V e it s v s s ^ k s i' c ^ o ^ n lo s c ls i
Z ls s g is io ^ s k e m s s v i d l i o i s k

W A ^§/S /-S ^S /V 7S S S /i

8 Is s g t8 to i'8 l< 6 M 6 8 k id lio t S k SI' SN c>6> 3 t fo i'S n in g S n O I8 v3NN13I'><, 8 Is s g t L V 3 t3 . V s t SI' S i 8 p 6 ci3 l-d id Iio tS > < n is c l
VSS^SI-, clSI- 61- SN c lsl 3 f V0I-6S fs s » 6 8 KuliNI'SI'V, d>3nclt
3 n c l6 i S M f3 tt6 N c l6 8>ssgt8-, I0K3I- o g P S I'8 0 N 3 » li8 t0 I'i6 .

2 Is s g i3 fo i'8 l< 6 M 6 3 L id lio tS k :
^ > ttp ://didIio i6 ^.cIi8 -cl3n m 3 i'k.cI> <

^Oi-SningSN VIZ-VSNMSI-K, 8Issgt
WWW.8l36gt0gcl3l3.cI ><

V3t3:

Ssmss^/t, s t /)//)/,o ts /ts t mc/s/io/c/o^ I/SS^S^ bsc/s msc/
o§f oc/so o/,/?sv§m t. /Vs^ c/st c/m/s^ s/gs o m ss/c/^s
i/ss^/cs^, /?^o^ o/i/isi/s-^Sttsn

oc//o^b6t, /tS77 c/o t»t

c/ovim/osc/s ogi so i/soc/s P O ^-t,/so.
/Vs^ List c ^6 /6 f S/Zs OM ^L0^/t6^, s o m 6^ o m /s tts t s t
0 / l/ 7 S ^ 6 t,
c/st ^/§ft/At s t
O/IMLO^/tSOM /IS, s t
PO^-t/tSO /tOO
t,/ M O t /)6^SOO//gI, /l/'/V st L>m§s.

Historist - topograstst Aestrivelse

I.

Jensen.

Med 8 Litografier og Kort oder Den.

z.

Stege.
Iensen^ Forlag.
Lrylk hos Chr. Lohma»n.

LS«V

I n d h o l d.

Stde.

MoenS H is to r ie ................................................
Stege T o g n ....................................... . . .

9
65

Nyord...................................................................................84
D am öholte......................................................................... 88
Phanefjord......................................................................... 93
Kjeldbym agle.................................................................... 95
Elm elunde........................................................................101
L o rre ................................................................................. 106
Magleby .

- ...................................................................110

Almindelige B etragtninger.................................. 124
Kra Sagntiden........................................................122
Rsddingekongen. Rotheraner. Borre Sskarl . . . .
Jetten fra U p s a l..............................................................134
H u n o ....................................................
136
Grsn og P h a n e .............................................................. " 3
Klintekorset........................................................................147
Pillegrim -Stenen...............................................
153
Den hvide P l g e .............................................................. I5S

En merrkelig TugthuuSfaage..............................17^

Side

Nogle moenske M u n v h e lv .................................. 182
LehnSm«nd paa M o e n .......................................188
Sogneproefterne paa M o e n .............................. 190
Digte om M o e n .................................................... 194
T illo efl..................................................................... 209

Mleduillg
oen er en af de mcerkeligste Der i Smaalandenes Dgaard, hvad enten man feer hen til dens historiste Fortid cllcr til denS Nigdom paa Natnrstjonheder.

Ncestefter Bornholm er den derhos den meest

hoitliggende af alle danste Der, ligesom den sikkert i
Henseende til Iordbundens Frngtbarhed kan maale sig
med hvilkensomhelst af dem.
Moen er bcliggende iDstersoen og stilles fra der:
sydostlige Kyst af Sjcrlland ved U lfs u n d , som tun
er omtrent ^ M iil bredt, hvor Overfarten mellem Kallebave Fcrrgegaard paa Sjcrlland og Koster Fcrrgegaard
paa Moen finder Sted.

Fra Falster adstilleö Moen

ved det vigtige Snnd, G ro n fand, der er Hovednoglen til de banste Indrefarvanbe. og so.n med en rivende
Strom gjenneni 3be Lob har en Dybde af idetmindste
6 Alen.

Det har farlige Grunbe, hvoriblandt en, T o l-

ken'kalbet, efter Sagnet tidligere stal have vcrret M o
der eller falte Grcrsgange.

Fra Falster fleer Overfar

ten til Gronsnnds Fcrrgegaard paa Moen, og Sundet
er her omtrent Z M iil bredt.

Fortscrttelsen af Gron1

2
sund imod Nord hedder L ette n og stiller Moen fta
Bogo. mcdens et andet Lob. der forer vcst om Bogo
vg kaldes S o d s e G a b , stiller Bogo fra Falster.

Mov

Syd og Vst begrcrndses Moen af Dstersoen, der paa
Sydsiden af Den danner Hjelms-Bugten. som har
stakt Band inde ved Landet og knn tilstceder Landgang
paa et Par Punkter,

nrmlig

udfor Mandemark i

Magleby Sogn og udfor Oddermosen i Kjeldby Sogn.
Paa den estlige Gide af Landet, ndfor Klinten, findes
dybere Strandbund, og 4 M iil ftaLand ffal her vcere
10 til 16 Favne Band.

Den nordvestlige Tnnge af

Moen, der kaldeS Ulfshale, er ved det meget smalle,
saakaldte Ulfshalelob adflilt fta Den N y o rd .

Her-

igjenncm passerede Skibene tidligere, indtil Lods Hans
Larsen paa Nyord for omtrent 30 Aar stden fandt
Bogestromslobet, der afgiver en langt bedre Gjennemfart til Smaalandene, iscer efterat dctte ved en iaar
fuldendt, for Statskassens Regning foretagen, Opmudring er bragt til en Dybde af 8 og 9 Fod og en
Bredde af inindst k00 Alen.
Som en Fortscrttelse af Ulfsund kan N o r et betragtes, der fta Stegestrand ved Stege trceder ind i
Landet, udstrcrkkende sig fornemmclig mod Dst og Best.
Der, hvor Indtrerdelsen finder Sted, dannes Forbindelsen mellem de saaledes adstilte Dele af Landet veb
en 400 Alen lang steensat og ophoiet Bei, Stovvasen
kaldet, samt en 117 Alen lang Bro, indrettet til at
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vvhidses, medenS Skibe passere igjenntm.

Noret har

en Udstrakning fra Best til Vst af omtrent 1 M iil
og en Brede i Syd og Nord af idethoieste ^ M iil.
Mcrrkeligt nok, har det temmelig ncer den samme F i
gur som Mecns Land.
Moen udgjer i Forening med de omliggende Der
Barholm, Fare, Borren, Eegholm, Lindholm, Luddeholmene. störe og lille Tyrholm, Nyord, Krageholm,
Ebbelncrsholm, Tanmarksholm samt störe og lille 8Egholm et Herred, der benccvnrs Moenbo Herred.

Koster

land, af Areal 4814 Tde. Land, udgjor en Deel af
Moen.

Derne Tcrro og Lange, som Hörer til Kalle-

have Sogn paa Sjoelland. sortere under Mocnbo Herreds Jurisdiction ifolge Nescript 29de April 1729.
Moens Storrelse er 35

M iil

og de tilhorende

Smaaoers omtrent § in M iil, saa at hele Herredet
er circa 4 in Mile stört.

Bogo, der tidligere horte

til Moenbo Herred, er nn gansie underlagt Lolland
Falsters S tift baade i geistlig og verdslig Hcnseendc.
Moen er et meget bakkefuldt Land; dog udgjore
Bakkerne ikke nogel sammenhcrngende Strog, men afbrydes jcrvnligt af belydelige Engdrag, der stjcrre sig
ind mellem Hoilandet, og hvoraf flcre ligge uoesten i
Niveau med Havet.

Tisse Engdrag betegne trmme-

lig tydeligt de Dandlob, der i gamle Dage stal haoe
adstilt Den i mindre Der, efter Paludan i 7, ester
andre Forfattere, hvis Uvsagn bestyrkes ved nyere geog-
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nostiste Undersogclser. kun i 2 eller 3.

Saaledes

synrs allercde Stege Strand og Noret endnu ligsvm
nt stille Den i tuende Tele; Kosterland er endnu ganfle omflydt af Havct og er kun vcd en Bro sat i Forbindelse med den vorige Deel af Moen og vcd Borre
findes et betvdeligt Mose- eller Engdrag, der, strcekkende
sig tvcrrs over Landet, starpt afstjcrrer den ostlige og
hoieste Deel af Landet, Hoie-Moen, til ligesom et Parti
for stg selv.

Historien bereiter, at bette Engdrag, der

benoevnes So-Mose, Borre So, Dussemark Mose o. s. v.,
i tidligere Tider har vcerer et seilbart Band og idetmindste ved Nordsibcn staaet i Forbindelse med Dstersorn, ligesom og, at den gamle Kjobstad Borre, der
nu ikke mrre eristerer som Kjobstad, stal have ligget
vcd bette Band.*) Forovrigt er Landet lavest imod Best
og hoiest imod Lst.

Den vestlige Deel af Damsholte

og Phanesiord Sogne er temmelig laut Land; herfra
ycever Landet sig imod Sydost og danner ved Hjelmsbugten en Leerklint, der i M abse s K l i n t naaer cn
Hoide af 55 Fod.

Ncrsten lige nord for Madses Klint,

ved Vollerup, findes dct hoieste Punkt paa Vesterlandct,
P r c rs te b je rg e t kaldet. 153 Fod hoit, og strar syd-

Rester af Bcrre Havn fid le s endnu i Slaret 1720, idet
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vest for dettc L o g b je rg e t.

Fra Prcrstebjcrget trcrk-

ker et Bakkelag stg imod Lst, banner ved den sydligc
Kvst af Noret cn lav Klint imod Samme og ft'rkscrt<«
tes under Navn af G a m m e lb o rg

ved Norets ost-

lige Ende lil hcnimod Land sied M o lle , der liggcr
ved Landevrien.

Herfra herver Landet sig igjen temme-

lig hurtigt og naaer en betydclig Hoide ved Elmelunde
Kirke, mcdens der ved Herregaarden N o rd fe ld , omtrent lige nord for bemeldte Kirke, findes en Klint ud
imod Dstcrsoen af omtrent 30 Fods Hoide.

Fra Elme

lunde Kirke daler Landet atter jevnt ned til det nys omtalte Cngdrag ved Dorre, hvorefter det hurtigt herver
sig, dannende det fordum saakaldte C nebeerland ek
ler Hoie-Moen, med et Parti af paralelle, tertfluttede
steile Bakkcr, der paa Astsiden cre lodret afstaarne mod
Havet, og hvis hoieste Punkter efter Generalstabcus
Kort hcrve stg i A b o rr e b je r g e t til 450 Fod og i
K o n g s b je rg e t til 433 Fod — efter andre Maalinger stal Kongsbjerget vcere 453 Fod over Havfladen —, mcdens Klintcrne ud til Havet naae en ncrsten
lignende Hoide.

Dette paa Terrainafverlinger og Na-

turstjonhedcr saa rige Landstab er paa sin ostlige Side
sterrkt stovklcrdt, Kridtet findes tert under Jordcns Over
stade, og det Hele danner et System af de mcest sorvirrcde Heroninger, med dvbe Jndscrnkningcr mellen,
bratte Ophoininger.
Den midtersteTeelafMoest, navnlig Stege og Kjeld-
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bySogne,eresaagodtsomaldelesblottedeforSkov,dermeest
ftcmtrcrder paa Dens ostlige og vestligr Deel, fornemmelig i Magleby. Elmelunde og Phanefjord Sognr, og
tilhorer de der liggende Herregaarde.
af disse Skove ere:

De vigtigste

K l i n t e lto ve n , L ille s k o v

S tu b b e rn p H ave og N o rd fe ld S k o v e n e i den
ostlige.

samt

G ro n ve d sko v

og

M a r ie n b o r g

S ko ve i den vestlige Deel af Landet; men tidligere
har Den havt langt mere Skov.

Saaledrs udgjorde

Arealet af Skovene paa Meen og Bogo i Midten af
forrige Aarhundrede 6191 ^ Tdr. Land, der vrd Aaret
1820 var rednceret til omtrent det Halve og nu andrager 2617 Tdr. Land g. M . paa Moen alene, idet
Skovene ere stoifede og Jorden opdyrket.

Dette er for

Er. Tilfceldet med en Strcrkning syd for den ostlige
Deel af Noret imellem dette og Hjelms Bngten og
fl. andre Steder.

Hovedbestanddelen af de moenffe

Skove er Bog og Eg; desuden findes El, Hassel,
Naur. Ron, Afl og Gran.
Moen har ikke et eneste storre Vandlob; ingen
Aaer og neppe en Bcrk, og som Folge heraf Heller ikke
en eneste Vandmolle, og det er gaaet med Soer og
Aaer, som med Skovene:
og Eng.

de ere forvandlede til Ager

Af Fortitens talrige Vandsamlinger ere nn

kun nogle faa tilbage. og af en Dandmelle i Mandemark. der eristerede til Midten af det 17de Aarhundrede,
er ikke Spor Niere at finde.

Dog findes endnu ad-

flillige Kilder med fortrinligt, i Almindelighed noget
jernholbigt Dand, der dog neppe fremvcrlder saa rigeligt
svm tidligere.

Af Engbund findes meget lidet og af

Torvemoser kun faa, dog endnu tilstrcekkeligt til LandetS Behov.
Paa Moen, som paa en stör Deel af de danste
Der indtageö den storste Deel af Landets Ovrrflade af
R u lle s te e n s - F o rm a tio n e n , saakaldet af de i
Samme i stör Mcrngde forekommende aftullede Brudftykker af haarde Steenarter.

Disse Steenarter ere

fammenblandede med Lag af Sand, Leer og Mergel,
ligesom ogsaa den hvide Glimmer ikke sjoelben forekommer i
disse Lag.

Formationen er paa Moen blandet med

Kridt, hvilket deels hviler paa Nullesteensformationen,
deels

gjennemikjoeres

og

deels

boekkeS

af

den.

Iordlaget paa Moen er derfor i det Hele scrrdeles
frugtbar og god Agerjord.

T il de bedste Jorder paa

Landet henregnes Stege Kjobstadjorder, endeel af Jorderne i Kjeldby Sogn, samt Vindebcrks i Phanefjord
Sogn; de simpleste turdc maaflee findes i den nordvestlige Deel af Damsholte Sogn, Ulfshale i Stege
Landsogn, samt de hoie Jorder

paa Klintcbakkerne.

Kalksteen findes flerc Steder paa Landet.
Hartkornet belober sig til:

79 Tdr. Skovfl. og

4057 Tdr. Ager og Eng efter den nye Matricul, hvil
ket svarer til en Gjennemsnitsvcrrdi af omtrent 9 Tdr.
Land Ager pr. Tbe. Hartkorn.
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Jndvaanernes Antal i Meenbo Herred var ester
Folketcellingen 1855:

14,212 og ester samme 1860:

14.301.
Moens Klima kan i det Hele ansecs for snndt,
hvilket hidrorer fra Landets hoie Beliggenhed og dctS
Omgivelse af Havet, som og sta, at der findes saa
faa Skove, sumpige Steder og stillestaaende Bande.
Lüften er temmelig flarp og det er ikke Enhver, som
kan taale den.

Forkjolelse og Gigt ere temmelig al-

mindelige Onder, og kunnc maaflee tilsirives de flarpe
Foraarsvinde, iscer de nordostlige, der bringe al Nor
dens Kulde gansie ftifl til Landet og oste medfore en
Mcengde Drivis,

hvis Dampe,

naar ForaarSsolen

smelter den, ere yderst kolde og usunde.

Forovrigt ere

de vestlige Binde de meest fremherflende; Nordost- og
Nordvestvinden ere de meest stormcnde, og Torden kommer ostest og heftigst fta Sydvest.
Moenbo Herred har nu sin egen Amtstue i Stege;
det danner desuden ect Loegedistrict og een Folkethingsvalgkreds (Prcrsto Amts bte).
Byfoged i Stege.

Herredsfogden er tillige

Herredet sorterer under Proesto Amt-

mandsstab og Skoleraad; i gristlig Henseende er det
forcnet med Daarse Herred paa Sjcelland, og Provsten
er for Tiden tillige Sognevrcrst for KaNehave Menighcd i sidstnoevnte Herred.
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Mseus Historie.
x5ftrr Snhms Beretnmg eristeredc

allerebe Navnet.

M o e n paa Dan Mykillatis Tid, idet denne Konge
blandt andre Der ogsaa herskede paa Moen.
Med
Hensyn til dette Ords Oprindelse og Betydning have
Nogle meent, at det er afledet af M o n eller Maane,
fordi Landet paa en Maade har Maanens Figur, medens Andre, for Er. Viborg hidleber det af Mo eller
Mo. en Iomfru, og paastaaer, at Landet i gamle Dage
ffalhavehedt Mo- eller Jomfrulandet (Virginia üsnics).*)
Suhm derimod mener, at Ordet kommer a fM a n eller
M a n n , som er et gammelt nordist Ord, der betyder

*) Lincents Bilde, der 1659 af Freden! den Zdie blev sendt
til Moen, strev paa Daggen i fit Logi i Stege:

l ille , og denne Meiling vinder i Styrke drrved, at
Langebcek anforer, at Moen mcd omliggende Der i
Middelalderen kaldtes Smaalandene, ligesom Somcrndene endnu kalte Dordingborg-Bugten „Soen mcllem
Smaalandene".
Endelig har man villet aflede Ordet
af M o , en gammel Benoevnelse paa Kridt, som endnn
forekommer i Ordet ..Moleer".
Moens tibligste Historie taber sig i den fjerneste
Oldtid, fra hvilken knn dunkle Sagn og usikkre Esterrclninger ere overleverede Historien.
Saameget synes
dog at voere temmelig afgjort, at det nuvcerende Moen
i de celdste Tider har udgjort flere mindre Der, adflilte
ved smaae Sunde eller Leiter, og at hver af disse Der
har havt fin Herster eller Hovding, af hvis Tilvoerelse
umiskjendelige Spor tilbeels endnu findespaa selve Lan
det — Spor, som, sijondt vanflelige at tyde, dog have
hindret Glemsxlens Morke at dcekke dem. G r on-Jse
tzer, cn af disse mystifle Figurer, antages af Paludan
endog at have levet 60— 70 Aar for Christus.
De til disse Herflere knyttede Sagn og hvad dermed staaer i Forbindelse, vil blive mcddelt i det Fol
gende; her ashandles kun Moen i de af Historien be
lüfte Titer.
Det er rimeligt at antage, at Hovdingerne senere
hen have antaget Navn af F y lk e - og H e rre d s 
eller U nderkonger. og ligesom vi finde, at flere af
de danike Provindser. navnlig i det forste Aartusinde
efter Christus, ere blevne stprede af saadanne Underkon
ger, saaledes har det samme ogsaa vcrrct Tilfoeldet
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n,ed Moen. I Suhms DanmarkShistorie (s. 580) be
reites saaledes, at den sidste Nnderkonge paa Moen og
omliggende L)er var Sigvard Snogoies Son, H em
m in g, der efler samme Kilde levede omirent ved Aar
803, og under hvis Negjering Befolkning'en var ivrig
sysselsat med Vikingetog, ligesom Landet, ogisoerSmaaoerne allerede paa Hans Tid, synes at have voeret hjemsogt af de vendiske S o ro v e re , blandt hvilke de
fra Rügen og Femern have voeret de voerste.
Disse
Roverier toge isoer til i det 12te Aarhundrede, da Lan
det i hoi Grad blev odrlagt af dem. Det var nemlig
ferst efter Fcrstningen Jomsborgs Opforelse af Harald
Blaatand, at VenderneS Sorovertog antoge mere udstrakte Dimenstoner. Med vild Grumhed plyndrede og
myrdede de, og odelagde Alt, hvad de ikke künde fere
med stg, og de Ulykkelige, der bleve overvundne og
fangne af dem, maatte udstaae de stroekkeligste Pinsler.
En under Kong N ie ls begyndt Krig med den vendiffe
Fyrste H e n rik , hvorunder Moen led mcget, idet Venderne altid havde et godt Die til denne T , hvis heldige Beliggenhed for det dengang vigtige Sildefifferi
i Sundct, og hvis Beboeres Velstanb var almindelig
bekjendt, — standsede en kort Tid, idet K n u d L a v a rd
beseirede Henrik, med hvem Han derefter indgik et Forbund; men da Knud var drcrbt i Haraldsted Skov ved
Ringsted, 1131, udbrode Urolighederne igjen under
E r ik E m u n, som forctog et Tog mod Venden, ved
hvilken Leilighrd Nvttrri forste Gang fortes over
Havet, og de toge voldfom Ovcrhaanb nndcr den
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nes Estersolger, E r ik L am. Vel foretog denneKonge
sig ogsaa et Tog mod Lenden, wendetkom lkke til Slag,
og det var fo rstV a ld em a r den S to r e , det lykkedeS
at kne Venderne og tilintetgjore deres Hcrredomme i
Dstersoen.
En af de Mcend, der trofast ftode Kong Valdemar bi baade mrd Raad og Daad i Hans Bestrcrbelser for at standse Vendernes Soroverier, var A b sa 
lo n , og denne Mands Navn bor derfor med Heeder
ncrvnes ogsaa i Moens Historie, og det saameget mere
som ban, der eiede der davcrrende S lot i Elmelunde,
levede megrt paa Moen og virkede meget til Held for
dette Land. Han var cfter Datidens Skik baade Geistlig og Kriger, og fra Gronsund, som dengang var
den almindclige Samlingsplads for de dansie Krigsskibe, drog Han ofte ud for at kjcrmpe niod Venderne,
og da Han med Klogflab og Snildhed forenede Aandsncrrveerelse og Mod, var Han cn Torn i deres Dine;
vanfleligt var det dem at overliste den kloge Bisp, hvor
gjerne de end vilte. Saaledcs vilde de i Aaret 1169,
medens Absalon laa med sin Flaadc under Rügen, der
havde overgivct sig til Ham, forsoge at käste deres
Rytteri i Land ved Gronsund, og deres Fodfolk paa
et andet Punkt af MoenS Nordkyst, medens Skibene
siulde käste Anker i Kjeldbn Sund (Noret); men P la
nen mislykkedes.
Thi neppe var Absalon underrettet
om den Fare, der ttuede Moen, forend Han styndsomst
ilede hid; Venderne toge ved Hans Ankomst Flugten,
og kun en stcrrk Storm hindrede Ham i at forfolgc
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Fjendcn, der led et frygteligt Skibbrnd.
Dette stete
paa S t. N ik o la i Dag, den 6te Decenrber, forn. Aar,
og Moens Befrielse er derfor bleven tillagt denne
Helgen.
At Moens davcrrende Beboere var et kraftfnldt
og tappert Folk ftemhccvcs rigtignok ikke i de Tiders
Historie; men det fremgaaer dog formcentlig tilfnlde
deraf, at de beständig afsloge Vendernes Angreb og
Forsog paa at bemcrgtige sig Den, lrgesom det Heller
ikke kan betvivles, at det maa havc vcrret et virksomt
og aarvaagent Folk.
„ ) Valdemar den Stores Sonners, Knuds og
Valdemar den 2dens Tib, var Mocn et lykkeligt Land",
siger Paludan, thi Landet blomstrede unber Fredens
Velsignelse, og Venderne holdt sig i crrbodig Afstand
fra de danfle Kyster.
Men denne herlige Tilstand
stulde ikke vare lcrnge; thi Lybekkerne, som alle
rede i Slumingen af Valdemar den 2dens Tid havde
begyndt at gjceste Danmark, künde naturligviis ikke
modstaae Lysten til at fiste i det rerte Band, som fremkom ved den Kamp, der reiste stg ester Valdemar den
2dens Dod imellem Hans 4 Sonner, af hvilke C h rü
st o ff er havde Eiendomme paa Moen. Vel var Riget blevet deelt imellem dem; men da Daldemars egcnt»
lige Esterfolger, E r ik med Tilnavn P lo v p e n n in g ,
forlangte, at Hans Brobre stnlbe erkjende Ham som Lehnsherre, havde dette til Folge, at en Krig udbrod, hvorunder ogsaa Moen maatte sukke.
Lybekkerne havde
nemlig taget Parti for en af Brodrene, Hertug K n u d
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af Blekingen, der af Erik var indespoerret paa Stegchuils eller Stegeborg paa Moen. Ester 1247 at have
indtaget Kjobenhavn, beleirede de Stegeborg, som de ogsaa indtoge og derved befriede Hertugen, som dog ved
Fredsiutningen 1248 maatte beqvcmme sig til, tilligemed sine Brodre, at erkjende Erik som LehnSherre.
Leiligheden benyktede Lybekkerne til at plyndre Moen,
og disse Noverier af Lybekkerne vedvarede derefter til
dybt ind i det 16de Aarhundrede, og bidroge i en vcesentlig Grad som til det vorige Lands, saa og forriemmelig til Mocns elendige Tilstand.
En medvirkende Aarsag hertil maa desuden soges i de hyppige
Pantsoettelser, der obelagde Landet i Bund og Grund.
Konzerne saae sig nemlig oste nodsagede til at pantscette Dele af Rigct, for at tilveiebringe Pengemidler.
deels til Krigsforelse iscrr imod Lübekkerne, deels til
Opfyldelse af indgaaede Forpligtelser. Ester de TiderS
Skik tog da Udlaaneren den til Ham pantsaite Landstrcekning i Besiddelse, og benyttede den gansie som sin
Eiendom, idet Han ikke forsomte at udsuge Indvaanerne
til det Ubersie, hvortil kom, at Pantet gik over i Hans
Eie, dersom ikke Betalingen procstcredes inde^i den ved
Pantebrevet fasisatte Termin.
T il disse Ondcr kom
endnu Kongernes egen Svaghed eller Udnelighed, Gcisilighedens og Adelcns vorende Magt, Forrcrderi o. s. v.
ikke at tale om private Fribyttcre. Saalcdes optraadte
for Er. under Kong Erik Glippings Regjcring en
norst Sorover, A ls E llin g s e n , som skal have hoerget Moen og flere Ler frygteligt, og om hvis Betyd--
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nlng man kan banne sig en Forestilling ved at erfare,
at en imod Ham ndsendt Flaade paa 30 Skibe ikke
var istand til at undertvinge Ham; og under Christian
den 2den Friseren Lange Peter, „de Danstes Bestormer, Hamborgernes Plage, Hollcendernes Marter".
En af de forste Pantscrttelser, der kom til at gaae
ud over M oen, var uden Tvivl den af de davcerende
Foestninger Svendborg og Skjelflor til en viS Hen
r ik S E m e lto rp omtrent 1251.
Denne Mand fik
dem nemlig i Pant for Sold, Han havde tilgode fra
sin Tjeneste under Erik Plovpennings Regjering.
Eriks Broder, C h r is to ff e r , der efterfulgte Abel, berovede Ham Pantet med Magt, og TEmeltorp sagte nu
Skadeslosholdelse ved at käste sig over Moen, som det
ved Lybekkernes Understottelse lykkedeS Ham at bemcegtige sig 1253, og da Han kort derefter ligeledes ved
Lybekkernes Hjcelp kom i Besiddelse af den faste Borg,
Stegehnus, har Köngen nok seet sig nodsaget til at
tilfredsstille Hans Fordring, for at blive Ham qvit, da
det just var paa denne Tid, at Stridcn med den oprorsie Erkebisp Jacob Erlandsen begyndte.
Ester Christoffers Dod blev Rigets Tilstand endnu
mere forvirret, hvilket ogsaa Moen maatte fole. Thronarvingen, Erik Glipping, var ved Faderens Dod tun
10 Aar gl., hvorfor Enkedronningen, den klogc og
ufortrodne Margrethe Sprcrnghest, stillede sig i Spidsen for Regjeringen. Den fta Rocskilde flygtede Bisp,
P e te r B a n g , ophirsede Fyrst Ic r r m e r af Rügen,
der var underlagt Noeskilde Bispestol, til at gjorc et
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Angreb paa Danmark, ved hvilkenLeilighed Moen blev
indtaget og plyndret 1260.
Det folgende Aar blev
Enkedronningen tilligcmed sin Son fangen af de holfteensic Grever, og Tilstanden om muligt endnu vcrrre.
Under saadanne Omstcendigheder maatte alle frcdelige Sysler meer ellcr mindre forfiyrres.
Handelen
bemcegtigede Tydstcrne sig. tildecls ifolge Rettigheder,
der vare dem tildeelte af Valdemar Seir, samt bekrcestede og udvidede af Hans ukloge Efterfolgere paa
Thronen, Abel, Erik Glipping og Erik Menved, og
Haandvcrrkerne maatte ligelebes odelcrgges, da Tydsierne indforte forarbeidcde Haandvoerksvarer.
Her
paa Moen anlagde de sig en Handelsplads ved Stran
den udfor Mandemark, hvilken Plads senere, formodcntlig paa Grund af — som Paludan mener — at den
var bygget paa sijnlle Kilder. sik Navn af B ro n d hoie.
Endnu i Aaret 1550 eristerede den som et
kgl. Toldsted; men Natten for Kyndelmissedag, den 1.
Februar, 1625 blev Len bortflyllet ved en Vandflod,
og dens Spor er ikke mere at finde.
Om denne merrkelige Begivenhed har Herredsbogen
folgende Tilforsel af H. S . Helling, der var Prcest i
Magleby fta 1685 til 1710:
„Oecimrmtiuin For„mindflelse udi Sognec er fleet:
At Kuno 1625 den
„Iste Februar om Natten for Kyndelmisse Dag blef
„een ganske Bye kalbet Bryndsbyhoye, som laae ved
„Strandbredden med solch og Hnusze af Hafvet bort„ffi)lt, da det ved Landfloed gich hoyt op paa Landet,
»Hnilchen By ichc sideen er blesvcn bygt, var och iche
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„Ecrdeland til dend By, mm der var een Lade-Sted for
„de Lybffe og Hunszene af Kjobstedsbygning, og nogle
„noerede sig af Fisherier og deraf gafuer till Proesten,
„da Fisheri i de Tiber var meget for Lander".
At bette Fisterleie ikke har vceret saa ganste ube-tydeligt er vist, og Paludan slger ogsaa at det udgjorde en heel By. som i Christian den Andens Tid
havde en Adelsmand af de Povifler til Tolber, og endnu
i 1550 maatte Kjobmandsstibene, som handlede paa
Den klarere der. J danske Atlas kaldes Byen Brondcby
og der siges at den bestod af 8 Fiffcrhuse og et lidet
Toldsted, som bleve odelagte ved en Vandflod "1633,
hvorved kun 6 Mennester reddedes.
Brondeby har
dog nok voeret Byens almindelige Navn, hvilket ogsaa
stadfoestes ved det Lehnsbrev som Christian den Tredie
1541, gav Stadfcrstelse for den bekjendte Lehnsmand
Hr. Anders Bilde*). Heri hedder det: „Och schall
hannd Holle Oss oc wort dagliige Folck mett Stege
By wti two netter nar wor Weye faller ther fram oc
stickte wor toldner oc salter paa Brondehoffne ftij
Wnderholling mett madt oell oc Hestefoder oc lade
frede oc weedt magt Holle tolbbodenn ther sammestedtz
epther gammell sedwanne" o. s. v.
A f de her anforte forstjellige TidSangivelser om
denne Begivenhed tor man utvivlsomt ansee Hettings
for den rigtige, deels fordi Han noiagtig anforer Datoen, og deels fordi Han var Prcest i Sognet, hvor
C. Fog geogn. Skiz. fra Morn, 15.

2
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Ddelcrggelscn havde fundet Sted for kun lidt over 50
Aar siden, og altsaa endnu maatte vcrre i friffM inde
vel endog af Dienvidner. Det kan i Forbindelse hermed bcnicrrkes, at C. Fog udtaler den Formening i sin
foran cirerede Undersogelser, at Borre Mose i sin Tid
har vceret et Sund, hvis nordlige Udlob forlcrngst var
lnkket, da Borre endnn varenSostad. og at den seneste
Udseiling har vcrret i Syd gjcnncm Bndsemark Mose,
hvilket Lob, hvorigjenncm störe Skibe tidligere knnde
seile, i Aaret 1648 var saa tilstoppet eller Bugten tilsandet, at det kun künde befares afSkuder og störe Baade.
Fra Midien af det 12te Aarhundredc lige indtil
Frederik den Tredies Dage, altsaa i omtrent 500 Aar,
var Moen ncestcn udelukkende Krongods eller Domaine,
og brstyreves som saadan af en Lehnsmand.
Lehnsmandspostcn paa Moen var i saa hoi Anseelse, at
den kun besattcs med Landets hoieste Adel og meest
ansete Stormcend. Lehnsmanden havde igjen nnder sig
Slotsfogden, der forte det specielle Tilsyn ved Forvaltningen, opkroevede Skatter og Naturalprcrstationer, anordnede Fester, Jagter osv., hvilke oste fandt Sted ved
Kongernes eller mcrgtige Adelsmcends Besog paa Den.
„Saavel disse Herrer", siger Paludan, „som Konzerne
droge omkring med talrigt Folge fra det eneLandgods
til det andet, fortoerede ved denne Leilighcd alt Forraad
af Kreature og Korn, som var forhaanden.
Endog
Produkterne fta de ncerliggende Kongsgaarde maatte
udleveres til det Sted, hvor de meest ophvlbt sig. gjerne
en Borg eller et Slot".

Slotsfogden havde, eller til-
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tog sig idetmindste oste nindstrcrnket Handleftihed niod
de fortrykte, forkuede og iidsugede Bonder, og Han künde
dette saameget lettere, som Lehnsnianden, der i Alniindelighed tillige beklcrdte de hoieste Statsembeder,
ofte var fravcrrende, naar Han blev kaldet til Köngens
Raad.
Kammer nu til, at Lehnsmanden havde fuld Bemyndigelsc til at afgjore Retssporgsmaal, Stridighedcr
og Trcetter af ethvert Slags indtil anden JnstantS, og
vel ofte overforte denne Myndighed paa Fogven, saa
indsees det let, for hvilkcn Vilkaarlighed og Mishandling de ulykkelige Beboere vare ndsatte.
Det stak dog ikke forglemmes, at der blandt dem,
der med en saadan Magtfulvkommenhcd herstede over
Den ogsaa fandtes Mcend, hvis Navne Historien har
opbevaret os, og som den ncevner med Herder og Berommelse for deres Hengivenhed for Konge og Fcrdreland.
Dverst blandt diSse scette vi Hr. Jacob af
Moen.
Han var Lehnsmand sammesteds fra 1225
og maaflee til over Midten af dette Aarhnndrede, eftersom Suhm fortoeller, at en vis Berthold, der var
Dekanus for Kapitelet i Hamborg 1256, lceste Messe
for Hr. Jacob af Moen. Da Valdemar den Anden
skulde udloses af det Fangenstab, hvori den snedige
Grcv Henrik af Schwerin under Gjoestevenflabets Maste
Yavde fort Ham. var forncevnte Hr. Jacob blandt dem,
der frivillig stillede sig som Gidsler for, at de lovebe
2osepenge stulve blive betalte. Vel have vi ingen fä l
lige Meddelelser om denne MandS Lirksomhed i Egen2*
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stab af Lehnsmand over Moen; men allerede det, at
Han fandtes rede til at kjobe sin Konges Frihed med
Opofrelse af sin egen, berettiger til den Slutning, at
Han ved sin Forvaltning af Köngens Gods har sat
drttes Interrsser over sine egne.
Efterat Erik Glipping var snigmyrdet 1286, trceffe
vi Moen i Hcenderne paa F y rs t W it s l a v af R ü 
gen. Denne Mand, der havde vceret med at domme
M arfl Stig og de andre Kongemordere fredlose, havde
faaet Moen i Pant for Brudegave med en danst
Prindsesse.
Marflen, der brcrndte af Hcevngierrighed som mod
Danmark, saaog mod alle dem, der havde vceret medvirkende til Hans ulykkelige Skjcebne, lod ingen Leilighed blive ubenyttet, hvor Han knnde vente sin Hevntorst flukket. Witslav var Ham derfor en Torn i Diet,
og hvor Marsten ikke künde komme Hans Person tillivs, der maatte Hans Gods og Eiendom holde for.
2 Ledtog med sine Ulykkcsfcrller og understottet
af den norffe Konge Erik Prcestehader. der ogsaa var
fjendtlig sindrt mod Tanmark, kastede Han sig den 30te
Juli 1288 over Msm, hvor Han hcrrgede og plyndrede med Ilb og Svcerd. Han gjorde Landgang ved
Gronsund, satte sig med sine Stimcend ftrar i Marsch
mod Stege, hvor de i 24 Timer stormede Borgen, dog
nden at opnaae deres Hensigt her at erholde et fast
Udgangspunkt for deres toileslose, odelcrggende Fcerd.
Slottets eller Borgens Kommandant, Henze F a lke n hav en, der sandsynligviis paa samme Tid tilligc be-
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Ncedte L e h n sm a n d svce rd ig h e d e n over Den, forsvarede sig nemlig med sin uforfcerdede Bescetning saa
tappert, at Roverstaren maatte fortrcekke med uforreltel
Sag, og det er sandsynligt, at Moenboerne ved denne
Leilighed have givet Marsten en saa eftertrykkelig Affledshilscn, at det ikke har lystet Ham feuere, at gjentageBesoget. Di ville senere faae at see, at dctte hellerikke er sidste Gang at Moens kjcekke Befolkning har
forstaaet at vise en overmodig Fjende Vinterveien.
Harmfuld over sit mislykkede Angreb paa Stege meentc
Marsten at nogen Ulykke flnlbe Han dog gjore, hvorfor Han faa Dage efter lod sin Vrcde gaae ud over
Stubbekjobing, som Han afbrcrndte den ncestpaafolgeudc
5te August.
I mere rnd 20 Aar forblev Moen i Hertug
Vitslavs Herüber, og stjondt Historien tier om Hans
Fcrrd herpaa Den, tor det dog vel antages, at denne
Udlcending nok har forstaaet at drage den störst mutige
Fordeel af sit Lehn, saa Beistand har Moenbocrne vel
neppe samlet sig under Hans Regimeute, om de eud
ikke ligefrem sukkcde under Tyrannicts Svobe.

Forst

i Aaret 1310 kom Moen attcr i Köngens Desiddelse,
idet Erik Menved fik Witslav til at magefliste denne
tilligemev flere Forlehninger med et Landstab i det
Meklenborgste.
Fuldstcrndig er denne Overeenskomst
imidlertid dog nok ikke kommet i Orden hvad Moen
angaaer for 1315; thi det hedder heri efter Hvitfeld:
„Hand stal og afstaae Moen, Hans Hustrucs Medgift,
uaar os fortyster fornefnte Land at iudlose" osv., og
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fremdeles hedder det: „1315 oplod Hertug Vitzlaff
Stevns og Bieffuerstovs Herreder, M oen og Kjoge,
og casserer alle de Breffue Han og Haus Forfcrdre
derpaa haffde Haft".
Men den Begyndelse Erik Menved saaledes havde
gjort til atter at samle det adsplittede Nige blev ogsaa
kun ved Begyndelse», og störe künde Forventninger i
denne Henseende da hellerikke voere til en Konge, der
som Han satte storre A§re i at anvende Landets dengang saa sparsomme Hjcrlpekilder til Turneringer og
andre Festligheder, ved hvilke Han i Prägt sogte at
overtrcrffe Alle — end til at indfrie gjcrldbundne og
pantsatte Landsdele, der sukkede under Fremmedes Udsngelser og Tyranni.
Skjondt Udsigterne for Danmarks Fremtid altsaa ingenlunde künde kaldeS lyse, da
Erik Menved 1319 afgik ved Tode», saa bleve Le det
endnn mindre, da Broderen Kristoffer nnder Navn af
Kristoffer den 2den kom til Styret.
Ham har man
kaldt „den storsie Pantseetter Norden har kjendt", og
der var Heller ikke ved Hans Tronbestigelse ret meget
tilbage af Riget uden at det jo kom i Hcenderne paa
Adelcn, Geistligheden, etter Tydflernc.
Pantbaverne
staltede og valtede under Hans Regjcring som dem tykkes bebst, saa det horte nn til Dagcns Orden, at „Nid°
dcrnavn og Itoversjcrl borde sammen hos de Upperstc
af Byrd, der traadte Folket paa Nakken omkaps mcd
de bolsiecnste Grever, Rigets Arvefjender".
Hellerikke
Moen gik her Nam forbi.
Vel havde Kristoffer ved
sin Tronbestigelse givet de bedste dosier om at indsric
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alle de Forpligi elfer, Hans Formand havde indgaaet,
og selv paatog Han flg flere; men albrig saasnartvar
Han bleven hyldct, for Han brod sine Laster alle tilhobe.
En mcegtig Mand, N ie ls O l u f f cn, forhen Rigets Marst, havde af Erik Menved faaet Stegeborg
tiNige med flere andre Fcrstninger i Pant for tilgodehavende Penge, og da Krisioffcr ikke blot ncrgtede at betale disse, men endog ftatog Ham Pantet og jog Ham
nd af Landet, forcnede Niels Olufsen sig 1322 med
flere misfornoiede Magnater, og sijcendte og brcrndte
Irindt om i Riget, hvor Leilighed bedst gaves. og man
nndlod da ikke ogsaa at aflaegge Moenboerne Besog.
Kong Krisioffcr maa imiblertid dog omsider have
anseet det for raadeligt at vinde idetmindste nogle af
disse Mcegtige for sig, estersom Han endnu samme Aar
ved et Forlig i Stege forbandt sig med Grev G e e rt
af Holsteen, den ogsaa nnder Bcncevnelsen „den knllede
Greve" bestendte Ransmand, der spillede en saa betydningsfuld Nolle i Danmark, indtil den kjcrkke N ie ls
E bbesen

til Norreriis Aar 1340 ved sin kjcrkke

Daad befriede Landet for denne Voldsmand og derved
gjorde en Ende vaa Tydstens Tyranni.
Paa denne Tid var H e m m in g M o ltk e , om
hvem Historien kun nielder, at Han i Erik Mrnvcds
Tid blev indkaltt hertil fra Tydflland og boede paa
Elmelunde S lot — Lehnsmand paa Len. Han dodc
1326 og ligger tilligc med sin Hnstru begravcn i
Kjeldby Kirke.
Som

man kan toenke havde Kong Kristoffcr ved
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den Troloshed, hvormed Han omgikkes med Lofter, for
staffet sig mange og farlige Fjender, og da disse nu
sögte med Magt at gjore deres formeentlige Rettigheder gjccldcnde, saa maatte der scettes Haardt imod
Haardt. Men at fore Krig uden Pcnge bliver noget
ncrr som at sville Violin »lden Strcenge: ingcn af
Delcne lade sig udfore.
Kristoffer maatte, forat staffe Penge tye til sin
Halvbroder Io h a n G e e r ts o n , Greve af Vagrien,
hvor Han da ogsaa blev hjulpen, men rigtignok som
man siger af Dynen og i Halmen; Han tog igjcn sin
Tilflugt til de ulyksalige Pantscrttelser, og Moen maatte
alter gives Tydsterne i Hcrnder, idct Greven for sin
Tjeneste sik ikke blot denne D , men listige Sjcrstand,
Lostanr, Falster og Skaane i Forlehning, og saa stör
var Naadigheden i hine Lider over Pantet, at Grev
Iohan om ikke ligefrem folgte, som Paludan siger, saa
dog overgav Stege By og Fcrstning til sin Fcrtter den
nysncrvnte Grev Geert, og det er rimeligt, at dctte da
saa vigtige Punkt har vcrret i Hans Hcrnder indtil
Niels Ebbesen 1342 med Svcerdodden indfriede Pantet,
der dog forst 18 Aar senere, 1358, blev overgivet
Köngen.
3 be 8 Aar Danmark efter Kristoffer den
Andens Dod var uden Konge, forvcerredes Landets Trlstand Dag for Dag, saa det kan ikke vel tcrnkes, at
et Land knnde synke dybere ndcn at sorgaae. Det var
derfor ingen lclOpgaveder stistedeS til Kristoffers Son,
Laldemar Atterdag, da Han 1340 kaldtes til Negierm»
gen.

