig ogsaa med at bide til Bollen. En
Fastelavnsbolle blev hængt op i et Baand, saa højt, at
den lige var til at naa med Munden. De som skulde være
med, fik Hænderne bundet sammen omme paa Ryggen.
Det gjaldt saa om at tage Bollen med Munden. Var der
en, der kunde, blev der raabt H urra for ham. En anden
Leg var at slaa til Flasken. Deltagerne fik en Kæp i
Haanden og blev bundet for Øjnene, og saa blev de drejet
tre Gange rundt. Nu skulde de prøve paa at ramme en
Flaske eller Potte, som blev stillet op. Man maatte kun
slaa tre Slag, men hvis en var saa heldig at ramme Fla
sken, blev der raabt Hurra. Fattige Folk og Børn klædte
sig ud og gik rundt og sang for Dørene i Fastelavnen.
*) Sækkevæddeløb er ikke meddelt af Ole Petersen, men kendt
fra Kærhave af Optegneren.
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Paaske.
Skærtorsdag skulde man have Kaal, som var kogt af
ni Slags Grønt. Langfredag maatte man op af Sengen
i en Fart, ellers vankede der Langfredagsris. Paaskelørdag blev der farvet Paaskeæg i Løgskaller eller Kaffe
grums. Paaskedag skulde man skynde sig op, ellers fik
man Paaskeskræpper. Nogle siger, at Solen danser
Paaskemorgen. Man maatte ikke sy Paaskedag, for saa
fik man buldne Fingre.
Saaning.
Hans Ottosen i Dade slog Kors over Marken, naar
han var færdig med at saa. En anden Mand fra Dade,
Kristen Madsen, slog Kors foran sig, inden han begyndte
at saa. Nogle brugte ved det første Kast at sige: Saa
i Guds Navn.
St. Hans.
St. Hans Aften flyver Heksene til Bloksbjærg, ridende
paa deres Kosteskafter. Den Aften tænder Folk Blus,
for at Heksene ikke skal lave altfor mange Ulykker. Hekse
er nemlig bange for Ild og flyver langt udenom.
Ved de hellige Kilder holdt man Kildemarked, for
de hellige Kilders Vand havde særlig K raft den Aften.
Ved Enden af et Voldgærde paa Sandbygaards Mark
har der været en hellig Kilde. Godsejer Andersen har
drænet Kilden til. Meddeleren sammen med Arbejds
mand Anders Olsen i Sandby skulde grave ned til Rørene.
De gravede, og pludselig sprang Vandet i en Straale højt
op i Vejret. Det er den hellige Kilde, sagde Anders Olsen.
I 1856 havde Anders Olsen været med til Kildemarked
her St. Hans Aften. Kilden, som er stensat med Munke
sten, findes paa Kildebakken i Kildemarken, og der har
før været en Brøndvippe. St. Hans Aften kom syge Folk
for at drikke og vaske sig i Vandet. Sagn om Kilden ken
des ikke ; hvis der har været nogle, er de glemt.
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Høslet og Kornhøst.
Sidst i Juni har vi Høhøsten, og Folk faar travlt
med at slibe Leerne og komme i Gang med at slaa Græs.
N aar Høet var tørt paa den øverste Side, blev det vendt,
for at blive tørret paa den anden Side. Derefter blev
Høet sat i Stakke, og Stykket blev revet. Stakkene skulde
staa en Uges Tid, inden de blev kørt hjem. Det var en
Regel, at ingen begyndte at høste paa en Mandag, for saa
fik man Uheld. Naar Folk lagde Leen efter endt Arbejde,
skulde de huske at stryge den af med tre Strøg. Leen
hvilede saa bedre om Natten, og skar bedre næste Dag.
Rugen var den første Sæd, Folk skulde meje. Rugen
blev gerne „hugget imod“ og „taget fra “ og bundet med
det samme. Foraarssæden blev hugget væk fra den staaende Sæd og lagt paa Skaar. Naar den sidste Skaar af et
Stykke Sæd skulde mejes, saa skulde Ræven hugges ud.
Og naar Høstfolkene var færdige med at meje, saa stillede
de sig op i en Række og gik hjem til Gaarden. Inde i
Gaarden gik de rundt tre Gange og sang Høstvisen.
Marken er mejet, og Høet er høstet,
Kornet staar i Laderne, og Høet staar Hæs,
se Frugten er plukket, og Træet er rystet,
og nu gaar det hjemad med det allersidste Læs.
