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HISTORISK SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT
der er stiftet 1912, har som formal at vække og nære den historiske
interesse i amtet og fremme studiet af dets historie
a) ved udgivelse af en årbog og eventuelt andre skrifter med
emne fra amtets historie,
b) ved afholdelse af møder med foredrag, fortrinsvis om lokal
historiske emner, og af udflugter til historisk interessante
steder, såvel inden for amtet som i andre dele af landet,
c) ved afholdelse af studiekredse, aftenhøjskole, hjemstavns
aftener o. 1. med emne fra amtets historie,
d) ved indsamling af historiske oplysninger om steder og per
soner i amtet.
Samfundets styrelse består for tiden (1964) af sparekassekas
serer P. E. Andersen, Næstved (kasserer), pastor J. L. Frederiksen,
Stege, overlærer Harry Hansen, Præstø, gårdejer Knud Hansen,
Holme Olstrup, skoleinspektør Axel P. Jensen, Hårlev, godsejer,
cand. jur. J. J. Jermiin, Seinhus pr. Klippinge, lektor F. Michelsen,
Næstved (formand), amtsskolekonsulent J. Ingemann Petersen,
Glumsø (næstformand og sekretær), og dommer T. Worsaae, Vor
dingborg. — Redaktionsudvalget består for tiden af formanden,
J. L. Frederiksen, Harry Hansen, J. J. Jermiin og T. Worsaae.
Indmeldelser til Historisk Samfund modtages af styrelsens med
lemmer. Kontingentet, for tiden kr. 10 årligt, indsendes efter mod
tagelsen af årbogen.
Om ældre årgange af samfundets årbøger se omslagets 3. side.
Medlemmer af Historisk Samfund for Præstø Amt kan blive
medlemmer af samfundets fraktion Arkæologisk Forening for Præstø
Amt. Henvendelse til foreningens formand førstelærer Axel Johans
son, Lundby.

HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT

HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT

NY RÆKKE . B IN D 6

Tryk:
N. P. Christensens bogtrykkeri, Næstved

VED ELVERHØJEN
EN STEVNSK BONDESLÆGTS KRØNIKE
Af J. P. Ellehøj
REDAKTIONENS FORORD
år årbogen bringer J. P. Ellehøjs slægtsbog, er år
sagerne flere. Skønt skildringen kun omhandler og
er skrevet for en meget begrænset kreds af mennesker,
er den dog så fængslende, at
andre med udbytte kan læse
den. Desuden bringes der
beskrivelser af bondeliv i
ældre tid og sagnstof, som
fortjener at bliver kendt og
sikret for eftertiden. Det
var fra Stevns den bevæ
gelse udgik, som førte til
stiftelsen af Historisk Sam
fund for Præstø Amt i 1912,
for 50 år siden. J. P. Elle
høj var blandt dem, som
dannede foreningen den
gang, han har været med i
Historisk Samfund siden og
er nu et af vore tre livs
J. P. Ellehøj
varige medlemmer ; han har
(1934)
arbejdet i et halvt århun
drede på sin slægtskrønike. Også af disse grunde bringer
vi gerne skildringen.
En slægtsbeskrivelse kan laves på flere måder. Men
ligesom slægten på Stevns ikke er nogen helt almindelig
dansk bondeæt, er skildringen af den også særpræget.
Redaktionen.

N
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FORORD
Mange danske bondeslægter har i de senere år fået
udarbejdet stamtavler eller ahnetavler, men i mange til
fælde uden ledsagende slægtsbeskrivelse. Som en sådan er
denne lille bog tænkt. Den er blevet til ad mange gange
og af mange stykker, hvilket nødvendigvis må præge den.
Alligevel håber jeg, at det er lykkedes at samle stykkerne
til et hele således, at det er muligt for læseren at følge
„slægtens gang“.
Som slægtsbog er den ufuldkommen. Det skematiske
har måttet vige for det fortællende. En stærk begrænsning
har været nødvendig. Kun mandslinjen fra Elverhøjgården
er beskrevet. Ældre mandslinjer fra før 1800 følges ikke
op til nutiden, og døtre, født før 1850 og indgiftet i andre
slægter, betragtes som optaget i disse, og oplysninger om
deres efterkommere må søges der.
Bogen er delt i to dele. I første del har jeg søgt at
berette lidt om slægtens første ottegenerationer — men
nesker, som nu er døde og tavse, og for de flestes vedkom
mende ikke har efterladt sig ret meget, der fortæller om
deres liv og færden.
Anden del omfatter slægtens niende og følgende gene
rationer og består af korte biografier suppleret med a r
tikler, notitser o. 1. fra blade eller andre kilder.
Som en af de yngste i min generation har jeg følt det
som en opgave og pligt at samle disse optegnelser til et
hele for — om muligt — derved at bidrage m it til at be
vare og styrke følelsen af at høre til samme slægt — slæg
ten fra Elverhøjgården i Barup.
J. P. Ellehøj.

(Omtale af tiende og ellevte slægtled er ikke medtaget i å r
bogen) .
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I.
DE FØRSTE OTTE SLÆGTLED
Claus.
Slægtens spor taber sig i den lille landsby Olstrup,
Karise sogn, i trekanten mellem Stevns og Tryggevælde
åer. Her levede i sidste halvdel af 1600-erne fire søskende :
Jens Claussøn, fra hvem vor slægt nedstammer, Peder
Claussøn, som var rytter, Rasmus Claussøn og Kirsten
Clausdatter. Da de alle er født før kirkebogsføring er be
gyndt, findes der intet om deres fødeår og -sted, men at
de virkelig er søskende, ses af senere kirkebogsoptegnelser.
Det vilde være nærliggende at slutte, at fire søskende,
boende i samme by, måtte være født der. Dette kan dog
ikke afgøres. Byen led meget under svenskekrigen. Endnu
i 1688 benævnes to af byens fem gårde som øde. Sven
skerne huserede fra det lige ved liggende Totterup, og
Gøngehøvdingen, Svend Povlsen, beretter selv om et togt
hertil for at jage svenskerne væk og om, at have hvervet
20 mand på egnen. Sandsynligvis har beboerne søgt til
flugt i skovene eller har sluttet sig til Svend Povlsen.
Ihvertfald er gård nr. 1 i Olstrup efter krigen fæstet til
Hans Giønge ; hans hustru benævnes Anna Giønges. Tryg
gevælde lens skattelister 1688 viser, at de har 1 karl, 1
pige og 1 ildsted. I gård nr. 2 i Olstrup boede Jens Rasmussøn og hustru, og i gård nr. 3 s. år, Jens Claussøn og
hustru. De har 1 ildsted, men hverken karl eller pige.
Måske boede alle søskende sammen. Jens Claussøn er næp10

pe født der, da manden på gården før ham hed Feder
Jensen.
Om Jens Claussøns fader vides intet ud over, at han
har heddet Claus. Dette navn, som vi har fået ind fra Hol
sten, var yderst sjældent brugt af østsjællandske bønder.
De urolige forhold under og efter svenskekrigen bragte
mange fremmede til egnen. Benævnelserne Niels Hallingsfar, Hans Gønge, Niels Jyde, Rasmus Lollike, Jens Coldinghus, Jens Grønneborg m. fl. viser, hvilket fremmed
islæt befolkningen fik i disse år, og vor stamfader med sit
egnsfremmede navn kan have været blandt disse tilflyt
tede.
Skal han søges blandt egnens få bosiddende med nav
net Claus, synes der ikke at være andre, der kan være tale
om, end mølleren i den nær ved liggende Tryggevælde
vandmølle, Claus Møller. Han var møller på Tryggevælde
fra 1630erne til 1650erne og er måske identisk med den
Claus Møller, der i 1653—55 nævnes som boende på en af
Lillelinde gårde ved Tryggevælde å. Andre i Tryggevældeegnen med navnet Claus synes at måtte udelukkes.
Tryggevælde var kongeligt len indtil 1670. E t væl
digt materiale af regnskaber og dokumenter fra den tid
findes nu i Rigsarkivet i København. Det er muligt, at
en systematisk gennemgang af disse kunde klare spørgs
målet om, hvem Jens Clausens far var.
Derimod kan det fastslås, at Jens Clausens moder
(stedmoder) har boet i Olstrup. Sognepræsten i Karise har
i 1693 indført følgende i kirkebogen:
Dom. 24 p. Trin. blev Karen Madtzdaatters Barn
som var uægte, døbt og nafnet Friederick. Jordemoderen,
Rasmus Clausen Moder i Olstrup bar Barnet; Blev udlagt
som Barnefader: Kongens Forskjærere Christian Friede
rick. Fest: Min Søns Skolemester, som blev indkaldt i
(Kirken?), Rasmus Kræmmers, Kirsten Clausdaatter,
Sidtse Skyttes. — Samme Barn døde strax derefter.
En lille tragedie fra Tryggevældeegnen, som Kirsten
Clausdatter og hendes moder har taget del i, kan udledes
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af disse linjer. Men de oplyser tillige, at Claus-børnenes
moder på sine gamle dage har fungeret som jordemoder.
— Var hun enke efter Claus Vandmøller? 1 så fald har
hun nu været meget gammel eller, hvad der også er mu
ligt, været hans anden hustru. I Hårlev kirke fandtes tid
ligere en nu forsvunden ligsten over barnet Jesper Claussøn, død d. 5. maj 1633, og det kan ikke have været hendes
barn. Jens Claussøn og Rasmus Claussøn kan da have
været halvbrødre, og det forklarer, hvorfor præsten i kirke
bogen udtrykkelig har benævnet jordemoderen som Ras
mus Claussøns moder.
Jens Claussøn
gårdmand i Olstrup, Karise, nævnes første gang i kirke
bogen 1674 som fadder ved en barnedåb. Om hans gifter
mål ses intet. 3. maj 1699 begravedes hans hustru, 56 år
gi. Hendes navn nævnes ikke. Skønt Jens Claussøn nu har
været en aldrende mand, giftede han sig igen og flyttede
til Karise. Kirkebogen viser, at da hans søns første barn
blev døbt i 1705 var hans hustru (Anne) og hans datter
blandt de indskrevne.
Jens Claussøn synes kun at have haft to børn, en søn
Jens Jensen, hvis fødeår ikke kendes og en datter, Maren,
døbt Don Regate, formodentlig Dom. Regate (5. s. e. på
ske) 1682.
Dåbsregistre ufuldstændige.
Jens Jensen
gårdmand i Olstrup, Karise. Hans hustru hed Johanne,
og de havde følgende elleve børn :
1. Bodil (Boel) Jensdatter døbt 15-2-1705.
2. Jens Jensen døbt 31-10-1706.
3. Oluf (Ole) Jensen døbt 26-2-1708. Blev smed i Tå
strup, Stevns, begr. 8-5-1783. Viet 31-3-1739 til Ingefred Andersdatter, død 13-5-1783, 62 år. Hun var dat
ter af smed Anders Larsen og hustru Birthe Hans
datter.
12

4. Margrethe Jensdatter døbt 4-1-1711.
5. Anna Jensdatter døbt 12-3-1713, begr. 7-3-1755. Hun
var gift 4-2-1753 med Christen Hansen, blev smed
i Totterup, begr. 2-3-1783. 66 år.
6. Anders Jensen døbt 29-3-1716. Smed i Totterup. Se
senere.
7. Christen Jensen døbt 20-2-1718, begr. 23-2-1721.
8. Ane Jensdatter døbt 18-2-1720.
9. Christen Jensen døbt 1-3-1722. Gift 25-11-1753 med
Inger Christoffersdatter.
10. Kristine Jensdatter, døbt 5-9-1723.
11. Hans Jensen, døbt 22-7-1725.
Anders Jensen Smed
døbt 29-3-1716 Karise, begr. 29-3-1757 Karise.
Anders Jensen blev smed i Totterup, tæ t ved sit føde
hjem i Olstrup. Han var to gange gift. Hvem hans første
hustru var, og hvornår de blev gift er ikke fundet, men
brylluppet må have fundet sted omkr. 1740. Deres første
barn Else Margrethe Andersdatter er døbt 17-6-1742 og
båret til dåben af jomfru Beate Marie Brasen „af degnens
huus“. Det andet barn kostede moderen livet. Hun døde
i barselseng 23 år gammel og blev begravet pinsedag
24-5-1744. Samme dag blev deres lille søn, som var blevet
hjemmedøbt og havde fået navnet Jens, frem stilleti kirken
og, som der står i kirkebogen, „confirmeret i sin dåbs
nåde“. Faderens søster Margrethe Jensdatter bar ham.
Man forstår, at det ikke har været let for Anders
Jensen at blive ene med to små børn. Alligevel undres
man ved at se, at han allerede fjorten dage senere, den 2.
søndag efter trinitates sammen med sin bror, Ole Jensen
Smed i Tåstrup, og Jens Pop i Karise, møder hos præsten
i Karise for med disse to mænd som trolovningsmænd at
få indskrevet trolovelse mellem sig og Karen Sørensdat
ter. Anders Jensen har næppe set anden løsning på sine
vanskeligheder end at skaffe børnene en stedmoder, og en
sådan har han da fundet i Karen Sørensdatter fra Karise
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kro. Bryllup kunde de ikke holde så nær efter hustruens
død, men problemet løstes ved, at man gik til præsten, som
i vidners nærværelse højtideligt stadfæstede deres ægte
skabsløfte med indførelse i kirkebogen. En sådan trolovelse
havde gyldighed som en vielse, og Karen kunde straks flytte
hen i smedjen til Anders Jensen. For samtiden var der in
tet mærkeligt deri.
23. s. e. trin. samme år (1744) viedes de i Karise kirke.
Forloverne var de samme to mænd. Det nævnes ikke, hvem
Karen Sørensd. var, men da der står, at hun var fra Karise
kro, er det nærliggende at antage, at hun var datter af
afdøde Søren Hansen Rabbe, kromand i Karise kgl. privi
legeret kro, som lå øst for Karise by lidt nord for kirken
ved den gamle landevej København— Vordingborg.
I andet ægteskab var der 3 børn : Anne Kirstine Andersdatter, døbt 1-8-1745, Anna Andersdatter døbt 20-101748, begr. 1-11-1748, Søren Andersen døbt 9-11-1749.
Anne Kirstine blev 11-11-1764 viet til gmd. Hans Sø
rensen i Barup. Hans slægt kan følges tilbage på samme
gård i Barup til 1664, og gården, nu kaldet Lindevang,
har siden da været i slægtens besiddelse i ubrudt mands
linje. Slægten fra Lindevang er i løbet af de sidste 200 år
seks gange indgiftet i Ellehøj-slægten.
Søren Andersen blev gårdmand i Lille Tårnby, Hårlev
sogn. Han blev 13-10-1776 gift med enke Dorthe Eriksdatter. Hun døde ved påsketid 1794 (ingen børn). Samme
år 20-9-1794 giftede han sig med hendes søster Birgitte
(Birte) Eriksdatter. Hun døde 31-3-1855, 87 år gammel.
I dette ægteskab var der 7 børn, som alle blev bosatte i
Hårlev og Hellested sogne, hvor talrige efterkommere end
nu findes. Gården i L. 'Tårnby er stadig i slægtens eje.
Datteren Dorthe kom til Abildhøjgård i Hellested, og det
var hendes sønnesøn, der i 1884 blev friskolelærer i Barup.
Søren Andersen døde den 6-6-1823 74 år gi. Om hans be
gravelse står, at „klokkerne bleve ringede“. —
Anders Jensen Smed døde kun 41 år gammel og blev
begravet i Karise 29-3-1757. Hans enke giftede sig året
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efter med Hans Clausen. Smedjen overtoges af hans svo
ger Christen Hansen, gift 4-2-1753 med hans søiter Anna.
Hun døde et par år efter. (Ingen børn). Og hermed var
slægtens tilknytning til Totterup smedje forbi.
Anders Jensen Smeds søn af første ægteskab, Jens
Andersen, kom nogle år senere til Barup og blev fæster
på Elverhøjgården.
E t skifte.
Før vor slægt i 1770 rykkede ind på Elverhøjgården
i Barup, sad der på denne gård en fæster ved navn Ole
Gudmandsen. Han var i 1765 blevet viet til Kirsten Bedersdatter. Desværre nævnes ikke, hvem hendes forældre var.
Ole Gudmandsen havde gården i fæste efter sin far Gud
mand Jørgensen, som i 1721 var blevet gift med Else
Pedersdatter fra den lille naboby, Nyby. Gudmand Jør
gensen stammede selv fra Nyby. Hans far var Jørgen
Olufsen, og farfaderen var Olluf (Olle) Gudmandssøn
sammesteds. Byens tre gårde blev nedbrudte og jorden
lagt ind under Juellinge.
Ole Gudmanssøn døde allerede 1770, begravedes den
1. marts. Hans enke sad tilbage med to små børn, den
4-årige Karen og den 2-årige Christian. For at kunne
blive ved gården måtte hun snarest have en ny fæstemand,
og det fik hun. Om hun selv har fundet ham, ellerforvalter
Gaverslund på Juellinge har skaffet ham, eller det er sket
ved en lykkelig overenskomst mellem alle tre parter, er
uvist. Manden blev Jens Andersen fra Alslev, søn af An
ders Jensen Smed i Totterup. De blev trolovede og flyttede
straks sammen, som skik var. Selve brylluppet fandt af
hensyn til den første mands nylige død først sted den 20.
søndag efter trinitatis, og skiftet efter Ole Gudmandsen
fandt sted den 31. december 1770. Jens Andersen var ved
denne lejlighed laugsværge for sin kone. Til værge for
børnene var antaget deres farbror gårdmand Hans Gud
mandsen i Hellested. Disse to børns skæbne kendes ikke.
Registreringen af Ole Gudmandsens dødsbo er meget
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udførlig. Alt, til de mindste enkeltheder ude og inde, er
optegnet og vurderet. Man ser her, at besætningens stør
relse var, da Jens Andersen overtog gården, som følger:
7 heste, 1 ko, 2 kvier, 1 tyr, 8 får og lam, 1 so og 13 svin,
5 gæs og 11 høns. Da Jens Andersen døde i 1796 bestod
besætningen af 10 heste, 4 køer og 1 kalv, 6 får, 1 so og
8 grise, 4 gæs, 5 høns og 4 bistader. Stort frem skridt på
dette område er der altså ikke sket i disse 26 år. Man
lægge mærke til det urimeligt store hestehold. Dette måtte
man have af hensyn til hoveriarbejdet på Juellinge. Ifølge
forordning af 15. januar 1701 og 13. februar 1722 skulde
der være på gården : 6 gode plovbæster, 1 beslagen vogn,
1 plov og 1 harve med behør — alt af hensyn til hoveri
arbejdet. Der skulde 6 heste til at trække en af den tids
hjulplove.
At en gård i Barup i 1770 skiftede fæster var i sig
selv kun en ringe begivenhed, men det blev den nye fæsters
lod at opleve et tidsskifte af vidtrækkende betydning for
hans stand og slægt — nemlig de store landboreformer i
slutningen af det attende århundrede.
Landsbyen Barup,
hvor slægten nu har haft hjemsted i så mange år, ligger
i Hellested sogn, Stevns herred. Som navnet viser, er det
en afbyggerby, opstået på den måde, at en mand er draget
ud fra hovedbyen (Valby) og har „gjort torp“, d. v. s., han
har ryddet en boplads til sig og sin familie og blev herved
grundlægger af en lille landsby. Denne mand har båret
det gamle nordiske navn Bjarne (o: Bjørn), og bopladsen
kaldtes Bjarnes torp. Endnu i 1474 stavedes byens navn
Barnerup og Barntorp, men navnet blev efterhånden slidt,
og staveformen har i de sidste århundreder været Barup,
undtaglesesvis Bårup.
Torpbyerne er fremstået i en periode (mellem år
1000 og 1200), hvor der var en stærk opblomstring i korn
avlen herhjemme takket være gode afsætningsmuligheder
for korn i tyske østersøbyer, og de første generationer i
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Bar up har sikkert været selvej er bønder og haft gode kår
efter den tids forhold. Men også dengang betød gode kår
stigende skatter. Påfølgende slette år uden medfølgende
lettelser af byrderne medførte, at bønderne i de fleste til
fælde fra at være selvejere blev fæstere, idet bøndergår
dene opkøbtes af jorddrotter, kronen eller klostre.

K o rti matrikelsarkivet. — Den i 1797 foretagne jordfordeling findes
indtegnet på det ældre kort. 2 gårde blev revet ned. Den hidtidige
kirkevej fra Bar up til Hellested samt andre gamle veje nedlagdes
og erstattedes af en ny vej, der fra Hellested markskel bøjedes vest
om Elverhpj og herfra førtes i lige linje mod Juellinge. Derved fik
Barup by sin nuværende isolerede beliggenhed.

Omkring 1250 ejedes hele Barup by af grevinde
Ingerd af Regenstein. Hun var datter af Sveriges primas
hr. Jacob Sunesøn og hustru, fru Estrid, og var enke efter
en tysk greve, Conrad af Regenstein. Grevinde Ingerd,
som var af Hvidernes æt, ejede en mængde landsbyer i
Øst- og Midtsjælland. En stor del heraf, bl. a. „Barup med
dets tilliggende, som giver 20 mark penge, og Valby med
dets tilliggende, som giver 30 mark penge“ testamenterede
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hun i 1257 til oprettelse af Set. Clara Nonnekloster i Kos
kilde.
Fra at være selvej er bønder var Karup bønder blevet
fæstebønder. Århundrede efter århundrede var de det, un
der skiftende ejere, bl. a. kronen (Tryggevælde len), ind
til Chr. d. 5te år 1694 d. 24. juli skødede Hellested sogn
og by med mere ryttergods til baron Jens Juel på Valbygård, af ham kaldet Juellinge. Denne gård og gods kom
1750 under grevskabet Bregentved.
Da Jens Andersen ved sit giftermål med Ole Gudmandsens enke, Kirsten, flyttede til Karup, bestod byen
af 8 gårde og 1 hus. Omkring 1790 synes 2 af gårdene at
have været i en meget ringe tilstand, ihvertfald deltes disse
2 gårdes jorder ved udskiftningen mellem de 6 øvrige,
og de to gårdtomter blev til et par hussteder med hver
et vænge på ca. 1 td. Id. Byen blev solskiftet, og udskift
ningskortet, som er fra 1797, viser følgende marknavne
begyndende i øst og følgende solen :
Hestehave mark
Overdrevs mark,
Bønnes mark,
Lammehøjs mark,
Smede mark,
Gåsekrogs mark,
Lille mark,
Højsmark,
I fællesskabets tid havde den enkelte gård sine agre
i hver af disse marker. Ved udskiftningen forsvandt
agerskellene. Hver gård fik sin egen mark med jorden
samlet og hegnet. Jens Andersen fik tildelt den sidst
nævnte, Højsmarken, hvorpå Elverhøj, eller som den tid
ligere kaldtes, Ellehøj, ligger.
Man kan undre sig over, at der på udskiftningskortet
kun står „Højsmark“ og ikke „Ellehøjsmark“. Dr. phil.
Inger Margrethe Boberg har i en afhandling om de stevn
ske gravhøje fremsat den hypothèse, at det er fordi „den
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har været anseelig nok til ikke at behøve noget egennavn.
„Højen“ har været tilstrækkeligt til, at egnens folk vidste,
hvad for en der var tale om.“ —
Forklaringen kunde dog også være den, at der engang
har været to høje på Barup bymarker. Den ene, Lammehøj, er forsvundet for mange hundrede år siden, og min
det om den er kun bevaret i marknavnet „Lammehøjsmarken“. Som eneste tilbageværende høj ved Barup har
Ellehøj været ved at miste sin særbetegnelse, da en sådan
blev overflødig. Dens egennavn er bevaret i sagn og over
leveringer, men ikke påført registrene, fordi man har
snubbet ordet af til „høj“. — På matriculskortet fra 1869
skrives navnet „Elverhøi“.
Elverhøj.
Øst for Stevnsåen, hvor Barup og Hellested byjorder
mødes, findes der en dyb slugt kaldet Divendal (den dybe
dal). Slugten kiler sig fra Stevnsåen ind i landet og har
tvunget de gamle færdselsveje uden om dens spids. Skræn
ten på Barupsiden kaldes på udskiftningskortet for Äbanken. E t lille stykke fra spidsen, hvor Äbanken går over
i det flade land, ligger en bronzealderhøj. Forbi denne høj
har færdselen i den stevnske åbygd gået siden oldtidens
dage. Før udgrøftningen af Divendal har stedet været
vanskeligt at passere, til tider vel næsten umuligt. Slug
ten har været bevokset med ellekrat, som fortsatte i
Barup og Hellested hestehavers nu forsvundne skove mod
øst. At højen fik navnet Ellehøjen, var derfor såre na
turligt.
Overfartsstedet var berygtet, det var overfartssteder
altid i gamle dage. Og troen på, at onde kræfter netop et
sådant sted drev deres spil og gjorde det endnu vanske
ligere for de vejfarende, havde let ved at finde næring
hos befolkningen. Måske heller ikke altid uden grund.
Forestillingen om, at det tætte ellekrat var befolket af
lyssky væsener kunde simpelthen ikke udeblive. Man
kaldte dem ellefolk. Og da de naturligvis måtte bo et sted,
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kunde det ikke være andre steder end i den lige ved ellekrattet liggende kæmpehøj — Ellehøjen.
Det er Johan Ludvig Heibergs skuespil „Elverhøj“,
der har forårsaget højens navn ændret til det nuværende.
Også takket være ham er højen, fra at være berygtet,
blevet en af de berømteste i landet.
Berygtet har den været også i Peder Syvs dage. Han

Elverhøj. „Når hvidtjørnen blomstrer“. Efter farvelagt foto fra
1908. — På billedet ses Hans Ellehøj, hans hustru og hans moder.

omtaler den i 1667 som en høj, hvorom der fortælles ad
skillige sagn af de gamle. Enhver ved i daglig tale at
melde om underjordisk folk, siger han i en præsteindberetning. Desværre har han undladt at meddele, hvilke sagn
han har hørt.
E t par gamle Elverhøj-sagn har direkte tilknytning
til Elverhøjgården. Sagnene er, vistnok første gang, op
tegnet af forstkandidat Otto Bloch i 1865 og er lidt for
skellig fra den i slægten overleverede form. Her følger
Otto Blochs gengivelse :
„For mange år siden kjørte gårdmand Ole Pedersen
i Bårup forbi Elverhøj, som ligger i Hellested sogn, og
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vilde til Kjøbenhavn. Da hørte han nogen inde i højen
sige: „Jeg skal rage, og jeg skal bage, og jeg skal følge
Ole Pedersen til Kjøbenhavn“. Da Ole Pedersen nu ikke
skjøttede om sligt følgeskab, vendte han om for at kjøre
hjem, og da han nu atter kom ud for højen, råbte det ud
fra den: „Sig til Ade, at Dade er død.“ Da manden kom
hjem, spurgte konen, hvorfor han ikke var kjørt til Kjø
benhavn. Han fortalte nu, hvad der var hændet ham, og
så hørtes der sådan larm fra stegerset, og en stemme
råbte: „Hvad er Dade død?“ Nu hørte man noget klinge
derude, og da man så løb ud i stegerset, var der intet at
se uden en aflang kjedel, som stod halvt fyldt med øl
henne ved øltønden, og nu kunde de forstå, at troldtøjet
havde været der for at „låne“ øl, men ved den uventede
efterretning om Dades død havde efterladt kjedelen.“
Herefter følger sagnet, således som det i slægten kan
følges tilbage til før å r 1800. (Kilder: søskendeparret In
ger Marie (f. 1846) og Hans Jensen (f. 1862) og deres
brorkone Ane Kirstine (f. 1853)) :
„En dag for mange år siden, da en af gårdens fæstere
kørte forbi Elverhøj, så han, a t der stod en lille grå mand
oppe på højen og vinkede ad ham. Da gårdmanden havde
faet standset hestene, hørte han den lille råbe: „Når du
kommer hjem, sig så til Ada, at Dada er død“, hvorpå han
forsvandt. Da gårdmanden er kommet hjem i stuen, siger
han til sin kone: „Det var dog mærkeligt! Da jeg kørte
forbi Elverhøj, stod der en lille mand oppe på højen og
råbte til mig, at n år jeg kom hjem, skulde jeg „sige til
Ada, at Dada var død“. „Er Dada død!“ lød det i det samme
ude i bryggerset, og derpå fulgte et stort klinger. Da man
kom derud, fandt man en stor messingkedel fyldt med øl.
Højfolket kom nemlig ofte og tog øl på gården, men bare
der aldrig blev nævnt noget om, a t der savnedes øl, kom
der altid øl i stedet — ellers ikke. Kedlen, som højfolket
efterlod sig, blev ikke siden hentet.
Denne messingkedel, „Troldkedelen“, som efter familjesagnet altså skal være kommet fra Elverhøj, findes
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stadig på gården. Det er et ovalt åbent kar med løs hank.
Når det har været brugt som kogekar, har det hængt i en
krog over ilden. Når hanken får lov at falde mod kedlens
rand, fremkommer der „et stort klinger“.
Mange er i årenes løb kommet ind på gården og
spurgt, om de må se den. I 1918, da der var efterårs-

„Troldkedlen“. Dens tværmål er: bund 36 cm, overkant 52 cm; højde
til kant er 25 cm og højde med løftet hank 50 cm.

manøvre ved Tryggevælde, kom kong Christian d. Tiende
uventet kørende derind og spurgte om den. Ejeren, Hans
Ellehøj, var netop kørende for sin mor til Tryggevælde,
så det blev hans kone, Karen Marie, som viste kongen
kedelen og fortalte ham sagnet om, hvorledes den var kom
met på gården, og kongen var meget interesseret.
På Elverhøj står der en gammel hvidtjørn. Tidligere
stod der to, men den ene blæste om ca. 1850. Det var gam
mel tro, at det vilde bringe ulykke, hvis man gjorde
træerne fortræd, og i det arvefæsteskøde Jens Olsens enke,
Ane Marie, fik udstedt på Bregentved i 1869, står der
under punkt 9 : „— særligt paalægges det Arvefæsteren at
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conservere og frede om den paa Gaardens lod værende
gamle Kæmpehøj, Elverhøj kaldet, med derpaa værende
Bevoksning saa at intet deraf borttages eller beskadiges,
ligesom hun eiheller maa forhindre Adgang til samme“.
Otto Bloch fortæller i 1865, at da man nogle år før
var ifærd med at hugge nogle grene af tjørnen, kom der
bud fra gården, at en af mandens heste var død. Om Jens
Olsen (1809—1867) fortælles, at han engang prøvede at
grave ned i højen fra oven. Med spaden ramte han en sten.
Da kom der en løbende over marken og kaldte ham hjem,
da en af hans køer var blevet syg. — I 1880erne lod hans
søn og eftermand, Ole Jensen, nogle jordfaste sten, der
lå i vejen for pløjningen ved højens fod, fjerne. Hans bro
der, Hans Jensen, som deltog i arbejdet, erindrede dog
intet om uheld desårsag.
Igennem mange år samledes man til Set. Hansblus
på selve højen. E fter højens fredlysning sker dette ikke
mere. Den gamle hvidtjørn, som menes at være over 200
år gammel, er blevet en affældig olding. En dag falder
den vel for stormen*) ligesom nabotjørnen for 100 år si
den. Ung tjørn gror imidlertid op på højens side som et
symbol på, at slægt skal følge slægters gang.
Elverkongen.
„Fra Arilds Tid en Elverkonge hersker fra Aaen her
til Stevns høie Klint. Han taaler ingen anden Konges
Nærhed.
(Af J. L. Heiberg: „Elverhøi“).