Han sorsmaaede ingen Midlcr. hvorved Han
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künde faac samlet det adsplillede Rige; Han laante
Penge til Jndfrielse af pantsatte Lande, men gjorde
ogsaa Ublaan, naar Han tun saae sin Fordeel dervcd:
„aldrig gav Han et SEble bort »den Han fik cn Pcrre
istcdct". Men det var ogsaa Tider, hvor det Heed at see
sig for, thi ingensinde har vel det gamle Ord: „enhver
er sig selv ncermest" fundet bedre Klang end dengang.
Medens Stege By og Fcestning, som foran berort, i
fnlde 18 Aar forblev i Hcendcrne paa de Holsteenste
Grcver, blev Valbcmar dog omsider Herre over Den.
Formodentlig har Grev Geerts Sonncr, Henrik og
Clauö af Holstern, efter Faderens Dod taget dennes
Forlehninger i Besiddclse. Imidlcrtib künde Tydsterne
efter Geerts Falb ikke ret trives i Danmark. Landets
Born begyndte fra dette Tidspunkt igjen at reise Nakken og afkaste det Aag, der i en Noekke af Aar havde
hvilet paa dem, og alvorlige og blodige Optrin horte
nn til Dagens Orden. Grev Iohan, der efterat Be-siddelsen af Stege var overdraget til Grev Geert, havde
opfort sig en befcestet Borg udenfor Bycn, fandt det
under disse Omstcrndigheder raadeligst at fortroekke —
GeertS Skjcebne var Ham jo desuden i ftist Minde —
og Han forlod derfor 1843 Moen, som Han overdrog
til Hertug Albrekt af Meklenborg.
V i finde saaledes
cndnn Den fulbstambig i Tydsternes Hcrnder, men de
har vist ikke lcrngcre folt sig rigtigt hjemme her.
Hertng Albrekt afftod nemlig kort efter sin Andeel af
Moen til Köngen, som Lenne igjen l343 pantsatte til
fornoevnte Grev Geerts Sonncr for 5000 Mark Solo;
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men 1358 indfriede Baldemar paany Pantet ved mcd
Magt at fordrive Tydikerne fra Den.
Medens Lydsierne i dette Tidsrum huserede paa Moen var H e n rik
H u m m e ls b y tte l Befalingsmand her.
Historien
har intet vpbevarct om denne Herres Fcrrd, kun ncevnrr den som Hans Tilforordnedc og noermeste Undergivne H e n rik Peyske af Dappen, den forste Slotsforvalter paa Stegeborg, H a r t v ig K r um m cdige,
H e n rik G lis s in g og D it le fW e n s in ; men ogsaa
disse Personer kjende vi kun af Navn. — Foruden
den ovenfor ncrvnte H e n n in g M o ltkc, har Moen
i dette urolige Aarhundrede Haft folgende Lehnsmcrnd:
V ikke M o ltk e , eller som Sandvig kalder Ham, Ficke
Conradsen Moltke med Tilnavn Stridsfelde. Han beklcedte Lehnsmandsvcrrdigheden fra 1361. til 1376, var
en af Köngens hoit betroede Mcrnd, Medlem af D a n 
m a rk s 9k ig es 9kaad, som oprettedes paa denne Tid,
naaede en overordentlig Magt og Anseelse og fik en
hidtil ukjendt Betndning. Ogsaa Han boede paa Elmelunde Slot, naar Han opholdt sig herpaa Den, men
Han havde mange Bestillingcr, der gjorde Krav paa
Hans Ncervoerelse andeisteds; saaledes var Han samtidig Statholber i Skaane, Hovedsmand paa 9kiberhuns og Lehnsmand paa Moen. Han dode i en mcget hoi Alder, sandsynligviis lige i Begyndelsen af det
15 Aarhundrede paa sin Eieudom Lykkesholm i Fyen.
Hans Hustrm Cbristine, dode allerede 1347 og liggcr
begraset i Kjeltby Kirke boS Henning Moltke.
Alle
sineGodscr i Danmark afstod Han til Dronning Margrethe.
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1396 blev J e n s R ud den W ld r e Lehnsmand
paa Moen, hvilket Embede Han synes at have havt
til 1406.
I danske Magazin hedder det, at Han fik
Stegeborg i Forlehning af Dronning Margrethe i 5
Aar, imod at Han afstod hende Iungöhoved Slot i
Sjcrlland.
Rndbjerg paa Klinten, hvorfra Han sial
have holdt stadigt Udkig med Soroverne, bcrrer nt Navn
efter Ham.
2 Begyndelsen af det 15de Aarhundrede finde vi
2 samtidige Lehnsnicrnd paa Moen, S teen Tygesen Basse, der boede paa Elmelnnde Slot ogV ald em a r S a p p e , der boede paa Stege S lot og regjerede
over Byen. Sandvig mener at Han var af Kongecet.
Paa denne Tid skal Lybekkerne, 1406, ifolge et Doku
ment af Jan Iensen Hage, have gjort Landgang og
Brandstiftelse paa Den.
Undcr Valdemar AtterdagS Negjering indtraf en
odelerggende Pest i Danmark, hvor ven rasede i 3 Aar
1347—50.
Den hjemsogte ogsaa Moen, og bortrev
her Tusinder; saa stör stal den almindelige Ddelcrggelsc
i Nigct have vcrret, al Sygdommen neppe levnede to
Menncster as tre, mange Steder knap eet af hundrede.
Dens Begyndelse viste fig ved en heftig Nysen, og det
er fta denne Tid den Skik flriver sig at sige „hjcrlp
Gud" til dem der nuse.
De Slridigheder, hvori Valdemar lige til sin Dod
1375 laae med de merglige Hansestcrder, gik ogsaa i
Arv til Hans ncrrniefte Efterfolgere paa Thronen, og
det blev da fornemmelig Derne, det kom til at gaae
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ud ovcr. Moen havde stadigt Besog af disse 9iovere,
og sijondt dens tappre Befolkning, som vi alt have
seet, ofte paa en temmelig ublid Maade fulgte dem
lildors, vendte de alligevel tilbage med fornyet Styrke.
Valdemars Datter M a rg e et he blev efter SonnenS,
O l u f H agensens Dod 1387, valgt til Nigsforstanderffe i Danmark. Arilb Hvitfeld anforer i sin Kronike, at Moenboerne vare nied at hylde hende i Ring
sted, og at de havde hcrngt deres Segl med Ja for
Valgbrevet.
Med Paludan kan man ikke andet end
glcrde sig over, at Moenboerne saaledes scrrligen ncrvnes
ved denne vigtige Handling, da dette kille Folk ellers
sjcrldent ncrvnes i den gamle Historie, men fordetmeste feiler under Sjcrllcendernes Flag. —
Paludan antager, at baade Landet og Kjobstaden
har taget bctydcligt til i dette Tidsrum (ved Aar 1400);
men dette kan dog vist neppe vcrre Tilfceldet. Vel reiste
Margrethc omkring i Rigerue og sogte at ophjcrlpe
baade Kjobstad og Land; vel tog hun Magien fta
Abelen og indstjcrrpede Embedsmcrndene at vife B illighed og Milbhed mod Enhver, ligesom hun ogsaa traf
flere for Handclen og Fifferierne gavnlige Bestemmel
ser; — men det kan dog neppe feile, at Tydskerms
idelige Plvndringcr i Forbiudclse med Erik af Pommerens langvarige og uheldige Krige, jo maa have
udovet et mcrgtigt Tryk paa alle Forholde. Desudcn
er det en Kjkndsgjerning. at Bondestandens hele Delmagt og Anseelse var i stcrrk Tilbagegang i det 14de
og 15dc Aarhundrede. De tydsie Konger, der vare ved
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Styret, indkaldte hele Skarer af tydste Aldensmoend,
som tilreve sig betydelige Jordeiendomme i Danmark.
Her paa Moen blev saaledes til Erempel endeel Gods
i Vestud, Tostencrs og Koreby bortfljcenket til en Hofmand ved Navn Godste Barsebcrk.
Disse fremiriede Adclsmcrnd mcdforte Begrebet om Livegenflab,
der var almindeligt i Tydffland, og saaledes forplantede sig til Danmark og navnlig til de danfle Der, og
afloste det tibligere mildere Vornedflab. Fixsterne miflede
deres personlige Frihed, de maatte ikke uden Herremcrndenes Samtykke forlade det Gods, hvorpaa de vare
fodte, ja de bleve, iscer i det 15de Aarhundrede, saa
aldeles Herremandens Eiendom. at Han künde handle
med dem som nied Qvcrg. Paa Moen maatte Bon
derne blandt andet melde sig paa Slottet med dereS
Barer, forend de kom tiltorvs med dem; der tog man
da det Brdste og gav Bonden derfor, hvad man syntes;
det Dvrige künde Han saa srrlge, hvor han vilde. Hel
ler ikke maatte hverken Nogen fta Kjobstaden eller
Fremmede komme paa Landet for at gjore Indkjob;
Alt flulde forst passere Slottet. Lehnsmcrndene handlede endog selv med Korn, Tjcrre, F ifl o. s. v.
Med
Hensyn til Datidens Priser paa Landmandens Pro
dukte kan anfores, at en Tonde Rüg toges i Skat
for 0 Skilling, en Tonde Byg for 8 Skilling, en
Tonde Smor for 1 Rigsdaler, en Tde. Hönning for
7 Mk., en Dre for 3 Mk., et Lam for 24 Sk.
Tet var altsaa, som vi fee, alt andet end gyldne
Tider for Morn, som for Danmark iAlmindelighed; men
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fornemmelig var det dog paa Derne at Tilstanden, som
foran berort, forblev meest trykkende; her vare Pantsoettelser hyppigst. og den Strom af mcegtige Tydsiere,
der under en Ncrkke af flette Regjenter oversvommede
Landet, tog ostest Ophold her, forat vcere i Kongerneö
Ncerhed, og ved detOvermaal afM agt der gaves dem
ovcr Befolkningen, udovede de den fordoerveligste JndÜydelse paa denne.
Under Margrethes ncrrmeste Efterfolgcre E r ik af
P o m m e rn og C h r is to ff e r a f B a ie r n forefaldt
ingen voesentlig Forandring i Moens Historie, tun at
de uafbrudte Stridigheder, hvori den forstncrvnte laae
med Hansestcederne, sikkert ogsaa har maattet svie til
Moenboerne.
C h ris tia n den Forste besteeg Thronen 1448.
Denne Konge stadfcrstede Besiddelsen af hele Moens
Land for Bifioppen af Noeskilde, J e n s Andersen
Jernskcrg. Allerede under Erik af Pommeren havde
denne Prcelat faaet Besiddelser herpaa Den; dette gik
saaledes til: Vcrbner J e n s N ie lse n , der var bleven
optaget i Adelsständen, var 1420 Slotsfoged paa Stege
borg. Han havde af Bifloppen laant 400 Mark Lybst,
som det menes til Jndkjob af Jordegods for sine Sonner H a r t v ig og J a co b N ie ls e n .
Disse i Forbindelse med 3 andre Abelsmamd: J e n s J o se fso n
til Vestnd, M a g n u s L ydike so n til Hjertebjerg og
Ficke L au re n son til Speilsby — maatte „En for
Alle og Alle for Een" gaae i Borgen med Gods og
Eiendom for dem selv og Efterkommere for rigtig T il-
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bagebetaling af Pengene. Da nu, som foran bemcrrket, Christian den Forste gav Bistoppen Stadfoestelse
paa hele D e n s Besiddelse, saa er der Grund til
at tro, at Pengene ikke ere blevne tilbagebctalte. Paa
denne Tid menes Speilsby Kloster at vcere blcven stif
tet, cfterat Gaarden som nindfriet Pant er taget i Be
siddelse af Panthaveren, Bisp Jens, maastec paa Domkapitlets Degne.
S trar efter sin Thronbestigelse bereifte Christian
Nigets forfljellige Dele, forat vife sig for sine Undersaatter, og det var ogsaa en Konge, der nok var vcerd
at fee: Han var sit Hoved Hoiere end den hoieste
Mand i Landet, og dertil saa stcerk, at Han „künde tage
en Mand i fuld Harnist i sin ene Haand, loste Ham
op ovcr Hovedet og scrtte Ham sagte ned paa Jorden
igjen". En Haandfuld HaSselnodder tog Han oste og
„knyttede Hcenderne saa Haardt tilhobe, at Kjoernerne
flode Ham ud mellem Fingrene". Man kan da t«nke
at en saadan Konge vakte Opmcrrksomhed, hvor Han
kom frem, og at det var en Personlighed, som Folket
maatte „sec op til".
1456 gjcrstcde Christian den Forste Moen og residerede paa Stege Slot.
Under Hans Regjering ncrvnes som Lehnsmand
Erik Aagesen og Arel Walkendorph; den Sidste blev
Fader til en anseet og mcrgtig Slcrgt; formodentlig
er Rigshofmester Christoffer Walkendorff, der blandt
andet under 18. Juli 1595 stiftede Walkendorffs Col
legium i Kjobenhavn, en Descendent af Ham.
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Aaret efter Kong Christians Besog i Stege lagde en
voldsom Ildebrand 1457 storstedelen afByen i Aste; men
ester omtrent 30 Aars Forlob finde vi den paany opbygt, ^fordetmeste af Egetommer, Muur- og Kridtsteen,
og Hnsene tcekkede med Skiffersteen."
I Begyndelsen af det 16de Aarhundrede fornyedes
de ganile Stridigheder med Lybbekkerne, der vare forbittrede paa Danmark, fordi det gik tilbage med deres
Handel paa de danskeDer. Kong H a n s havde nemlig fluttet en Overeenskomst med England, ifolge hvilken dette Land fik ncesten den samme Handelsret hos
os, som Tydskerne hidtil havde nydr alene.
Deres
Fjendftab blev saamegct farligere, som de fluttede sig
til den svenfte Nigsforstander S v a n te N ie ls e n
S tu r e , med hvem Kong Hans stredes om Sverrig.
Del fortes Krigen med Held mod Tydskerne, idetDanmarks udmerrkede Sohelte O t to R u d , S o r e n N o r by og J e n s H o lg e rse n U lfs ta n d odelagde flere
nordtydfie Slcrder og tilsidst bortforte Wismars Flaade;
men Tydskerne saae dog nu og da deres S nit til at
käste sig fornemmrlig over Bornholm og Moen, hvor
de paa deres vante Viis betegnede deres Dei vedPlyndring, Skjcenden og Vrcrnden. Paa samme Tid var
A n d e rs B ild e , Rigets Marst, Lehnsmand paa Moen
og boede paa Sogaard,*) som Han eiede.
Han var
rii af Moen hoit fortjent Mand, der navnlig ved Lybekkernes Angrcb paa Den i Foraaret 1509 viste sig
') Au Damsbclte Prcestegaard.
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lieget virksom med at trcrffe Forholdsregler imod dem.
Den 30. M ai 1 5 1 0 feilede de imidlertid dog ind
igjennem det dengang endnu aabne Lob til Borre, gik
iland vcd Norreby, som de tilligemed Kirken afbrcendte;
derester plyndrede og afbrcendte de den i Kjobstaden
Borre vcrrende Borg ellcr Herregaard og tilintetgjorde
Byen saa aldeles, at den siden den Tid var odelagt
som Kjobstad og aldrig mere reiste sig, hvortil dog
rigtignok ogsaa andre Aarsager vare medvirkende. Beboerne fra Borre og omliggende Byer flygtede i störfie Hast til Stege, som var vel befcrstct nied Steen
mure, Volde og Grave, og „Slottet som Magazin efter de Tivers Brng godt forsynet". *) Derhen marscherede Lybekkerne ogsaa ander deres Anforer, Oberst
S t o r t e b o ll; men A n d e r s B ild e modtog dem, da
de den 1. Juni forsogte en Storm, saa rigelig med
sydendeBeeg, smeltet Bly og ulcrdstet Kalk samt Kugler og Stene, at flere Hundrede af dem, deriblandt
Storteboll, salbt. Resten flygtede hovedkuls ssterpaa,
forfulgte af den seirende Bilde, hvis Jernhaand de al
ter maatte forncmme ved de i Ncerheden af Nyborre
liggende Hoie, som, for det störe Mandefald her stete,
kalbes Mandshoie.
Den 23. April 1512 fluttedes
Fred med Lybekkerne i Malmo, og dette er forste Gang
en Krig med Hansestcrderne endtes heldigt for Danmark; thi de maatte forpligte sig til at betale 30,000
Gylden i Krigsomkostninger og desuden — hvad Moen
N. Hvidtfeld.
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angaacr — til at opbygge Borre Kirke, hvilket stete
1514.
At denne Forpligtclse blev Lybekkerne paalagl, udvirkede Anders Bilde, der for disse og andre
Fortjcncstcr blev ophoiet til Nigsraad.
„For Lvbsten vorder Dansten god,
For vorer Figen paa Hyldcrod,"
var et almindeligt Ord i de Lider, og Sandhedcn deraf blev eiheller bestjcemmet ved Lybekkernes senereForetagendcr. Da Frederik den Forste var dod 1533, var
Danmark uden Konge i 3 Aar, hvilket Tidsrum ndfyldtes af den ulykkelige Borgerkrig, G re v e n s F e id e .
Tel ligger udenfor dette Skrists Plan at forfolge
Detaillerne i denne Kamp, der, idet den drciede sig om
den danste Krone, havde den dobbelte Charakteer af en
Kamp imellem Adel og Borger, og imellem den katholstc og lutherste Lcrre. Amerikas Opdagelse i Forbindelse med Holloendernes tiltagende Handel paa de
nordiste Lande truede med at tilfoie Hanfestcrdernc et
alvorligt Kncek.
Med Begjcrrlighev grcbe de derfor
Leiligheden til at fiste i det rorte Band. Givende stg
Skin af at ville forsoegte den fangne Kong Kristian
den Andens Sag, udncevnte Lybekkerne Grev Kristoffer
af Oldcnborg, en Sonneson af Kristian den Forstes
Brobcr, Grev Gccrt, til deres Ansorcr. Den 19. Juni
1 5 3 4 stak Han i Sven med 21 Seilere forat angribe
Danmark. A n d e rs B ild e var den Forste, der fra
Moens Klint blev Flaaden vaer. Uopholdelig sendte
Han Underretning derom til Bisp Nonnov i Kjobenhavn samtidig nied, at Han traf alle mulige Anstalter
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l il at fvrsvare Moen og Stege Slot. Flaaden styrede
mod Kjobenhavn, der cfter en kort Modstand overgav
sig til Kristian den Anden, hvilket ogsaa var
Tilfcrldet med Sjcrlland, Fycn, Moen og ovrige §)er.
Stegeborg forrafledes ved List.
Befalingsmanden,
Anders Bilde, var nemlig under Urolighederne paa
Sjelland lobet fra denne Fcrstning, som Han var sat
til at fvrsvare, til sin Eiendom Soholm i Stevns, og
havde overdragct dens Forsvar til 4 Adelsmcrnd
og 4 af Stege Borgere. Disse sidste, der, som Menigmand i Almindelighed, vare gunstigt stcmte for K ri
stian den Anden, gik ester afholdt Krigsraad udafSlotsPorten, foregivendc, at de havde Forretninger i Byen;
Men da de vel vare komne udenfor, sendte de Bud til
Riddernc og meldte, at de havde nogct Vigtigt at medLele dem.
De kom da ogsaa, og da flere Borgere
imidlertid vare komne til, huggede de dem strar ned, og
Slotsfogden, Hans Stisen, der vilde ile dem til Hjcrlp,
stk samme Skjcrbne. Borgerne sprcrngte derefter Slottet i Lüften, og det er ei senere blevet opbygget. Borgcrmesteren, Niels Valters tilligemed 3 Raadmcrnd
Maatte imidlertid Aaret ester, 1535, rakke Hals for
denne Sags Skyld, og deres Hjerneflallcr indfcrstedes
i Kirkemuren. Hellerikke Byens Borgere undgik S tra f;
de maatte nemlig overtage en Gjoeld paa 2000 Mark
til Anders Bilde, som allerede var stiftet under Kong
Hans, og hvorfor Kristian den Anden havde givet Stege') 1 Mark Solv er omtrent 16 Rd.

3*

36
borg i Pant.
Dette Gjerldsbrev flal endnu findes i
det kongelige Archiv.
Anders Bilde byldedc omsider ikke blot Kristian,
men cmtog fig endog varmt bans Sag, hvilket Han
da hellcrikke gjorde omsonst: selv fik Han til Lon Vor
dingborg Slot og Lehn, og for sine Sloegtninge og
Venner sorgede Han tillige ved samme Leilighed. Paludan karakteriserer Anders Bilde som en virksom, kjcek
og snild Embedsmand og et lyst politifl Hoved; men til
lige som fiin, falsk, gjerrig, stolt og herskesyg, og mener saaledes, at Han ikke fortjener al den Roes, som
ftere Forfattere have tillagt Ham.
At ogsaa Moen har libt meget i denne urolige
Tid, da nccsten kun Nov og Plyndring stod paa Dagsordenen, er hoist sandsynligt, fljondt ncermere Efterretning desangaaende ikke havcs.
Men desuagtet har
dog Stege Borgerc vidst at bevare den Magt ogJndflydelse, samt de Nettigheder, som nnder tidligere Re
genter vare dem givne, ogsaa i denne bevcegede Tid.
Det var saaledes fornemmelig dem, der i Forening med
Borgerne i LandetS vorige Kjobsterder ved en kräftig
Modstand forhindrede, at Kong Hans's Broder Frederik, der ikke var tilfreds med de Besiddelser Han havde
faaet i SleSvig og Holsteen, blev Hrrre over Moen,
saa nian kan see, siger Paludan, at Kjobstcrdernes Beboere i de Tidcr vare „Statsborgere" og ei S p id s b o r g e r e , et Navn, som mange Borgere i vore
Smaakjobstcrder nntildags fortjene.
Ta Kong Hans 1507 opholdt sig paa Stege-
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borg, indflcerpede Han paany, foranledigct ved en Klage
fra Borgerflabet, et celdre Forbud, ifolge hvilkct Bon
derne paa Den ikke maatte fore dcres Korn og Qvcrg
til Tydflland, men kun til Stege Toro og Marked,
hvor de saa maatte noics med de Priser, man fandt
for godt at gioe for samme. — Ester Slottets Ddclceggclse flal Grev Christvffer have vceret inde i Norrt
med den lybfle Flaade og underlagt slg Stege, der vel
sagtens kun har kunnet gjore en svag Modstand, esterat
den beftrstede Borg var faldet i Lybekkernes Hcender.
Fra dette Tidspnnkt siriver Foreuingen af Ulfshale med Stege fig. Den Trofasthed, som Byens Borgere havde viist for Kristian den Andens Sag og det
Heltemod, hvormed de havde forsvaret samme, foranledigede nemlig, at Grev Kristoffer paa Kristians Degne
udfcrrdigcde et Gavebrev, ifolge hvilkct Stege Borgere
„m a a tte an n am me N e s b a le og N e s h a le fa n g , sa m t HegnedenS S ko ve med T i l l i g gende t i l evig T id ."
At det ogsaa var Kristian den Andens Hovedopgave at ophjoelpe den forurettede og fortrykte Almuesmand, er bekjendt nok.
I en af Ham 1521 til
denne Henstgt ubgivcn Lov hedder det blandt andet:
„S lig ond og ukristclig Scrdvane, som hidtil paa M o en
vcrret haver med stalkels Bonder og kristne Mennesker
at soelge og bortgive, flal efter denne Dag ikke ydcrMere oves; men naar dercs Husbond eller Herflab farer uredelig med dem og gjor dem Ulov og Urct, da
maa de flytte af det Gots de sidde paa og ind paa

Andcns Gods, som Bonder gjorc i Skaane, Fyen pg
Ivlland." — Bonderne herpaa Den tillod Han at forhandle deres Barer og Produkt» i hvilken af Rigets
Kjobstcrder de lystede, og hvor de formcente at kuune
faae dem bedst betalte, og Kjobstadens Borgere bestyttede Han i Handel og Bändel mod Lybelkcrne og Venderne, der havde gjort sig det til Dane, at söge deres
Brod i Danmark ved Fisteri og Pranger!, Landets
Born til stört Afbrcck og Skade. A lt dette satte Kri°
stian Skranker for ved at give udtrykkelige Forbud herimod og ved alvorligen at tugte Overtrcedelftr heraf.
Men hvad denne Folkekonge saaledes havde opbvgget, blev ogsaa igjen nedrevet samme Aar som Hans
Efterfolger, Frederik den Forste kom til Noret. Det
var fornemmelig den mcegtige Adels Jndflydelse, der
flaffede Frederik Danmarks Krone, og Köngen har vel
meent, at den ene Tjeneste jo var den anden vcrrd. Hans
forste Regjcringshandling var derfor paa sin HyldingSdag i Viborg, 1523, offentlig at opbrande hiin af
Christian den Anden givneLov. der indsatte Bondcstandcn i dens naturlige Rettigheder og sikkrede dem mod
Adele,,s Bilkaarligheder, og det paafolgende Aar udkom
for Moens Bedkommende den Befaling, at Phanefjord
Sogns Bonder ikke m a a tte u d ffib e deres K o rn
t i l S tu b b e k jo b in g , og at Maglebyernc ei maatte
bandle i Borre, der cndnu var Kjobstad: Alt hvad
paa Den solgteS ellcr kjobtes flulde skee alene i S te g e
t i l d e P ris e r, som det m a a tte b e h a g e L chn s-
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m anden paa S te g e b o rg og B ye n S H a n d 
lende a t bestemme.
Folkepartiets Säger toge imidlertid en nheloig
Vending. Lybekkerne selv blevc indbyrdes uenige, og
da ved Fredflutningen den 14. Februar 1536 Christian
den Tredie erkjendtes som Konge, var Lybeks störe
Rolle udspillet. Det gik ud af Kämpen siger Homme
rich — anstrcengt over Evne, dets Glands havde varet
kort, dets Afmattelse varede lange, og det kom aldrig
Niere ftem paa den störe Skueplads. —
Ester Fredsflutningen t536 nod Danmark, paa
en lille Afbrydelse nar, Fredens Velsignelse indtil den
nordifte Syvaarskrig under Frederik den Anden udbrod i Aaret 1563 mellem Danmark og Sverrig.
Under denne Krig, der fortes baade tillands og
tilvands, krydsede svenste Krigsflibe idelig i Dstersoen,
hvor de forstyrrede Handelen og fegte at käste Tropper
iland. 1565 bleve 4 danske Orlogsmcend, der forfulgtes af den svenfte Flaade, kastede op paa depommerfte
Kyster. Besatningen undgik dog Fangenftab og flygtede, efterat have forsvaret sig tappert mod Overmagten.
Paa detie Tilbagetog nodtes den til at fege Meen paa
Grund af Storm og Modvind. T il samme Tid truede Svenfterne mcd at gjore Landgang paa Den,
hvorfor de danfte Sofolk tilbede sig at blive og vcrre
behjcrlpelige mcd dens Forsvar; men Magistraten i
Stege afflog Tilbudet, idet den meente, at Landet künde
forsvare sig selv denne Gang som tidligere. Jmidlertid kom de Haardt til at fortryde, hvad de havde gjort;
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thi da den dansie Bescrtning var borte, gik Svenskerne
iland, plyndrede Stege, afbrerndte flere Byer i Magleby Sogn og 2 Gaarde i Nyborre.
Krigcns Ncrdfler fulgte saalcdrs, som vi alt
have seet, Slag i S la g ; alle fredelige Sysler maatte
paa Grund heras hvile. Fiskericrne, denne Lboernes
ellers rigeste Jndtccgtskilde i Middelaldcrcn, forstyrredes; det samme gjaldt om Handelen og Agerdvrkningen, saa Tilstanden var heelt bedrovelig i Stad og
Land. Det gaaer da gjerne saa, at „naar Krybben er
tom, saa bides Hestene."
Stege Borgere klagede for Köngen, at Bonderne
forte de Barer, de havde at scrlge, dort fra Den, og
Bonderne meente, at det de havde erhvervet i Ansigtets
Sved, det maatte de ogsaa have Net til at afhoende,
hvor dem tyktes for godt, »den at fore det til Stege
Areltorv for saagodtsom at give det dort.
Bonderne
maatte imidlertid, som de allid pleiede i den Tid,
trcrkke det korteste Straa.
Frederik den Anden for°
nyede under 16. Oktober 1572 alter de unber Hans
Formcrnd givne Privilegier, ifolge hvilke Bonderne tilpligtedes at mode alene i Stege forat kjobc og scrlge,
og saaofte Klagerne fremkom, indskjcrrpedes Forpligtelsen.
Blandt den Skare af Lchnsmcrnd paa Moen,
hvis Navne Historien har opbevaret, skulle her kun
endnu ncrvncs nogle enkelte, hvis Historie tnrde vcrre
af Interesse. De vare Alle Adelsmcenb eller dog anbetroede de hoieste Statsembedcr; thi det moenste Lehn
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blev regnet for et af de bedste, og blev bortfljoenket
som en Paafljonnelse for störe Fortjenester. Dog ville
vi forst for Tidsfolgens Skyld omtale en Mand, som
rigtignok ikke var Lehnsmand om Han end var Adel,
hvad der dog er tvivlsomt. H a n s Boesen M o e n b o
var ved Aar 1613 Provst paa Moen og maastee den
stdste cllcr nceststdste katholske Sogneproest i Stege,
stjondt Han var af evangelist Aand. Kristian den An
den stal cngang, da Han var herpaa Landet, have Hort
Ham prcedike, og fandet saa stört Bchag i Hans Lon
don! og Grundscctningcr, at Han tog Ham mcd sig
som Hofprcest, ligesom Hans Moenbo ogsaa fnlgte
Kristian i Hans Landklygtighed og deckte Hans Skjcebne
til Aaret 1529. da Han kom tilbage og blev Kamt i
Viborg, hvor Han dode 14. M ai 1557*). Ester stn
Hjemkomst verlebe Han flere latinfle Breve med den
landflygtige Konge, af hvilke kun eet, fra Köngen, er
blevct bevaret.
Det findes hos Paludan, I. 436, og
lyder i Overstrttelse saaledes:
„Kjcereste Broker i Kristus' Ieg lader Dig vide,
at vi her glemme Kristns, da der ei er Nogen, som
forkynder Guds Ord for os, hvilkct allerede Mange
forsmaae; derfor beder jeg Dig ved broderlig Kjcrrlighed, at Dn vil komme til mig og forkynde os den
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cvangeliike Trost. Hils ogsaa vor Broder og Soster.
Lev vel! Svinard 12. December."
I Slutningen af det 16de Aarhnndrede var Hr.
P e te r M u n k Lehnsmand paa Moen. Han var
Rigsadmiral og blev senere Marst, ligesom Han og
var en af de 4 Rigsraader, som styrede Riget i Kristian den 4des Mindreaarighed. Han var forlehnet
med Moen i 28 Aar 1568—96,*) og eiede ostre
Molle i Magleby Sogn, samt noget Gods i Stege og
Phanestord Sogne. B re id e R a n tz a u , Lehnsmand
der fta 1596—1618, boede med sin Hustru, Karen
Gioe en Tid lang paa Elmelnndegaard. Han var
Eier af Magleby Kirke, hvor Han ligger begraven.
Peter Basse til Sorup, nn Conradsborg, var Lehns
mand fra 1618—22, blev senere Befalingsmand paa
Tranekjcrr Slot, hvor Han dode 1639.
Frands Ranzau til Nanzanholm, Rigsraad, Nid
der og Statholder i Kjobenhavn ncrvnes som Lehns
mand fta 1629—32 hvilket Aar Han druknede i Ro
senborg Have den 5. November Kl. 11 om Aftenen.
Han var forlovet med Ehr. 4. Datier Anna Cathrine.
Henrich Holk, Lehnsmand fta 1633—34, da
Corfits Ulfeld overtog Lehnmandsvcrrdigheben herpaa
Len, som Han beklcrdte til 1651; men Han opholdc
sig dog not kun en Tid herpaa Landet. Eftcrat Han
9. October 1636 havbe holdt Bryllup paa Kjobenbavns
S lot med Ehr. 4. Datter, Eleonore Christine, reiste de
') Sandvig siger kun fra 1571—74.
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til Moen og borde paa Elmelunde Slot, som Ulfelb
eiede. Her tilbragtc de et halv Aars Tid — udentvivl den lyfkeligste i deres Wgtrstab — med
landlige Glceder. Eleonore fordrev Tiden med at
spille paa Harpe og Floite, med at tegne og brodere,
samt med Lcrsning. Efterat Ulfeld var udncrvnt til
Nigets Skatmester, flyttede de atter til Kjobenhavn 1.
April 1637. Stege og Elmelunde Ladegaarde bortforpagtede Ulfeld til sin Tjener, Niels Olsen, der tilligc
var Skriver og Rivefoged paa Moen, for 1600 Rdlr.
og 40 Tdr. Byg; men Han vedblev som sagt at vcrre
Lehnsmand her til 1651, da Han indskibede sig til
Holland. Han har rimeligviis ffjcrnket Altertavlen til
Elmelunde og Phanefjord Kirkcr, som bcgge cre fta
Hans Tid. Det vorige af Hans Hisiorie er saa bekjendt,
at den kan forbigaaes her.
Undcr Ulfeldts Eftermand herpaa Moen H e n rik
H e n r ik sen R a m m e l til Bekkeffov, fvdt i Pommeren 1601, gjorde Bonderne herpaa Den stör Tumult
for Kongetiendens Skyld. Storstedelen af disse indfandt sig 1651 i Kjobenhavn og protesterede imod
dcnne, som og besvcrrede sig over de Udsugelser og Ureiscerdigheder, der bleve begaaede imod dem afdeadeligeLehnsmcrnd og disses Befuldmcrgtigede. Folgen heraf blev,
at 13 af de meest Fremtrcedende bleve fcrngslcde; men
dog kun saa loselig. at de fik Leilighed til at undvige;
formodentlig har man frygtet en almindelig Opstand.
Forudcn A re l U rup. der 1653 blev Lehnsmand
paa Moen, nervurs Peder Reetz. Storkantslrr og
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Forsteministex under Frederik den 3die, som den Sidfle,
der bekloedte denne Vcerdighed fra ^ 5 7 —63.
Det var rn meget bcvoeget og for Danmark
fljerbnesvanger Tid. Folkcbevoegelsen vcd Enevoldsmagtens Jndforelse falder ligelcdrs i dctte Tidsrum.
Reet; gjorde sig fortjenl ved en kräftig Bestyrclse og
kloge Foranstalminger under Krigen.
At Lehnsmandsposten paa Moen har voeret et
fedt Embede kan iblandt andet sees af en Optegnelse
1598 af Christian den 4de, som findes i Geheimearkivet. Ifolge denne ndgjorde de frie Jndkomster det
„oevnte Aar 3039 Nd., der rster Tiderncs Pengevoerd
var en ganflc antagelig Sum. Dog har der ogsaa
paahvilet Embedet betydelige Afgifter til Kronen; i et
Forlehningsbrev af 1558 paa Stege Slot bestemmes
Afgiften af bemeldte Lehn til 200 Daler, 500 Skpr.
Havre, 28 Kocr, 200 Stk. Lam, 100 Fedesviin,
6 Tdr. Smor, 700 Goes og Hons osv. foruden endeel
andre mindre betydende Idelser.
V i gaae nn over til at omtale et af de meest
fremtrcrdendc Punkter i Moens Historie: LandetsForsvar under Krigen mod Sverrig 1657—59. Den
krigerffe fvenfle Konge Karl den 4Ode, hvem Danmark
havde erlla>ret Krig. ilcde ved Efterretningcn herom
hurtigt fra Polen gjeiintm Tydstland, og naaede Dan
mark forend man havde ventet ham. Han troengte ind
gjennem Hertugdommerne lige op til FrederitS, som
Han indtog; men Han maatte ogsaa stoppe her for
det forste, da Hans Flaadc under Falfterlw var bleven
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saaledes tilredt af de Danfle, at den ikke künde benyt-'
leS lil at oversvre Hans Herr fta Fylland til Derne.
Vinteren 1657—68 blev imidlertid saa streng,
at Svensterne künde morschere over Isen til Fyen, derfra til Langeland, og vibere over Lolland Falster og
Moen til Sjelland. Hovedstyrken blev dog fra Falster
sendt over Gaabense til Vordingborg den 9— 12 Februar
58, medens allerede den 8. en mindre Afdeling var
sendt til Moen, som blev taget, da man, formodentlig
paa Grund af den knappe Tiv, ikke havde truffet til->
strcrkkeligc Forsvarsanstalter. Uagtet der under 26.
Februar s. A. blev slnttet Fred i Noeskilde, vcdbleve
de svenste Tropper dog at opholde stg paa Moen,
hvor de med Mord, Plyndring og Brand satte stg et
Eftermcrle, som tvende Aarhundreder neppe har formaart
ganste at tilintetgjore. Det var ikke alene Stege, hvis
Kirke, S t. Gertruds, og Raadhnus de odelagde,
der maatte fole deres Grusomhed, ogsaa vidt og bredt
paa Landet maatte man sukke under det fremmede Aag,
og prise stg lykkelig, naar man blot fik Lov at beholde Livet.
Man fortoeller, at Fjendrn i Phanefjord Kirke
samlede en 300 moenste Karle og Drcnge, hvoriblandt
Born paa 3 Aar, som de forte med stg til Sverrig
til Hoerens F o rs to e rk n in g .
Jfolge FredSsitttningen maatte Danmarkafstaae en
betydelig Deel af sine Besiddclser; men Karl den 10
sortrod snart, at Han ikke bedre havde benyttet stg af
Tanmarks Afmagt og de vorige for Ham günstige
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Omstcrndigbeder til at undrrlcrgge stg hele Landet.
Han brav derfor Freden og gjorde i August 1658
Landgang i Korsar med en Herr, med hvilken Han
rykkede mod Hovedstaden. Men nn vaktes det danste
Folk af stn Dvale. Holger Danste vaagnede, og ligesom man hist i Kjobenhavn hvoessede Svcrrdet og belavede stg paa en haardnakket Modstand, saaledes folte
man ogsaa hernede paa Moen, at det var Afgjorelsens
Dieblik der ncermede stg. Forbittrelsen moddengrumme Fjende, der hverken respekterede Liv eller Eiendom,
havde desuden naaet sit Hoidcpunkt; de friste Saar,
der nys vare flagne, Blodet, der neppe var styrknet,
talede hoit og indtroengende til Hjerterne og ansporede
til Enighed, Sammenhold og Kraft. Disse Egenstaber savnedes Heller ikke hos det lille Folk paa Moen,
fljondt det var noget fortrykt af Abel, Geistlighcd og
ftemmed Herstervcrlde. Heldigt var det dog alligevel,
at Lcdelsen af Dens Forsvar blev anbetroet Moend
som Just Ebbel og Hans Schröder, hvis Tapperhed
og Trostab mod deres Fane havde en saa vcrsentlig
Jndstydelse paa Fvlket og Begivenhedernes Gang.
Deres Minde stal derfor bevarcs i taknemmclig Crindring iscrr af Moenbocrne, der stylde dem saameget.
J u s t E b b e l var en indfodt danst Mand. Sine
Sporer tjente Han i den stotste Herr, i hvis Kamp for
Karl den Forste Han deeltog. Under Krigen med Karl
den 10. var Han Kommandant paa Moen, senere bcklcrdte
Han samme Vcrrdighed i Korsor og tilsidst i Skjelstor,
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hvor Han dode som Oberst 5. MartS 1700 i en
hoi Alder.
H a n s S ch röd e r stal vcere fodt i Meklenborg
i Aaret 1627. Han traadte tidlig i danst Tjeneste,
deeltog i Kjobenhavns Forsvar under Beleiringen 1658,
og blev samnie Aar som Kaptain sendt Mocn tilUndscetning med et Kompagni Soldater. Ester Freden
blev Han Kommandant paa Hammershuus Foestning.
Under 22. Slug. 1669 blev Han af Frederik 3. optaget
i Adelsständen under Navn af Lovenhjelm. 1676 gik
Han som Generalmajor til Norge, da Krigcn med
Sverrig igjen rar udbrudt; her, saavelsom senere i
Skaane og paa Rygen, tjente Han nye Laurboer. Han
dode 1699 som Generallieutenant og Ridder af Dannebroge.
Da Svensterne forgjceves havde stormet Hovedstaden Natten til 11. Februar 16^9, indflrcrnkede de sig
til at holde Byen indefluttet og afstjcere den al Tilforscl af Levnetsmidler, medcns deres Tropper oversvomniede Derne, og kun paa Lolland, Bornholm og Moen
fandt de virksom Modstand. Paa det stdstncrvnte Sted
beredte man sig imidlertid det bedste man künde
Paa at modtage Fjenden. Karl den lOde haode Aaret
iforveien anlagt Skandser blandt andet ved Koster.
DiSse besatte Moenboerne nu og fluttede sig iovrigt, bevcrbnede saa godt det künde stee, til Schröders Kompagni.^)
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MoenS Erobring syneS at have ligget den svenste
Konge megct paa Hjerte; thi da Han erfarede, at den
i det sydlige Sjcrlland staacnde Deel af Hans Herr
hverken ved List eller Trudsler var istand til at underlcegge sig Morn, afscndte Han General A sch e n b e rg
med flere Trovper i dctte Diemed. Denne Vinter
1658—59, var imiblertid ligesaa streng som den foregaaende, og Vandene onikring Moen. selv Gronsund,
vare tillagte. Da Opfordringen til Overgivelse var
afflaaet, rykkede Svensterne med 1000 Mand nd fta
Kallehave og agtede sig vver Isen, 3. Januar 1659.
Men Moenboerne sparede dein et Stykke af Veien,
idet de undrr Schröders Kommando gik dem imode og
toge saa varmt imod dem, at en stör Deel Svenstere
salbt, og Resten maatte flynde sig tilbage til Sjcrlland.
hvor de vare komne fta.
En svenfl Major, Basse,
blev fangen.
Moenboerne vare som sagt fast bestemte paa at forsvare dcres §> til det Uderste. Ingen Byrde var dem
hrr for tung, intet Offer for stört. Längs med Kysten
fta Gronsund til Uflshale blev Stranden holdt aaben
ved stabig Vcrkning, og selv Qvinderne flnlle have
ydet deres Hjcrlp ved dette Arbeide, der, som man kan
forestillc sig, fordrede en mageloS Anstrcengrlsc og Ubholbenhcd.
Som bet künde ventes lode Svensterne
sig ikke noie med denne Afviisning; men man havde
da ogsaa belavct sig paa at modtage dem paany.
Overalt vare Lagter ndstillede längs Kysten, og paa
Torvet i Stege stöbe Kanonerne parate. Neppe en
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Macmcd efter den forste Tilbagevi'iSning kom Aschen
berg igjen med en tredobbelt Styrke, og sogte forst ad
Underhandlingens Lei at fore Vesolkningen til atfalde
tilfoie; men forgjceves.
„Een Mand", fortalte Han
dem, „kan dog umulig staae stg for t i!" — Intet,
hverken Overtalelser cller Trassier künde virke. Aschen
berg sired derfor til Angreb; men de tappre Dboere
viste Ham atter tilbage med et Tab af 300 Mand.
Denne Gang stete Angrebet mellem Kosterland og
Stege, og Vet stgcs, at det fornemmelig var det velbetjcnlc Skyts, der ved denne Leilighcd gjorde Ubflaget.
Det lykkedes dog de svcnste Nyltere at vpsnappc en af
Bonderne, der vare bestjerftigede med at vcrkke; men det
flal ogsaa have vceret alt det Bytte, de bragte tilbage
fra dette storartede Angreb nied „10 mod 1", som Anforcren sagde. Forrcsten har nok Lykken ogsaa aabenbart vceret p aa Moenboernes Side, da Sneefvg og
Storni nnder Angrebet stode Svensterne lige i Mnene
„Von Sturm so war der Himmel roth,
Es thate hastig schneyen"
saa de künde ikke see en Haand for stg. Lel
sagtnedes Veiret noget i Middagsstunden, og Svensten
gjorde endnu et Forsog med stn hele Styrke og kom
med stn Avantgarde lige til Kanten af Laagen, men
— hvilken Begivenhcd! Hans Krndt var bleven vaadt
af Sneen, og Hans Skud gjorde ingen Virkning;
Moenboerne „saac vel Nogen, men horte intet til Knaldct". Jmidlertid blev Han med Kraft bestudt fta Land,
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og da Veirct dertil flog om til To med Reg»,
blev Forvirringen almindelig.
Eil Mctalkanon kom
for licrr Vaagen og sank til stör Glcede for Moenboerne. Fjenden lod tilstdst cn Trompeter ride längs
med Vaagen med en bviv Fane og opsordrede tilOvcrgivelse, som om der endnu künde vcere Tanke om Seir
for Ham tilbage; men Schröder vilde naturligviis in
tet höre hcrom, men gav Parlamentären Tegn til at
fjerne sig. Med Skam, Spot og Skade maatteSvenfferne ved Nattens Frembrud trcekke sig tilbage ogsaa
fra dette Angreb, med et Tab af 300 Mand.
Ved
Dagens Frembrud gjorve Mocnboerne rigt Bytte af
Sadler, Kapper, Gevcerer, en Mcrngde störe Pistoler
osv., som Fjendcn havde esterladt paa den sjcellandffe
Äyst.
A f Pistolcrne stnlle enkelte opbevarcs iblandt
Bonderne endnu i vore Dage. Men Kong Karl vilde
nu for enhvcr Pris have Moen, og Han beordrede derfor ved Foraarets Frembrud Phalsgrev Philip af
Salzbach at tage den.
GrevenS forste Angreb mislyklcdcs, da Han ikke künde faae sit Nytteri udffibet.
Han gjorde derester et fornyet Jndfald ved Gronsund,
hvor Bonderne toge saa vel imod Ham, at Han maatte
tye til Skibcne med sine Tropper. Hersra gik Han til
Bogo, hvor en Forrceder viste Ham et Vadested til
Moen, soni Han benyttede, medens Aschenberg
med Pramme blev sat cvcr til Koster.
Paa samme
Tid blev alt det arbeidsfore Mandflab fta nuvcrrcnbc
Damsholte og Stege Landsogn tilsagt til Hovrri
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paa Elmrlunde Ladegaard, der cicdcs af Korfits
Ulfcld?)
Schröder og Ebbe! ilede ttrar Fjenden imode mcd
al den Styrke, de raadede over, og modtoge Ham ved
Koster og Dame, og paa bcgge Sider stal der have
gaaet saa varmt til, at sclv Fjenden bcundrrde det
Mod og den Standhaftighed, hvormed Forsvarerne
holbt Stand.
De maatte imidlertid omsider vige for
den altfor störe Dvermagt, og ester endnu en blodig
Trcefning ved Stege holdt Svenflcn 8. Juni 1659 sit
Jndtog i kenne Bv over forcnede Bonders og BorgereS Liig.
Hcrmed var Han da tillige Herrc over
Den, saa Karl den 10be naaede idetmindste paa dette
Punkt sit Maal.
Det kan her bemcerkcs, at den bekjcndtc Ja ko b N ie ls e n D a n n c fc e rd , der cndog
beundrcdes af Fjenden, bar opholdt stg paa Moen paa
dcnne Tid, og rimeligviis har Han vceret cn af dcns virksomste Forsvarerc. Det er bckjendt, hvorledcs Han ved
sin Aandsncrrvanclse og Snildhed forte et fuldladet
Lkib mrd Befcrtning, der flulde gaac til Sverrig, til
Kjobenhavn, og af Kong Frcdcrik belonnedes hcrfor
med et Gods paa Moen; upaatvivleligt det nnvcrrendc
^iselimd, der da hed Nygaard.**)