Riv saa Marken let,
riv den ej for tæt,
Fuglen og den Fattige skal ogsaa være mæt.
Derefter stillede Høstfolkene sig op foran Gangdøren
og bankede paa Leerne med Strygespaanen. Saa kom
Konen i Gaarden ud med Æbleskiver og Brændevin. Hvis
Høstfolkene ikke fik noget, havde de efter gammel Skik
Lov til at hugge Kaalen.
Naar Foraarssæden havde ligget paa Skaar og var
blevet vejret, blev den neget op og bundet. Til at binde
Negene med, brugtes Rugbraadder. Det vil sige Rughalm
i Knipper. Hvis man bandt med Foraarssæden, blev der
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brugt tyske Baand. Det sidste Neg, Kællingen, var der
ingen, som havde Lyst til at binde. Der kom F a rt paa
til Slutningen. Den, der bandt det sidste Neg, blev Binde
kælling eller Bindestodder, og det sidste Neg, Kællingen,
fik en to—tre Baand om sig.
Naar man havde bundet et Stykke Sæd, blev Negene
baaret sammen og stillet i Hobe. Den, som bar det sidste
Neg, blev Slæbekælling eller Slæbestodder. Derefter blev
der revet Siod. I ældre Tid, da Folk betalte Korntiende,
maatte de ikke begynde at køre Sæden hjem, før Tiendetageren havde pillet hvert tiende Neg ud af Hobene.
Læssede man af, maatte man passe paa, at ikke Hø
tyven faldt ud af Haanden, saa at en anden fik fat paa
den. Det kostede en Flaske Brændevin, blev der sagt.
Naar det sidste Læs skulde hentes hjem, skulde alle Høst
folkene og Børnene paa Gaarden køre med, og under
Sang og Hurraraab kørte de hjem. Om Aftenen fik man
en ekstra Snaps og Æbleskiver.
Paa Godserne havde man i ældre Tider en Horn
blæser, og naar Folk var paa Hoveri og skulde meje Græs
eller Sæd, saa gik Hornblæseren foran og spillede en
March. Det skulde Høstfolkene hugge i Takt efter. Naar
det sidste Læs blev kørt hjem, sad Hornblæseren i Vognen
og spillede.
Nøddedag.
Naar Folk var færdig med Høsten, var det Skik, at
Ungdommen fik en Fridag, som blev kaldt for Nøddedag.
Nogle tog i Skoven, andre gik til Ringsted, eller de be
søgte Slægt og Venner. Ja, der var ogsaa mange ældre,
der tog dem en Nøddedag. Det skete ofte, at hele Byen
holdt Nøddedag paa samme Dag.
Bryllup.
Det regnedes for uheldigt at holde Bryllup paa en
Mandag. Skulde Folk til Præsten for at bestille Lys
ning, gjorde de det altid om Fredagen. Naar Bryllups
dagen var bestemt, begyndte man at lave til Bryllup. UdHistorisk Samfund.

8
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styret blev efterset, der blev slagtet, bagt Brød, brygget
01 og støbt Lys. Derefter blev der pyntet i Stuerne. Hvis
der ikke var Plads nok inde i Stuerne, saa blev Loen gjort
ren og pyntet paa samme Maade som Øverstestuen.
I hver By havde man gerne en Bedemand, og han
blev sendt ud for at byde til Bryllup. Var en af Brude
parret fra en anden By, saa blev den anden Bys Folk
ogsaa bedt med. Om Morgenen paa Bryllupsdagen sendte
de, som skulde med til Bryllup, Datteren eller Tjeneste
pigen hen med Mælk, Fløde, Smør og Æg. Saadan var
Brudegaverne i den Tid. Der var ogsaa bestilt Spillemænd, og Spillemændene spillede et Stykke, hver Gang
der kom Gæster til Gaarden. Gæsterne kom om Formid
dagen til „Halgemiddag“ (dvs. halvgaaen Middag), bestaaende af Mellemmad eller Frokost.
Naar Brudetoget kørte til og fra Kirken, sad Spille
mændene i den forreste Vogn og spillede paa deres In
strumenter. Paa Vejen til Kirken kørte man kun i Trav,
men paa Hjemvejen skulde Vognene køre stærkt, ellers
fik Konen Kommmandoen i det nye Hjem. Det værste,
der kunde ske, var, hvis Brudetoget mødte et Ligtog, for
saa skulde en af Brudeparret dø, inden Aaret var omme.
