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KØBENHAVN - NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

Stege by ved år 1800.

FORORD
forrige bind af Møns historie var næsten helt optaget af,
hvad man kalder storpolitik, grundet på, at det var Mønske
mænd og begivenheder, der greb stærkt ind i rigets historie;
jeg forsøgte da at stille nogle af de optrædende statsmænd i
rigtig belysning og er egentlig ikke blevet modsagt af kritiken.
Jeg gjorde da opmærksom på, at jeg havde været nødt til at
lade en stor mængde lokalstof henligge til senere behandling.
Det er dette, som jeg nu vilde prøve på at indhente, idet jeg
fortsætter, hvor 8. bind sluttede. Det resterende stof falder i 3
grupper: Borgerlige forhold i Stege, landets salg med dets føl
ger og Møns skove. Men stoffet er samlet til meget forskellige
tider og fra mange kilder og er derfor mere spredt, end det
behøvede at være, og jeg er nu for gammel til at omarbejde
det, må nbjes med at gengive, hvad kilderne fortæller, og de
er væsentligst lokale. Af samme grund bedes undskyldt, når
der findes nogle gentagelser, som jeg har ladet stå, da de ikke
kan skade forståelsen, mens henvisninger kan undgås.
Fra arkiverne i København vil der sikkerlig kunne hentes
mange flere oplysninger både om stort og småt. Af sporgsmål,
der bør kunne besvares, skal jeg nævne: Hvorvidt har den Hol
stenske kobbeldrift spillet nogen rolle på Møn ved overgangen
fra fællesskabet til særeje? Til det 19. årh. henhører gennem
førelsen af udskiftningerne, som ofte måtte gores om. Hvor
ledes har de udflyttede gårde ligget i de tidligere landsbyer?
Jeg er således nået til år 1800, og længere kommer jeg
vel ikke. I årenes løb har jeg dog også samlet adskilligt stof,
der rækker ind i det 19. århundrede. Ofte har jeg indbudt
et
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gamle folk, som havde noget at fortælle, til Rødkilde; så havde
vi hele dage travlt med at fortælle og skrive ned, ofte morsomt;
det opbevares nu her til fremtidigt brug.
Atter i år har jeg den glæde at kunne takke min gode ven,
arkivar Marquard ved rigsarkivet, for hans udmærkede hjælp.
De af mig benyttede lokale kilder vil nu blive indsendt til
Landsarkivet.
Rødkilde, 18. April 1926.

F. Bojsen.

ca. 30 år siden fandt jeg på rådhusets loft i Stege en
mægtig bunke papirer, som senere blev indsendt til lands
arkivet. Det tog adskillige dage at gennemse det hele. Det
allermeste var uden påviselig interesse; men der fandtes dog
også meget af lokal og personalhistorisk betydning. Papirerne
stammer mest fra det 18. årh., dog også nogle ældre og yngre.
Det er væsentligst skattelister, taxeringer (af de 3 taxereborgere),
regnskaber, regninger, breve og notitser, men intet så fuldstæn
digt, at der derpaa kan bygges nogen egentlig statistik. Byen
var inddelt i 4 fjerdinger, Østre, Vestre, Norre og Bøttefjerding,
som her betegnes ved 0., V., N. og B., se herom nærmere i
Stege bys bog.
Den vigtigste oplysning er, at der gentagende udtales, at
alle „vængerne“ i tidligere tider havde været bebyggede, for
mentlig i byens storhedstid i middelalderen. Der tales stadig
om øde byggesteder, ofte begrændsede af stengærder. Lands
dommer Christen Balzersen havde i slutningen af det 17. årh.
opkøbt alle 3 vænger. På auktionen efter hans enke var de
købt af provst M. Reenberg for 501 rd., og ved hans bortrejse
er de overgået til forvalteren Hans Petersen og derefter til Jens
Jensen Hage, hvis efterkommere har besiddet dem indtil vor tid.
Stadens inddeling i 4 fjerdinger kan ses på kortet i slut
ningen af Stege bys bog. Af de foreliggende papirer ses også,
at den kommunale ordning hvilede på de 4 fjerdinger, Østre,
Vestre, NOrre og Bøttefjerding. Det sidste navn har ikke noget
med „Bøtte“ at gore; det er utvivlsomt Bytåen, der mest bestod
af de ubebyggede vænger, som også kaldes forte, fortå og
endelig fortov. Fra den oprindelige fiskerby ved Langstræde
førte Dragestræde ud til Bytåen, o: vængerne, hvor kreaturerne
blev draget ud og ind fra græsgangen, der lå i fællig. Ordet
fjerding skrives også „fjerred“, som vistnok er en sammenblan
ding af fjerding og herred.
or
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Skönt störste delen af navnene tilhører ukendte personer,
kan det dog have personalhistorisk interesse at se, hvorledes
beboerne var fordelt mellem de 4 fjerdinger. Efter skön har
jeg her af papirerne uddraget en mængde navne, hvoraf en del
er kendte andetsteds fra. Her anføres i regelen kun navnene.
Årstal,

østre fjerding,
0.,
begrændses af
ladegården og
Møllestræde.

1632. Margrethe Bruns
i byens stræde
(nu St. Strandstr.)
1660.
1670. Henrik Degn, Ole
Hage, Apotheker
Terkelsen, Præst
Hr. Povl Olufsen,
hus med have.

Vestre fjerding,
V.,
begrændses af
ladegården,
Torvegade og
Langstræde.

Norre fjerding,
N.,
begrændses af
torvet, Lang
stræde og
Skammestræde.

Byttefjerding,
B.,
begrændses af
Skammestræde
og
Brondstræde.

Anders Stavnbo
Landsbykir
kens gård ved
torvet lægges

Borgmester
Jens SalpeterMads Hansen1)
syder.

Borgmester Ri- Rådmand
Landsdommer til Sfporp Kirkp
kard Villum- Peter Andersen Christen Balzer- pappegojesens gård, Ma- Hegelund,
sens gård med jorden (Skydegister, provst Grev Rantzau
have,
vænget?) bruHans Jensen (senereMoltkes taxt 80 rdl., ges af organiViborgs resi- gård), forvalter 10 øde jorde. sfen Jorgen
dens med haver, Jens Hage,
Lund.
taxerettil 120rd. Christen Balsamt 6 boder og zersens væn
avlsgård 80 rdl.
ger.
„Runddelen“
skandse ved
Dybsbro
stræde repa
reres.

1682. Hr. Niels Jakob Magister Ha fis Borgmester Ri
sen Keldorf*), J. Viborg 4 bo kard Villumsens
præst i Fanefjord der ved kirke have. P. A. Hetil 1696, har altså risten. Den for gelund var
havt hus i Stege rige borgmester höj est taxeret.
0. Ligeså Jens Peter Christen Den røde gård
sen.
Degn fra Hjerte
på hjörnet i
bjerg (Fog), Hen Henrik Petersen rækken. Ialt er
rik orgemester, ved „rundde der taxeret øde
Magister Hans J. len“ i Dybsbro gårde for 1041
Viborg en gård
stræde.
rdl.
med to boder i 0.

1724.

Erik Bilde,
skrædder.

Uden
fjerdings navn
fælleds.

Peter Ratkens
Forvalter
P. Ratken
enke, Ane Cathrine, blev 24. Hans Petersens
Maj 1726 først efterfølger.
postmester i
Stege, men
døde året efter
og blev afløst
af Jens Jensen
Hage.

1) Kendt fra rigsdagen 1660.

2 Møller øst
for Stege.

2) Formodentlig fortydskelse af Keldby.
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Østre fjerding,
ø,
begrænses af
ladegården og
Møllestræde.

Vestre fjerding,
V.,
begrændses af
ladegården,
Torvegade og
Langstræde.

Norre fjerding,
N.,
begrændses af
torvet, Langstræde og
Skammestræde.

Byttefjerding,
B.,
begrændses af
Skammestræde
og
Brondstræde.

Navigations
skolen ned
lægges, bebos
af Amtmand
Ltitzow.

Amtmand Moltke, f 1728, og
Kapellan Johan
nes Bondæus
havde to lige
store gårde, men
den storste var
Hegelunds,
som forvalter C.
Smith betalte
for, Byfoged
Michael Leth,
Jens Jensens
vænger (Hage).

Jan Peitersen
(Tesch) (se under
Reenberg) har 7
gårde, Hr. Jens
With fra Keldby,
Apotheker Eg
holm.

Uden
fjerdings navn
fælleds.

Som bekendt kunde Møns postkontoir 24. Maj 1926 fejre sit 200 års
jubilæum, idet enken efter godsforvalter Peter Ratken, madame Ane Cathrine
Ratken, da blev ansat som postmester i Stege. Da hun døde allerede året
efter, gik posten over til handelshuset Jens Jensen Hage. I årene 1711 til 14
havde amtmanden, grev C. G. Moltke til Nygård, indehavt stillingen som
postdirekteur for hele riget. Postkontoiret i Stege besorgedes senere af byfogedeme Jens Ponik og Ricard v. d. Hårdt. 1 det 19. århundrede finder vi
som postmester i Stege en greve Axel Scheel 1836 til 1849 og den frem
ragende postmand, kapitain C. F. Spdth 1849—1893. I hans tid var postkon
toiret på hjornet af Nygade og Rådhusgade, senere i Anna Marschners ejendom
på torvet og derefter i den gamle Hagegård. Ligeoverfor denne på de gamle
borgmestertomter er nu opført et nyt, moderne posthus.
Årstal.

0.

V.

N.