men i II Pag. 16t lader bau del vwre Marienborg.
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Kim ugjrrne dvcrle vi ved bette morke Tidspnnkt
j Dens Historie. Folgen af bet svenste Herredomme
var, sammenfattet i faae Orb, at L a n d e t b l e v i
B u n d og G ru n d o d e la g t. Man kan gjore fig
et Begreb om Tilstanden paa den Tid, naar inan erfarer, at der alene i Phanefjord Sogn blev afbrcendt
og odelagt 42 Gaarde. Paa hele Den fandtes ved
Fredens Slutning 244 Gaarde albeles nedbrudte eller
odelagte og 67 tildeels ruinerede.
Paa niange Steder laae Gaardrne ode; Beboerne vare
flygtcde eller drcrbte, og Jordcrne forbleve saaleveS ubesaaede. „Mcrndcne vare faldne," siger Paludan, „Ung°
dommen bortslcrbt, Qvceget udryddet. Selv Vilbket,
hvoraf her ellers i den Tid var i Moengde, var cnten
nedlagt rlltr bortflygtet; den svenjke General lod saaledes nedstnde ikke mindre cnd 300 Hjorte, inden Han
forlod Den.
Det er betegnende nok for Tilstanden, naar det
vides, at der samme Aar soni Freden sinttedes, blev
soretaget en Forretning, hvorcfter Landgildrt stulde
scrttes, og hvoraf fremgaaer, at de Flcste kun havde
saaet „een Tonde Nug, een Tonde Byg eller
dcrfor 6 Skpr. ZErter". Landgildet fastsattes ifolge
heras til 2 Skpr. Nug eller 6 Skpr. Byg. Mange
Gaarde vare som sagt aldeles ode. og de tilliggende
Iorder forbleve derfor ubesaaede; alene i Phanesiord
Sogn gjaldt dette om fem. Samme Aar, 1660,
ndgjordc Pengeindtcrgterne til den kongelige Kasse for
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h e le M o e n „n iN ig s d a le r t o M a r k og s e r S k illin g ! "
Ester Fredflutningen lod Frederik den Tredie det
imidlertid vcerc sig magtpaaliggende at raade Bod paa de
Ulykker, som dcnne forgelige Krig havde bragt over
Landet, ogMocn, der var saa Haardt mcdtaget, stjcenkede Han scerlig Opmcrrksomhed. En kongelig Kommissarius beordrevcs til at undersoge Tilstanden her, Lehnsmandsposten blev nedlagt, og Dens Bestyrelsen 1663 givet i Hcrnderne paa en könnet A m tm a n d , under hvem
fgjen cn Ridefoged ekler Amtsforvaller fnngerede. Men
de forventede gavnlige Folger af denne Foranstaltning vilve dog i den forste Tid ikke rct tik at vise sig,
fordi Amtmanden Jorgen Neetz saavelsom den under
Ham sorterende Amtsforvalter Mathias Natken synes
at have seet mere paa at spcekke deres egne Lommer
end paa Befolkningens Tarv. Det er derhos mcrrkeligt, at
vi allerede Aaret esterat denne Foranstaltning til Dens
Opkomst var truffen atter finde den bortforlehnet til
en Udlcrnding, under hvem Jammeren og Elendigheden
syneS at have naaet fit Hoidepunkt.
Det var Gabriel Marselius, en Hollcender, der
under Krigen mod Karl Gustav stak have staaet Negjeringcn bi mcd Peugelaan. Ester Fredsflutningen
flyttede Han til Danmark med sin Familie og gjordc
störe Jndkjob af.Jordeirndomme, der i disse knappe
Pengetider vare at faae for Spotpriis. I Omegnen
af Narhuus eiede Han saaledes bekyvelige Godscr, af
hvilke Marselisborg endnu bcrrer hanS Navn. Moen

sik hau i Forlehning 1684 for 100,000 Rdlr. med
fuld Net til dens Indkomstcr og Herligheder, en Nettighed Han ogsaa forstod at benytte i fuldeste Ubstrcrkning, saa hvad Svenflerne havde levnet, det tog Han,
og cndnu i vort Aarhundrede har Sagnet om Hans
Fcerd levet i Folkemunde: „Han udsugede enhverSlare
og udmarvede ethvert Been". Det fortcrlles om be°
meldte Marselius, at da Han engang blev overbeviist
om at have sendt Krndt og Vaaben til den spanske
Flaade, der ftulbe kcempe imod Hans Fcrdreland, og
hcrfor sattes imder Tiltale, stal Han for Netten have
svarel: „V i ere Kjobmccnd; Handelen kan ikke ligge.
Sknlde vi cnd seile igjennem Helvede vg staae Farc
for at brcrnde vore Seil, saa riskere vi det."
Morkere og morkere rullede Tibens Vover hen
over det ulykkelige Land Moen, og ingen Dag syntes
nogenstnde at skulle aslose den lange Nat, der rngede
over Landet.
Den tredie Amtmand, der bleo Moen
beskikket, var Samuel Kristoffer Plessen med Tilnavn
„den Onde". Han var Oberst og Chef for Livgarden
tilhcst. som til Moens storste U lytte' fik Standqvarteer
der. Denne raa og bydende Mand odelagde Landet i
cn utrolig Grad i Slarene fra 1685—97.
Ikke som
disciplinererde Soldater, nien som vilde Noverhorder
duscrcde de ovcrmodige Gardcre paa Moen, og Mindet
ein denne despotijke Soldaterregjering er neppe ndflettet
cndntt. Forat afgive Grcrsning til Garderhestene om
Sommeren blev hele Aen inddeelt i 20 Koplcr, Bondcrgodsels Hartkorn deeltks i 450 saakalbte Portioner,
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af hvilkc hver stnlve ndrede et vist Belob aarligt til
Garbcns Unverhold, og opfere et saakaldet Gardcrhuns.
Af en Gaard paa 6 Tdr. 2 Skpr. Hartkoru svaredcs
12 Tdr. Havre til Garben.
Ved et Reskript af 22.
December 1685 der stnlde ordne Forholdet noermcre
mellem Garden og Jndvaanerne, bleve disse aldelcs
prisgivne Garderchefens Vilkaarlighed. Bondcrne turde
ikke ndfore ellcr bortsoelge hverkcn Kreatnrer, Fodevarer
eller Fonrage uden Oberstens striftlige Tilladelsc; Kla
ger fra Borgere eller Bonder over Garden stnlde tilftillcs Obersten; Stege Borgere tilpligtcdes, nnder For
tabelse af Retten til at drive udenlandfl Handel, stedsc
at vcrre forsynede med „Staal, Salt, Jern, Tjcrre,
Viin osv." for at knnnc tilfredsstille Gardens Fornsdenheder af disse Artiklcr; Priserne bestemte Garden
selv.
Hver Helligdag maatte Bonderue heute Mnnr-steen osv. i Stege, og for Major Lützow, der lod sig
opfore en toetagcs Bolig i Mandemark, maatte de
ligeledes gjore Hoveri. Viste de sig uvillige, bleve de
tvungne med Prvgl, og klagede de Herover, sik de alter
Prygl.
Te maatte ride i Forspand for Amtmanden
til Kjoge og andre Stedcr, hvor Han reiste hen, og
ved slige Leiligheder fare afsted i saadan Fart, at Hestene odelagdes ; de, som rede Forspandet, bleve pidstede
af Kudsten og flagne af Lakaierne og Pagernc med
Stene, som de havbe i Lommerne; Bonderne niaattc
levcre Mcrlk til Amtmanden, Nibefogden, Herrcdsfogden.
Officererne, O-vartcermestrene, Korporalerne osv., een
Dags Malkning til hver i den bedste Malketid; de
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mciatte spinde for Amtmanden og svare fuld Dcegt af
det Spundne, ellcr kjobe og lcegge til. Allevegne bleve
Garderne anvendte, for med Hng og Slag at drive paa
Bonderne ved Hovcriet, saaat disse tilsidst gave dem
Korn forat nndgaae deres Mishandlinger.
Ikke engang i Kirken künde de vccre i Fred, men bleve fordrevne af deres Stole, spyttede i Sinene, ndfljcrldte og
huggede i Benene med Sporer. Ved Levering afFonrage maatte Bonderne lcesse paa til Garderne sagde,
der var nok.
Saaledes flildrer Paludan dette
Soldaterregimente.
Amtmanden knnde endog befale,
hvorledes Bonden ffulde dyrke sin Jord; thi nnder 10.
April 1688 udgik der en Anordning fta dam, ifolge
hvilken Bonden flnlde saae Byg i Fcelleden og Nug i
Bygstubben.
Intet Under da, at Nngen paa denne
Maade flog feil.
Endskjondt Moen ved disse ovcrdrcvne Paalceg i Forbindelse med den tprannifle BeHandling, der blev Jndvaanerne tildeel, allerede i
1689 var saa udmattet. at man maatte lade Bogo
komme den Deel af Äen tilhjcrlp, der var ude af
Stand til at tilveiebringe det Paalignede, vedligeholdt
dog denne ulykkelige Zndretning med Garden sig til
1697, da Regjeringen blev nodt til at hceve Jndqvarteringen. — Efterat Köngen under 12. Septbr. 1696
havde ladet tilbyde inden- og udcnlandffe Matroser,
Manufaktnrister og Haandvcrrkere, der vilde nrdscette
sig paa Moen og Bogo en aarlig Brholdning af 4
Ndlr., 1 Tb. Nug. 1 Td. Bvg, 1 Lcrs Ho, 2 Lcrs
Halni, samt fri Bolig og noget Broendsel, blev i Fe-
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bruar 1697 nedsat en kgl. Kommission med det Hverv
nt ordne de forviklede Forhold paa Moen og Bogo,
og inddele dem i Baadsmandsqvarterer.
San blev
det og paalagt Bondcrne, som Vederlag for Stavns-baandets Losning, at lade een as deres Sonner, hvis
de havbc flere, gjore dygtig til Somandsstab.
Nn
oprettedes 1000 Baadsmandsbuse, idet de veerende
Garderhuse omdannedes dertil, medens der til de mang-
lende anvistes Byggepladse rundt om ved Skovene og
Strandkanten, og der strommede da endeel, tildeels
moralst fordcrrvede Personer, til Moen, lokkede af de
lovcde anseclige Fordele.
Konimissionen bereiste imidlertid Landet og overbeviste sig saaledes personlig om Tilstanden, som den
fandt „ u t r o l i g slct", hvornccst den til Kong Kristian den Femte indgav en Detamkning, der indeholder
adflitlige Forflag til Forbevringer, som vidner om, at
den virkelig har Haft Landets Del for Lie. Saaledes
andrager den bl. Sl. paa, at det moenske Iordegods
maa blive administreret ligesom det ovrige Nyitergods
i Danmark, at Bonderne maa eftergives de gamleNcstancer, samt at Landet maae blive forsynet med „en
g o d Amtmand."
Disselig var Regjeringens Henstgt med Oprettelsen af den ommeldte Somandskolonni, nemlig at danne
en Plantestole for dygtige Styrmcend og kjcrkke Sokrigere, i hvilken Henstgt ogsaa en i Stege vcerende
Latinstole omdannedes til en Navigationsstole — meget
prisvcrrdig. men det kdn dog paa den anden Eide
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ikke ncrgtes. at det, idttmiiidste efter Nutidens
Begreber om Stalsforvaltning, var et stört Misgreb,
da denne Jnstituiton var ligesaa odelceggende for Bon
den fom hcrnnnende for Landets Ndvikling.
Det varede dcrfor hellerikke lcenge, inden man stk D ineiie op; Navigationsflolen hensygnede mere vg mcre,
og dm hele Indretning med Baadsmandsvcesenet svarede aldeles ikke til de Forventninger, man havde ban
net stg dcrom. Folgen var, at man allerede i Aaret
1721, da Kolonien knn var 25 Aar gammel, begyndte
at inddrage Baadsmandsqvartererne, ivet 21 af de dertil opferte Hnse bleve anvendte til Bondergaardes Reparationer, og formodentlig er Kvloniens totale Oplosning skcct ikke lcenge ekter. 1739 gik Navigationsskolm overfiyr, ef.erat have fristet en kummerlig Tilvcrrelse; dens Bygninger bleve siden omdanncde til det bekjendte Moens Lugthnus, der blev flyttet til Kjobenhaan 1851 og en Detenstonsanstalt for Sindssyge er
kommen istedet.
I den stdste Halvdecl af det 17. Aarhnndrede,
og maaffee endnu lcengere tilbage i Tiden, eristerede
der vaa Moens Land knn 2 ^»erregaarde, hvortil der
forrettcdes Hovcri, nemlig Stege Ladegaard og Elmclnndegaard. Disse tvende Gaarde bleve nedlagte omtrent samtidig med Garde-Ingvarteringens Ophor 1697,
og deres Jorder deeltc; Stege Ladegaards i 3 Dele,
hvoraf igjen enhver iscrr decltes i flere mindrc Dele,
og Elmelnndsgaards i 8 Dele, hver med 7 l Td. Hart
karn, der udgjer den nnvcerende Elmelunde By.
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Fra 1 6 9 7 til 1 7 6 9 v a re in gen H e rre eUcr H o v e d g a a r d e p a a Landet , og Bonderne
vare i dette Tibsrnm aldeles fritagne for Hoveri.
Landet gik ogsaa i denne ?id f:em, dog langtfra i
den Grad, som man ester dcts Frugtbarhed og Bon
dernes billige Foestevilkaar flnlde have ventet, hvori
vel nok det fordcrrvrlige Fcellesflab for en Deel har
vcrret Aarsag. Andre Anflnelser med Hensyn til BondenS
S tilling og Agerbrugcts hcle Vigtighcd for vortFoedreland
havde imidlertid fandet Jndgang hos Negjeringen, og
Bonden havde faaet varme Talsmcrnd i A. P. Vernstorf,
Neverdil.Oedero. Fl. Detblrv bestattet atbortscelgeKrongvdskt, der var spredt omkring paa Halvoen og paa Derne,
ligesom den nyttige Anordning om Fcrllesstabets Ophcrvelse, der nctop ndkom samme Aar. soni Godserne
solgtes, rimeligviis ogsaa var en Fragt af dissc Mccnds
Bestrcebelser. Under 4. April 1769 udgik der en kon-gelig Befaling til tvende af Negjeringen ndncevnte Kommisscrrer om at foranstalte alt del Kronen tilhorende
Jordegods og Kirkerne paa Moen bortsolgt ved offentlig Auktion, for derved, saavidt mnligt, at aabne Bon
derne Abgang til at vinde Eiendomsret ovcr deres
Gaarde, og Bondergodset blev dereftcr inddeelt i Ü
Hovedgaarde, der betegnedes med Nr. fra 1 til 5.
Jfolge Anktionskonditionerne künde den halve
Kjobesnm blive indestaaende mod aarlig Rente af 4
pCt, der beständig og uforandret fluide hefte paa Eien
domnien, mcdenS derimod den anden Halvdeel flulbe
ndbetales i de to Terminer 1770.
For de jord-
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lose Huse og Dygninger, der solgtes scerskilt, stulde
den fulde Kjobesum udbetales i de ncevnte Terminer.
Auktionen paabegyndtes Tirsdagen den 19 September
1769. Paa summe Dag solgtes Hovedgaarbene 1, 2,
3 og 4 til samtligc Bonder paa de respektive Godser,
nemlig:
Godset Nr. 1. (Ebbelucrs, Lind, Sprove, Nytzebek, No
bolle og Lindemark) for 4 7 ,0 5 0 Ndlr.
Do. Nr. 2. (Dame, Koreby, Vollerup, Brcdemad'
Tostencrs, Affeby, Haarbolle og Vindebcrk) for 4 2 ,7 5 0 Ndlr.
Do. Nr. 3. (Pollerup, Kjeldbylille, Tostrup, Oddermose, Naabylille og Svendsmark) for
3 0 ,4 5 0 Ndlr.
Do. Nr. 4. (Speilsbv, Hjertebjerg, Dstermark, Torpe,
Elmelunde, Nyborre, Sonder- og Norrevestub) for 4 1 ,6 5 0 Ndlr.
Da Kjoberne af Godset Nr. 1 imidlertid ikke
saae sig istand til at stille autagelig Sikkerhed for deres Bad, fortsattes Auktionen den paafolgende Dag,
og tilsloges da:
Godset Nr. 1. NegimentSqvarteermester Fleischer for
40,550 Ndlr.
Do. Nr. 5. (Ludsenlark,Budseue,Mandemark, Magleby og Naabymagle), Haus Tersling til
Benuerslund for 50,000 Ndlr.
Statskassen erholot altsaa for alle 5 Godser,
hvis Hartkorn dcngaug udgjorbe 2039 Tdr. 205,400
Ndl.
Lcrggcs hertil, hvad der udkom oed S a l-
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get af Strogods, Kirker og Tiender, drr var martrikulerrt for 1767 Tdr. Hartkorn, nemlig 173579 Ndlr.,
samt for uogle mindre Eiendcle 6800 Ndlr., saa havde
Statskassen altsaa ved Nealisationen af det moenfle
Jordegods i det Hele cn 2"dtcrgt af 385,879 Rdlr.,
der i Gjennemsnit udgjorde omtrent 100 Ndlr. pr.
Tde. Hartkorn. — Bonderne paa Godserne Nr. 1 og
5, for hvilke Leiligheden til at blive Selveiere saaledes
var gaaet tabt, vare imidlertid meget forbittrede saavel herover, som fordi Gobset N r 1 var blevet folgt
for 6500 Ndlr. unter deres Bud. At käste Skylben
berfor paa Kommisscererne, som Palndan gjor, der
mener, at Bonderne vare blevne ovcrilede ved den körte
Frist tilucrste Formiddag Kl. 10, er dog vistneppe rigtigt;
thi mere end 5 Maaneder for Auktionen var det ved
Plakat af 4. April 1769 bekjendtgjort, at de Hoistvydende maatte vcrre bclavede paa at stille betragende
Sikkerhed for deres Bud paa Auktionsstedet. Jmidlertid var Forbittrelsen stör, og det formildede ingen
lunde Gemytterue at eu Mand, der gik under Navn af
„Moens Engel" men forrestcn Heed H. H. Barfoed,
reiste omkring til Bonderne paa bemeldte Godscr og
»pfordrede dem til blot at staffe den halve Kjobesnm
tilveie, saa fluide de, meente Han, nok faae Godserne for
det samme, som de vare folgte for ved Auktionen.
Ophidselsen var endog saa stör, at de offentlig truede
Fleischer, at „dcrsom Han vovede at komme til Landet,
skulde de hugge Ham i saamange Swkkcr, at Han ikke
künde sankcs." Fleischer bekym.rede sig imidlertid ikke

62
om diSse Trusler, nien modle ftimodig for at tage sin
lovlig erhvervede Elendem i Besiddelse; der stccte Ham
Heller ikke dm ringeste Overlast af Bonderne, hvorimod
Han ved fornuftige Forestillinger vandt dem saaledes for sig, at de indlrcengenbe bade Ham
forlade
sin Post
som Regimentsqvartccrmester.
forat tage Godset i Besiddelse.
Fleischer stal ogsaa
bave vcrre steml herfor, men da Han havde kjobt Godsct i Kompagni meb den fra Struenscs Historie senerc
saa berygtede Kammerherre Beringstjold, og dcnne
ikke var at fvrmaac lil al asstaae sin Part, hvorimod
Han kort efter flyttede hcrtil med Familie og snartindviklcde sig i Proscsser og Kjcevlerier — saa blev Flei
scher kjed heraf og lod Beringstjold nnod passende Erstatning beholde det Hele. Han kaldte Godset M a r ie n 
b o rg til M re for stn Frne, Marie Christine Cappeln.
Ogsaa Godserne Nr. 4 og 5, senere dtordfcld og Klint
holm, skistede snart Eiere, vel sagtcns paa Grnnd af
nlislig Beraling, eftersom Salget stete for Statökas-sens Ncgning ved offentlig Auktion den 24. Marts
1774; Nr. 4 blev her tilslaaet Landsdommer Jorgen
Wichfcld for 32.000 Ndlr. og Nr. 5 Kjobmand D.
Staal for 42.350 Rdlr.
En af de noermcste Folger af, at Godserne saaledes gik ovrr i private Herüber, var den.at Moen mistedc
cn stör Deel af sin bctydelige Skovstrcrkning. da Kjobcrne, formodentlig for at staffe Penge til Udbetalingerne, huggede rast los paa Skodene og folgte Brernde
i Mcrngde. Jmidlcrtid udebleve Heller ikke de gavnlige
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Folger, thi vel stillede Forholdet sig nu saaledes, at
Moeu istedetfor 537 „Köngens Bonder", der som an
fort alle vare hoverifrie, nu fik 280 hoveripligtige
Bonder, samt 3 complctte og 2 mindre Hovedgaardc;
n.en 257 Bondcrgaarde gik dog over til Selveiendom
vg erhvervede sigfuldkommen Frihcd for Hoveri. En ny
Aand begyndte ogsaa snart at rere sig der, hvor Bon
den folte, at Han selv eller Hans Egne vilde komme
til at hoste Frngterne af de Forledringrr Han gjorde,
og det varede itke lcenge, for disse Gaarde hccderligt
udmcerkede sig for Hoverigaardene, og Eiernes Delstand
voredc, ligesom ogsaa paa samme Tid en storre Oplysning
udbredtes blandt Alnmen, hvortil Frcderik den FjerdeS
opbyggede Skoler, hvoraf Moen sik 10, ikke bidroge
lidet.
Skjondt de folgende Besibdere af de moenste
Hovedgaardc i det Hele' maa henregnes til de bedrc
Godseiere, vil Selveiendom dog ikke ret vinde Udbrcdelsc; i Aaret 1855 vare Fcrstegaardeues Antal saa
ledes endnu 208 og udgjor sikkcrt for Lieblikket ikke
mindre end 200.
Efterat Moen en kort Tid havde vceret formet
mcd Nykjobing-Amt nnder een Amtmand, blev det,
ifolge Reskript af 4. Septbr. 1793 og Placat af 21.
Juni 1794 nnder Navn af M o e n b o H e rre d henlagt nnder det dengang nylig oprettedc Prccsio Amt.
Dog forblev den vcd Godsernes Salg 1769 v<rrendc Ridefoged Mathias Schmit, der da beffikkedes til
Amtsforvalier for Moen, i dctte Embede til sin Dod
1796, efter hvilkrn Tid de kongrlige Skattcr stuldc
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indbetalcs paa Amtstuen i Vordinqborg, der dog, mod
scerstilt Godtgjorelse, ved cn Fuldmcrgtig modtog disse
i Stege een Gang om Aaret. 1824 fit Moen igjen
sin egen Amtstue, som den siden har beholdt.
Eftcrat vi saaledes have forsogt i körte Trcrk at
gjengive et Billrde af Tilsianden og Forholdene paa
Moen igjenneni Tidernes Lob, saaledes som Historien
har opbevaret samine, bemerke vi, hvorledrs denne afNaturen med saa storGavmilbhrd ndstyrcdeD iAarhundreder har
vcrret Tumleplads sor vilde rovgjerrige Noverhorder, der fta
de nordtydffe Kyster liig ndhungrede Ulve kastede sig over
dereS Byttc, hvorsomhelst det fandtes, ostest i Smug som
feige Niddinger; vi have stet, hvorledes Len undcr
svage og uduelige Negenter blev givet i pengegridske
herflesyge Lehnsherrcrs Bold, oste endog Udlcendinge.
der tyrannistrete og underkuede Befolkningen, og saa
ovenikjobet skrabedc til sig alt hvad de künde. Meest
har dog Trykket hvilct paa Landbobefolkningen, og hvad
enkette folkelige Kongcr virkcde forat gjenindscette denne
i sine naturlige Nettigheder, det blev ogsaa ligesaasnart
kuldkastet af ukloge, svage Cftermcrnd. Di afbrode
Lens Historie paa et Tibspunkt, hvor den turde see en
lystre Fremtid imode, og af den specielle Beflrivelse.
hvortil vi un gaae over, ville vi erfare, at hvad man
haabede, det er ogsaa med stedse fastere Skridt gaaet
sin Opfyldclse imode.
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Stege Sog«
indbefatter
1 ) Stege Kjobstad og
Stege Landfogn.

Stege Kjobstad
ligger omtrent midt paa Den under 55 Grader. 1 M inuts nordlig Brede og 28 Grader, 12 Minuters oftlig Loengde fra Ferro, paa et fladt Terrain, hvor Stege
Strand sorbindes med Noret.
Afstanben fra Koster
Foergegaard er omtrent 1^ M iil, fra Gronsunds Fcrrgegaard omtrent 2 M iil og fra Klinten omtr. 2 M iil.
Angaaende Oprindelsen til Navnet Stege, der ogsaa findeS flrevet Steghe, har man forfljellige Formodninger, Paludan antager, at dets Oprindelse kan sogeS
i det gothiste Orb Stak, Stäke, som betyder et lille
Sund, et smalt Dandlob, ligesom Stäkaborg i L)stgothland og Stegeholm i Smaaland.

Magister V i-

borg (dod 1682), Sandvig, Pontoppiban (i danff At
laS) og P. Bendtsen udleder derimod Navnet af de
Stager eller Poele, hvorpaa Byen flal vcrre bygget,
hvilken Antagelse syneS at Hase störst Sandsynlighed;
atter Andre mene, at Byen har sit Navn af Steig, et
nedersachsifl Ord, der betyder ru smal Bro, eller af en
Mand Stig, uvist hvilken.
ByenS Oprindelse taber flg i rn meget fjern Fortid,
5
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og man er ikke istand til at kunne paavise, naar og
af hvem den er anlagt. Det tnrde ikke vcrre nsandsynligt. at Byens Oprindelse flriver sig fra Slottet, ligesom f. Er. Tilfcrldet er med Kjobenhavn. Vordingborg,
Nysted o. fl.; saameget er i hvert Falb vist, at Histo
rien ncrvn» Slottet tidligere end Byen.
Hvad der
formeentligen ogsaa har bidraget til Byens Anlceggelse er det rige Fifleri. der fanbt Sted her i Middelalberen.
Ogsaa synes der engang at kave vceret to
Byer paa det Sted, hvor Stege n« ligger, nemlig en
normest Sloitet, hvilken omstder fortrcrngte den anden,
maaflee crlbre Bye.
Det celbste Dokument, der haveS
angaaende Stege er et Brrv dateret Ncrstved den 14.
M a i 1268, hvorved Kong Erik Glipping giver Stege
Byes Dorgere Rettighed til at bruge Skovene og Grcrsningen omkring Byen, som de havde havt dem i
hansFarfader, Daldemar Seirs Tid, hvilket Brev blev
stadfcrstet af Christopher den 2ben 1321, af Erik af
Pommern 1410, af Christoph» afBayrn 1447 og af
Kong HanS 1443. Jfolge Diborg flal Byen i crldre
Tider have vcrret langt storre end nn; den havde 3
Hovedgader og endeel Strcrd»; omtrent ved Midten af
det 16be Aarhundrede flal den have havt over 500
Borgere. hvoraf de Flcste erncerede sig ved Seilads og
berved samlede stg Midler. medens der 100 Aar feuere
neppe fandtes 100 Borgere, der künde erncrre stg uden
at betle. Aarsazen til denne Tilbagegang angiveS at
vcrre den, at Borgerne lagbe sig efter Agerdyrkningen.
Det er i Sandhed intet Und», at Stege Kjobstad
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kun langsomt og besvcekligt havede sig i Rakken af
de dunste Kjobstcrder; thi om det end kan antages, at
Byen havde nogen Ncering fra Sloktet og Stegehuus
Ladegaard. som Lehnsmanden undertiben beboede, og
som endnu eristerede benveb 150 Aar esterat Slottet
var odelagt, saa er det dog paa den anden Side vist,
at Borgerne trykkedeS Haardt ved de verlende Magthaveres desvotiste og vilkaarlige Handlemaade, ved Forprang. ved Paaloeggelser af en vilkaarlig Told og nieget andet. ligesom bet og er en Selvfolge, at den jammerlige Tilstand, bvori Agerdyrkningen stod paa Moen
under Tidernes haarde Tryk, ikke künde andet end ove
en betydelig Indflydelje paa Kjobstaden. hvortil endnu
kom bet Skaar, Stege led ved den rivaliserende Kjobstad
Borre. Skjondt L)en var i Besiddelse af 2 Kjobstceder, dreve Landboerne dog Handel paa Tydstland, idet
de folgte deres Probucter til fremmebe omreisende Kjobnioend, istedetfor at fore dem til Stege, hvilkct fremkaldte Christian den Istes Brev af 1481, hvorved drltc
forbodes. og Kong Hans's af 1507, samt Frederik
den Istes af 1524 og Frederik den 2dens af 1582.
hvor Forbudet gjentoges.

I Aaret 1457 hjemi'og-

tes Stege af en voldsom Ildebrand, der lagde Ltorstcdrlen af Byen i Aste; dog var den 80 Aar efter gjrnopbygt, fordetmeste af Egeiommer, Muur og Kridt
steen. og Husrne tirkkede med Skifer. Men endnu in<
den dens Gjenopforksse var sulbendt, rasede 1484 Po
sten og hcrrgede Landet, og strar dcrefter udbrod Kri
gen med Lybekkerne. der igjen aflssteS af Grevens Fcide.
5'
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T il dmne sammenhoengende Roekke afUlykker kom desuden
fremniede Sorovere. der gjorde Handel og Samfcrrdsel
enbnumere vanflelig. samtFisterietsAftagen. saa atByen
1582 var — som d,t hedber i et Brev fra Frederik
den 2ben — „fast forringet og forarmet, saa at, i den
Stad, der tilforn havde vcrret henved 500 vederhcrftige
bostddende og formuende Borgere, vare de nu meget
ringere og fast forarmede", hvorfor Köngen eftergav
den aarlige Bystat, hvormed den stod tilbage. og bestemle Byens Skat berefter til 100 Mk. „efter Mentens forri^e Vcrrdi." Denne Eftrrgivelse af Skat var
vistnok ilke alene hoist nobvendig, men den var ogsaa
baade billig og retsoerdig; thi ved et Gjceldsbrev af
1542 forpligtede Stege By stg til at betale Ridber An
ders Bilde en Sum af 2000 Mark danff, som Kong
Hans allerede 1509 havde laant af Ham. Under saa
saadanne Omstoendigheder var det i Sandheb intet Un
der, at Byen blev forarmet. Borgernes celdste Erhvervs»
kilber vare Handel og Fisten. Ferst loengere hen i
Tiden kom hertil nogen Agerdyrkning. V i vide af
det Foregaaende, at Stege Borgere paa Balbemar den
2bens Tid benyttede Skooene og Groesningen omkring
Byen; bertil kom „Vesthale og Besthalefang" d. e.
Ulfshale og Heineden. som Grev Christoffer i Christian
den 2bens Navn stjoenkede Byen 1535. Denne Konge
llllob alter Bonderne at seile til hvilken Kjebstad i
Landet, de lystede, med deres Korn, og der igjen kjsbe
de Barer, de behovede; Han gav Stege, som andre
Kjobsteder. Friheder, og forestrev bestemte Regler, for-
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nemmelig vedkommende Handels- og Haandvcrrksnoeringen. Saaledes indeholdrr Forordningen af 6. Januar
4522 isoer vigtige Bestemmelser angaaendeHandelcn med
S ild paa Fisterlei,rne, af bvilke der vare adstillelige paa
Moen Stege Borgere havde Oplagssted i Falstrrbro
i Sverrig. dengang den storste Marledsplads. Tydste
Kjobmoend havde imidlertid ogsaa fundet Bei hertil.
og de forureitebe Stege Borgere i hoi Grad, trods Frederik den IsteS Brev af 1632, hvori det sorbodrS al
gjore Moens Folk Hinder vaa deres Fisterleie i Fal»
sterbo. Men det blev ikke Heroed. Ogsaa Hollcrnderne
og Andre forulempede Moenboernes Fisteribedrift; vel
gjentog Regjeringen i en stroengere Tone, at Ingen
maatte ligge med deres Skibe eller Baade paa Fal«
sterbo Fisterleie. som alene Stege Borgere havde
Frihed til; men det blev alligrvel ikke bedre, da man
ei brod stg om Regjeringens Forbud. og saaledes gik
denne vigtige Jnd'Ls.tskilde for Stege Borgere snart
tilgrunde. — 1516 fik Stege By — ligesom tidligere
Roeßkilbe, Kjoge. Ringsted og Slangerup — kgl P ri
vilegium til Atholdelse af et aarligt, saakaldet Adelmarked den 22. Juli, og 1618 blev Fredagen bestemt til
Torvedag. ligesom Skik var i andre Kjobstcrder.
Endstjondt Stege iBegyndelsen af det 16deAarh.
var > stcrrk Tilbagrgang. blev den dog endnn 1527 reg
net blandt be vigtigere da,iffe Kjobstcrder. Dette fremgaarr blandt ante, drras, at det ved det Krigsstyr, Fre»
derik den lste r del ncrvntr Aar udstrrv i Anletning
af den lruende Holdning. Norge inbtog til Fordcel for
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Christian den 2den, blev paalagt Stege og Nakffoo at
levere et fulbstcrndigt udrustet og bewandet Krigsflib.
hvilket navnlig i de Tider maa have vcrret en ganffe
overordrntlig Byrde, som de ncrvnte Byer neppe nu
vilde vcrre istand til at bcere.
T il diSse orienterende historiffe Oplysninger angaaende Stege Kjobstad skulle vi endnn feie, at Byen
1565. 1658 og 1659*) blev indtagen og udplyndret
af Svenflerne, og at Frederik den 2den 1585 forbod
fremmede Kjobmcrnd at ligge i Gronsund og handle,
Stege Bo til Skade. 1627 blev mere af det oinliggende Scrdeland og 1632 Nod>)een Mark tillagt Byen.
Den 23. M ai 1774 hjemsegtes Stege atter af en
voll som Ildrbrand, ved hvilken 112 Gaarde og Huse
lagdrs i Affe.
Det tor saaledeS antages, at Stege har vcrret en
ret blomstrende og ncersom Bye. der ved mange nhrldige Omstcrndigheber er gaaet tilbage, indtil den omtr.
i Slniningen af det 16be Aarh. var funken saa dybt,
at fast inter Spor af dens fordumS Glands var til
bage. Fra dekte Tidspunkt har dens Bemdning knn
vcrret ringe, og den har tun indtaget en beffeden Rang
i statistifl og merkantil Henseende. Del er forst i den
nyere Tib, navnlig siden dette Aarhundrrbcs Begyndelse.
at Stege har hcevet sig noget igjen, og der er al Sandsynlighed for, at denne L y unber nogenlunde normale
Forhold vil hcrvde nn Plads blandt Landets bedre
') See Eide 47 o. f.
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Kjobstcrder og forhaabentlig stedse gaae en rigere Fremlid imore. Derfor borger dens Beliggenhed. dens rige
Opland og dens briftige og virksomme Borgere.
S lo t t e t S te g e b o rg , der soni vi antage har
givet Byen sin Oprindelse. laa ved dens sondre eller
sydvestlige Side tcet ved Noret og omstyvt af Hav't
paa de 3 Sider.
Den formobes at vcrre anlagt af
Valdemar den Store eller Svend Grathe maaskee omtr.
1151; den ncrvnes forste Gang t Historien 1217 og
flal oprindelig knn baue bestaaet af nogle Troehuse og
et hoit Taarn af Bjcrlker, hvorpaa man ligesom paa
en Stige (Stcrg) künde gaae op til Spidsen, og om°
givet af en Bold af mcegtige Graastene og Jord. Det
ombyggrdes af Valvemar den 3die, omtr. 1361, hvorfor bet stuttbom kalbes Valdemars Slot; Han opreiste
3 Taarne, byg.,ede et vrdentligt Slot af broendte Steen,
omgivet med Ringmure og FcrstningSvcerker. KjcrlderenS Mure af Graasteen vare 4 —5 Alen tykke. Over
Borgleddet. eller Hernporten paa Ringmureu, var Borg
stuen. eller det fcrlles Opholds- og Spisested for Bor
gens Detjente, Badehuse o. s. v. M idt i Gaarden var
Bronden, der, sat af tvkke Egevlanker i »n Qvadrat
omtrent vaa 3 Alen, endnu finbes i det sybostlige
Hjorne af Hage L Sons Have. paa hvilket Sted ogsaa sees Rester af SlotsmurenS rode Stene. Noglen
til Slotsporten, der omtrent var j Alen lang, opbevaredes endnu paa Paludans Tid.
Den egentlige
FcrstningSstde ud til Stranden var bygget i en Bue,
hvis Loengde udgjorde 78 Alen.
Den nordre, mod