Stevns bliver ofte kaldet Ellekongens rige.
Hvem er Ellekongen? — Man har i ham villet se en
vildmand, en jæger eller skovgangsmand, som engang i en
fjern fortid har sat skræk i befolkningen og har levet
videre i sagnet. Denne opfattelse er sikkert urigtig. Alene
kongenavnet modsiger denne oprindelse. Naturligst vil det
være at antage, at det virkelig er en konge, en næs- eller
småkonge fra den tid, riget blev samlet, der har givet an*) Dette træ blæste om i en storm i 1956.
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ledning til sagnet. 1 sin ytring har sagnet meget tilfælles
med sagnet om kong Valdemars vilde jagt. Kong Valdemar-sagnet har levet i århundreder. I det afsides liggende
Stevns har Ellekonge-sagnet sagtens kunnet leve lige så
længe — og lidt til.
Men har der nogensinde levet en konge på Stevns?
Og hvor har han i så fald boet? — Ja, ifølge stednavne
forskningen indebærer byer med endelsen „sted“ navnet
på en stormand, en høvding eller konge. 1 Stevns findes
kun een by med endelsen „sted“ — Hellested — tæt ved
åen, som skiller Stevns fra det øvrige Sjælland. Hellested
sogn er herredets største. Høvdinge- eller kongeborgen må
have ligget ved kirken, som tydeligt ligger på en borg
banke. Tingstedet var lige nord for byen, hvor tinghøjene
lå. De er nu sløjfede. Da Tryggevælde len blev samlet,
byggedes et tinghus vest for åen. Kirken er anseelig, som
det sømmer sig i en kongeby. Den er indviet til Jomfru
Maria — Vor Frue. I byen fandtes et Set. Gertrudsgilde,
hvis skrå fra 1404 endnu er opbevaret. E t kongeligt
smykke, en usædvanlig stor guldhalsring fra jernalder
tiden, fundet nær byen, findes nu på Nationalmuseet. For
dums storhed lyser os endnu imøde.
På dette sted må Ellekongen have boet. Hans virke
lige navn er glemt. Sagnet siger, at hans rige begyndte
ved Prambroen syd for Køge og strakte sig over landet
øst for stevnsåen. Derfor kaldes Stevns for Ellekongens
rige. Den dag kom, da Danmark skulde samles under een
herre. Den sidste af de stevnske småkonger blev fordrevet
fra sin borg i Hellested og søgte tilflugt i ellekrattet mod
syd, og som ellekonge fortsatte han sin kamp mod sin be
sejrer, så danernes konge i lange tider ikke gerne vovede
sig over Stevnsåen.
Ellekongen kan ikke dø — han lever videre i sagnet.
Han forsøger stadig at forsvare sit rige. Han har stadig
sin færd langs Stevnsåen. I 1807, da kampen mod englæn
derne bølgede fra Køge til Herfølge, holdt han fjenden
fra at gå over åen. Således sagdes der. Det er også bekendt,
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at han helst følger de gamle veje, der hvor de gik før ud
skiftningen. Dem er han bedst kendt med. Han lader sig
ikke fange. Derfor kommer han kun ind i gårde med to
udkørsler. Når gårdhunden tuder om natten, og et vind
sus rusker i forstuedøren, er det Ellekongen, der farer
igennem gården, ind ad den ene port, ud ad den anden. —
Ellekongen og Kong Valdemar deler samme skæbne.
Hjemløs er Ellekongen dog ikke. Folketroen har givet
ham ly i Elverhøj. Ellekrattet er borte, og fra højens top
er der nu frit udsyn til kirken på borgbanken i Hellested —
Helges stad.
Ellepigernes dans.
Siden Johan Ludvig Heibergs skuespil „Elverhøj“ op
førtes første gang på Det kongelige Theater den 6. novbr.
1828 har utalte tusinder ladet sig henrykke af elverpiger
nes dans på scenen. E t trylleri af romantik, musik og dans.
Vel kun få af tilskuerne aner, at der som baggrund for
sagnene om ellepigerne er en virkelighed, og endnu færre
får lejlighed til at opleve denne.
Thi der er en virkelighed.
Det lader sig måske lettest forklare ved en personlig
oplevelse.
Jeg kom en aften under første verdenskrig cyklende
fra Karise mod Spjellerup. Aftenen var vidunderlig, og
jeg gjorde holdt ved Stevnsåen mellem Juellinge og
Skredegårds marker og gav mig stemningen i vold. Det
var på den tid af døgnet, hvor dagen er ved at blive af
løst af den lyse nat, og den lave måne inde over Stevns
næsten nødte en til at synge : Nu lider dagen så jævnt og
trindt, alt månen står over Stevns klint, — hvis man havde
nænnet at bryde stilheden. Pludselig så jeg inde over en
gen med de gamle tørvegrave nogle lyse toppe hæve sig,
som man tænker sig spøgelser indhyllet i hvide gevandter.
De stod lidt stille over engen, så forsvandt de langsomt i
sydøstlig retning. Men nye tågeskikkelser dukkede op af
mosen og forsvandt langsomt samme vej som de første.
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Hurtigere og hurtigere kom de frem, til de syntes at danne
en hvirvel. Til sidst lagde mosekonen sit bryg over engen.
Da slog det mig : det er ellepigerne, der danser ! En glæde
gennemstrømmede mit sind, thi jeg havde fået lejlighed
til at opleve oprindelsen til et sagn, sagnet om ungersven
den, der mødte ellepigerne og lod sig tryllebinde af deres
dans, så han aldrig rigtig forvandt det, men blev en sær
ling resten af sit liv. Ligeledes fik jeg bekræftet rigtig
heden af den gamle påstand om, at ellepigerne er hule
i ryggen: jeg kunde jo se igennem dem og skimte landet
bag ved.
Andre end jeg har naturligvis oplevet noget lignende,
også andre steder end ved Stevnsåen.
Men romantik er eet, naturvidenskab noget andet.
Dr. techn. Poul Bergsøe har i tidsskriftet Vor Viden,
1951, givet en videnskabelig forklaring på fænomenet:
stillestående luft kan, efter en varm dag, på en sommer
aften blive overmættet med fugtighed uden at denne ud
skilles i vanddråber. Først når der sker noget, f. eks. ved
små elektriske udladninger, fremkommer der fortætnin
ger, der rejser sig som mandshøje søjler, der som tågeskikkelser står over mosen. En afrevet tændstik kan un
der sådanne vilkår fremkalde det samme, ja, det er ovenikøbet lykkedes dr. Bergsøe at få ellepigerne fotograferet!
Det er farligt for længe at se på ellepigernes dans.
Lægevidenskaben siger, at man får gigt, lungebetændelse
eller andre slemme syger i den luft. Ifølge kæmpevisen
er det ellepigerne der hævner sig på den ensomme van
drer, når de ikke kan få deres vilje med ham :
„Og vil du ikke træde i dansen med mig,
så ond en sot skal da følge dig.“
— men dansen den går, så let gennem lunden,
Så slog de ham over hans hærde så god,
at slaget gjaldt i hans hjerterod.
— men dansen den går, så let gennem lunden.
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Det skete, før dagen blev lys udi i gärd,
bleg la hr. Oluf på sorten bår.
— men dansen den går, så let gennem lunden.
En anden ungersvend gik det bedre. Han slap fra det
med livet, men slutter sin vise derom med følgende
gode råd:
Thi råder jeg hver ungersvend,
som ride vil i skove:
han ride sig ikke til Elverhøj
og lægge sig der at sove !
At dette råd er godt at følge, når tågen lægger sig
over engen og egnen, ja, deri kan vist fortid og nutid
mødes.
Jens Andersen.
Født Totterup smedje, Karise sogn. Døbt Karise kirke
24. maj 1744. Død Elverhøjgården 4. marts 1796.
Når slægtens historie skal skrives, skal det ikke forbi
gås, at det blev Jens Andersen og hans samtidige, der
kom til at gennemleve den danske bondestands dybeste
fornedrelse i tiden henimod stavnsbåndets løsning 20. juni
1788. Men det skal siges, at der er intet, der tyder på, at
Jens Andersen var en „Jeppe på Bjerget“, forkuet og sløv.
Tværtimod. Alt tyder på, at der i ham og hans slægt lå
indestængt et fond af k raft og kunnen, der blot ventede
på sin frigørelse. At hans far, skønt gårdmandssøn, blev
smed, var ingen degradation men blot udtryk for, at han
var en mand med snille. Smeden var en anset mand, og
vi ser i kirkebogen, at en jomfru Brasen bar et af hans
børn over dåben. At tre af børnene fra Totterup smedje
fik gårde, må også ses som et bevis på, at de duede til
noget. Af hans tre sønner blev den ældste hans eftermand,
den næstældste blev stamfader til en stor og dygtig hånd
værkerslægt på Stevns, og den yngste blev som gårdmand
i Pebringe, skønt tilflyttet, sognefoged i Karise sogn.
Men at tilstanden i det attende århundrede var uud27

holdelig for bønderne, som skulde præstere hoveriarbejde
på Juellinge, derom vidner de mange træ tter og klager fra
den tid, og det hændte da også, at bønderne tog sig selv
tilrette, som da de — ifølge overleveringen — pryglede
en ridefoged til døde på det sted, hvor den ældgamle, halvt
udgåede elm øst for Kalvekuskehuset endnu står som et
minde herom.
Hoveri,
Til driften af Juellinge hovedgård var der af grev
skabet Bregentved henlagt 90 hoveriydende bøndergårde.
F ra 4 af disse udtoges bondef ogeder, som fik lettelser i
hoveriet, fordi de besørgede tilsigelser, fordelte hovmål
under hoveriet m. m. De øvrige 86 gårdmænd deltes i fire
fogedrier, som af bondefogederne undertiden igen deltes
i hælvter, tredinger eller fjerdinger, alt efter behovet for
arbejdskraft. Det var en ordning med system i, udmærket
for hovedgården, men utålelig vilkårlig for bønderne, der
stadig måtte sende karl, i høsten også pige, på hovarbejde
og vel undertiden også selv deltage deri.
For at komme vilkårligheden til livs udkom der 24.
juni 1791 en kongelig forordning om indgåelse af frivil
lige overenskomster mellem godsherrer og fæstebønder om
fastsættelse af bestemte regler for hoveriet.
Mandag den 20. januar 1794 var samtlige 90 bønder
tilsagte til møde med forvalter Aggerup, Bregentved, for
at få forelagt en overenskomst om hoveriet til underskrift.
To udeblev fra mødet, tre nægtede at underskrive en så
dan og forlod mødet. De øvrige 85 gårdmænd, deriblandt
Jens Andersen, underskrev overenskomsten, den såkaldte
Hoverie-Forening for Juellinge Gods. Med frivilligheden
var det ikke stort bevendt, og de resterende 5 gårdmænd
underskrev den 28. januar samme år.
Denne ,,Hoveriforening“ har sin store interesse der
ved, at den til de mindste enkeltheder viser os, hvilke byr
der Jens Andersen og hans byfæller var besværet med for
uden pasningen af deres egen gård. Herom i uddrag :
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Hver gårdmand fik til årlig forsvarlig vedligeholdelse
sine visse hovmål og strækninger, der udgjorde for hver
især 42 favne dobbelte grøfter med snidgærde, 119 favne
do, uden gærde, 8 favne enkelt grøft, 84 favne risgærde
og 15 favne ågrøft tildels med vinde- eller stængegærde.
Desuden skulde hver mand sørge for opgravning af ca.
200 favne grøfter årlig, alt beregnet til 3 spanddage og 24
gangdage. Desuden beregnedes til tærskning 40 gangdage,
til kornrensning 8 gd., indkørsel af stakke 1 spanddag og
4 g.d., stensamling 1 sp.d. og 2 g.d., vedligeholdelsesarbej
der på gården 2 sp.d. og 5 g.d., gødningskørsel 6 sp.d. og
12 g.d. Dertil kom skovarbejde og brændekørsel 11 sp.d.
og 13 gangdage, to vognrejser til København og fire til
Køge ialt 8 sp.d. Materialekørsel fra købstaden og hånd
langere til reparationer 2 sp.d. og 3 g.d. 1 pløjetiden skulde
præsteres 9 pløj edage og til høst af hø og korn skulde præ
steres 151/2 sp.d. og 76 g.d. Hertil kom tillige følgende
bestemmelse :
„Dersom ustadig Veirlig indtræffer i Korn- eller
Høehøste-Tiden, medens Sæden eller Høet staaer paa
Marken, som udfordrer noget mere Arbeide og længere
Tid, enten at Kornet skal kastes og igien reises, eller
Høet udspredes og igientaget stakkes eller deslige, der
ikke nøiagtigt kan bestemmes, da besørges alt saadant
fornødne Høstarbeide, uden Hensigt til ovenmeldte
Spand og Gangdage/4
Man må nok spørge om, hvornår gårdmanden skulde
få bjerget sin egen høst. I alt skulde han årlig præstere
på Juellinge hovedgård 9 pløj edage, 53 spanddage og 188
gangdage, med egne folk, heste, vogne og redskaber.
Sidste stykke af hoveriforeningen lyder således :
Hvad ellers angaar alle andre Keiser og Arbeider,
som ikke ere Hoverie, eller dertil kunde henregnes, men
som ere paabudne, og skee enten til Kongelig Tjeneste
eller til det Almindelige og Bondens particulaire Nytte,
saasom i Særdeleshed alle Konge- og Deliquent-Keiser;
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Kiørseler og Arbeider til Kirkers og Skolers Vedlige
holdelse og Veies Istandsættelse saavel paa som uden
for Gaard og Godsets Grund; den Hjælp, som kunde
behøves i ulykkeligt Tilfælde af lldsvaade paa Gaard
og Gods, og i Tilfælde af Udskiftninger til Bøndermar
kers Indgrøftning og Gaardes Udflytning, og ellers til
Aaers og Bækkes Oprensning, samt ved Klapjagters
Holdelse og Godsets Landgilde Korns sædvanlige Trans
port til Kiøge, med videre, da bliver Bønderne fremdeles,
i Følge Loven og de udgangne Anordninger, pligtige at
forrette samme, ligesom tilforn, uden Afgang i det for
an bestemte Hoverie.
At denne Forening frivillig er indgaaet og vedtaget,
tilstaaes under vore Hænder.
Juellinge, d. 20de Januarii 1794.
F. Aygerup.
(Herefter følger de 85 gårdmænds underskrifter, som
28. jan. s. år suppleredes med de 5 vrangvillige gårdmænds
underskrifter).
Det er indlysende, at denne byrdefulde „frivillige“
overenskomst i det lange løb var uholdbar, men Jens
Andersen oplevede dem ikke anderledes. 1 hans søns og
efterfølgers tid kom der imidlertid flere forordninger,
således i 1807, 1818 og 1833 som bl. a. tog sigte på at er
statte hoveriarbejdet med en hoveriafgift, men der skulde
alligevel gå et par menneskealdre, inden den sidste rest
af hoveriet forsvandt.
Grevskabet strittede imod længst muligt. Der forlangtes f. eks. pant som sikkerhed for hoveriafgiftens be
taling. Således måtte Jens Andersens svigersøn Jens Han
sen (Lindevang) deponere en kongelig obligation på 500
rdl. sølv, og dennes søn, Jens Jensen, ligeledes, da han i
1843 ovedtog gården i fæste efter faderen. Han fik den
tilbage i 1865. Til beslysning af forholdene gengives her
efter sidstnævntes fæstebrev følgende :
„Fæsteren er pligtig til, hvert Aar saafremt det
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maatte forlanges eller for hvilke Aar det maatte for
langes, alt eller for endeel, at forrette følgende Naturalarbeide til Juellinge Hovedgaard, imod derfor at erholde
naar Arbeidet forrettes, den for hver Deel ansatte Godt
gjørelse der er overensstemmende med den 'faxt, hvor
til Arbeidet efter Anordningerne og Hoveriforeningen
er anslaaet til Værdi, hvilken Godtgjørelse i saa Fald
liqvideres i den forannævnte Hoveriafgivt nemlig:
Gjødningskjørsel i 6 Spanddage à 3
Mark sølv imod aarlig Godtgjørelse af
ialt
......................................................
Til samme Arbeide 6 Gangdage à 24 sk.
Sølv ialt a a r lig ......................................
2 Kjøbenhavnsreiser à 2 Kbd. for hver er
4 Kjøgereiser à 1 Spanddag imod Godt
gjørelse for hver 48 sk. er ...................
Til Materialers Transport eller til Skov
ning 4 Spanddage, ligeledes ...............

3 Kbd. — Sk.
1
4

„
„

48
—

„
„

2

„

—

„

2

„

—

„

Tilsammen aarligen, Sølv 12 Kbd. 48 Sk.
hvilken Godtgjørelse i det Hele, forsaavidt alt Arbeidet
bliver udført, men i andet Fald ikkun den Deel deraf,
hvorfor Arbeide er forrettet, bliver som ovenanført at
liqvidere i Hoveriafgivten.
Foranførte Naturalarbeider bliver i det Hele a t ud
føre i Overensstemmelse med Anordningerne om Hove
riet samt den til Juellinge Hovedgaard gjældende Hoverieforening af 20. Januar 1794, men hvad Gjødningskj ørselen angaar, da bliver det en udtrykkelig Bestem
melse, at Fæsteren er pligtig til, om forlanges, aarligen
at forrette 6 Spanddage og 6 Gangdage til Gjødnings
Udkjørsel fra Hovedgaarden og Udspredning paa Mar
ken, eller Gjødningens Udkjørsel paa et til Dagetallet
svarende Areal imod den bestemte Godtgjørelse.“
Hoveriafgiften på dette tidspunkt (1843) var 60 rbd.
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Jens Andersens dokumentskab fra 1794.
Der er den ejendommelighed ved de ud
skårne bogstaver, at der til A’et er
føjet et lille s (I. As. S.) måske en
mindelse fra den tid, da ejeformen end
nu anvendtes i skrivemåden (Anderssøn), således som svenskerne stadig
har det. — Skabet er 124 cm højt og
58 cm bredt foroven.

sølv. Først da fæster
ne i årene omkring
1870 købte gårdene til
selveje, det såkaldte
arvefæste i modsæt
ning til det hidtidige
Jivsfæste, sattes det
endelige punktum for
det forhadte hoveri.
Elverhøjgården købtes
i 1869, Lindevang i
1874.
Den festlige side
ved hoveriet skal dog
heller ikke glemmes, i
høstens tid mødtes
ungdom fra 8 lands
byer (Hellested, Tå
strup, Arnøje, Bar up,
Frøslev, Lejerstofte,
Karise og Gammelby)
på Juellinge, og megen,
nære eller mindre god
artet skæmt og lystig
hed fulgte dermed. Og
efter en slidsom dag i
hovmarken hændte det
ikke sjældent, at man
svang sig i dansen til
langt ud på natten.

Jens Andersens dokumentskab.
Der findes et synligt minde om Jens Andersen, et
skab, på hvis dør er udskåret hans navnebogstaver J. A. S.
og årstallet 1794, hvilket er 50-året for hans fødsel. 1 det
gamle stuehus havde skabet sin plads i dagligstuen i hjør
net mellem bordendesbænken og langbænken. I dette skab
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gemte husbonden siden sine dokumenter, m. m., ligesom
blæk og pen havde sin fornemme plads her til brug ved
sjældne lejligheder.
To gange (i Jens Olsens tid) blev skabet brudt op af
tyve. Det første indbrud var det alvorligste, ca. 1850, idet
tyven medtog, hvad der var af gamle papirer, fæstebreve
og 2 små trææsker med indhold. I kontanter fandt tyven
80 rigsdaler, men han opdagede ikke det hemmelige rum,
hvor Jens Olsen gemte sine obligationer. Desuden tog han
Jens Olsens sølvbeslåede pibe, som hang ved siden af
skabet.
Tyven blev senere fundet efter et indbrud på Vemme
tofte, men papirerne var desværre tilintetgjorte, der
iblandt Jens Andersens hoveriforeningsdokument fra
1794. Piben havde tyven kastet i en mergelgrav.
Skabet flyttedes i 1885 med ind i det nye stuehus. Det
har nu sin plads i gårdens storstue. Det er malet i smukke,
gammeldags almuefarver.
Ole Jensen.
Født Elverhøjgården 1773 døbt Hellested kirke 3.
oktober 1773, død Elverhøjgården 27. marts 1841.
Ole Jensen blev opkaldt efter Ole Gudmandsen —
hans moders første mand. Han var 23 år gammel, da hans
far døde, og som den ældste af sønnerne var det natur
ligt, at han skulde blive sin fars efterfølger som fæster
af gården. I det hele taget er det værd at bemærke, så
omhyggeligt grevskabet Bregentved har været med, at
dets fæstegårde blev i de samme slægters besiddelse. Dette
gjaldt i høj grad gårdene i Barup.
Byens udskiftning fandt sted omtrent samtidig med
Jens Andersens død, så det faldt i Ole Jensens lod at ind
arbejde den nye driftsform, og det må have været med
ejendommelige følelser, den unge gårdmand har stået på
Elverhøj og set gårdens jorder ligge samlet rundt om sig,
og ikke, som hidtil, være spredt i agre over alle bymarker.
Har han følt det som en lettelse eller besværing? Vi
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ved det ikke, men han var ung og stærk som en bjørn, og
efter det, der er overleveret om ham, må man tro, at han
er gået til sagen med god vilje. Nu var det ikke længere
på bystævnet, det skulde bestemmes, når pløjning, såning
o. s. v. skulde finde sted. Nu var det manden på gården,
der rådede for sin jord. Der blev plads for ung foretag
somhed.
Det vides, at den driftsform, der blev indført, var
det holstenske kobbelbrug. Denne driftsmåde varede til
omkring midten af det nittende århundrede, da den grad
vis gik over i vekselbrug. Men endnu længe efter brugte
man på gården den gamle betegnelse „kobbel“ om et mark
skifte.
Da Ole Jensen skulde giftes, blev det til dobbeltbryl
lup i Barup. Hellested kirkebog beretter om det således:
Corpuleret:
15. Aug. 1804, Ungkarl Ole Jensen, Gmd. i Barup,
til Pigen Maren Hansdatter fra Barup. Forlovere vare
Jens Olsen og Unge Lars Jensen begge Gmd. i Helle
sted. Samme Dag: Ungkarl Jens Hansen, Gmd. i Barup
med Pigen Anne Jensdatter fra Barup. Forlovere vare
Jens Olsen og Unge Lars Jensen begge Gmd. i Hellested.
To par søskende, gensidig fætre og kusiner fra Elver
højgård og Lindevang var blevet viet til hinanden. Maren
Hansdatter var født 1774, døbt. 18. sept. 1774 i Hellested
kirke, datter af gmd. Hans Sørensen og hustru Anne Kir
stine Andersdatter.
Maren Hansdatter skal have været god til at gen
fortælle sagn, men ellers findes der vist intet overleveret
i familjen om hende, skønt hun boede på gården, til hun
døde som enke 10. juni 1847.
Ole Jensen var en kæmpe, høj og stærk. Endnu mange
år efter hans død gik der frasagn om hans styrkeprøver.
Her er et par af disse historier :
På Ole Jensens tid kørte de stevnske bønder den lange
vej til København med korn og andre varer, som de leve34