Apotheker Ter- Postmester Jens Johannes Bonkelsen sælger til Jensen Hage dæus, kapellan.
Egholm.
har købt væn
gerne.
1730. Jan Peitersen
Fru Moltke.
Kornvænge ud etatsrådinde, er
(Tesch)
til
Langstræde.
flyttet til 0.
höjest skat.
Hr. Jens With,
kapellan
Povl With.

B.

Fælleds.

1729.

1732.

Jan Peitersen
Reparation af Reparation af
Tesch, overfor Runddelen ved Skammestræ
des port.
Dybsbro.
mynder.
Brolægning i By
stræde.

Hyrdebo
(Skur) at ud
age ti \Julsahl,
bro at føre ud
og hjem. Lås
til Møllepor
ten.
96 rbd. afgift
af ladegårds
jorden (Sex
tenjordene).
Til vogteren i
Julsahls skov
2 rb. 2 sk.
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1734. Regeringen (Holstein) påbyder, at der skal udmeldes borgere af Stege til at
foretage inkvisition efter brændevinspander og krohold på landet; mulkten
skal tilfalde byens kasse (!) og salair til mændene (!). Heraf opstår hidsige
kampe; bønderne klager over overgreb af borgerne o. s. v., og amtmanden,
generalmajor Galkowski> erkender rigtigheden af bøndernes klage (se Stege
bys trængsel 1769). Tillige spörges, om Nyord og Grönsunds færger behøver
at brygge og brænde. — Organisten Jörgen Lund får 20 rbd. tillæg.
1737. Der gøres forsøg på at få de øde steder bebygget. I selve gaderne fandtes
30 øde byggestæder. Forhandling herom med grundejerne. Apotheker Egholtn
havde midt i Møllegade bygget et forsvarligt apothek (det nuværende?), se
nedenfor, og han magter nu ikke mere. Madame Marthe Jens Jensens har
bygget meget, men må nu oppebie skiftets opgörelse (efter manden Jens
Jensen Hage). I almindelighed lover ejerne at bygge, hvad de formår, eller
at sælge grundene billigt. Madame Marthe kaldes Jans datter (mon Jan Peitersens?).
1740. Byfoged Jens Ponik1} dør. Da blev regnskabet for 1734 revideret.
Den store ildebrand; under denne reddes byfogedens papirer fra hans
dødsbo. Herom mere nedenfor.
Årstal,

Østre fjerding,
0.,
begrændses af
ladegården og
Møllestræde.

1740.

Som enke har
Madame Hage ta
get bopæl i Østerfjerding (ved
Mølleporten?),
men har dog sin
forretning frem
deles i V. Provst
N. Jæger dør.
Egholms ny apo
thek brændte 7.—
8. juni 1740, det
havde 2 etager,
taxeret til 1528
rbd. Han var der
for skattefri i en
årrække.
1743. Der var opført
ialt 48 fag hus
med 10 års
skattefrihed.

') og 2) se foran,

Uden
fjerdings navn
fælleds.

Vestre fjerding,
V.,
begrændses af
ladegården,
Torvegade og
Langstræde.

Norre fjerding,
N.,
begrændses af
torvet, Lang
stræde og
Skammestræde.

I den tidligere
navigations
skole oprettedes
31/i* 1740 et
„manufactur-og
tugthus“, ikke
for uærlige, men
uartige hustruer
og born efter
øvrighedens
kendelse.

Fru Moltke
hojest Skat.
Herredsfoged
v. Hamm, forvalter Christoffer Schmidt,
Klokker og digter Peter Thess.
(se forrige bind
VII).

Ved fordeling
af enge 1734 i
Juulsahler2)
varen eng ble
vet tilovers.
Vangevogte
ren for
Juulsahler
skov fik i løn
2 rb. 2 sk.
Brolægning
på byens part
af Stenbro.

Marthe J. Jen Degn Ratkens
sen Hage havde
enke.
to sonnerJohan Mester Heiteren
nes og Jan som ved tugt- og
svende i sin
manufakturkrambod.Provst
huset.
Jægers enke fik
30 rbd. i pen
sion. Klokker
Glorups enke.

Ambrosius
skovfoged.
Købmd. M. H.
Burg fungerer
som byfoged.
Om flere
enker siges,
at de intet
ejer.

Byttefjerding,
B.,
begrændses af
Skammestræde
og
Brondstræde.
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4rstal.

Vestre fjerding,
V.,
begrændses af
ladegården,
Torvegade og
Langstræde.

Nörre fjerding,
N.,
begrændses af
torvet, Lang
stræde og
Skammestræde.

Byttefjerding,
B.,
begrændses af
Skammestræde
og
Brondstræde.

Uden
fjerdings navn
fælleds.

1744. 13 Købmænd hver
For 16 rbd. Tolder
mue Usvald 8 rbd.
skat. Apoth. Egholm
fri. Jan Jensen
Hage 6 rbd. 4 m.
Karosseskat synes
kun at ydes af tre:
Provst Friedenrich af østerrigsk
slægt 11 rbd.
Forv. Schmith
127i rdl.
Skovrider Zeitler 1172 rdl.

Provst I. Frie
den reich 60 rbd.
Organist Jørgen
Lund 8 rbd.
enke Jens Jen
sen Hage 8 rbd.
3 svende, 1
dreng, 16 ma
troser, 1 karl.
Frøken v. Osten,
Langestræde,
4 m.

Fru Moltke 60
rbd. Herredsfoged v. Hamm
8 rbd. Skriver
Brandt 8 rbd.
Fru Schønebøl
4 m. 13 købmænd å 16 rbd.

Forvalter Christoffer Schmith,
SkovridderZeitler 8 rbd. Møller Weisbach
5 rbd.

For 1744 aflægger Reenberg regnskab
over Stykhesteskat. 250
personer
havde udredet
125 rbd.
Norske solda
ter, indkvarte
rede hosH.M.
Burg, havde
gjort skade
for 16 rbd.

1745.

Mad. Marthe
JensJensens for
højet til 72 rdl.
Ligningen un
derskrevet af Jo
han Reenberg,
vistnok kæmner

1747

Østre fjerding,
ø.,
begrændses af
ladegården og
Møllestræde.

Møllebronden
nævnes.

blev antaget afd.
Nikolaj Smiths
bud forkomsumptionen 1055 rdl.

1748. Byfoged Richard
v. d. Harth holder
auktion efter frø
ken v. Osten i
Langestræde, der
sælges værdisa
ger og bøger, sær
lig Tydske, for
986 rdl., købere
er brødrene Hage,
kapitain Blichfeldt, apotheker
Egholm.
Korrespondance
med stiftsamtmd.
Gersdorf(sz ndf.)
1750. Apotheker Eg Sr. Johannes
holm i gælds- Jensen Hage
arrest i Køben fanger en bissekræmmer.
havn.
Omtale af de
murede begra
velser i kirken.

I en tyverisag Auktion efter
er købmand degn Drejer i
H. M. Burg ak- Elmelunde,
tor og organist
Jørgen Lund
defensor.

Fru Falkenskjold, forvalter
Schmith, Etatsrådinde Moltke,
Herredsfoged
v. Hamm.

Jan Jensen
Hage.

Færgemændene skal
straffes, når de
overfører
andre Jøder
end
Portugisiske.
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Årstal.

Vestre fjerding,
V.,
begrændses af
ladegården,
Torvegade og
Langstræde.

Norre fjerding,
N.,
begrændses af
torvet, Lang
stræde og
Skammestræde.

1753. Jan Jensen Hage
overtager østre
vænge ved Nörrestræde.

JohannesJensen
Hage har over
taget moderens
forretning og
tidl. Richard
Villumsensgård
(se nedenfor).

Ratkens enke
„Oberst Inden“,
formodentlig
enke efter regi
mentschef Dehn
Fru Moltke,
Herredsfoged
Otto Grum.
Forv. Schmith
betalerforHegelunds gård og
v. Hamms enke.

1756.

Skipper Soren
Sorensen Inge
mann i Langstræde. Fra ham
nedstammer
digteren.

Østre fjerding,

ø.,
begrændses af
ladegården og
Møllestræde.

1751.

Apotheker
Mackeprang.

1757. Jan og Johannes
JensenHagem.fi.
1758.

Fru Moltke
Claus Hages
hus.

Byttefjerding,
B.,
begrændses af
Skammestræde

og

Brondstræde.

Sagfører
I. Jydtmann
sigtelse imod
Nyords lodser.
Kristen Borker Hans Schade
har humlehaven Hovedskov.
og østre vænge
ved Skammestr.
Han har for
mentlig også
havt „Borkerhuset“ i Ulfshale.
Ridefoged
Mathias
Schmith, Nygård.

Brev fra Amtmand
Møsting.

Skrivelse om
havnen og Ulfshale (se ndf.).

Forvalter Chri
stoffer Schmiths
enke. Byfoged
Mogens Jørgen
sen, tidl. herredsskriver Apotheker
Mackeprang, (se
ndf.). Doktor Mackeprang, Kor
degn Niels Holst,
SkovridderZeitler

JanJensenHage
har 11 byggesteder.
Johan Reenberg
underskriver
med Jan Jensen.

1759.

Hans Jensen på
Langø klager
(til magistraten)
over, at han har
fået prygl af sin
kone og sviger
moder.

1785.

Senere kendte
Apotheker
R. Smith, Norsk. navne er Gotschalk, Frelsen,
Broholm.

I Byens jorde er
beregnet 212 td.
1. „Skovland“.
1811. Som forligsmæglere nævnes Christoffer Hage og Sparre.

1800.

Kgl. postmester
Niels Bojesen.

Uden
fjerdings navn
fælleds.