Byen vendte Eide havde, ifolge Puffendorff (1632—
1694) en nieget storre Udstrcrkning end den sendre.
Paa Puffendorfs Tid vare altsaa Murene tildeelS endnu
synlige. og Paluban har, 100 Aar senere, seet BolvcrrkSpcrlene tilligemed det sidste Brudstykke af dette cervoerdige Slots Mure, isoleret beliggende paa forncrvnle
Bucs Midtpunkt. Nu, 1865, er iovrigt ethvcrt Spor
af denne Borg forsvunden. Levuingerne af den Vinvebro, hvorover Veien gik fra vestre til ostre Herred
igjennem Slottet, vare endnu — efter Viborg — 1676
at see uuder Dandet.
V i vende oSderncrst til de vigtigste af deBegivenHeber, tor hvilke dette Slot har vcrret Skuepladsen.
Under den Feide, der opstod efkrr Daldemar den
2dens Dob imellem Hans 4Sonnrr, holdt den ene af
dem, Kong Erik Plovpenning. 1247 sin Halvbroder,
Hertug Knud af Blekingen, fangen paa Stegehuus,
hvilket blev til stör Skade for Moen (fee Pag.
13).
1254 satte Henrik Wmeltorp ng i Besibdelse af Borgen, som Han dog snart igjen maatte
opgivc. 1288 stormedes den forgjceveS af de fredlese
Kongemordere, medens Fyrst Witzlav af Rügen var i
Besiddklse af Slotlek som Pant. 1310 kom det saavelsom MoenS Land veb et Mageffifte i Kong Erik
Menveds Besidlelse, hvilket dog ikke varrde lcengere end
nogle faa Aar. da det blev pan.'sat til Niels Llufsen.
og saaledes vedblev det mrd körte Afbrydelser at vcrre
i Tydsternes Hcender. indtil det enbelig 1358 blev
overgioet Laldemar den 3die, som sial have holdt
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Ridderspil her i Aaret 1355. 1456 og 1476 restbe
rede Christian den Iste cn kort Tid paa Slottet, og
1507 Kong Hans.
Den Iste Juni 1510 stormedrs
Slottet atter forgjceveS af Lybekkerne.
1533. under
Grevens Feide, forrastedes det ved en List (see Pag.
35); Slottet sprcengtes med Krudt og paa faa Dage
var den stolte Fcestning med Undtagrlse af Ladegaarben
og Fcrhusene i Bund og Grund odelagt.
Stegeborg har alt tibligt havt stt eget Gilde,
Kong Knuds. Da denne Konge var erkläret foc
en Helgen stifkedrs der trindt omkring Gilde til Hans
ZEre. Det storste af disse var i Skanor i Sverrige.
hvor Stege Borgere dreve Handel og af hvis Over
gilde den moegtige Valdemar srlv var Medlein. Stege
borgs Knubsgilde belligholdtes den lOde Juli, Kong
Knuds Dag.
Dcts Segl, 3 Tvmmer i Diameter,
forestillede S t. Knud stddende paa en Throne, med
Kronen paa Hovedet. Scepteret i den hoire, og den
med Korset prydede Lerdenskugle i den venstre Haand;
Religionens og Oplysningens Attributer vare Maa-nen paa hoire og Stjernen paa venstre Side.
I
Seglet lcrstrs med Mnnkestrifk: 8ißiIIum äv eoavivio
Laneti 0snuli äe SteclieborA. Slottets Vaaben var
— ifolge Sandvig — en udstrakt Arm. som en Bolge
star midt over. med Jndffrifr: Slsnu!; ?etri (Peters
Haanb). Det blev funket af Viborg i et Gravsted i
Elmelunde. — I Christian d«n 1stes Dokunienler kaldes
Slottet: „Oki^tlum noslnim regium^. — (Port kvngelige Slot).
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Stege havde i crlbre Tiber 2 Kirker, S t. Gjertrnds og St. Hans Kirke. Ten forste af bisse, som
var den «lbste. blev odelagt as Carl Gustav 1658;
den bavbe en af de crldste Klokker, man har funbet i
Danniark, nemlig fra 1182. St. Hans Kirke er
rimeligviis bygget til forstjellige Tiber, forst en Deel
af Langffibet, derncest Chor et og endelig Taarnet og
bet ovrige Langstlb med 2 Sibrgange. Lcrngben med
Taarnet er 90 Alen, Breden 30 Alen. Taarnets Hoide
onttrent 50 Alen. Altertavlcn nieb Christi Korsfcestelse
er ikke üben Kunstvcrrd; den er gaminel og maastee
en Kopi efter Dominichino. Denne Kirke har i Aaret
1859 mobtagrt en vcrsentlig Forbedring i den indvenbigeForm, idetPulpituren erborttagen, og Orgelet styl
tet ned vcd Jndgangen. Derved er Kirken bleven lys
og livlig. Den stk samtidig nye Stole, Gulv og heelt
nyt Orgel.
ttdgivten herved var 8000 Rblr..
der forrentes og amortiseres af Kjobstad og Landsogn,
der ere fcelles o», Kirk.n.
Kirken eier ingen Formue
og behover derfor jernlig Tilstud af Commnnen iscrc
da Tienden kun er 40 ß. pr. Tonde gammelt Hartkorn,
en boist ubegribelig Accvrd. T il Minde om den i
Aaret 1837 afbobe Frivebens Forkoemper, Johannes
Adam Hage, fintes i et Familiekapel i Kirkens vestlige
Cnbc opstillet et af Bissen i Marmor ndfort Monn
ment, der forestiller Friheben. fremstillet i en qvindelig Fignr. Paa Foben er inbhngget bisse Ord: „H v or
H e rre n s A a n d er. der er F rih e d ." Hvcrlvingen
i Kapellet er sijont og smagfulbt dekorrret af Maleren
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Hilcker. og det Hele afgiver en sandPrydelse forKirken.
I sammc Ende af Kirken finde- desuden et nylig
restaureret Gravkapel. hvor den Aar 1728 afvode Amtmand over Moen, Casvar Gottlob Moltke og Hnstrn
Ullrica Augusta äe Hausmann ere bisatte, Han i en
kobberbeslagen, hun i en smuk Marmor-Kiste.
Den ovrindesige Kirkegaard har enbnu enkelte
Gravsteder, som fredrs af de Efterlevende; men kun i
scrregne Tilfcrlde jordes Lilg ber. Assistentskirkegaarden
udenfor L)sterport. circa 4 Td. Land, er det egentlige Begravelsessted. Den er taget af det Friedenreichste
Fideikommisses Jorder, mob aarlig Afgift efter Capitelstarten.
Kirken har en Prerst, der anderst ottes af den
ordinerede Catheket — en Chordegn og en Organist.
Klokkerembedet blcv nedlagt 1854 ogForretningerne ndfores nn af Organisten og LanbsognetS Skolelcerer efter
en approbrret Indstilling.
Stege bar 19 Gader. hvoriblandt Hovedgaden er
temmelig lang og bred. og 1 Toro; en ny Gade
(Nygaden) er anlagt i 1854. Byen har, efter bvad
der almindelig antagrS. i erlcre Tider naaet til Volden
ved Skammelstrerdet og Langestrcedet, bvor der ved
Gravning er fandet Byggegrund og Lteenbro; endeel
af disse Grundstytker danne nu det saakalbte Hages
og Fridenreicbs Voengr. Böen er i Nord og Dst om»
givet af Volden, der er en Levning af den gamle Beferstning, og afgioer en smuk og vel vebligeholbt Prome
nade; den har 270 meest een Etagrs Bygninger, hvis
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ASurancesum audrager 874400
Ndlr., 1854 var
Assurancesummen 576.280, 1845: 430.350 og1822:
369,610 Rdlr ) Byen har 4 Jndkjorfler, der i crldre
Tider forsvaredes af Taarne med Skydehuller; af disse
er endnu et. det ostlige, gjrnnem hvilket Landeveien
gaaer, tilbage; det er opfort af rode Steen, har et
spidst Tegltag ogkalbes Molleporten. Gaderneerefletbrolagteogoplystevedalmindelige Lranlamper; GaSanlceger
imiblertidiaarvedtagetvebRaadstuefols.afByensBorgere.
Jnbbyggernes Antal var den Iste Februar 1860:
2091, hvoras 207 egentlige Borger«. I 1855 var
'Indvaanerantallet 1934, i !850: 1808, i 1845: 1761.
i 1822: 1328. i 1801: 917 og i 1769 : 808. KjobstadenS Bygninger og Jordrr vare i 1862 behcrftede
med 1647 Portioner Grundflat. Skattebyrden til Kom
munen var s. A. 8236 Rd. 66 ß., for üben de Jndkomster Iorder. Grunde, Markedet og Andet indbragte.
Udgifterne lil Skolevcrsenet var 2800 Rd. og kil Fattig»
voesenet 1500 Rd.
Naad- og Arresthuser, beliggende paa Torvet og
fcelles for Dy og Land, er opfort i Aaret 1853 og
kostede 22000 Nb. Det har et smukt Dore, er bygget
i gothisk S til med Taarn med forgylbt S vir og forsynet med Uhr. Foruden Lokaler for L'gningskommiSsionen og Borgerreprcrsentationen fiukrs her endvidere
Thingstue. Forsamlingöftue og Kontvrrr for Byfogden
og Bvstriveren, Gjcrltefcrngsel, 8 Arrefter og Bolig
for Arrest'orvareren m. m.
Borgerstolen. oniby.^get i 1856 og 57, indeholder
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5 rummelige Skolestuer samt Bolig for 2 gifte og 2
«gifte Lcrrere.
Desuden haveS en Alniue- eller Friskole. hvorved er ansaten Lcrrer og en Lcrrerinde. Skolebvgningen er gammel
og brostfoeldig, og afgiver langtfra ikke den lovbefalede
Plads for det störe Borneantal.
Sygehuset. opfort 1862, kostede omtrent 4300
Rdtr.. der deels tilveiebragteS ved Laan og Ligning,
deets indkom som Gaver fra Moens Sparekasse
og fra Hofjirgermestcr Tutein paa Marienborg.
Sproitehuset er opfort 1859 og kostede 900 Rd.
Byen har 4 Sproiter.
Stege har et Brand- og Politicorps, der er organiseret ved et under 29be August 1835 approberer
Reglement; Corpset traabie forste Gang i Virksomhed
den 18be Septbr. s. A. og dets hele Styrke er for
Dieblikket 146 Mand, inddeelt i 7 Delinger. 4 til
Sproiterne, 1 til Forbrcrkning, 1 til Vondversenet og
1 til Ordens Dedligeholbelse. Byfogdeu er Chef, og
Corpset konimandereS af 1 Capitain, 1 Premier-, 6
Secondlieutenanter og 14 Underofficerer.
Her er 9 Borgerreoroesentanter og en fast könnet
Koemner. Byens Fattigvcrsen eier en Capital af hen->
ved 2000 Rdlr.. Skolevcrsenet c. 4000. — 2 Markeder
afholdes aarlig, i Marts med Hefte og Qvoeg, og i
Oktober med Kram.
Byens Svrighed er Byfogden, der tillige er
HerredSfoged i Moenbo Herred; ved den nylig ind»
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traadte Lakance af By- og Herredsflriverembedet, for«
ventes dette inddraget under nysncrvnte Embede.
Ved Toldstedet var den Iste Jauuar 1865 hjemmehörende 21 Fartoier, af 2i91 Kmlst. Drcegtigbed. T il
Sammenligning anfores her, at i Aaret 1822 var
FartoierneS Antal 18. af hvilke det storste var en
Slnp paa 24 Kmlst.; i 1849 var Antallet 22, hvis
Lcrstedrcrgtighed tilsammen androg 244^ Kmlst. Told»
og Skibs- samt Brcrndeviinsbrcendingsafgifterne belob
sig i 1864 til 13494 R dlr.; i 1854: 12336 Rdlr.
og i 1856: 13003 Rdlr.
Skibsfarten i 1864: s) Paa Udlandet. indgaaet
130 Fartoier, tilsammen af 702 Kmlst. Drcrgtighed
med 395Z Kmlst. Bestuvning; indgaaet 58 Fartoier,
tilsammen af 1812 j Kmlst. Drcrgtighed med 1716
Kmlst. Bestuvning. d) Paa Udlandet. indgaaet 189
Fartoier af 23251 Kmlst. Drcrgtighed med 6101
Kmlst. Bestuvning; udgaaet 162 Fartoier af 17111
Kmlst. Drcrgtighrd med 395Z Kmlst. Bestuvning.
Jndvaanernes vigtigste Nceringsveie ere Handel,
Agerbrug og Haandvcrrksdrift. KjobniLNdenes Antal
var den Iste Jan. 1865: 13. JAaret 1864 udgjorde
Ubforselen af Kornvarer i det Hele 85.551 Tdr., hvoraf
til Udlandet, meest til England. 52.400H Tdr. 1 1355
androg bemeldte Udsorsrl 56.732 Tdr., hvoraf til Udlandet 38.910 Tdr., i 1^14 var Udforsien ialt 21.266
Tdr. eller omtrent 1 af hvad den nu er, og i Midten
af forrige Aarh. var den imrllem 12—15.000 Tdr.
aarlig. Antallet af Haandvcerkere i Stege var den 1.
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Febr. 1865: 101. 1822 var Aniallet 65. 1809: 87.
1773: 57 og1769: 62. Udste Angivelse ester D. Atlas.
Byen har 3 Dampbrcrnderier der produccre 2 a
300.000 Potter Brcendeviin aarlig. 1822 fandtes her
18 Brcendeviinsbroenderier. hvoraf dog kun de 11 vare
i D rift. Et Jernstoberi producerer aarligt til en Vcerdi
af ca. 7000 Rdlr., og et Kalkbrcrnderi teuerer aarligt
ea. 1000 Tdr. Kalk. Endelig finbeS et Teglvcrrk iden
saakaldte Hegneden.
De til Stege Kjobstad hörende Jorder, som deels
ere egentlige Kjobstadjorder, deels tilkjoble fra Land
sognet. ere de faakaldte gamle Eiendomsjorder, Embedsjorderne, Serlenjorderne samt Ulfshale og Hegneden.
De ndgjore tilsammen ca. 1.747 Tdr. Land,
af Hartkorn 1541 Td., hvoraf ca. 1000 Tdr. Land
ere Ager og Eng, 577 Tdr. Overdrev, ca. 150 Tdr.
Land Skov og Resten Mose. Skoven, som ester Jordsmonnets Bestaffenhed har en soerdeles frodig Tilvcert,
bestaaer af Bog. Eg. Lind og Naaletrceer. Overdrevsjorderne og endeel af Skovene bennttes til Grcesning.
A f Embedsjorderne höre 170 Tdr. Land med 19 Tdr.
5 Skpr.. 2 Fdkr.. 2Z Album Hartk. til Prcestekaldet
i Stege og udgjor den saakaldte Provstegaard, ca.
56 Tdr. Land med omtr. 8 Tdr. Harlkorn, ere tillagte
Byfogden, og ca. 16 Tdr. Land med 181 Skpr. Hart
korn Byskrioenn.
I Moens Spare- og Laanebank, der er oprettet
i Aaret 1827. indestod den 31. December 1864 omtrent 20.000 Nd., 1854: 139.351 Rd. Kassen har
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opsparet et Fond pc.a 10,000 Nv. I Byens Overformynderi inbeftod ved Ubgangen af 1364 : 8000 Rl>.,
1854: 10.898 og 1844: 16.279 Ro.
Veb Postvoesenet i Stege er ansat en Postmester.
der tillige er Opsynsinand ved Befordringsvcrsenet. De
egentlige Postintrader andrvge i 1864 : 6,350 Rd., s.
A. var Antallet af ankomne Breve 60.965. Ved S a l
zet af Postfrimcrrker indkom 2 078 Rb.
Ded Toldvcesenet er ansat en Tolbforvulter og 3
Asststenter. Her boer Distriktslcegen i Moens Loegedistrikt, der omfatter Moen og Bogo, samt en prakti'
seiende Liege, ligesom her ogsaa er et Apothek. Amtstnen
for MoenS Amtstuedistrikr, opreitek 1824, er i Stege.
Endelig er her et Trlegraphkontoir med Telegraphfordindelse gjennem 2 Traade, af hvilke den ene forer
over Falster til Lolland, og Len anden staaer i Forbindelse med det Sjoellandfle Telegrafncrt.
Om Sommeren er her daglig Dampffibsforbindelse med Hovedstaden og de vestligere V e r .
Lcet udenfor Byens nordlige Side ligger Moens
Daareanstalt, fornemmelig bestemt for uhelbredelige
Sindssyge.
Det er en stör 2°Etages Bygning med
Kjoelder, opfert 1705 og oprindelig bestemt for en Navigationsftole, der 1697 var traadt istedetfor den til
denne Tid i Stege vcerenke Lalinffole. hviS Tilstand
flildres som saare siet. I Rektorens eller overste Klasse
fanbteS kun 3 Disciple og „ikke En af diSse var istand
til at scrtte tre latinste Ord sammen", og blandt Skolens fjorten andre Disciple — »under Hereren" —
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künde neppe den Halve Deel lcese indem Bogen." .De
flulde synge i Kirkm" hedder det fremdeles i Skildringen, men det er elendigt."
„Kammer det endelig saa vidt, at de bave lcrrt
at lcrse Danst. strive uogenledes, og tone m Psalme.
rende de dort eller scettes af Forcrldrme til Skibs."
Det var saaledeS en Skole, som ikke var vcrrd at
holde paa, hvorfor ogsaa Christian den 5le ved FundatS af ovenmrvnte Dato omdannede den til en Naviga
tionsstole. hvor „Bondersonner og andre der i Landet
künde blive oploerte i de Videnflaber, som til Seiladsen
hsre."

Byggepladsen til Navigationsffolen floenkedeS

af Provsten i Stege. Magister Hans Remberg. Med
Hoven udgjor den 32 400 ^ Ale»; den kaldteS tidligere Strandvomgrt og var Provstens private Eiendom.
Jsvrigt tilfaldt dm nedlogte Latinfloles rige JndtcrgterNavigationsstolen; men disse vare dog langt fra tilstrcrkkelige til Foretagmdets Fremme, hvorfor Kongm
fljoenkede 2000 Rd. til Bygningcns Opforelse og desu°
den lod udgaaeOpfordring til „Betjente, Kjobmoend og
andre Undersaaltrr, som til detle christelige Dcrrk
godvilligen vilde give."
Gaverne strommede herefter
saa rigeligt til. ar Skalen i Februar 1727 eiede m
Kapital af omtr. 20.000 Rd. Det var imiblertid kun
i saare ringe Grad atSkolm og dms Lirksomhed opfyldte de Forventninger. man havbe gjort stg om den,
og efterat forncrvnte Magister Reenberg. der synes at
havr fijomket den soerdeles Opmcrrksoinhed, 1709 forflyttedeS til et Sognekald i Kjsbenhavn, hensygnede
6
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Stolen vedLunkenbed iBestyrelsen og ved flette, uduelige Leerere saaledes, at den ifolge Nescript af 2. December 1727 ophcrvedes.
San ringe havde SkolenS
Virksoinhed vcrrrt, alter ide flbste 20 Aar tun var ud°
gaaet 6 duelige Styrmcend fra den.
Forst 10 Aar
senere, 1737, blev det bestemt at Stolen og dens M id
ier stnlde anvendes til et Tugt- og Arbeidshus, der
dog itke kom istand for 1743.
Beflutningen herover synes fornemmelig fremkaldt
ved, at Bornehuset paa Chnstianshavn var saa overfylbt med Fänger, at det umuligt künde modtage alle
dem, som „inddomtes fra beqge Rigerne."
Omtrent
samtidig oprettedes Tugthusene i Odense og Viborg.
Moens Tngthiius bestod til 1851, da det, som anfort,
indrettedrs til Sindssygeanstalt for 66 Patienter.
Det ovenfor omtalte Friedenreichste FideikommiS
stiftedes 1798 af Capitain M aurit; Friedenreich til
Brdste for Stege Byes og Sogns faltige Syge og
Scngeliggende. samt for ngifte Fruentimmer af Hans
Familie. Dets Eicndele bestaaer af omtrent 24 Tdr.
Land Jord ved Stege. Heraf er, som alt anfort, omtr.
4 Tdr. Land asstaaet til Kirtegaard og andre 4 Tdr.
Land, Lcrnget, overladt Stege Commune til Bebyggelse sor Jndvaanerne. alt mod en aarlig Arvefcesteafgirt. Resten af Jorderne ere bortforpagtede paa viSse
Aar.
Endvidere eier FideikommiSset en HartkornSobli
gation paa 75 Rcl. samt en Kapital stör 200 Rdlr.
indestaaende i Moens Sparebank, og endelig ca. 20
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Grunddele i Ulvshale.
Af Jndtcrgten nyde Syge og
Sengeliggende Halvparten af denAfgift, der svares af
Kirkegaarden, samt af Afgiften, der svares af den saakaldke Sertrnlod omtr. 7Z Tb. Land vev Kirkegaarden.
Resten er lillagt Legatet for nglfte Fruemimmer af
Familien, for hvilke Godsrier A. Hage drsuden i 1863
1 forncrvnte Vcrnge har ladet opfere og ffjamket en
Bygning. der afgiver 8 velindrettede Friboliger, hver
paa 2 Bcerelsrr, Kjokken og andre Brqvemmeligheder.
Som stdste Nest af de^ tidligere Lavsvcrsen er i
Stege endnn tilbage det saakaldte ..Ligbcererlav", en
Afstamning fra det tidligere Pavegoielav, der sandsynligt igjrn striver sig fra det ovenfor omtalte oeldgamle
S t. Knuds Gilde.
Ligboererlavet opbevarer endnn
«n Forhandlingsprotokol „forcrret til det hcederlige Papegoielav Anno 1680 den 2. Juni af Pe
ter Anderson Heggelnnd, Raadmanv, kgl. Consumtionsforvalter i Stege." Eogens Jndhold er uden synderlig Interesse.
I 36 §§ findes Selstabets Love og
Forstrifter ved Skydeovelserne indbrfattede.
Stege har et Skibsbyggeri, der ved sin driflige
og duelige Bestyrer har fandet almindelig Anerkjendelse;
det befljefliger daglig c. 30Ardeidere. T il Byen Hörer
2 Dindmoller.
S te g e L a n b so g n . Hertil horerBverneKoster. T jo rnem arkm rb Stole og Folkehoiflole. N ebbele. B id singe og T o ve ld e . der tidligere kalbres Tupcelde— en
rrlbgammel By med en forhen bersmt Kilve. St. Clara
Kloster i Noeskilde havde i Middelalveren Besiddelser
6'
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her.
Svendsmark og Udby med Skoler, Hovedflov, forhcn et bekjendt Fisterleie og Lindemark, den
sidste beliggende tcrt ittenfor Stege.
T il Landsognrt
Hörer desudrn 2de storre Avlsgaarde, Cathrinedal og
Nebbelegaard, hver med circa 20 Tdr. Harlkoru.

Nyord Sog«,
som Hörer til Mornbo Herreds Jurisdiktion, indbefatter Den Nyord lilligemed nogle mintre. ubeboede Der.
Den Nyord er beliggende ved Dstersoens Jndlob i Ulfsundet. 1 M iil nordvest for Stege og ligesaa langt
nordost for Kallehave Fcrrgegaard.
Den stilles fra
Moen ved Ulfshalelobet og fra Sjcrlland ved Bogestrommeu. Arealet er 889 Tdr. Land g. M ., hvoraf
dog kun omtrent 200 Tdr. Land ere Ager, Resten M ader cller Saltenge, udsatte for Oversvsmmmelse afHavet. Hartkornet udgjor 44 Tdr. 2 Skpr. 2K Alb.
Naar Nyord forst er bleuen bebygget, videS ikke,
dog syneS Navnet ny Jord, at tyde paa en sildig Pe
riode, ligesom ogsaa Beboernes Navne og Udseende syncS at vidne om rn fremmed, maastee fristfl Hrrkomst.*)
Alierede i det 16de Aarhundrede var der Lodser paa
Disse OplySnknger ere tildeelS hentede af „Nyord KirkeS
Jndvielse as D. Smith", Äbhavn i 1447.
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Den og ifolgc en Jordebog af 1602 flal Den have
henhert til Jungshoved Lehn. Senere er den henlagt
til Stege Landsogn, og den blev ved Auctionen den 20.
Septbr. 1769 folgt afStatskassen til Dens 20 Gaardmcend for 3,902 Nd. 57 ß., hvilken Sum nn er lin 
d e r Vcerdien af hver enkelt Gaard paa Den.
Ved
kgl. Rescript af 23. M ai 1845 blev Nyord still fra
Stege Landsogn og oprettet som et selvstcendigt Sogn,
saa at det nu i alle Henseender udgjor en egen Com
mune.
TU Opforelse af en Kirke og en Prcestebolig
bevilgedes derhos ved bemeldte Reskrirt en Sunr af
9.800 Rdlr., ligesom det og blev besternt, at Dens
Proeste- og Skolekald flnlde forenes og beklcrdes af een
Mand. I Overeensstemmelse hermed opfortes da den
nuvcerende Kirke, hvis hoitidelige Jndvielse fandt Sted
samtidig med Jndsoettelsen af den forste Prcest og Skolelcrrer den 16. December 1846.
Det er en ottekantet, grundmuret Bygning, 20 Alen i Diameter, og da
det gibsdoekkede Loft hoever stg ottekantet efter Tagrts
Form, har Kirken den anseelige Hoide af 14 Sllen indvendig. I Spidsen af Taget er er et kille Spir, hvori
Klokken hcrnger. Over Doren er Kong Christian den
8tes og Dronning Caroline Amalias Navnechiffer mcd
Krone v'er anbragt af stobt Iern. Kirken faaer Lys
gjennem 6 smnkke Vinbuer i Iernranimer, og Gnlvrt er betagt med hollandste Fliscr.
Over Jndgangcn findes et lille Vnlpitur og over Alterbordet er
som Altenaule anbragt en Gibsafstobning afThorvaldscns Composition:

„Christus, orr aabenbarer stg for

de 2 Disciple i EmauS, da Han bryder Brodet", som
Thorvaldscn modellerede under sit Ophold paa Nyso
til Jungshovcd Kirke, hvor den ligeledrs findcs i Gibsafstobning. Prcrstcgaarbcn er en af Egkbiudingsvcrrk
opfort teglbcengt Lcrugde med Skolestue og 6 smaa
Dcrrelser, beliggende tat ved Kirken.
En Kirkegaard
udenfor Byeu blev indviet vrd det forste Ligö Begravelse der den 6. Januar 1846.
Jndbyggernes Antal var den 1. Februar 1860:
316 og bestaaer, foruden af Prcestrn, Lodsoldrrmanden
og Kromanden med Familier, af 27 faste Lodser samt
nagle Skippere, Mairoser og Dagleiere. Af disse 27
Lodser ere de 20 tillige Gaardmcrnd, som hver besidde
en Avling paa ca. 10 Tdr. Land Ager foruden Grcrsning paa det störe fcelleS Overdrev og en Bescetning,
der i Almindelighed bestaaer af 2 Hefte og 6 Koer.
Jvrderne ere udffiftede, men Gaardene ligge alle samlede i Byen. De ovrige 7 faste Lodser ere Husmcrnd.
Lodsningen foregaaer saavrl nord som sydpaa omkaps.
Tidligere gik Seiladsen gjennem Ulfshalelobet, en smal
Ncnde mellem Nyord og Moen, hvis Dybde i 1821
var kun 5 j Fod.
Folgen hrraf var, at Skibe, der
kun stak 5 Fob ved Lavvande ikke künde passere dette
Farvand. og Seiladsen truede dcrfor med at ophore.
Da var det. at man, som S. 2 anfort. vendke sin Op.
mcerksomheb til Bogestromslobet imellem Sicrlland og
Danmarksbolmen
Eflerat dette Lob var uudersogt
af Sagkyudige. bleve 4.600 Nd. bevilgede til Lobets
Opmuddring, og i Juli Maaned 1825 var hele Op-
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rensningen fuldfort til 7^ Fods Tybde i en Strick»
ning af ca. 1280 Fod. Senere rr dette ved Opmuddring bragt >il en Bredeafmindst 100 Alen, og en Dybde
af 8 a 9 Fod. Delte Lob passeres aarligt af henimod
4000 Skibe, der give en betydelig Fortjcneste for Ny»
ords Lodser.
Ved Eiden af Lodseri er Agrrdyrknings'Erhvervet.
Kirken tilhorer Sognets Harkkornseiere. Prcrstekaldet,
der Ingen Avling har, er foruden et aarligt Tilstud
af StatSkassen, tillagt en aarlig Jndrcrgt af ca. 90
Tdr. Korn, Grcrsning til 4 Koer samt ca. 147 Nd.
i Penge.
I December Maaned 1808 strandedc paa Nyords
Grunde en svenst Galease, Christine Marie, lwis Bescrtning forlod den paa Grund af den stcdfindcndeKrig
meNem Danmark og Sverrig. Nyords Lodser besaite
Skibet, der tilligemed Ladningen blev folgt, hvorncest
den indkomn: Sum, da ingrn Eier melbte sig, deeltes
lige imellem Köngen og Lodserne.
Frederik den 6te
fkjcrnkede sin Part, 3.384 Ndlr. 95 ß. D. C., til en
Understottclsesfond for afskedigede gamle og skikkelige
Lodser samt derrs Cnker og Born til deres 15de Aar.
Nyords Lodser kom saaletes l Besibdelse af en Pen
sionsfond, hvis Neglement er af 3. M ai 1810, og
hvis Capitalformue for Tiden udgjor ca. 10,000 Rd.
Pensionsbclobene udbetalrs i Portioner fra 20 til 60
Rblr. aarlig.

Damshotte Aogn
begroendses af Siege Landsogn, Fanefjord Sogn, Ulfsund og Lstersoen. Dets Areal er 6,694 Tdr. Land,
hvoraf 460 Tdr. ere Fredffov, med 638 j Tdr. Hart
korn og 13 Tdr. Skovstyld. Jorderne ere deelS Leerog deelS Sandjord. T il deite Sogn Hörer Len Dor
ren paa 104 Tdr. Land.
Led kgl. Rescript af 11. November 1740 blev
Stege Sogn deelt i 2 Sogne: Stege og Damsholte,
da det forstuoevnte Sogn havde en altfor uforholdsmoesstg Storrelse,*) og Damsholte Sogn benaevneS
derfor endnu oste af Almucn Nysogn. Sognet omfatter Byerne Ebbelnaes, störe og lit t e L in d .
S p ro v e , N o d d in g e , Rytsebcek, Liseby, F re n d eru p og H je lm .

Hele sitstncrvnte By er Selveien-

dave sortrinlig Abgang til dkt nye Aald. HanS Sonneson blev
virkelig ogsaa Praest til Damsholte.
sTlapS Bestrivrlse.)

89
dom, hvorimod alle de ovrige Byer for storste Telen
ere Deels Arvefaste og deels stmpelt Faste under M a
rienborg; dog irr af Hjelm Byes 123 Tdr., 4 Skp.
1 Fdkr.. Z Album Hartkorn 53 Tdr. Hlkorn Arvefaste
under samme Gaard. GaardeneS Antal er ca. 95,
Husenes 171.
Hovedgaarden Marienborg. I Aaret 1645 laae,
hvor Marienborg nu er. 2 Fastegaarde, som kaldtes Nygaarde. Disse bleve 1660 tilligemed mere Gods paa
Den af Kong Frederik den 3die fljankrde Ritmester
Jacob Dannefer, som Belonning for Hans heltemodige
Bedrifter under Krigen med Sverrig.

Efterat diSse

Gaarde vare sammenlagte til een, bebordes denne en
Tib af Oberst og Chef for Livgarden til Hest D.
C. Plessen; efterat Gaarden dernast af Frederik den
4de var stjanket til Amtmand CaSpar Gottlob Mvltke,
som beboede den til sin Dod, gik den senere over til
Kong Frederik den 5trü Dndling, Aoam Gottlob Moltke.
hvem denne Konge som KronprincS endog besegle paa
Nygaard den 17. Jan. 1746. Gebeimeraad og Amt»
mand overMoen, Frederik Christian Mosting, var derefter Eier af Gaarden. hvis Avling Han selv drev med
7 Karle og 14 Heste. og her fodtes 1759 Hans Sen,
den bekjendte Sratsminister Johan Sigismund Mosting.
dob 1843. Ved Anction over det moenste Jordegods
blev Nygaard, rflrrat vare asstaaet til Negjeringen af
Mosting. svm Hovrtgaard paa Godset Nr. 1 den 19.
Septbr. 1769 folgt nl sanitlige GodsetS Bonder for
47,050 Rd. Ta Bonterne imibllrtid ikke vare istand
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til inden den folgende Dags Formiddag Kl. 10 at
stille behorig Sikkerhed for deres Bud, blevGodset at1er opraabt den 20. Seplbr. s. A. og der tilslaaetRegimentsqvarteermester Esaias Fleischer, der om Kjobet
var i Jnteressentstab meb den bekjendte Generalkrigscommissair, senere Kammerherre Magnus Beringstjold,
for 40.550 Nd. Fleischer, der af hele Godset var el
fter som en Fader, afstod imidlertid kort estrr stn Part
til Beringstjold. da Han ikke künde finde sig i de mange
Procrsser og Stribigheder, hvori Beringstjold indviklede
stg, og denne gav derefter Gaarden Navn af M a r i 
e n b o rg efter sin Hustrn Marie Christine von Cap
peln. som Han havde crgtet i det Mecklenborgste. 1776
folgte Beringstjold Godset til Charles Francois Bose de
1a Calmette, der som hollandst Minister var kommen
til Danmark 1760 og dode her 1781.
Godset gik
derefter ovrr til Hans yngsteSon, Kammerherre, fiden
Geheimeraad G. P. A. de la Calmette, der fra 1797
til 1803 beklcrdte AmtmandSembedet over Moen, og
som med sin Hustrn. Anna Elisabeth Jselin var kom
men i Bcsitdclse af Stamhuset Nosenfrlbt ved Vording
borg.
Det er denne Mand, der tilkommer TEren af
at have hcrvet Godset tilgen Rang det siben og endnn
indtager; navnlig anvendte Han beiydelige Summer paa
Anlcrggelsen og Ledligeholtelsen af Häven, der ved sin
Storrelse, sine smagfnlde Anlcrg og sin Mcrngde af
hertillants sjeltne Eremplarer af fremmete Trcrer og
Bustvcrrter Hörer til Danmarks stjonneste Parkanloeg.
Faa Aar etter at den folgende Eier. Kmhrre Charles
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Reinhard B. äe Is Calmette, Son af den foregaaende,
var lommen i Beslddelse afGodset, blev Hovedgaarden
(1806) tilligemed nogle Tiender bortforpagtet for
12,000 Nb. danfl Cur.; 1817 kom Godset efter Gie
rens Begjcrring under Bcstyrelse cif en kgl. Commis
sion. Efterat Kmhr. Calmette var asgaaet ved Doden
1820, og denne Familie dermed var uddod, solgteS det
folgende Aar Godset med tilhorende 2 Tiender samt
Frenderupgaard ved 5le Anclion til nnvcrrende HofjcrgermcsterP A.Tutein, der er Gaardens nnverrendeBesidder,
for 228.000 Rd. Solo fornden Omkostninger c. 30,000
Nd.

Tenne Eier, nnder hvem en betydelig Deel af

Bondergodset paa taalelige Vilkaar er gaaet over til
Arvefceste, opforte i Aarene i 1853—54 den nnvcerende
betydklige og skjonne Hovedbygning i 3 Etager med et
40 Alrn hoit Taarn, ligesom ogsaa Eiendommen lin
der Hans Besibdelse har modtaget belydelige og hensigtsma'ssige Forbedringer.
Marienborg med Parcelgaarden Egelykke har et
Areal af 1190 Tdr. Land Agrr. 190 Tdr Land Eng.
600 Tdr. Land Skov og 70 Tdr. Land Mose.
Med Bondergodset belober dens Hartkorn af alle Slags
sig til 635 Tender, fornden Damsholte Sogns Kirkeog Kongetiende. der er matricnleret for 56 Tdr. Hart
korn.
Marienborg er saaledes den betytrligste Eiendom
paa Moen.
S p a rre S mi nd e, en kille Selveicrgaard.
Damsholte Sogns Indvaanere ndgjordc den 1.

92
Febr. 1860: 1895. Deres Erhverv er hovedsageligen
Agerdyrkning. hvortil kommer endeel Skovarbeide, Torveproduction og Fisteri. Teglvcrrket under Marienborg
produeerer aarlig ca. 130.000 Stkr. Muursteen.
Prcrstekalbets Reguleringssum er2.012 Nd. Prcestegaarden har et Tilliggende af 54 Tdr. Land. g. M .
med 5Z Tdr. Hartkorn.
I Sognet findes 3 Skoler.
Ebbekncrs med Reguleringssum 578 Rd., Hjelm med
Reguleringssum 466 Rd. og Sprove mev Neguleringssum 502 Rd.
D a m s h o lte K irk e , som er opfert iAaret 1743
og altsaa er den yngste paa Morn, har Form af et
Capel i gotbist S tiil, üben Hvcevlvinger og üben egcntlig Chor adflilt fra Kirkestibet. Et lille Taarn med
Trcespiir indeflutter Klokkrrne. Altertavlen er malet af
Prof. Eckersberg. Paa Kirkens nordre Side findes et
Begravelsescapel for Familien Bosc äe Is Calinette.
Veo Foden af Alteret findes 2de Ligfiene, den ene over
Enkefru Cappeln, Beringstjolts Svigermoder; den an
den er forsynet med Raunet E. B. Rantzau. Kirken
tilhorer Eieren af Marienborg.
I bette Sogn findes adstillige mcrrkelige Levnin»
ger fra Oldtiden. Saaledrs er der paa Hjelm Mark
en stör Jcrttestne. der borer >il de fredede Oldtidsmin
der; paa Rodtinge Mark findes en dobbelt Iccttestne,
hvortil et Sagn knvtlrr stg, og endelig er der i Ncerheden af Byen Sprove en af de belydeligste Iettestuer
i hele Landet.
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Damsholte Kirke blev indviet af Biffop Hersleb
den 17. April 1743 og samme Dag indsattes den forste
Prcrst, Nasmus Platon, der bekladte dette Embede til
sin Dod 1775.

P hanefM Sog«,
af Almuen almindelig kaldet sondre Sogn, er omgivet
af Damsholte Sogn, Lsterfoen, Gronsund og Letten
eller Sundet mellen, Moen og Bogo. S'ognet indtager
et Areal af 6402 Tdr. Land, for storste Delen leermuldede Jorder, hvoraf 470 Tdr. Land ere bedcrkkede
med Skov, og hvis Hartkorn belober sig til 615Z
Td. Land Ager ogEng samt 4 Tdr. Skovstyld. Her findeS
Byerne: V o lle ru p med Prcestegaarb og Vindmolle,
Kogseby, ligeledes med Aindmolle, störe og l i l l e
Dam e,
Tostencrs, H a a rb o lle ,
Vindebcek,
Askeby og Lcerbcrk.
Samtlige Byer, med Undtagelse af sidstncevnte, ere Selveiendom siden 1769, da
Godset (N r. 2) af gl. Harlkorn 380 Tdr., ved Auk
tionen blev kjobt af Bonderne for 42750 Rd. Leerbak
By har derimod 3 Fcrstegaarde og nogle Leiehuse
af Hartkorn c. 10Z Tde under Marirnborg foruden en
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Skovridergaard med 2 j Tde Hartkorn.
GaardeneS
Antal i dette Sogn rr c. 111 og Husenes c. 272.
Her findes ingen Herregaarde. G ro n s u n d s
Foergegaard har et Tilliggende af 85 Tbr. Land
Ager, 5 Tbr. Land Lkov og 30 Tdr. Eng med ialt
c. 144 Tde Hartkorn.
Inbvaanernes Antal er 2278. Hovederhvervet er
Agertyrkning.
Prcrstekaldet. hvis Reguleringssnm er 1892 Nb.,
er beneficeret med en Avling paa c. 36 Tdr. Land,
der er flyldsat for c. 4 Tdr. Hartkorn. Prcestegaarden
er beliggende i Lollerup. Phanefjord Sogn har 4
Skoler: Haarbolle med Regulcringssum 409 Rd.,
Damme eller, som det oftest skrioes, Dame, med Reguleringssuin 379 Nv., Asteby, med Neguleringssum
428 Rb. og Tostencrs med Neguleringssum 417 Rd.
P h a n e fjo r d K irk e , beliggende paa en Bakke
paa Kogseby Mark, tcrt ved den saakaldte Phanefjord,
er rimeligviis bygget i det 16be Aarhundrede, idetBcboerne tibligere skulle have sogt Horbelov Kirke paa
Falster. Den er 57 Alen lang og 28 Alen bred med
dobbelte Hvcelvinger. der hvile paa en Ncrkke tykke
Piller midt i Kirken. Den storste Klokke. der tillige
er den celbste, har folgende Jndffrift med Munkebogflaver:
suvo. öomiui. mctlxl. Isu8. yvi(n) to. beatus. nico.
Help, iliesus. msria.snuo. (o) lo t l). ko»?)e. Alterlavlen, af Btlledhuggerarbeide sra Christian den 4des
Tib, har Form som en Triangel og er forsynet med
Navnene Hans Resen og H. A. Schylte, af hvilke
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forstnoevnte som bekjendt var Blssop og slbstncrvnte
i det 17de Aarhnndrede Sogneprcrst ved Phanefjord
Kirke. Jmellem disse Navne staaer: „1534. der erlig
og W. B. Mand Corfir Ulfeld waar Landtzher paa
Moen, der bleff deime Tauffle stafferit, Gnd oc den
christon Kirke til 8Ere." — Kirken tilborer nn Eieren
aj Kliniholm.
Paa Reformationens Tid beklcrdtes Phanefjord
Proestekald af Hr. A n d e rs ined Tilnavn B u re lo s ,
til hvilket besynderlige Tilnavn en gamniel Herredsbog
angiver Aarsagen at vcere den, at man i de Tibers
Armod knn havbe en Kjole, der naaede til Kncrerne
og var toet tilknappet, og hvormed man baade gik til
Kirke og til PlovS.
I dette Sogn findes flere historifle mcerkelige Levninger fra Oldtiden, hvoraf nogle henhore til de fredede
Minder.

Kjcldbymagle Joga
grcrndser mod Best til Stege Landsogn, mod Nord og
L)st til Elmelunde Sogn og mod Syv til Dstersoen
(HjelmS-Bugten). Den ostlige, smallere Ende afNoret
fijcrrer sig ind i Sognet.
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Navnet Kjeldbymagle. eller blot Kjeldby, syneS at
kunne afledes af Kildeby. hvilkrn Antagelse vinder i
Styrke derved, at Sognet ikke alene er temmelig rigt
paa Kilbevcclb, men at der endog ved den nordlige
Eide af Noret findrs en stsrre Kilbe, hvis Band i tidligere Tiber har vcrret tillagt en helbredende Kraft.
I
gamle Documenter finbes Sognet ffrevet Ljslb^e
msklse.
Arealet udgjor 3647 Tdr. Land g. M ., hvoraf
29 Tdr. Land ere Frebfiov, med 457 Tdr. Hartkorn
Ager og Eng og 4 Tdr. Skovstylb. En Deel a fJo rderne henregneS til de bedste paa Moen.
Foruben Kirkebyen Kjeldbymagle omfatter Sognet
Byerne Kjeldbylille, Tostrup, Pollerup, Ullemark og
Speilsby. En Deel af Sognet henhorer til Godsel
N r. 3, der solgtes til Bonderne ved Auctionen 1769.
Det er derfor fri Eiendom, alene med Nndtagelse af
Spettsby, der paa libet noer er Fcrstegods under Nord
feld. Gaardenes Antal er sor Tiden c. 70. men dette
Antal stiger noget derved. at de saakaldte Hcelgaarde
ikke sjceldent deles i 2 Avlinger. Af Hufe med og uden
Jord findes omtrent 150.
Avlsgaarben Landslebgaard, saa kalbet, fordi der
tidligere var et Led paa Landeveien i dens Noerhed
er dannet af 4 sammenlagte Bondergaarde.
DenS
Areal udgjor ca. 200 Tdr. Land med 28 Tdr. Hart
korn. T il Gaarden herer endvidere en hollandfl Veirmelle, opfert 1842 istedrtfor dm tidligere Stubmelle
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Hestemolle. Bageri samt
Kjeldby Kirke

^ Part Eiend omsret til

Avlsgaarden K lo s te rfto v g a a rb Hörer ander
Nordfcld og har ca. 9 Tbr. Hartkorn.
Sognets Folkemcengde var d. 1. Februar 1860:
421.
Prcrsto Amts 83be Lcrgb.
Prcrstekalbet, hvis Reguleringssum er 1712 Rb.,
er beneficeret med en Aoling, hvis Hartkorn er 13Z
Tb. Sognet har 3 Skoler, Kjeldbymagle med Neguleringssnm 462 No., Kjeldbylille med Reguleringssum
431 Rb. og Speilsby med Neguleringssum 383 Nb.
K j e l d b y K ir k e , fordum helliget S t. Andreas
ftal voere den erlöste paa Moen. bog haves ingen Efterretntng om, naar den er bygget.
Allerebe 1429
nervnes den som en gammel Kirke, der dengang var
saa forfalden, at Bisperne vrd et endnn eristerende AfladSbrev tilsagbe Alle, der ved Arbeidc, Gaver eller
Lignende vilde yde deres Skjcrrv til Kirkens Istandscrt-telse, Syndernes Tilgivelse i et bestemt Antal Dage.
Uvist er det. hvilke Folger denne Foranstaltning har
havt sor Kirken; men det er rimcligt at aittage, at
Kippinge Kilte paa Falster har taget Luven fra Kjeldby
tibligere saa beromte Kilbe, og at stdstncevnle Logns
Kirke, hvis gamle Lelstand uden Tvivl ftriver stg fra
bemeldte Kilbe, ikke har knnnet taale den uventede Formindftelse i Indtcrgter, der for flode saa rigeligt i Form
af Öfter og Gaver fra de til Kilden valfartende Pilegrimme.
Jmidlcrtib er det afgjort, at det stadig gik
tilbage med Kirken, selo efter Udfcerdigelsen afAflads-7

brevet; lhi ikke mange Aar derefter maatte den ar
Trang bortscrlge en den tilhorende Gaard og Grund i
Stege. — I Kjeldbye Kirke findes en meget gammel
Altertavle fra den catholste Tid med Billedfljcrrerarbeide, der forestiller de12Apostle, der omgive enstorre
Andreasfigur; den vor indtil Aaret 1860, da den undergik en Reparation, forsynet med Floie eller Halvdore til at oplukkes. I den nordre M uur af Choret
er H e n n in g M o ltk e s Ligsteen opreist og indmuret.
De,ine Steen, der tidligere har ligget paa Gulvet i
Kirken. er af temmelig betydelig Storrelse; den er af
gothlandfl Marmor, hvori 1 mandlig og 2 qvindelige
Figurer ere udhuggede. Den mandlige forestiller H en
n in g M o ltk e (Lehnsmand paa Moen, dod 1326)
staaende paa en Love; den mibterste Figur er Hans
Gemalinde. Elsebe. og den 3bie V ikke M o ltk e s
(Lehnsmand paa Moen fra 1361- 76) Frue, C h r i
sti na.
Desuden fees en Deel Embkeiner og Cirkellredse samt en latinst Jndffrist med Mnnkebogstaver.
der sorkynder, at H e n n in g M o ltk e er dod 1326 og
at Han tilligemed sln og D. M o lk e s Hustru ere begravne her. Stenen, maaflee den crldste i Danmark
er bckostet af V ik k e M o ltk e .
Ved Opgangen til
Vroedikestolcn hcrnger et Maleri. der saavidt vides, fore
stiller N a s m u s G eertsen Treschow, Sogneprcest
til Kjeldby fta 1685 til sin Dod 1708, tilligemed Haus
2 Born. Endelig ere de 2 ooersie Stole, saavel paa
Mands som paa Qvindesiben. forsynede med Bogstav,rne ?. ZI. og K- 8., hviS Betydning imidlertid ikke vides
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Speilsby har en Historist markelig Oprindelse.
Her fandtes engang er Hospital eller Spital, hvoras
Byen har sit Navn, og hvis Oprindelse gaaer langt
tilbage i Tiden, maastee endog tilA b s a lo n (12teAar
hundrede).
Dette Hospital var li.lliget S t. Jorgen,
og dets Jndtcegter have rimeligviiS bestaaet deels i
Gaver og deelö i Jndkomster af Jordegods, der var
benlagt under det.
Det optrader ogsaa som Kloster,
beboet af Munke, der vleiede de Syge og laste Sjaleinesser for Afdode. Ved Aar 1320 figurerer inndlertid Klosteret som en Herregaard, der eies og brboes af
Köngens Mand og Tjener Fikko L a u re n sso n ; dog
er det uvist, om der ilke samtidig var et Hospital, hvis
ikke, maa der have varet en Offerydelse, thi det forekommer atter senere som Kloster og Hospital.
1518
var S t. Jorgens Kapel Annex til Kjeldby. 1528 var
det kongelig Eiendom; thi Frederik den Iste forlehnede
s. A. Hospitalet med Tilliggende til Nidder J o h a n
U rne ; 1536 forlehnedes C la n s E g g e rtse n U lfe ld
dermed. dog med den Forpligtelse, at Han stulde „stille
de arme syge Mennestcr,
som holdes udi samme
Hospital, dcrestilborlige Unberholdning." Paa C h r i
stian den 4 des Tiv var Sygelemmernes Antal 8,
medens Hospitalet eiebe 19 Gaarde i Udby, Speilsby
og Ullemark. foruden nogle Hufe, hvilke samtlige svarede i Landgilde 111Z Tonde Korn, 18 Sviin, 37 P r.
Hons, 18 Snese 8Eg. 1 Fjerding Smor og ca. 8 Nd. —
1630 blev Klostergodset i Speilsby henlagt under Dartou Hospital ved Kjobenhavn, og Hospitalslemmerne
7»
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forflyttede lil samme Sied. hvorhoS det ved kgl. Fundats blev bestemt, at MoensLand stedse flal vcere berettiget til at have 8 af Lanbets sättige og troengende
Mennester til Underholdning i Dartou Hosvital. 1635
blev Klostergodset gjort til Kammrrgods og Renten ma
gelagt med Tiender. Klosterbygningen, hvoraf der nu
ikke mere findes Spor, var grundmuret og forsynet
med et Taarn; den har maaflee staaet, hvor den nuvcerende Klosterflovgaard, der har sit Navn af Klosteret, ligger, eller maaflee i selve Speilsby.
Anneret
blev siden ophceoet og hcnlagt under Kjeldby Pastorat;
men Kjeldby Sogns hele Kongetiende. der tidligere udgjorde Klostervroestens Lon, erloegges endnu til Proesten
ved Dartou Hospnal i Kjobenhavn.
Hovederhvervet i Sognet er Agerdyrkning. hvortil kommer ubelydeligt Fisteri. Jorderne ere i det Hele
taget vel drevne og Beistand temmelig almindelig. Bed
Kjeldbymagle var i Fortiden en Havn ved Noret. ved
Enden af hvilket der har voeret en befoestet Borg, hvis
Plads nu benoevnes Gammelborg.
Paa en Mark i
Noerheben findes endnu Kjoempebegravelser.
Den forste Proest ved Kjelbby Svgn, man endnu
kjender, er H r.L a rs , som dode 1518. Blandt de fol
gende Proester i dette Sogn moerkes isoer den jom Digtrr bekjendte C hristen Andersen Lund, der forfiyttedes hertil fra Holeby paa Lolland 1792 og virkede her til sin Dod 1833.