rede til en købmand. Det var strenge ture ad den sandede
vej langs Køge bugt. (Vejsporene fra hine dages kørsel
ses endnu på det fredede område ved Solrød strand). Ved
siden af købmandens butik fandtes en skænkestue, hvor
bønderne kunde spise deres mad, og hos købmanden fik
de øl og snaps, vel nok undertiden rigeligt. Her mødtes
jo bønder fra forskellige egne.
Ved et sådant „torvelag“ indgik Ole Jensen en gang et
væddemål med nogle andre bønder om, at han skulde gå
et vist antal gange frem og tilbage i skænkestuen med en
tønde hvede i hver hånd. Sækkene bares på den måde,
at der var slået reb om dem. Ole Jensen gik også de af
talte gange frem og tilbage med sækkene, men da han var
færdig, slyngede han den ene med en sådan kraft mod
døren, at denne splintredes og brasede ud tilligemed sæk
ken. — En anden gang blev han uvenner med købmands
karlen, da de bar hvede op på loftet. Da karlen var kom
met op på trappens øverste trin, slap han sin tønde i den
hensigt at ramme Ole Jensen, som kom bag efter med
en anden tønde hvede, men O. J. undgik heldigt sækken,
og nu lader han sin egen tønde balancere over skuldrene,
tager den anden i favnen og på denne måde går han op
med dem begge gå een gang. — Det fortælles, at når by
lavet var samlet, morede det ham undertiden at slå med
den knyttede næve i det lave loft, og når så et loftsbrædt
sprang fra bjælken plejede han at sige: „Det er min sæl
lovligt“. Sarte naturer var man ikke dengang.
Ole Jensens nærmeste nabo i øst var Jørgen Erik
sen. Han var en kuskesøn fra Bregentved og havde ca.
1800 fået gården matr. 3 i Barup i fæste. Disse to nabo
gårde var bygget så tæt ved hinanden, at der ikke kunde
stå en tækkestige mellem længerne. Jørgen Eriksen var
også en kraftkarl, og disse to naboer morede sig ofte med
at prøve kræfter. Undertiden mødtes de på grønningen
ved gadekæret og brødes, til morskab for byens øvrige
beboere.
Jørgen Eriksens søn blev gift med Ole Jensens dat35

ter. Deres efterkommere har været høje og kraftige, tunge
af corpus. — Også mange af Ole Jensens efterkommede
i lige mandslinje fik styrke i arv og en højde på 180 cm
eller mere. Hans sønnesøn, som også hed Ole Jensen, var
kendt for sin højde og styrke, og hans sønnesønsøn, Hans
Ellehøj, regnedes i sine bedste manddomsår for at være
Hellested sogns stærkeste mand.
Ole Jensen var også spekulant. Da riget efter krigen
1807 manglede penge, blev der udstedt en mængde seddel
penge, hvis værdi svandt fra dag til dag. Til gengæld fik
bønderne høje priser for deres korn, men ganske vist for
størstedelen i sedler, som efterhånden ansås for at være
værdiløse. Det var ikke ualmindeligt at se en mand bruge
en 100-dalerseddel som fidibus, når han skulde tænde sin
pibe. Nogle storkøbmænd betalte med sedler, de selv havde
ladet trykke. Enkelte, som anede, at pengene atter vilde
stige i værdi, samlede og gemte mange af disse sedler, og
da værdistigningen virkelig kom efter Napoleonskrigens
slutning, indløstes disse sedler til en del af deres påly
dende. På den måde blev Ole Jensen en velhavende mand.
Karen Olsdatter
f. Elverhøjgården 18. august 1805.
d. s. st., begr. 15. september 1805.
Karen Olsdatter
f. Elverhøjgården 17. december 1806
d. Barup 7. november 1883.
Hun blev 25. jan. 1828 viet til Peder Jørgensen, søn
af gmd. Jørgen Eriksen, gård matr. nr. 3 Barup. De havde
først en gård i Renge, men fik i 1843 hans fødegård i
Barup i fæste og købte den til arvefæste i 1869. Om Ka
ren siges, at hun havde et muntert, men iltert sind.
Jens Olsen
f. 27. februar 1809 (se senere).
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Anne Kirstine Olsdatter
f. Elverhøjgården 12. april 1812,
d. Barup 31. december 1882.
Hun (kaldet Stine) blev 27. okt. 1832 viet til Lars
Madsen, søn af unge Mads Larsen, gård matr. nr. 5 Barup.
De overtog hans fødegård i fæste 1843 og købte den til
ejendom i 1869 (købesum 5910 rigsdaler + arvefæste
afgift). De ældre i slægten erindrede Stine som en stor,
grov, lidt kroget, meget dygtig kvinde.
Jens Olsen
født Elverhøjgården 27. februar 1809,
døbt Hellested kirke 3. april 1809,
død Elverhøjgården 20. februar 1867.
Jens Olsen var gift to gange. Første gang 1. juni 1833
med Johanne Jørgensdatter. Hun døde imidlertid samme
år den 28. december.
Men man giftede sig sædvanligt snart igen dengang.
Vel ikke altid just af kærlighed, men af praktiske grunde.
En gård kunde lige så dårligt undvære en madmoder som
en husbond. Og både enker og enkemænd synes altid at
have haft let ved at finde en ny ægtefælle, især når der
var en gård med i spillet. De gamle kirkebøger og skifte
protokoller viser det. Ægteskabet var en påkrævet og nyt
tig foranstaltning, og sørgeåret fik ofte ikke lov at gå
til ende, før der lystes til ægteskab.
Jens Olsen var imidlertid en ung mand, der endnu
ikke havde gård i fæste, men blot en i udsigt. Derfor
kunde han roligt lade et år forløbe. Og hans slægt havde
god tid til overvejelser.
Da sørgeåret var omme, var det dog på tide, at Jens
Olsen fik sig en kone igen. Både hensynet til gården og
slægten krævede dette. At hun skulde være en gårdmands
datter, var en selvfølge, ja andet vilde være utænkeligt.
Standsfølelsen i de gamle gårdmandsslægter var meget
stor. Og helst skulde hun være en af slægten.
På Karisegård gik hans unge slægtning, den 18-årige
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Anne Marie, datter af gmd. Ole Hansen og hustru Anne
Eriksdatter. Ole Hansen var søn af Hans Sørensen og
Anne Kirstine Andersdatter i Barup. Jens Olsen vilde
gerne have Anne Marie til kone, og det passede godt i for
ældrenes planer. Uheldigvis havde hun allerede fundet sig
en hjertenskær i en ungersvend fra Alslev, men hun bøjede
sig for forældrenes ønske og tog Jens Olsen til ægtemand.
Anne Marie Olsdatter var født 13. marts 1817. 18 år
og 3 mdr. gammel viedes hun 13. juni 1835 i Karise kirke
til Jens Olsen og flyttede ind til en gerning, der ikke blev
let. Det var strengt at være gårdmandskone dengang.
Det har det forøvrigt altid været. Dertil kom, at det ind
til videre var Jens Olsens far og mor, der rådede i gården.
Og endelig fik hun mange børn, ni ialt, hvoraf de to dog
døde som små. Hun blev sin husbond en god hustru og
sine børn en god moder. Når mildhed og godmodighed
blev et fælles karaktertræk hos alle hendes børn, er det
sikkert en arv fra hende.
Ikke længe før Ane Marie Olsdatter døde, blev hun
fotograferet. Efter dette fotografi udførte kunstneren
Niels Larsen Stevns en stor kultegning som gave fra
kunstneren selv til A. M. O. D.s yngste datter Inger Marie
i Gevnø. Inger Marie videregav kort før sin død tegnin
gen til Stevns Museum, hvor den nu hænger. Man ser
hende siddende i sin højtidsdragt med hue og hovedlin,
hagebånd og silkeforklæde. Imellem de foldede hænder
holder hun sit glatstrøgne lommetørklæde. Ansigtet er al
vorligt og bærer vidne om et liv i arbejde.
Af Jens Olsen haves intet billede. Han beskrives som
en middelhøj mand, skægløs, mager og med en noget lu
dende holdning, fremkommet ved hårdt slid. Han var
ikke så kraftig bygget som sin fader. Han blev af denne
tidligt sat til hårdt arbejde og ofte overanstrengt ; thi
det gik hans far, som det ofte er tilfældet med stærke
mænd, at de vurderer andres arbejdsevne i forhold til
deres egen styrke. Og slider vedblev han at være alle sine
dage. Strengt sparsommelig, som han var, tålte han ikke
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gerne at se en håndværker i sin gård, men såfremt han
kunde, lavede han alting selv.
I seks år boede Jens Olsen og hustru sammen med
hans forældre. Så døde faderen, og Jens Olsen bestyrede
gården for sin mor et par år, hvorefter han 16. 12. 1843
fik fæstebrev på gården, samme år som begge hans svogre.
I Jens Olsens tid indførtes sogneråd til afløsning af
det hidtidige sogneforstanderskab, og Jens Olsen blev
medlem af Hellested sogneråd, hvis gamle protokol er et
af de få steder, hvor hans håndskrift er bevaret.
Familjetvist.
Af Jens Olsens fem døtre var den ældste, Johanne,
meget smuk. Ikke sært, at hendes fætter, nabosønnen
Hans Pedersen, blev forelsket i hende. Men hun vilde ikke
vide af ham at sige. Alligevel bejlede han og hans far,
Peder Jørgensen, hos Jens Olsen, fik ja, og aftale om med
gift m. m. blev truffet mellem fædrene. Johanne gik og
græd hver dag, det var en stor ynk at se. Hendes mor holdt
med hende i hendes uvilje mod Hans. Tilsidst sagde Jens
Olsen til datteren: „Ja, ja, min pige, når du er så forfær
delig ked af af at skulle have Hans, så skal du også blive
fri,“ — hvorpå han gik ind hos naboen og sagde, at der
kunde ikke blive noget af det giftermål. Hans blev rasende
og truede med alt muligt ondt, men Jens Olsen var ubøjelig.
Fra den dag af var der fjendskab mellem de to gårde.
Min faster, Inger Marie, der som barn oplevede denne
familjetvist, og hvis mundtlige beretning herom jeg har
nedskrevet (ca. 1910) kunde fortælle om den frygt, de alle
på gården levede under i de følgende år, ikke mindst de
fem søstre.
Under disse urolige forhold har man indtrykket af,
at Jens Olsen hastede med at få sine døtre gift. 20 år
gammel blev Johanne gift med gårdmand Niels Nielsen,
Frøslev. Hans Pedersen søgte til det sidste at forpurre
brylluppet. Da man på bryllupsdagen skulde køre til kirke,
viste det sig, at luntestikken var taget fra det ene hjul på
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den ene vogn. Hensigten hermed var, at vognen skulde
vælte med bruden på vej til kirken, når hjulet løb af. Be
regningen slog fejl, da det blev brudepigerne, der kom til
at køre i den vogn, hvor luntestikken manglede. Da brude
vognen svingede ud på gaden, blev der fyret en bøsse
af over hovedet på hestene, for at disse skulde løbe løbsk
med bruden. Det lykkedes dog kusken at få herredømme
over hestene, og brudefærden forløb uden andre genvordig
heder. Men det var et opskræmt bryllupsselskab, der den
dag samledes på Elverhøjgården. Dette skete den 14.
marts 1856.
Året efter blev den næste datter, Anne, 191/2 år gam
mel gift med gårdmand Jens Larsen, Storelinde. Den
tredje, Kirsten, blev 1861, 21% år gammel, gift med gård
mand Rasmus Jensen, Lyderslev, og den fjerde, Karen,
blev knap 21 år gammel, gift 1862 med gårdmand Lars
Jensen, Tåstrup.
Efter sigende har ingen af disse fire døtre selv valgt
sin ægtefælle. Det var almindelig skik, at forældrene sør
gede for den ting. Man resignerede og fandt sig tilrette
med forholdene. Alle fire blev giftet ind i store velhavende
gårdmandshjem. Jeg har kendt dem alle som glade og til
fredse koner, og på nær Kirsten havde de hver en stor
børneflok.
Den femte og yngste af Jens Olsens døtre, Inger
Marie, valgte selv sin ægtefælle. Hun blev 1868, året efter
hendes faders død, som 24-årig gift med gårdmand Niels
Hansen, Egedesgård i Gevnø. Hun havde en enestående
evne til at huske og fortælle. Her følger hendes beretning
om overfaldet på hendes far, Jens Olsen.
Fjendskabet mellem nabogårdene ophørte ingenlunde
ved Johannes giftermål, men Hans Pedersen fremsatte ofte
trusler mod Jens Olsen og svor, at han skulde nok få ram
på ham engang. Ingen vovede sig udenfor gården, så snart
mørket faldt på, og altid var man bevæbnet med et eller
andet for at kunne slå fra sig. Kørte Jens Olsen ud, havde
han altid en løs vognkæb foran sig i vognen. Og H. P.
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fik ram på ham engang. Det var en efterårsdag 1859. Jens
Olsen var ude at pløje på Elverhøjsmarken, og slider,
som han var, holdt han altid ud sålænge, han kunde se.
Ved vandgrøften, som går øst—vest mellem Elverhøj og
Barup by spændte han fra. Som han bøjer sig ned og tager
den fjerde skagle fra, er der en, som kaster sig over ham
slynger ham mod jorden og støder sit knæ mod hans bryst.
Det var H. P. Et øjeblik ligger han stille i bevidstheden
om sit overtag for at mætte sit had ved synet af Jens Ol
sens afmægtighed. Da siger J. O.: „Ja, kanske mit liv nu
har ende, men husk på, Hans, at der er en over os begge,
som ser, hvad du gør. Da slipper H. P. sit tag og rejser
sig, og J. O. rejser sig også, men i det samme giver H. P.
ham et stød, så han tumler baglæns ned i grøften. J. O.
kommer med besvær op igen, og nu er H. P. forsvundet.
Hestene var også løbet. Måske H. P. med vilje har ventet,
til J. O. fik taget alle fire skagler, for at hestene ikke skulde
løbe med ploven. J. O. begiver sig langsomt på hjemvejen.
Det er nu helt mørkt. Han finder hestene stående ved går
den. Han besørger dem ind i stalden og ser, at seletøjet
er gået i stykker. Dette tager han med ind og begynder
stiltiende at lappe på det. Karlene er allerede inde ved nad
veren. — „Skal du ingen nadver have?“ spørger Ann’ Ma
rie. — „N ej!“ Han lapper videre. Da karlene er gået ud,
siger Ann’ Marie: „Hans har da vel ikke truffet dig, far?"
— „Å, Gud jo, han har så, hvad skal jeg dog gøre, jeg er
et ulykkeligt menneske.“ Han lader seletøjet falde ude af
stand til at holde igen længere. Hans kone og børnene står
rundt om ham, skælvende af frygt. Og nu fortæller han,
hvorledes det hele er gået til.
Jens Olsen blev stønnende bragt til sengs. Han havde
besvær med at få vejret, det peb og rallede i lungerne for
hvert åndedrag. Rimeligvis er et eller flere ribben blevet
knækket og beskadiget lungerne. Dengang søgte man ikke
læge for så lidt, og det gjorde Jens Olsen heller ikke,
men han kom sig aldrig rigtig efter den tur, men altid,
når han sov, hørtes en pibende lyd, som om der var noget
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i halsen, han ikke kunde få hostet op. Han levede 8 är
efter den tid.
Efter overfaldet, da Jens Olsen atter var oven senge,
rådførte han sig med sin gode ven og nabo, Erik Jørgen
sen, om hvad han skulde gøre for at få en ende på disse
tilstande. Man blev enige om at henvende sig til præsten.
Denne mente, at H. P. kunde komme i slaveriet, sålænge
Jens Olsen levede, men han syntes, at hvis Jens Olsen
kunde bære over med ham, skulde han affordre ham en
,,beden om forladelse“ med løfte om aldrig at forulempe
J. O. mere.
Så gik Jens Olsen og Erik Jørgensen ind til Peder
Jørgensen. Alle sad og spiste. J. O. forlangte, at H. P.
skulde bede om forladelse i alles påhør. Men konen (J. O.s
søster) for op og sagde, at han var vel ikke sikker på,
at det var deres Hans, der havde overfaldet ham. Det var
naturligvis en af hans egne daglejere, „for der er jo ingen
af dem, der kan fordrage dig.“ — J. O. svarede, at han
behøvede ikke at stå og lade sig noget sige. Vilde Hans ikke
godvillig bede om forladelse, skulde J. O. nok skaffe sig
fred ad anden vej. Så måtte H. P. i folkenes påhør bede
J. O. om forladelse. J. O. forlangte tillige, at han skulde
komme ind og gøre det samme i hans egne folks påhør.
Dette nægtede H. P. Men han fortrød det dog snart og gik
ind i Jens Olsens gård og råbte: „Jeg skal sige til dig, at
jeg skal aldrig gøre dig noget mer.“ — Så gik han igen,
men siden lod hans Jens Olsen være i fred.
Hans Pedersen rejste senere fra byen. Han fik en
gård på Fakse-egnen. Da han en dag kørte tømmer hjem
fra skoven, kom han i klemme mellem vognen og en led
stolpe udenfor gården og blev dræbt. — Og min gamle
faster sluttede sin beretning med at sige : „Det var straf
fen, der kom over ham, fordi han havde været så ond ved
far.“
Det siger sig selv, at forholdet mellem beboerne på
de to nabogårde, trods slægtskabet, i mange år vedblev at
være køligt. De to generationer, som oplevede disse be42

givenheder, glemte dem aldrig. Men i tredje generation
hændte det påny, at en søn fra den ene gård bejlede til
en datter fra den anden — og fik hendes ja. Deres bryl
lup fejredes den 17. september i året 1900, og med dette
giftermål rakte de to familjer atter hinanden hånden
over havegærdet. Familjetvisten havde fået sin lykkelige
afslutning.
På aftægt.
Ane Marie Olsdatters købekontrakt på gården er at
12. maj 1868, og hendes arvefæsteskøde blev underskrevet
på Bregentved af greve F. Moltke den 25. oktober 1869.
Købesummen var 6,080 rigsdaler rigsmønt. Hun betalte
kontant 2,580 rdl. og resten 3,500 rdl. blev stående som
1. prioritet i gården. Dertil kom en årlig afgift til Bregent
ved på 32 tdr. byg, leveret ikke længere borte end Køge
eller Fakse strand. Grev Moltke indrømmede hende en let
telse i ydelsen på 5 tdr. byg årlig, sålænge hun sad med
gården.
27. februar 1870 lod A. M. Olsdatter opsætte et testa
mente, hvorefter gården i tilfælde af hendes død skulde
tilfalde hendes ældste søn Ole Jensen, imod at denne over
tog gårdens prioritetsgæld, 3500 rdl., udbetalte til hver at
sine fem søstre 500 rdl. og til sin yngre broder Hans Jen
sen 1000 rdl. — Skulde Ole Jensen dø før hende, skulde
gården tilfalde Hans Jensen på lignende betingelser.
Dette testamente blev tilbagekaldt og slettet, da hun
10. januar 1875 overdrog gården til Ole Jensen. Vilkårene
var de samme, som ovenfor nævnt, dog med den ændring,
at der til Hans Jensen skulde udstedes en panteobligation
på 3000 kr. i gården, hvilken sum skulde henstå uopsigelig
og rentefri, til Hans Jensen fyldte sit attende år. Købe
summen blev således 15,000 kr., idet rigsdaler nu omskreves til kroner (1 rdl. = 2 kr.). Men dertil kan man lægge
arvefæsteafgiften, 32 tdr. byg kapitaliseret efter kapitels
takst (14 kr. 22 øre) til 11,376 kr., aftægtsydelsen kapita
liseret til 3200 kr. og rekognition ved ejerskifte 60 kr. pr.
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tdr. hartkorn -— 470 kr., således at den virkelige købesum
for den frigjorte ejendom vilde være 30,046 kr.
I den købekontrakt, Ane Marie Olsdatter udstedte til
sin søn Ole Jensen, findes følgende aftægtsbestemmelsc,
som, da de har kulturhistorisk interesse, gengives her:
n
Punkt 6.
Derhos svarer Kjøberen og efterfølgende Eiere af
Eiendommen mig, saalænge jeg lever, følgende Aftægt:
A. Saalænge jeg maatte finde mig tilfreds dermed og
ønske at leve sammen med Gaardens Eier, er denne plig
tig at give mig forsvarligt Ophold, ligesaa godt som han
selv med Familie efter Egnens Skik og Levemaade erholder
saadant, saasom: Bolig, Føde og Klæder, Lys og Varme,
Vadsk, Pleie og Opvartning Lægehjælp og Medicin i Syg
domstilfælde, samt iøvrigt alle andre Livets Fornødenhedei
og sædvanlige Bekvemmeligheder efter min Stand og Stil
ling. Han giver mig fri Befordring med Heste og Vogn
mindst 6 Gange om Aaret til Kjøbstad, Slægt eiler Be
ltjendte, dog ikke i den travle Pløie eller Høsttid og ikke
ud over en Afstand af 3 Mile i lige Linie. I Kontanter
betaler Aftægtsyderen mig aarlig 80 Kroner, siger firsinds
tyve Kroner, med 20 Kroner hvert Kvartal første Gang
den 1. Juli 1875 for det da forløbne April Kvartal. — løv
rigt forbeholder jeg mig Adgang overalt i Gaardens Huse,
i dens Have og paa dens Grund, ligesom hidtil, navnlig til
dens Brønd eller anden Vandledning.
B. Skulde jeg af en eller anden Grund ikke ønske
længere at leve sammen med Aftægtsyderen, men derimod
foretrække at have min Aftægt særskilt paastaaet, da
er Gaardens Eier efter Vi. Aars foregaaende Varsel til en
1. Mai eller 1. August pligtig at yde mig Aftægten saaledes :
a. Fri Bolig i en i Haven opførende Aftægtslejlighed
paa 4 Fag af mindst 10 Alen Bredde, der indrettes til en
Stue paa mindst 40 kvadratalen, 1 Kammer, Kjøkken og
Gang og forsynes med Bræddeloft over hele Ledigheden,
Bræddegulv i Stue og Kammer samt Gibsloft i Stuen. 1
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Kjøkkenet anbringes en Skorsten, og vedligeholdes Ledig
heden saavel ud- som indvenlig af Aftægtsyderen. — 1
Nærheden af Aftægtsleiligheden overlades mig et passende
tørt Rum til Brændehus, og af Gaardens Have et Stk.
Haverum paa ca. I/2 Skp. Land, som indhegnes af Eieren
og af ham besørges aarlig
gravet samt gjødet mindst
en Gang hvert 3. Aar. Lofts
rummet over Aftægtslei
ligheden, hvortil af Af
tægtsyderen anbringes en
passende Trappe til Opgang
fra Kjøkkenet, skal staa til
min udelukkende Afbenyt
telse og Disposition, og den
under Litr. A betingede Ad
gang til Gaardens Huse,
Have, Grund og Brønd be
holder jeg fremdeles.
b. Til min Underhold
ning leveres mig aarlig pä
min Bopæl a t regne fra den
Dag jeg indflytter, i gode,
sunde og vel rensede V arer:
Anne Marie Olsdatter
2i/k (to og en halv) Tønde
1817—1879
Rug, 11/2 (een og en halv)
Tønde Byg og 4 (fire) Skp. Malt med 14 fonid hver Aars
1. April, 1. Juli, 1. October og 1. Januar, 4 Lispund røget
Mellemflæsk ved Paasketid, 3 (tre) Favne Bøgebrænde
frit hjemkjørt, savet, kløvet og sat i Hus ved Mor
tensdagstid (dog 1 Favn allerede den 1. Mai eller
1. April i det Aar, jeg indflytter) ; — 3 (tre) Læs Tørv
à 1000 Stk. i rette Bjergningstid, frit hjemkjørt,
2 Pd. Smør om Ugen, 1 Kande nymalket Mælk daglig
samt 2 Lispund Hør og Blaar tilsammen ved Mortens
dag. —
c. Imellem sin Gaards Faareflok holder og græsser
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Gaardens Eier for mig 1 Faar med dets aarlige Grøde, hvil
ket Faar jeg udtager af Gaardens Besætning.
d. Aftægtskornet skal føres til og fra Mølle for mig.
Aftægtsyderen er pligtig at sørge for min omhyggelige
Pleie og Opvartning ved en af Gaardens egne Tjeneste
piger, navnlig i Sygdomstilfælde, og at besørge min Bag
ning, Brygning og Vadsk, om jeg saadant maatte forlange.
Ligeledes ydes Lægehjælp og Medicin samt Befordring
med Heste og Vogn til og fra Kirke, Kjøbstad, Familie
og Bekjendte i samme Omfang, som under A betinget.
e. De Effekter, som jeg efter Post 1 forbeholder mig
som min Eiendom, ere følgende: mine Klæder og Linned,
1 Seng med Klæder (4 Dyner, 4 Hovedpuder og 8 Par
Lagener), 1 Bord, 1 Bænk, 4 Stole, 1 Kakkelovn, 1 Kobberkjedel til 4 Spande Vand, 1 do. til 2 Spande Vand, 2 Gry
der, hvoraf den ene til 1 Spand Vand, 2 Ballier og 2 Vand
spande.
f. De under Litr. A betingede 80 Kroner aarlig i Kon
tanter betales fremdeles med 20 Kroner hvert Kvartal.
g. Tvist og Uenighed om Aftægtspræstationernes Be
skaffenhed kan ikke indbringes for Domstolene, men skal
af gjøres ved Voldgiftsmænd, hvoraf hver af Parterne
vælge En og således, at disse Mænd, saafremt de ikke kunne
blive enige, vælge en Opmand, ved hvis Afgørelse det skal
have sit Forblivende.
C. Skulde jeg finde mig foranlediget til at flytte an
detsteds hen, skal dette være mig uforment, og er Aftægts
yderen pligtig istedetfor Aftægtsydelsen in natura at be
tale mig aarlig paa min nye Bopæl 520 Kroner, foruden de
allerede betingede Kontanter 80 Kroner, saaledes at den
fulde Aftægtsydelse da bliver 600 Kr. aarlig.
u