Forvalter Mathias Schmith.
Toldforpagter
Sören Holm
i Lendemarke.

Præst
M. Bloch,
Bogø.
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I forrige bind blev det påvist, at næsten samtlige befalings
mand ved den Danske hær i det 18. århundrede var Tydskere,
og Kommandoen gik på Tydsk fra Ejderen til Nordkap. Af
omstående navnefortegnelse ses det, at forholdet i det civile
embedsværk vel ikke var fuldt så grelt, så dog forbavsende nok;
navnlig var så at sige alle hojere embedsmænd Tydskere. For
uden de Hollandske familier, som vi kender fra århundredets
begyndelse, og hvorfra navnene Hage, Tesch, Jan, Peiter, Gert
m. m. stammer, finder vi nu de hojere embeder besat med
Tydskere såsom: Rantzau, Moltke, Kjeldorf, Ratken, Lutzow,
Schmidt(?), Galkowsky, Ponik, v. Hamm, Heiteren, Friedenreich,
Burg, Zeitler, Weisbach, v. Osten, Schønebøl (Norsk), v. der
Harth, Blichfeldt, Jydtmann, Schade, Mackeprang, Gotschalk,
ialt henved 30, hvoraf nogle dog kun er fortydskede.
Fra dette synspunkt forstår man bedst den jubel, hvormed
indfødsretsloven blev modtaget i 1776 (se forrige bind).
Over byfogeden J. Ponik, f 1740, havde borgerne ført
stærke klager; han havde på mange måder fortrædiget dem,
men han fik dog lov at blive siddende til sin død. Værre gik
det hans eftermand von der Harth; der findes en brevvexling,
hvoraf det fremgår, at byfogeden var bleven afskediget på grund
af underslæb i kassen. Men da dette var embedsmænds sæd
vanlige skæbne, har borgerne næppe taget forargelse derover;
de indgår nemlig gentagne gange med andragende til regerin
gen om at få byfogeden tilbage; men får en bestemt afvisning
af stiftamtmand Gersdorf. Det ansås jo for værre at komme
kongens kasse for nær end at drille borgerne.
For nogle år siden indeholdt Møns folkeblad flere med
delelser fra rigsarkivet under mærket „Jens Mønbo“. Deraf
fremgår det, at ovennævnte apotheker A. C. Egholm allerede i
1736 havde fået privilegium på et apothek i Vordingborg, hvis
hidtidige indehaver levede et ugudeligt levned. Det skulde nu
adjungeres til Stege. Men opretholdelsen af begge apotheker
oversteg hans kræfter, og 1739 havde han søgt kongen om
hjælp under form af et lotteri med adskillige forpligtelser, blandt
andet årlig at levere for 10 rd. medikamenter til det ny tugthus
i Stege. Trods stiftamtmandens anbefaling blev andragendet af
vist både af kancelliet og statsrådet. „Herved er intet at gore“.
Året efter blev nøden skærpet ved ildebranden. Brandhjælpen
forslog dog kun lidt. Dog fik han bygningen genopført, som
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den nu står. Men 10 år efter finder vi ham i gældsfængsel i
København. Senere 1756 nævnes som apotheker Mackeprang
og 1785 R. Schmith, Norsk, i Stege.
Af samme kilde kan meddeles et snurrigt andragende fra
en Rasmus Jakobsen, der synes at have været gæstgiver i Stege
med forpligtelse til at herbergere rejsende. Han indsender da
1734 til Kancelliet et andragende, hvori han søger om enerett
til at lave træsko og lerpotter, som han siger ikke var at få på
Møn. Han begrunder yderligere sagen således: „Da på det an
drageren kunde lettes i den byrde med at herbergere fremmede,
som dog sjelden ankom der til øen, men for hvis skyld han
alligevel måtte have senge og kamre stående“. Dog selv på
denne tid var kancelliet forsigtig med at tilstå enerett. Svaret
lød: „Herved er intet at göre“. Hvis der virkelig dengang
savnedes træskomænd og pottemagere på Møn, så kom der ialfald snart nok deraf.

Manufaktur- og tugthus i Stege.
I bind VII, side 40—43, er fortalt om den store naviga
tionsskoles ynkelige skæbne. I 1727 blev den endelig flyttet til
København. Den store bygning i Stege blev i 10 år benyttet
som bolig for flere embedsmænd. Tilsidst 1737 fattede regeringen
(Chr. VI) den beslutning at omdanne huset til et arbejds- og
tugthus; det var et ejendommeligt udslag af den faderlige
enevoldsmagts omsorg for folkets opdragelse. I syvende bind,
s. 113 ff., er skildret tidsalderens dybe fordærvelse og de for
tvivlelsens midler, som folkesjælen greb til i sin store nød.
Hertil hørte også planen om Møns tugthus, der nødvendig
gjordes ved mangel på plads i de øvrige straffeanstalter, som
var overfyldte. Da man på Møn naturligvis var misfornøjet med,
at øen, istedetfor de hidtidige strålende fremtidsbilleder, skulde
gbres til en forbryderkoloni (ligesom nu til depot for mundog klovsyge), blev det bestemt, at ingen af de groveste forbry
dere måtte sendes til Møns tugthus; dette skulde dels være et
opsamlingssted for dbmte betlere, som var bleven en lande
plage, dels et noget fornemmere straffested, hvortil forbrydere
fra andre fængsler efterhånden forfremmedes, dels og navnlig
et egentligt tugthus, hvor fædre for betaling og med øvrighe
dens billigelse kunde anbringe uartige familiemedlemmer (endog
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hustruer), som de ikke kunde magte. Det var unægtelig en
kraftig husbondsrett! Også denne indstiftelse ansås for at være
et så betydeligt fremskridt, at det støttedes ved en særlig of
fentlig indsamling, hvorved kongen gik i spidsen med 4000 rd.
Tugthuset skulde tillige tjene penge til sin vedligeholdelse ved
manufakturer, mest spinding og vævning. Vi har ovenfor set
navnet på en sådan industrimand som bestyrer; han hed Heiteren, naturligvis en Tydsker.
I løbet af 3 år var der indsamlet de fornødne penge, og
bygningen blevet indrettet efter sin ny bestemmelse. Anstalten
åbnedes da 1740 og fik strax 40 beboere, både mænd og kvinder.
Ved Frederik V’s besøg i Stege 1746 kunde spindemesteren pynte
en æresport med vævede tojer fra manufakturen.
Men snart viste skyggesiden sig af denne herlighed. Man
havde som sagt frygtet for, at man ikke kunde holde styr på
så mange forbrydere og havde derfor anmodet om at få en
garnison af 50 soldater; men pengene dertil kunde ikke skaffes.
Fangerne opdagede snart, at bevogtningen var svag, en enkelt
opsynsmand; jævnlig flygtede de og tog da gerne med sig en
af fiskernes både ved stranden. Dette havde Røde Niels gjort
flere gange. Da han sidste gang blev taget og ført ind i hav
nen, havde fiskerne samlet sig der for at give ham en passende
modtagelse. Opsynsmanden var tilskuer, medens de tog Niels,
lagde ham langs en planke og pryglede ham sålænge, han
kunde rbre sig. Siden kom Røde Niels ikke tiere til Stege.
Meddeleren mener, at han var kureret. En lignende behand
lingsmåde siger Paludan, at amtmand Møsting på den tid brugte
overfor stridige parter på landjorden. Måske har fiskerne lært
kunsten af ham.
Også den anden side af tugthus-opdragelsen fik en egen
illustration. I 1765 havde en mand fået sin uartige son, drago
nen Peter Mathiasen, anbragt i tugthuset for betaling, og det
varede nogle år. Efter faderens død 1767 vilde enken fortsætte
dette forhold, men det kunde ikke tillades. Der kom resolution
om, at knægten skulde løslades, da en kvinde ikke kan udøve
tugthusretten. Dette fandt den daværende byfoged Lu.ndi.ng
imidlertid så urimeligt, så han udenvidere lod fyren blive sid
dende. Der gik endnu et par år, men så brød fangen selv ud
og klagede 1770 til regeringen, hvor Struensee nu havde fået
magten. Lunding fik da naturligvis en irettesættelse; men Struensee
2
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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gik nu videre; ved plakaten af 8. April 1771 ophævedes ad
gangen til privat internering efter at have været brugt i 30 år.
Lidt efter lidt går så tugthuset over til at blive sindssygeanstalt.
Fra dette tidspunkt kan dateres en meget bedre behandling både
af gale og dårer.
Under ledelsen i det 18. årh. har udviklingen i denne byg
ning fået en mærkelig gang: Fra latinskole til navigationsskole,
tugthus og sindssygeanstalt. Det er en dramatisering af udvik
lingen i oplysningstidens periode!
Til tugthustiden knytter sig et lille tragisk minde, som
fortjener at bevares, da det kostede et helt menneskeliv. Det
drejer sig om en mystisk person, en uægte prindsesse, der til
bragte 35 år af sit liv i Møns tugthus. Som prindsesse havde
hun mange navne; hun kaldtes frøken Anna, Sofie, Magdalene,
Frederikke, Ulricka. Ved thronskiftet 1766 trådte hun frem med
krav på at anerkendes som uægte kongebarn af Christian VI og
fyrstinden af Ostfrisland, dronningens søster. Som medhjælper
havde hun en Norsk student Kirkhof, og de synes at have havt
mærkelige bevisligheder at henvise til, som det dog må have
lykkedes kommissionen at bortforklare. Det Danske hof tager
nemlig sagen så højtideligt, at der nedsattes en regeringskom
mission af rigets ypperste jurister, hvoriblandt endog Henrik
Stampe, til at undersøge spørgsmålet og afgive en kendelse.
Det vilde vistnok have været lett at få synderinden dömt for
majestætsforbrydelse, hun havde jo sigtet en enevældig konge
for en meget grov brøde. Men vilde dette være tilstrækkeligt til
at kvæle rygtet? Næppe. Virksommere vilde det være at få
kvinden stemplet som bevidst lögner og bedragerske, og således
skete det. Måske er der endog tilvejebragt en tilståelse. Men
heller ikke dette vilde kunne afskære enhver tvivl, om ikke den
ulykkelige kvinde kunde have været i god tro. Intet menneske
kender af egen erfaring sin personlige herkomst; oplysning
herom haves kun af omgivelserne. Frøken Ulrikkas fødselsroman
har hun altså ikke fra sig selv. Selv om den er fuldstændig
usand, kan hun altid selv have troet derpå. Det er muligt, at
den höje kommission her er blevet stillet overfor et velkendt
problem (se Beringskjolds historie i forrige bind, s. 108—9):
striden mellem indbyrdes uforenelige pligter: at værge statens
(kongens) anseelse og ære eller at værne det enkelte menne
skes rett. Henrik Stampe var ikke ukendt med saadanne kriser.
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Kommissionen valgte den første vej, og strax efter udstedte
kongen en kabinetsordre, hvorefter frøkenen blev indsat i Møns
tugthus på livstid. På hendes Norske ridder søgte man at lukke
munden med penge, og da det ikke virkede, blev han indsat i
Blåtårn i København, hvorfra han dog atter blev løsladt på det
vilkår, at han aldrig mere søgte forbindelse med synderinden i
Stege. Man hører så ikke mere om ham. At der har været
noget muggent ved hele denne historie, fremgår imidlertid til
strækkeligt tydeligt af, at, da man først havde fået lukket munden
på begge synderne, blev behandlingen af frøkenen væsentligt
lempet. Hun fik sit eget værelse i tugthuset, så megen frihed
som muligt, intet arbejde og så megen extra understøttelse
i penge, at hun kunde låne penge ud på rente mod pant
i kobber og messing redskaber! Da hun derimod i 1783 (i
Guldbergs tid) søgte om at blive helt løsladt, blev dette nægtet;
det turde man dog ikke. Hun måtte altså blive i tugthuset til
sin død 1804, da hun ca. 70 år gammel blev begravet fra kir
ken med sang og musik.
Hun var vistnok langtfra nogen helgen; men det forekom
mer mig, at historien må kunne have råd til at tilgive den
gamle dame, at hun tilsidst var blevet noget vanskelig at omgås,
mens hun sad og pudsede sine gamle kobbersager.