Elmluude Sogn
gramdser mod Best til Kjrldby Sogn, mod Ast til
Borre Sogn; mod Syd og Nord beskylleS det af
Astersoen.
Arealet ndgjsr 3,526 Tdr. Land, hvoraf 253 Tdr'
Land cre Frrdfkov, nicd 383 Tdr. Hartkorn Ager og
Eng og 15Z Tdr. Skovflyld.
Jorderne ere for en
Deel hoitliggende, men af god leermuldet Bonitet og
frugtbare overalt.
I Sognet ere Byerne: Elmrlunde, der i gamle
Dage bed Ermelund og tildeels endnu af Bonderne
benoevnes Ermelunde. Hjertebjerg. Raabylille, Aster
mark og Torpe. Samtlige disse Byer, med Nndtagelse
af Raabylille, ere for cn Deel Forste under Nordfeld.
Hjertebjerg har saäledes for Tiden 32 Tdr. Hartkorn
Foestegods og Astern,ark 39 Tdr. dito, medens Elmelunde kun har c.
og Torpe ikke engang 1 Td.
Hartkorn Foestegods.
Gaardenes Antal er e. 46; af Huse med og uden
Jord findes omtrent 88.
Hooedgaarden N o rb te ld i den nordlige Deel af
Sognet ved Dstcrioen har 97 Tdr. Hartkorn Ager og
Eng og 19x Tdr Skovskyld med et Areal af c. 600
Tdr. Land Ager, 250 Tdr. Land Eng og.Mose, samt
250 Tdr. Land Skov. Endvidere höre under Gaarden
392 Tdr. Land Hartkorn Fcestegods.
Denne Gaard
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kr forst oprettet i Aaret 1769 og den er bannet af
det Domainegods, der til Auctionsefterretning var betegnet mcd Nr. 4.
Ved Auktionen den 19. Septbr.
nysncrvnte Aar folgtes den for 41,650 Rd. til samtlige Godsets Bonder; men paa Grund as mistig
Betaling og af andre Aarsager gik Salzet tilbaqe, og
Godset blev derester ved en ny, den 24. MartS 1774
i det kgl. Rentetammer ajholdt Auktion folgt til Lands
. dommer J o rg e n W ich fe ld for 32,000 Rd. danff
Courant.
Dens Hartkorn var dengang: fri Hovedgaardstart 39 Tdr., 3 Skpr., 1 Fdkr., 2 Album A.
og E.. samt Skovffyld og Bondergods 424 Tdr., 2
Skpr., 3Fbkr., 2 Album. Efterat den derpaa forffjellige Gange har vceret Gjenstand for Salg til stevse
stigende Priser — den blev saaledes i 1786 folgt for
60.000 Rd. og i 1806 for 210000 Rd. -

blev den

i Aaret 1820 tilligemed Aalebekgaard i Borre Sogn
folgt til Amtmand over Prcesto Amt Grev C hr. C.
S . D a n n e ffjo ld - S a m s o , dod l821, for 193,000
Rd., der dog med Omkostninger steg til omtr. 229 000
Rd.
HanS yngste Son, Generalpostbireeteur. Grev
O tto S o p h u s D a n n e ffjo ld -S a m s o , er den nnvcerende Eier af Gaarden, som Han overtog efter sin
Moder J o h a n n e H e n rie tte V a le n tin e f.K a a s ,
ved hentes Dod 1843.
Hovedbygningen er opfort i
simpel S til af J o rg e n W ic h fe ld i Aarene 1774
— 76. I Häven, som er over 10 Tdr. Land stör og
ssrdeles smuk, have GodsetS Bonder af Taknemlighed
for den Humanitet og Uegennyttighed, hvormed Greven
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har virket for Selvcicnooms Fremme paa sit Gods,
reist Ham eii ZErestotte, som nred wegen Hoitidelighed
afstoredes den 24. Juli 1860.
Dette Mindesincrrke
om et smukt Forholo niellem Godseier og Bonde staaer
i ven lange Allee, der fra Hovedbygningen forer ncd
til Stranden og tager stg scerdeles godt ud imod eu
mork Baggrund af hoic Lindetrceer.
Det bestaaer af
en 7 Alen hoi Sandsteensobelist; det overfte Stykke af
Monumentet er 4 Alen hoit og er forneden, tcrt ved
Fodstykket, forsynet med et Medaillon-Portrait af Gre
ven, ndhugget i Marmor og omgivet af Egelov. t§n
Marmorplade paa Fodstykket bcercr folgende Jndflrift:
Otto L o p llu s ,

Oreve nk Oannesklolü 8amso
lillio ll og inllkorte 8eIveien4om
i ^sret 1848.
bn Lienüom! 8na ioä üit Orcl,
0§ 8tenen, reist kvor Losen Zwer,
Lor LllersI-eZt slcsl Viäne vsere
Om Louliens Ink o; Oreveus ^Lre.
Leist sk Xorlikelcls Lonäer
ven 24 1u!i 1860

)>idvaanernes Antal var den 1. Februar 1860:
926. Houederhvervet er Agerdyrkning. hoortil kommer
noget Skovarbcidc og Fisteri.
PrcrstekaltctsReguleriiigssum er1.752Nd. Vrcrstegaarden, d^r ligger i Hjertebjerg, har et Tilliggcnde
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af 53 Tdr. Land nikb 8Z Td. Hartkorn. Sognet har
2 Skolkr, Hjerrebjlrg med Reguleringssum 434 Rb.
og Elmelunde. der nn flyttes til Naabylille, med ReguleringSsum 443 Nd.
E lm tlu rid e K irk e er meget hoitliggende, hvorfor den kan se-s i lang Frastand, f. Er. fraFaropaa
Sjcrlland. Den er. ncrst Tamsholte, den Ängste paa
Moen, stjondt man ikke »erd, naar den er byggel.
Den er meget smal, hvcelvet og har et hvidt Taarn.
Altertavlen, af smaglost Billedhuggerarbeide er fvrsynet
ined Aarstallet 1546, samt Cbristian den 4bcF Navn
og Symbolum, og Eorfitz Ulfelds Vaaben, overstroget
med Sort. Paa Kirkegaarden skulle flrre af MoenS
Lehnsmcrnd, som Stern Basse, Eggert Ulfeld og Henrik
Rammel. vcere begravne. I Aaret 1656 sandte- her
vsd Opkastningen af en Grav et stört Kobberstempel
med et Billede, forestillende Kong Erik Ploopenning
seilende paa Slien, hvor Han rfter Abels Foranstaltning
blev lcenket og drrrbt, hvilket Stempel antageö at hidrore fra Noddinge Gilde eller Broderskab, der i stn Tid havde
dannet stg paa Moen, ligesom flere andre Steder, for
Kirkrn tilhorrr Eirren af Kliniholm.
E lm e lu n b e S lo t eristeretc alt i det 12tc Aarbundrrde, da det en Tidlang eiedrs af Absalon, eller
maaskee af Roeskilde Bisvestol, der litlig t rrhvervede
stg Jordegots paa Moen og cstrrhaanden tilrev sig
mere og mrre; i al Falb har Slottet vcd Aar 1448
tilhort Domcavi:let i Roeskilde, som dengang eiede
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det ganfie Land. Flere af Lehnsmoendene paa Moen
beboede detle Slot, som H e n n in g M o ltk e (1320),
Dikke M o ltk e (1361), S teen Basse (1406),
E g g e rt U lfe ld , H e n rik N am m el, C la u s U l
feld og C o rfitz U lfe ld . Ved Ncformationen 1536
ikke sik anden Anvendelse. inddraget under Kronen og
bcstyret ligesom det anbrt Krongods. Ved Gardeindgvartcringens Lphor 1697 blev der af Slottets Jorder oprettet 8 Bondergaarde. Slottct har rimeligviis
vcrret befcrstet; det optrcrder i Historien snart soni Slot,
snart svm Berg og tilndst soni Ladegaard. Borgen
skal vcere odelagt i Grevens Feide; den har uden
Tvivl staaet paa den Plabs, der nu indtages af Kirken
og Kirkegaarden. JdelmindsU har man vedGravningen paa den sidste trnffct Levningcr af masflvtMuurvcrrk.
Ladegaarden ncrvneS endnu under 16. Juni 1464 i en
Jndberetning fra tvende Connnissairer — C. L in d e m a n og I . Reetz — der vare beskikkede lil at undcrsoge Dens Tilftand efter Svenskernes Husering.
Saavel denne soni Stege LaLegaard bcflrives som meget
broftfceldige. Forstncevnte er sandsynligviis forst nedreven 1697 ved Jordernes Utstykning.
Vlandt de histeriske P-rsonlighedcr. hvis Navne
rre knyttrde ,il kette Sog», flcmdcevrs C o r f it z Ul
fe i d, gift nied C h r is tia n den 4des ulykkelige Dat
ier, Cle-nore C h ris tin e . Han blev 1634 ukncrvnt
lil LehnSherre over Morn og residerede soni saadan
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fra dtt ncevnte Aar til den 1. April 1637 paa Elmelundegaard, som Han ifolge P o n to p p id a n og P a lud a n eiebe, hvilket sivste dog betvioles af Andre.
Jmidlertid vedblev Han dog efter sin Bortreise fra
Moen al vcere Dens Lehnsmand samtibig med, at Han
bekloedte andre vigtige Statsembeder; Han forekommer
saaledes enbnu i 1650 som Moens Lehnsmand. Formodentlig har Han fljcenket Elmelunde og maaflee ogsaa Phanefjord Kirker deres Altertavler. etler muligrn
blot ladet dem restanrere; paa den forste findes navnlig Hans Laaben, nu overmalet med Sort, paa den
stdste derimod tun Hans Navn.
Den forste Priest, man kjenoer i dette Sogn, er
Hr. R a sm u s Jensen, „tilforn Foged og Skriver
paa Stege Slot". Han var maastee den forste evangelifle Prcrst ved denne Menighed og levede uden Tvivl
i Midten af dct 16be Aarhundrede.

Dorre Sogn
omgivrs

af Dstersocn i Nord. Elmelunde Sogn i

List, Maglcby og Elmelunde Sogue i Zyd, sami Magleby Sogn i Dst.
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Arealtt udgjor 4233 Tor. Land, hvoraf 60^Tdr.
Land ere Fredflov, nied 418 Tdr. Hartkorn, Ager og
Eng og 3 Tdr. Skovskyld. Jorderne.ere for storstedelen leermuldede, dog findes ogsaa noget let og fan
det Jord.
Den ostlige til Hoiemoen hörende Deel
af Sognet er adflilt fra den vestlige Deel af Samme
ved et ncrsten i Niveau ligHende Engdrag. der strcrkker
sig i Retning Nord—Syd og afgiver fortrinlige Enge.
I dette Sogn ere Byerne: B o r re, der rimeligviis kommer af Borg, og hvls oelore Navne ere Bürgt),
Bsterburgh, Boro og Borrig, N y-B orre, Aalebcek,
N o r r e - og S o n de r-D estud , oqsaa kalbet Norrebv
og Senderby, samt R a a b y eller R a a b y m a g le .
Samtlige bisse Byer ere for en Deel eller ganffc Fceste
under Nordfeld, (150 Tdr. Hartkorn Fcrstegods und er
Nordfeld t Borre Sogn), medens Naabymagle staaer
i et lignende Forhold til Klintholm. GaardeneS »An
tal er c. 65; Huse med og uden Jord c. 117.
»Avlsgaarden »Aaleb cekgaard. der er oprettet
af 2de neblagte Bondergaarde, har 26 Tdr. Hartkorn
og et »Areal af e. 225 Tdr. Land.

Den har siben

1820 havt Eier fcrlles med Nordfelb.
SognetS Folkemcengde var den 1. Februar 1860:
1195.
Agerdyrkning er saagodtsom den enestc Erhvervskilde.
Prcrstekalde's NegnleringSsum er 1332 Nb. Prcrstegaardcn har c. -10 Tbr. Land med 4Z 7dr. Hartkorn.
Sognet har 4 Skoler. »Borre ^kole, hviS »NeguleriugS-
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sum er 500 Rd. og Naaby Skole, hvis NegnleringSsum er 382 Rd.
Kirken er -«den Tvivl bygget af?ybelkcrne 1513—
14, istedetfor den celdre Kirke, som de odelagde 1510.
Den er lys og rummelig, hvcrlvet med Tcwrn og opfort af rode Muursteen nied 2Z Alen tykke Mure.
Altertavlen fra C h ris tia k i den 4deS Tid er forsynel med Aarstallet 1627 og Bogftaverne ^ k. og
k. 8. ?. ö., hvilke S a n d v ig mener skulle betegne
P e d er B ra h e , hvorimod P a lud an antagrr, hvad
der og synes rimeligere, at de sigte til den somLehnsmand paa Moen fra 1618—22 bekjendte Peder
B a sse (dod som Befalingsmand paa Tranekjcrr S lot
1639) og Hans Hustru. Paa de tuende ovrrste Stole
findes 2 adelige Vaaben, udflaarne i Trce. En aaben
Begravelse. tilhorende Familien B ü lo w , sees ikke mere.
Ifolge en paa den ostlige, ndvendige Sibe af Kirkemurcn vcrrende gl. latinfl Jntffrift, der dog er temmelig utydelig, sial en Mnnk, A n d re a s Nsd, 1514
eller 1517, altsaa fsr Reformationen, have voeret
Prcest ved denne Kirke. Den tilhorer Eieren af Liselund. Her findes Lrgel.
Den gamle Kjobstad B o rg eller B o rre antageS
almindeligt al dave ligget, hvor den »uocrrende Landeby
af de'te Navn ligger. Der oar Seilads til den, ganfle
vist fra Nordüten og teninielig sandsynligt ogsaa fra Sytsibrn. Men alt som Silb.fiikcriet i L)refund mere og mere aftog. tabte ogsaa Kjobstaden Borre
Ün Betytning. og hertil kom, at Jndseilingen til Borre
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stedse blev vanskeligere paa Grund af, at Fjorden, der
fsrle fra Ostersoen til Byen, groede til.
Paa saimne
Tid disse Udeld indtraf for Byen, hcrvede Stege sig
mere og mrre, begünstiget ved en helbigere Beliggenhrd,
et storre Opland, Ncrr Heven af det kgl. Slot o. s. v.
Imidlertid havde Borre endnu 1451 sin egen M agi
strat, lige'orn ogsaa beres Kjobstadsprivilegier bleve bekrcrflede baabe af Christian den Iste og Kong Hans.
S it Hovedstob fik dvg Byen ved ^ybekkernes Overfalb
1510. da Kirken afbrcrndtes, og Byen odelagdes i
Bund og Grund. Skjondt K jo b s ta b e n i LirkeligHeden ikke cristerebe esicr dette Tidspunkt, forekommer
dog dens Navn senere i Historien: den figurerede noget lcrngere paa Papiret end i Birkeligheden, indtil
den omsider stille og noesten ubemcrrket, fljondt lcrngc
kjcempende mod stn Undergang, forsvandt af de danske
Kjobstcrders Rcekke.
Om B o rg e n , som Byen rimeligvils har havt at
takke for sin Opkomst, vibes ikke meget. DensOprindelse taber sig i en fjrrn Forlid. Den stal have lig
ger, hvor Ny-Borre nu er, paa en Oe, og have vcrret forsynct med Fcrstningsvcrrker. Efierat den egentlige Borg 1510 var ödklagt afLybekkerne, vedblev dog
den hoSliggende Ladegaard at voere en Kongsgaard til
1635, da Bygningerne omdannedes til Garderstalde
og Jorderne bleve udlagte til Grcrsning til GardenS
Heste. Led Gardeindqvarleringens Ophor 1697 blev
?adegaarden nedlagt og 7 Bondergaarde opreltede paa
deres Hovmarker.

Den forste lutherfle Proest i detteSogn var, saavid! vides. Lau ritz Hausen, fra 1546 til 1582.
I Slutningcn af dette Aarb. var Elmelunde, fljondt
tidligere et eget Sognrkald, henlagt som Anner til
Dorre en kort Tid.

Magleby Sogu,
som er det ostligste paa Moen. er paa de 3 Sider
vmgivet af Lstersoen, medens det mod Best begramdseS af Dorre Sogu. Arealet uvgjor 6618 Tvr.Land,
dvori 1355 Fredsiov ere indbefattede, med Hartkorn
564 Tdr., hvoraf de 39 ere Skovffyld. Den sydlige
Deel af dekte Sogn har temmelig letagtige, sandede
Jorder, hvorimod den nordlige Deel fordetmeste bestaaer
af meget ftugtbare. lerrmuldede Jorder. der tildeelS ere
nieget hoitliggende og straane nedab mod Best og Syd.
Sognet omfatter Dyerne M a g le b y , der i gamle
Dagc heb Hoiby. S tu b b c ru p , S o m a rk , Busene
eller Bustuqe, M a n d e m a rk og B ndsem ark. af
Bouderne almindelig kalket Bossemark, deSuden finkeS
i Klinteffoven nogle Afbyggersteder, der ben«vnes
Karensby.
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Jdet Hele findes i bette Sog» omtrent 85Gaarde
og e. 114 Hme. af hvilke sidste bog den storste Deel
have Jordtilliggende.
Hovedgaarden K lin t h o lm , ved Auktionsforretningen 1769 Godset Nr. 5, var oprindelig tilflaaet
Hr. H an s T e r s lin g til Vennerslund for 50,000
Rd. D . C., men blev liqesvm Nordfeld ved en ny
Auction, 24 MartS 1774, af StatSkassen folgt til
Kjobniand D it lo v S ta a l for 42,358 Rd. D C.
Dens samlede Hartkorn, frit og ufrit, var dengang
449 Tdr. Kjobniand S t a a l opforte Gaarden 1778 —
88 paa det hole Punkt, hvor den er beliggende, lidt
Sydost for Magltby. Ved S ta a ts Dod 1798 solgtes Godset for 112,000 Rd. til Etatsraad I . B.
S c a v e n iu -s (o: Skavbo, af bans Fodeby Skagen).
Denne Mand havde i Ostindien samlet sig störe Nigdomine som Faktor i det ostindiske Handelscompagnis
Tjeneste, og Han havde allerede i Aaret 1793 tilkjobt
sig Herregaarden Gjorslev i Stevns.
Med Jver og
Dygtigheb bestyrede Han sine betydelige Eiendomme,
og Han opferte en Deel af Bygningerne paa Klint
Holm, der den 7. August 1819 antcendtes af Lynilden
og lagdes i Affe;
dog har den nuvcrrende
Eier, Kammerherre P e te r B r o n n u m S e a v e n iu s .
der som celdste Sou ved Fadkrens Dod 1820 overtog
det samlede Gods-Compler paa Sjcrlland og Moen,
ogsaa opfort adstillige af Bygningerne. Hovedbygningen er af Grundmuur men i en simpel S tiil.
Gaardens Hartkorn er 69^ Tdr. Ager og Eng
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og 35 Tdr. Skovflyld samt 536 Tdr. Hartkorn FcrfiegodS; dens Areal er c. 500 Tdr. A. og E - 1097
Tdr. Land Skov og 83 Tdr. Land Mose; desnden
Avlsgaarden S teen ga arden og D stre M o lle .
Magleby, Clmclunde og Phanefjord Kirker, Magleby
Sogns Kongetiende. et Teglvcrrk og et Kalkbrcenderi.
Store Klmr lilborer denne Gaard.
Klinten udgjor cn Ncrkke af.^ridtbjergk, der i rn
krum Linie snoer stg om Dens Dstkyst.
Selo den
bedste Pen vilde vcere ude as Stand til at beflrive den
Rigdom af Naturstjonheder, som her frenlbyder sig for
det ffuelystne Die, og blandt de Parlier herfra, som
ved KuustnrrenS Pensel ere forte ud i Verden, giver
det fortrinligste Billcde kun et svagt Glimt af al den
Storhed, Naturen her byder Beflueren.
'
Derfor besoges Moens Klint ogsaa hvert Aar af
cn Mcengde Reisende, hvis Antal Aar for Aar bliver
storre. efterhaauden
som Communikarionsmidlerne
gjsre Reisen baade billigere og mindre besvcerlig.
Hvad der gjor Moens Klint saa malerifl skjon,
er den eiendommrlige Forening og Sammensmeltning
af den srodigste Plantevoert — fornemnielig Bogelkov
— med den faste Kridtmasse.
Her fr.mtrcrder paa
engang den flarpeste Modscrtning og den skjonneste Harmoni. Paa en Strcrkning af omtrent l M iil omkrandses saaledes MoenS Dstkyst af den deilige Klint, der
mod Syd kan ansees som begyndende mod den saakaldte D re k u le , og i Nord ender med ^ S lo t s f a ld "
hvor det egentlige sammenhoengenbe Klinteparti Store-
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klint, kan anseeS som fluttel. Jmidlertid folger, umiddelbart herester videre mov Nord forbi L ife lu n d til
P u m le re n d e den saakaldte Lilleklint, der ogsaa frembyder mange fljonne Parlier. Vi flulle herester narvne
hvert betegnet Punkt i Klintercrkken og begynde med
det sydligste, O re k u le n . faa huudrede Aleu fra Moens
Fyr.
Lrkkulen er en kratbevoret Dal. der fra rn
Horde af omtrent I M Fod flyder flg nd til Havet.
Dercfter folger Je tte b rin k, 180 Fod hoi. hvormed
Overgangen til den egentlige Heide Kridtllint begynder.
H u n o - eller H u n d e v a n g s fa ld, begrcrndses alter
a fH un devcenge k lin t, 221 Fod. F ru e r st u e fa ld ,
hvorunder oste mcrgtige, nedstredne Leermasser findeS.
esterfolges af det 286 Fod hoie H vid sku d , der ffyder
stg majektcerist ud mod Havet. I H v id s k u d s K rid tvoeg findcs en stör dyb Hule. som kalbeS LoSse h u l le t
om hvilket V ib o r g og S a n d v ig bemcrrke. at der
i samme skal findes en utaalelig Slank*). Nogle mene,
at Sorooere engang have benyttet denne Hule som
Losseplads for deres Bytle. og ville heraf udlebe Nav* )D ib o rg har deSuden Hort fortcrlle, at en Bonde engang

Sagiiet lader ogsaa Bade Rise fore Sonnen D e le n t
til Dvcrrgene i dette Bjerg, forat lcrre Smedrkunsten, som
Han da ogsaa lcrrte tilgavnS.

8
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net. Nordfor, adflilt ved Skrcedderrenden, trceffe vi
Steilrbjerg. 339 Fod, med sine stcerkt fremragende
Taarne og Linder. Med G r a a r y g , 353 Fod, begonder Klintefloven. Herfra er ovenpaa Klinten afsat
Gange til ncesten ethvert seevcerdigt Punkt i Klintercrkken. Ester G ra a ry g , saaledes kaldet efter sit graa->
lige Udseende, folger Ncelderende fa ld og Nakke,
fra hvilken haveS en fljon Uosigt til S omm e rsp ire t,
S o m m e rfa lb e t og L r a g te n . S o m m e rs p ire t
825 Fod hoi. er en ftitstaaende, kegledannet Klippe,
der tidligere kaldtrs D r o n n in g e s p ir efter J c rtte n
' U psalS TEgtefcrlle, der i Ncrrheden heraf flal have
havt sin Bolig. V ib o r g mener, at Bonderne scnere
har givet det Navn af Sommerspir efter det Spir
eller Spcrr, som de pleie at fore med sig ved dcres
Maifest, eller naar de ride Sommer i By.
Andre
ville udlcde Navnet af, at det frcmtrcrder saa klart og
tydeligt om Sommeren, medenS det om Linieren, omgivet af Snee og Jis, ncrppe er synligt.
Forrcsten
flal Sommerspiret 'idligere have havt en langt anfeeligere Hoide; A b ild g a a rd angiver i sin „Beflrivelse over Meens Klint 1781", dets Hoide til over
440Fod, og tilfoier, „at der af en paalidelig og brav
Mand er Ham bereitet, at Bjergtoppen Sommerspir
nylig er nedfalden".
Altsaa har det vel inden denne
Nedstyrtning ncesten havt den dobbelte Hoide mod den,
det nu har. S a n d fa ld e t, en deilig flovklcrdt Dal,
ved hvilken findes en ret god Nedgang til Stranden,
stoder op til S a n d p y n ten, begge bencrvnte efter den
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Mcengde lose Sand, her findes. Mod Nord begrcrndsos
Sandpynten af G r «deren, et grottelignende Sted i
KlintenS Fod, ved hvilket Bandet har trcrngt stg igi'ennrm
Kridtmassen ovenfra og draabeviis flyder nebad Kridtvceggen; deraf Navnet. M a g le v a n d s n a k k e , der
ffyder stg langt ud mod Havet, folger Herester; fra dens
yderste Punkt, Fre u che n s P y n t, overskues flere imponerende Portier afKlinten. M a g le v a n d s d a le n * )
i hvis Skjod Maglevandskilden udspringer, — hvorfor
den ogsaa benervnrs M a g lev a n ds fa lde t — tiltrerkkrr stg strar Bcsogendes Opmcerksomhed ved sine
stjonne Omgivelser.
Gjennem den med Bogekrat og
alenhoit Skavgrcrs bedcekkede Dal, snoer Bcrkken fra
nysncrvnte Kilde med sit krystalklare Band sig jevnt
ncd mod Stranden. tzangSmed findes en paa de steilere
Steder med Tritt afsat Nedgang til Stranden.
Tcrt
Nord herfor trcrffer man M a g le v a n d s p y n te n , og
saa faltet F re d e rik den S je t te s Pynt. og derefter, naar man er liegen op- lil rn Heide af 403
Fod, D ro n n in g c s to le n , et af Klintens Glandspnnkter, der. betragtet fra dens Tinde cller Fod. fremstiller et hoist storartct Skne.
M idt i dens lodrette
Klippevceg findes to störe Huler, kalbet Jo de n Op sals
H u le r, hoorfra Klintekongen og Hans Mccnd holdt
Udkig med Soroverne, og naar der leveredes Batailler,
ffal Dronningcn hrrfra have vcrret Tilskuer. Det ncrste
Punkt nord for Dronningestolen er F orch h a mme r s
Om Eommeren findes herved et BevsertningSsted.

8*
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P yrit, der efterfolges afG ukken e h n le fa ld med ün
mange Revner og Tragte. Dette Fald begrcrndses at
ter af den temmelig lange og smalle Kridtkam, V i l
m irnds Nakke, der atter afloses af den imponerelst
Dal, Node Udfa ld. Derpaa folger en kort- ubencevr
Kridtklint, og Herester del stovkloedte S o e k k e p ib e fa ll
derpaa atter en Kridtklint, hvorefter S a n d s k re d s fa li
hvor der findeS en Nedgang til Stranden. Fra det
Fald fsrer en Indsoenkning mod Best til den saakalb>
G r im s d a l, i hvilken der ifolge Sagnet flal finde
en Steen, hvori et ? er indhuggrt. og hvornnder stör
Summer ligge fljulte. Enkelte have vceret saa lykk,
lige at stode paa den; men medens de saa have vill«
heute Redflaber til Udgravning, er Stenen forsvunder
T il A b ild g a a rrS fa ld , der let kjendes paa fine grar
lige Leerklinter, sor det nieste bevorede med den saakald
„Klintepil". knytter Sagnet om Klintekongens fortry
lede Have fig*). N y la n d s n a k k e , 369 Fod, m>
fine skarpt fremtrLbende, stooklcrdte Tinder og H y l l
d a l s k l i n l . der noget tilbagetrcengt fra Havet hcev>
sig 410 Fod over bette, og saaledes er det hoiej
Punkt i Klintercrkken. efterfolges af Taleren 325 Fo
(Store- og Lille-Taler); her findes et sjelbent Ech
der med ved stört Mellemrum tydeligt gjcnta>;er endi
stereStavelser. Herefter folger I y d el ei et. enDal.i hv
* ) F r . M e is te r bemsrker i fin Deskrivelse, „MoenS Klin
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Skjod et rigt Kildevoeld udspringer, og hvor man
let fink er Nrdgang til Stranden, hvorfra Taleren
nok fortjener at beffueS.
Denne Dal stjoerer stg
vibere mod Sydvest igjennem Klintefloven henimob
A b o rre s o unter Navn a fS lo tsreesen. Nord for
Jydeleiet trcrffeS S lo ts g a v le n e . saaledes benervnte
efter Klippespidsernes Lighrd med Gavlene paa et gam
melt S lot. Med S l o t s f a l d , der folger umiddelbart
herefter, anseeS, som foran bemcrrkct. S to r e k lin t at
ende. Forinten vi flutle Brffrivelsrn heraf. skulle enkelte isolerebe Punkter noget inbe i Landet endnu omtaleS.

O r e b je rg 435 og A b o r r e b je r g 450Fod

ere to flovklcedte Bjerghoirer sydvest for Taleren. De
adstilleS ved en dyb Kloft, den saakaldte Stenroese.
Det er fornemmrlig Aborrebjerg. der er blev.'t bekjendt
for den ffjonne Ubstgt, som herfra haveS over hele
Den; i en fjern SynSkrrds udfolder den sig i sin
fulbe maleriske Skjonhed. I Fon,runden, ncrsten ved
Bjrrgets Fod, sees de deilige Smaasoer A b o rre -,
Gjede- og Hunoso, hvilken fidste indeflnttcS af den
ftovbevorete Hunosobrink, hvor Levninger af Kong
H unoS Slot endnu finde-.

S a n d v ig beretter. at

Seen er fuld af Slanger og at en Bonde der bar opfisket
et Slangehoved af Storrelse som et Kalvehoved. Paa
BjergetS sydlige Lide ligger den saakaldte S v a n le 
sest een, en merglig Nullestcensblok. som en Her ved
Navn S v a n te s e , ifslge Sagnrt, flal have kästet
sra L k a a n e imod M a g le b y Kirke, men naaede
den altsaa ikke. — Lcrngere mod Syd. ligeledes inde i
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Landet, findes det ligesaa bekjendte K o n g sb je rg , der
ved en Gjenncmstjcering af tre fra Best mod Ost gaaende dybe Dale er deckt i fire Toppe, der bencrvnes:
den sydligste H o v b le g 385 Fod. derester Kongsbjerg
433, Rist 434 og nordligst Rud 420 Fod over Havet. Fra Hoidcrne paa disse flovloseBjerge haves en
overmaade vid Uvsigt, ligesom ogsaa Kongsbjerg med
sin nogne, hvide Top, viser sig i stör Frastand som
Hoiemoens meest fremtrcedende Punkt. P u g g a a rd
fremstiller i sit med Universitetes Guldmedaille hcrdrede
Priisstrift, M o e n s G e o lo g ! — Hoilandet i en
Gruppering, der giver en naturlig og let orienterende
Oversigt over samme. Ester fire Jndscenkninger, som
udenfra trcenge sig ind og gjennemstjcere Klinten, deler
denne sig i fire Portier, saaledes:
I.

Langebjcrg-Gruppen, nordligst;

den strcekker

sig fra S lo t s fa ld e t lil J y d e le ie t. og indbefatter
S to r e - ogLille-Lang ebjer g, hvis Hoider.forlcengede
i sydvestlig Retning, flode sammen med KongsbjergHoidrrne. I denne Gruppe findes desuden T ra n e m oscbjerg og G re v e n e b je rg . samt pderst ved
Klinten S n e g le h o i, med Lag fulbe af Sueglehuse.
II. A b o rrc b je rg er den fcrlles Bencrvnelse for
den folgende Gruppe af Bakker. som mod Syd begrcendses af G r im o d a le n og altsaa indbefatter Parriet mellem Jydeleiet og Sandstredsfald. Denne Gruppe
optager det egentlige Aborrebjcrg med de ovenfor bestrevne Omgivelser.
III. Aasen, det meest fremtrcedende Bjerg i
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denne Gruppe, indbefatter Resten at Klinten, syd for
Grimsdalen med Undtagelfe af Kongsbjerg-Grnppen.
Aasenö ostlige Ende danner D ro n n in g e s to le n . I
dctte Parti findes inde i Klinteftoven flere Hoidepunkter, der fortjene Ovmcrrksonihed for den smukke Udstgt,
de afgive; vi ncrvne som saadanneKammer Herren s
P y n t, strar vesten for Maglevandspynten, o gH a vre hoi, längere mod Lest i det saakaldte H a v re lu k k e .
IIH. Kongsbjerg-Gruppen ligger langst vestligl,
afsondret fra det vorige Hoiland og naaer itke ud til
Klinten. Moerkelige ere den Mcrngde Kjeddeldale, som
findes i denne Gruppe. I Daten mellem Kongsbjerg
og Hovbleg findes saaledes 6, blandt hvilke ncrvnes
K jo k k e n ct og S lu m re hu le n.
Disse Dale saavelsom de mange Smaasoer og Huler, hvorpaa Hoiemoen er saa rig. mener P u g g a a rd ere stärkt ta
lende LidneSbyrd om fortidige Jordscrnkninger eller
Iordfald. De her meest fremtrcedrnde Hoider ere forau
ncevnte, T r y l l cdan d se n, en Bakke, under hvilken
Underjordiske i OvertroenS Tib flnlle vcrre fete dandsende og Latken staaende paa Jldsoiler — ligger i
denne Gruppe henimod Teglvarket.
Hovedgaarden L is e ln n d . i den nordlige Deel af
Sognct, er oprettet af Amtsforvalter M . S chm it,
der ved Auktionen over det kgl. IordegodS 1769 kjobte
den nordre Deel af Klinteffoven. forhen kaldet Storefkov, tilligemed Somark for en samlek Kjobefum 16,327
Rd. D. C. og paabegyndke GaardenS Opforelse. 1792
folgtrs den for 20,000 N t. til Kammerherre, feuere
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Geheimeraad og Amtmand over Moen, G e rh a rd
P je rre A n to in e C a lm e tte , der havde arvetMa
rienborg efter sin Fader og med sin Hustrn, A n n a
E lis a b e th Baronesse J s e lin , kom i Besiddelse af
Rosenfeldt ved Dordingborg. som dengang var et Stam»
huuS.
Han fnldforte ikke alene Dygningerne og opforte det i Haven vcrrende Slot, det norfte Huus, enOpsynsmandSbolig o. s. v., men Han anlagde ogsaa der
storartede Parkanloeg, Liselunds Have, der stover umid^
delbart til Lilleklint og som baade ved sin Storrelse,
sin Beliggenhev og sine smagfulde Anlceg tor henrcgneS til et af de forste i Danmark. Ved Kamh. S a l
me tte S Dod 7. April 1303, gik Eicndommen over
til Hans eneste Son, Kamh. C h a rle s R e in h a rd
BoSe bela C a lm e tte , der ligeledes besad den til sin
Dod 20. Januar 1820; det folgende Aar solgtrS
den for 50.550Rd.til Kmhr. R ab e n -H v itfe ld t-L e vezau, efter hviS Enke den arvedeS af den nuvoerende
Besidder. Kamh.. Hofjcrgermester, Amtmand over ThisiedAmt. G o tt lo b E m il G e o rg F re d e rikB a ro n
R osen k ra n h .
Avlsgaarden med Gjcestgiveri og Jorder af Areal
ca. 200 T tr. Land, ssyldsat for 32 Tdr. 1 Skp. 3
Fdk. 1 Alb
Hartkorn A. og Eng. er for Tiden bortforpagtet. Den saakalcte Lilleklint, en Skovstrcekning
paa 179 T tr Land, der stoaer for 7 Tdr. Hartkorn,
Hörer unter kenne Gaard tilligemed Dorre Kirke, og
Fsstegods af Hartkorn 77 Tdr. 2 Skp. 1 Fdk. 1
Album.
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L i l l e k l i n t danner den nordligere, lavere Fortscettelse af Storeklint.
A f Punkter ved Stranden maa her efter Slotsgavlene mcerkes K a p e lle t, ved hvilket en mcrrkelig
dyb Kloft. soni paa dette Sted gjennemfljcrrer Klinten,
aabner sig mod Havet.
Gjennem denne kan Landet
fta HavenS Canaler ndlades. Omtrent midtveis oppe
i Dalen staaer det faakaldte „ K lin te k o rS " , om
hvilket Pa lud an vil vide, at dct flal vcrre sat til
Minde om en tro Skovbetjent, som i Vinteren 1788—
39 flal have tilsat Livet her i den hoie Snee, da Han,
stolende paa sin Kjendflab til Stierne. i en mork Nat
vilde overrafle nogle Skovtyve. som Han troede at have
Hort fcrlbe Trceer. Dybere nede i Dalen i Vandlobet
staaer et mindre KorS. hvorom mere ved Sagnene.
Forbi Kapellet kommer man til H ekle h avn S
N a k k e , 120 Fod hoi, P u m le re n d e o g S te n va se rende ved L il l e f lo v , ikke langt fra den mindreSkov
S tu b b e ru p h a v e ; R e g n e rs L a gth uus — Reiers Banke, vedhvilkrn finbes.„D al,4—6Foddyb som
1756 fremkom veb en Iordscrnkning med Trceer og Bufle.
Del er forovrigt den smagfnlde Forening af Natur
og Kunst, mere end de mcrgtige, dristigt ftemtrcrdende
Former, som Storeklint har at sremvise, der her tiltrcekker sig de Besagendes Opmcrrksomhed.
Det flal enbelig ncrvneS med Erkjendtlighed, at
de respsklive Eiere baade af Store« og Lilleklint med
stör Liberalitet have aabnet Publikum Abgang tilderes
Eiendomme, og med ikke ubetydelige Omkostninger paa
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flere Maader draget Omsorg for de Reisendes Beqvemmelighed og Sikkerhed.
SognetS Folkemcengde andrager efler Folketcrllingen 1860: 1445. Agerbrug i Forbindelse med Skovarbeide og lidt Fisteri ere de vigtigste Nceringsveie.
Prcrstekalbet, hvis Neguleringssum er 1632 Nd.,
er beneficeret med 74 Tdr. Land, der har 1 0 j Td.
Hartkorn. Sognet har 2 Skoler, Magleby med Neguleringssum 546 Rd. og Mandemark med RegulrringSsum 511 Nd.
M a g lx b y K irk e a nta grsa fP a lu da n at vcrrencest
Kjeldby den oeldste paa Moen. Den eromtr.60 Al. br. og
henved 22 Al. hoi. DenS Bygningsmaade frembyder den
Egenhed, at Choret har samme Hoide som den ovrige
Deel af Kirken. ligesom ogsaa dens brede Tvillingtaarn,
som er M Alen hoit, udmcrrker sig derved. at dets
overste Deel ved en dobbelt Munr fra List til Best
har vcrret deelt i 2 Tele med 1 Klokke i hver, ligesom
det ogsaa tidligrre har havt 2 pyramibeformige Tage;
nu er det imidlertid sammenbygget.
Jfolge et Sagn
sial denne Tvedeling have stn Grund i, at 2de Sostre
flulle have bygget hver sin Halvdcel af Kirken. Al-tertaolen, fra Christian den 4dcs Tib, er forsynet med
Navnene. B re ib e N a n tz a u cg K a rin e G jo y is
(Gjoe) samt Aarstallet fra 1598. Bcmeldte AZgtepar
har siicrnker Kirken Altertavlen.
Den storste Klekke,
fra 1632, har folgende Jntskrif::
Felir Fuchs hat mich gegossen
Ans dem Feuer bin ich geflossen.
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I
Sacristiet er en Begravelsc.
Lige for Alteret findeS en Ligsteen med Jndstrift:
Uie jacet ^nsres8 Lbdonis ol^m keetor ecce Ns§led^e, orstepro eo. (Her h vilcrA n d e rs Ebbesen
forhen Rector i Magleby. Beed for Ham)! Formodentlig har benielrte Anders Ebbesen saaledes voeret Prcrst
i Magleby for Reformationen.
Kirken Hörer til Klintholm.
Paa den sydligste Ende af Klintestrcrkningen findes et fast Fyr af 5te Orden med Lindse-Apparat;
dets Lysvidde er 2Z M iil.