Man ser, hvorledes Anne Marie Olsdatter har villet
sikre sin alderdom i tilfælde af, a t gården skulde skifte
ejer. Ejheller kunde hun jo på forhånd vide, hvorledes
samboet med en vordende svigerdatter vilde blive.
Hun kom ikke til at nyde aftægt i mange år, og der
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blev ikke brug for de mange aftægtsbestemmelser. Hun
fik en kærlig pleje hos sin søn og svigerdatter til hun døde
20. febr. 1879 på hendes mands dødsdag. — De to smukke
gravstene, der blev rejst på hendes og Jens Olsens grave
er nu de ældste på Hellested kirkegård. Forhåbentlig er
der mulighed for, at de kan bevares.
Gamle tider — og nye.
E t slægtledskifte vil altid sætte spor, også i en arvet
gård. Det skifte, der fandt sted ved Jens Olsens død, kom
imidlertid til at betyde intet mindre end en kulturændring.
For at kunne forstå, hvor dybtgående denne var, må man
kende lidt til liv og sædvaner, således som de udfoldede
sig i Barup i Jens Olsens tid og før ham. Levn af ældgamle
skikke og overleveringer kom frem gennem familjefesterne, dåb, bryllup og begravelse.
Min far, yngste søn af Jens Olsen, og min mor, som
også var fra Hellested sogn, er mine kilder for det efter
følgende.
Beboerne i Barup 6 gårde var alle på en eller anden
måde i familje med hinanden. Det var derfor naturligt, at
alle samledes til festligheder af forskellig art, snart på en
og snart på en anden af gårdene, når da ellers ikke syg
dom eller tvistigheder lagde sig hindrende i vejen. Når
det f. eks. rygtedes, at der skulde „komme småfolk“ i går
den matr. nr. 3, var der altid glæde blandt ungdommen,
thi så vidste man, at der var en stor fest i vente. Her boede
Jens Olsens søster Karen, gift 1828 med Peder Jørgensen,
og her var man altid sikker på dans, om vinteren på loen,
om sommeren i det fri.
Ved et barselgilde var det almindeligt, at det nydøbte
barn skulde sidde med til bords. Den, der havde båret det
over dåben (gudmoderen) sad med det på skødet, i det
mindste under en del af måltidet. Og om aftenen ved dan
sen dansede en af dem, der havde stået fadder, med gud
moderen, og de havde barnet imellem sig, mens de dansede
et par gange rundt i stuen.
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Hvorfor skulde barnet sidde med til bords, og hvorfor
dansede man med barnet? Nutiden vil vel se pä denne fore
teelse som en munter og kåd adfærd, men i virkeligheden
havde skikken rod i et ældgammelt syn på dåbens magt.
E t udøbt barn betragtedes som et hedningebarn. Derfor
måtte man i tiden mellem et barns fødsel og dåb passe
godt på det. Man måtte vogte sig for ikke a t tabe (miste)
noget af barnets tøj, thi fandt de underjordiske tøjet,
kunde de få magt over barnet. Dette kunde blandt andet
give sig udslag på den måde, at en trold kom og byttede
barnet med et troldebarn, således at man fik en „skifting“
i stedet. Sådanne „skiftinger“ var gerne små og forvokse
de. Når barnet først var døbt, var der ingen fare herfor.
Derfor passede man godt på det før dåben, slog kors for
det, havde lys brændende om natten m. m. og naturligvis
var man også forsigtig, når man på vej til kirken kørte
forbi Elverhøj. Dansen er menneskets ældgamle naturlige
udtryk for glæde. Derfor dansede gudmoder og fadder
med barnet, iført sit kristtøj, mellem sig. Man var glade,
thi nu var en fare for barnet overstået, barnet var krist
net. Og derfor skulde barnet sidde med til bords. Nu var
barnet et „rigtigt“ menneske og skulde som sådant op
tages i laget mellem andre mennesker. — 1 dåbskjolen
fandtes en skjult lomme. I denne puttede man før dåben
et stykke brød og en mønt, så skulde barnet aldrig komme
til at sulte eller mangle penge. En sådan dåbsmønt, en
12-mark i guld fra 1759 opbevares endnu i familjen.
Også ved bryllupper spillede dansen en rolle, var et
led i højtideligheden. Når brudens far dansede bruden hen
i brudgommens arme, betød det, at han med glæde over
gav hende i brudgommens varetægt. Det skete gerne med
ordene: „Der har du hende.“ Brudgommen havde da i bog
stavelig forstand „fået hende“. Han behøvede ikke at løbe
for at fange hende (brudeløb = bryllup). Og ungdommen
dansede de nygifte ind i konernes og mændenes lag, hvor
de i fremtiden hørte hjemme.
Ligesom dåb og bryllup havde jordefærden en stor
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plads i de gamles sædvaner. Derimod forløb en konfirma
tion ret upåagtet. Den var kommet som et påbud fra oven
og havde ingen rod i gammel bondekultur. Konfirmationen
var for bønderne blot noget, der skulde overstås, en examen
med overhøring og karaktergivning — ingen festdag. Jens
Olsen blev konfirmeret 1823, og i kirkebogen er indført:
for kundskab og opførsel : meget godt. Heller ikke et sølv
bryllup havde nogen betydning som festdag, og ingen blev
dengang så gamle, at de nåede at holde guldbryllup. De
første i slægten, der fejrede guldbryllup, var Marie og
Hans Jensen, Tårøjegård, i 1938, de næste Elise og An
dreas Jensen, Skovbækgård, Orup, i 1950.
Ved en jordefærd blev kisten med den afdøde båret
fra hjemmet til kirken, og det kunde ofte være en drøj
tu r om vinteren, den lange vej fra Barup til Hellested,
når det var dårligt vejr og føre. Senere kørtes liget et
stykke af vejen (på stiv vogn), og de unge piger stod så
af vognene uden for kirkebyen og gik foran kisten to og
to med kransene og foran ind i kirken. Tabte en af pigerne
en krans eller en hat, var det et ondt varsel. Man mødte
kun nødigt et ligtog, men gik langt til siden for det, og
kørende vendte om eller kørte ind på marken. Thi mødte
ligtoget en kone, skulde en kone i den by, hvorfra hun var,
dø inden året var omme, mødte toget en mand, skulde en
mand dø o. s. v. Børnene var altid med til begravelse.
I begyndelsen af århundredet hørte der til en jorde
færd altid et 3-dages gæstebud. Dette må ses som et levn
fra meget fjerne tiders skikke med gravøl og æreøl. De
første to dage var for budne gæster, tredje dag for køkken
hjælp, opvartere o. s. v. Dagene gik med at snakke, spise
og drikke, og da det vilde være en stor skam, om der mang
lede noget på bordene, og da man jo spiste og drak til ære
for den afdøde, udeblev følgerne ikke altid.
Festmåltidet ved et barsel- eller bryllupsgilde bestod
første dag af risengrød og klipfisk og anden dag af øllegrød og plukfisk. Fra de indbudtes gårde sendtes en spand
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ster. Den smukkest pyntede blev sat på den øverste plads.
Det gjaldt naturligvis om at have pyntet sin smørterrin
så smukt som muligt, og ofte var der blandt konerne for
trydelse, når de mente, at deres burde have stået på en
mere fremtrædende plads.
Grøden var øst i fade, og fire spiste sammen af eet
fad. Man søbede sødt øl eller drak mælk dertil af skåle.
Skeer medbragtes hjemmefra. Smørhullet var dannet som
et kors. Man sagde, det var for at ingen af de spisende —
to ved hver side af langbordet — skulde have for langt til
smørhullet. Den oprindelige mening hermed var, at lige
som korstegnet over mønt og brød ved dåben skulde vel
signe disse goder for barnets fremtid, skulde korstegnet
i grøden velsigne festmåltidet for de spisende. Dette glem
tes efterhånden, men siden fandt man altså en anden, mere
prosaisk forklaring.
(Også som beskyttende magt tillagde man korstegnet
betydning. Min mormoder, død som 60-årig 1893, gik
hver aften før sengetid ud i køkkenet og slog kors over ild
stedet, idet hun sagde: „I Jesu navn!“ Da min mor spurgte
hende, hvorfor hun gjorde dette, svarede hun: „Det bør
man altid gøre, også, når man begynder på et nyt arbejde.“
— Kvinderne har afgjort været bedre kulturbærere end
mændene).
Under festmåltidet var der musik. Spillemændene
gik fra stue til stue. Ved et bestemt dansestykke sendtes
en tallerken rundt, og man gav til musikken.
Om aftenen var der dans i øverstestuen eller på loen.
Mændene blev snart for varme, og så „smed“ de trøjen
og dansede i „nattrøjen“. De fleste var dog i reglen for
beredt herpå og havde en pynteskjorte på med stivede
ærmer og broderede håndlinninger. Kvinderne havde deres
huer på, når de dansede, og de lange nakke- og hagebånd
flagrede ud til siderne, når mændene og karlene svingede
dem omkring. Pladsen var i reglen knap, men humøret
altid højt oppe. Dansen varede til henimod morgenstunden.
1 1870-erne hændte det ved et barselsgilde på Kulager50

gård ved Karise, at gæsterne opvartedes med sød suppe
og steg, „thi,“ sagde konen, „risengrød og klipfisk få r de
i ethvert hul og vi skal ikke ha’ det som de andre.“ Be
givenheden vakte stort røre hos de tilstedeværende koner,
men disse to retter blev efterhånden almindelige ved gæste
bud. Endnu i mange år spiste man dog risengrød til jul.
Gårdnissen skulde dog ikke snydes for sin julegrød!
I løbet af den sidste menneskealder før århundred
skiftet forsvandt mange gamle skikke. Men den bryllups
fest Peder Sørensen, Arnøje, holdt, da hans eneste dat
ter i 1888 skulde giftes med Jens Olsens yngste søn, blev
dog et bondebryllup i den gamle store stil. Brudgommen
og bryllupsgæsterne mødte til frokost før vielsen. Horn
musikken gjaldede, hver gang en vogn rullede ind i går
den. 17 vogne i række, fyldte med glade bryllupsgæster,
fulgte brudeparret til og fra kirke. — Ved den lejlighed
fik den unge musiker Hans Madsen, senere musikdirektør
i Karise, sin debut. Hans taknemmelighed herfor fik ham
senere til at sige: „Jeg kommer igen og spiller for jer,
når I skal have sølvbryllup og guldbryllup.“ Og han holdt
ord. Således gik det til, at gæsterne ved disse to fester blev
modtaget af tre hornblæsere. Hver vogns ankomst blev
forkyndt med smeldende musik. Og en gammel skik var
derved holdt i hævd lige til 1938.
Jens Olsen var en fuldgyldig repræsentant for de be
stående forhold i det lille landsbysamfund. Hans interesse
kreds var hjemmet og landsbyen, men må dog også, da
han var blevet medlem af Hellested sogneråd, have rakt
sig noget videre. Han passede sin bedrift efter tilvante
regler og egnens skik. Om egentlige fremskridt var der
ikke tale. Med undtagelse af østre længe stod bygningerne,
da han døde, som de stod i hans fars og farfars tid, men
her må det erindres, at gården endnu blot var livsfæste,
ikke arvefæste. Han var uhyre flittig, sparsommelig og
påpasselig og ansås almindeligt for at være velhavende.
Hans børns velfærd lå ham stærkt på sinde. E t udtryk
herfor er de ægteskabsforhandlinger, han førte med andre
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gårdmandsf amil jer allerede, mens børnene var små. Ti
dens rørelser synes at være gået ham sporløst forbi, men
hans hustrus milde og fromme sind kom til at præge børne
flokken.
En ny tid stod for døren, og hans søn og eftermand
på gården blev en af dens banebrydere.
Ole Jensen,
født Elverhøjgården den 27. marts 1855,
døbt Hellested kirke 23. maj 1855,
død Elverhøjgården den 9. november 1890.
I 1867 døde Jens Olsen. Hans hustru Anne Marie sad
tilbage som enke med en voksen datter, Inger Marie, og
to sønner, Ole og Hans på 12 og 5 år. De fire ældste
døtre var gifte. Hun besluttede at forsøge at klare sig
igennem på gården, indtil hendes drenge blev store. Året
efter købte hun gården, som hidtil havde været fæstegård,
til fri ejendom af grevskabet Bregentved. Med en avls
karl som bestyrer klarede hun de første år, indtil Ole var
så stor, at han kunne lede bedriften. Da han var 19 år
gammel overtog han i 1874 gården og som 20-årig giftede
han sig med sin slægtning fra Lindevang, Ane Kirstine,
kaldet Stine, datter af Jens Jensen og hustru Ane Andreasdatter fra Alslev. Hun var født den 1. okt. 1853, og bryl
luppet stod den 30. juni 1875.
Der var nok for den unge gårdmand at tage fat på.
Med undtagelse af den østre længe, som var ombygget i
1843, stod gården, som den var i Jens Andersens tid. Mar
kerne lå med brakgrøfter imellem agrene. Dette var nød
vendigt af hensyn til de lerede jorders afvanding men van
skeliggjorde i høj grad renholdelsen for ukrudt. Ole Jen
sen lod markerne dræne, grøfterne forsvandt, en foran
staltning, der betød en stor vinding. Men jorderne var
magre og gødningsfattige. For at råde bod herpå gik han
straks i gang med en forøgelse af kvægbesætningen. Hos
forpagter Rønnenkamp, Juellinge, købte han kalve af nord
slesvisk race, og på Thureby møllegård købte han en tyr,
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.som han kaldte Barup I, og af dette materiale dannede han
Barupstammen, som fik stor betydning for kvægavlen i
Hellested sogn. Som en af de første på egnen begyndte
han at dyrke roer og gulerødder til foderbrug. Da da
værende forpagter Friis på Lindersvold rejste spørgs
målet om oprettelse af tyreholdsforeninger, greb Ole Jen-

Stine og Ole Jensen.

sen straks tanken og fik i 1887 stiftet Hellested sogns tyre
holdsforening, for hvilken han var formand til sin død.
Da Køge Andels-Svineslagteri skulle oprettes, tog han
ivrig del i dette arbejde sammen med Jens Christensen,
Vindsebækgård, og han havde den glæde før sin død at se
dette rejst. Ole Jensen var i flere år indkøber og kasserer
for Hellested brugsforening.
Det var imidlertid ikke blot udadtil, at Ole Jensens
virketrang satte sig spor, men også hans gård blev i høj
grad præget deraf. I 1885 byggede han mejeri i gårdens
vestlige længe. Hidtil havde det været brug, at hver gård
hjemmekærnede sit smør. Fra nu af og i de følgende 12
år behandledes hos Ole Jensen mælken fra gårde i Barup,
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Hellested, Frøslev m. m. indtil andelsmejerierne i Helle
sted og Frøslev blev byggede. Da herskede der travlhed
på gården. Ole Jensen skulle selv lade mælken hente og
bringe, og folke- og hesteholdet var derfor stort. Gårdens
og mejeriets drift og de hyppige byggerier (stuehus,
mejeri, stalde, friskole m. m.) gjorde, at der altid kom
mange folk i gården, og det har ikke været let at være hus
moder i denne tid med den store husholdning og de hyp
pige rykind af fremmede.
Ole Jensen og hans hustru havde begge et åbent sind
for tidens rørelser. De kom jævnligt på Karise højskole,
hvor K. C. Knudsen fra 1875 i en menneskealder var for
stander, og Ole Jensen blev aktionær i det, hovedsagelig
af østsjællandske bønder med den unge Søren Svarre som
redaktør, i 1876 rejste blad, Østsjællands Folkeblad, i
Køge. Ole Jensen ikke blot delte disse to menneskers syn
i mange henseender, men søgte efter evne at omsætte
tanker i handling. Hans tilslutning til Kristen Koids skole
tanker fik ham til i 1884 at bygge en friskole i sin have.
Ved indvielsen, som fandt sted 1. september 1884, talte,
foruden Ole Jensen, forstander Knudsen og sognepræsten,
provst Thaning. At sidstnævnte også var taler ved denne
lejlighed er bemærkelsesværdigt, da det viser hans ven
lige indstilling overfor nye skoletanker. Det fortælles, at
provst Thaning til sin daglige spadseretur ofte valgte
turen til Elverhøj. Sikkert har han på disse ture ofte tru f
fet Ole Jensen og drøftet tidens problemer med ham i den
gamle hvidtjørns skygge.
Barup friskole begyndte med 20 elever. Til lærer antoges en ung gårdmandssøn fra Abildhøjgård i Hellested,
Jens Pedersen, senere lærer i Ejby ved Køge.
Forholdet til den yngre broder, Hans Jensen, var
rørende. Da deres moder var død i 1879 sagde svingerinden
til sin syttenårige svoger: „Det skal du vide, Hans, at
Oles og mit hjem skal altid være dit hjem, sålænge du selv
ønsker det.“ Han kaldte da også siden sin svigerinde for
sin anden moder, og hun sørgede for ham som en moder.
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Det lå Ole Jensen på sinde, at hans unge broder kom
ud og lærte noget. I et brev til ham, dateret 10. 11. 1879,
skriver han : „— Når blot du kunde blive rigtig dygtig
til dit livs gerning! Thi du kan tro, jeg godt kan se, hvil
ken mangel her er herude på god og sund oplysning, og du
kan også tro, at jeg vilde være glad, om du kunde være
med som en af de første til at bryde den nye vej.“ — Hans
Jensen var da blevet elev på Karise højskole og kom senere
som elev på Vallekilde højskole og Faurbogård landbrugs
skole. Fra denne tid og fra hans ophold i København som
marinesoldat er opbevaret en samling breve fra Ole Jen
sen. De giver det smukkeste vidnesbyrd om forholdet mel
lem de to brødre og tillige et billede af livet på gården
først i firserne.
I sognet dannedes en skytteforening. Det var i riffel
foreningernes bevægede dage. Begge brødre var ivrige og
dygtige skytter, og de vandt både sølv- og broncemedailler.
Hens Jensens sølv-riffelplade for flid med årstallet 1882
opbevares endnu.
I en såkaldt „fremskridtsforening“ drøftedes politiske
og andre aktuelle spørgsmål. Det var i provisorieårene.
De politiske bølger gik højt. Ole Jensen gik fuldt ind for
Søren Svarres kamp mod „Estrupperne“, hvoraf der var
mange på Stevns, og han tog jævnlig ordet ved politiske
møder.
Et mangeartet åndens vejr gik over Stevns i firserne.
En af Ole Jensens svogre, Poul Nielsen Karlshøj og hu
stru Ane Jensen fra Lindevang stod i spidsen for opret
telsen af Stevns Frimenighed. Dens kirke byggedes på
Karlshøj mark 1887. Hans anden svoger, Andreas Jensen
med familie på Lindevang sluttede sig til frimenigheden,
og da Ole Jensens broder i 1888 havde købt gård i Tor
øje og giftet sig, gik også han og hustru ind i frimenig
heden. Man kunde nu have ventet, at for Ole Jensen, fri
skolemanden, vilde det være en selvfølge at gå ind i fri
menigheden, men sådan var det ikke. Venskabet med
sognepræsten Therkel Thaning har sikkert spillet en rolle.
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Ole Jensen ønskede at beholde sine fædres plads i Helle
sted kirke. I den anden stol til højre for indgangen havde
hans far, farfar og oldefar siddet før ham — deres kvin
der i stolen lige overfor — der ønskede han fortsat at
sidde.
Så kom ulykkesåret 1890. Under en tyfusepidemi

Elverhøjgårdens stuehus, som Ole Jensen lod opføre i 1885. Det ad
skiller sig fra egnens traditionelle gårdbyggeri i firserne ved at have
frontspids, men i særdeleshed ved det smukke dørparti med et løve
hoved i muret trekantgavl over døren og ved sin høje trappe med
smedejernsgelænder.

bortrev døden tre af den lille bys seks gårdmænd, derbiandt Ole Jensen samt hans toårige søn Valdemar. 9. no
vember døde han kun 35 år gammel og blev stedt til hvile
i sine fædres gravsted på Hellested kirkegård.
I en ung alder sad hans enke tilbage med fire drenge
i alderen fra 7 til 14 år. Det blev intet mindre end en be
drift, hun udførte, da hun fortsatte sin mands krævende
virksomhed med mejeri og gård, indtil sønnerne voksede
til. En god støtte i disse vanskelige år havde hun i sin
broder, Andreas Jensen, Lindevang. Den sidste tid, før
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mejeriet nedlagdes i 1897, ledede hendes ældste søn, Jens
Ellehøj, mejeriets drift, og hun havde den glæde at se
ham valgt til det nyoprettede Frøslev Andelsmejeris første
bestyrer.
Om sin moder i disse år skriver hendes yngste søn,
Hans Ellehøj, i sine erindringer: Mor var meget mild og
god overfor sine drenge. Aldrig fik vi prygl eller skænd,
men hun kunde se på os så dybt bedrøvet, når vi skikkede
os mindre godt.
Efter at have afstået gården til sin yngste søn blev
hun, ligesom alle enkerne på gården før hende, boende på
denne, og nu blev hun gennem en menneskealder den store
brevskriver, da to af hendes sønner tog ophold i udlandet
(Holland Indien og Canada) og to børnebørn blev bosatte
i Argentina. Til og fra hende var der altid breve på vej.
Hun blev det samlende midtpunkt for de spredte børn og
børnebørn.
Efter at have været enke i mere end 48 år døde hun
11. februar 1939, godt 85 år gammel, og begravedes i
familiegravstedet på Hellested kirkegård.
Mange år efter Ole Jensens død bragte Østsjællands
Folkeblad en artikel om ham (6. 2. 1913). Søren Svarre
skriver heri: „— Ole Jensen blev hæmmet i sin gerning
af en stærkt udviklet tunghørighed. Men det nedstemte
ikke hans sind — som det jo ellers ofte er tilfældet. Han
gjorde altid indtryk af at være ikke blot en interesseret,
men også en livsfrejdig natur, varm for sin sag, virksom
1 sin livsgerning, optaget af gode tanker og sunde planer,
behersket og dog i ånde på samme tid. Og ved hjælp af
sine gode evner og sin viljekraft overvandt han mangen
hindring, hans legemslyde lagde ham i vejen for at nå
fremad i oplysning og kundskab. Nedskriveren af disse
linjer ser ham endnu i tanken stå oprejst i en stor for
samling. Han generer sig så langt fra ved sin tunghørig
hed, at hans høje skikkelse tværtimod ses af hele forsam
lingen tæt op mod talerstolen. I hans ansigts minespil af57

læser man nogenlunde det indtryk, talerens ord gør pä
ham, men udtrykket i hans, man fristes til at sige lyttende
øjne er roligt, næsten barnligt, åbent og tillidsfuldt. —
Så kom døden en dag og tog ham i hans kraftigste mand
domstid. I hans gode hjem og blandt hans mange venner
blev der sorg derover. Man forstod ikke, at denne brave
og virksomme foregangsmand skulde kaldes bort i så ung
en alder.“ —
Fra mejeriets første dage.
Da Ole Jensen i 1885 byggede sit mejeri, fæstede han
en ung mand, Michael Hjortlund, som bestyrer. Denne
skrev senere sine erindringer, som findes trykt i en række
numre af „Mælkeritidende“, årgang 1936, hvorfra føl
gende uddrag er hentet.
I 7ende stykke („1 ledende stilling“ ) fortæller Mi
chael Hjortlund om, hvordan han kom fra Vestjylland:
------------til en lidt større gård i den lille landsby Barup på Stevns. Gården ejedes af et yngre ægtepar, Ole
Jensen og Stine, et par sjældne og dygtige mennesker.
Ole var rigt begavet, næsten på alle områder og ikke sålidt
forud for sine omgivelser. Dog havde han kun fået en
lille part af hørelsens gave, og jeg tror, at denne mangel
havde ansporet ham livet igennem til erobring af denne
sin plads i forreste række.
Jeg kom ind i et farligt roderi. Foruden mejeriet var
en stor svinestald og et nyt stuehus under opførelse, det
gamle var revet ned med undtagelse af et par opholds
stuer og køkkenet. Overalt færdedes håndværkerne i travlt
arbejde.
Inde i den ene af stuerne blev jeg efter ankomsten
bragt til sæde, mens Ole gik rastløs frem og tilbage på
gulvet, og hver gang han gik forbi, målte han mig med
et undersøgende sideblik.
Omsider standsede han overfor mig, rømmede sig
og sagde: „Du er meget ung!“
„Ja,“ svarede jeg, „men jeg har jo opgivet min alder.“
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„Det har du jo, men jeg havde ikke tænkt mig, at
du så så ung ud. Tror du nu også, at du kan? — Jeg skal
sige dig, selv har jeg ingen forstand på mejerivæsen. Du
skal på egen hånd klare det hele, forestå monteringen af
mejeriet med spande, kar, redskaber og hvad dertil hører.
Du skal anlægge og føre regnskabet med leverandørerne.
Og du skal sætte mejeriet i gang og forestå gangen således,
at det kan blive til glæde og fordel for alle parter. —
Tror du, at du kan alt dette?“
„Jeg vil gøre mit bedste,“ svarede jeg, „og håber, at
det skal komme til at gå.“ — Men inderst inde følte jeg
mig i denne stund meget, meget lille overfor opgaven.
Jeg tog straks fat på det først fornødne, en oriente
ring overfor og en planlæggelse af, hvad der skulde gøres.
Og da der var gået et par dage, sagde Ole: „Nu er jeg
ikke længere bange, det skal nok komme til at g å ’.“
Michael Hjortlund fortæller derefter om mejeriets
start og fortsætter under „Mennesket og maskinen“ :
Den første kærning blev imødeset med en vis høj
tidsfuld spænding. Mor Stine, Moster Ane (senere gift
med Poul Nielsen Karlshøj) og Ole blev tilkaldt, da kærningen var tilendebragt. Låget blev taget af, og kærnen
sat på hæld. Smørret kom til syne og lå der i sin smukke
fintkærnede skikkelse. Aromaen og konsistensen blev kri
tisk bedømt. Ole sagde : „Dette er en første klasses vare,“
og Stine tilføjede: „Ja, det står fuldt på højde med det
bedste, jeg har lavet.“ Men særlig Ole var henrykt, han
gned sig i hænderne og sagde gang på gang: „Det skal
nok komme ti lat gå brillant.“
Under „Mine første hjælpere“ fortæller Michael
Hjortlund om den medhjælp, han havde, en sekstenårig
pige til hjælp med smørret og nogle unge mælkekuske, der
tillige skulde gå ham til hånde i mejeriet, vaske spande,
pumpe vand, pudse o. s. v.
Morsomt fortæller han videre:
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En dag hen på sommeren siger Ole: „Hør, Michael,
du har ikke haft en eneste fridag endnu, siden mejeriet
kom igang, det er alt for galt. Nu skal du have fri en
eftermiddag, tage til Køge og gøre indkøb af, hvad du
trænger til. Jeg tager så mod aftenmælken og skummer
denne. Du skal få at se, a t vi godt nu på egen hånd kan
klare det hele.“
Nogle dage efter tog jeg så udgangsbillet, var i Køge,
dvælede bl. a. i historiske minder ude ved bugten og kom
tilbage til Karise station ved 10 tiden. På perronen stod
Lars og Niels (mælkekuskene), hvad skulde det betyde?
„E r I allerede færdige?“ spurgte jeg, da jeg kom ud
af toget.
„Nej, vi har ikke fået begyndt endnu,“ svarede de.
„Hvad er der da i vejen?“
„Det ved vi ikke, der er fuld spænding på kedlen,
men selv om vi lukker helt op for dampen, så vil maskinen
alligevel ikke rokke af stedet. Ole er helt skør af spæn
ding.“
Vi kørte hjem i stor hast, og min spænding var vist
nok ikke mindre end Oles. Han stod midt i gården og
tog imod os. „Hvad kan der dog være i vejen?“ råbte han,
„maskinen vil ikke gå ud af stedet, bare den ikke er øde
lagt.“
Jeg skyndte mig ned i mejeriet og hen til maskinen,
og så havde jeg et enestående held. Maskinen styredes af
en spjældregulator, spjældet åbnede og lukkede for dam
pen ved hjælp af to vægtstænger forbundne med hin
anden. Og nu så jeg — det var det store held — at stif
ten, som forbandt stængerne, var gledet ud af sit leje,
hvorved disse var sat ud af funktion, spjældet lukkede
fuldstændig for damptilførselen. Jeg tog en hammer, ban
kede stiften ind på plads, åbnede for dampen, og maski
nen satte sig straks i bevægelse.
Ole gav et stort brøl, greb mig derefter i skulderen,
svang mig rundt på gulvet i dansetakt og sagde gang efter
gang med stor overbevisning : „Du er en stor heksemester,
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Michael, du er en stor heksemester! — Nu skal du gä i
seng og hvile dig, det trænger du til, vi skal nok klare
ærterne selv nu!“
Tiende stykke af Michael Hjortlunds erindringer hed
der „Træskoforeningen“ og giver et fornøjeligt billede at
livet på gården i 1880erne:
Vi var en ret stor husstand på gården. Foruden os
i mejeriet var der tre karle, tre piger, en røgter, en fri
skolelærer på kost og fire drenge (sønnerne) fra 7 år og
nedefter.
Da vi flyttede ind i det nye stuehus, opstod der et van
skeligt spørgsmål om træskoenes plads under måltiderne.
Vi spiste i familjens spisestue, praktisk indrettet for be
hovet i gammel landbostil. Vejen gik gennem husets hoved
indgang, den store forgang, hvor træskoene blev efter
ladte i alle mulige stillinger, og hvor det bedst kunde falde,
i en forfærdelig uorden.
Moster Ane, søsterens højre hånd i husførelsen, var
mægtig ked af denne træskoforvirring, som hun forsøgte
at bringe ind under mere ordnede tilstande, men noget
tilfredsstillende resultat opnåedes ikke af alle hendes an
strengelser.
Da fik vi den idé selv at løse opgaven på fuldstændig
moderne vis og i smag med tidens krav. Vi dannede en
træskoforening med lovparagraffer og alt tilbehør. Der
blev anbragt numre på fodpanelet, enhver trak sit num
mer, og her skulde vedkommendes træsko anbringes i or
den og rækkefølge vinkelret mod panelet, og enhver for
syndelse mod denne orden måtte betales med en bøde efter
forsyndelsens størrelse og omfang.
Disse bøder udgjorde foreningens indtægter, og be
løbet måtte kun anvendes til formål, som enstemmigt blev
vedtaget ved foreningens ordinære møder, der afholdtes
en gang om ugen.
Det hjalp.
Den eneste, der nægtede at gå ind i foreningen, var
61