Kongehyldest.
Som bekendt nåede denne sit højdepunkt ved midten af
det 18. årh., netop da den i alle måder var mindst begrundet.
En konge som Fredrik d. 5. bliver hyldet som afgud; det an
sås for strafbart at sige, at kongen var født til verden på samme
måde som andre mennesker! Møn fik også sin part af disse
festligheder. Fredrik d. 5. havde allerede som kronprinds gen
tagne gange besøgt sin ven greve A. G. Moltke på Nygård;
han var der endog en hel uge i januar 1746, og sagnet har
travlt med at fortælle om, hvad han der fik at se, såsom en
hest med hjortetakker og et besøg hos en mand, der boede i
en jættestue med skorsten. Disse besøg gentoges også, efterat
prindsen var blevet konge, og det er hojst sandsynligt, at kon
gen også har deltaget i en papegojeskydning i Stege. I hvert
fald har borgerskabet her ladet udføre et sølvbæger, der for-
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formentlig har været tænkt som kongegevinst; det er blevet
kaldt Stege skyttebæger, har været i forskelligt eje og siges at
være havnet i Lillehammers musæum i Norge. Fredrik d. 5.
var jo også Norsk konge. Da det sidste gang blev solgt, burde
Stege borgerskab have sikkret sig det. Jeg har fået en kopi af
billederne på bægerets sider, som her gengives:
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Stege skyttebæger.

På forsiden fra venstre ses først Stege bys våben, de tre
tårne, underskrift „Steege“. Derefter en engel med Fredrik d.
5tes navneskjold; så følger et morsomt billede af Storebro med
ophejsede klapper, mens to tomastede skibe søger at komme
igennem åbningen, men mærkeligt nok imod hinanden, skibet
udenfor synes at have råsejl. Derpå atter en engel med en fane
„Gud med os“.
På bagsiden findes et vers, skrevet med Latinsk håndskrift,
sålydende:
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wPaa Svensken Skiød man For til maals fra Stege Volde,
for slig ubuden Giæst var det den rette Steeg;
man tapper ved endnu i Stege sig at holde,
Endskont det ey bestaar i alvor nu men leeg.
I Kongens hoje navn et Skyderor afbrændte,
og som man kalder det Skiød Pappegoyen af.
Det hele Skyttelaug gevinsten den tilkendte,
Som Skuddet eftertryck og Lauget Love gav.
Kong Artaxerxes lod en Vands Drick sig befalde,
som ham i bondehaand blev uden Bæger bragt.
Vort Bæger uden Vien man ikke tomt kan kalde,
Laugsbroderne deri har hver sit hjerte lagt.
Af Pappegoye-neb August i gamle Dage
Blev hilsed og fandt Lyst i Pappegoyens Ord.
Vort pappegoye-Sprog og hilsen tdr behage
den Femte Friederich, som er August i nord/

Af hvem er disse billeder og vers lavet og hvornår? Bro
billedet kan måske derom give et lille vink, når vi husker på,
at den store borgerkrig, der netop handlede om klappeløbet i
Storebro, rasede i 1757 og følgende år, vi kender ikke afslut
ningen. Det vilde vel være for søgt, om man gættede på,
at der i de modgående skibe skulde ligge en snært til de
stridende parter. Hvad forfatteren angår, så ved jeg kun én mand
på Møn i denne tid, der kunde og vilde skrive sådanne ord,
som vistnok har dobbelt bund. Og det er „den lærde og vit
tige“ provst Lars Gram, broder til den berbmte professor Hans
Gram; men han kom først til Møn 1759. Jeg skulde derfor
være tilbSjelig til at mene, at denne jublende papegojefest er
foregået kort tid derefter, eller rettere mellem 1759 og 1762,
da man fik andet at tænke på end at „skyde papegSjen af“
(Krigsrustninger mod Rusland).

Stege bys brand 3. pintsedag 1740.
Fra rigsarkivet i København har jeg fået afskrift af en
indberetning af 11. Juni 1740 fra stiftamtmand Gersdorff til
statsministeren, J. L. Holstein, om branden i Stege og følgende
brevvexling, hvoraf her meddeles et uddrag.
Gersdorff beretter, at natten mellem den 7. og 8. Juni er
der i Stege nedbrændt 15 huse og gårde tilligemed rådhuset
og apotheket. Han andrager om hjælp af kongen, Chr. VI.
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Efter brevvexling med rentekammeret (rytterdistriktets kon
toir) følger senere under 3. August følgende beretning og an
dragende fra byfogeden J. Ponick, som her aftrykkes ordrett,
da den giver et godt billede af tidens smag og stil.
Byfoged Ponicks indberetning af 3. aug. 1740 lyder således:

I allerdybeste Underdanighed fordrister ieg mig for Deres
Kongelig Maiestets naaderige Trone at nedlegge denne aller
underdanigste suppliqve, fuld af Ack og Vee, megen Jammer
og Elendighed, Nødlidendes Suck og Enckers Taare, over den
dennem Natten imellem den 7. og 8de Juni nestafvigt paakomne
ulyckelige Ildsvaade, som paa mindre end halvanden Time opbrændte og lagde i Aske efterskrevne Gaarde og Huuse, nemlig:

1. Apotecher Andreas Christian Eegholms iboende
Gaard, Apotech, indehavende Gods og alt hvad
der var paa Stæden, som efter sin Angivelse be
drog sig til den Summa......................................... 5000 Rdr.
2. Nock trende af Byens beste Kiob- og Handelsmænd deres Gaarder, Kram, Kornvahre og inde
havende Gods, saasom Rasmus Jacobsens derved
tagne Skade for....................................................... 4630 Rdr.
3. Mads Bryde for....................................................... 3030 Rdr.
4. og Jens Sorensen Viiborg for............................... 4068 Rdr.
5. Jacob Jonasen Bagers Gaard, Korn, Mehl og Boehave for.................................................................... 820 Rdr.
6. Mathias Skoemagers Huus, Lædder og Boeskab for 330 Rdr.
7. Peter Muurmæsters Huus og Gods....................... 170 Rdr.
8. Ole Grothe, som i de samme Dage af en ulyckelig Hændelse druckenede, hans nu efterladte be
drøvede Enckes Gaard, alt indehavende Gods og
3de Lejevaaninger, hvorudi levende blev brændt
en Kone, som vilde redde sin Fattigdom..........: 1090 Rdr.
9. Hans Jensen Feldbereders Huus, Boeskab, Værktoy, ubereed og tilgiort Lædder........................... 560 Rdr.
10. Hr. Jens Vith, Sognepræst i Kieldbymagle, hans
her i Byen ejende Lejevaaninger af Værdi.......... 300 Rdr.
11. Samt Byens Raadhuus, hvorudi var Vejerhuus med
des Vægt, og blev holt der Byetings Ræt, hvilcket
icke kand blive opbygt og i Stand sat under ... 1167Rdr.
efter videre herom hosfølgende Tingvidners Forklaring.
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Af den mageløse Faderlig Sorg og Omsorg, som min allernaadigste Konge og Herre da har for sine fattige Undersaaters
Tarv, at indtet er Deres Maiestet kierere end at fornemme det
gaar dem vel, og indtet bedrøveligere end naar det gaar dem
ilde, fordrister ieg mig allerunderdanigst disse fattige Indvaaneres haarde Skiebne, store Skade og Ulycke, vemodeligst for Lan
dets fromme Fader at klage, da de herover er geraaden i saa
stor Armod og Elendighed, at de icke formaar selv at opbygge
de nu ødeliggende og afbrendte Pladser igien, af hvilke de
fleeste ere pandsatte for Skolers, Fattiges og Faderløses Capitaler. Og derfor allerunderdanigst ansøger, at Deris Maiestet af
sær Kongelig Naade og Mildhed vil see til disse Bedrovedes
store Nød, Sorrig og Armod, at de ved et eller andet Middel
maatte allernaadigst blive hiolpen, til at faae deris Pladser op
bygte og Huus over Hovedet. Saadan Kongelig Barmhiertighed
og Naade vil den Naadige og Barmhjertige Gud igien med
Guddommelig Naade og Barmhiertighed belønne. Jeg med allerdybeste underdanighed stedse forbliver
Deres Kongelig Maiestets
allerunderdanigst arve undersaat
og
ringeste Tienere
J. Ponick.
Steege paa Møen, d. 3. Augusti 1740.