124

Almindelige Aetragtuioger.
Iorternes Udfliftning og Ovhcrvrlsen af det fordcrrvelige Fcrlleslkab. der for Msrns Vedkommende kan
ansees fuldkndt med Aaret 1822, gav et mcrgtigt Stod
til Agerbrugrts Opkomst som i det ovrige Danmark,
saaledes ogsaa paa Moen. Hertil konimer den glcrdelige Overgang fra Llvsfcrste til Arvefcrste eller Selveiendom af et beiydeligt Antal at Liens Bondergaarde.
Om Folgerne af disse Foranstaltninger, naturligviiS
i Forbindelse med den stigrnde Oplysning og alle den
nyere TidS Forbedringer ved Ager beuget, kan man bedst
banne sig en Forestilling ved at erfare, at mcdens en
Produktion as 5 a 6 Fold var tet Almindelige for
omtrent 40 Aar siden, er der i de senere Aar hoflet paa Moen 12 a 14 Fold. ja enkelte Sreder blev
der i Aaret 1860 hostet 18 a 20 Fold Hvede eftcr
Udscrden.
Agerbrugei staaer paa Moen i det Hele paa et
hoit Trin. J^rterne ere paa enkelte llndtagrlser ncrr
kräftige Multjorder med Blandi'ng af Leer, Kalk og
nogle Steter Sand; Hvede. LErter og Byg. iürr 2-radet, ere derfor Hovedvrodukterne. Rag og Havre dyrkeS i Almindeligbed knn til eget Forbrug og RapSavlen er vcrsentligü intffrcrnket til de storre Gaarde, me-
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dens Doghved», der upaatvivl«ligt vilde lsnne sig vel
paa de lettere Jorder, saagodtsom stet ikke dyrkes. Alle
nyere Forbedringer ved Agerbrnget ere indforte. og den
Bedhcrngen ved gammel Slendrian og Fordomsfulbbed,
som man oste har bebreidet den danske Bonde, falber
neppe den moenste til Last i Almindeligheb.
Herregaardene have scedvanlig givet Erempltt, der hurtigt
er blevet fulgk af Bonden, naarUbfaldet har godtgjort
dets Hensigtsmoesslghed. Iordrn bliver i Almindelig-hed omhyggeligt behandlet, flaoeligt Band bortflaffes
og ved Hegn oin hver Mands Lod sorges for den vigtige Markfred.
Men saa dygtig en Agerdyrker den moenfle Bonde
vel i det Hele tor kaldes. saa ringe Omhu anvender Han
dog paa sine Kreaturer. Navnlig gjcrlder bette med
Hensyn til Hornqvcrget. som scrdvanligviis kun er smaat,
magert og af flette Raeer, og derfor kun giver et tarveligt Udbykte. Hestene vises rigtignok nogen mere Op-moerksomhed, men der krcrves ogsaa meget Arbeide af
dem. og det er Heller ikke saa ganste sjeldent, at de
fede Stadsheste faae Lov til at overlade deres crldre
og simplere Kammerater der svoereste Arbeide.
Hvad H u u s flid e n hos Almuen paa Moen angaaer, da er den saare ringe. For mere end 40 Aar
siden strev Paluban herom (ll. 246). „Den Ladhedsaand. der betager En hver. naar Han trcrder ind i
Stuen, er hoist paafalbende, og i Scrrdeleshed fortjener den Orkesloshed. der i de lange Dinteraftener
fornemmelig Herste blandt Mandfolkene, hoiligen at
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dadleS", — og diSse Ord faae endnn dereS fulde Berettigelse. Paa Bondergaardene forarbeides vel baade
Lcerred, Hvergarn og tildeels Dynevaar og Beenklcrdetoi; men foruden at det bliver vcrvet og farvet ude,
er det ilke sjceldeut at ogsaa Garnet bliver spundet af
Fremmede. ja endog Syningen. stundom selv den allersimplrste. bliver udfort af fremmede Hoender. og medenS
til Er. den norfle Bonde forstaaer selv at bruge Sav
og Dre til at danne Trcret til sine Fornodenhcder og
Beqvemmeligheder og saaledcS altid er sysselsat paa
en nyttig og for Ham behagelig Maade, bliver paa
Moen ethvert Redflab og enhver ubetydelig Reparation
udfort af vedkommende Haandvcerkere.
Men ved
Siden beraf flal det ogsaa villigt erkjendes, at den
moenfle Bonde i Almindelighed veed at holde Maade i
sin Nydtlse af Spiritus, navnlig turde det vise sig. at den
fordcervelige Broendevinsdrikkcn er i stadig Tilbagegang
paa Den. Det er yberst sjoeldent at troeffe et beruset Menuefle og Forfatteren heras, der har levet her paa Landet
i eudeel Aar og deeltaget i ikke faa Gilder og Sammenkomster paa Landet, har albrig seet en B o n d e
vcrre drukken; dertil har den moenfle Bonde ganfle vist
for megen Agtelse for sig selv.
Med Undtagelse af
Fcrrgegaardene findes der Heller ikke en enestc Kro paa
hele Len.
Det er tidligere bemcrrket, at Delstand er temmelig udbredt paa Moen. Heraf er imidlerti'd fulgt cu
vis Luxus, der ikke altid er glcrdelig. De störe Gilder.
ved hvilke stundom 300 Mennefler eller derover i 2
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Dage trakteres mrd scrrdeles god Mad (Kjodsnppe med
Böller, der herkaldks „Bollesnppe", Lamme- og Fedekalvesteg, Andesteg. NiiSgrod, Kaffe, diverse Sorter
Kage, Viin o. s. v.), medfore uforholdsmcessige Udgifter, som det oste koster den mindre Velhaoende, der
nodig vil staae tilbage, Meie ai faae dcekket.
Ogsaa til daglig Brug lever Bonden godt, ncesten som
Kjobstadfolk. Klcrde har ncesten albeles fortrcengt Badmel, og Qvinderne foretrcrkke gjerne fremmede, skjondl
oste mindre solide Asenvarer. Det tor derfor ikke ncegtes, at de scette stör P riis paa Pynt; mange Penge
ndgives aarligt til Baand, Hatte, der have aflost den
tidligere Hovedbedcekning, og Silketoi til Kjoler og
Lignd. Og nu Befordringsmiblerne, lwilken forbausenve
Forskjel! For ikke ret mange Aar sideu kjorte Bonden
Paa et Agebrcrdt i den gammeldags, klodseve og tnnge
Vogn med Trcrarler og rodmalede, snevre Vognfjcrlc
og med et Par smaa. uöle Krikkec; nu moder Han i
en moderne Jagtvogu med Patentarler, udstyret med
alle Nutibens Beqvemmeligheder og forspcrn'dt med
störe, kraflfulde Heste.
Denne glimrrnde Fremgang er dvg meest faldet i Lelveiernes Lod. Hvad
Boligerne angaaer. anrores her til Sammenligning et Udtog af en saakaldet Remonstration til
Köngen af 22. October 1684, der er afgiven af en i
Anledning af Dens Overgioelse til Hestgarden ncdsat
Commission:
„Huusvcerelser belangende, da findes
paa faa Steder Leilighed, at Garben kan logere hos
Bonden, estersom det ikke vel kan tjene, at de boe og
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ligge i en Slue tilsammen, og Kjokkenet. hvor Bon
dens Folk, vcere stg Qvindfolk eller Mandfolk,
have dcres Leie, er mere et Rogested, end tjenligt til
Huusvcrrelse. De vorige Bondens Huse bestaae kun i
Stalden til Hans Qvoeg og Lade til Hans Korn, som
paa de fleste Steder er eet Huus tilsammen med Stnen
og Kjokkenet, foruden at Husene sindes saa lave, at
neppe Menneflrr, men ingen stör Hest kan staae flikkeligen med stk Hoved under Lostet — — — Jkkun paa
faa Steder hoS Bonden findes Sforstene, soni dog er
meget sarligt." Nu ere Bondergaardene derimod scrdvanligviis byggede i en Firkant, saaledes at Stnehuset
danner den ene Lcrngde og Udhusene de porige.
Det
Forste er ikke sjcrlbent grundmurel; navnlig er dette
Tilfoeldet med oe flei^e nyereGaarbe; det er gjerne forsynet nied Gadedor som Jndgang; fra dennc kommer
man gjennem Forstuen til Dagligstuen, der er en storre
Skne, forsynet med et stört Lord, der längs med Borgen
er omgivet med saststaaende Banke. Her er Familiens
daglige Opholdssteb og tilbeels dens Sovested. og her«
fra kommer man gjennem en mindre, saakaldet Mellem
stue, der gjerne benyttes som Gjcrstekammer, lil'Dverstestuen. der naturligviis er af forholdsmoessig Storrelse
og i Negelen kun er op'aget as Kloedestabe, Dragkister,
Komoder og Skole.
Foruden disse findes oste 1 eller
2 andre Smaastuer til sorstjelligt Brug. Hos enhver
blot nogenlunde velstaarnde Bonde ere alle Voerelser
forsynede med Fjoelegulv, Vcrggene malede eller be°
trukne, Dindnerne forsynede med störe Ruder og Derene
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alle saa störe, atman, fnldkommen opreist, kan passere
dem. Knn eet synes os at mangle, og bet er —
Hyggelighed. Paa den anden Sibe af Jndgangen er
gjerne Kjokkenet. hvis Jldsted ofte har Conifur og hvis
Gulv er betagt med Muursteen eller Fliser. og Bryggerset.
Ubhusene. der ere indrcttede til Lo, Lade. Stalbe osv.,
ere ofte forsynede med Tcerstemaflme, Hestemolle og
Hakkelsemastine, der alle arbeide ved det samme Drev.
Samtlige Bygninger ere scrdoanlig straatalte.
Det forljener her at bemcrrkes, at foruden den
naturstjenne Klint har Moen endnu 2 andre Eiendommeligheder: Jlbebrand er yderst sjoelden og. saavidt bekjendt, finbes der ikke en encste Muldvarp paa hele Den.
Som overalt paa Landet saaledes fkndes der ogsaa
paa Moen megen Overtro; dog er den langtfra saa
stör som tidligere. Dens voerste Fjende, Oplysningen, er
nemlig lemmelig udbredt blandt Almuen, der levende erkjender det Sorgelige ved Vankundighed og Naahcd.
Moenboen er derhos i Alminbelighed religiös og en flittig
Kirkegoenger; Han er en god Patriot, og den nyere Tids
Bestrcrbelser for at voekke Folkeaanben have ikke vceret
frugteslose her. Moraliteten er maaskee fuldt saa god
her som nogensteds, Tyverier og lignende Forbrydelser
saavelsom Selvmord forekomme meget sjcrldent og
Antallet af uoegte Born er ikke stört. Derimod er det
en forargelig Skik, eller rettere Ustik, at Brud og Brudgom stytte sammen og ganffe betragte Hinanden som
Mand og Kone, naar der blot hac vcrret „Jagilde"
eller der er lyst Iste Gang fra Proedikestolen. En
S

anbei,, i flere Hensemder forkastelig Skik, den at holde'
störe Begravelsesgildrr, taber sig nu ogsaa Aar for
Aar mere.
Besynderlig er den Mangel paa SandS for Na-<
turssjonheder. som fvrekomme her. Man kan i en Afstand as Z M iil fra Klinten trcrffe oeldre Folk, der
aldrig have vceret paa Klinten, stjondt man er Didne
til, at den aarligen drager störe Skarer Skuelystne fra
alle Landets Kanter til fig, og bet er ganfle almindeligt
at stode paa Folk, der aldrig have seet de deilige
Parka,ilcrg ved Marirnborg, Nordfeld og Liselund, stjondt
Abgänge,, til dem staaer aaben til enhver Tid.
Alniuens Sprog er meget fordcrrvet, stjondt man
ikke kan frakjende Let en vis Consegvents. Det blöde
d i Enden af Ordene udtales aldrig. og Mange kunne
ikke engang udtale det; man Hörer derfor stedse Blo,
No for Rod, gla, Bu o. s. v. og det samme er tildeelS
Tilfoeldet meb n, som Kor for Korn, Jer for Jern.
Moenboen har ogsaa en stoerk Tilboielighed til at
ndelade g i Udtalen, naar bette Bogstav gaaer foran j
og til at forverle k med t; Han stger faaledes altid
jerne for gjerne, Ioer forG jsr. JcrS, joelder. Tjoerefor
kjare. kendt for tient, kenlig for tjenlig, S ta tit for
Stakst; Han stger frrmdeles Knigt for Kncrgt, nigte for
noegte; en Ager hebder paa moenst en Frcrte, alligevel
hedder ilrin og Ordet Hvede udtaleS Vie.
Som det danske Folk, hvad OplySning angaaer,
i det Hele taget sikkert tor stilles blandt de forreste i
de civiliserede Nationers Roekke, idet det hos os Hörer
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?il dlndtagrlserne at trcrffe Folk, der ikke baade kunne
lcrse og ffrive, saaledes gjcelder dette i fortrinlig Grad
om Moenboen. Fornemmelig ere historiste og geograflste Brftrivrlser en af Ham meget yndet Lcrsning, og
det er drrfor ikke sjeldent iblandt Bondestanden at trceffe
Folk, der paa en meget tilfredSstillrnde Maade kunne
klare for stg. naar Talen fores ind paa dette Omraade.
b t godt DidneSbyrd om den moenfle Bondes Sands
for og Lyst kil boglig Svssel tnrde det vel ogsaa vcrre,
at hrr i de fleste Sogne ved frivillige Sammenstud har
kunnet stiftes smaa Bibliotheker for almeennyttigLcrSning;
og at der til den iaar af Cand. theol. B o ise »

op--

rettede ^olkehoiffole for den vorne Ungdom af Bonde
standen strar meldte sig et langt stsrre Antal, end
Skolen künde optage, maae da ogsaa betragteS som et
godt TibenS Tegn. et Tegn der taler for. at den moenfte
Bonde svrstaaer at vurdere Sandheden af det gamle
Ord: „Kundjkab er Magt,"

9'
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Fra Sagntide«.
K»e Efterretninger. vi have om Moen j den forhistoriste
Tid ere tun sparsomme og knytte sig noermest til Sagn
om navnkundige Mcend, der stnlle have levet her.
Sagnet udgiver sig jo ikke for Historie. Men at der
for mange eller de fleste af Sagnene ligger noget Histo
rist til Grund, synes godtgjort ved de nyere Tibers
antiqvarist, Nndersogelser. Gravhoiene have oplyst os
om Eider af O'btidslivet, som Sagsiet tav med, og i
mange Tilfcelde godlgjort, at Sagncne som ostest ere
noget mere end Fabier. Folgende ere de mcrrkeligste.

Noddingekongen.
Rotheraner.
Borre- Sokarl
Ifolge S u h m huserede i Lcirekongerne R e rik
H's og H elge H's Tid en Sokonge R o th e (omtr.
630) der stak bave v«ret meget grusom. Der fortoelles
saaledes, at Han ikke som andre Sorovere lod sig noie
med at stille sine Fänger ved Godset og Overkloederne,
men klcrdte dem nogne af og lod dem saa fare. Elhvcrt
grovt Noveri kalbtes derfor endnu paa Saros Tid
„R o th e-Ran". Jmellem Morn og Skaane flal Han
bave havt en Fcrgtning med en Sokonge Hane fra
Fyen, som blcv flagen, hviiket gav Anledning til det
crldgamle Orbsprog
„Hjrmme er Hanen dristigst."

133
Endeliggiken ariden Sohelt, H a ra ld d e n G a m le *)
Ham imode fra Skaane af og drcrbte Ham. i hvilken
Kamp dog Harald selv blev dodelig saaret.
Jfolge
andre Sagn er Kong R othe eller R od begravet i
en Hoi syd for Byen Roddingt, som maa antages at
have faaet Navn efter Ham.
Dog stak Han forinden
havedrcebt en anden Konge, Bo r r e-S okarl, saaledes
kaldet, fordi Han bocde paa den kille L) Borren nord
for Roddinge.
Denne havde tidligere drcebt en af
Rothes Kcemper ved Navn A tte , og scrnkede dam i den
herefter bencrvnte Attekilde ved Ebbelnces, men fandt
nn, som sagt selv sin Dod for Rothes Pilcstud i eller
tcrtved Ebbelnces.
Vedel, Saros Overscetter (ca. 1575), omtaler
N o t her an er ne i Valdemar den Stores Tid som
„offnergiffne oc grunime Soroffnere," og Hans Udsagn
strmmer med flere tidligere Historieskriveres. Om man
med P a ln d a n kan vcere berettiget til at omjkrive Rothe^
raner til R o d d i n ger, der da atter fiulbe vcere det samme
Folkefcrrd. sonr omtales af Romeren T a e itu s under
Navn a fR c u d ig n e rn e — og om der herved overalt
er meent Moenboerne i Almindelighcd, lader sig vanffeligt afgjore. Uiroligt cr det inndlertid ikke.
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J a tte n fra A p fa l.
D a r Rodbingekongen vcrret navnkundig paa det vestlige
Moen, da bar Ic r tte n fra U psal vcrret det i ikke
mindre Grad paa det ostlige, Heiemoen eller Enebcrrlandet, som det tidligere er bleven kaldet. Han menes
at have vcrret den forste Herfler over Klinten eller
Klintekonge. Er end Klinteflottet forsvundet, saa bcrrer dog en besternt Plads i Ncrrhedrn ak de saakaldte
S lo ts g a v le endnu Navnet, og man maaite vcrre
Tvivler i meget hoi Grad for at kunne ncrgte, at der
nogenstnde har vcrret K lin te k o n g e r.
P a lu d a n mener, at Ic rtte n fra U p s a l har
vcrret En as Odins Folge, der. for at nlvende stg
Herredomme, har vidst at benytte stg af den oprindelige
Befoiknings Tro paa Odins og hanS Folges guddom»
melige Herkomst.
Han stotter stn Formodning paa
folgende Sagn, der har spoget i Folkefantasien gjennem
Aarhundreter:
„Jcettrn af Upsal gik engang paa Jagt i Egnrn
om Aalebek (hvor Han endnn i Aarel l644, efter en
dalevende BonteS, Henrik Fyens, Vidnesbyrd. vedblrv
at ove sine Troldjcrgere rundl om en gammel Tornebust.)
Paa Veien gjennem Borre bankede Han en Mand op,
som Han bad at holde sine Iagthunde et Dieblik, Mt'
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den« Han stsdte to Gange i Luren; thi, bloeser jeg tre
Gange, sagde Han, er del dig umuligt at holde dem.
Saa forlangte Han og noget at dritte. Derpaa forsvandt
Han, men kom igjeu efter nogle Timers Forlob, forende
med sig en Havfrue tilhrst.
„See", sagde Han, „nu
har jeg jaget efter hende i fulde 7 Aar, og forst nu
faaet hende sat under Falster". Derpaa begjcrrede Han
atter at dritte, og efterat have faaet det. rakte Han
Bonden et Stykke Guld, som brcendte drnne gjennem
Haanden og sank i Iorden. „S ig nu". lagde Han til,
„at Istten af Upsal har givet dig Haand; men for
at du ikke forgjceves skal have givet mig at dritte, saa
tag — idet Han loste de kostbare Halsbaand af sine
Hunde — tag disse Laand.
Saalsnge du bevarer
dem paa et forborgent Sted og de ei komme i Solen,
skal du ikke sattes Beistand." Bonden tog glad imod
Gaven. forvarede den vel i nogle Aar, og Hans Bel.
stand forogedrs. Jmidlertid glenite Han en lang Tid
derrster Jcrttens Ord, idet Han nemlig tog sig for at
udlufte Halsbaaudene. der vare blevne mugne, meu
— sank fra den Tag as dybere og dybere i Faltigdom.
Om Joetten rller Koenipen af Upsal sorleelles endvidere, at Han ska! have levet i god Forstaaelse med
Kliuiekongen H elge eller Hebing paa Stevns. ved
hvis Hjoelp Han overvandt og drcrdte en grnm og fryg'et
Sorooer G ra p fra Rügen.
Joekten as Upsal havde
selv flrrc Gange alene vcrret iKast med bcnreldte Rover,
havde saaledes engang. da G ra p kom fra Kulten,
rigt beladet Guld og andet GodS, frataget Ham bette
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ved Nyord, en anden Gang overrumplet Ham vedTolken i Gronsund, men havde dog ikke rigtig kunnet faae
Bugt med Ham, for Han forenede sig med Stevnskongen,
efter hvem man mener, den nordoflligePynt afMsens
Klint, Hellehavns Nakke, har faaet sitNavn.
Hvilken SErefrygt Jcrtten af Upsal iovrigt har
vidst at skaffe sig, og hvori en Deel af Hans Jnbtcegt
har bestaaet, sporedes rndnn i Slutningen af forrige
Aarhundrede, da Moens Bonder, og allerstbst de paa
Hoie-Moen, ligesom sagtens dereö Forfcedre kra ArildS
Tid, vedbleve at esterlade et af deres bedste Havreireg
paa Marken til Upsal-Joektens Hest, for at Han. naar
Han, sein de endnu troede, red onikring paa Landet,
ikke sinlde nedtrampe deres Scrd eller tilfoie dun Skade
paa anden Maade. Almuen, siger P a lu d a n , fortcrller
endnn, halvt i Spog og halvt i Alvor, Hinanden Fabler
om Ham: Han fial bo paa Klinten.
I Skikkelse af
en Fugl farer Han ofte om Natten tilhest gjennem
Byerne. Han gjor intet Ondt, men flal bjcrlpe Moen
endnn engang mod fjendtligt Overfald. Man havde
lcenge ikke frei Ham; men i Efteraaret 1807 blev Han
igjen til stör Trsst sert a- Adskillige.
Som een af
Hans ncrrmeste Eftermcrnd ncevnes

Auoo.
der ogsaa er kaldet H u n o - H e rre n .
Han byggede
stt Slot längere inde i Landet, og del ffal endnu have
vcrret til Aar 772. Rninrr deraf findes ved Hnno-So,
f Er. Stümper af rode Mnurfleen og Spor af Grave
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i et Omfang af omtrent 60 Skridt. I Omegnen bcere
mange flere Steder hanS N avn: Huno-Hoi, Huno-Herrens Agre, steile Huno-Falb (en Kloft i Kridtklinten)
o. s. »>. Saro onitaler en H uno, som en af Kong
H a r a ld H ild e ta n d s „besynderligste" Hovidsmcend,
der tilligenied ser andre Smaakonger rustede sig og
kom Harald til Hjcrlp mod den svenste Kong R in g ,
og som lang Tib tilforn af Harald havde faaet forgyldtSvcerd og anden kostelig Skjcenk for deres mandlige ög tro Tjeneste.
Om den samme H u n o fortcellcs, at Han, efter i
flere Aar at haue tumlct sig som Soroverhovding og
derved, hvad der ikke var sjelbent paa den Tid, vundet
baade Anseelse og Ni'gdom, skal have forladt Landet
tilligemcd en stör Deel af LandetS Ungdom for at drage
til Italien.
Drt var i Kong S n io S Tid og den i
Danmark daberstende Hungersnod havde ogsaa ndbredt
sig til Moen.
Mange tappre Mcrnd, de i Historien
velbekjendte Longobarder, vare tidligere dragne mod
Syd, og til dem vilde vor Huno flutte 'sig. „Han vilde
ikke hvile", stal Han have sagt, da Han seilebe bork,
„körend Han fik hcrngt sik Skjold i Noms Porte." „Saa
hoie Tanker havde de gamle Danste", tilfoier Magister
V ib o r g . som er vor Hjemmelsmanb.

Fra den Tid af, lcegger bemelbte Magister til,
blev det forhen saa stcrrkt beboede Forbjcrg saa begroet
Nied Trcrer, blandt hvilke man endnu stal kunne finde
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Spor af Plovdrivning. saa det kun var Opholdssted
for Tyve og Rovere. Endnu vidne. Navnene soin:
Dildmandshule. Vildmandssti, Sortehul, Povclsstrcrde.
Kjcrlberen. Monses S ti, Stimandsbankeu, Grimsdalrn.
Stjcelebjerg o. s. v. oin den vilde Fcrrd, der i fordums
Tid er ovet paa disse Steder. V ib o rg fortcrsler, at
der i Hans Forfcrdres Tid blev hcengt en tekjendt Tyv
i Stralsund, som, kort for sin Dod. spurgte, om der
ikke var nogen Moenbo tilstcrde. „Io ", svarebe en hosstaaende Bonde, „jeg er derfta". Tyven sagde: „Naar du
kommer hjem. saa sog i Grimsdal; der flal du finde
en Steen, hvorpaa er udhngget en Rist m. m. Under
den flal du finde saameget Solo, som du behover i din
Levetid". Bonden reiste strar hjem og fortalte hemmelig
den hele Sag til Degnen i Magleby. hvem Han bad
om at vise sig GrimSdalen.

Degnen lob, som om

Han ikke vidste det, mm gik. saasnari Han saae Leiligheb,
alene dcrhen, og fandt ganfle rigtig en stör Mcrngde
Solo paa det betegnede Sted. Bemelbte Degn hed
M ik kel, saa Navnet svarede godt nok iil Hans Adfcerd
mod Bonden, og een af Han- Sonner. J o h a n n e s ,
der har vcrret Borgermester i Stege, flal have vcrret
„en Mand af anseelige Midier". Dette Sagn er for
talt udforligere og noget anberledes af Digterm E h r.
D in ther Wunder Ooerstrift: „Ristestenen"). Samnie
Forfatter. der dote soni Sogneprcrst og Proost i Stege
Aar 1682, mener, at der i crldre Tider har boet mange
adelige Familiär paa Forbjergct 2.: Klinten, estersom
der endnu paa hanS Tid fandtrs Fundamenter af störe
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Bygninger, Spor af störe Grave og Volde samt Bronde,
ligesom der ogsaa, ifolge hanS Paastand, i enkeltr
Dale flulde kunne findes adstittige Haver, fuloe af
Haveurter og fljonne, rigtbcrrende Frugttrceer. Eller
rettere: disse Haver künde siet ikke findeS af Sogende,
„men undertiden trcrffes af Bonder ogZ Skibsfolk,
som hcendelseSviis traf over dem", hvad sal. Magister
D ib o rg sinder meget rimeligt, „da Abgängen til dem
formedelst de tykke Skove og sammenhoengende Bjerge
er uvis og besvcerlig, og ta de (Haverne) desudrn
maastee s k ju le s a f en D jce ve l, „thi Satan", ved.
bliver den gode Provst, „er en miSundelig Aand, ,der
stjuler mange Ting. som künde vcrre Mennestene -til
Brug og Nytte, og driver paa saadanne eensomme
Steder sit Kogleri. at Han dermed efter sin Ondflab
kan stade eller bedrage Menneffene", og antegner som
vderligere Beviis herpaa en. som det svnes. af Ham
selv oplevet Tilbragelse (sic) passeret medens P e d e r
Basse var Lehnsmand paa Moen. „Det hcrndte sig
nemlig i de Dage, fortcrller V i b o r g, at en Bonde paa
eengang mistete 20 Stkr. Sviin. som Han forgjcrveS
ledte efter i nogle Maaneder, idet Han med stör Moie
randsagede dette Forbjerg paa alle sine Steder, hvor
man künde komme til det. Enbeliz. da Han efter .,ct
ganste Aars Forlob" af en Hcrndrlse gik derhen, modle
Han den urrne Aand. siddente paa et ndmagret Sviin,
og havende i sin Haanb en Kobberkjedel. De ovrige
k9 Sviin, der alle vare fede og vel ved Magt. drev
Han foran sig. Manden gjenkjendte strar diSse Sviin
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som sine, og gav stg lil at flrige, raabe, stjoelde og
bande over Tyveriet, hvorudover Djoevelen holdt stille
og ligesom med Forundring horte paa BondenS
Skjcrldsord, sorsvandtderpaa pludseligt, efterladende stg
de velnicrstede Sviin og Kobberkjedelen, hvilken Amt»
wanden paa Den lod hrnte til stg for at bevare som
en Erindring".
Som et yderligere Bidrag til at charaeicrisere
TidenS Tcrnkemaade, selv hos de Loerde i det 16de og
17de Aarhundrede, stak her cndnu anfores en af V ib o r g s „Historier, som en god. oerlig Mand har for
talt Ham", og som stulde vcere passrret omtr. 1570,
ifolge Optegnelser af en tidligere Sogneprcest i Stege.
Den lyder saaledes: „ I Marken D a n n e r iis ved Stege
er en Hoi, som kaldes D s te rh o i. Ved den pleiede i
gamle Dage mange Spogelser at lade stg tilsyne. En
Kone i denne By, M a r g r e t he S k je ld v ig s , vilde
engang gaae til Elmelunde Slot for at begjere noget
Stads til at pynte en Brud med.
Paa Deien, tat
ved noeonte Hoi, modte hun en gammel Kjcrrling. som
spurgte hende, hvor hun vilde hen. „T il Elmelunde
S lot", svarede Margrethe „for at bede Ped er M n n kS
Frue laane mig noget Brubestads '. Den Gamle sagde:
„D u har ikke nodig at gaae berhen; kom ijl mig paa
Loverbag. jeg stal give dig. hvad du bchover". ..Men",
spurgte Margrethe. ..hvor stal jeg finde Dig", og hvad
er dit N avn?' Kjoerlingei,: „E i har Du nodig at bekymre dig oin mit Navn; paa bette Sted stal Du finde
mig." Margrethe kom paa den bestenue Tid, og fik
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af hende mangfoldige Smykker, baade af Guld og Solo.
Adspurgt om, hvor og naar det stulde leveres tilbage, svarede den Gamle: „Ester otte DageS Forlob
kan du komme her igjen, og dersom Du ikke finder
mig her, maa Du beholde, hvad Du har faaet, for
Dig og Dine; men nn, sagde hun, kan jeg ei lcrngere
tove her. thi Skyerne morkues, og Lasten tordner".
Saa forsvandt hun; Margrethe fandt hende ikke mere.
og beholdt det, hun havde faaet tillaans.
„Ingen har nodig". tilfoier D i borg, „at tvivle
om FortcrllingenS Sandhed — thi vi vide, at Satan,
fljondt Han er en melankolfl og bedrovet Aand, dog
undertiden flaaer Gjcrkken los og over sit Spogeri."
Skjondt der findes flere lignende Spogelse- og
Djcrvlehistoricr i P ro v s tD ib o rg s „Moens-Beffrivelse",
der er forfattet paa Latin i Aaret 1679, ville vi dog
forbigaae de ovrige. da den auforte Prove er tilstrcrkkelig
til at vife, hvad ikke blot en Proost og Magister, men
ogsaa enAmtmandfor neppe 200Aarsiben Harkunnet
tro, — ikke at rale om Almuen, der maa have seet
Djcrvle og Spogelser allevegne. At Folk dengang og
endnu langt nldigere kun sjeldent besogte Storeklint,
er derfor saudsynligt; thi hvem künde vel have Lyst
til at besoge saadanne ..eensoninie Steder, hvor den
misundelige Aand driver sit Kogleri og S pil".
De her gjengivne naive FortcrNinger ere imidlertid kun SpogelsetrocuS Lyssike. Den morke Baggrund,
Skyggesiden med dens Herebaal og Pinfler er uhyggelig.
Ogsaa Moen har havt sine Hereforfolgelscr, hvad der
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blandt andet kan fees af et Dokument fra 15de Äarhundrede i det kgl. Geheime-Archkv, ifolge hvilket en
s^ru G re th e R ebers fra Koreby paä dm Tid var
bleven brsndt.
Ligeledes flulle ved T ro ldko n e -H e ien e i Borre
Eogn fem Borgerkoner fra Borre Kjostad omtr. mellem
1500 og 1520 vcrre blcvne broendte, „fordi de havde med
et rortroldet Regle Garn omgaaet nogle af Naboernes
Hufe, og ved tillige at lcrse Latin af en Herebog samt
vaakalde Djcrvelen ved fremmumlede Ord, saaledes for
deret dem, at, uagtet Folkene ikke künde komme ud af
dereS Hufe, vare dog alle dereS Kloedningsslykker og
Penge forsvundne". Bemeldte Koner flulle have gjort
det sainme Kunststykke i flcre Byer. hvorfor de, efter
et Forhor, hvori de I n t e t bekjendte, „bleve strakte af
Böddeken paa en Stige". indtil de tils to d e den hele
Historie.
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Grsu og Phave.
Mmtrent paa samme Tib. som Zatten af Upsal herstede paa Hoiemoen. antages G ro n , ogsoa kalbet
G r o n - J a g l in g eller Zager, at have herstet over det
vestlige Moen. Meget tyder paa, at Han har varet
en virkelig Historist Person. Blanbt andet ere de be»
kjendte StedSnavne: Gronsund, Gronvedstov. Gronsalen
(en Hoi paa Haarbolle Mark) sydost for Kirken o. fl.,
Vidnesbyrd, som give Sagnene om Ham rn hoi Grad
af Sandsynlighed.
Geologifle Undersogelser have. som tidligere bemarket, stadfastet de gamle Sagn om, at Moen tidligere
bar varet deelt i flere Der.
Det er sandsynligt, at
Kämpen eller Zageren G ro n har herstet over den af
bisse, der da kaldtes Grono 2.: det nuvarende Phanesjord og maaflre noget af DamSholte Sogn, og at
Han. ligesom M o se s paa Sinai og S k jv ld paa
Leire, paa det moenfle Logbjerg*) (2.: Lovbjerg eller
Thingsted har samlet de vilde Skarer om stg. og lart
dem at indfee Nodvendigheden af at have Love, og at
adlyde bisse, og derved flösset stg jortist Udodelighcd.
''lt Han har varet en hoit anseet Mand. lader stg flutte
deraf. at ligesom flere graste Byer stredes om den SEre
') Logbjerg.
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ar have vcrret H om e rs Vugge, saaledes have idetmindsie
to moenfie Sogne, nemlig Phcinefjord og DamSholte,
stridt om at besidde Hans Grav. Der er en Hoi ved
Frendernp i Damsholte Sogn, hvor Nogle have meent,
at G ro n ligger begravet. Men det bliver dog sandsynligst, at Han. tilligemed sin Fcrstemo P h a ne er
begravet i Gronsalen, ogsaa kaldet JcrttenS- eller Jcrgersbjerget ved Haarbolie. Jdetmindste nielde gamle haandstrevne Slcrgteboger, „at Kong G ro n der begrov sin
Fcrstemo Phane som var fra Falster", og det synes
rimeligt at antage, at Han selv har ladet sig begrave
paa samme Steb. Maastee ligger saa een af Hans
Afkom — siger S a n d v ig — begravet iIc e tte n S h o i ved Frendernp.
At G ro n har vcrret en Sohelt, troer P a lu d an
at kunne siulte deraf. at Han ligger begrasen ncrr Havet.
hvilket man veed. i Oldtiden, saa at sige, var SoheltenS
sibste Dillie, ligesom Han ogsaa mener, at den hele
Form og Jndretning af den noevnte Gravhoj, der
forloengesiden er bleven undcrsogt, synes at tyde hen
herpaa. At Han deSnden har vcrret en beromt Jcrger,
sees ei blot af ha> s Tllnavn, men af en Vife, der er
bleven sjnngrt af Almuen i Aarhnndreder, hvori forckommer folgende Vers:
„N u bviler G r o n med P h a n e sin,
Som trcetted' rasten Hjort og Hind;
Tat, Bonde god. den Dyre-Gud:
Nu gaaer du tryg ad Sundet ud
sees det tydcligt. at Han har vcrret en holt benndret
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Jceger, en „Dyre-Gud", ligesom man ogsaa af stdste
Strafe i anforte Vers kan flutte, at Moenboerne forft
i bans Tid have kunnet drage „trygt ud" paa Fisteri
i Grousund, hvad Falstringerne tidligere synrs at have
formeent dem.
Flere Sagn om Kenne „Jceger" have vedligeholdt
sig indtil den nyeste Tid. Et af disse, der er fortalt
i dette Aarhundredes Begyndelse af et gammelt Postbud
paa Marienborg og som har en mcrrkelig indreLighed
med flere andre Egnes og Landes Sagn om „vilde
Jcegere" og „Gienfcrrd", flal her anfores, fordi ogsaa
Overtroen gjemmer Sandheder, om de end ligge dybt
fljnlte. „Jeg har ofte i Julen" — saa fortalte Postbudet — „naar jeg om Nakten kom fra Stege med
Breve, seet Gron-Jceger ride her lige nd for Porten.
Det er en forfcerdelig stör Kcempe. Han kommer paa
en rod Hest, jagende i fnld Gallop fra Sondersogn,
og sommetider ret tvers herind fra Gronved Skov. I
stn hoire Haand har Han en lang Stang, lcrngcre end
Sommcrkarles Spcer, som er saa forgyldt i den yderste
Ende, at man tydeligen kan fee Ham.
Jeg kan tro,
det er Jld og Lys. der brcender i Enden af Spcrret.
Tre forte Hunde folge Ham med Tnngen langt ude af
Halsen. Han farcr ned ad Veien til Frenderup. sonr
Han var gal, og naar Han er kommen langt ud i
Skoven. bliver der en grumme Allarm. Mangfoldige
Me,mesker strige, lüde, hyle; Hundene give Hals og
fare omkring imellem Hoiene. Man kan höre en Blcrsen, livagtig som lre fire Gadehorn og et Dulder, som
10
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naar man flaaer paa komme Tender. Det er godt at
forstaae at det er et fcelt Slagsmaal, men med hvem
flal jeg ikke kmine stge, for det er nok ikke saarigtigt.
En Stund derefter kommrr Han i samme Rrnd, saa
det piber efter. tilbage her forbi, og folger den Dei
Han kom fra. Hans Spcrr driver afBlvd. Hnndene
eftrr Ham, men de arme Bcrster kan navpe folge med,
de scette stg sommetider rnndt paa Deien og hyle og
tnde. Det allerforunderligste er, at Jcrgeren. paar Han
rider hjem, er nden Hoved. Saaledes holder Han det
hver Nat hele Inlen igjennem. naarKlokken kan vcrre
mellem Tolv og Et.
Det maa vckre, kan jeg tro,
Gron-Jcrgerens Gjenfcrrd, som ei kan komme lil No»
lighed.
I kan selo faae Ham at see, naar I vil
passe den rigtige T id ; thi jeg og mange Flere, har
hundrede Gange seet Ham ride her.^ SaaledrS passiarede
den Gamle, og saa stark — siger Paludan — var
Jndbildningskraftens Magt, at Han af ganfle Hjerte
selv troede, hvad Han trostyldig fortalte.
Paa lignenee Maade havde Andre i Vindebek Skov
Hort Hundeglam og Valdhorn om Nattetider. hvilket
vgsaa stedse henfortes til Sagnet om Grons natlige
Jagt. Naar man sammenholder disse Sagn med de
Sln'tninger, hvrrtil man er kommet ad anden Bei, vil
man ikke vcrre i Tvivl om. at Moenboerne i den crldste
Tid. maaskee endog for Christi Tid, have kjendt Jagten
baade som Narings- og som Hcrdersvei, og som Folge
deraf have vidst at statte den modigste og dueligstc
Jcrger ved at give Ham Haandleringens Navn som
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Hcedersnavn, — at de, ligesom de ovrige flandinavifte
Folkefcrrd i Oldtiden, have regnet üolte Hefte og ma
dige Hunde til de kofteligfte Bcftddelser. — samt at
de have hyldel den Overtro, at Heltenes Aander cster
deres Hedenfart fortsatte Jagten og flige behagelige
Sysler; men ogsaa knn Heltenes; „thi den Feiges
og Trcrllens Aand indhylledes strar i den fngtige Moses
Taage, saasnart den styfulbe Dod havde lagt Hans
Hoved til Jorden.". Man seer, at de oeldste Moenboere.
ftden de have ladet deres G ro n ride, fcrrdes og jage
efter Doden. ligesom de ovrige Nordboer, endog for
Asernes Jndvandring. have havt Anelse om Sjcrlens
ttdodelighed.

Ktilltekorset.
^ Rahbeks samlede Fortcrllinger og i Skriftet Charis
findes opbevaret et Sagn om en dristig Skytte eller
Jcrger, G re g e rs E lm e lu n d , der fial vcrre fornlykket
10*
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paa det Sted, hvor nu det bekjendte Klintekors finves.
Sagnet, der synes uddeet paa Moen, er behandlet i
nedenstaaende smukke Digt af H. C. A nd erse n :
Det er en lys, en deilig Sommernat;
En Jceger »andrer mellem Klintens Krat,
Han er saa bleg. ak! Sorgen tungt Ham nager.
Med Jceger-Taffe og med ladt Gevoer
Han eensom vandrer Klippe-Skrcrnten ncer,
Mens Hunden rundt i störe Kre.dse jager.
— Just denne Nat, for otte Somre stden,
Hans Moder dode. lcrnge alt for Tiden,
Og nyS hanS Brud man jordede bag Kirten,
Hvor Storken bygger Rede hoit i Birken.
En mcrgtili Dremod gaaer i Sjcelen frem,
Han rcrnker paa de Kjoere, paa sit Hjeni,
Ten lille Haue ved det gamle Huus,
Ak, Huset selo. det faltet er i Gruus. —
En Stund Han staarr der tankefuld nedboiet.
Da hoever fromt, fortrostningssulbt Han Diet;
Guts störe Himmel ffinner reen og blaa,
Saa udstrakt for ban aldrig Havet saae.
Mens fjernt Han feer i Maanelyset blaane
Ten hvide Klint paa S te v n s og paa A rco ne ,
Hans Tanke gaaer i Verdens Rummet ud,
Og troende Han stoler paa sin Gud;
Han grcedcr meer ei for de takte Kjoere,
Han ffal med dem jo snart gjensamlet voere.
En salig Fred opfylder alt HanS Bryst;
Hans Oie folger längs den hoie Kyst;
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Tom Tempelvcrgge staaer den hvide Klint meVSkoven
Og Himlen danner Knppelen for oven.
Dybt nede leger Bolgen med Klintens brune Tang,
Det lyber scrrt i Natten, soni dcrmpet Orgelklang.
Fra S te y n s og fra A rc o n a en Straale lyser smukt,
Og spillcr som en Stjerne hcn over Hav og Bugt.
Som Jcrgercn det skner. scrrt bankcr da Hans Bryst,
Thi Lyset hnrtigt ucermer fig Moens hvide Kyst.
Stevns Klintekonge kommer med L p il og Havfru-Sang,
Hans Kjortel er en Taage, Hans Haar og Skjcrg er Tang.
EtDodningbeen hansSecpler, Solv-Kronen stinnerblaa,
Og runbt om Karmen svomme Delphiner störe sinaa,
S it Scepter hoit Han hcrver, og ved de starke Slag
Sig Klinten for Ham aabner. men nden Lärm.
Snart kommer og Arconas Drot
T il MoenS hvide Sommersiot.
Hans Krone flammer som Gnldet rodt,
Men Kinden er bleg og Siet dodt;
En Skibsmaft er hanö Spiir og Stang,
Og Kappen er vcrvet af Skuni og Tang.
Den flagrer saa scrrt i Nattens Vind,
Jdet Han stiger i Fjeldet ind.
En Stnnv er Alt saa stille, kun Bolgen rullcr fort,
Da stiger ub af Fjeldet en Taage tyk og fort,
Og begge Konger ile fra Moens Klint i Harm,
Ten tykke Taage stjnler den leite Bolgekarm;
Men Havet vildt sig hcrver, det er saa scrrt at see

160
De hoie,4sorte Bolger med Skummcts hvide Snee;
De vcrlte sig mod Kysten og loste Steen og Tang. Men hoit fra Dronningstolen man Hörer selsom Sang;
Der siddcr Klintens Dronning. den hoie blege Mo.
Og ffuer stolt og rolig ud paa den sorte S o !
„E t jordift Brysi jeg elfter, men ingen Klinte-Drot.
Dig, Jceger, jeg udkaarer, boe hos mig i mit S lot!
Dybt nnder Dig sig hvcelvcr en Verden ftjon og smul.
Der ftal hos mig Du glemme JordlivetS bittre Suk.
Lad Brilerne knn fnyse, og rase vildt paa So, .
Dn er min Brudgom. Jceger, Dig kaarer Klintens M o !"
S a a toner det i Natken, og Stormen stiger meer,
Jgjennem Krat og Grene den hvide Mo Han scer;
Et Fadervor»han lceser, et KorS Han for sig slaaer,
Og noligt med sin Bosse Han hjem til Hytten gaaer.
Han tcenker paa sin Moder og paa sin tabte Brud,
Saa inderligt Han beder: „send Du mig Doden, Gnd!"
Hver Sondag klinger fesiligt den over Bondens Vang
Fra LantSby'-Kirken. driligt den ncrrke Orgelklang,
Og Menigdeden synger og alle Lcrrker flaae!
De sorte KorS paa Gravrn i Sommersolrn staae,
Og nnder Kirlens Bne Han alter beder G nd:
„O lad mig snart gjensamleS med Moder og med Brnd!"
— De sondagsklcedte Bonder med Hnstruer og Smaa
Med Psalmebog i Haanden. fra Kirlen hjemad gaae;
^Sodt dufte M a rl og Enge, og Skoven staaer saa gron
Men ved de Kjcerrs Grave Han lceser forst en Bon.
I Hyldetrcret synger en lille Fugl saa smukt:
„Snartftal,som jeg, Du svinge Digbort fra JordenSBugt!
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For Vinterstormen kommer, din Dinge vorer nd,
Og Du flal alter favne din Moder og din Brnb!"
Hau Hörer Fuglen gjerne. thi Sangen Han forstaaer.
Men uaar ved Mibnat ene Han gjenneni Skoven gaacr,
Da seer Han mellem Krallet den hvide KlintenS Mo,
Hun sidder hoit paa Skrcrntrn, Irrt ved den falte So.
Suart vinker hun saa venlig, snart trurr hun i Harm,
Men Natte-Duggen falder som Graad paa hendeS Barm.
Eudt er den gyltne Sommer,
Alt Vintestormen kommer
Og Svalen drager dort, —
O, sikkert ikkun kort.
Den arme Icrger dcrmpe maa sin Loengsel,
Snart aabn'cr Cnglen Ham visi Livets Fcengses.
Tidt iccnker Han paa Fuglens Trosteiang.
Nu Suren ligger alt paa Mark og Dang,
Og Blomster staae paa Dinducls frosne Rüde.
— Mork Natten er. en stormende Orcan;
Det kuager v iltt i Skovens Dirk og Gran,
Men under Hvilen. mcllrm Slorniens Brag.
Man lydrlig fornrmmer Orc-Slag.
Skovtyven bruger sig i en flig N at;
Der k?mnier Ingen for at faae Ham fat.
,.Du flinke Jcrger. fiynd Dig! — ud Du maa!" —
Med sit G.vcrr og Jcrger-Tasim paa
Han flyndrr sig assird, Han Lyden folger.
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Alt er hanSkranten nar — Han Hörer Havets Bolger,Men hver en S ti og Plet Han kjender noie,
Skjondt Alt er Nat og Morle for Hans Sic.
— Alt ryster Stormen stcerkere sin Vinge,
Tcrt foran sig Han Hörer Sren klinge.
Et S k rid t------------- og med et Skrig,
I Dybet ligger Han et blodigt Liig.
„Zeg fanged' Dig min Brndgom!" saa synger KlintenSMo;
„Ak, var Du villigt kommen, da stulde Dn ei do.
D it Liig jeg kun kan trykke op til mit hvide Bryst,
Din stolteSjal har svnnget sig hoit til Himlrns Kyst!"
Ved Kirken i de Dodes stille Have
Hoit bolger Grasset paa de glemte Grave;
Men hoit paa K lin t e n staaer.
Det hvide Kors alt mange, mange Aar;
Tidt synger Larken der i Afkenrodrn,
Hvor Zageren fandt Doden;
Og Bolgen leger venligt med Klintens brnne Tang,
Det klinger smukt i Natten, som dampet Orgelklang.
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M e g rim -S te v e n .
^ Koreby boede omtrent Aar 900 en mcrgtig Nidder
ved Navn Hr. T ru e ls , som med sin Hnstru, Fru
M e tte lil, havde ser Born; men Noverne bortstjal
drres treConnrr, saa de havde kun treDottre tilbage.
Om disseS Skjcrbne fortceller Sagnrt:
En Tondagmorgen vcrkkede Fru Mettelil sine
Dottre. og sagde:
.Staaer op. mine Dottre. I sove vel Haardt!
Nu have I sovet Ie r Froprcrdiken dort!"
hvortil Jomfruerne svarede:
„Og have vi iorsovet vor Ottesang,
Da ville vi gjore vor Hoimrssc lang."
Nu flettede Moderen dereS Haar og iforte dem Sondagsklcrdcrne. og de ginge til Horbelof Kirke paa Falster;
thi den Tid var her ingen Kirke paa Moen, og Bandet
imellrm Moen og Falster ikke biedere, end man knnde
Hoppe derover.
„Men der de komme til Tostruppe Lund,
Der modte dem de tre Rovrres Hund."
Og da kom Noverne og sagde til Jomfruerne.„Enten eil I vcrre irc Roveres Viv,
Eller vi! I miste Ir r t unge Liv?"
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Men de gave Roverne til Svar:
„Ikke vil vi vcrre tre Noveres V iv!
Langt Heller vil vi miste vort unge L iv l"
Da droebte de to Rovere dem, fljondt den tredie
raadrde derfra; og de lagde Jomfruernes Lig i Scrkke,
og bredte deres Klcrdningsstykkcr og Kostbarheder ovenpaa. Silbe ud paa Aftenen kom hver med sin Pose
til Hr. T rn e ls 'S Gaard, toge Plads ved Bordet og
lode Scrkkene staae Henne i Krogen. Nn begyndte de
at drikke, og drak Hr. T ru e ls saaledcS til. at Han
maatte gaae tilsengs.
Men Frn M e t t e lil bad om
at maatte see. hvad de havde i deres Scekke. Da hun
saae sine Dottres Klcrdcr, gik hun ud og vakte Hr.
Truelö, og alle Hans Mcrnd. Noverne blev da tagne
tilfange og bekjendke for Hr. Truels, at de vare af
crdel Herkomst, men at de engang. da de stulbe gaae
til Skolen, vare boristjaalne afSkovrovere. Da kjendte
Hr. Truels i dem sine egne Sonner, og gav dem drt
Naad, at de siultc reise til det heilige Land, for at
sone deres Brode. Men de to LEldste. hvilke havde
den storste Skyld, vilde lade drrcS Liv for Liv. Den
Ängste derimod gjorde en Pillegrimsfart.
Dst for Horbelof Kirke serS rndnn den Hoi. hvor
de to blrve stciletc. Den Tredie kom eiter flrre Aar
tilbage. levede i lang Tib i Egnen og gjorde Bob for
sine Synder. Da Han var dod, blev Hans Legeme
brgravrt paa Marken der, hvor endnn „PillegrimsStenrn" liggcr.
Om kenne Begivcnhed have Horbelofs Beboere
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opbevaret cn gammrl Vise, som ester S a .n d vig sB e sirivelse lydrr saaledeS:
1

Hr. T ru e ls Han bocde sig ude ved De.
Langt ude ved FruerlandS-D.
Saa hovisie haver Han Dottre tre;
Men Silke drager de Skoser.

2

Fru Mettelil vcrkker sine Dottre tre,
Langt ude ved Hruerlands De:
Staaer op mine Dottre, jeg vcekke Eber v il;
Men Silke drager de Noser.

3

Staaer op mine Dotlre,
I sove vel Haardt.
Nu have I sovet jer Froprcrken dort:

4

Og have vi sovet vor Froprcediken dort,
Da ville vi gjore vor Hoymesse lang.

5

Frue Mettelil siaaer ud deres gule Haar,
Hun vidste ey hvor det sknlte dem gaae.

6

Hun fletter dem alle 3 til Midie.
Den tredie flcrttrr hun meget vel.

7

Saa siaaer hun over dem Kaaben blaae,
Til Horbelof Kirke vilte de gaae.