forvalteren, han gik sædvanligvis i lange støvler, og nar
han benyttede træsko, da vilde han have frihed til at an
bringe disse efter eget forgodtbefindende. Dette lavede
en kurre på foreningstråden, som Ole løste for os ved at
tage disse famøse, uorganiserede træsko og kaste dem ud
i gården med en k ratt og fart, så de trillede aldeles for
vildede rundt derude, hver til sin side. Dernæst lod han
forvalteren vide, at kun foreningstræsko havde adgang
til ophold i gangen. Så måtte gutten frihedsmand gå ind
i foreningen, hvad vi ikke havde megen glæde af, han blev
nemlig aldrig besjælet af foreningens gode ånd.
Mickael Hjortlund fortæller derefter om, hvorledes
foreningen udviklede sig til, at der blev holdt ugentlige
møder på gården med sang, foredrag, diskussion, oplæs
ning, ja endog dilettantforestilling m. m.
I ellevte stykke „Et lille sidespring“ fortælle! M. H.
bl. a. :
-------Herude hk jeg et møde med frihedens idé, så
ledes, at dette siden har været bestemmende for min livs
indstilling. Det hele modtog jeg så vidunderlig frisk fra
fad. Her var jeg for første gang deltager i en egentlig
grundlovsfest, hvor jeg hk et levende indtryk af, at denne
frihed omsat i livsførelse vilde være som en festlig for
vandling af tilværelsen.
Noget af denne forvandling var jeg daglig vidne til.
Her var en nystiftet friskolekreds med Ole som formand.
Friskolens bygning var opført i udkanten af gårdens store
kirsebærhave, og den unge, begejstrede friskolelærer spiste
på gården; vi var på den måde under daglig påvirkning.
Endvidere var der en nydannet frimenighed, der holdt
sine gudstjenester i Syd-Stevns forsamlingshus. Vi havde
selv forsamlingshus i sognet, hvor der jævnligt holdtes
foredrag, dertil kom skytteforening med skydning og gym
nastik henholdsvis en gang om ugen sommer og vinter.
Og til overflod dumpede jeg lige midt ind i et vældigt poli
tisk frihedsrøre fremkaldt af provisoriet og gendarmloven.
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Det åndelige frihedsrøre omkring skole og kirke sam
lede spredte deltagere fra et stort område inden for små
interessekredse. Det politiske røre kom de allerfleste med
i. En stærk bevægelse i folkehavet, som dog for de flestes
vedkommende gik mere på overfladen end i dybden, men
dog af stor betydning vækkelsesmæssigt set. Denne væk
kelse gav sig nemlig et mere frugtbart udslag på mange
andre af livets områder end netop det politiske.
Der blev dannet riffelforeninger af de ældre og frem
skridtsforeninger af de unge til værn om folkets grund
lovsmæssige frihed.
Riffelmændene vilde, om fornødent, i flok og følge
med riffel i hånd gå til kongen og kræve ministeriets af
gang og provisoriets ophævelse, ikke ved voldelige mid
ler, men med den demonstrationens kraft, hvormed det
brede folkelag satte skulder mod skulder, frygtløs og uaf
viselig i bevidsthed om dets ret.
I vor valgkreds var bevægelsen særlig dygtigt organi
seret. Fra så godt som hvert hjem var der voksne mænd
rede til afmarch, såsnart føreren gav ordre hertil.
Der var en deputation i København for at underrette
Christen Berg om stillingen og opfordre ham til at give
opbrudssignalet. Men Bergs modtagelse af disse mænd
var alt andet end imødekommende, han satte dem strengt
irette. Sejren skulde ikke vindes ved selvtægt eller trusler,
men ved ordets magt, den magt som Berg repræsenterede
i folkets navn og med folkets politiske bistand og støtte
på valgdagen.
Dette var en stor skuffelse for riffelmændene. To af
vore førere fra valgkredsen, som på tilbagevejen gæstede
Ole Jensen, græd af sorg over den afvisning.
Jeg var en meget interesseret tilskuer og deltager i
alle de nævnte frihedsbevægelser, der satte hidtil ubrugte
kræfter i handlende virksomhed. Mange af tidens førere
på disse områder lærte jeg personlig at kende. De havde
som regel deres standkvarter i Barup, når de kom til egnen
for at tale frihedens sag. I flæng kan lige nævnes: Karl
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Kønne, Svend Høgsbro, Morten Pontoppidan, F. Falken
stjerne, Harald Holm, Hansen Ølstykke, Fernando Linder
berg m. fl.
Michael Hjortlund omtaler dernæst arbejdet i frem
skridtsforeningen med dens sang, foredrag og sanglege,
og slutter med at karakterisere sit ophold i Barup som
„et ualmindeligt rigt menneskeligt tidehverv, hvor tanker
og livsindstilling blev rettet mod opgangen, og hvor søgne
dagens jævne, travle arbejde blev føjet naturligt og glædes
fyldt ind i denne opgangsbevægelse.“
Mickael Hjortlunds virke i Ole Jensens mejeri blev
ikke af lang varighed. Han fik et tilbud om en større stil
ling, og da Ole Jensen syntes, at han for sin egen skyld
ikke burde afslå dette, rejste han efter 16 måneders
tjeneste.
„Den fornemme ildebrand“.
En lille anekdote viser os Ole Jensen fra en hel an
den side.
Da forpagterboligen på Juellinge brændte, var Ole
Jensen brandfoged. Han gav slukningsmandskabet ordre
til at hente vand i voldgraven ved slottet. Forpagteren
kom til og forbød dem at tage vand der og anviste dem
et andet sted længere borte. Dette resulterede i et sammen
stød mellem forpagteren og Ole Jensen, som hævdede, at
han som brandfoged var øverste myndighed på stedet.
E fter branden skrev Ole Jensen en artikel med over
skriften „Den fornemme Ildebrand“ i „Østsjællands
Folkeblad“.
Forpagterboligen blev ikke genopført, men forpagte
ren fik herefter bolig på slottet. Som brandfoged hørte det
med til Ole Jensens hverv at foretage det såkaldte skor
stenssyn. En tid efter branden mødte Ole Jensen på slot
tet for at foretage et sådant. En pige meldte ham hos for
pagteren, men kom tilbage med den besked, at da forpag
teren netop var ifærd med at spise, måtte han vente, til
forpagteren var færdig. Ole Jensen lod sige, at skorstens64

syn foretog han, Ole Jensen, når det passede ham og ikke
blot, når det passede forpagteren, hvorefter han sammen
med sin medsynsmand uden videre begyndte vandringen
fra værelse til værelse og synede kakkelovnspladser og
skorstene med en grundighed, som ellers ikke var alminde
lig, og efter sigende gjorde han sig ikke den ulejlighed at
tørre pløret af sine lange støvler.
Var det personligt drilleri som følge af affæren ved
branden? Måske — måske ikke. Eller var det friheds
mandens aktion efter generationers bitre følelser mod dette
sted og dets beboere?
Hans Jensen
født Elverhøjgården 12. januar 1862.
døbt Hellested kirke 29. m arts 1862,
død Tårojegård 7. m arts 1939.
Den 22. marts 1888 afholdtes der auktion over den
ene af afdøde forpagter Christensens, Vemmetofte, så
kaldte Tårøjegårde, matr. nr. 13 Smerup sogn. Auktionen
holdtes i gårdens dagligstue, og tilstede vor Ole og Hans
Jensen. Hans Jensen fik gården tilstået ved et bud på
32,000 kr. Købekontrakt blev underskrevet den 24. marts
cg skødet underskreves den 16. august samme år. Der på
hvilede gården en arvefæsteafgift på 28 tdr. byg, som
kapitaliseret efter kapitelstakst (9 kr. 01 øre) vilde være
6,307 kr., rekognition ved ejerskifte var 277 kr., så pri
sen vilde være 38,584 kr. Gården var på 56 7/ 14 tdr. Id.
med hartkorn 6 tdr. 2 skp. 2 fdk. 03/j, alb. Gammelskat
87 kr. 41 øre.
Forpagter Christensen havde købt gården 21. maj
1869 af Peder Pedersen for 10,815 rdl. P. Pedersen havde
overtaget den i fæste efter sin svigerfader, J ens Pedersen,
men købt den til arvefæste af Vemmetofte Kloster 16. feb.
1869 for 4,500 rdl. med en arvefæsteafgift på 44 tdr. byg.
E t af forp. N. Christensen og hustru Eline, født
Egede, stiftet legat for trængende arbejdere på Vemme
tofte hovedgård, stort 16,000 kr. blev stående som 1ste
65

prioritet i gården, da Hans Jensen købte den. Forpagte
rens arvinger lod yderligere 8000 kr. stå som 2den priori
tet med Ole Jensen som kautionist.
19. maj 1888 viedes Hans Jensen i Hellested kirke
til Ane Marie Pedersen, født 24. oktober 1866 i Arnøje.
Hendes far, gmd. Peder Sørensen, tilhørte en gammel
gårdmandsslægt i Arnøje. Han var kendt for sine flotte

Marie og Hans Jensen.

heste men ansås ellers ikke for at være nogen særlig frem
ragende landmand. Han havde overtaget gården efter sin
fader, Søren Pedersen, efter at denne var slået til døde
i kamp med røvere i Pramskoven. Han blev overfaldet og
udplyndret på hjemvejen, efter at have været i Køge (eller
København) med korn.
Moderen hed Maren Larsdatter. Hun var en streng,
men retsindig, kvinde. Man sagde, at hun var lovkyndig.
Hun var datter af gmd. Lars Christensen, Lillehedinge, en
meget særpræget bonde, rethaverisk og stolt, stejl som
Stevns klint. Han sagde du til alle mennesker „både til
præst og herredsfoged“.
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Mormoderen hed Inger Christoffersdatter. Hendes
far, Christoffer Olsen, var en af de seks djærve bønder i
Lund, som af kongen blev kaldt til Amalienborg, hvor han
dekorerede dem alle seks med Dannebrogskorset, fordi de
sammen med andre Lundefolk den 31. maj 1812 var sejlet
ud og havde tilbageerobret et dansk skib fra englænderne
ud for Stevns kyst.
Ane Marie havde arvet sin faders interesse for heste,
men at hun ellers havde sine karakteregenskaber i arv
efter sin mors slægt var uomtvisteligt. Hendes opdragelse
havde været unødig streng, og når hun en sjælden gang
fortalte om sin barndom, var det altid med tårer i øjnene.
Hun skiltede ikke med sine følelser, men bag hendes for
beholdne væsen bankede et kærligt hjerte, og hun var tro
fast overfor venner.
Tårøjegården ligger med tilkørsel fra vejen mellem
Vemmetofte og Store Tårøje. Den var i Christensens tid
blevet drevet fra Vemmetofte og var uden kvægbesætning,
da Hans Jensen købte den. Men da han skulde rejse fra
Barup, sagde broderen Ole Jensen, til ham: „Du kan gå
ned i stalden og selv vælge 4 køer, dem vil jeg forære
dig.“ — E t vidnesbyrd om det gode forhold, der var imel
lem brødrene! — I de første år solgte Hans Jensen sin
mælk til mejeriforpagteren på Vemmetofte. Da hændte
det i 1895, at Hans Olsens gårdmejeri i Smerup brændte,
just i en tid, hvor andelsmejeriernes antal var i stærk
vækst. Hans Jensen greb straks tanken om at få bygget
et sådant i stedet. Han gik fra mand til mand i sognet
og arbejdede for interesse for sagen, og det lykkedes at
skabe den fornødne tilslutning. Andelsmejeriet „Nord
høj“ i Store Tårøje blev rejst. I mere end tyve år viede
Hans Jensen det sine kræfter, dels for formand, men mest
som kasserer.
De første år var vanskelige for Marie og Hans Jen
sen, men Tårøjegården var en god gård. Forpagteren på
Vemmetofte havde i 1874 ladet jorderne fulddræne, og
året efter lod han bygge en stor stald og en stor lade,
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begge opført af Fakse kalksten. Hans Jensen byggede i
1903 nyt stuehus af røde sten, og i 1912 svinehus. Både
Marie og Hans Jensen var ofte hjemsøgt af sygdomme,
og i 1922 overlod de gården i forpagtning til datteren og
svigersønnen. De blev efter gammel skik boende på går
den til de døde. Hans Jensen den 7. marts 1939 og Marie
den 15. december 1946.
Brydninger,
Marie og Hans Jensens kirkelige tilhørsforhold blev
ikke uden brydninger. Under påvirkning af den fri- og
højskolebevægelse, de havde mødt i deres ungdom, slut
tede de sig ved deres giftermål til den nydannede grundt
vigske frimenighed i Sydstevns, og Hans Jensen påtog
sig sin part af den økonomiske forpligtelse ved kirkens
opførelse.
I 1894 byggede medlemmer af Stevns frimenighed
Stevns højskole, og til forstander valgtes Hans Jensens
søstersøn, cand. theol. H. P. Hansen Gjevnøe med frime
nighedspræst Karl Rønne som medarbejder. Denne ord
ning viste sig desværre i det lange løb at være uheldig.
Samarbejdet mellem den unge forstander og den ældre
medarbejder blev uholdbart, og efter et bittert opgør be
sluttede Gjevnøe at frasige sig stillingen som forstander.
(Han blev derefter sognepræst i Tim-Madum i Jylland
(1897—1905), senere i Grevinge i Odsherred (1905—
1927), hvor han ligger begravet). Efter denne kedelige
strid var der flere, som ikke mente, de kunde vedblive at
have Rønne til præst. De tænkte på atter at gå tilbage
til folkekirken. Det kunde dog ikke blive til deres eget
sogn, Smerup, hvor sognepræsten var pastor Funder. Ved
en tidligere lejlighed havde Marie lovet at bære et barn
over dåben i Smerup kirke. Pastor Funder nægtede da
at døbe barnet, når hun skulde bære det, „thi,“ sagde han,
„jeg kan jo ikke vide, om De er tyrker eller hedning.“ —
Det var en folkekirkepræsts syn på frimenighedsfolk
den gang!
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Marie og Hans Jensen følte sig naturligvis krænkede
over den bemærkning, der fulgte med nægtelsen. Derfor
kørte de en dag til Hylleholt for at tale med den grundt
vigske præst O. Jensen om det. Enden på drøftelserne
blev, at de besluttede at løse sognebånd til Hylleholt. Men
så opstod der andre vanskeligheder, idet provsten, provst
Oksen i Herfølge, af al magt satte sig imod det. Dette
gav anledning til mange skriverier, men pastor Jensen gav
ikke op, sagen gik til afgørelse i ministeriet, og udfaldet
blev, at provsten måtte bøje sig, og sognebåndsløsningen
kom i orden.
Marie og Hans Jensen hørte nu til Hylleholt i en å r
række, og deres søn, som gik på Hylleholt realskole, kon
firmeredes i Hylleholt kirke i 1903. 1 1908, da deres dat
ter skulde konfirmeres, var pastor Funder afløst af pa
stor H. P. Pontoppidan, og da der var en mil til Hylle
holt, ordnedes det således, at hun blev konfirmeret hos
pastor Pontoppidan. Dette førte til, at Marie og H. Jen
sen i nogle år havde tilknytning til både Hylleholt og Smerup, og ved deres sølvbryllupsfest i 1913 var begge præstefamiljer gæster. Efter at pastor Jensen havde taget sin
afsked, blev tilslutningen til Smerup endelig. Forholdet
til pastor Pontoppidan var det bedste, og Hans Jensen
var en tid medlem og Spjellerup-Smerup menighedsråd.
Det skal dog siges, at bruddet med Karl Kønne ikke
tillige betød et afgjort brud med gamle venner indenfor
frimenigheden — tværtimod — og da denne fejrede sin
25 års fest, havde Hans Jensen og hustru den glæde at få
tilsendt to adgangskort til festgudstjenesten i frikirken.
På et nyinddraget stykke jord ved en sydside af mu
ren om Smerup kirkegård valgte Marie og Hans Jensen
deres gravplads. Her begravedes Hans Jensen den 11.
marts 1939, 77 år gammel. Hans hustru begravedes der
den 21. december 1946, 80 år gammel.
De blev de sidste levende af slægtens ottende gene
ration. E t tidsskifte var afsluttet. Med niende generation
begyndte en spredning af slægten, og den følelse af sam69

hørighed, der hidtil havde præget den, blev efterhånden
vanskelig at opretholde.
Kulturminder,
Som så mange i slægten havde Marie og Hans Jensen
stor interesse for gamle minder. Da Hans Jensens søster
søn, gårdejer Niels Hansen, Egedesgård, i 1922 blev for
mand for det nystiftede Stevns Museum, betroede Marie
følgende gamle ting, stammende fra hendes fødehjem i
Arnøje, i museets varetægt:
1 ca. 200 år gi. dåbskjole (med lomme til brød og
mønt, syet med silke, pyntet med kulørte silkebånd, en
efterligning af gamle messehagler) 1 hue med guldnakke,
1 hue med sølvnakke 1 hue af sort silke, 1 hue af grøn
silke, 2 hagesløjfer, 2 børnehuer, 1 rød mønstret ulden
trøje, 1 grønt skørt, 1 livstykke, 1 lommetørklæde, 3 kors
klæder, 1 hovedlin, 3 halstørklæder, 1 skulderklæde, 1 ter
net hovedklæde, 2 andre hovedklæder, 4 silkeforklæder, 1
krukkebånd (brugtes ved barselbesøg) og 2 trekantede
hvide tørklæder.
Desuden findes der et grønt dækken med kroner og
heste i hjørnerne, årstallet 1857 og navnet SØREN PEER
SEN ARNØIE (hans hustru lod det lave efter hans død)
tillige Søren Pedersens hjorteskinds knæbenklæder, 2 gi.
langbordsduge med navne og årstal, samt håndarbejder
i linned.
Allerede i 1915 havde museumsinspektør Chr. Axel
Jensen, Nationalmuseet, Københvan, aflagt et besøg på
Tårøjegården for at se samlingen. Han skrev en del om
den. Dækkenet betegnede han som en stor sjældenhed, og
det blev siden udlånt til en udstilling på Nationalmuseet.
Disse hengemte, egnstypiske minder vidner om en
fin gammel bondekultur, som ublide kår ikke fik bugt med.
Kvinderne i de gamle bondeslægter satte en ære i at have
noget godt og smukt i deres kister. Så godt som alt var
hjemmeforarbejdet, og ovennævnte klædningsstykker vi
ser os kvindernes flid og skønhedssans i en tid, hvor kra70

vene til dem var meget store. De skulde både brygge, bage
og kærne smørret selv, malke og ved mange lejligheder
deltage i forskelligt udearbejde. Alligevel kunde de få tid
til at karte, spinde og sy, og ved tællepråsenes skær ud
førte de de fineste håndarbejder.
Danske bondeslægter skylder deres kvinder en tak,
som de vist aldrig har fået — for deres flid, deres tro
skab mod det nedarvede og for, hvad de bragte frelst gen
nem trange tider.
Navneskik og slægtsnavn.
Det har fra gammel tid været skik ved dåben kun
at nævne barnets fornavn(e), og iøvrigt ellers betegne det
ved faderens døbenavn med tilføjelsen af sen (søn) eller
datter. Derved fremkom de skiftende efternavne, som i
høj grad har vanskeliggjort en senere tids slægtsforsk
ning. I 1828 fremkom der en forordning til præsterne om,
at de ved dåben ikke alene skulde nævne barnets fornavne
men tillige et stam- eller slægtsnavn, som så siden skulde
følge barnets efterkommere. Forordningen blev meget lidt
fulgt men førte til, at de skiftende efternavne forsvandt,
datterbetegnelsen ophørte, og vi fik i Danmark et virvar
af sennavne som slægtsnavne.
De sidste i vor slægt, som fik faderens fornavn til
efternavn var brødrene Ole Jensen (1855) og Hans Jen
sen (1862).
Deres børn blev alle døbt Jensen.
I 1902 antog tre af Ole Jensens sønner Jens Jensen,
Poul Jensen og Hans Gudmund Jensen navnet „Filehøj“
som slægtsnavn for sig og efterkommere. Ole Jensens
fjerde søn, Andreas Jensen, ønskede ikke at tage navnet.
Han drev allerede på det tidspunkt en betydelig kreatur
handel og mente ikke, det var heldigt af ændre efternavn.
I 1914 fik imidlertid Andreas Jensens børn, Olga Marie,
Johannes og Sigrid Birgitte, samt Hans Jensens eneste
søn Jens Peter Jensen ligeledes bevilling til at føre nav
net Ellehøj som familienavn. Herved opnåedes, at slæg71

tens mandslinje fra Elverhøjgården blev samlet under et
fælles navn. Navnet er sikret for slægten ifølge loven om
navnebevilling af 1904. Omkring 1950 var slægten vokset,
så der var henved 40 bærere af navnet. En canadisk gren
af slægten har ændret navnet til det engelske „Ellehill“.
Det har indtil vore dage været sædvane, at ældste søn
nerne i slægten fik deres farfaders navn. Reglen blev dog
afveget for Jens Andersens ældste søns vedkommende.
Han blev opkaldt efter Ole Gudmandsen for at ære min
det om hans mors afdøde første mand. Fra Jens Glaussøn
i Olstrup og Olle Gudmandssøn i Nyby er navnene Jens
og Ole gået i arv gennem generationerne i de forløbne
300 år. På stamtavlen vil man iøvrigt kunne se, hvor al
mindelig opkaldelse efter slægtninge har været og sta
dig er.
II.
NIENDE OG FØLGENDE SLÆGTLED
Jens Jensen Ellehøj,
født 3. april 1876 Elverhøjgården, Barup.
hjemmedøbt 26. maj 1876,
død 28. juli 1959 i Canada.
Jens Ellehøj blev blandt det første hold elever, der
kom til at gå i den nyoprettede friskole i Barup, og fik
ligesom sine efterfølgende brødre den unge, dygtige Jens
Pedersen som lærer. Det blev en selvfølge, at han efter
endt skolegang kom til at arbejde i faderens mejeri. Trods
sin ungdom nåede han at blive bestyrer på dette, inden
det nedlagdes 1897. 10. december samme år overtog han,
endnu ikke fyldt 22 år, stillingen som mejeribestyrer på
det nyoprettede Frøslev andelsmejeri. Andelshaverne hav
de hidtil leveret deres mælk til Barup. 29. december viedes
han i Frederikskirken i København til Kathrine Hansen, i.
7. april 1877, datter af gårdejer Peder Hansen og hustru
Sidse Kristine Nielsen, Tungepil, Smerup.
Jens Ellehøjs trang til selvstændig virksomhed fik
ham til efter fire års forløb at opgive stillingen i Frøslev,
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og han købte et mejeri i Eskildstrup på Falster. Mælken
købte han i kontrakt af omboende landmænd. Han tik en
eksport af fløde i gang til Tyskland, hvilket gav stor for
tjeneste. E fter en halv snes års forløb solgte han imid
lertid mejeriet. Han kunde ikke komme overens med leve
randørerne om en ny kontrakt. De syntes vist, at han
tjente for meget. Han flyttede til København, hvor han
anbragte sin formue i grunde og i en fabrik. Det gik imid
lertid uheldigt, og formuen gik tabt.
Med hustru og fem ukonfirmerede børn flyttede han
til en af sin bror, Andreas gårde, men syntes at mulighe
derne i Danmark var for små, hvorfor han og hustru be
sluttede at udvandre til Canada. I marts 1914 i en alder
af 38 år drog han ud for at søge lykken i det fremmede.
Familjen rejste til ham året efter.
I Trochu Valley, Alta, i staten Alberta købte han
jord, 240 tdr. land for 19,000 kr. Han blev nu farmer.
Han var ikke længere helt ung, uvant hjemmefra med
hårdt legemligt arbejde, men han tog fat med ukuelig
nergi under barske vilkår, trofast hjulpet af hustru og
børn, købte og forpagtede mere jord, så han efterhånden
rådede over et storbrug. Første verdenskrig gav stigende
priser på landbrugsprodukter, og i løbet af nogle år var
han atter en velstående mand.
To gange besøgte han Danmark, første gang sammen
med sin hustru. I 1938—39 var de begge på et langt besøg
i Argentina hos deres to børn, Sigrid og Olav, som begge
er gifte og bosatte der. Hustruen døde 16. marts 1941,
hvilket var et hårdt slag for ham. Han solgte derefter
farmen og flyttede hen i nærheden af datteren Annette
og svigersønnen, som havde købt farm i kolonien Dalum,
hvor han byggede sig et hus. Her, hvor der bor mange
danske og er danske kirke, følte han sig hjemme. På den
danske kirkegård her var hans hustru blevet begravet.
Jens Ellehøj bevarede op i årene en levende interesse
for nationale, sociale, politiske og kirkelige spørgsmål,
derom vidner hans mange breve til hjemlandet.
73