Det maatte gerne regne paa Bryllupsdagen, for saa reg
nede der Lykke og Held ned til Brudeparret.
I Kirken blev Brudgommen fulgt af sine Brudesven
de, og Bruden af sine Brudepiger. Det var et daarligt
Varsel, hvis et af Alterlysene slukkedes under Vielsen.
Naar Brudeparret var viet, sang man en Salme. Derefter
blev der ofret til Præst og Degn, og alle forlod Kirken.
Paa Vejen hjem kørte Brudeparret i samme Vogn.
Naar Brudeparret var kommet tilbage, ønskede alle
Brudeparret til Lykke, og man gik til Bords for at spise
til Middag. Brudeparret sad for Bordenden, og nærmest
Brudeparret sad Slægten samt de finere Folk. Til Mid
dag fik man Risengrød og Klipfisk. Spillemændene spil
lede snart i Stuerne og snart i Loen, og det gik festligt
til under Maaltidet. Inden man rejste sig fra Borde, var
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det Skik, at der blev givet Spillemandspenge. Naar der
var taget af Bordene, og Bordene var flyttet bort, bad
Brudens Forældre Gæsterne om at gaa til Øverstestuen,
for at Dansen kunde begynde.
Først gik Brudeparret, saa kom Brudepigerne og de
andre Piger. E fter dem fulgte Brudesvendene og Re
sten af Gæsterne. Inden Brudeparret gik ind i Danse
salen, vendte Bruden sig om imod de unge Piger og sagde :
„Farvel Piger!“ Den første Dans dansede Bruden med
sin Fader. Naar de var færdige med at danse denne Dans,
fulgte Faderen sin Datter hen til Brudgommen og sagde:
„Her har du min Datter, jeg haaber, at du er god imod
hende.“ Den næste Dans dansede Brud og Brudgom. Nu
var man færdig med Brudedansen, og alle dansede med.
Det skete ofte, at man dansede baade i Øverstestuen og
i Loen. Efter et Par Timers Dans blev der en lille
Pause, hvor Kaffen blev drukket. Bruden skiftede Ho
vedtøj og fik Konehuen paa. Naar Kaffen var drukket,
begyndte Dansen igen. Den varede gerne til den lyse
Morgen, og den blev kun afbrudt, hver Gang man skulde
spise og drikke. Der blev selvfølgelig holdt mange Ta
ler og drukket Skaaler for Brudeparret, Svigerforæidrene og mange andre. Saadan et Bryllup blev ofte
holdt i fire Dage. Andendagen fik man gerne Øllegrød
og Plukfisk til Middag.
Barselgilde.
Om Morgenen den Dag at Barnet skulde i Kirke,
sendte de, som skulde med til Barselgilde, Datteren eller
Pigen hen med Mælk, Fløde, Smør, Æg eller andre Føde
varer. En Kone eller Pige fik det ærefulde Hverv at
være Gudmoder, en anden skulde holde Huen. To Mænd
skulde være Faddere. Ingen maatte faa at vide, hvad
Barnet skulde hedde, før Gudmoderen sagde det til Præ
sten ved Døbefonten. Indtil da skulde det være en Hem
melighed. Barnet fik en Sølvskilling gemt ved sit Bryst.
Den skulde bæres, naar Barnet blev dobt. Det skulde
8*
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være Arvesølv, thi Folk troede, at Arvesølv beskyttede
Barnet imod Hekse og alt Ondt. Naar Barnet blev vok
sent, fik det Sølvskillingen af sine Forældre, og det blev
sagt, at saa længe han eller hun ejede den, vilde de ikke
komme til at trænge til Penge. Hvis der blev Krig, skulde
man bære Sølvskillingen paa sig. Den beskyttede imod
Fjendens Kugler. Denne Skik med Sølvskillingen findes
sikkert endnu. Mine egne Børn fik ogsaa Arvesølv paa
Brystet, da de blev døbt. Det var nogle gamle Sølvpeng'*,
som Slægten havde ejet i flere hundrede Aar.