8

Men der de komme i Taastrupe Lund.
Der motte dem tre Rover.s Hund.
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0

Men der de kom i Taastrupe Niis,
Der bleve dem tre Rovere viis.

10

De Rovere gonge til Tone,
De steinte deres Knive sao brune.

11

De stemmrr deres Knive baade brune og blaae,
T il Horbelov (Aastrupe) Kirke monne de gaae.

12

Ta de kom tilbage i Taastrupe Riis,
Der bleve dem igjen de tre Rovere viis.

13

Enten vil I nu vcrre tre Rovcres Viv,
Eller I vil miste jert flsonne unge Liv.

14

Jkke vil vi vcrre tre Roveres Div,
Langt Heller vil vi miste vort fljonne unge Liv.

15

Den Tid de havde de to da myrdt,
Langt udc ved Broelands Qe,
Den tredie stob dem saa Hardt imod.

16

I gjore det for voreS 8Ere,
I gieste Hr. Truels i Qvcelte.

17

Det lakked nu fast ad Qvcrlde.
De giested Hr. Truels i Qvcrlde.

18

Og der drak de saalceuge,
Langt ude paa Frurrlands Qe,
De drukke Hr. Truels lil Senge
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19

Hör i stolte Mettelil, hvad vi flger Ir r .
D il I nu love os alle tre.

20

Del vil jeg love jer alle tre,
Maa jeg kun i jere Satte see.

21

S tolt Mettelil i dereS Satte saae,
Der saae hun hendes Dottres rode Guld laae.

22

I sidbe ned og tove lidt,
MedenS jeg sanker mit Guld i Skriin.

23

Stolt Mettelil ud af Doren treen,
Saa stör en Jernstang fliod for igien.

24

Stolt Mettelil svober sit Hoved i Skind,
Saa gaaer hun i Hoyeloft for Hr. TruelS iud.

25

Staaer op Hr. TruelS. og klader eder i,
De Novere have vore Dottre myrdt.

26

Hr. TruelS lader raabe over al sin Gaard.
Staaer op mine Hofmand, binder Harnifl paa.

27

Binder Harnifl paa foruden Falfl,
De Rovcre ere saa haarde Halse.

28

Siger mig nu I Novere her,
Hvem ebers Foraldre er.

29

Vor Fader sendte os i Stolen at gaae.
Da blev vi af Skov-Rovere stiaalet dort.
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30

Dcr have vi vceret i 14 Aar,
2Edt vores Brod med Kuninier og Sorg.

31

Nu ere de gamle Skov»Rovere dod,
Nu ere vi gaaet ud at söge vort Brod.

32

Den forste Gierning vi have giort,
I Gaar myrdte vi treJomfruer god.

33

Hr. Truels Han svarte, Han var vel vee,
Ak nu er Alle mine Born forseet.

34

Tet var Eders Moder I vilde trolove,
Del var eders Sostre I myrdte i Gaar.

35

Jeg vil nu give eder Klceder af nye,
Saa maa I reyse af Land og Bye.

36

O ney kicrre Fader vi ikke vil.
Liv for Liv det Hörer saa til.

37

36

De leedte dem soruden den Bye,
Lingt ude ved Argrlands De,
Og der maatte Hoved for Klingen springe,
Men Silke drager de Roser.
De to maatte klcrde Stkile og Hiul,
Langt ude ved Fruerlands De,
Den tredie fik Skoven til Skiul,
Men Silke drager de Roser.
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Deo hvide Pge.

Mer staaer et Slot paa Moens V
Ded Randen af den falte So,
Saa fast som lustig, et sjeldent Slot
Skinnende hvidt og gront og blaat:
Fra Havels Blaa sig Piller reise,
Som kongeligt i Lüften kneife,
Den hoie Hvcrloing er lysegron,
Der Fügten har en Bolig stjon.
Mens Verggene ved Lommertide
A f Vintersneen tykkeS hvide.
Et Sommerflot til Fryd og Lyst,
Et eensomt Fjeld paa Bogens Kyst,
Et Fjeld af Kridt. og smaat tillige,
Men Taarnene saa ranke stige
I gothist S tiil. med dristig Fingt,
Prydet med Lovvcrrk rigt og smukt.
I Krattet, i de dybe Dale
Bo Inster og Nattergale.
I Slottet med de hvide Sale,
Det kan Enhver jo lrt forstaa.
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Bo Aleer endnu end Fugle smaa,
Saa hei en Sal staaer ei forladt,
Som Landet, der er jcevnt og fladt.
Hist nrdenunder er Bondens By,
Der Marken gronnes jevnt i By.
Der Mennefler bo, der Aanden virker
I hvide Skoler og rode Kirker;
Moenboen af Bankens brede Side
Oppiller Korn til Vintertide;
Og Mollen paa en Skraaning staaer,
Fra Soen saa frist en Vind den faaer.
Paa Kridtet, under SkovenS Skygge.
Hvor Mennester ei Dolig bygge, —
I Luft og Jlo. i Band og Iord
Usynlige Born af Aanden boer.
For floi de om i Verden ene,
Nu bintes de fast i Blomst og Stene,
Strengt indeklemte, fornden Stemme,
Kun Digtrren kan deres Suk fornemme
De stige frem naar Han dem kalder.
De stifte Aasyn med hver en Alder,
Og sommetiter det künde stee,
Kun Stcne og Trcrer man fik at see.
Thi, hvad man seer pda denne Iord
Iscer paa Linene beroer,
Og hver en Tidens Alder fik
S it eget Syn og Seerblik,
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Tg Somme lukke reent det i.
Naar AandenS Born dt,n gaae forbi.
Da synke de ned i det morke Kammer,
Da svindede sammen i Sorg og Jammer.
Forviist af deiine Tids Forstand
Jnd i Urimelighebkns Land.
Da flnkkrs Skikkelsen bleg og mat
I Glemiels Frost og sorte Nat.
Noer Klinten boer i Byen end
Et Par reifcrrdige gamle Mcrnd,
Tg under de nye Dages Strom,
De stnndom mindes som en Drom.
Slt fordttin fornden Grces og Straa
4lf Banken sieg nogle bitte Smaa;
Men Tiden var dengang mere froin,
Hvergang en Pusling i Lasten kom,
Saa satte man ud et Fab med Grob
Og bad Ham «de sin Nadver sod;
Han vifted med sin rode Hne
Og kigged ind i Bondens Stue,
Hvvr Folk sad sammen ved Sengetid,
Mens Maanen siinneb' klar og blid.
Men unter Banken, i dybest Nat.
Der laae den luende gylbne Skat,
Der mylbred' gjennem krumme Gange
HoikougenS Mcrnd i Nader lange;
De havde vnndet fra HavetS Bund
En Dynge Gnld saa stör og rund;
tt

162
Alle de Glatte, foni Soen fluger,
Hvorover den ligger faa tans og rnger.
De samled sammen med Flid og Mssik
T il Köngen undcr de gronne Heie.
Og med det luende rode Guld
Han gjorde frugtbar det leite M n ld ;
I Dybet dod ei Glatten ligger,
Op af den sorte Zord den stiller,
Og Bonden af det dyre Malm
Fik gute Hvedear og Halm.
Forbi det er med Köngen nu.
Og hele Hans Hof er gaaet itn,
Engang da Solen fil i Sinde
I Linene for stärkt at flinne.
HenveiredeS de for alle Binde,
Men da det starpe LyS oprandt,
Hvori den gamle Drot forfvandt,
En Enrste arved det hele Rige.
Et Mennestebarn, den hvide Pige,
En Sommernat, naar Maanen flinner
Ned paa de hoie, hvide Tinder,
MenS Slyerne for Binden vige,
Og
Og
De
Da

Skyggerne henad Klinten ftige,
Enebcerbuffent sagte berve.
hvide Spikser fig soelsomt hsve.
heit de lee af den blinde Alder:

Da Dtekket med Eet fra L ie t falber.
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Forbi Dig KlintenS Dronning svtrver,
Og hendes Dronningftol sig hcrver.
A f Stolthed bliver den dobbelt stör,
Saa Toppen op mod Skyen groer,
Men Lilieknopperne fulbt udspringe.
Og sagte Havfrustemmer klinge
Fra Dybet lil den hoie Skov.
Og Fuglene vaagne op, som fov,
Og Binden standser, og Lillieduften
M ildt stroinmer gjennem Natteluften:
Da seer Du, hvo der i Slottet boer,
Et Barn fra Fortid, et Aandeord,
En Arving lil et vidtlostigt Rige.
Vor Klintedronning, den hvide Pige.
SaaledeS indleder Hr. T ro e lS S m it h — nn
Sogneprcrst ved vor Frne Menighed i Svendborg —
en scerdcles skjon digterifl Behandling af Saqnet om
den hvide Pige.
DigtetfindrS i stn Hrclhed optaget i
Jntelligentsblade 1844 udgivne af I . L. H e ib e rg .
Ogsaa har Prof.L. Kruse i en romantist Fortcrlling
betitlet „Den hvide Pige" fremstillet Sagnet, der i stne
Hovedtrcrk kan gjengives saaledes:
For mange Aar siden laae en liben og crlrgamMel Bondebolig nde paa Klinten ncerved dct Sted,
Wm nu kaldes MaglevandSfaldet, beboet af en velhavende Slcrgt ved Navn K e h l in g , der erncrrede sig
af Jagt og Fiskeri, samt af at plyndre Drag. De levede uden Samqvem med DenS svrige Beboere, as
n'
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hvilke de frygtedes som scerbeles forvovne Mennefler, vanftelige at komme tilrette meb, og det var desilben et gammelt Sagn, som fandt megen Tiltro. at
een af denne Stamme fra Slcegt til Slcrgt aktiv „horte
den Onde til".
Man vidste ogsaa at fortcrlle, at en
og anden af dens Ungdom af og til paa en ynkelig
Maade var omkommen enten ved at drnkne i Dsterben, üben at man vidsie hvorkedes, hvilket mere lilskreves en onv Magt, end beres brisiige, uboendige
Sindelag.
Imlblkrlid havbe Sloegien efterhaanden blandet sig
meb Dens ovrige Befolkning og kun et Par mibbek»
albrenbe Folk, hvoraf den ene var Datier af Bonbegaarbcns sibsie Eier, vare tilbage. Hnn havbe faaet
ben gamle Bolig i Arv. da hendes Brober, et drisiigt
og dybtsindigt Gemyt, var forsvnnben i sin Ungdom;
hnn havbe siben giftet sig med et Sodflenbarn, der kndnn
bar bet gamle Faniilienavn.
Delte Mgtepar levede og erncrrede sig som beres
Forfoebre, men besad langtfra hines Dngtigheb og Mob.
Hverken foertedes de saameget paa Soen eller i Skvven.
me» lagbe sig desmere eft,r den mageligere Qvcrgavl
og ovrige Bonteforretninger, og de lcrngtes stadig efter at kunne flytte dort fra den morke Skov og det
fraadenbe Hav, for hvis henimelighebsfnlbe Trylleri de
ei längere havbe Sands. De gamle Sagn, der knyttebe sig til beres Sloegt, minbedes de kun dunkelt, naar
i en mork Hosiaften Stormen oprorte Havet, susede
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gjennem Trcerrne og raslede med det affaldneLov; thi
da vaagnede scelsomme Erindringrr. De havde knn eet
B arn; Moderen levede i stadig Frygt for, atDrengen
stulde have arvet hendrs Brokers nrolige Sind, og hun
var derfor utrerttelig i at bede den Almcrgtigc bevare
Ham saavel herfor, som for et brat Endcligt; thi at
hendes Broder var ynkelig onitommrn. derom tvivlcde
hun ikke, men begrced Ham daglig i sin Enfombed.
Hendrs Hnsbond var en haard, nfolsoni Mand,
der spottcde og udlo hende, hvergang hnn betroede Han,
sin Frygt eller beklagede sig over den Svaghed, der
nu under et nyt Svangerffab havde benicegtiget sig
hende. Dag og Nat stob Broderens Bill,de for hende,
og det forelom hende tilsidst, at Han endnn levede og
maatte komme tilbage. Et svagt, nanseligt Pigebarn.
som hun var for svag til at give Die eller anden
Pleie, men som desnagtet tiltog i Velmagt og titlig
robede rn serlfom og sjelden Natur, havde hun netov
fodt til Verden, da Broder,n, T h o n ia s . nventet kom
tilbage. Svogrren, K e h lin g modtog Ham kolkt og
ligegyldigt, og vaSsede som hidtil, sin Dont i Mark
og Skov; men des varmere var Sosterens Modtagelse,
og Han blev boende hos dem. Hver Dag ferrdedes
Han i Klintrrne og de störe Skove og bragte Vildt
<il Huset; men i de lange Dinterastener fortalte Han
fornndrrlige og »ersten utrolige Evrntyr, som Han havde
ovlevet.
ttnterliten standsrde Han mibt i sin Fortcrlling og var tavs den vorige Aften. En sammen-
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Hangende Beretning om hele sit Lcvnet künde de ikke
bevage Ham til at give.

Samlivel med den tvare Svoger var efterhaanden
blevet Tho m as kjedeligt. Lange havde Han lcengtes
efter at komme i Besibdelse af sin Fadregaard, og da
K e h lin g en Dag yttrede sin Lcengsel efter at kunne
siytte dort fra det eensomme Sted, kom Handelen let
isiand. Nogle Guldmonter, Thomas havde erhvrrvet
i fremmede Lande, vare Kjobesummen. Det omtalte
svagelige Pigebarn, for hvilket Thonias havde fallet
rn soeregen Interesse, flalde forelobig blive hos Ham.
Kunde Han senere udbetale rn bestemt Pengesum til
sin pengegridfle Svoger. fluide Hun tilhore Ham for
stedse. Som en Grund til. at Thomas onflede at beholde A n n a , saaledes hed Pigebarnet (efler Andre:
Elhilde), angiver Sagnet, at Han ved heubeS Hjalp
tankte at kunne komme i Besiddelse af en forborgen
Skat, der laae gjemt etsieds i Klinten.
Han kjendte
og troede tildeels paa sin Families Traditioner, kjendte
altsaa ogiaa den sorgelige Sljabne, der, som fortalt.
var ramt de forvovne unge Karle, naar de havde for»
sogt at ovdage Skatten, og var derfor flygtet for at
undgaae Frisiclsen. I fremmede Lande var Han kom
men i Forbindelse med Mand, som forstode at opdage
fljulte Skatte ved hemmelighedSfnlbe Naturkrafter.
Men Han havde tillige vundet den Overbeviisuing. at
ustraffet lod Skatten sig kun optage af et uflyldigt Vasen,
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der ikke kjendte til nogen Attrcia eslkr Degjcrrlighed.
og et saadant Versen troede Han at have fundet i Anna,
ved hois Fodsel der deSuden, ifolge MoberenS Fortcrlling. vare flere holst mcrrkelige Omstcrndigheder, som
i Morbrodcrens §)ine gjorde hende til et sankt Underbarn.
K ehl in g var tilligemed sin Hustrn og Son draget til Bogo, hvor Han havde kjobt sig en Gaard.
Han levede her et raat og udsverveude Liv.
Anna derimod, saavelsom hendeS Onkel, fandt Behag i Ensomheden. Egentlig var det ingeu Ensomhed for Anna; thi Onkelens sperndende Forterllinger
om og Skildringer af fjerne Lande og Menneffer sy-selsatte stadig hendes Fantast, og den Tid der ikke udfyldtes heraf, gik med at vandre om i Klinterne, stige
ned i de vansteligste Kloster, hvor hun da leerte at
kjende sjelbne Blomster og liegende Urter.
Uiibrrtiden gav Han hende paa disse Dandringer
en liden lynd Qvist, som etlers gjemtes under Laas
og Lukke, idet Han novhorligt fulgte alle hendeö Bevergelscr. stundom med en fvr Barnet ubegribelig Uro
og Skjerlve».

Der var til kenne Qvist Han knyttede

sit Livs Haab. og det var berfor intet Under, at Han
»Er havde tabt Fatningen. da Barnet, der betragtede
den som Legcloi, en Dag. ved at falde, naer havde
kncelket Q.visten, Hans Et og Alt.
Knskkct var den
dog ikke, men havde kun boiet sig med en underlig Zittren mod et vist Strd, hvilket havde forstroekket
Anna, der ikke inere lod sig formaae til at lege med
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en Qvist. der, som hun sagde, vilde gjore hende Fortrcrd.
Onkelen mcrrkede sig St,det og gik taus og
tankefuld hjem mrd hende.
Paa en af sine Vandringer i Skoven traf hun
en Dag tcrt vkd Strondbredden en grcedende. pjallet
Dreug ved Navn F r id o lin , nogle Aar albre end hun
selv. Hans sorgelige Skjcrbne — Han var nemligsat
i Land fra et frrmmed, forbiseilende S lib , efterat Hans
Moder var druknet — vakte i hoi Grad AnnaS og
OnkelenS Deeltagelse, og Han blev i Husrt hos dem.
Medens Aarene randt, havde et hjerteligt Forhold mellem det nnge Par udviklet fig. og de folte sig som brstemte for Hinanden.
Jmidlcrtid havde Kehling paa Bogo faaet isinde
at fordre sin Datier hjem til sig. Som Grund hertil
havde han anfsrt. at hun. ligesom Han og andre christne
Mennester. skulbe til GudS Bord; men den fände Grund
var nok. at Han paany vilbe have en Pengrsum pres
set ud af Svogeren Thomas, hvem Han ansaae for at
raade ovrr hemmelige Skatte. og som Han vibste no^
dig gov Afkald paa Anna.
Stakkels Thomas! Han
eiede kun hin mystiske Qvist. men til den satte Han ogsaa sin Lid. — den stillte vise Ham Siedet, hvor Han
— nri ikke Han. thi det vilbe jo koste Hans Liv — men
hvor den, hvis Hjerte endnu ilke var brsmittet af Begjoerlighedens urene Lidenstab. stulte srrmdrage Skatten.
Anna blev altsaa hos Forcrldrene paa Bogo. hvor hnn
befandt sig som i Fcrngsel. medens Morbrodercn og
Fridolin vcndte tllbage. haabende. hver paa sin Bits.
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paa Fremtiden. Nogen Tid efter fandtes Onkelen doende
etsteds paa Klinten, ramt, som Bonderne meente, af et
Slagtilfcrlde, men, isolge Fridolins Mening, omkommet
ved den forvovne Skattegravning, hvortil Han i den
sidste Tid henunrligt havde hengivet sig.
Underrettet
herom var Anna, ledsagek af sin Fader, ilet til Onkclens Gaard.
Hans Dod gjorde et dybt Jndtryk paa
hende, der falte sig knyttet til Ham ved de inderligste
Baand. Anders Kehling derimod, nedsnnfen i Foeisthed som Han var, havde kun Die og Sands for Opdagelsen af Svogerens formentlige Nigdomme. Kister
Knfferter og alleGjemmer gjennemrodedes af drn gridffe,
begjcerlige Anders, som dog intet fandt.

Thi den kille

Qvist havde Anna taget til sig, ligesom da ogsaa kun
hun og Fridolin kjendte denS underlige Egenffaber.
Fra den Tid af svandt AnnaS ustyldige Munterhed og livsglade Dcesen stedse mere dort.
Det var.
som om lnin havde arvet den scrre Morbroders grublende Aand. og hin „urene Attraa" efter Skattens Besiddelse fik stadig mere Magt over hende.

Nigtignok

solle hnn sig undrrlidtn ccng'tellg ved Tanken om Morbroderens bratte Dod. Men Han künde jo. som Bon
derne sagde, vcrre dod af et Slag eller lignende. linder
siige Betragtninger vandrrde bun oni i Skoven, indtil
hun henimod Aste» brfandt sig ved det farlige Sted.
En uvilkaarlig Gvsen giennemfoer hende, idet hnn fik
Die vaa nogle smaa Ltene, benlagte vrdSkrcrnteu ligesom til Mcrlke.
Hnn mindedes, at det var paa
dette Sted, hver bun som Barn ncrr havde kncrkkrt
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Qvisten, det frygtelige Legetoi.
Ncesten uvilkaarlig
fremtog hun den hurtig for at prove dens Virknilig.
Den zittrede i hendes Haand og droges som
med stcerk magnetist Kraft mod Jorden.
Hun var
altsaa overbeviist oni dens farlige Egenstaber.
Halo
forbittret knugede hun den sammen og kastede den med
Afsty i Afgrunden, hvorfra der, som hun syntes, i samme
Lieblik lod en straldende djcevelfl Latter. Med uflkkre
Skridl og som Halo bedovet ilebe hnn hjem, men
fra den Tid af var hendes Fornuft omtaaget.
Ncesten som i Dromme vandrede hun daglig ud til
Skrcenten, hvorvel hendeS Aitraa eftcr Skatten var forsvunten. Da hendeselstede Fridolin vedholdende troede, at
derrs jordiste Lykke tun künde gru»dlcegges ved Bestddelsen af den heninielige Skat og kort efter omkom
under Forsoget paa, trods hendes Advarsler, at bcrve
den — da svanbt den ndste Nest hos hende af det
man kalder mennrstelig Forstaud. S it Leie redte hun
sig paa en Steendvsse i Hjornet af Stuen; thi hun
vilde, sagde hun, ingenlunde hvile blödere, stden hendes
F r id o lin var kuust niod Klippens haarde Stene.
Drommende gik „den hvibe Pige" oin vaa Klinten,
stirrende ud over Havet og dvcelede ved Onkelens og
Fridolins Grav. og kun en Dag om Aaret — i Hobosten — havde hun lyse Sieblikke.
Det var den
Lag. da hun forste Gang havde folt sit Hjrrte giennemglodct af jortist Kjcrrlighed. og paa den Dag plxiede
bun at deeltage i Bondernes Arbeide. Af disse betragtedrs hnn med en vis Wrefrygt og som et over»
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jordifl Dcrsen.
Den hvide Tragt, hun stadig bar.
saavelsom hendes blccndende hvide Ansigtsfarve, forffaffede hende Navnet „den hvide Pige", hvorundrr
hun vibt og brcdt var bekiendt.
Men Sagnet om
hende gik fra Slcrgt til Slcrgt — „indtil det af Oplysning dobe" — og lcrrte Alninen, at „ond er Skatten,
fön» ligger i Lon".
„Og meget Band er lobet i Stranden
Fra den Tid af: hele Borrefjord
Er bleven til Eng og Agerjord,
Og Kjobstaden til en LandSby ringe;
Hvor Briggen gik, nn Lammene springe.
— Men „den hvide Pige" endnn du finder,
En Sommernat, naar Maanen stinner.
Endnu hun hoit paa Skranten staaer.
Med sunklende Blik, nieb flagrende Haar,
En Skabning svcrvettbe, let og fin.
En Dronning. vawrl af Maanrflin,
Et Barn af Drommrns rige Aand
Og vee den Somand. soin ei vil vige,
Soni vover at mode den hvide Pige!
Ncrr til Sagnet oin den hoibePige paa Moens
Klint flntter slg Fvriallinge» oni den virkelige hvide
Pige, soin for noget voer30Aar jld^n levede paa Bogo.
og hvis hele Liv i saa markelig Grab falder samn»en
nied den digteriffe Skilbring af hiin, at den sikkert ikte
uden Jntlresse kan medtages her.
Den hvide Pige paa Bogo blrv ifolge Boge M i-
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niste»ialbog fodt 1734 og dode den 17. Januar 1829.
altsaa 95 Aar gammel.
Heutes Levnetslob, beflrevel af Pastor P o n to p p id a n . fiudes gjengivet i P a lu d a n s Moensbesirivelse saaletrS: Aue K e h lin g er fodt paa Bogo, hvor
huu enbnn levrr ovrr 84 Aar gammel. HrndeS Fader
var Gaardmand Anders Kehling sammesteds; Moderens y?avn vides ilke. Som Barn udmcrrkede hun sig
ved en nalmindelig Leese- og Lcerelyst og Alvorlighrd.
Da hun var 19 Aar gammel havde hnn en Beiler
fra Moen, som Forcrldrene. iscrr Faderen, vilbe at hun
flulde ergte. da Han var udstyret med hvad der, efter
den alniindelige Mening blandt Bonderne, Hörer tildet
Fortrinligste ved en Frier — en god Gaard.
Men
Ane havde hemmrlig trolovet sig med en Somand, og
vilde lkke foie Forcrldrene.
Faderen modsatte sig nu
med Magk hendes Forbintelse med sin Elsiede, hvoraf
Felgen var. ak hun b.flnttede altrig at gifte sig. Denne
Besiutning blev hnn tro, men henfaldt til Tungsindighed, afsondrede sig fra alle Andre, lcrste og bad
tidligt og sildigt.

Leb hendes Moders Dedyttrede hnn

megen Sorg. I Sloven samlede hun den Uld, Faarrne efterlode i Buskene, og strilkede sig deraf tvrnde
Tragter, en fort og en bvid. fra overst til neberst i
eet sammenkerngentk Ncrt. og en spitsformig Hcrtte til
Hovetet.
Ten sorte Tragt bar knn om Sondagen.
den hvite de andre Dagc. Hun var idrlig beffjcrftiget
i Huset, rller med at pane Kreaturerne; men foretog
sig altrig noget, ndcn efter egen Tilsiyndrlse, og aller«
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mindst hvad Faderen onffede.
Mod Born og hvem
hun ellers künde lide, var hnn aktiv venlig; men ta»
lede ikke med Nogen; ncrsten idelig nytinede hnn en
Psakmetone.
Kirken besogte hnn flittig t; men. da
Proesten Wulff engaug yttrede, at Han ikke vilve tillade
hende Altergang. viste hun igjen stn Karakteerfasthed
derved. at hnn fra den Tid albrig kvm i Kirken, men
holdt beständig stden Sabbath hjemme, ved at pynte
str Kammer, loese og synge.
Hver Loverdag gik hun
endnn for 6 —7 Aar stden til Kirkegaarben og pyntede
stn ModerS Grav, men tilredte Faderens ilde, fordi Han
isoer var Aarsag i at hendes LEgteffab med Sonianden
ei fuldbyrdedes.

Pontrde Fruentimmer udenfor Bon

bestanden kalbte hnn Brudepiger. Hun gik gierne ved
Strandbreden og saae loengselsuld uv over Havet. Glatte
Stene optog hun, og gjemte, svm Breve og Bubstab
fra hendeS Elstebe.
Hnn taler nu Intet forstaaeligt, giver som oftest
kun en klynkende uarkiculeret Lyd fra sig, og kan med
Foie kalbes vanvittig.
Hun er noget niistroist, og.
naar man kommer i Huset, hvor hun opholder sig,
fynes bun at befrygke, man ffulde tage Noget dort.
Jovrigt er hun af en govmodig Karakteer.
Hendes
bvide Dragt kan nu kalbes graae; den naaer hende
kun til Kncrerne, og LErmerne til midt vaa Underarmen.
Paa Benene boerer hun hvibe Ulbstrsmper og
Trcrsto. Formedelst hendeS scrregne Paaklcrdning. ffarpe
Troek og alvorlige Aasyn, flulbe man ved forste Diekast
antage hende for en Mandsperson.

Nagtet hendeS
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hoie Alder, bcrrer hendeS Ansigt Spor af at hun har
vcrret smuk, og HendeS solvgraae Haar give hende et
crrvcerdigt Ubseende.
Tilforn har hun dorret meget
stcerk, og har stedse havt en god Helbred; men nu kan
hun, svcrkket ved Alberen, ikke tauigere gaae sin vante
Gang til Kirkegaarden, og synes med Rolighed at
vente paa Doden.

Om en anden mcerkelig historisi Personlighed, der
paa en Maade knytter sig til MoenS Historie fortcellrr
P a lud an folgende: Et Frucntimmer, ved Navn
A n n a S o p h ia M a g d a le n a F re d e ric a U lric a ,
der falffeligen gao sig ud for en Datter af Kong C h r i
stian den Sjette, har i 34 Aar, nemlig fra 1770 til
1804. som Fange vcrret i Moens Tugthuns.
Hun
sial vcrre fodt i Aaret 1729 (Andre stge 1733 ellcr
39. men bette stemmer ikke med den Alder Kirkebogen
tillcrgger hende) af Enkef-rstinben af Ostfriesland, dcrefter vcrre bleven overantvordet til Opdragelse hos Grevinde Schack, hvor bun blev holdt meget inde og lcrrte
Intet.
Der sial hun have vcrret til sit 45de Aar,
da hun kom med et Fartoi til Norge. og strar derpaa
til Amsterdam. HoS en Kjobmand der sial hun have
havt det meget godt, som en Datter af Huset, og 400
Rdlr. aarligen vcrre blevne betalte for hende, indtil
1764. da Enkefyrstinden dode og hiin Understottelse
blev holdt tilbage. Hun maatte da tjene for sit Brod
som Stuepige hos en Apotheker i Leyden. Ved Akade-
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mikl der studrrcde cn norfl Student ved Navn H e n rik
K irchhofs, som blev betjendt med hende og ikke libet
forundret ved at see hende i Besiddelse af Kong Chri
stian den Sjettes Portrait, et Gavebrev paa Bregentved GodS og andre rare Säger. Kirchhofs ovcrtalede
hende 1766 til at reife med stgtil Damnark, lovende at
vcrre hende behjelpelig i at gjore de Fordringer gjeldende, som bun ester hanS Mening künde vcrre berettiget til. Han ankom med hende i August Maaned
f. A. til Kjobenhavu, og henvendte sig til Grev
D a n n e skjo ld , som stal have modtaget Hendls Papirer,
mcn Kirchhof blev iovrigt afviist med Forerringer og
gode Lofter. Ester nogle Aars Forlob kom Han igjen
med sin Prindsesse, mcn blev i November 1769 fat i
Blaataarn, og. da en Commission til denn- Sags
Underfogelse havde indgivet sin alleruudrrdanigste Rela
tion derom til Köngen, ndgik folgende Ordre, datrret
Frederiksberg den 15. Juni 1770. ul Politimesteren
EtatSraad F r. H o rn , saaledes lydende:
„ C h r is tia n den S y v e n d e , D. G. t. Efterat
et Qvindemenneste, som navngioer sig Anna Sophia
Magdalena Frederica Mri'ca, og ndgiver sig for at
vcrre et Kongebarn, til OS har indgivet adffillige Memorialcr, og V i i Anledning teraf, for engang at lade
gjore Ende paa et saa dristigt Foregivende, allen», have
anordner en Commission til sammeS orderitlige Undersogning, er os nn af bemeldte CommissionS indkomne
Relation allerunderdanigst bleven refereret, at hun aldeleS ikke er den, hun giver sig nd for at vcrre, og
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at he,«des Foregivende om hendes Fodsrl og Herkomst
er i alle Maader falst og opdigtet.
Thi er hermed
Lores aller,,. Villie og Befaling, at Du strar i al
Etilhed lader bemeldte Qvindemenneste oversore til
Moens Tngthuus, samt, naar hun der er ankommen,
lader henbe bekjendtgjore. at endstjondt hun for hendes
dunidristige og fvrmastelige Foregivende, der forhrn
nvksom var bekjendt at vcrre urigtigt, og nn efter Undersogning tybelig er befunden ar vcrre aabenbar falff
og opdigtet, haver fortjent som en Lognerste og Be
dragerste at kagstrygts og brcendemcerkes. saa have vi
dog derfor allernaadigst villet sritage hende, og derimod
fundrt for godt, at benaade henbe med at arbeide i
Moens Tngthuus paa Livstid, til hvilken Ende vi og
have befalet os elstelige Prceses og Direktorer for de
Faltiges Dcrsen i vort Nige Danmark, at foranstalte
hendes Mvbtagelse der til Arbeide. som ovenmelbt. Derefter Du big allerunderdanigli have at rette. Befalendes etc. (S jrll. Tegnelser 1769— 70 kol. 138, Nr. 379.)
I Orbren af sanime Datum >il Direktorrrne for
Fattigvcesenet blev det dem paalagt,. efter nogen Tid
allernnderdanigst at indberette, hvorledes hendes Forhold Havre vcrret i Tngtbuset. Under samme Datum
udgik Befaling til Etatsraad T ru e ls O rtv e d , at
Henrik Kirchhofs, som, for at have vcrret ovenncrvnte
Jruentimmers Iiaadgiver og Medhjelper i hendes falste
Foregivende, nnder 7. November f. A. var hensat i
Blaataarn, i Henseende til Hans lange og velfortjente
Arrest, maatte scrttes paa sri Fod, men advarcs, for
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Fremtiden at afholbe sig fra at tage Deel i deslige
Bedragerier og Opdigtelser, og ilke nvgcntid at indsinde sig paa bet Sted, hvor hun bar hensat.
I Aaret 1783 indgav hun Ansogning om at erholbe sin Frihed og en Pension til Livets Opholb,
hvorpaa i folgende Nescript til Konferentsraad Kofoed.
bateret Fredensborg den 6. August 1783, allernaadigst
blev resolveret:
Christian den Zyvende rc. D. s. B. t. Ni have
ladet os allerunderdanigst referere en fra Anna Sophie
Magdalena Frederica indkommen Ansogning. hvorved
hun, som ifolge vor allern. Brfaling af 5. April 1770
(15. Juni?) er indsat til Arbeide i Moeus Tugthuus,
men i Aaret 1773 er bleven frilagcn for at arbeide,
hvorimod Tugthuset for hendes bedre Forpleining er
bleven betalt 40 Rdlr. (aarlig), allerunderdanigst har
begjeret at niaatte erholde sin Frihed, samt en liden
Pension til Livs Ophold; men som vi allern. have
fundet for godt, at hun fremdelrs under ilpsyn flal
forblive i Moens Tugthuus, og der nyde et aarligt
Tillceg af 60 Rdlr., som tager sin Begyndelse sra dette
AarS Iste Januar, og hun altsaa nyder hereftcr aarlig
100 Nd.. saa give Di dig fligt hermed tilkjende, hvorhoS
V i iovrigt ville, at hun fritages for alt Arbeide. og
omgaaes paa den lemfcrldigste og Frihed ncer kom
mende Maade. med bedste Pleie og Leie, saavibt den
hende allernaadigst forundte Gehalt kan tilstrcekke.
Derefter Du dig allerunderdanigst haver at rette. BefalendeS rc.

12
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Uagtet al drn Lemfcrldighed, hvormed dru Ulykkelige,
ifolge dette allernaadigste Nescript, blev behandlet, vilde
hiin fixe Idee ikke forlade bende. Hun boede i et eget
Dcerelse i Tugthnusbygningen. efter Omstcrndighederne
ret beqvemt, var ineget okonomist, og laante ud for
hoie Renter, mod Pant, hvorved hun kom i Besiddelse
af adflilligt Kobbertoi og andre Säger. Hnn samlede
ogiaa paa gudelige Boger, var meget hoffcerdig, og
ievrigt ikke af den bedste Karakteer. Hun dode i Aaret
^804. I Kirkebogen flauer: „Den 28. Januar 1804
blev Frokrn Anna Sophia Magdalena Frederikke Mrikas
Liig begravet under Sang og Ringen; gammel 74 Aar."

Da bemeldte Dame tillige sagdes atvcrre en Dat
ier af Elikcsyrstindcn as OstfricSland. saa aftrykke vi
nedenfor, nl ncrrmere Betommrlse af hendeS Forhold til
Kongehuset — et egenhcrndigt Brev fra Christian
den 6te til Dronningen.
Brevets Original findrs i
den Bnlowske Manustriptsamliiig i Tors Bibliothek,
skrevet paa brcekket Guldpapir og lyder saaledeS:
„Allerunthertbanigstes ..Pro Memoria".
An meine Allerliebste Engels-Königin,
worauf mir eine gnädige antwort
aunbille.
1.
Meine liebe Königin haben mir zu verschiedenen
mahlen gesagt, Sie wollen, dass Ihre Schwester die
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sürstin hier aus dem lande weg währe und wieder in
Ostftiesland fasse.

2.
Ich bi» willig und bereit Sie fort zu schaffen, wenn
Sie es befehlen, und wirb Sie auch willig und bereit
sein wieder weg zu geben wen ich es Ih r sage, welches
Sie von anfang an ümnier gesagt dass Sie wolle nur
so lange bleiben biss man Ih r sagte Sie solle wieder
Weggehen, nur bitte mir Dehro willen recht kund zu
lhun wie ich es ansangen soll, den ich habe von an
sang an da ich mit Ihnen vermählt bin worden, biss
aui diese stunde nichts anders zum endzweck gehabt, als
Ihnen in allen stücken zu gefallen zu sein, so weit es
nicht wieder Gott liefe.
3
Ich wolle aber wünschen, dass ich die sürstin nie
mahlen hätte hier ins lanb kommen lassen, den wen
Sie nun wieder zurück nach Ostfricssland muss, so
wird man Sie vielleicht es vergelren, und fühlen lassen
noch mehr dan zu vor dass man gesehen bat, dass Sie
gerne anss Sstfrienland mit all hat Weggehen wollen,
bin ich also unschuldiger weisse schuld an Ihrem Un
glück. welches mich sehr „chagriniren" müste, aber die
ses w ill ich alleS an die feite gerne setzen wen ich nur
kan meiner allerliebsten Engels Königin gnade, liebe,
»«trauen und gantzes Hertz wieder haben."
12*
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I Overfcrttelse:
„Allerunderdanigst Promemoria"
til min allerkjceresteEngle-Dronning,
bvorpaa jeg ndbeder mig et naadigt
Svar.
1.
M in kjcere Dronning har ved forskjellige Leiligheder yttret del Dnfle. at Eders Sester. Fyrstinden,
maatte forlade Landet og atter tage Ophold i Ost
friesland.

2.
Jeg er villig og beredt til strar at ffaffe hende
dort, naar I befaler det, ligesom hun ogsaa er villig
til at reise, naar jeg siger hende det, og hun har stedse
sagt, at hun kun vilbe blive saalcenge til man onflede,
hun alter siulde reise. Kun ndbeder jeg mig tilkjendegivet EderS bestemte Mening om, hvorledeS jeg i dennc
Henseende ffal forholde mig; thi jeg har lige fra det
Dieblik vi bleve formcelede indtil denne Time kun Haft
det Formaal i alle Maader at opfylde EderS Dnflcr.
forsaavidt dette ikke kom i Strkd med Pligterne mod
min Gud.
3.
Men jeg vilde onste, at jeg aldrig havde ladet
Fvrstinden komme her til Landet; thi naar hun nu
flal vende tilbage til OstfrieSland, vil man maaflee
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gjengjcrlde hende det og lade hende fole, endnn mere
end tilforn, at hun gjerne for stedse havde villet blive
borte. Jeg er altsaa uflyldig bleven Aarsag til hrndes Ulykke, hvilket vilde bckymre mig meget.
Men
alt bette vil jeg gjerne s,e bort fra, naar jeg kun kan
gjenvinde min allerkjcrreste Engle - Dronnings Naade,
Kjcrrlighed, Tillid og ganjke Hjerte.
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Nogle Moeujke Muudhell»
„samled til Lcrrdom fra nogle Hoilcrrde og nogle Ulcrrde,
nogle Fravcerende og nogle endnu Ncrrvcrrende. nogle
levende og nogle nu dode of ncevnte IomfrulandS
pligtige Tjennere 1735".

H o it i Scede, grant i Sigte.
Hav ei Drnevinger til at flyve efter Nov; men Honevinger til at bedoekke Kyllingrr.
Ten kan ei regere Andre, som ei veed at regere sig srlv.
Var ei Torden, da var Trolte.
Bebre at vandre veb een Sol, enb vrb mange Sljerner.
SEres Du

af dit Ferdrenelaut, lad det ei vancrres

ved dig.
Tv og ned er Verdens Leg.
Dcrsom dit Ar florerer hoit, foragt ei din Nod. for
den staaer lavt.
Tet Fede vil finde.
Heller Uret lide. end Uret gjore.
Naar de fiore Klokker lyde, kan de smaa ikke hores.
Af ydinyg Munk, en stolt Abbed.
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Vorer Lin Myndlghed Span lang.
stab ei vorer Alen lang.

Vakr bin Daar-

T il stör Drog Hörer störe Burer.
Trerk ei efler for störe Fiste, at de smaae ei undlobe dig.
Scrt ikke ditLys for heit, oni diu Tande flal voerestjult.
Tragter du til Wreserde, da stig op paa Dydens
Trappe.
Den, som stak afto stibne Plelter, maa fcrst have
rene Fingre.
Som de Gainle sjunge, saa pibe de Unge.
Bedre at Lornrne grcrde. enb at Forceldrene sukke.
Forglemmer en Fader stn Myndlghed, Barnet glemnier
snart nn LErbodighed.
Som Herren, saa Tjeneren.
B il du have en god Ti'ener. lad Tjeneren have en
vi s Husbond.
^.nl du verre klog, La vcer ikke selvklog.
Vel stemmet ladcr smnkt. vel ,'pillet later bedre.
Konimer du sorst i ^av meb Uloe, du leerer snart
dercs Tone.
Paa giftige Urter finde- tibt de smukkeste Blonister.
Naar en ond Mand er som en Djcrvel. da er en ond
Qoinde som et Helvede.
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Skal Kvinden fiikke sig ester Mandens Hoved, maa
Mcinden bcere over med Kvindens Ret.
Hos lad Arm folgrr tom Tarm.
Jorden findcs altid haard for trodden So at rode.
Den, som sover det Node af Solen, Han sover det Fede
af Kaalen.
Lcrg ferst Haand paa Ploven, for du vender Dine
paa Hosten.
Forrettet Gjcrning giver bedste Sovn.
Paa gjort Arbeid folger bedste Hvike.
Den Qvinde, som fortcrster mange Historier, gjor ei
dyr Tid vaa Hör eller godt Kjob paa Lcrrred.
Gavers Udtclen vinder mange Denner, deres Annammelse scrlger Frihed.
Hur du et godt Hjertelag. hav og et godt Haandelag.
Sulken Luus, sjelden feed.
Svampen trcrkker villig til sig, men giver nodig fra sig.
Naar Madmoderen ei blöder Tilden med Band, blöder
Folkene den siden med D l.
Bedre at bukke Hovetet end stode Pande».
Cn Muus alene i en Molle mener. ak den selv er
Meller.
Lange Noettcr magre Heus.
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Lager Berten for mange Gjcrster ind, saa maa bau
gjerne selv staa udenfor.
Drik saa paa Andres Sundhed, at du ei fordrikker
din egen.
Bedre een sparet Penning end hundrede fortcerede Gylden.
Jule Sommer, Paafle Vinter.
Paa et fedt Middagsmaallid folger gjerne en mager
Nadver.
Den, som giver til Han tigger, bor flaues til Han ligger.
Hav Heller Lungen i dit Hjerte, end Hjertet i din Lunge.
Laan ikke enhver dit Are, som vil laane din Lunge.
Den. som vil ind i SErenS Tempel, maa forst gjennrm
Dybens Tempel.
Naar Nerven forandrer sin Kulor, forandrer Han ei
sin Natur.
Den som er vittig til at lyve. er ei uvillig til at stjcrle.
Dersom lyve var en Knnsi, var Verdeu fuld af Kunstnere.
Venner flal langsam vcrlges; men ingen Lid sorlades.
Bedre iblandt offemlige Fjendcr. end iblandt falfle
Venner.
Med hellig Kappe fra Mokka Tempel, bliver tidt et
ÄEscl dcrkket.
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For En under Prcekenen nikker, kan Han ei siges, Han
samtykker.
Mange Gloder tilsammen, holder Jlden bedst lige.
Hegen smiler ab den Dne, som stiller sig fra Flokken.
Del Faar, som lober paa egen Haand, bliver gjrrne
Ulvens Teel.
Hvad med Synden kommer, det meb Sorgen bortgaaer.
Da Tiliredshed er den bedste Nigdom, har hver selv
Skyld som ei er rig.
Den Iord, som ligger meest i Hvile, den bcerer meest
Ukrudt.
Skjcrnk kan forvende Talen sor de Vise og forblinde
Dinene paa de Heivise.
Den, der bliver ved Jorden, faacr ingrn heie Fald.
Lykkrn flaaer ei altid, naar den trucr, vg trner ei ak
tiv, naar den flaaer.
Vidstr alle Mand Alles Tanker, bleu mindre ^red og
mere Strid.
Bland ikke din Jver mcd Vrede, eiheller din Drede
med Hcrvn.
At overvinde er menncstelig, nien at tilgive er gndelig.
Den som overvinder flg selv, fremviser en ypperliz Seir.
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Tal ei mere om to Fjender, end du vil höre af to
Vennrr.
Eder fader Klammer, Klammer fodrr Jammer.
Den som begynder med smaa Eder, kan tilstdst de störe
ndenad.
Naar Skik bliver lil Brug, bliver Drug til Bane.
Egen Vi'i'sdoms Jndbildning er Daarstabs visse Tegn.
Daaren bliver saa hvven af NoeS, som et Aadsrl fuld
af Bind.
Tidt kan en ilbe stillet Skrcrdder

sy

en velskikkel

Klcrdning.
Efter stinkende Polevand kan vore velingtrnde Blomster.
Ofte har en veltalende Tunge vundet meer end dra»
get Svcrrd.
Skal graae Haar zire din Altervm, maa Dyder zire
dine graae Haar.
Ten Friste fattes alle Ting. den Syqe lun den me.
Ilbe» er en god Tjrncr; men en ond HnnSbonde.

188

Kkhllsmirnd paa M e « .
fra 1 «« S til 1 « « » .