I foråret 1950, da han var 74 år gi. besluttede han
sig for en rejse til Danmark. Han vilde se sit fædreland
endnu engang. Sommeren tilbragte han hos slægt og ven
ner og på rejse rundt om i landet. Det var øjensynligt,
at gensynet og minderne gjorde et stærkt indtryk på ham.
I november rejste han tilbage til sin familje og det
land, der var blevet hans andet fædreland.
E fter at have været enkemand i 18 år døde han 28.
juli 1959 og begravedes ved sin hustrus side 83 år gi.
(Bethlehem lutheran church).
Andreas Jensen,
født Elverhøjgården, Barup, 16. juli 1879,
døbt Hellested kirke 28. oktober 1879,
død 5. aug. 1952, begr. 9. aug. 1952, Roholte.
Andreas Jensen gik i den af faderen oprettede fri
skole. Som ganske ung bestyrede han fødegården for sin
moder, der var enke, og det var meningen, at han engang
skulde overtage den. Denne plan ændredes, da han for
lovede sig med Elise Marie Pedersen, f. 14. febr. 1880,
datter af gdr. i Barup, Jørgen Pedersen og hustru, Maren
Sophie Larsen. — De var næstsøskendebørn. Som ganske
ung pige var Elise kommet til Skovbækgård i Orup. Her
boede en moster, som var barnløs, og gården var tiltænkt
Elise. Hendes og Andreas Jensens bryllup stod den 27.
sept. 1900, og efter mosterens død overtog de gården.
Skovbækgård, Orup, Roholte sogn, Faxe herred, matr.
nr. 9a, hartkorn ca. 5 tdr. 7 skæpper, er på 63 tdr. Id.,
deraf er 7 tdr. Id. skov. Gården har hørt under Gaunø
og var i 1803 bortfæstet til Hans Hemmingsen, som ca.
1814 afstod fæstet til Peder Jacobsen. Hans søn, Jacob
Pedersen, købte gården til ejendom i 1878. Han døde 1886.
Ved hans enkes død i 1899 arvedes gården af søsterdatte
ren Elise.
Andreas Jensen var i en årrække en meget kendt
handelsmand, som drev en omfattende handel med heste
og kvæg, og han ejede en tid flere ejendomme, bl. a. Røn74

nede Damgård. Da prisfaldet kom efter første verdens
krig, lagde han handelen på hylden og helligede sig drif
ten af sit landbrug. Markerne dyrkede han hovedsagelig
med frø og korn, og han opdrættede svin i stor stil. Går
den byggede han op efter en brand. — 1 ofentlige anlig
gender tog han ikke megen del.
Efter hans død 5. aug. 1952 overtoges gården af hans
yngste søn, Poul Jensen Ellehøj, født 10. juni 1916.
Poul Jensen Ellehøj,
født 29. dec. 1880 Elverhøjgården., Barup,
døbt Hellested kirke 29. m arts 1881,
død Sumatra 23. sept. 1943.
Efter endt skolegang i Barup friskole arbejdede Poul
Ellehøj en tid hjemme på gården, men da hans lyst stod
til bogen, drog han efter samråd med sin morbror, der
var læge, til København, gik på Døckers kursus, hvorfra
han blev student, og i 1909 tog han medicinsk embedsexamen. En kort tid var han kandidat på Blegdamshospi
talet, men længtes ud. Han skrev til koloniministeriet i
Haag og efter at have været på session i Holland, drog
han som militærlæge til Hollandsk Indien. Han var først
3 år på Java, derefter 3 år på Borneo, senere 2 år på
Flores og Timor. På Flores oplevede han 1910 sidste akt
af kampen mod de indfødte. 1 1911 tog han sin tørn i be
kæmpelsen af en koleraepidemi, der bortrev store dele af
befolkningen. 1913—14 oplevede han på Borneo opstanden
mod de hvide, som endte med de hollandske troppers sejr.
For sin medvirken som militærlæge dekoreredes han med
det hollandske krigskors for sejrrige felttog.
Til julen 1914 kom han hjem på orlov og rejste et
år senere tilbage og blev ansat på militærhospitalet Buitenzorg på Java. Her oplevede han den voldsomme influenza
epidemi i 1917—18 og tog i 1918 sin afsked, rejste over
Kina og Japan til Canada, hvor han besøgte sin bror, Jens
Ellehøj. Rejste derpå til U.S.A. og kom hjem 8. nov. 1918
efter en farefuld rejse, just som første verdenskrig var
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ved at slutte. Hans rejseskildring fra denne færd kan
læses i Østsjællands Folkeblad.
Poul Ellehøj giftede sig 1. jan. 1919 med sin kusine,
som også var læge, Estrid Jensen, født 6. febr. 1893, dat
ter af læge Jens Jensen og hustru Petra Margarita Hen
riksen, Store-Heddinge. 1919 og 1920 var han praktise
rende læge i St. Heddinge, men, som han selv sagde. „St.
Heddinge passede ikke til mig, og jeg passede ikke til St.
Heddinge“,og da han fik tilbud om at være vikar på et plan
tagehospital på Sumatra, sagde han straks ja. På dette
store centralhospital, Aier Tawar, Tandjong Poera, blev
han overlæge i 1921 og virkede her til sin død med af
brydelse af to Danmarksbesøg, sidst i 1934.
Poul Ellehøj var en flittig skribent. Hans artikler i
danske dagblade om forholdene i Østen blev læste med
interesse. Han var formand for Skandinavisk Forening
på Sumatra og repræsentant for Dansk Samvirke. 1 1931
udnævntes han til Ridder af Dannebrog og i 1934 blev
han dansk konsul for det nordlige Sumatra, efter at han
havde fungeret som sådan siden 1. dec. 1927. E fter sit
besøg i Danmark i 1934 samarbejdede ham med experter
og autoriteter (landbrugs- og udenrigsministerierne) her
hjemme for at finde nye markeder i Østen for danske pro
dukter, men krigen kom og ødelagde alle forarbejder. Japa
nernes besættelse af Sumatra bragte svære dage for Poul
Ellehøj og hustru. Han døde af lungebetændelse 23. sept.
1943. Hans enke nåede efter at have gennemgået mange
lidelser hjem til Danmark, da krigen var forbi. Deres 3
børn opholdt sig i Danmark under krigen.
Poul Ellehøj var i hele sin udlandstid en flittig brev
skriver. I reglen sendte han et par breve om måneden til
fødehjemmet, hvor hans mor levede til 1939. Resultatet
er blevet en vældig brevsamling, nu i brorsønnen mag. art.
Svend Ellehøjs varetægt, og disse breve vil kunne være et
vægtigt kildemateriale til belysning af forholdene i Hol
landsk Østindien gennem en menneskealder.
Om Poul Ellehøjs lægevirksomhed på Sumatra læs
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forfatteren Olaf Lincks kronik i ,,Nationaltidende“ for
26. jan. 1944.
Hans Gudmund Jensen Ellehøj,
født. 25. april 1883 Elverhøj gården, Barup,
døbt Hellested kirke 5. juni 1883,
død 6. aug. 1960 Hellested.
Hans Ellehøj var, efter endt skolegang i friskolen,
hjemme på gården til 1900. Da kom han i mejerilære hos
sin ældste bror, Jens Ellehøj, der var bestyrer på Frøslev
andelsmejeri. Efter 3 måneders uddannelse ved ostepro
duktionen mente broderen, at han var dygtig nok til at
overtage osteproduktionen på osteriet „Svanholm" på
Tørringegnen i Jylland, hvilket broderen tillige havde i
forpagtning. Hans Ellehøj var på dette tidspunkt kun 17
år og 4 mdr. gammel, men experimentet lykkedes så godt,
at han blev der et år. Da bestemtes det, at han skulde
være den af brødrene, der engang skulde overtage føde
gården. Men først tog han en vinter på Askov højskole
og kom så i 1902 på sin 19-årige fødselsdag hjem til sin
mor for at bestyre gårdens drift.
19. jan. 1907 giftede han sig med Karen Marie Thom
sen, født 5. marts 1886, datter af gårdejer Thomas Feter
Thomsen og hustru Ane Kirstine Nielsen, Hovgård,
Frøslev.
I 1908 fik han den tanke, at flæskeprisernes sving
ninger formede sig på en temmelig bestemt lovbunden
måde. På grundlag at flæskenoteringerne for en årrække
udarbejdede han et kurveblad over disse svingninger og
kom til det resultat, at priserne bevægede sig i temmelig
regelmæssige kurver, dels inden for året og dels på læn
gere tid i fireårige perioder. Ud fra dette udnyttede han
de skiftende konjunkturer (bl. a. ved afholdelse af perio
diske gylteauktioner) og undgik tab i faldende perioder
og fik forøget fortjeneste i stigende.
I 1912 indvalgtes Hans Ellehøj som medlem af Helle
sted sogneråd.
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Omtrent samtidig begyndte interessen for landdi
strikternes elektricitetsforsyning at vågne.
Sammen med proprietær N. J. Andersen, Snedkærgård, rejste han rundt i Østsjælland og arbejdede for op
rettelsen af et højspændingsværk, og da Sydøstsjællands
Elektricitets A/S (SEAS) blev stiftet blev N. J. Ander
sen formand, grev Moltke, Tryggevælde, næstformand og
Hans Ellehøj kasserer i den første bestyrelse.
I 1922 afløste han grev Moltke som næstformand.
I 1939 efter proprietær Andersens død, valgtes han
til formand, just på en tid, hvor store opgaver kom til at
foreligge, bygningen af Masnedø-værket, brændselsforsy
ningen til værket under krigen, inddragelsen af LollandFalster under strømforsyningsområdet m. m. — .—
Hans Ellehøj har siden 1915 været formand for Barup
brugsforening, som har til huse i den nedlagte friskole.
I nov. 1922 blev han af en nabo tilbudt at købe et
jordstykke på 36 tdr. Id. Gårdens areal blev herved på ca.
100 tdr. Id. I 1942 og 43 ombyggede han to af gårdens
længer, så de blev store og tidssvarende.
Hans Ellehøj udnævntes 1943 til Ridder af Danne
brog.
Til hans 60 års fødselsdag skrev Østsjællands Folke
blad følgende:
60 år.
Hans Ellehøj, Barup, formanden for Sydøstsjællands
Elektricitetsværks bestyrelse, fylder påskedag den 25.
april 60 år. Hans Ellehøj sidder på fædrenegården i Ba
rup, en stor og veldreven gård af stevnsk jord, hvorpå
det virkelige Elverhøj ligger. Men iøvrigt tilhører han en
i Stevns så udbredt slægt, at der vel næppe er noget sted
i denne landsdel, hvorfra han ikke kan se en skorstenspibe,
hvorunder der bor en nærmere eller fjernere slægtning.
Og det giver følelse af samhørighed med egnen og jorden.
Hans Ellehøj er da også en typisk stevnsbo, frisk og åben,
talende frit fra leveren ofte med en lille harmløs satirisk
trod i det sagte. Der skal ikke stikkes noget under stolen,
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det skal frem alt sammen, direkte eller indirekte med et
lunt blink i øjet — sådan er stevnsboen. Og sådan er den
60-årige Hans Ellehøj, som han var for tredive år siden.
Han har passet sin gård, siddet i sognerådet, men iøvrigt

Hans Ellehøj. E fter maleri af Jørgen Åbye.

ikke været den, der altid talte med om offentlige anliggen
der, før bevægelsen for et højspændingsværk, der kunde
yde elektricitet til alle landbrug, kom op. Det vakte hans
interesse, og han var med i agitationen fra den første dag.
Han var med både at rejse interessen for sagen og imødegå
vanskelighederne, da de meldte sig. Det er derfor med
fuld ret, at han nu efter Andersen, Snedkærgårds, død
har beklædt formandsposten i bestyrelsen og har vist, at
han forstår at klare både den saglige og den repræsen79

tative side af stillingen. Der er således grund nok til at
feste på 60 års dagen i Barup på søndag. Bestyrelsen vilde
have ladet male et portræt af sin formand til dagen, men
det ønskede Hans Ellehøj ikke. Han vilde ikke udstilles.
Han vil virke i det levende liv og ikke hænge på væggen.
— Hertil kan føjes, at da værket (SEAS) en halv
snes år senere havde bestået i 40 år, holdtes der i Haslev
en fest (dec. 1952), som formede sig som en hyldest til
Hans Ellehøj for hans 40 års medlemsskab af bestyrelsen,
deraf de sidste 13 år som formand, og ved denne lejlighed
afsløredes et maleri af ham, udført af maleren Jørgen
Åbye, til ophængning i drektionsværelset. Næstformanden,
godsejer Lemvigh, Tryggevælde, foretog afsløringen, holdt
en personlig præget tale for formanden og overrakte ham
et guldur. Repræsentantskabets formand, gdr. C. Jacob
sen, Alslev, holdt ligeledes en hyldesttale og overrakte ham
en guldurkæde. F ra SEAS’ personale hk H. Ellehøj af
overingeniør Lauritzen overrakt en smuk boggave, og af
direktonen en blomsterkurv. Desuden holdtes en række
taler. — Til indledning af festen havde H. Ellehøj holdt
et foredrag om værkets problemer i fortid og nutid. —
(Se iøvrigt Østsjællands Folkeblad 20. dec. 1952).
Ministeriet for offentlige arbejder udnævnte i 1953
Hans Ellehøj til medlem af elektricitetsrådet for perioden
1953—59. Andre hverv: Formand for danske Oplandscen
traler og Forsyningsselskaber, bestyrelsesmedlem i Danske
El-værkers Forening, medlem af Kraftimports bestyrelse
samt næstformand i Hellested menighedsråd.
I 1957, da Hans Ellehøj var 74 år, og helbredet ikke
længere var så godt, nedlagde han alle sine hverv. Også
gårdens drift ønskede han at frigøre sig for. Han købte
et hus i Hellested by, mellem Barupvejen og kirken, og
hertil flyttede han og Karen Marie 1. m arts 1958.
6. aug. 1960 døde han og blev 10. aug. begravet i sine
fædres gravsted på Hellested kirkegård.
Dattersønnen, cand. agro. Bent Boye Andersen, som
siden 1. m arts 1958 havde haft Elverhøj gården i forpagt80

ning, overtog derefter sammen med sin hustru Karen, f.
Olsen, gården som ejendom 1. m arts 1961.
Jens Peter Jensen Ellehøj,
født 9. april 1889 Tårøjegård, Smerup sogn,
døbt. 2. juni 1889 Stevns Frimenighedskirke.
J. P. Ellehøj gik i skole i Store-Tårøje og Hylleholt
Kost- og Realskole, hvor han i 1904 tog præliminæreks-

Hvor fortid og fremtid mødes. — Billede fra Elverhøjens top med
Troldekedlen mellem Hans Ellehøjs oldebørn, seksårige Bjørn og
treårige Bo. (1962).

amen. — 17 år gammel var han elev på Vallekilde høj
skole og 19 år gammel på Ladelund landbrugsskole, Jyl
land. Var som ung medstifter og formand for Mational
Ungdomsforening, Lille 'Tårøje, en forening som i en år
række formåede at samle egnens ungdom til oplysende
møder.
5. april 1918 viedes han i Gadstrup kirke til Mary
Kirstine Hansen, født i København den 1. marts 1887,
datter af vognmand (senere gårdejer i Bror dr up) Jens
Hansen og hustru Anna Caroline Dilling.
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De boede det første år på Tårøjegård, købte så i
1919 en gård på 48 tdr. Id. i Gamløse på Orø i Holbæk
fjord og året efter tillige nabogården på 62 tdr. Id og drev
dem begge til de solgtes i 1924 og 1925. Var medlem af
Orø menighedsråd.
Derefter købte han i 1925 gården Hammershus i StoreTostrup sogn, Midtsjælland, og på denne gamle historiske
gård øvede han og hans hustru deres livsgerning i 21
år. — Offentlige hverv fra denne periode: formand for
Venstre Vælgerforening, sognerådsmedlem, formand for
Stestrup Andelsmejeri, bestyrelsesmedlem i Hagelskadeforskringen for Præstø m. fl. Amter, medstifter af og
bestyrelsesmedlem i Skovdyrkerforeningen for det nord
lige Sjælland (Småskovsforening).
J. P. Ellehøj kom i 1944 ud for et ulykkestilfælde
(kraniebrud og hjernerystelse), hvis følger ikke syntes
at ville fortage sig. Dette var medvirkende årsag til, at
han og hustru i 1946 besluttede at sælge gården. 1 sin
meddelelse om gårdens salg skrev Holbæk Amtstidende
følgende :
Hammershus, St. Tåstrup sogn, er af ejeren, pro
prietær Ellehøj, solgt til godsejer Friis-Thorsen, Ve
stensborg, Falster. Arealet er 128 tdr. Id, deraf 8 tdr.
Id skov. Overtagelsen finder sted 1. juni.
Hammershusgårdens historie er meget gammel.
Oprindelig var den kongelig rejsegård. Den hørte fra
1256 under Set. Clara kloster i Koskilde, indtil den ved
reformationen kom under kronen, hvorfra den ved mage
skifte 1569 kom under Københavns Universitet. Uni
versitetet solgte gården i 1800, og den har siden været
i privat eje. På Hammershus er landskabsmaleren P. U.
Skovgaard født den 4. april 1817. Propr. Ellehøj har
haft gården siden 1925.
Proprietær Ellehøj og hans hustru, der nu flytter
fra egnen, vil blive savnede, de har begge deltaget me
get i egnens åndelige og politiske liv og er afholdt og
agtede af alle. J. Ellehøj er bl. a. formand for Stestrup
82

mejeri og afløses her af næstformanden gdr. Bjerre. —
J. P. Ellehøj købte i 1946 ejendommen Lykkesholms
Alle 16—16A, København, og villaen „Stavedhus“ øst for
Haraldsted sø, hvor han og hustru boede i fem år, hvor
efter de tog ophold i København, i villaen Engdraget 65,
Valby og fra 1957 i Lykkesholms Alle 16A.
Han har skrevet en samling digte og slægtshstorie,
desuden artikler om lokalhistorieske emner i Østsjællands
Folkeblad og Holbæk Amtstidende.
Martha Marie Jensen,
født Tårøjegården 20. august 1894,
døbt Stevns Frikirke 7. oktober 1894.
Skolegang i Store Tårøje skole. Hun var i sommeren
1911 husholdningselev på Vemmetofte kloster og var i
vinterhalvåret nov. 1911 til maj 1912 i huset hos sin fæt
ter pastor H. P. Gjevnøe i Grevinge præstegård i Ods
herred. I sommeren 1914 var hun i 3 mdr. elev på Ky
højskole i Jylland og 3 mdr. i huset hos pastor O. Jensen,
København, forhen Hylleholt.
25. april 1919 viedes hun i Smerup kirke til Hans
Søren Nielsen, født 29. maj 1894, Hovmarksgården i Tågerug, søn af gdr. Jens Søren Nielsen og hustru Ane Nielsen,
f. Olsen. De overtog Tårøjegården, først i forpagtning og
senere, efter Marie og Hans Jensens død, som eje. Hans
Nielsen har nybygget gårdens østre længe og rørlagt en
gennem marken gående hovedgrøft. Af Hans Nielsens of
fentlige hverv kan nævnes : formand for Nordhøj Andels
mejeri 4 år, medlem af Spjellerup-Smerup sogneråd 10 år,
skatterådsmedlem 6 år, samt menighedsrådsmedlem.
Hans Nielsen købte 1951 en ejendom ved indkørselen
til gårdens mark, og hertil flyttede han og Martha i 1953
efter at have forpagtet Tårøjegården til deres søn Jens
Børge Nielsen og hustru Tove Elise, f. Nielsen.
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NÆSTVED KØBSTADS ÆLDSTE SEOL
Ved Hugo Stehkämper.
or første gang bringer Historisk Samfunds årbog her
med en artikel, som er oversat fra et fremmed sprog.
Archivrat Hugo Stehkämper, Köln, sendte oprindelig sin
artikel: „Frühe Siegel der Stadt Naestved (1280) mit
geteilt von Hugo Stehkämper“ til det danske rigsarkiv,
som henviste til Det kongelige danske Selskab for Fædre
landets Historie; man havde tænkt sig, at artiklen kunne
optages i selskabets tidsskrift „Danske Magazin“. Det
drejede sig om nogle breve, omhandlende en arvesag mel
lem to tyskfødte borgere i Næstved og deres søskende
i Köln.
Da brevene ikke var optaget i det danske diploma
tarium, samlingen af middelalderlige breve, og desuden
var forsynede med et Næstved bysegl, ca. 140 år tidligere
end det ældste hidtil kendte (som i øvrigt var blevet gen
givet tidligere i Danske Magazin VI), havde artiklen stor
interesse. Men da Danske Magazin ikke var i stand til
at bringe den de første tre år, da brevene allerede var
gengivet (på latin) i et tysk tidsskrift, og da endelig
Danske Magazin ikke plejer at bringe billeder, henvendte
sekretæren i Det kgl. danske Selskab, fil. d:r. Georg Galster sig til Historisk Samfund for Præstø Amt og fore
spurgte, om artiklen havde interesse for os.
Redaktionen for årbogen kendte godt de tre breve

F
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og havde for et par år siden ladet dem oversætte med ud
givelse for øje ; men da stoffet krævede en indledning med
redegørelse for de særlige retsforhold i Köln, var brevene
indtil videre holdt i beredskab. Det fremgik i øvrigt af
det tyske tidsskrift, at brevene var forsynede med segl;
men vi kendte ikke seglets udseende fra nogen afbildning.
Da dr. Galsters tilbud forelå, stillede man sig derfor
straks positivt fra redaktionens side. Forhandlingerne med
dr. Stehkåmper om artiklens gengivelse i årbogen skete
med overarkivar, dr. Henry Bruun som mellemmand. På
den ene side måtte man sikre sig den tyske forfatter en
videnskabelig forsvarlig udførelse af hans artikel. Men
på den anden side måtte stoffet gengives på en sådan
måde, at artiklen ville være af interesse for årbogens læ
sere. Kilderne, der for en del er meget ensformige, måtte
oversættes til dansk; de er trykt med petit og kan over
springes af den, hvem de ikke interesserer tilstrækkeligt,
men giver iøvrigt et billede af, hvordan en arvesag be
handledes i det middelalderlige Köln.
Under redaktionsarbejdet kom Heraldisk Tidsskrift
med i billedet, idet redaktør Tito Achen blev bekendt med
dr. Stehkåmpers fremdragelse af det hidtil ukendte Næstved-segl. Da redaktør Achen netop havde udarbejdet en
artikel „Himmeriges Nøgler og Næstved Byvåben“, som
forelå i korrektur og skulle trykkes i Heraldisk Tidsskrift,
var han levende interesseret i det nyopdukkede segl. Dr.
Stehkåmper gav sin billigelse til, at seglet måtte gengives
og omtales i Heraldisk Tidsskrift, før doktorens egen
artikel forelå i Historisk Samfunds årbog, og redaktionen
af årbogen havde intet herimod, idet redaktør Achens be
tragtninger således kunne inddrages i vor artikel.
Dr. Henry Bruun har foretaget en ændring af be
gyndelsen og slutningen i det tyske manuskript, og dr.
Stehkåmper har godkendt dette. Det øvrige af artiklen
er oversat fra tysk af lektor Aage Pors, Næstved. De la
tinske bilag er gengivet på dansk af cand. mag. C. Wassmann, Sorø, og adjunkt Kr. Olsen, Næstved. Dr. Bruun
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har ud fra sit store kendskab til middelalderlige breve
kunnet foreslå oversætterne visse ændringer.
Der skal herved bringes en tak til de ikke helt få,
som har medvirket til, at dr. Stehkåmpers lille tyske a r
tikel med de latinske kildesteder nu kan foreligge på dansk
i Historisk Samfunds årbog.
Redaktionen.
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öln er en ældgammel by. Den kan følges helt tilbage
til år 38 før Kristi fødsel, da Romerne overflyttede
den germanske stamme ubierne fra højre til venstre Rhinbred. Sit navn fik den for over 1900 år siden, da kejser
Claudius her grundlagde en veterankoloni, Colonia Claudia
Ara Agrippinensis. Gennem de mange århundreder har
opgangs- og nedgangsperioder hyppigt vekslet; til de
første hører Karolingertiden (9. årh.) og højmiddelalde
ren. I det 13.—14. århundrede nåede indbyggertallet op
på ca. 30,000, og det var meget dengang; af Nordeuropas
byer nåede næppe andre end Paris, London, Gent, Brügge
og Ypern højere. Kölns borgere var kendt viden om for
deres handel og håndværk, og deres by var også et kultur
centrum. Inden for dens stærke mure virkede en hel række
af middelalderens største teologer, og fra 1248 begyndte
den vældige gotiske domkirke at hæve sig over dens tage.
Baggrunden for denne flersidige kraftudfoldelse var
et fast og velordnet bystyre, der udviklede sig i takt med
borgerskabets gradvise frigørelse fra ærkebispens over
herredømme. Selvstyrets ældste element synes at være de
forskellige kirkesogne; dertil kommer fra begyndelsen af
det 12. årh. en fælles borgerforsamling og først ca. 100
år senere et egentligt byråd. E t vigtigt organisatorisk led
var den institution, der med et vanskeligt oversætteligt
ord kaldes Schreinswesen1; dets funktion bestod i, at der
i de enkelte sogne valgtes særlige embedsmænd, som kon
trollerede og bogførte alle retsakter vedrørende fast ejen-
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dom. De dertil anvendte embedsboger, hvis indhold følge
lig i nogen grad kan minde om en senere tids danske skødeog panteprotokoller, er i overordentlig vid udstrækning
bevaret og udgør et endnu langtfra fuldt udnyttet retsog kulturhistorisk kildemateriale ; det lykkes stadig at gøre
værdifulde fund der.
Det må sikkert tilskrives et lykkeligt tilfælde, at man
blandt disse arkivalier også har fundet nogle oplysninger,
der berører de historiske forhold i den lille danske by
Næstved ved sydkysten af Sjælland ; dog kan det ikke un
dre, når man betænker, hvilken betydning det middel
alderlige Köln havde, og hvor langt dets forbindelser
nåede.
Det var et arvespørgsmål, der gav anledning til en
udveksling af dokumenter mellem de to byer. E t borger
ligt ægtepar i Köln, Heinrich og Kunigunde Mummart,
var afgået ved døden i begyndelsen af 1280 eller måske
noget før. I ægteskabet var 5 arveberettigede børn: Wil
helm, Matthias, Heinrich, Gobellin2 og Gertrud. Sidst
nævnte hørte ganske vist ikke mere til de levendes tal;
men hun havde efterladt sig to børn, Kunigunde og Jo
hannes, der kunne gøre krav på hendes arvelod3.
Heinrich kaldet Mummart
Wilhelm
~ Clementia

Matthias
~ Irmendrudc

Heinrich
~ Elizabeth

Kunigunde
Gobellin

Gertrud

( = Gottfried)

|

1) Gertrud
2) Lucia

Johannes Kunigunde

1) børn

Den samlede arv bestod først og fremmest i et hus i
Herzogstrasse, hvor det aføde ægtepar Mummart havde
boet. Desuden havde de efterladt sig to huse under et og
samme tag, ligeledes beliggende i Herzogstrasse, men i ret
ning mod Schildergasse. Da der jo i ægteskabet fandtes
fem børn, blev begge ejendomskomplekser hver opdelt i
fem dele. Først, nemlig den 25. m arts 1280, blev sønnerne
Wilhelm og Matthias’s arvespørgsmål afviklet over for de
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kompetente øvrighedspersoner1 i St. Columba-sognet5; til
syneladende boede sønnerne i Köln. Noget længere varede
det, indtil 17. 7. 1280, førend spørgsmålet om arven efter
bedsteforældrene blev bragt i orden for afdøde Gertruds

St. Columba, Urkunde Nr. 97. Seglet fra brev af
17. august 1280.

børn. Men længst har det varet, indtil 5. 4. 1281“, før der
blev truffet en bestemmelse angående den del af den fæd
rene arv, der tilkom brødrene Heinrich og Gobellin. Disse
var nemlig draget til Næstved i Danmark, og det varede
naturligvis en rum tid, førend efterretningen om deres
forældres død i Köln nåede dem. De må i hvert fald have
fået besked derom i beg. af august 12807, og man tør også
antage, at de har været underrettet om, at deres med89

arvinger i Köln havde solgt den del af den fædrene arv,
som disse kunne gøre krav på, til trediepart8, eller havde
til hensigt at gøre det9. „Danskerne“ har fundet det rig
tigt at handle på samme måde.
1 Köln skulle enhver ændring i et ejendomsforhold
være indført i skrinbogen for at have retsgyldighed ; det
var skrinøvrighedens opgave at passe på, at alt blev af
viklet, såvel sagligt som formelt, efter de foreskrevne reg
ler. Drejede det sig om et salg, var det nødvendigt at få
fastslået, at der ikke kunne herske nogen tvivl om sælge
rens hensigt. Wilhelm og Matthias kunne personlig over
for myndighederne i Köln bevidne deres vilje til at sælge;
med hensyn til Gertruds åbenbart endnu mindreårige børn
afgav Kölner domsmænd et tilsvarende vidnesbyrd10. Men
da Heinrich og Gobellin var bosiddende i Danmark, kunne
de kun afgive deres erklæring skriftligt. Da en sådan
måtte være bekræftet af en myndighed, der var berettiget
til at føre segl, henvendte brødrene sig til bystyret i den
gode stad Næstved, hvor de var bosat og nød borgerret.
Der udstedte man den 17. august 1280 et dokument til
byen Köln med anmodning om at være brødrene behjælpe
lig ved deres retssager11.
I Danmark havde man imidlertid ikke rigtig nogen
forestilling om gældende praksis i Köln skrinvæsen. Do
kumentet var blevet stilet til byen Köln, der i denne sag
ikke var den rette myndighed, og hvis ledende person
ligheder og korporationer desuden var blevet tituleret på
forkert måde, og man må antage, at det ganske simpelt
er blevet sendt videre til St. Columba-øvrigheden som den
rette myndighed ; dets bevarelse i arkivet dér beviser dette.
Men disse folk var ikke tilfredse med dets indhold; dets
erklæringer var holdt i altfor almindelige vendinger; det
tilkendegav ikke klart, at om der forelå en godkendelse
af det planlagte salg af andelene i husene. Dertil kom end
nu en vanskelighed for Gobellin, idet han havde indgået
et nyt ægteskab; i det første havde han imidlertid
børn, der ligeledes var arveberettigede12. Da embedsmæn90

dene afsluttede arvesagen for børnene Kunigundes og Jo
hannes’ vedkommende den 10. 10. 1280, har de åbenbart,
for at undgå yderligere forviklinger'3, anmodet deres skri
ver om at affatte dokumenterne i den form, man behøvede
dem. Disse er så sikkert blevet sendt til Næstved for at
blive forsynet med det nødvendige segl; senest den 5. 4.
1281 var de tilbage i Köln, hvor så også salget for de to dan-

St. Columba, Urkunde Nr. !)!). Seglet fra brev a f 11. okt. 1280.