Naar Barselstadsen skulde i Kirke, tog Faderen Bar
net, der var klædt i det saakaldte Kristentøj og gav det
til Gudmoderen. Han tog imod Barnet igen, naar man
kom hjem fra Kirke. Barnet blev saa lagt i Vuggen
med hele Stadsen paa. Hvis et Barn skreg meget i Kir
ken, fik det en god Sangstemme. Den Dag fik man Risen
grød og Klipfisk til Middag. Naar alle havde spist, blev
Bordene flyttet bort, og Dansen begyndte. Om Morgenen,
naar Gæsterne tog Afsked og skulde hjem, gav man gerne
en Daler til Værten eller Værtinden. Der var dog og
saa nogle Familier, som gav Fødevarer i Stedet for
Penge.
Det største Barselgilde, som Folk i Sandby kan huske,
blev holdt af en Mand i Ø’se, der hed Clasen. Da hans
Søn Johannes blev døbt, var der rejst et stort Telt eller
Salon paa Naboens Mark. Barselgildet blev holdt i fire
Dage, og der var omkring 400 Mennesker med.
Begravelse.
Naar et Menneske var afgaaet ved Døden, blev der
sendt Bud efter nogle Koner, som skulde komme og klæde
Liget. Den Døde blev vasket og lagt op i Øverstestuen
paa et Bord, hvor der var bredt Langhalm. En Salme
bog blev lagt under Hagen, og paa Brystet af den Døde
blev der anbragt et Kors af Straa. E t Par Dage før Be
gravelsen blev der igen sendt Bud efter nogle Koner. Nu
skulde Liget klædes i Jordetøj og lægges i Kiste. Saa
blev Bedemanden sendt ud for at indbyde til Begravelse.
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Paa Begravelsesdagen blev der pyntet med hvidt og
sort inde i Stuerne. Ude i Haven fik Bistaderne et Lagen
eller et Stykke hvidt Tøj omkring sig, og omkring den
spidse Ende af Bihattene blev der bundet sorte Baand.
Om Morgenen sendte de, som var indbudt til Begravelse,
nogle hen med Fødevarer (Mælk, Fløde, Smør, Æ g). Gej
sterne kom om Formiddagen til Halgemiddag (Mellem
mad, Frokost). N aar Gæsterne havde spist, gik man op i
Øverstestuen, hvor den Døde laa i sin Kiste. Ved Kisten
stod nogle tændte Lys. Naar alle havde set den Døde,
blev Laaget skruet til. Saa holdt Præsten eller Degnen en
lille Tale, og der blev sunget Salmer.
Derefter blev Liget kørt eller baaret til Kirken, hvor
Præsten talte over den Døde. Naar Præsten havde ka
stet Jord paa og udtalt Ordene : „Af Jord er Du kommet“
osv., saa begyndte Følget at kaste Graven til. Det var
dog kun Byens Mænd; de fremmede deltog ikke. Man
havde ogsaa den Skik, at den ældste Pige af den Dødes
Slægt skulde strø Sand paa Graven. Liget blev begravet
med Hovedet i Vest og Fødderne mod Øst. E fter Begra
velsen fik Følget Risengrød og Klipfisk til Middag.
Selvmordere maatte ikke komme ind ad Kirkegaardsporten. Efter Solnedgang blev den Døde løftet ind over
Muren. Det var, for at forhindre Spøgeri.
Fund i gamle Grave.
Meddeleren har flere Gange været med til at grave
paa Sandby Kirkegaard. Det var, da Anders Olsen i
Sandby var Ringer og Graver. En Gang skulde der graves
en Grav, hvor en Mand var begravet for mange Aar siden.
Vi naaede ned til Kisten, som var faldet sammen. Inde i
Stumperne af Kisten laa et Skelet med Nathue paa Ho
vedet. En Pibe og en Tobakspung med Tobak i laa ved
den ene Arm, og en Halvandenpægls Flaske ved den anden.
Anders Olsen tog Proppen af Flasken og lugtede til den,
der var Brændevin i den.

KAMMERHERRE A. VEDEL
afgik den 2!/ s 37 ved Døden, et Budskab som med Sorg
blev modtaget af Historisk Samfund, hvis Formand han
havde været i 15 Aar.
Kmhr. Vedel var i Besiddelse af stor Interesse for
Historie, en Interesse han havde taget i Arv fra Faderen
og faaet skærpet gennem sit mangeaarige Arbejde i Uden
rigsministeriets Tjeneste.