Foruden dette andragende indgav apotheker Egholm et
andet for egen regning til selve den kongelige Majestæt, hvori
han skildrer sin nød, hvorledes hans vel etablerede apothek med
alle sine materialier o. s. v. „så uformodelig og udi stor hast
af en uvidende(!) ildsvåde er blevet i grundekast, mens alle folk
i byen laa og sov, og jeg, som af min apothekersvend af søv
nen blev opvagt, ved den nådige Guds forsyn med min hustru
og tvende små børn med samt mit husfolk måtte fly nøgen og
blot fra ilden og fik ikke det aller ringeste bjerget, og min
stakkels hustru haver nu i denne vores elendighed født det
tredie barn til verden. Han andrager så om, at kongen vilde
forunde ham en „collektbog“ til indsamling af hjælp overalt i
alle kongens riger og fyrstendømmerne Slesvig og Holsten, og
desuden at der måtte blive pålagt landets (o: Møns) almuer et
bidrag årlig pr. td. hartkorn til apothekets vedligeholdelse.
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Stiftamtmanden anbefaler byfogedens andragende om brand
hjælp, men aldeles ikke Egholms bon om kollektbogen. Der
imod erkender han rigtigheden af, at det er besværligt at få en
apotheker i Stege, hvor det dog tiltrænges, da Møn er et ,omfløt land“. I de øvrige købstæder kan apothekerne desforuden
conservere sig ved at sælge vin, specerier og holde værtshus;
men det kan han ikke i Stege. Egholm havde imidlertid alle
rede tidligere fået privilegium på et apothek i Vordingborg. Det
henstilles derfor som en løsning, at Møns land og Stege by
årlig betalte apothekeren i Vordingborg 40 rd. mod at holde
en provisor ved apotheket i Stege.
Sagen går nu gennem alle instanser og afgores endelig 9.
oktober af kongen i statsrådet. De 5000 rd. i 6 år til brand
hjælp bevilges, dog med den forsigtige beregning, at det kun
udgor 833 rd. 2 m. årlig. Egholms særlige andragende afvistes
blankt.1)
Forøvrigt indeholder akterne en del thingsvidner, der viser,
at branden udbrød på apothekets loft og bredte sig til rådhuset
(nu Carøes gård) og alle de følgende bindingsværkshuse for
nordenvind. Ilden standsedes først ved det nuværende Lille
strandstræde, som dengang endnu kaldtes Bystræde; det var jo
indtil ladegårdens nedlæggelse den gamle hoved-indkørsel til
byen. Et århundrede senere kaldtes det „hattemagerstræde“.
Forøvrigt gav branden anledning til, at der anskaffedes en
brandsprojte, hvoraf der i rigsarkivet findes en afbildning. Der
hos blev det indskærpet, at der kun måtte bruges egetømmer i
bindingsværk.
Da byens huse for en stor del var tækkede med strå, navn
lig i smågaderne og baghuse, var der naturligvis stor fare for
ildebrande; foruden branden i 1740 nævnes flere lignende i
1761, 1772 og 1774. Om den store brand i 1772 eller 74 har
tidligere havnefoged SOren Hansen fortalt, at den udbrød i
Dybsbrostræde hos en Kormand, hvor man var beskæftiget med
at smelte svovl til datidens virkelige „svovlstikker“, der tændtes
ved fyrstål. Foruden Dybsbrostræde brændte da hele Langstræde
og Dragestræde. En bjælke i Langstræde bærer endnu årstallet 1774.
l) Når man husker på samme Egholms strid med gejstligheden om konens
kirkegang efter de to bom (se VII. bind s. 134), kunde man vel tænke sig, at den
ulykkelige apotheker har været på det sorte brædt hos kong Chr. VI.
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Samme Sören Hansen har forresten efterladt sig en længere
beretning om interessante forhold i Stege og på Nyord; men
den tilhører det 19de århundrede.

Brændevinskrigen.
Den havde intet med afholdssag eller forbud at göre. Det
var en strid om rettighed og monopol. At brænde brændevin
var en enerett, der kun tilkom dem, der derpå havde bevilling
for höj afgift, og sådan bevilling gaves i regelen kun til brænde
vinsbrændere i købstæderne. På landet var det strengt forbudt.
Derved var der imidlertid begået den næsten ufattelige fejl, at
kontrollen var lagt i hænderne på nogle dertil udvalgte købstads
borgere, som var interesserede i byens privilegier. De skulde så
fare landet rundt og pågribe ulovlige brændevinspander, som
næsten fandtes i enhver gård. For rett at forstå den skæbne
svangre rækkevidde af dette grove fejlgreb, maa man mærke sig,
at netop på denne tid var der ifærd med at udvikle sig et skarpt
socialt skel mellem købstad og land. Borgeren havde en menne
skealder tidligere (i Morten Reenbergs tid) nået bunden i fattig
dommens elendighed. Midt i århundredet kan der tydeligt mærkes
et vendepunkt for borgerne, der begyndte at nyde godt af den
mangesidige virksomhed, som tildels skyldtes Adam O. Moltke
(se forrige bind). Som et udtryk herfor kan det betragtes, at
adskillige købstadsborgere fik den fornemme tittel „seigneur“
(herre), og hvad endnu vægtigere var, en sådan „herre“ kunde
tages god som borgen for mange penge, ja for hele landsbyer,
mens samtlige bønder vragedes. Sagen er, at landboerne over
alt kom en menneskealder bagefter. De nåede først bølgedalens
bund midt i århundredet — kvægpesten var det sidste knusende
stød. I sin fortvivlelse havde Jeppe på bjerget kun én trøst, det
var brændevinet! Det var så at sige bøndernes eneste forlystelse
i disse tunge tider. Og dette skinner utvivlsomt igennem deres
langvarige kamp for at få lov at ride sommer i by (se bind Vil).
Når vi herved ser, at de Mønske amtmænd (Liitzow 1728—33
og Galkowsky 1734—47) stadig står på bøndernes side i disse
meget lidenskabelige kampe, så må man herved lægge mærke
til et rang-spörgsmål. Landboerne stod under de almindelige
amtmænd, der boede på Nygård (det senere Marienborg), medens
købstæderne sorterede direkte under stiftamtmanden i København
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for Sællands stift. Vi ser oftere, at amtmændene føler sig som
bøndernes naturlige forsvarere, og de har sikkerlig anset det for
bitterlig synd at berøve landboerne deres ringe forlystelse; druk
kenskab var jo ikke genstand for nogen særlig forargelse, end
ikke i de hojeste kredse.
Nu rettedes der et voldsomt angreb mod selve brændevinet
i hjemmene, og sværdet var lagt i hænderne på plageånderne
fra købstæderne under ledelse af konsumptionsforpagteren Søren
Holm; man forstår da den rasende forbittrelse, som dette måtte
vække på landet, og man tager næppe fejl i, at den brave amt
mand på Nygård af hjertet har misbilliget den nærgående frem
gangsmåde ved forfølgelsen af brændevinspander.
Når stemningen giver sig udslag i en formelig krigserklæring
mod Stege by, står dette formentlig i forbindelse med tidspunk
tet for nedenstående undsigelse, 29. Januar 1769. Da var en snes
år forløbet siden midten af århundredet, da vendepunktet ind
trådte også for landboerne. I prisen på landbrugets produkter var
netop fra 1750 begyndt en jævn om end langsom stigning, og
hvad derved var vundet, har formentlig gengivet bonden lidt af
hans så længe tabte mod. Nu vilde han for sidste gang bruge
fællesskabets våben til forsvar mod sine angribere.
Jeg har et sted set en yttring om, at det skulde være amt
mand Galkowsky, der ligefrem havde godkendt bøndernes for
ening. Det må være en forvexling med kampen om Majfesten.
General Galkowsky afgik som amtmand allerede 1747. Han efter
fulgtes af den vel kendte Dansk-Norske amtmand F. C. Møsting
1747—73, senere geheimeråd og fader til den Danske statsmini
ster Møsting. Det var altså F. C. Møsting der var amtmand på
Møn i 1769. Han har her efterladt sig et godt navn som en
mand, der gjorde rett og skel uden altfor meget at lade sig binde
af de processuelle former. Men nu til sagen.
Mellem mine samlinger findes en lille trykt piece, aftryk af
„journalen“; af indholdet kan ses, at den er trykt efter 1812,
men forfatterens navn er ikke angivet. Uden på den er skrevet
med en moderne håndskrift: Bidrag til byen Steges trængsels
historie, og dette bidrag hidrorer utvivlsomt fra en stærkt inter
esseret Stege borger. Han meddeler først et klageskrift, underskre
vet 19. December 1699 af 51 borgere og addresseret til velædle
og velvise hr. borgmester og råd, gunstige øvrighed! Klagen
angår alt hvad borgerskabet led under den onde Piessis regi-
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mente, hvori bl. a. anføres, at garderne efterlod 1 å 2 brænde
vinspander i hver by til bønder og husmænd, hvor de endnu
findes. Derefter fortsættes således:

„Dette Forestaaende sees at have forarmet vores Forfædre
og Stege Bys Borgere udi det Seculo. Nu følger en Copie af,
hvorledes vi udi voris Levetid udi dette Seculo med er snart
paa samme Vei til Undergang, som nærmere kan overveies af
det skammelige Paalæg, Bønderne ved deres ublue Forening
har indgaaet, uden de til Dato af Landets høie Øvrighed derfor
er modsagt og samme forbuden, saa det sluttelig vilde gaaet
lige saaledes nu, i Fald Gud ikke ved kongl. allernaadigste Om
sorg og Hjelp vilde seet Byen hjulpen.
Skriftet følger.