ske brødre kunne bringes til en definitiv afslutning. De er
dog næppe blevet forsynet med segl på den af de to doku
menter angivne dato". Som i sin tid Næstved opfattede
forfatningsforholdene i Köln forkert, så sker det tilsva
rende denne gang i Köln med henblik på forholdene i
Næstved ; i begge tilfælde er de stedlige betegnelser ble
vet lagt til grund. Udfærdigelsen i to eksemplarer kan
måske forklares ved, a t det ene skulle forblive i Næstved
som bevisbilag. Her har man dog ikke været klar over,
at dette var hensigten, og har ladet begge dokumenter gå
tilbage til Köln.
Takket være den skildrede arvesag, hvor de to brødre
Heinrich og Gobellin modtog en arv efter deres forældre i
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deres fødeby Köln, er der bevaret aftryk af et Næstved
bysegl, som man indtil i dag ikke har haft kendskab til.
Medens dokumenterne allerede tidligere har været offent
liggjort15, uden dog at aftvinge større interesse i Danmark,
har man hidtil ikke kendt noget til seglene*).
Alle tre bevarede eksemplarer hidrører fra samme
stempel og viser — som det vil fremgå af omstående bil-

St. Columba, Urkunde Nr. 101. Seglet fra brev af
11. oktober 1280.

leder — samme mærke, nemlig korslagte nøgler over bøl
ger. De har i høj grad krav på opmærksomhed, allerede
i kraft af deres høje ælde. Ingen danske bysegl kan kon
stateres anvendt tidligere end 1275 (Københavns ældste
segl) og hidtil kun fem inden 13. årh.s udgang (nemlig
foruden det nævnte Roskilde 1286, Ribe 1295, Kolding og
det skånske Åhus med noget mere ubestemt datering).
Hertil er ganske vist at bemærke, at en sigilstampe (et
signet) meget vel kan være anvendt endog længe før det
første bevarede aftryk. Men dels må dette jo også gælde
Næstvedseglet, dels er det af stilistiske grunde usandsyn*') Se redaktionens forord.
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ligt, at nogen af stamperne til de fem ovennævnte bysegl
kan være graveret stort tidligere end 125016.
Dertil kommer et andet, ganske pikant træk, som i
hvert fald rent lokalhistorisk ikke er af mindre interesse.
Sammenholdes de nu fremdragne eksemplarer af Næstved-

Seglet fra brev af 2. juli 1421.
(Gengivet efter P. B. Grandjean: Danske
Købstæders Segl indtil 1660),

seglet fra 1280 (se omstående billeder) med det ældste hid
til kendte17, som hører til et brev fra 1421, kan der ikke
være mindste tvivl om, at de er aftryk af samme stampe.
Og dog er der en væsentlig forskel, idet seglet fra 1421
første gang viser en krone mellem de to nøglers kamme.
Engang i mellemtiden mellem de to årstal er altså dette
mærke ved gravering tilføjet i stampen. Om årsagerne
hertil kan man kun gætte. Den enkleste forklaring er vel,
at man har fundet tomrummet uskønt og ønsket at ud93

fylde det. Heraldikeren Sven Tito Achen, der nylig ind
gående har behandlet byvåbnet, byder på to andre tolk
ninger18 at vælge imellem. Den ene går ud på, at man har
søgt at nærme byens våben til Skovklosters abbeds, så
ledes som det kendes fra en nu forsvunden korstol i Herlufsholms kirke; i så fald er kronen en pavekrone. Den
anden mulighed er, at Næstvedborgerne under senmiddel
alderens kamp for frigørelse fra klostret har søgt støtte
hos kongemagten og givet udtryk for dette ved at tilføje
en krone i seglet. Vished bliver det vanskeligt at opnå.
BILAG 1.
Skrinbog 173 (oversat fra latin).
(393)
Vid, at efter Heinrich kaldet Mummart og hans hustru Kuni
gundes død er der tilfaldet deres søn Wilhelm og hans hustru Clementia en femtedel af 2 huse og grunde, sådan som de ligger under
ét tag foran og bagtil under jorden og højere oppe, beliggende i
Herzogstrasse og stødende op til den ovennævnte Heinrich kaldet
Mummart’s hus ligeoverfor Schildergasse, således at den overalt vil
tilfalde dem med al den ret, med hvilken hans forældre har haft
den, efter retfærdig fordeling; de vil eje den og vil kunne afhænde
den, hvorhen de ønsker det.
(394)
Vid, at efter ovennævnte Heinrich, kaldet Mummart og hans
hustru Kunigundes død, er der tilfaldet deres søn Matthias og hans
hustru Irmendrude ligeledes en femtedel i de ovennævnte huse og
grunde, foran og bagtil, under jorden og højere oppe, sådan som
de ligger dér, således at den overalt tilfalder dem med al den ret,
med hvilken hans forældre har haft den, efter retfærdig fordeling;
de vil eje den og vil kunne afhænde den, hvorhen de ønsker det.
(395)
Vid, at brødrene Johannes og Gerhard, børn af Nikolaj Smersnidere og hans hustru Kunigunde har tilkøbt sig hos Wilhelm og
hans hustru Clementia, Matthias og hans hustru Irmendrude de
ovennævnte 2 femtedele af de nævnte 2 huse og grunde, sådan som
de ligger dér foran og bagtil under jorden og højere oppe, således
at de får den i eje med al den ret, med hvilken de tidligere nævnte
har haft den, og de vil kunne afhænde dem, hvorhen de ønsker det,
dog med forbehold af retten til den faste grundafgift.
Vid, at de ovennævnte brødre Johannes og Gerhard har aftalt
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således indbyrdes, at hvis nogen af dem overlever den anden, vil
han frit eje de ovennævnte 2 femtedele i de ovennævnte huse og
grunde og vil frit kunne overføre dem, hvorhen han vil, med al den
ret med hvilken de besad den i fællesskab. Givet på Sancta Maria
Bebudelsesdag i det Herrens år 1280.
(396)
Vid, at efter Heinrich kaldet Mummart og hans hustru Kuni
gundes død er der tilfaldet deres søn Matthias og hans hustru Irmendrude en femtedel af et hus og en grund foran og bagtil under
jorden og højere oppe, sådan som den ligger i Herzogstrasse, hvil
ken var de ovennævnte Heinrich og Kunigundes bolig, således at de
vil eje den med al den ret, med hvilken hans forældre har haft den;
den tilfalder dem overalt med retfærdig fordeling. De vil kunne af
hænde den, hvorhen de ønsker det.
(397)
Vid, at efter den nævnte Heinrich kaldet Mummart og hans hu
stru Kunigundes død er en femtedel af et hus og en grund tilfaldet
deres søn Wilhelm og hans hustru Clementia, foran og bagtil, under
jorden og højere oppe sådan som den ligger i Herzogstrasse, hvilken
var de ovennævntes bolig, således at de vil eje den med al den ret,
hvormed dennes forældre har haft den, den tilkommer dem overalt
med retfærdig fordeling; de vil eje den og kunne afhænde den, hvor
hen de ønsker.
(398)
Vid, at Berwin, søn af Richwin kaldet Grin, har tilkøbt sig
hos Matthias, søn af Heinrich kaldet Mummart, og hans ovennævnte
hustru Irmendrude en femtedel af ovennævnte hus og grund, så
ledes at den tilkommer ham med al den ret, med hvilken de oven
nævnte har haft den overalt med retfærdig fordeling; han vil eje
den og vil kunne afhænde den, hvorhen han ønsker.
(399)
Vid også, at den ovennævnte Berwin har tilkøbt sig hos Wil
helm, søn af Heinrich kaldet Mummart, og hans hustru Clementia
en femtedel af et hus og en grund, foran og bagtil, under jorden
og højere oppe, sådan som den ligger på Herzogstrasse, hvilken var
bolig for Heinrich, kaldet Mummart, således at den tilfalder ham
med al ret, med hvilken de forudnævnte har haft den, overalt efter
retfærdig fordeling; han vil eje den og vil kunne afhænde den,hvor
hen det lyster ham.
Givet på dagen efter Margrethedag i det Herrens år 1280.
(405)
Vid, at efter Heinrich kaldet Mummart og hans hustru Kuni-
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gundes død er tilfaldet deres børn brødrene Heinrich og Gottfried
hver af dem én broderiod i det hus, som var bolig for deres oven
nævnte forældre, og hver af dem én broderiod i 2 boliger beliggende
under et tag, der støder op til den ovennævnte bolig ligeoverfor
Schildergasse, således at enhver af de ovennævnte drenge vil eje
sin lod i de ovennævnte boliger og grunde, foran og bagtil, neden
under jorden og højere oppe, sådan de ligger dér, med al den ret,
med hvilken deres forældre har haft den; de vil besidde den og vil
kunne afhænde den, hvorhen de vil.
(406)
Vid, at efter de ovennævnte Heinrich, kaldet Mummart, og hans
hustru Kunigundes død er en broderiod i de ovennævnte boliger og
grunde tilfaldet deres datter Gertrud, således at den nævnte Ger
trud vil eje nævnte broderiod med al den ret, med hvilken hendes
forældre har haft den, og hun vil kunne afhænde den, hvorhen hun
ønsker det.
(407)
Vid, at efter den ovennævnte Gertruds død er den ovennævnte
broderiod tilfaldet hendes børn Kunigunde og Johannes i den bolig,
som fordum tilhørte Heinrich, kaldet Mummart, og i de 2 oven
nævnte 'boliger og grunde, foran og bagtil, neden under jorden og
højere oppe sådan som de ligger dér, således at de nævnte børn vil
eje den ovennævnte broderiod med al den ret, med hvilken deres
moder har haft den, overalt hvor den vil tilkomme dem ved ret
færdig fordeling; og de vil kunne afhænde den, hvorhen de vil, så
dan som de retskyndige har bevidnet for os, at de ovennævnte børn
således har fået den i eje ved de retslærdes kendelse.
(408)
Vid, at Berwin, søn af den retslærde Richwin, kaldet Grin, har
tilkøbt sig hos Kunigunde og Johannes, den ovennævnte Gertruds
børn, den ovennævnte broderiod i bolig og grund, foran og bagtil,
nedenunder og højere oppe, sådan som den ligger i Herzogstrasse,
hvilken fordum var bolig for Heinrich, kaldet Mummart, således
at den nævnte Berwin vil opnå den ovennævnte broderiod i den
ovennævnte bolig med al den ret, med hvilken de ovennævnte børn
har haft den, og vil kunne afhænde den, hvorhen han ønsker det.
Givet på St. Gereons dag i det Herrens år 1280.
(414)
Vid, at efter den nævnte Heinrich, kaldet Mummart, og hans
hustru Kunigundes død er der tilfaldet deres sønner Heinrich og
Gottfried hver en femtedel af boligen og grunden, foran og bagtil,
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nedenunder jorden og højere oppe, sådan som den ligger i Herzog
strasse, som var deres forældres bolig, således at enhver af de
ovennævnte vil opnå sin del i den ovennævnte bolig, overalt hvor den
vil tilkommne dem ved retfærdig fordeling, og vil kunne afhænde
den, horhen han vil.
(415)
Vid, at efter Gertruds død, der var hustru til den ovennævnte
Gottfried, er der tilfaldet deres børn en femtedel af den oven
nævnte bolig og grund, således at de vil eje den med al den ret,
med hvilken deres forældre har haft den.
(416)
Vid, at de ovennævnte børn har overgivet og tilbageoverleveret
deres fader Gottfried, hvadsomhelst ret eller eje de har haft i en
femtedel af ovennævnte bolig og grund, således at han vil eje den
på retmæssig vis og vil kunne afhænde den, hvorhen han ønsker det.
(417)
Lad det være kendt, at Berwin, søn af Richwin kaldet Grin,
domsmand i Köln, har tilkøbt sig hos Heinrich og Elizabeth, dennes
hustru Gottfried og Lucia, dennes hustru og sønnerne af Heinrich,
kaldet Mummart, 2 femtedele af den ovennævnte bolig og grund,
således at den nævnte Berwin vil eje den på retmæssig vis og uden
modsigelse, og vil kunne afhænde den, hvorhen han ønsker, fordi
rådmændene og borgerskabet i Næstved har bevidnet dette for os
under deres segl.
(418)
Vid, at efter Heinrich, kaldet Mummart, og hans hustru Kuni
gundes død er der tilfaldet deres sønner Heinrich og Gottfried 2/.
af 2 boliger, der ligger under ét tag og de tilsvarende grunde, sådan
som de ligger i Herzogstrasse, stødende op til ovennævnte bolig
ligeoverfor Schildergasse, således at de vil eje dem på lovmæssig vis.
(419)
Vid, at efter Gertruds død, der var hustru til den ovennævnte
Gottfried, er der tilfaldet deres børn en femtedel af de nævnte 2
boliger og grunde, sådan som de ligger, således at de vil eje den på
lovmæssig vis og vil kunne afhænde den, hvorhen de ønsker.
(420)
Vid, at de ovennævnte børn har overgivet og tilbageoverleveret
Gottfried, deres ovennævnte fader, hvilkensomhelst ejendomsret,
de har haft til de ovennævnte boliger og grunde, således at han vil
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eje dem på lovmæssig vis og vil kunne afhænde dem, hvorhen han
ønsker det.
(421)
Vid, at Johannes, kaldet de Bunna, har tilkøbt sig hos Henrik
og Elizabeth, hans hustru, og Gottfried og dennes hustru Lucia
2 femtedele i de ovennævnte boliger og grunde, således at den oven
nævnte Johannes vil eje de ovennævnte 2 femtedele i de ovennævnte
boliger og grunde på lovmæssig vis og uden modsigelse og vil kunne
afhænde dem hvorhen han vil, fordi rådmændene og borgerskabet
i Næstved har bevidnet dette under deres segl.
Dette er skrevet dagen før palmesøndag i det Herrens år 1280.
BILAG 2
Brev af 17. august 1280, Næstved (Oversat fra latin).
Foged, rådmænd og bysamfund i staden Næstved beder foged (!)
og rådmænd i Köln om hjælp til deres medborgere Gobellin og Hein
rich ved ordningen af arvesagen efter deres i Köln afdøde forældre.
Foged, rådmænd og bysamfund i Næstved (latin Nestwith)
til de hæderværdige og gode mænd, foged og rådmænd, som bor i
Köln, hilsen og alt godt. Vi erklærer over for eder, hæderværdige
mænd, at vi nylig af gennemrejsende har erfaret, at vore elskede
medborgere, brødrene Gobellins og Heinrichs fader og moder, hvem
det efter landets skik retmæssigt tilkommer dem at arve, i eders
by er gået al kødets gang. Derfor har vi ment ved nærværende
brev indstændigt at burde bede eder, velbyrdige herrer, at I, for
vore bønners, tjenesters ydelse og kærligheds skyld, værdiges at
hjælpe vore ovennævnte medborgere Gobellin og Heinrich i deres
sags gode og lovmæssige førelse, hvormed vi ønsker særlig at være
dem til vilje for eder og eders. Vær endvidere forvisset om, at ailt
hvad de omtalte brødre mener at måtte anordne om førnævnte arv
skal i al evighed holdes for gyldigt, sikkert og frit for enhver for
dring, og dette bekræfter vi ved at vedhænge vor bys segl. Givet i
det Herrens år 1280, på ottendedagen efter den salige Laurentius
martyrs fest.
Udfærdigelse : Historiches Archiv der Stadt Köln, Columbaurkunden Nr. 97 ; pergament ;
et i pergamentstrimmel nedhængende rundt segl af farveløs voks. I feltet: 2 krydsede nøg
ler over bølger. Omskrift: -(- S’ : SIVIUM (!) • DE • NESTWETH. (Næstvedborgernes segl;
ordet „borgernes“ er på latin stavet med s i stedet for med c).

BILAG 3
Brev af 11. oktober 1280, Næstved. (Oversat fra latin).
Dommere, rådmænd og hele borgerskabet i Næstved by med
deler officialeme i St. Columbis sogn i Köln, at nogle af deres
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'medborgere over for dem har ført vidnesbyrd om salget af en andel
på V5 af et hus i Herzogstrasse i Köln til Berwin Grin.
Dommere*), rådmænd og hele borgerskabet i Næstved by til de
forstandige og retsindige mænd, samtlige officialer**), i den hellige
Columbas sogn i Köln, hilsen og alt godt. Ved nærværende brev til
kendegiver vi eder, hæderværdige mænd, at fremmødt i vor nær
værelse har Elisabeth, hustru til vor medborger Heinrich, søn af
Heinrich, kaldet Mumma/rt, borger i Köln, med sine børn, som hun
har med førnævnte Heinrich, og Lucia, vor ovennævnte medborger
Heinrichs broder Gottfrieds retsmæssige hustru samt endvidere
yiævnte Gottfrieds børn, som han fik med Gertrud, fordum hans
hustru, med deres nærmeste slægtninge lovet på deres egne og deres
nærmestes vegne at ville holde det salg, hvorved nævnte Heinrich
og Gottfried, deres mænd og fædre, til Berwin, søn af rådmand i
Köln Rich/win, kaldet Grin, havde afhændet to femtedele af et hus
og en grund, fortil og bagtil, nedentil og oventil, sådan som det
ligger i Herzogstrasse i eders sogn, og hvori deres forældre, Hein
rich, kaldet Mzcmmart, og hans hustru Kunigunde, borgere i Köln,
boede, for lovfast og gyldigt, således at førnævnte Berwin uden
krav eller fordring fra nogen skal komme i besiddelse af førnævnte
to femtedele af nævnte bolig med al den ret, hvormed de tilfaldt
de onvnnævnte brødre Heinrich og Gottfried ved deres førnævnte
forældres død, overalt hvor de ved ret skifte vil tilkomme ham, og
dette med hjemmel i nærværende brev, hvorved vi har ment at
burde vedhænge vor bys segl. Givet dagen efter den hellige Gereons
fest i det Herrens år 1280.
Udfærdigelse: Historisches Archiv der Stadt Köln, Columbaurkunden Nr. 99; perga
ment ; et i pergementstrimmel nedhængende rundt segl af farvelos voks. I feltet : 2 krydsede
nøgler over bølger. Omskrift: +- S’ : [SI]VIV[M ’ DE • NJESWETH.
Fra samme hånd findes i samme kildesamling under nr. 102 en anden udfærdigelse
af den samme skriverhånd, ligeledes med nedhængende farveløst vokssegl, så stærk ødelagt
at kun en rest er tilbage. Teksten afviger på visse punkter fra den foran gengivne.

BILAG 4
Brev af 11. oktober 1280, Næstved. (Oversat fra latin).
Dommere, rådmænd og hele borgerskabet i byen Næstved med
deler officialeme i St. Columbas sogn i Köln, at nogle af deres med*) Dommere (latin judices) er en misvisende titel, som skyldes
Kölnmyndighedernes manglende kendskab til forfatningsforhol
dene i Næstved.
**) Officialer (latin officiales) er der intet dansk ord for. Official
er i den kanoniske ret en benævnelse for biskoppens stedfor
træder på jurisdiktionens område. (Forklaringen er taget fra
Salmonsens leksikon).
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borgere over for dem har ført vidnesbyrd om salget af en andel
på 2/ 5 af to huse under et tag i Herzogstrasse i Köln til Johannes,
kaldet af Bunna.
Dommere, rådmænd og hele borgerskabet i byen Næstved (latin
Nesterwith) til de retsindige og gode mænd, samtlige officialer i
den hellige Colombas sogn i Köln, hilsen med al kærlighed. For
eder, gode mænd, erklærer vi ved nserv ær ende skrivelse, at Elizabeth,
hustru til vor medborger Heinrich, søn af Heinrich, kaldet Mummart, fordum eders medborger, med sine børn og nærmeste slægtvinge, samt Lucia, førnævnte Heinrichs broder og vor medborger
Gottfrieds retmæssige hustru, og dertil nævnte Gottfrieds børn,
som han havde med Gertrud, fordum hans hustru, sammen med sine
nærmeste slægninge og medarvinger fremmødt i vor nærværelse
har lovet at ville holde og anse for gyldigt det salg, hvorved oven
nævnte Heinrich og Gottfried til eders medborger Johannes, kaldet af
Bunna, havde afhændet to boliger under ét tag, beliggende i Herzog
strasse hen mod Schildgasse ved siden af deres forældres tidligere
bolig, og som kom i samme Heinrichs og Gottfrieds besiddelse ved
der forældres, Heinrichs, kaldet Mummarts, og hans hustru Kuni
gundes, død, således at nævnte Johannes skal komme i besiddelse
af de nævnte to femtedele i det nævnte hus uden krav eller fordring
fra nogen. Og dette tinder vidnesbyrd af nærværende skrivelse, hvor
ved vor bys segl er vedhængt. Givet dagen efter den hellige Gereons
fest i det Herrens år 1280.
Udfærdigelse: Historisches Archiv der Stadt Köln, Columbaurkunden Nr. 100; perga
ment; et på pergamentstrimmel nedhængende rundt segl i farveløs voks, ødelagt i randen.
I feltet kan tydeligt ses to krydsede nøgler over bølger.
Fra samme hånd findes i samme kildesamling under nr. 101 en anden udfærdigelse af
den samme skriverhånd, med samme nedhængende farveløse vokssegl, af hvis omskrift der
endnu kan tydes: [-J-] S’ : [SIVI]VM * DE NESTWETH. Denne anden udfærdigelse inde
holder i forhold til den første visse tekstafvigelser.

NOTER:
1. En god oversigt over skrinvæsenet bringes i indledningen til
Hans Planitz u. Thea Buyken: Die Kölner Schreinbücher des
13. und 14. Jahrhunderts (Publikationen der Gesellschaft für
Rheinische Geschichskunde XLVI), Weimar 1937; på siderne
31—34 findes også en oversigt over litteratur, der behandler
dette emne.
2. Navneformen støtter sig på angivelsen i det i Næstved ud
stedte brev (bilag 2), da bæreren af navnet må være mere kendt
i den danske by end i Köln; her benævnes han altid Gottfried
bilag 1 nr. (405), (414) — (421).
3. Bilag 1 nr. (406) — (408).
4. Om Kölner-sognenes forhold til bykommunen : Thea Buyken und
Hermann Conrad; Die Amtleutebücher der Kölnischen Sonder100

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

gemeinden (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge
schichtskunde XLV), Weimar 1936; endvidere Franz Steinbach:
Der Ursprung der Kölner Stadtgemeinde, Rheinische Vierteljahr
blätter 19, 1954, side 273—285. Det først 1886 fremdragne Columbia-arkiv er offentliggjort af Leonard Korth: Das Schreins
archiv der Pfarrei S. Columbia in Köln, Mitteilungen aus dem
Stadtarchiv von Köln, Bd. IV, Heft. 10, 1886, s. 92, og Robert
Hoeniger: Urkunden und Akten aus dem Amtleute-Archiv des
Kolombia-Kirchspiels zu Köln, Annalen des historischen Ver
eins für den Niederrhein 46, 1887, s. 72—122.
Bilag 1 nr. (393) — (399).
Datoangivelsen i bilag 1 nr. (421) skal henføres til år 1281,
da Köln i det 13. århundrede havde påsketerminen som årets
begyndelse.
Bilag 2.
Wilhelm og Matthias allerede den 25. marts 1230, slm. bilag 1
nr. (395), (398) — (399).
Den afdøde Gertruds børn den 10./10. 1280; sml. bilag 1 nr.
(408).
Bilag 1 nr. (407).
Bilag 2.
Bilag 1 nr. (415) — (416). (419) — (420).
Bilag 1 nr. (405).
Bilag 3 og 4.
Sml. ovenfor anm. 4.
P. B. Grandjean: Danske Købstæders Segl indtil 1660', Køben
havn 1937, s 14, jfr. s. 26, 28, 36 f., 47.
Sst., s. 33 f. og tavle 12 f.
Heraldisk Tidsskrift I, 1962, s. 268.