Interessen gjaldt naturligvis i første Række Histo
riens store Linier, Staternes Historie, men Kammerherre
Vedel var ikke blind for Betydningen af den i snæver For
stand folkelige Historie, som i stadig højere Grad er kom
met til Æ re og særlig i nationale Spørgsmaal har vist sin
store Betydning.
Det faldt derfor ganske naturligt, da der i 1912 blev
Tale om at oprette Historisk Samfund for Præstø Amt,
at Kammerherre Vedel var med til at stifte dette og blev
dets første Formand, et Hverv han ofrede stor Iver og
Interesse.
Da Kammerherre Vedel afsluttede sin Virksomhed
som Amtmand, trak han sig tilbage som Formand i 1927.
Samfundet viste sin Taknemlighed ved at vælge Kammer
herren til Æresmedlem af Bestyrelsen og vil frem i Tiden
i Taknemmelighed bevare og ære hans Minde.

H IS T O R IS K SA M FU N D
FOR PR Æ ST Ø AMT
1937
den ifølge Loven foretagne skriftlige Afstemning
VEDgenvalgtes
de den 1. Jan. 1937 fratrædende Bestyrel
sesmedlemmer Købmand H. Plcsner, Glumsø, og Arkitekt
J. Tideniand-Dal, Næstved.
I Stedet for Kontorbestyrer H. Hansen, Togeby, som
ikke ønskede Genvalg, valgtes Landbrugsskoleforstander
Christensen, Lundby. Til Revisorer genvalgtes Skolefonds
kasserer Christiansen, Lille Næstved, og Amtsraadssekretær Høyrup.
I Aarets Løb har Samfundet haft den Sorg at miste
sin tidligere Formand, Kammerherre A. Vedel.
Regnskabet for 1935 balancerede med 1823,24 Kr.
Samfundets Midler beløb sig til 2704,04 Kr. Regnskabet
for 1936 balancerede med 2113,36 Kr., og Samfundets Mid
ler beløb sig til 2507,33 Kr. Samfundet tæller ved Aarbogens Udsendelse 484 Medlemmer mod 394 if jor.
Paa Grund af det synkende Medlemsantal har Besty
relsen sendt en Skrivelse til Amtets Lærere, eller paa
disses Henvisning til andre, om at agitere for Tilgang af
Medlemmer.
Bestyrelsen retter en varm Tak til alle, som har efter
kommet Anmodningen og har hjulpet til Aarets betydelige
Medlemsforøgelse. Vi haaber, at dette Bevis paa den sta
dig vaagne Interesse for Historie, specielt Lokalhistorie,
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vil opmuntre alle vore Medlemmer til at agitere for yder
ligere Tilgang til vort Samfund.
Søndag den 12. September afholdtes Udflugt til Hol
steinborg Slot, hvis Stueetage og Have ved Lensgreve Bent
Holsteins elskværdige Gæstfrihed blev aabnet for os. Mu
seumsinspektør Hermansen holdt i Kirken et fortrinligt
Foredrag om Bygningernes og de til disse knyttede Perso
ners Historie.
Ældre Aargangen af Samfundets egne Aarbøger kan
faas til Købs for følgende nedsatte Priser. Aargangene
1—8 for ialt Kr. 10,— og 1,50 Kr. pr. enkelt Aargang, de
senere Aargange for 2 Kr. pr. Stk. Enkelte Aargange fin
des kun i ringe Oplag.
Modtagne Aarbøger fra andre historiske Samfund er
deponerede til Udlaan i Centralbiblioteket i Næstved.
Forfatterhonoraret for Bidrag til Aarbogen er 3 Kr.
pr. Side.
Medlemmerne vil, som tidligere, kunne erholde det af
Nationalmuseet udgivne Hefte „Fra Nationalmuseets Ar
bejdsmark“ til nedsat Pris (2,75 Kr. + Porto) ved at ind
sende Bestilling til Gyldendalske Boghandel, Klareboderne 3, København. I Aarets Løb er Udgivelsen af Na
tionalmuseets Værk „Sorø Amts K irker“ blevet fortsat.
Der er ialt udkommet 5 Hefter med meget smukt Billedudstyr og værdifuld Tekst. Det anbefales alle interesserede
at anskaffe Værket, der er en fortrinlig Haandbog, og som
paa Grund af Tilskud, leveres til en i Forhold til Værdien
meget nedsat Pris.
Juni 1938.

G. Toft,
p. T. F o rm a n d .
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