Nf? 1 C 7 Een Halv-Rigsdaler. 1769.
„Til fælis Nyte, har vi samtlige Møens Lands-Boere indret
tet denne Forening imellem os, som er opteinet med hver Mands
Vilje, og paa det den uryggelig kan holdes og haandthæves i
tvende fulde Aar, har vi den underteinet een for alle med voris
Hænder dateret Møens Land den 29. Januarii 1769, saaledes
lydende:
1) At ingen Bondemand, Skovfoged eller Huusmand eller
andre af os maae sælge eller til Steege føre noget Slags Brendeveed, Jordstød, Stavre og Tjørne eller andet Gierdsel, og om
nogen behjelper dem i Steege med noget Slags Bygningstømmer,
da skal han bøde for hvert Læs 10 Rdlr.
2) Maae ingen være Steege Beboere eller Borgere behjelpelig med Heste og Vogn til Leie, i noget Slags Arbejde, det være
sig Plov-Drivning, Giødske-Vogne eller Skovning, eller af hvad
Navn det maae kaldes (Øvrigheden undtagen), ei heller tillade
dem Sæden heel eller halv hos sig.
3) Maae ei heller nogen Mand imodtage noget Creatur at
græsse eller føde Vindter eller Sommer af Steege Mænds, og
skulde Borgerne selv fordriste dem til, at indsætte noget paa
Skov eller Græsning, som er fælleds, da skal nærmeste Bye det
optage og Deres Excellence voris hoje Øvrighed det tilkiendegive.
4) Dersom nogen forseer sig og overtræder andførte Poster,
da skal hånd af Byemændene paalægges Straf for hver Gang
med 4 Rdlr., og vil Byen ikke, da skal hele Trædingen, og vil
den da ei heller, da skal 2 eller flere Trædinger det udgiore.
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Til disse Posters Bekræftelse og Iagttagelse har vi underteinede paa de andres Begiering og Vegne underskreven i By
erne af voris Hænder.
Dette er underskreven den 29. Januarii 1769 Søndag Sexagesima, af 1 a 2 mand fra hver Bye paa gandske Møens Land,
alt tilsammen Navne 90 Hænder underskreven.
Og læst overalt paa gandske Vestre- og Sønderleedens Gader
i hver Bye, samme udi gandske Raabymagle Træding, som der
ved forblev for Østerleeden“ (hvor man altså har anset det ufor
nødent at lade det læse ved bystævne).

(Navnene findes ikke nu.)

Det falder strax i ojnene, at der ved denne — som vi nu
vilde kalde det — boykotning af Stege by ikke er nævnt almin
delige føde og handelsvarer. Måske har en kyndig ledelse advaret
bønderne imod at gå for vidt. Der står bjensynligt en myndig
hånd bagved. End ikke det behørige stempelpapir for en dekla
ration har man sparet.
Men hvem er den hoje øvrighed som bønderne henvender sig
så troskyldigt til? Han tituleres „Excellence“. Det kan ikke være
nogen anden end amtmand Møsting; han var netop nylig blevet
udnævnt til geheimeråd. Det vilde være interessant at vide, om
stiftamtmanden (greve Scheel) har optaget den tilkastede handske
på købstadens vegne. Nogle yttringer i ovenstående klage af en
Stege-borger kunde tyde på indgriben fra øverste myndigheder,
så at borgerkrigen ikke har fået lov at rase i de bebudede 2 år.
Striden om brændevinsbrændingen var dog ikke endt hermed.
Den fortsattes længe, især af „de stærke bønder i Elmelunde“;
men man kan vistnok gå ud fra, at amtmand Møsting har sorget
for, at inkvisitionen ikke mere foretoges af Stegeborgerne selv.
Måske vil der i arkiverne kunne findes nærmere oplysninger
herom, medmindre der muligen er blevet strøet sand på en alt
for opsigtvækkende strid mellem de øverste statsmyndigheder.
Inden udgangen af året 1769 fik Mønboerne ialfald andet at
tænke på end brændevinskrigen, hvor brændende den end til en
tid havde været.
En meddeler til Møns folkeblad har nylig oplyst, at i 1769
var bønderne fra de omliggende landsbyer, især Elmelunde, „løbet
sammen“ i Keldby for at forsvare brændevinsredskaberne mod de
Stege borgere, som dog ikke led nogen overlast. Imidlertid blev
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38 bønder sal under tiltale for dette opløb, og de blev tilsidst
straffede med fængsel eller bøder. Når processen herom stod på
i 6 år, står det sikkerligt i forbindelse med, at den offentlige
mening øjensynligt var på bøndernes side. I alle instanser, også
af stiftamtmanden, var de indstillet til benådning; men forgæves.
Formentlig er denne strid baggrunden for den forunderlige boy
kotning af Stege borgere.

Slægten Hage.
Det er sjelden, at borgerlige slægter kan påvise sit stamtræ
så langt tilbage som Stegeslægten Hage. Noget har hertil bi
draget, at de synes at have bevaret et visst patricisk særpræg
af Hollandsk oprindelse, hvorom vi har en tydelig tilkendegi
velse af Morten Reenberg (M. H. 7. bind). Om indvandringen
rækker tilbage til Chr. H’s tid, vides ikke; men det kan formo
des, at der er gået nogen forberedelse forud, eftersom den første
mand af Navnet Hage allerede beklæder stillingen som byfoged
i Stege i 1660erne. Navnet skrives i begyndelsen Hagge, hvor
med der vistnok menes, at bogstavet g skal udtales hårdt.
Måske udledes det dog af byen Haag.
I familien opbevares en hel række skøder, som jeg for lang
tid siden fik adgang til at gennemse og benytte. Det ældste
lyder ordrett således:
„Jens Hansen Hagge, kongelig majestæts Byefoged udi
Steege, Rasmus Andersen, Skriver, og Peter Nielsen, Borger og
Tinghører sammesteds, gior alle vitterligt, at Aar efter Christi
Fødsel 1665, Tirsdagen den 21. Februarii paa fornævnte Steege
Byeting for os og Dannemænd fleere for Dom og Ret fremstoed
erlige, viise og velfornemme Mand, Mads Hansen, Borgemester
her udi Staden, og udi god Tinglyd med Haand og Mund
skjødte og afhændte fra sig, sin Hustrue og begges deris Ar
vinger til ærlige, agtbare, velviise og fornemme Mand Christen
Balzersen i Hovetskou, Landsdommer over Møen, hans Hustrue
og Arvinger tvende Boeder med des 2 tilliggende Hauger i
Norrestræde, forstrækkende sig fra Hans Bødkers Huusvaaning
og Eyendom og til Jens Hagges Boeder nest norden op til
med det eene Stykke Jord, samme Boeder tilliggendes er i
Byens Mark, dog efter Foreening skal Borgemester eller hans
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Arvinger beholde samme Stykke Jord til Brug og Nytte anger
løs udi ti Aar efter dette Skiødes Dato at regne, og naar den
Tiid forfalden er, skal samme Støkke Jord være bemeldte Lands
dommer igien til samme Boeder hiemfalden.
Denne inddragne Post læst paa Møens Landsthing Onsdagen
den 20. Januarii 1675.“
Herefter følger en række skøder, hvorved de fornemste
mænd i byen til samme landsdommer Christen Balzersen i
Hovedskov har solgt de 3 vænger indenfor voldene, som da
efter krig og pesttider henlå som „øde byggesteder“. Herved
går den bekendte borgmester Mads Hansen (der deltog i rigs
dagen 1660) i spidsen, men efterfølges ikke alene af ovennævnte
byfoged Jens Hage, men også af begge rådmænd Peder Chri
stensen og Gjordt (Gert?) Rasmussen Træskou (Treschowernes
stamfader hertillands). Desuden har man øjensynlig sorget for
at få tilslutning fra samtlige ejere af småparter i vængerne,
hvoriblandt anføres navne som „Herremandshuset“, „Salpeter
huset“ og en haveplads „Tæredis“. Man forstår, at det gjaldt
en samlet handel, når der i et af de sidste skøder siges, at det
også skulde omfatte, hvad der måtte være glemt. Det ser just
ikke godt ud, at byens ledende mænd således har „opgivet
ævred“ og fornægtet byens fremtids udsigter. Man kunde tænke
sig, at borgmester og råd overfor landsdommeren har skildret
håbløsheden i grelle farver, og at denne, der er kendt som en
energisk mand, har svaret: Der kan jo ialfald voxe korn, når
de øde jorde samles! At man så har taget ham på ordet, som
han virkelig har indfriet. Har han stolet på genoprejsning af
byen, har det været en spekulation på lang sigt, som ialfald
han ikke kom til at opleve. I hans dødsbo blev vængerne
taxeret til 500 rdl. og ved auktionen 6. Maj 1701 blev de købt
af provst Morten Reenberg for 501 rdl., foruden 8 rdl. 2 m.
for den resterende høst (det må dog antages, at der har været
andet udbytte i dette år af jorden). Reenbergs plan synes at
have været at samle et storre jordbrug om den ny store præste
gård, når Stege ladegård blev delt. Men det lykkedes ikke.
Da han flyttede til København, havde han skænket det vestre
vænge til navigationsskolen, mens han havde erhvervet grund
skyld af de to møller og „skoleageren“ østen for byen. Det
hele blev solgt til forvalteren Hans Pedersen for 1000 rdl.,
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hvorved vængerne vistnok er kommet i dygtige hænder. Senere
kom det over i Hagernes eje, som overdrog en del deraf til
kapitain Maurits Friedenreich, sön af provsten Johannes Frieden
reich, formentlig stifteren af det „Friedenreichske fideikommis“.
Men først i vore dage har vi set kornmarkerne vige for ny be
byggelse af gaderne indenfor voldene, en sen opfyldelse af den
gamle landsdommers dristige håb.
Ved de gamle Hageske skøder fortjener det at bemærkes,
at der i nogle af dem for sidste gang bruges ordet „vederskorning“, som ellers kun er kendt fra middelalderen i Stege bys
bog. I 1665 skrives der „uden gensigelse eller vederskorning“.
Sidste gang, det forekommer, har det fået Tydske klæder på og
skrives „Wiederschorning“; mon det ikke var en Undskyldning
for, at man ikke mere forstod meningen af det gamle ord og
dets udspring. Ligeledes finder man gentagne gange: efter lov
lig „thingliud" (thinglyd). Kalkar oversætter det uden videre
ved „tavshed“; men der ligger noget mere deri. Når thinget
blev sat, skulde der lovligt „slås til lyd“ for de kommende til
kendegivelser, og derefter skulde ganske visst følge tavshed, så
der blev „ørenlyd“ på thinge. Thingsvidner var som forhen 8
mænd, „som idag til stokke skrevet var“. De var altså skriftlig
indkaldte til at møde inden de fire thingstokke (bænke). Hande
len om vængerne giver et stærkt vidnesbyrd om datidens fattig
dom, når man da ikke vil godkende den nymodens theorie om,
at velstanden stiger, når grundværdien falder.