101

LITTERATUR OM PR Æ STØ AMT
1961—62
Ved A. Strange Nielsen.
Knud Banning: FORSAMLINGER OG MORMONER, ud
givet af „Institutet for dansk Kirkehistorie“. I året 1854
begyndte mormonerne et stort missionsfremstød i Dan
mark ved udsendte missionærer fra Salt Lake City i USA.
I hvert sogn kom der mormon-prædikanter, som holdt
møder. Præsterne i alle sjællandske sogne blev anmodet
om at indsende beretning om virksomheden i deres sogne,
samtidig skulle de berette om baptister, gudelige forsam
linger o. lign. En lang række af disse indberetninger er
bevarede og gengives i bogen. For Præstø amts vedkom
mende er der beretninger fra 39 pastorater samt yder
ligere en erklæring fra hvert af amtets provstier. E t stort
og interessant stykke kulturhistorie fra amtet, dets her
reder og sogne er hermed stillet til rådighed for alle hi
storisk interesserede.
Knud Banning: DE SJÆLLANDSKE VÆKKELSER, ud
givet af „Institutet for dansk Kirkehistorie“. I første
halvdel af forrige århundrede gik de gudelige vækkelser
som en vældig bevægelse gennem mange egne af Danmark.
Den her foreliggende bog er bind 2 i et 6-binds værk om
hele landet. Vækkelserne betød, at folket selv personligt
kom til at føle et ansvar overfor Gud og følte, at det ikke
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længere var absolut nødvendigt at have præsten som mel
lemmand. Man kunne derfor udmærket holde gudelige
møder uden præstens nærværelse. Ofte var præsterne dog
kloge nok til selv at tage del i bevægelsen. For Præstø
amts vedkommende skildres bevægelsen på siderne
112—32. For blot at nævne nogle navne, så fortælles der
om Lille Hedinge-Havnelev, Lyderslev-Frøslev, Snesere,
Tårnby, Vallø, Herfølge, Åderup, Hammer-Lundby, Rønnesbæksholm, Mern og Kalvehave.
Ole Berthelsen: CHEILSTOME BRYOZOA IN THE DANIAN OF EAST DENMARK. — I juni 1962 forsvarede
statsgeolog Ole Berthelsen sin doktordisputats om lim
stenen på Stevns og andre steder i Østdanmark. Denne
stenart er dannet af de såkaldte mosdyr, af hvilke der be
skrives 119 arter, hvoraf de 42 er opdaget af forfatteren
selv. For Præstø amts vedkommende stammer de under
søgte prøver fra Herfølge, Fakse og Boesdal. Det er værdi
fuldt, at vi nu har fået en videnskabelig beskrivelse af en
del af undergrunden i Præstø amt. Disputatsen vil bl. a.
få praktisk betydning for indvinding af grundvandet til
drikkevand. Af interesse for historieforskningen er det,
at det ved hjælp af dr. Berthelsens metoder vil være mu
ligt at fastslå, fra hvilke steder i limstenene i vore gamle
kirker er hentet. Bogens internationale form at understre
ges af, at den er på engelsk — dog med et dansk resumé.
A. Majvang: DALBY OG THUREBYS SOGNES H I
STORIE I—II. Sognepræst A. Maj vang har i en årrække
samlet et vældigt stof om sit pastorats historie. Det er
noget af en kulturhistorisk bedrift, at han desuden har
formået at gøre sit indsamlede stof tilgængeligt for of
fentligheden ved for egen regning at kunne udsende sog
nenes historie i bogform, fyldt med mange prægtige illu
strationer. De to første bind er udkommet, det tredie og
afsluttende er på vej.
Bind I fortæller om Dalby og Tureby kirker, præ103

sterne, degnene, skolerne og lærerne. Særlig de levende
skildringer af livet i præstegården er af stor værdi; de
skiftende præstefamilier følges i hverdag og fest, i sorg
og glæde. Det har kun været muligt at bringe disse skil
dringer, fordi pastor Maj vang har kunnet samle stof fra
en lang række private optegnelser. Skildringen af de to
kirker er et værdifuldt og alsidigt supplement til National
museets beskrivelse af de to kirker i værket „Danmarks
K irker“, Præstø amt. Af stor interesse er også skildrim
gen af pastoratets og skolevæsenets historie. Efter at de
gamle skoler nu er afløst af den moderne centralskole,
er det netop på sin plads, at de gamle skolers saga er skre
vet. Bind II beskæftiger sig udelukkende med Tureby
sogn, hvor der bliver fortalt om Turebyholm som herre
gård gennem tiderne i skiftende slægters besiddelse og
ind imellem som krongods. Den nuværende herregårds
anlæg og bygningshistorie bliver indgående beskrevet, i
det tilhørende gartneri fremelskedes den yndede Greve
Moltke pære.
Jens Nielsen: GRUNDTVIG OG G1SSELFELD. Man har
ikke tidligere været klar over, at der bag Grundtvigs
vældige udgivervirksomhed i årene 1817—23 stod en vel
ynder og velgører, og at det var greve C. C. S. Danneskiold-Samsøe. Det er overbibliotekar Jens A. Nielsens
store fortjeneste, at han gennem sit flittige og dygtige
forskerarbejde har klarlagt dette. Han kom på sporet
heraf ved en gennemgang af biblioteket på Gisselfeld. Re
sultatet af hans forskning er blevet to vægtige artikler
i „Grundtvig-studier“ 1961 og 1962. Særtryk heraf er
forenet til bogen GRUNDTVIG OG GISSELFELD. Først
og fremmest giver denne bog et væsentligt bidrag til for
ståelsen af og baggrunden for en del af Grundtvigs for
fatterskab. Men samtidigt er vi blevet et lokalhistorisk
skrift rigere, idet bogen også er en skildring af det åndsliv,
der rørte sig i kredsen omkring Gisselfeld på den tid, og
som både direkte og indirekte fik betydning for egnen.
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Her må specielt nævnes Ulse præstekald, hvis daværende
indehaver Poul Egede Glahn var svoger til Grundtvig.
Bogen slutter sig smukt til Anders Bæksteds artikel i
Historisk Samfunds årbog I960: „Omkring Venligheden41.
GLASSET er en fornem billedbog af drikkeglassets hi
storie. Bogens tekst er af Per Lütken, og der vises bl. a.
fine billeder af drikkeglas fra Holmegårds Glasværk fra
1840 og frem til vor egen tid. Bogen er udgivet af Korsør
Glasværk.
SE AS. I anledning af sit 50-års jubiæum har Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab udsendt en jubilæumsbog,
hvori selskabets historie og udvikling fortælles i korte
træk. Man få r herigennem et klart billede af den betyd
ning selskabets virksomhed har for de landsdele, det for
syner med strøm. Det grundlæggende princip, at det er
befolkningen selv, der har skabt og stadig ejer selskabet,
fremhæves også. En væsentlig del af jubilæumsbogen er
en billedbog med dejlige billeder fra den driftige virksom
heds dagligliv. Bogen slutter med en række tavler, der i
grafisk fremstilling fortæller om produktion og økonomi.
Hans Stiesdal: PADEBORG. Artikel s. 72—96 i Årbøger
for nordisk Oldkyndighed 1960. I efteråret 1958 foretog
Nationalmuseet en opmåling af Sparr esholms hovedbyg
ning. I forbindelse hermed foretoges en udgravning af den
middelalderlige borg, Padeborg, hvis rester ligger under
det nuværende bygningskompleks. Resultatet blev, at man
nu har fået klarhed over det kraftige og interessante an
læg, som engang lå her, et anlæg der bestod af et meget
svært forsvarstårn med en dyb brønd under og omgivet
af ringmure og voldgrave. Under de arkæologiske under
søgelser blev der også gjort en række gode løsfund fra
forskellige tidsaldre. Det gamle, nu undersøgte Padeborg
menes at være gået til grunde, da Valdemar Atterdag ind
tog og afbrændte borgen 1345. Artiklen er godt forsynet
med billeder og ledsages af et opmålingskort.
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HISTORISK SAMFUND

for

PRÆSTØ AMT

Årsberetning 1961— 62
Regnskab for Historisk Samfund for Præstø Amt
1. april 1961— 31. marts 1962.
Udgifter:
Udgivelse af årb. 1960:
Honorarer ... 1.026,80
Trykning ...... 3.114,10
-------------Kr. 4.140,90
Andre tryksager 245,50
-------------Udflugter
..................
Møder .........................
Jubilæumsfest
..........
Deltagelse i årsmøde...
Kontingent til Dansk historisk Fællesforening
Annoncer
.......... ,.......
Annoncetegning ..........
Arkivskab ..................
Porto og telefon
......
Kr.

Kr.

0.

4.386,40
105,00
66,75
1.445,25
226,27

Indtægter:
Kr. ø.
Tilskud fra ministeriet
for kulturelle anligder
........................... 1.235,00
Andre tlskud fra kommuner ....................... 360,00
Jubilæumsgaver .......... 1.100,00
Medlemskontingent
... 3.665,10
Salg af ældre årbøger... 451,35
Renter .......................... 792,77
Annoncer ...................... 300,00
K „ Q(U 9.7
*
’

86,60
125,75
45,00
345,00
306,00
7.138,02

Overskud at overføre... 2.000,00
Henlagt til formuen ... 766,20
Kr. 9.904,22

Overført fra forr. år 2.000,00
Kr. 9.904,22

Status pr. ultimo marts 1962
Aktiver:
Kr. 0.
Passiver:
Kr. 0.
Obligationer .................. 2.418,62 Div. kreditorer .......... 125,90
Indestående i SparekasKonto for udgivelse af
se og på Postgiro ...12.040,72
årbog ...................... 2.000,00
Tilgodeh. kontingent ... 444,50 Kapital 1.4. 61 13.446,74
Tilgodeh. hos andre ... 1.435,00 + Overskud i året
året 1961/62 766,20
_ ___ _ _ _
--------- ---- 14.212,94
Kr. 16.338.84
Kr. 16.338.84
Næstved, den 7. juli 1962.
F. Michelsen,
P. E. Andersen,
formand.
kasserer.
Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overens
stemmelse med kassebog og bilag.
Sparekassebøger og kontouddrag fra postgirokontoret har fore
ligget ved revisionen.
Næstved, den 26. juli 1962.
Ernst Hansen.
F. H. Høyrup.
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6. april 1961 samledes styrelsen for Historisk Samfund og kon
stituerede sig med lektor F. Michelsen, Næstved, som formand, amts
skolekonsulent J. Ingemann Petersen, Glumsø som næstformand og
sekretær, og sparekassekasserer P. E. Andersen, Lille Næstved, som
kasserer. Endvidere nedsattes et forretningsudvalg og et redaktions
udvalg. Man vedtog at udarbejde forslag til nye love for foreningen.
På et forretningsudvalgsmøde i maj enedes man så om et lov
forslag, der forelagdes på en generalforsamling i Præstø 18. juni.
Det vedtoges med et par mindre tilføjelser, og Historsk Samfund
havde hermed — efter 49 års forløb — fået nye vedtægter. Be
stemmelserne fra 1912 havde man endda betragtet som midlertidige.
De nye vedtægter er omtalt i jubilæumsartiklen i årbogen for 1961.
Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med en udflugt
til Jungshoved voldsted, hvor overlærer Harry Hansen, Præstø, be
rettede om det gamle slot, hvorefter dommer Worsaae, Vording
borg, fortalte om Jungshoved kirke. Man fortsatte til Skibinge
kirke, der forevistes af lektor F. Michelsen, som efter generalfor
samlingen på Frederiksminde, Præstø, gennemgik oldtidsvejen ved
Broskov. Der deltog i udflugten 80—90 mennesker; medlemmer
fra Næstved Kunstforening var også med.
17. september var der udflugt til Knudshoved, Rosenfeldt og
Vordingborg slotsruin. Vejret var meget fint og deltagelsen stor.
Kunstforeningens medlemmer var også med. Rosenfeldt gods havde
stillet høstvogne til disposition, så deltagerne blev transporterede
fra Knudskovgård til den fjernere del af halvøen. I Rosenfeldts
avlsgård talte godsejer E. Tillisch om gårdens historie.
På generalforsamlingen, som afholdtes i hotel Borggården, Vor
dingborg, omtalte formanden styrelsens planer angående aftenhøj
skole, repræsentantskab, hjemstavnsmøde, sogneundersøgelse og af
holdelse af foreningens 50-årsdag. — Sparekassekasserer P. E. An
dersen, Lille Næstved, gårdejer Albert Schiøler, Toksværd, og over
lærer 0. Odderskov, Værløse, genvalgtes. I stedet for afdøde arki
tekt J. Ticlemand-Dal nyvalgtes overlærer Harry Hansen, Præstø,
og lærer H. Helium, Vordingborg, som havde ønsket at fratræde,
efterfulgtes af dommer T. Worsaae, Vordingborg. Revisorerne, kon
torchef F. H. Høyrup og amtsrevisor Ernst Hansen, genvalgtes,
mens landinspektør H. Juul Nielsen, Næstved, valgtes som suppleant.
Efter generalforsamlingen var der lejlighed til at bese det
nyopstillede Sydsjællands Museum, og dettes leder, dommer Worsaae,
ledede en vandring på ruinområdet.
Bestyrelsen konstituerede sig senere med de samme på posterne
som formand, næstformand-sekretær og kasserer.
Jubilæumsfesten, som afholdtes 1. februar 1962, er omtalt i den
tidligere nævnte jubilæumsartikel i årborg for 1961.
F. Michelsen.
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NÆSTVED MUSEUM
Regnskab 1961— 62.
Kr. 0.
Udgifter:
Lønninger m. v..... ..... 2.108,30
Lokaler ............... ..... 6.007,87
Samlinger ............ ..... 14.299,71
Inventar
............ ..... 1.851,83
103,00
Trvksatrer
........
Andre udgifter .... ..... 3.322,99
Kr. 27.693,70
at overf. til næste år 32.654,48
Kr. 60.348,18

Indtægter:
’Tilskud : Kulturminst.
—
Amter og
Kommuner
Andre tilskud
Entreindtægter ...
Renter ..............
Andre indtægter
Kr.
overf. fra forrige år
Kr.

Kr. 0.
18.407,87
10.315,00
1.866,00
164,50
1.106,81
553,75
32.413,91
27.934,25
60.348,18

Besøget udgjorde ca. 1200.
Fund og indkøb.
Fra Axeltorv erhvervedes en del keramikrester m. m.
På auktionen over Holger Druckers samlinger indkøbtes et
meget fint sølvbæger af Næstved-mesteren Gievert Harder, mens man
privat erhvervede en smuk sølvrømer, fremstillet af Villads Hansen.
Til legetøjssamlingen fik man på auktion en lille charabanc.
Der indkøbtes billeder og fotografier.
Gaver.
Af den store liste over indgåede gaver skal følgende gengives:
Fra fhv. gårdejer Hjortsø og søster, Aaside, fik museet en smukt
bemalet himmelseng og et skab samt en indskriftstavle, fra gården
Snigård, foruden adskillige andre ting, f. eks. en brudekjole, i alt
25 genstande.
Fru arkitekt Tidemand-Dal, Næstved, overlod os bl. a. et fint
udskåret fuldholt fra Hans Hornemanns gård i Næstved, mens Na
tionalmuseet deponerede vindue og dør fra samme ejendom.
Fru H. Selchau, Birkerød, skænkede museet et sølvskrivetøj
fra Viborggården og to Tønderkniplinger.
Ejerne af Brogade 1, Næstved, overdrog museet et relief,
som fandtes indmuret i en tilbygning på stedet. Det forestiller de
lübeckske bergensfareres våbenskjold og er fremstillet på Statius
van Dürens værksted ca. 1560.
Grosserer Michael Petersen, København, var giver af et inter
essant fyrtøj.
Fra tømrermester Agerlin Hansen, Bønnebæk, modtog museet
en radstok (til hjulfremstilling) og fra smedemester Jens Taarsted,
Ladby, en riffelplov.
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Næstved kommune forærede museet en gaslygte.
Da den gamle smedje i Store Elmue var nedlagt, overlod fru
Minna Andersen os det historiske inventar.
Det by- og egnshistoriske arkiv og fotoarkivet modtog gaver fra
flere sider.
Museets virksomhed.
Arbejdet med registrering og ommummerering førtes videre,
og bødkerværktøjet blev gennemgået sammen med en ældre bødker
mester. Man forberedte den museumsundervisning, som toges op
efter sommerferien 1961, idet der på museumsinspektøren, lektor
F. Michelsens skoleskema var afsat timer, hvor lærere med klasser
fra Næstved kommunale skolevæsen kunne møde på museet og få
gennemgået de enkelte samlinger. Landbrugsafdelingen nyopstilledes
til undervisningsbrug, og oldsagssamlingen omordnedes af dens leder
lærer Axel Johansson efter pædagogiske principper, ligesom der frem
stilledes billedtavler og skematiske gengivelser med samme formål
for øje. En artikel fra „Gymnasieskolen“ om museumsundervisning
udsendtes som særtryk, bl. a. til medlemmer af museumsforeningen.
Med henblik på en overflytning til centralbiblioteket i Næstved af
det by- og egnshistoriske arkiv blev arkivalier og billedsamling
gennemgået.
På Næstved kirkegård udgravedes en urne, og man foretog
undersøgelser i Ny Holsted, Kalby og Olstrup; sidstnævnte sted
fotograferedes og opmåltes en afdækket trappe i kirken. Ligeledes
blev den gamle smedje i Store Elmue gennemfotograferet og opmålt.
Der har været afholdt mindre udstillinger.
Amtmand S. Wechselmann overtog posten som formand i
museumsforeningen efter afdøde arkitekt J. Tidemand-Dal, som havde
bestridt dette hverv siden 1950. Der skal henvises til nekrologen
i årbog I960.'
F. Michelsen.
KØGE MUSEUM
Beretning for 1961
Køge museum er nu så stort, at fast, daglig og sagkyndig
museumshjælp er nødvendig. Bestyrelsens bestræbelser gå derfor
ud på at skaffe midler til ansættelse af en museumsinspektør, hvor
ved museet formentlig opnår at kunne blive anerkendt som lands
delsmuseum.
Jævnsides med disse bestræbelser for at skaffe midler til
museumsinspektøren har bestyrelsen taget initiativet til oprettelsen
af „Køge Museumsforening“, hvis formål skal være at yde økono
misk og særlig støtte til museet. Vi har foreløbig nået et medlemstal
på over to hundrede og regner med yderligere tilgange fra omegnen.
Den i juni 1961 indviede vogngård har vist sig at være et
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meget værdifuldt supplement til vore samlinger. Vi har nu opnået
at få alle vore vogne under tag og arrangeret således i et stort
rum med ovenlys, at det har vakt tilfredshed også i saglige kredse.
Ellers er det jo som i alle andre museer pladsmanglen, der
bremser udviklingsplanerne. Alt for meget må henvises til arkivet.
Skønt vi ikke har afholdt aktuelle specialudstillinger er det
lykkedes os at opretholde besøgstallet på lidt over 8000. Vi regner
med, at dette gode resultat delvis kan tilskrives den propaganda,
vi gennemfører på forskellig måde, bl. a. på turistkontorerne i de
større byer her i landet og i det sydlige Sverige, på rejsebureauerne
etc. Vi har haft usædvanlig mange udlændinge fra de fleste euro
pæiske lande, og fra USA, Canada, Japan, Sydafrika o. s. v. Det
er også glædeligt at se mange børn og unge mennesker, der aflæg
ger os besøg. Også fra skolerne er der godt besøg, og vi vil prøve
at udvide samarbejdet med disse efter de fortrinlige metoder,
som Næstved Museum og Roskilde Museum har indført for at ud
vide museumskundskaben, særlig for de højere klasser.
Som vi nævnte i vor sidste årsberetning, flyder gaverne ikke
mere så rigeligt som før i tiden. Dog er der stadig en del venlige,
særlig ældre damer, der ved oprydning finder gode ting frem, som
de betænker vort museum med, særlig broderier, gammelt smukt
linned, silketørklæder o. 1. Ved tilskud fra Konsul Yorks og hustrus
legat lykkedes det os at erhverve et exemplar af mindemedaljen,
der blev slået for Ivar Huitfeldt ved søslaget i Køge Bugt i 1710.
Den har fundet sin naturlige plads i den samme glasmontre, der
huser den smukke Niels Juel medalje.
I samarbejde med Byarkivet er der i vor renæssancestue af
holdt en udstilling af gamle bybilleder fra Køge.

SYDSJÆLLANDS MUSEUM
Regnskab 1961— 62.
Kr. 0.
Udgifter:
Kr. 0.
Indtægter:
Tilskud fra Undervis
Lønnninger m. v......... 8.055,00
ningsministeriet ... 5.151,89 Lokaler ...................... 3.385,86
Tilskud fra amt og
Samlinger .................. 2.115,50
6.543,00 Kataloger, postk. m.v. 3,132,90
kommune ........—
300,00 Andre udgifter ..........
Andre tilskud ..........
355,00
455,00
Kontingenter
..........
Kr. 17.044,26
Entreindtægt
.......... 3.487,00
Salg af postkort m. v.
765,38
655,03
Renter ......................
Kr. 17.357,30
Kassebeholdning over
Kassebeholdning at
ført fra forrige år... 11.735,65
overføre til næste år 12.048,69
Kr. 29.092,95
Kr. 29.092,95
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Besøget udgjorde i 1961 6843, der fordeler sig således: 4767
almindelige besøgende, 34 skoler i Præstø amt med 951 elever og
16 andre skoler med 1125 elever.
Erhvervelser.
Fabritius Tengnagels maleri af Gåsetårnet fra 1831, et skab
fra Ørslev, et skrin fra 1,736 fra Kalvehave, endestykke til omhængs
seng fra Jungshoved samt to tinfade med mestermærker fra 1696
og 1709 ligeledes fra Jungshoved.
Gaver og deponeringer.
Af gaver fremhæves en iugleskydningsbøsse skænket af enke
fru Oline Rasmussen, Fredens vej 5, Vordingborg, 2 pudevår med
årstal 1841 og 2 navneklude, skænket af gårdejer Chr. Andreasen,
Langet, bl a. 5 sølvlommeure skænket af fhv. gårdejer Hans Fr.
Christensen, Elmealle 45, Vordingborg, en gammel nøgle skænket
af fru Ingeborg Christensen, Klostergade 6, Vordingborg samt 5
par kopper og 2 kagefade skænket af frk. Agnes Andersen, Skov
huse.
Endvidere har Dansk Musikerforbunds Vordingborg Afdeling
deponeret et fugleskydningsgevær samt bandoler med fuglekonger
nes sølvplader.
Fra toldkammeret er modtaget 2 jern til indbrænding af auto
risationsmærke på trækar.
Ved grundudgravning i forbindelse med anlæg af Gåsetorvet
er fremkommet bl. a. en lang række prøver på keramik fra om
kring 1600, bl. a 2 hele fade.
T. Worsaae.

MØNS MUSEUM
Regnskab 1961— 62.
Indtægter:
Tilskud undervisnings
ministeriet ..............
Tilskud amt og kom
muner
..................
Tilskud private insti
tutioner ..................
Kontingent og entré
indtægt ..................
Lejeindtægter ..........
Private eengangstilskud ......................
Andre indtægter ......

Kr.

0.

7.038,29
10.415,50
400,00
1.489,00
15.630,00
500,00
580,23
36.053,02

Kr. 0.
Udgifter :
Lønninger .................. 4.389,99
Lokaler ...................... 20.128,26
303,80
Samlinger ..................
Inventar
..................
444,70
820,47
Andre udgifter ..........
Forrentning og afdrag
på banklån .......... 7.105,65
33.192,87
Overføres

..................

2,860,15
36.053,02
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Besøget var i årets løb 1879, hvoraf 1396 turister. Museums
foreningens medlemstal var 186 med indbetalt kontingent på 412 kr.
Der har været tale om forhøjelse af kontingentet, men bestyrelsen
har foretrukket at beholde så mange medlemmer som muligt. Til
indretning af „klintstuen“ modtoges fra godsejer Scavenius et
nyt bidrag på 500 kr. løvrigt førtes en stram økonomi af hensyn
til forestående istandsættelser.
Samlingerne forøgedes med 198 protokolnumre til 8,907. Af ga
verne kan nævnes: en velbevaret bronze-pålstav, et sindrigt water
pas af træ, flere ting fra bøssemager Poulsens værksted (som agtes
indrettet i håndværksafdelingen), en del husgeråd og landbrugs
redskaber, en morsom natdragt til et barn, gammeldags damebeklædningsgenstande i fin stand, 6 ubrugte hornskeer, et maleri
fra Liselund (af W. Seidel) og 14,705 kr. i ugyldige pengesedler
fra pengeombytningen. Til arkivet: et udskiftningskort, skøder og
andre dokumenter samt en del fotografier.
J. L. Frederiksen.
MUSEET GRUNDTVIGS MINDESTUER I UDBY.
Året 1961—62 har været præget af usikkerheden m. h. t. Udby
præstegårds fremtid, efter at sognepræst P. Høyer-Christensen
1. febr. 1962 fik sin afsked på grund af alder. Biskop Schiøler har
på grund af den befolkningsmæssig stagnation i Udby ønsket pa
storatet Udby-Ørslev delt og de to sogne lagt til henholdsvis Sværd
borg og Øster Egesborg, bl. a. for at undgå en ellers nødvendig og
bekostelige modernisering af den gamle præstebolig.
Museets formand har deltaget i møder herom, med de to menig
hedsråd i maj, med disse samt kirkeministeren og biskoppen 21.
sept. 1962. En meget interesseret pressedebat var næppe uden ind
flydelse på kirkeminister Bodil Kochs endelige beslutning om at
ombygge og istandsætte Udby præstegård. Dette arbejde er nu i
fuld gang under ledelse af arkitekterne Engquist og Rønnow og
vil også omfat'te Mindestuerne, der bl. a. får indlagt centralvarme
cg istandsættes. Arbejdet kan ventes afsluttet i foråret 1964.
Bestyrelsen har istandsat „Ringerhuset“ ved opkørslen til kir
ken og har derefter besluttet at sælge det med klausul om be
varelse af dets nuværende præg. I 1962 modtog museet 5000 kr.
som gave fra Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Ca. 1200
gæster har besøgt museet. Driftsregnskabet udviser for 1962 et
cverskud på 441,25 kr. Formue 33.606,26 kr.
Morten Bredsdorff,
fmd.
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7s Banken for Næstved og Omegn
(In d u strib a n ke n )

Telefon 72 01 11
*
K o n to rs te d e r:

Fensmark

-

Menstrup

*
Aktiekapital kr. 1.000.000,—
Reserver

kr. 2.862.380,—

— Indskud modtages på anfordring og opsigelse —

Deres bank . . .

Næstved Diskontobank
Hovedkontor:

Axeltorv 4 - Tlf. 721500

Søndre afdeling: Grønlandsvej - tlf. 725544

Købmand Kgediiis Kerdenant Sander's Borgerbrev dateret 6. Mai 1853.
1 Huset Ringstedgade 26 — hvor Sander aabnede sin Bod — har uafbrudt været
drevet Handel med K orn og Foderstoffer — nu under navnet

W ILH. S M IT H

A/s

- alt i fast og flydende brændsel

N æ s tv e d

K u lim p o r t

CARL SEVERINSEN K
Telefon 7 2 1 6 1 6

y lz ^ 2
BOGTRYKKERI

R ID D E R G A D E 7 - T E L E F O N

72 44 00

»STÅLGÅRDEN« . NÆSTVED
TELF. 723300

.

GIRO 6514

G å i D E IV S J Æ L L A N D S K E
B O N D E S T A N D S

S P A R E K A S S E

Spredt over hele Sjælland har Bondestandens
Sparekasse mere end 100 kontorer.
— heraf ligger de 19 i Præstø Amt.

H IS T O R IS K
SAM FUND
takker annoncørerne
for den støtte,
de har ydet til vort
arbejde.

RETTELSER TIL ÅRBOG 1961:
Side 403, stk. 11: M. K. Bindesbøll: Læs M. G. Binclesbøll.
Side 449 1) : Fra Ribe Amt: Læs Fra Ribe Amt I, side 1, 1903

ÆLDRE ÅRGANGE
af samfundets årbøger kan købes hos samfundet for nedennævnte
priser, for medlemmer dog med 25 procent rabat:
Årgang 1913
.................................................................... Kr. 15,00
— 1915—16à ........................................................... — 10,00
— 1919
.................................................................... — 10,00
— 1920
.................................................................... — 15,00
— 1924 .................................................................... — 20,00
— 1926 .................................................................... — 10,00
— 1927—28à ........................................................... —
6,00
— 1929 .................................................................... —
5,00
— 1930—31à ........................................................... —
4,00
— 1932—34à ........................................................... —
5,00
— 1935—36à ........................................................... —
4,00
— 1937
.................................................................... — 15,00
— 1938 .................................................................... — 20,00
_
1940—42 à ........................................................... — 10,00
— 1943
.................................................................... — 15,00
— 1944 .................................................................... — 20,00
— 1945—46à ........................................................... —
6,00
— 1947 .................................................................... — 20,00
— 1948 .................................................................... — 15,00
— 1949 .................................................................... —
6,00
— 1950 se nedenfor
— 1951 .................................................................... —
6,00
— 1952
.................................................................... — 10,00
— 1953 .................................................................... — 15,00
— 1954 .................................................................... — 10,00
— 1955—56à ........................................................... —
6,00
— 1957—58 ............................................................ — 10,00
— 1959 .................................................................... —
5,00
— 1960 .................................................................... —
8,00
— 1961 .................................................................... —
8,00
Johs. C. Jessen: Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830
(samt lærernesbiografi) = årgang 1950 .................
— 15,00
E t begrænset antal særtryk af fortegnelsen over artikler
i årbogen 1912—61 vil kunne købes af biblioteker for
kr. 4,00 pr. stk.
Alle priser er eksl. porto.

Medlemmer af Historisk Samfund kan ved henvendelse til Dansk
historisk Fællesforening, Landsarkivet, Viborg, erhverve følgende
skrifter til favørpris (ekskl. porto og omkostninger) :
E. Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra Refor
mationen til Nutiden (bogladepris 18,00) .................. Kr. 10,00
Holger Hjelholt: Skriftprøver (bogladepris 8,50) ....... —
6,80

Helge Søgård: Litteraturvejledning for kulturhistoriske
Provinsmuseer (bogladepris 8,50)
Nationalmuseet og den lokalhistoriske forskning ......
Pegister til Fortid og Nutid: bd. I—XVII......................
Knud Prange: Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adels
leksikon (bogladepris 27,00)
Dansk Navneskik ............................................................
H. Hansen: Opbevaring og ordning af købstadsarkiver
S. Nygård: Anvisning til at drive historisk-topografiske
studier ...........................................................................
Bauer: Calender for årene indtil 2200 e. Kr. (fototek
nisk optryk) (bogladepris 20 og 23 kr.), 12,00, indb.

—
—
—

5,00
2,00
2,00

— 16,00
—
5,00
— 2,00
—

2,00

— 14,00

Serien om de historiske hjælpemidler:
Herluf Nielsen: Kronologi (bogladepris 11,50, indb.
15,00)
........................................................ 7,00, indb. —
Knud Prange: Heraldik og Historie (bogladepris 11,50,
indb. 15,00) ................................................. 7,00, ind. —
Abonnement på Fortid og Nutid: (bogladepris 25,00)
favørpris + porto og omkostninger .......................... —

9,00
9,00
15,00

Desuden kan De få Fortid og Nutid til reduceret pris så længe
lager haves, (enkelte af de ældre hefter er dog udsolgt).
Den af Dansk historisk Fællesforening under redaktion af Johan
Hvidtfeldt udgivne Håndbog for danske lokalhistorikere er udsolgt.
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NÆSTVED KØBSTADS ÆLDSTE SEGL af Hugo Stehkämper .......................................................................................
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