Fra

T il

Hr. Jacob af M o e n ....................... 1225
Fyrst Witslav af Rügen (Panthaver). . 1310
M a rfl Niels Olufsen (Panthaver) . . . 1318
Hemming M o llk e ...............................
°
1326
De holsteenste G rever....................... 1343
1358
Vikke Moltke til S trid fe lb t................... 1361 1376
Jens Rud den öEldre....................... 1396
1406
Steen Tygesen Basse (ElmelundeSlot).
Valdemar Sappe (Stege Slot.) . . . .

1406
1406

-

Bisp Jens Andersen Jernfljoeg (Panthaver) 1420
Erik Aagesen ............................................ Arel Walkendorph...............................
Vincent; Jversen................................. 1^85
Jorgen Rnd den U n g re ......................
^
Hans B ild e ....................................... 1510

»

Marsk Anders Bilde tilSogaard paa Moen
og Soholt i Sjcrllanv................
Albert G jo e ........................................1536
Herlof Skasfne til Esskildstrup............. 1556
Niels Trulksen Ulfstand.................... 1557
Ebbe Ulfeld til Svenstrnp.................. 1561

1534
1557
-
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Claus Ahlefklv til Geklingen................... '
Jacob Brokkenhuus til Damst rup. . . . 1563
Cverl B ild .................................................. Peder M u nk............................................. 1568
Breide Rantzau....................................... 1596
Peder Basse til Lorup -j- 1639...............1618
Frands Ranzau til Ranzauholm . . . . 1629
Henrik H o lk ............................................. 1633
Corfitz U lfe ld .......................................... 1634
Henrik Henriksen Namniel til Bekkeflov . 1651
Arel U rup............................................... 1653

Til
1577
1567
1596
1618
1622
1632
1634
1651
1653
-

Peder Reetz............................................ 1657

1663
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Aogneprasterue paa Moea
har, ifolge P a l U d a ll, vceret folgende:
I.
Stege

1.

Christiern.

Sogn.

2.

Magister HanS Börsen

Moenbo, var Sogneprcrst i Stege og Provst paa Moen.
3. Jorgen Lauritzen.
4. Mester Jens Christensen.
5.
Magister Niels Pedersen.
6. Magister Jver
Berlhelsen.
7. Magister Anders Fass.
3. Jesper
Christensen var Provst paa Moen og Sogneprcrst i
Stege.
9. Ptder For.
10. Magister Jens
Hansen.
11. Rasnins Nielsen.
12. Magister
Ckristopher Christensen.

13.

Magister Andreas

Hegrlund.
14.
Magister Hans Jensen Jrrsin.
15. Magister Hans Jensen Viborg.
16. M agi
ster Knovb.
17. Hans Danielsen Gemze
18.
Magister Morten Reenberg.
19. Magister Jorgen
Huulbek.
20. Nicolai Jceger.
21. RaSmus
Paludan.
22.
Johannes Friedenreich.
23.
Lauritz Gram.
24. Jacob Johan Lund var Sogneprcest i Stege og Proost paa Moen.
25. Jor
gen Stauning.

26.

Gjerlov Christian Krogh.

27. Tage Christian Müller.
28. Daniel Peter
Smilh.
29. Frederik Engelhard Boise».

191
II.
M agleby

Sogn.

1.

Anders Ebbesen.
2. Jesper Christen
sen.
3. Jens Nielsen.
4. Niels Frandsen
Brunn.
5. Christian Normand.
6. Peder Lund.
6. Hans Svcndsen Hetting.
7. Hanö Nielsen
Aggerup.
8. HanS Wandal.
9. Gerhard
Achthon.
10. Hans Coster.
11. Henrik Pau
li» Sandal.
12. Johan Peter Gad.
13. Ole
Johan Freuchen.
14. Provst Peder Lauritz JngerSlev.

15.

Svend Rostng.

m.
D o rre

3.

Sogn.

1. Jens af Dsterborg.
2. Andreas Red.
Johan Skotlcender.
4. Lauritz Hansen.
5.

Morten Hansen.
6. Niels Hansen Borre.
Anders Abrahamsen.
8. Peder Eilersen.

7.
9.

HanS Andersen.
10. HanS Pekersen.
11. M a
gister Engel Luciissn.
12. Hernian Hansen Steen.
13. Peder Olufsen
14. Peder Jacob sen Baden.
15. NielS Brandt.
16. JenS Engel.
17.
Soren Bygball Brebal.
18. Joban Jacob Kirchbeiner.
19. Christian Sarlorph.
20. Peder
Panum.
21. Henrik Seerup.
22. Christian
Frederik West.
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IV.
Elmelunde

1.

Rasmns Jensen.

Sogn.

2.

Jesper Christen-

scn.
3. Mogens Lagosen Gynge.
Morten Han
sen.
5. Effilb Nielsen Stege.
6. Niels Han
sen Borrr.
7.
Hans Jorgensen Smib.
8.
Christian Rosendahl.
9. Soren Olnfsen.
10.
Mogens Olnfsen.
11. Jacob Jacobsen Baden?
12.
Nicolai Jceger.
13. Johan Philip Plessner.
14. Peder Hagen.
15. Edvard Steuner.
16.
Otto Christian Wechmann.
17. Christopher Holm.
18.
Peder Nicolai Meller Holst.
19. Anton
Frederik Leunbach.
20. I . M . L. Hjort.

V.
Kjeldby

S ogn.

1.

Den forste Prcrst ved dette Sogn er Hr.
Lars.
2. Christian Pedersen.
3. Anders Lau«
ritsen.
4. Jacob Mehrn.
5. Hans Nielsen.
6. Jens Rasmussen.
7. Niels Nasmussen Teglgaard.
8. Rasmus Gjortstn Treschow.
9. Jacob
Sperling.
10. Jens With.
11. Ludvig Ottesen Stoud.
12. Peder Hagen.
13. Niels
Ballum.
14. Christen A. Lund.
15. Otto
Andreasen.
16. Propst Peter Tetens Halb.
17.
Professor S . L. Helberg.
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VI.
DamSholte

Sogn.

1. RaSmus Platou.
3.
Hans Jorgen Jcrger.
o. Hans Jörgen Mackeprang.
toppidan.
7. Dalhoff blev
ester Kaldelsen.
8. Provst
Koch.

2. JenS Jensen Wall.
4. Pedrr Heggelnnd.
6. Borge Ponkalbet; men dode strar
Hans Peter Christian

VII.
Phanefjord

1.

Hr. Anders.

Sogn.

2.

Niels Andersen.

3.

Hr. Olnf.
4. Hans Thomesen.
5. Hans An
dersen Schytte.
6. Niels Jacobsen Kjeldorff.
7.
Magister Hans Nielsen Olivarius.
8. Oluf dangsted.
9. Ancher Borch.
10. Jens Schjelderup.
11. Peder Inst.
12. Andreas Samstng Fibiger.
13. Johan Paludan.
14. Provst Johan Jacob
Kirckheiner.
15. Provst Palcrmon Obel.
16.
Marcus Peter Teisen.
V III.
N y ord Sogn.

1.
Krebs.

Jacob Peter Dorph Paludan.
3. Hans Peter Barfod Hoyrr.
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2.

Chr.
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Aigte om Moeo.
Mseas Klint.
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For Ftrrgestedel paa begge Eider.
Ded Frenderup Dy, n«r ved et Krat,
DiseS en Grav, med Stcne sat,

Eller Slborrebjerget, kan man see,
Naar Lüften er klar, til forskjellig Tide
To andre Klinker af samme Aride.

Tre Alintekonger — saa Sagnet bereiter —
Beberffede dem, tre UpsalS-Aetter;
13'
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Om Jssen krandset af Jette G ron.
I . L . Heiberg.
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Mauefkios - Vandriug i Liselaad.
2)en kom med mig i den dunkle Lund,
Lad öS dvirle der i Aft'nenS Stund!
Maanen ftinner mcd fin fromme Buc,
Lad os Lundenö Aftenffjonhed siue,
Lytte til de gaadefulde Stemmer,

Men fra Hjerlets Grund en heilig Glod
Over Nattens Scene klart sial funkle,
Den vil lyse for öS t det Dunkle.
Taufe vandre vi den stille Gang

Market dalker Dybet red vor Fod,
Snubler Du, da synkrr Du i ölod!
Her i Dodens störe, taufe Nat,

Flyde firdse mine Dover hen.
Der jeg finder Livets Bald igjen;
Didhen strcrbc alle LivetS Strvmme,

Det er MaanenS blide'Lamringstjcrr.
Dar mig hilset! hist fia Mulmets GyK
Skuer atter henr»kt jeg dit LyS.
Haver gyldent fig mod himlenS Bue;
Hvert et Blad for NattrnS stille Dinl»
Flagrer som en Alf i MaanenS Skin.
Dog vor Bei gaaer end i Dybet ned;
Jndhyld Mulm, öS atter i Din Fred!
Hist fra Klippen ffriger hast m Ravn,
Ret som Hjerlets bittert folte Sav».
Ogsaa der en kulsort Ravn har bjemme

Nu vi siaa, bvor sig et Skovkapel
Helder op til Skovenö duntle Fjeld,
Bagved riöler Bcrkkenö Solvkrystal,
Stjerner siraale ned fra HimlenS Hal.

Saa er Troen i det fjerne Land,

Hs^rfta Sksvkapellet lil »or Strand
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FlYttedes. at pryde danfie Slove^
Og at speile fig i DanmarkS Bove^

Skyer svave let, som Engle smaa
Oder Korset i det dunkle Blaa,
Ajcrrligt breder det fin hvide Arm

Hvid vi i den taufe Time ffued,
Mens i Hjertet Aandens Kjerte lmd»
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De! vi gjemme i vort stille Brysi.
Ofte ville vi med barnlig Lyst
3^indeö Klinten, mindcS Dolgens Sang,
D ilh e lm B irkedal.

Aommeroise paa Hoiembk«.
ü d til Skovens gronne Kroner
Ud til KlintenS stolte Muurl
Der, hvor Fuglesangen toncr
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Gran og Bog og vilde Ranke
Cmykke
heiligt hver en Plet.
' Liselund med Slot og Hytte,
Norste HuuS og Lund saa stjon!
Der til Vandetö Fald vi lytle
Dubt i Dalen sommergron.
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Msknsoisk.
S ^ id t i den brusende, ostlige So
Kneifer en kille, men blomstrende L>:
Moen vi den kalbe, og sikkert jeg troer,
Del er den fijonneste Plet paa vor Jord.
Klinten den hvide, saa tryllcnde staaer,
Krandset som Druden med Blomster i Haar;
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Eu Vormunds Hilft« tilM oens Klint.
Kneifer end Granitenö faste Throne
Svimmelhoi og stell ved vilde So;

Naar Neptunus rider over So ;
Mellem Stormens Susen vildt sig blande
GudenS HingsierS Drinsten mod de Strande

Slor Natur og livlige Kontrasier
Trylle i dkl boie Schweitserland,
Og Curev.^s Son med Lcrngsel haster
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Moen rrrkker dig cn Mindelillie,
Sukker stille kun, forglem mig e i;
Dandrer! naar du fiaaer paa fremmed Tillie,
Glem ei, al bin Mo har crdel Dillie,
Skjondt til Skytn gaaer ei hendeS Dei.

KunstenS Sou til hine Egne lyster,
Og Naturens Den i Favnet kryster
Fortids Heltes Jord - Elysium.
Moen, bly og Huld som Daarviolen,
Gjemmer sig i gronne Slelters Favn;
Staaer du undrende paa Dronningstolen,

Hist i DesterlandetS lun< Skjod,
Mellem Roser sine Perler dolgrr,
Medens henrylt du med Oket folger

Mk

M il /odkstkd.
^Der er en S i ostersattcn Hav,
En Blomst, der svommer paa de vildeDover,

Da svinger derfra Han nt Hnmmcrfiafl,
Mens snehvidtSkum bedakker SlrandenS Stene.
Der er en Lund med farverige Eng,
Den eier ingen Klipper stolte, bvide,
Der hviler Freia i en Blonisterseng
Med Langsel og med Deemod ved sin Eide.
I dunkle Ly, hvor Basken risler ned.
Der famler bun i HarpenS gyldne Strange,
Hun mindeS Dalbalö fromme Ajarlighed,
Og Nare L'aarer sig til Lliet trange.

Paa KlintenS Throne Henker DanmarkS Son
St Gliint af gamle DanmarkS Hcltekr-rfter,
Vg naar Han Hörer Dolgens hnle Dron,
Da lytter Han med bei Begeistring cfter;
3 Lunden Henker DanmarkS unge Mo
S it fromme Sind, fin Elstovs Morgcnrode
Og saadan hist paa DanmarkS lille

Man maatte finde mig i DodenS Blund
Med Oiet heftet paa de solvblaa Bolger!
N ilh e lm B irkedal-
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D u Plel i Hav, hvor Siet sig forlyster
Og Lanken ginne dvcrler, sijonne LN

D it Pyntespeil er dig den blanke Dove
Og fielt, forfcrngelig du speiler dig.
Farvel du S , hvor ikkun Gl«den bygger

la C o ur.
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Tillirg
Stege Sogn.
Stege Kjobftads Jorder.
Skde 37, 68, 79.

Del er foran bemerket, hvorlrdes Stege Byes
Borgere oprinbeligen saagodtsom ndelukkende sogte deres Erhverv ved Fifleri og Sofort, og at de ferst efterat der ved forfljellige tilstobenbe Lmstomdigdeder dar
gjort dem betykeligt Afbrcrk i denne Ncrringsfyssel,
uobtrnngne lagde sig efter Agerbrng.
Allerede 4535
flicrnkebes „Vestbale- og Desthalehang mrd Eng og
Skov til Stege Borgere for evig Tid."
Hermed ta»
imiblertid tog kun foriiemmrlig meneS den Deel' af
Ulvshale, der nn kaldes Horsiurs, eti stör Eng, der
nkgjsr den vestlige Trcl af llloshale. hvilket ogfaa
fremgaaer teraf. at kenne referveredes Stege By i
Conditionerne til Lantets Salg 4769.
Denne Eng
har hidkil utelnlkrnde vcrret benyttet til Grcrsgang.
Efterat Stege Borgere 4627 havde ansegt Chri
stian den 4de om Tilladelse til at indhegne noget af
det Byen onigivende Overdrrv til Scrkeland, beflikkedeö
under 28. Decbr. s. A. en kgl. Kommission til at foretage
det Fornsdne i denne Sag. og 4632 lagdeS da 462
Tdr. Land af Overdrevet Nsdst een under Byen paa
Vilkaar, at Borgerne fluide „bygge dereS Hufe smukke
14

af brrrndtc Steen og saaledes altid holde dem vedlige".
Under Rodstenrn var indbefattet Fa a r e l u k k e t og
N n m a r k , hvilke tilligemed Nordremark udstiftedes
1814. Ved Auktionen over de moenste Godser 1769,
kjobte Stege By Resten af Ulvshale — 577 Tdr. Land
for 1425 Rd. og Hegneden for 2260 Rd. Den forreste,
Byen ncrrmest liggende Deel af denne udstiftedes allerede
1814, inedcns den til UlvShale stodende Deel —
Baghegneden — sorst udstiftedes 1864. Forhegnedeu
bestaaer nn forstorstedelen kun af kvltiveret Agerjord,
medens Baghkgneden endnn meest henligger til Grcrsgang. Denne bestaaer neinlig, ligesom Ulvshale meest
af Sandbund beklcrdt med Grousvcrr.
Nettighederne
i Ulvshale henfores kil viöse Hoveders Grcrsning —
4 a 500 — og fordeles iinellem Eiendonisbestdderne
i Forbold til de respektive EieudommeS Gruuddele og
Enge.
UlvShalerrttighederne ere imidlertid Tib efter
ondtu borlsolgte fra en betydelig Deel Eiendomme:
Hantelöbuiet Hage «i S o u har saaledes tilkjobt stg
et overveirnte Antal Gruuddele og ere nu storste
Lodseierc brr. Efter Ha g e s er Kammerraad P u t t fercken i Besiodelse af flest UlvShalerettigheder.
Siden 1836 har man begyndt at indfrede Skoveu
i Ulvshale. der nu udgjor omtrent 150 Tdr. Land med
en frodig Trcrvcrrt af Bog. Eg, Linde og Naaletrcrer.
1697 fanttes i Ulvshale Skov 2500 störe Ege og
100 Boge, rndstjondt DenS Skove vare blevne i hoiefte
Grad edclagte under GardenS Jndqvartering.
Fra
1685 —97 var der saaledes foruden den befaledr Skov-

211
hugst, ferldet 26,154 Ege» og Bogetrcrer.
Skovrn
ftaaer paa en af Nullrfieen og Sand dannet Havstok
— fornemmelig paa Nyggen af Bolgerne, medens
Bolgedalene, hvor de brede fig lidt. givc Plads for
smaa Moser, der levere en flet Torv. mm maastee
gavne meget ved at holde paa Fugtigheden og saaledes „scrtte Trcrerne ijland til a, finde fornoden Ncr°
ring paa den karrige Jordbund." Ester kgl. Befaling
blev 1697 Stege Ladegaard netbrudt og af denS priviligcrede Iorder 51 Tdr. 4 Skpr. Harlkorn, Riisog Molle,narkm. dcelke i 16 Lotder, hver paa IZsTd.
Hrlk., fom overlodeS 16 Borgrre i Stege lil Brug
mod en aarlig Afgift af 6 Ndlr. pr. Lod — iovrigt
aldeles stattefri. I Konge^ og Kirketiende stulde svares
6 Tdr. Nng 6 Tdr. Byg og 4 Tdr. Havre.
Disse Lodkrr bcrre endnn Navn af Sertenlobder, men
ere iovrigl af iorstjellig Stsrrelse eftcr ZorderneS Be
staffen ded
A f Serlenjorderne eier nu C athrin e da l.................. lO
Puttsercken................................................................. 2
Hage L - o n ...........................................................1^
Llagter Ehr. Olfen . .............................................. Z
Nykjobing Skole....................................................... 1
Friedrnreichste FideicommiS.................................... 1
Freinbrles blev af RiiS- og Mollemarken 9 Lodder a 1 Td. Hartkorn deelte imellem Borgermefieren,
lo Naatmoend. Byfogden og Bystriveren. De to fidste
Embedcr ere endnu tillagte respective 56 og 20 Tdr.
Land af tiSse Iorder, der lilligemed PrcrstegaartS Jor14*
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den dena'vi.es Embedsjorderne. Byfogden har deöuden
i Ulvshale 2 Englodder paa 15Z Td. Land. Byfogrdtokkerne, Lystriveren 1 do paa
Td. Land.
En anden Deel af Ladegaarbsjorderne. Bjornshoimarkrn, 13 Tdr. 3 Skp. Hartkorn udskiftebes til
21 Gaarde i Udby, hver med 7 Skpr. Hartkorn og
eu aarlig Afgift af 4 Rvlr. pr. Td. Hartkorn. Fortidkn har Udby et Hartkorn af 112 Tdr. 5 Skp. 1
Fbk. H Alb. I Ulvshale har Udby Gaarde et scerstilt,
nordost for Skoven beliggrnde Overdrev af Hartkorn 2
Skp. 3 Frk 21 Alb., der benyttes som fcrlles Grcesgang Mt? Undtagelse af 5 Mcrnds Part, der er udfliftet.
C a ! h r i n e d a l er en toet osten for Stege ved
Noret smnll beliggende Gaard. Den har en 2-EtagrS
Hovedbygniiig med gode heiistgtssvarenre Udbygninger.
Gaarden er bygget af Kammerraad P h a ff. der tilkjobte stg 7 af Scrtenlokderne, 1 7 ^ Tdr. Land af
Stege gamlc Embedßjorber. samt Iorderne af en nedlagk Gaard i Udby. En senere Eier, Major P lum,
bar endvidcrr kjobt 2 Srrtenlodder og deniits Son, den
ialt har et Areal af 200 Tdr. Land, ffyldsat for 25
Tdr. Harilorn.
T il Cathrinedal Hörer desnden en Smedie og nogle
Hnse. samt 1 Part af Kjrldby Kirketiende og Retligdrder i Ulfshale. T il G. Hörer en smuk Have og en tilliggeiide lille Lund.
Af storre Gaarde i Stege Sogn kan mcerkeS

213
N e b e l le g a a r d. vest for Stege — med r,i smnkt
beliggende elegant Hovedbvgning. Gaarden er sammenlagt af 2 Bondergaarde fra Nebbele, har et Areal af
00 Tdr. Land med 12 Tdr. Hartkorn. Paa JorderneS
Forbedring anvendcr nuvcrrrnde Eier Meget.
K o s t e r F c r r g e g a a r d ined 120 Tdr. Land,
samt De» Lindholm, der benyttrs til Grcesning og
Hoflet, og Egholm.
Gaarden bar 15 Tdr. Hart
korn og smukke nvopferte Bygninger. Den kojtede ved
Ndste Talg 1855. 75,000 Rd. Indtcrgten as Fcrrgerettigheden anflaaes til omtrent 2000 Rd.
H o v e d s k o v B y med knn to Gaarde. der ere
de storste og bedste Bontergaarde paa Moen, samt ^
Gaard og 2 Parcellrr, der tidligere nkgjorde en tredie
Gaard.
Stege SognS kongetiendevdende Hartkorn er tilsammen
568 Tdr. 5 Skv. 3 Fdk. Z A lb .; Matrikttkerrt Kongetiende, 64 Tdr., Hörer til Klintholm.
Prcrstrtienden
udgjor: Hvebe 32 Tb. 4 Skp. i ; Fdk.. Nng 62 Td.
Byg 138 Td. 6 Skv. 2 Fdk.. SCrler 25 Tdr. 1 Skp.
1 Fdk.. Havre 28 Tdr. 2Z Fdk.
KjobstadenS Udgifter vare i 1864 til Fattigvoesenet
2000 Rd., Skolevoesenet 2800 Rd., Commune« 4.470RV.
LandsognetS: til Faltigvcrsenet 2.188 Nd., Skolevcesenet 1.840 Nd., Commlinen 1.176 Nd.
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Damsholte Sogn.
M arien borg G aard og GodS.
lS . 89.)

Hovebgaarden Marienborg tor utvivlsomt ansers
som kn af Kongerigets bedste Gaarbe.
Det den
underliggende Bondcrgobs bestod, da det 1821 kom i
den nuvoerende EierS Besttdelse, i 90 Gaarde og 200
Hufe. Baabe Gaard og Gobs vare efter gl. M atr.
ansat lil 71 Tdr. 2 Alb. frit og 447 Tdr. 6 Slpr.
I^K Ftk. ufrit Hartkorn, samt 5 Tdr. 6 Skpr. sri
og 3 Skpr. 2 Fbk. 2 Alb. ufri Skovstyld. Bondergodset var beliggende i D a m s h o l t e , Ph a n e s j o r o
og St ege Sogne. I Damöholte Lverne Ebbelncrö
og Frcrnterup, i hvilken stdste dog o Gaardc vare
Selveiendeni, men Herlighedsretten tilhorte Marienborg,
der opkroevrdr Skalier og havde Skiftejurisdikiion ; enb»
vibere ^ind. Sprove. Noddinge og DastencrS. Lillelind.
Lisebv og Nyt^.brk. bvilken stdste By tildeels er rk
Fiflerlrie og bar kun smaa Lodtrr. ) P h a n e f j o r b
S o g n Böen Leerbrk med 5 Gaarde. der knn sorrekkede
balvt Hovrri; i Stege Lvgn Byerne Linbemark og
Ncbbele
Indtcrqterne af bette störe Bontergods var dengang boist nbetydelige: i Almindeligbed 4 a 6 Tdr.
Korn vr. Gaard i Landgilde fornden Hov«riet, der blev
sorreltet til Hovedgaarten. men hvorfor dog Lintemark
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var fritaget.
Da Hofjoegerniester T i l l e i n overtog
Godset hvilede betydrll'ge Nestanerr paa samme. Bon
derne vare i den Grad forarniede. at Eieren maatte
laane dem baade Fote- og Serdrkorn, uden hvilket
mange Gaarde vilde bave benligget utyrkede.
I 1836 begyndles paa Gaarbmalidshovericts Afstaffelse, hoortil Gaardineendelie dog ei vare scerdeleö
villige, saa at der hengik endeel Aar inden dette fuldstcendigt opnaaedcs. Men fra dette TidSpunkt sporedeS
rn stadig Frei»gang hos Godsets Bonder, hvis V ilkaar nn kan beleg,«es som fcrrdeles tilfredsstillende.
I de senere Aar ere Gaardene, efterhaanden som de
bleve fcrfteledige. gaael over lil Arvefcrste, saaledes lil
Dato ialt 39.
Bklingelseriie for Salgrt l)ave i Alnmidelighed voeret folgende: Halvdelrn af Arvefcrstesilmittkn er sal fast saaledes. al den ene Halvdeel forreittes mrd 4 p C . pro änno og Neste« med 1 Td.
Bvg efler Eapitelstaxt for hvert 1tX)Rd. Den andeu
Halvdeel udbetales i visfe Aar eller indestaaer i Eie»doinllieii nied 4 pEl. og paa et halvt Aars Opstgelse.
Lide»
vrdgaard
den
og

i

Hoverr'ets Aflosliing

ogsaa gaaet

er

nu

alle

Heiisernder

freni j

fnldfltr«itig
i

er Marienborg Hoen overrastende G rad;

drainet

og

merglet,

en ganste udmoerket D rift.

F r er n d e r n p g a a r d udgjorde i st» T'd
2 samiuklilagte Bonbergaarde fra Froendernp; denne
Gaard blev for en Deel Aar stden i en holst forfaldcn
Tilstand indlagt under Marienborg Hovedgaard. der
nu har et Tilliggende af 1065 Ttr. Land, hvoraf dog
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omlr. 100 Tdr. Land ere Mose. Den er for Tiden
inddeelt i 7 Marker, hver paa 105 Tdr.Land, foruden
flere mindre Bimarker og en Faaregrcrsgang. Af Eng
haves 100 Tdr. Land.
Gaardens Bestellung er 200
Kser foruden Ungqvcrg og 700 Sik. F.iar.
I Trebiverne as dette Aarhundrede oprettedes Meierigaarden E g e l y k k e . Dens Iordtilliggende brstaaer
af^ fraMarienborg benlagte Marker, en tibligere Kohavr,
SlotShavur kaldet, 1 Gaard fra Frenberup, 1 fra Lil
lelind, samt flere tilkjobte Iordsiykker.
Denne Gaard
ansees som den bedfle paa Moen af lige Stsrrelse.
Den har et Areal af 324 Tdr. Land, og Bygningerne,
der i de senere Aar ere opferte af Hofjcrgermester T ri
te in, ere utmoerkede.
Etuebygning gives dog ikke.
Gaarden drives af en Forvalter for Eierens Negning.
Egelykke har stcrrke l r-de Ivrder med Mergel-Undrrlag;
de ere i stcrrk Gjednings kraft, udmcrrket kraftfulve
og alle fuldflcrndlgk drainrde.
Iorderne til Marienborg ere mildere men fortriN'
lige Kornjorder, der ncesien aldrig siaae feil, men i
Gjennemsnit give rig Asgrode. Gaarden ligger scerdeles beqvemt for sine Iorder. For faa Aar siden er
Meierret nvt opfert med en sjelben smnk Kjcrlder og
— Dampapparat i Bryggerset.
Det hele Meirrivtesen, hvorfra Ballen i en nnderjordist Rende ledes til
et ligelebes nyt opfon sortrinligt indretkrt Svinehuus
— kan betragtes som Monster i sit Slags.
I Fortindelse med Haven staaer den faakaldte
Dyrehave, der nu er beplanket og i ffjon Opvcrrt.
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Gruuslagle Brie afgive behagelige og ffjonne Spadseregange. I Forening med Haven og de „ye Anlcrg
paa Leerbeks Banker er der saaledes ialt circa 150
Tdr. Land, der danne et storarlet og smukt Parkanlcrg.
Skovene til Marienborg indeholbe nu — rfterat
den tidligere Dyrehave er indtaget til Fredstov og betydelige Platttninger ndforte paa forhen jkovlose
Iorder — 600 Tbr. Land, der veb omhyggelig Kul
tur under den nnvcrrende Eier ere bragte i fortrinlig
Stand og levere blandt de moenske Skove det reneste
og bedste Brcrnde.
S p a r r e S ni i n d e er cn Bondegaard fra Ebbelncrs.

I sin Tid folgte den afKanimerherre C a l-

met t e til Inspekteur Sp a r r e . Her findes en grnndmnret Stnebygning og cn ret net Haue. Dens Iorder,
circa 80 Tdr. Land, ere i megrt god D rift. Her fin-des en ndgravet Kcrnipeboi med enkelt Kammer, samt
flere Steenminder fra Oldtiden.
Byerne Noddinge og Lprove have i Almindelighed lettere Iorder. men ved omhyggclig Behandling
have de efterbaanden modtaget saadanne Forbedringer,
at der nu findrs fortrinlige ftorre Bondergaarde.
Len Borren Hörer til sidsincrvnte By. Den udgior
104 Tdr. Land, er deelt imellem Gaardmerndene og
baoeS deelS i Frst,. deels i Arvefcrste. DamSbolte Sogns
Konge- og Kirkeiiende. der hver er matriknleret 56 Tbr.
og har 517 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk. Z Alb. tiendeydenbe
Hartkorn — ries af Marienborg.
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Sognets Udgifter i 1864 vare til Faltig». 1822
Nd.. Skolev. 922 Nd., Kommune». 1456 Ndlr.
Damsholte Konge. og Kirketiende udgjor (in
lura): Hvede 65 Tdr., Nug 42 Tdr. 2H Skp., Byg
131 Tdr. 5^ Sk»., TErter 15 T d r, Havre 1 Td. —
Contant 103 Ndlr.
Ester Capitelstart udgjor den: Hvede 39 Tdr.
4 Skp.. Rüg 254 Tdr. 5 Skp., Bug 371 Tdr. ^ Llp.
SErter 12 T tr. 4 Skp.

Phanefjord Sogn.
Sou, Lite 93 anfort find.s i dette Sogn et au>seeligt Areal Sko». 0'ronvrdskov. bvis nordostlige Deel
kaltes Umpebaven. samt Buitrb.ks Sloishave. i hvilkc
Skcve Goti'cks Bonder haue lige Anteil og hvoraf de
ikke blot bave fornotent Brandsel. m.u ulkige rn aar-lig Pengeindtcrgt. Jorderue i Sognrt rre af meget
forstjellig Lcfkaffenbet. Saalcdes cre Vindrbeks Agerland lcrede cg muldcte. medens f. Er. det til Haar
bolle. Asteby og Leerbtk for rn Deel kaldrr lct og fandet.
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Fortrinligt Torveficrr findeS flere Steder i Sognet.
SognerS Ndgifter vare i 1864 til Fattigvcesener 1954
Rb., Skolevcrsenet 1992 Nb., Kommuneafgi'ter 978 Nd.
Phanefjord Prersteriende udgsor: Hvede 41 Tdr.
^ Skp. ^ F tk. Nng 103 Tdr. 7 Skp., Byg 259
Tdr. 4 Skp. i z Fdk. Mrker 9 Tdr. 7 Sk. 3 Fdk..
Havre 6 Tdr. 3 Skp.

KjeldLy Sog«.
, S . 95.

Den

fiorfie Avlsgaard i Sognel er K l o s t e r -

s k o v g a a r d e n meb 230 Tdr. Land forstorüedelen
gode Mnlbsorder. dog ere 40 Tdr. Land, der er lagse
lil Gaarden sra Nordfeld, ficrrkc Leersorder ) de senere
Aar har brnne Gaard. der, so,n anfork tildorer Nord<
selds Eier og drivtö for denncs Negning. modkaqet
betvdelige ^orb< dring,r. Bygningerne ere nye og sar»
delcs hsnnglsnilröjlgt indrettede. Ierderne i stcrrk G jotningskrasl o.i gjcnnenigaaende Training og Mergling
fcretager. Bescrlniugrn
Del sanilede Harkkorn er
Oprindtlig var den en
UUeniark, paa c. 70Td.

er 35 Koer og 250 Faar.
19 Td. 2 Skpr. - Fdk. 1 Ald.
alniindclig Bondegaard sra
Land, da den kjobteS as en kid-

ligere Eier af Nortfelb.
L a n ds l e d g a a r d. der findeS onitalt S . 96,
bar foruden det opgivne Areal omtrenk 6 Tdr. Land
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Geplante! med Skov as den nurcerendeEier, samt rigkligt
Torvrstcrr deels i Gaardens Moser, deels i 2 Parker paa
Raabylille So. Alle til Gaarven hörende Bygninger
opferte af nuvcrrende Eier, Kammerraad S c h n iith ,
ere gode, henstgtsincesflgt indrettede og vel vedligeholdte. Onurent alle Iorderne ere drainrde og i foririnlig Trist. Der hrldes 50 Koer foruben Ungqvoeg,
50 Faar. 12 Hefte.
K j e l d b y P r c r s t e g a a r d , hvis Jorder höre
til de didste vaa Den og ndgjore et samlet Areal af
93^Z Tdr. Land, har nye og gode Bygninger.
T il
Avlingen Hörer en ved Nvret bcliggende ypperlig Eng,
samt 13 Tdr. Land i den 4 M ü l fra Gaarden liggrnde Magleniose. i hvilken over 150 Tdr. Land störe
Mose Kjeldby, UUemark og Sprilsbv Gaarde ogsaa
baue Parker. Et Skovlnkke paa 3 ^ Tdr. Land Hörer
lil Embedet. Ligesoin Iorderne i Kjeldby Sogn i det
Hele maa ansees som ypperlige Kornjorder, saaledes
ere naenlig de til Ulleniarf hörende af ganffe fortrinlig
Beffaffcnhed. Blanbt Sognets Byer har Pollernp der
mindslc Areal, men da den gamle HovedgaarbstartS
Iord endiin Hörer dertil, bodrr deue noget herpaa.
A f Lprilsby. der Hörer under Nordfeld. ere 2 Gaarde
overgaacde til fuld Eiendom. Odder mose, i oelbre
Titer et anseeligt Fifferleic, udgjor nn 2 Hnse med
omtrent 10 Tdr. Land ved sondre Strand.
Kjlldby
Sogns Kirferiende eies af et Interessent stab. Frn
Hage, Froken B Ha g e s Legat, Proprietair P l u m
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til Cathrinedal og Kaininerraad S chm i th til LandSled.
hver ^ Deel.
Saavkl drnne soin Prcrstetienben ere
fastsatte ved frivillige Overeenskoinster til 51^ Td.
Hvede. 41^ Td. Nng. 27-1 Tdr. Byg, 24jf Tdr.LErter.
10 Tdr. Havre for hver. og betases deels in nslurs,
deelS efter Capilelstart.
Kongeiienden .er fastsat til
272 Tdr. 2 Skpr. Byg. der betales efter Capitelstort,
og kilfalder, som S. 100 an fort. Sogne;)rcrsten veb
Varton.

Elmelnnde Sogn.
<S. 10!.)

s^ra H o v e d g a a r d e n N o r d f e l d . hvortil oprindelig horte 69 Bondergaarde og 105 Hufe, er hibtil
bortsolgt lil ree» Eiendom 36 Gaarde og 54 Huse
med samlet Harlkorn 224 Tdr. Salget er steet paa
soerdeles billige Vilkaar. hvorom den Omstcrndighed ogsaa
vidner. atKjoberne stuntoni ved Talg af en Parcel fra
Gaarden have knnnet opnaae dens fnlbe Kjobesnm herfor.
Nordfelb Hvvedgaard, hvis Areal og Hartkorn
forhen er angivet. er indbeelt i 6 Soedemarker med
gode, stirrk lerrte Jorder. der under nogenlnnde günstige
Veirforhold give udmcrrket Afgrode. Ded de tilliggende
Enge i Lonwse, Borret'o og Gammelso er den Ulempe,
at de ere langt fjernede fra hinanden og tildeelS fra
Gaarden. Under alniindelige j^orhold kan her hosteS
circa 300 LcrS Ho.
T il Gaarden holdes 160 Koer
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soruden Ungqvceg og 6 —700 spanste Faar, 30 Stkr.
Hefte. Initllem de vestre Marker og Gaarden ligger
Fredstoven, der saaledes maa passercs forat komme til
disse; dog raader en ny anlagt god Bei meget Bob
paa tenne Ulempe.
Gaarden ligger iovrigt godt for
sine Iorder.
Lkovene. 370 Tdr. Land, ligge imod
Syd og Veft. NordfeldS Bygningsr er for UddnseneS
Dedkommente gode, hvorimod bette ikke kan siges hvcr»
ken om den saakaldte Hovedbygning eller om ^orvagter»
boli'gen. der begge ere gomle og brostfceldige. En
ny indrettet Mtekkekscelter svarer til NntidenS Fordrkngrr. Selreierbyen Naadylille var den sorfte By, der
ndsiiftedrs herpaa Landet. Denne Forretning lrdkdes
af Bonden L a r s Hansen dersteds som Formand,
hvorfor ban bcrtredeS med Landhuusholdningsselflabtts
Fortjenstmedaille.
Alle Gaardene paa een ncrr
ndstyttebes og ligge godt for deres Joiber.
T il
Gaardene. bvis Areal er imellem 30—40 Tdr. Land.
Hörer endeel Hovedgaardstart fra Godset Nr. 3. der
dog ligger flilt fra dlsse. samt störe Torvemoser paa
Raabylille So. Endeel Udflifminger Hove senere sun»
det Sted ved öyen, og de mange jordlose Hnse. der
Lid efter anden ere opferte, have soranlediget Tilstytning as mangx fatkige Familier til Byrde for SognelS
Faltigvcesen. Prcrstegaarbens Avling er 52 Tor. Land
god Jorb. Kalbet er benisicrret med Konge- og Kirketienden. som ved indgaaet Forening er ansat til 17
Tdr. 34 Skp. Hvete. 114 Tdr. 1 Skp. Rng. 393
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Tdr.
Skp. Byg. 13 Tdr. 3^ Skp. LErter, 11 Tdr.
5 Skpr. Havre. Kirketiendkn kies af Klintholm. I
Sozi,et liggrr störe Lurcgaard tat til Nordfeld med
Hartkorn 6 Tdr. 2 Skpr. 3Z Älb. udmcrrkede gode
Jorder og en liste Bogcstov. Sognets Udgiftrr vare i
1864 lil Fattigvaseiikt 1207 Ndr., Skolevasenkt 1598
Ndr., Koninmnevirsenet 1214 Ndlr.

Borre Gogn.
ls . 107.)

Ded Godsernes Talg 1769 solgteS Aalebcrk By,
der bestod af 16 Gaarde. til Beboerne selv modFulbmckglig paaAmtstnen, Jydtm annSC aulion. for5257
Rdlr. 8 ß. Da Bonderne imidlertid ikke künde pro>
stere drn inden 24 Timer lovede Afbetaling, stk
Jybtmann Kjobet ovkrfort paa stg, nedlagde derefter
2 af ByenS 16 Gaarde og opferte 1773 paa disses
Jorder tilligemed noget Hartkorn fra de andre Gaarde,
A a l e b e k g a a r d , som 1808 af JpdtmannS Enke
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solgtes til NordfelbS Eier, Kammerherre D ü l o v

for

35,000 R dlr.; ved Godsets Salg 1820 medfulgte den
i Kjobet. Aalebekgaard har udmcrrket gode stcrrkr
lerede Jorder. Aiipart i Somose, Kämpen og nogle
Enge i Borre Mose, samt en tilliggende Skov paa
30 Tdr. Land; til Gaarden haves en Bescrtning af
40 Koer og 400 Faar As Aalebek By er 7 Gaarde
overgaaede til Eicnbom. Byens Jorder ere fortrinlige
eg Loddrrne störe; nogle Udflyttere endog indtil 100
Tdr. Land.
Borre Prcestekald har et Jorotilliggende af 28
Tdr. Land med foririnlige Enge, men fjernt tra Gaar
den.
Kongetienden, der tilborcr Eieren ^>f Nordfeld og
er matriculeret for 45 Tdr. 6 Skpr., har i Tiende
49 Tor. 6 Skpr. Hvede, 51 Tdr. 2 Skpr. Rüg, 163
Tdr. Byg. 37 Tdr. 54 Skp. Havre. 37^ Td. SErter.
Kirkelienben. der horcr ijl Liselund, matriculeret til
45^ Td., har i Tiende 49 Tdr. 6Z Skp. Hvede, 53
Tdr. Rüg. 170K Tb. Byg. 37Z Tb. Havre, 37^
Td. SErttr.
I Sognet ligger Tiendegaarden, med et Areal
Ager og Eng paa circa 100 Tdr. Land gode, men
stre Jorder; den horte tidligere under Klintholm, men
er nu overgaaet til Eiendom. Sognets Udgifter vare
i 1864 til Faltigversenet 742 Rdr., Skolrvcrsenet 1359
Rrr., KommunevEienrt 170 Nblr.
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M agleby Sog«.
(S. HO.)
I bette Sogn findes H o v e d g a a r d e n K l i n t 
Hol m med c. 430 Tdr. Land Ager og c. 30 a 40
Tonder Land Torvemose; og henimod
70 Tdr.
Hartkorn.
Jorderne ere i Almindelighed meget hoie
med mange og betydelige Bakker, der i hoi Grad besvcrrliggjor Dyrkningen.
Gaarden blev dreoet med fuldt Hoverk til 1853,
og Bonderne vilde endogsaa den Gang meget nodig
afstaa denne Betalingsmaade; men det var paa hole
Tid at denne Drifisbrng gik dort, da Gaarden led
betydeligt dernnder. Bygnittgerne, der ligge i Hot Grad
ufordeelagtigt for Jorderne, ere iovrigt alle grundmurede og solide, men lade dog endeel tilbage atonske
med Hensyn til NntidenS Fordringer.
Det künde menes, at de oste paafaldende Hoiver
bestode af lette og maadelige Jorder; men dette er saa
langt fra at vcrre Titfceldet. at bisse endog paa mange
Steder ere hoit matriculerede, ligesom man ogsaa her
ikke sjeldent trcrffer gode Leerjorder.
Faa Steder
trerffeS ,n saa moerkelig UovereenSstcmmelse i JorderneBonitet som der, da saagodtsom alle Jordarter undertiden knline finde- paa faae Tdr. Land. Gaarden er
merglet stcrrkt, afgiver knn lidet Straa, men gode
s70ld. I det Hele er, KlintholmS Jorder ntoivlsomt
bedre, end man ved loselig Beskuelse ffulde tro; men
Grcrsset slaaer i torre Aaringer oste feil. Jorderne
15
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ne i hoi Grad fyldte med Stene; de ne til D rift
inddeelte i 7 Marker, hon paa c. 62 Tdr. Land. Hollcrndnirt n paa 120 Kon, 32 Slkr. Ungqvcrg og af
Faar holdes 450 Slkr.
Del til Gaarden hörende
Bondergods er omtalt Pag. 100.
T il Klintholni Horn S t e e n g a a r d e n, beliggende
loengere mod Vst. i Klintestovens sydlige Kant,
non Klinten. Jndtil 1803, da denne AvlSgaard
ovfortes — Laden af Kanipesteen — var dens
Jordtilliggende, 106 Tor. Land, hvoraf circa 90
Agerjord — overladt Businge Gaardm. til Brug mod
en aarlig Afgift af l 4 j Rblr. Jordnne ere meget lette,
hoie og med stcerkt Undnlag af Kridt. De Bakkn,
som findes hn, söge dnes Lige i Steilhed og Loengde,
og som Folge af dette volbsomt knpnede Terrain
Höstes der kun faa Fold, ligesom GrcrS ncesten ikke
findes. Klintholm har det storste Skovareal af de
moenste Gaarde, henved 1100 Tdr. Land. Paa de
tidligne aabne Steder paa Aborrebjnget og forstjellige
Punkter i Klintefloven har nuvcrrende E in , Hr. Kammerherre S c a v e n i u s , anvendt betydelige Summer ved
Beplantning af dette c.400 Fod hoie Terrain, hvor der
de fleste Steder findes rn meget fljon Opvcrrt, fornemmelig
af Naaletroen. — M a g l e b y P r c r s t e g a a r d ,
der liggn toet ved Kirken, blev for omtrent 11 Aar
fiben opfert af ny. da den gamle brcrndte.
Den til
Embedet hörende Avling, 6 9 ^ Tdr. Land, hvoraf 10
Tdr. Land ene brngeS til Groesning. har en Ubstrcekning af c. A M iil, et synligt BeviiS paa en siet Ud-
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stiflriing. Sogiiets Prcestetiende er 34 Tdr. 4Z Skv.
Vyg. 73 Tdr Nug, 137 Tdr. 4Z S lp. Byg. 60 Tdr.
Havre, 50 Tdr. 6 Clpr. Wrier, 1 Td. 4 Skpr.
Dikker, som svares deels i Penge, deelsefter Capitelskart.
3 Sognet findeS 2 Frederik IV Skoler, i Magleby
og Mandeinark; ti'l for/Incrvnte Hörer en Jordlod paa
3 j Td. Land, og Lcrrrren har desuden i aarlkg Lon
70 Tdr. Byg og 36 N tlr.
Mandemark Skole har
4 Tdr. Land, 70 Tdr. Byg aarlig og 12 Ndlr.
Sognets Udgisler i 1864 vare til Fattigvcrsenet
744 Rdlr., Skoleucrienet 1050 Ndlr., Kommunevcrsenet
825 Ndlr.
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