Om Hagegården.
I Stege bys bog, s. 182—92, er gengivet en række kort
over Stege; det ældste er Erik Dalbergs fra 1659, dernæst Resens Atlas 1677; så følger to fantastiske kort, Pontoppidans
fra 1730 og Thurahs fra 1754. De to ældste kender ikke den
nuværende indkørsel til byen fra Storebro. Stege ladegård spær
rede for den og tvang færdselen østen om imellem slottet og
ladegården, da alle varer først skulde tilbydes kongen (lens
manden); det kaldtes kongskøb. Først gennem „Bystrædet“ (nu
værende Lille Strandstræde) kom man ind i Torvegaden.
I året 1607 havde borgmesteren Hans Mikkelsön bygget
sig en stor gård, klods ind til ladegårdens grund, formentlig
omtrent der, hvor hotel Møn nu ligger; tillige havde han af
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byen erhvervet en byggegrund nede ved havnen, på hjornet ved
Storebro, og havde der opført en købmandsbod, som ses på
kortet fra 1659. Det er muligt, at han også har ejet de huse,
der ligger mellem hans gård og boden ved broen. Han var
byens storste forretningsmand og havde også fiskerlejer på
Falsterbo. Kortet viser allerede hele den vestre side af den
„Vestergade“, der vilde fremstå i hjertet af byen, så snart lade
gården kunde blive nedlagt og indkørselen brudt igennem.

Her var altså byens vigtigste forretningskvarter, og det er sand
synligt, at de tre efterfølgende borgmestre i det 17. årh. har
været bosat her, nemlig Mads Hansen, Richard Villumsen og
Peter Christensen, der alle er nævnt under Vesterfjerding, og
R. Villumsen udtrykkeligt.
Endelig indtræffer den begivenhed, der greb så stærkt ind
i mange forhold på Møn. Stege ladegård (såvelsom Elmelunde)
blev nedlagt 1696, jordene udskiftede og bygningerne efter
hånden bortsolgte. Der gennembrydes en ny indkørsel til byen,
naturligvis i flugt med Storebro, og den ny Vestergade anlægges.
Kortet fra Resens atlas 1677 viser endnu de gamle forhold;
men på de senere kort 1730 og navnlig 1754 er billedet helt
forandret. Blandt mine papirer fandt jeg engang en løs lap papir
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med en meget flygtig skitse af forholdene ved ladegården ved
år 1700. Jeg kan ikke huske, hvorfra den stammer, måske fra
rådstuearkivet. Men skönt den ikke synderlig afviger fra kortet
af 1677, har jeg dog ladet den kopiere, da den mulig kunde
foranledige ny oplysninger. I hvert fald kan årstallet næppe være
rigtigt, da vi allerede året efter har et skøde, der viser, at en
stor del af ladegårdens grund allerede da var bebygget. Der er
ingen tvivl om, at man strax i 1696 har begyndt at sælge af
grunden til bebyggelse.
Den nordlige del af ladegården anvendtes strax efter 1696
til opførelse af mindst 7 dobbelte bådsmandshuse og en chefs
bolig for admiral Schønebøl. Alle disse bygninger lå langs med
Torvegaden helt op til Bystrædet (nuværende Lille Strandstræde),
og chefsboligen har formodentlig ligget på den störste bygge
grund, som senere blev P. Joh. Jensens gård inde i hjörnet.
Ole Lassen har formentlig været den første, der har taget
fat. Efter hans død udsteder hans enke Anne følgende skøde:

„Kiendes ieg, wndersckrefne Anne sal. Olle Lasszens, boende
her i Steege, oc her med for alle witterligt giör, at ieg med min
Lauwergis, welwiise Hr. Raadmand, Sigr. Peiter Jensens Sam
tycke og egen fri Willie oc welberaad Huu hafver soldt oc af
hændt, saa som jeg oc her med aldeelis selger oc afhænder fra
mig oc mine Arfwinger til min hoyælskende Svoger, Sigr.
Paaske Peitersen, Borger og Indwaaner her ibidem, hans Hu
strue oc deris Arfvinger een min Ejendombs Gaard, beligende
nordoust Store Broe i Steege, bestaaende af 12 Fag Huus wd
till Gaden, Biugningswerck, teylhengt, jtem 6 Fag till Brøgers
oc kiøcken udi Gaarden med hoswerende Gaardsrom, som er i
Alnemaall ud till Gaden i Breden 36 Allen, j Lengden fra Gaden
oc til Slottedt 46 Allen oc i Breden i dend Ende ud till Slottedt 22 Allen, med tilhørende Eng udi Julshall1). For hvilken
Gaard med sin rette tilliggende Eyendomb oc Eng i Wlfs Hall1)
forsckrefne min Swoger, Paaske Peitersen, mig haver udi goed
gangbar dansk Myndt betalt toe Hundrede, siger 200 Rixdlr.
Thi kiendes ieg o. s. v. — — —
Til Bekrefftelse haver ieg dette med egen Haand wnderskrevedt oc mit Zignedt hos trøgte och wenlig ombedet min
Lauwerge, Raadmand, Sr. Peiter Jensen saa oc tvende Dannea) Mærk disse navneformer.
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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mend som dette kiøb haver overweredt, nemlig Sigr. Peiter Ja
cobsen og Sigr. Jan Peitersen med mig till Witterlighed at
underskrive.
Datum Steege paa Møen, d. 7. Dec. 1701.

Anne sal. OUuf Lassens.
(Alle underskrifter o. s. v.). (L. S.)
Skiøde paa iboende Gaard og Have-Plas. Gaarden er af
nye opbykket 1815 og flere Aar.
pjage «

(Denne påtegnelse er næppe sket för 1840).
Påtegnelsen gör det sikkert, at det her drejer sig om en
stor del af den gård med 36 alen facade til gaden, som siden
blev Hagegården; men i købesummen må der være glemt i det
mindste et 0 i afskriften.
(Uddrag af originalskøde).
„Byfoged Michel Leth og byskriver Hans West gör vitter
ligt, at ved offentlig auktion i „stærfboen“ efter den dyderige
nu sal. matrone, Anna Christine, sal. Paapche Pedersens og i
overværelse på arvingernes vegne af hendes mands broder, vel
fornemme købmand i Stege, Sr. Jaen Petersön, blev 4. Aug.
1710 opbuden på auktion den af hende hidtil iboende ejen
doms gård og grund, liggende nordoust Store Bro her i Stege,
udi sin bygning, som den da forefandtes op og neder med
gårdsrum, indtog og fortog, samt hvad nagelfast er, jtem en
jernkakkelovn i stuen, som og tilhørende eng i Ulfshalen.
Ejendommen købtes ved höjeste bud af Johannes Morten
sen Brysting for 666 Sdlr. (slette daler), som betaltes til Jaen
Peterssen på arvingernes vegne.
Der gives Johannes Brysting kvittering og fuld hjemmel på
sædvanlig måde.
Stege, 9. Juni 1711.

M. Leth.
Hans Vest.
Thinglæst 16. Juni 1711 af samme.
(Original på et folioark o. s. v. med 3 påskrifter, hver med
sin hånd:)
Skiøde, dat. 9. Juli 1711
paa
Gaard og Brederiei (= brænderi), Hæste-Møllen.
Kirken vedkomde.“

35

Det drejer sig åbenbart her om en meget omfattende han
del på den modsatte side af den ny Vestergade, formentlig i
dennes søndre ende, da der betinges adgang til stranden. Var
det Hans Mikkelsens gamle borgmestergård? Dette bekræftes
yderligere ved et tidligere skøde af 24. Maj 1777, hvor det ud
trykkelig siges, at den pågældende gård ligger på hjörnet ved
vindebroen, og nu var brænderi.

(Uddrag af originalskøde).
„Mogens Jörgensen, kgl. Maj. byfoged i Stege og herreds
skriver i Møns herred og Christian Fritscher Paasche, by- og
rådstuskriver i Stege, gör vitterligt, at 1776 19. Aug. blev holdt
9de gang auktion over afgangen Niels Knags gård med en jern
kakkelovn i stuen, gårds- og haveplads, beliggende på hjörnet
■ved vindebroen, med rettigheder af sådejord og engbund i
byens koppelsmark, nordremark og fårelukket, samt rettigheden
af græsgang og tørveskær i Hegneden og Ulfshalen efter gårdens
grunddele. For höjeste bud blev ejendommen tilslået skipper,
velfornemme Vilhelm Käs. Justitsråd og stiftsskriver Ström har
approberet budet og modtaget købesummen o. s. v.
Stege, 24. Maj 1777.

M. Jörgensen.
C. F. Paasche.
Thinglæst o. s. v.
Påskrift: Skjøde 24. Maj 1777 paa Brederis Gaarder, vor
der nu er Dampe Brederi.
1845, Decbr.
C. F. Hage."
Men hvorledes er nu alle disse ejendomme efterhånden
kommen i Hagernes besiddelse? Det har kostet flere slægtleds
ihærdige anstrengelser og mange bekymringer.
Når vi vender os til den Hageske stamtavle, ses at oven
nævnte byfoged Jens Hansen Hage anerkendes som stamfader;
han var den første ejer af det smukke barokskab, der opbevares
i familien som æres eje; det stammer fra 1652 og er måske
bragt med fra Holland. Derefter synes der at være et hul i
stamtavlen, som har plads for to led med navnet Jens Jensen.
Det er den yngre Jens Jensen Hage, der har grundlagt den
store forretning ved havnen i Vesterfjerding. Han døde 1736 og
skiftet holdtes i den beboende ejendomsgård indenfor lange bro.
Dette er formodentlig den ovennævnte borgmestergård „på hjör-
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net ved vindebroen“. Enken Marthe1), salig Jens Jensens, fort
sætter forretningen på samme sted med stort folkehold, deriblandt
16 matroser; hun har altså drevet ikke så ringe søfart og er i
det hele den mest omtalte iblandt samtidens forretningsfolk.
Hun havde to sönner, Johannes og Jan, Efter nogle års forløb
overdrog hun hovedforretningen ved broen til den ældste sön
Johannes Jensen Hage2) og flyttede selv med den yngre Jan
til en ejendom, hun havde i Østrefjerding Nr. 6 i Møllegaden,
hvor hun døde 1746. Hun nævnes blandt de höjst beskattede
i byen, men var dog ikke blandt de 3, der betalte „karosseskat“.
Sönnen Johannes J. Hage synes at have været en meget
virksom mand, som havde mange betroede hverv; især interes
serede han sig for udvikling af søfarten, se nedenfor om hans
virken for Ulfshaleløbet, som turde være byens livsbetingelse.
Men han synes ikke at have havt lykken med sig. Da han døde
1791, viste det sig, at hans vidtløftige bo var insolvent, og sön
nen Christoffer Friedenreich. Hage måtte overtage en meget
vanskelig arv.
Med hensyn til navnet Friedenreidi, der synes at være
adopteret af slægten og brugt i flere slægtled, kan tilföjes følg
ende: Den ovennævnte provst Johannes Friedenreidi, der døde
i Stege 1759, var af en Østerrigsk adelsfamilie, hvorfra fidei
kommisset formentlig hidrörer. Han efterlod sig en sön, kapitain
Morits Friedenreich, der synes at have stået i nært forhold til
den ovennævnte Jan Jensen Hage, der døde ugift 1787. Da
denne flyttede med moderen Marthe til Møllegaden, synes der
at være foregået et privat skifte, hvorved Jan har fået en stor
del af vængerne og atter solgt dem til Friedenreich; det har
måske været en form for at støtte familien på et tidspunkt, da
økonomiske vanskeligheder har nærmet sig. Johannes Jensen
Hage var gift med Bolette Friedenreich, datter af provsten Frie
denreich, hvorfra altså navnet er hentet.
Da Christoffer Friedenreidi Hage tager arv efter faderen,
mærkes strax, at han i begyndelsen er meget forsigtig. For at
*) Da hun kalder sin anden son Jan, kan man måske slutte, at hun har været
datter af den bekendte kirkeværge m. m. Jan Peitersen Tesch, hvilket navn ofte
kommer igen i Hageslægten.
2) Paludan nævner, at Joh. J. Hage efterlod sig et mindeskrift om Møn; men
det er nu ganske forsvundet.
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redde boet sælges, hvad der kan undværes af ejendommene, og
senere kommer de gunstige konjunkturer fra 1792—1807 ham
til hjælp.
(Uddrag af originalskøde).
„Underskrevne Christopher Friedenreich Hage, borger og
købmand i Stege, har solgt til selvejer Jörgen Bendsen af
Keldbymagle gården nr. 6 i Møllegaden |: Kapitainens gård kal
det
med derpå befindende huse, tilliggende jorder og rettig
heder i byens marker, Hegneden og Ulfshalle, efter dens grund
dele i Brandkassen nr. 4 litra B — med den rett, jeg har ejet
den ifølge auktionsskøde 28. December f. å. (1799) for købesum
1350 rbd. D. C. — som rettelig er betalt af køberen.
Kvittering og hjemmel som vanlig.
Stege, 18. December 1800.
Christopher F. Hage.
(Segl.)
Læst i Stege bything 8. Marts 1803.
Jörgensen.
P. Dorph.
At ej nogen tinglæst behæftelse findes på indbemeldte solgte
ejendom, attesteres.
Dorph.
Påskrift:
Skiøde til Jörgen Bendsen for Gaarden Nr. 6 i Møllegaden.
Dat. 18. Dec. 1800.“

Dette er Moderens ejendom Nr. 6 i Møllegade, som ind
bringer den i sin tid betydelige sum 1350 rdl. D. C.
Det østre vænge var allerede solgt til Friedenreich.
Man ser, at han selv har taget bolig i nogen af de byg
ninger, der var opførte på ladegårdens grund. Faderens forret
ning havde havt plads i, hvad vi har kaldt de gamle borg
mestergårde ved den ny Vestergade. Det ses ikke, når og hvor
ledes disse gårde er kommen i andres hænder. Det er øjensynligt,
at Hage nu ønskede at få fat på dem igen. Men han optræder
nu med iöjnefaldende forsigtighed. Det store køb foregår pr.
kommission, men hensigten har utvivlsomt været at samle det
hele i en stor ejendom.

Original købekontrakt om gården no. 73 på Vestergade med deri
værende hestemølle, den halve lod 16ten jord no. 14 med videre.
Uddrag.
„Jeg underskrevne Martin Christophersen, borger og heste
møller i Stege, sælger til velædle hr. købmand Christopher
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Hage i Stege pr. commission min på Stege Vestergade imellem
benævnte hr. Hages garvergård og Martha Cathrine Spurs hus
beliggende gård med deri værende jernbilægger kakkelovn og
tvende opslagne senge samt alle andre mur- og nagelfaste ting
(bryggerkedlen, tinrækker og hylder undtagne) såvelsom i samme
gård værende hestemølle med en kværn samt inventarium —
med gårds- og haveplads (hvorigennem jeg, sålænge jeg efter
8. post bebor huset, og Martha Spurs efter skøde af 1. Sept.
1803 haver fri adgang til stranden, ligesom hun haver adgang
til bronden imod at være behjælpelig med dens vedligeholdelse),
jorderne i købstadens ejendoms marker, rettighed i Hegneden
og Ulvshalle på 9 grunddele samt tvende enge i Ulvshalle —
samt den halve lod Nr. 14 af de såkaldte 16 eller ladegårds
jorder, således som samme befindes udskiftet og indhegnet, med
derpå værende sluser og tvende led, med anpart i tørvemosen efter
foregående udskiftningsforretning. Alt for den sum 5000 rbd.
Medfølger en del redskaber og 2 heste.
Kgl. købesum i 161odden 75 rb. overtages af køberen.
Sælgeren forbeholder sig i et år at blive boende i to væ
relser med forstue til gaden samt rum til huggehus og brændsel
med fri ind- og udkørsel gennem porten. M. m.
Stege, 18. Juni 1811.

Martin C.sen.

C. F. Hage,
pr. commission.“

Påskrift:
Contrakt på Heste-Møllen og Vs 16 lod 1811 til C. F. Hage.

Desuden har landsdommer Balsersen været ejer af Humle
vænget eller haven, som har ligget for den søndre ende af mit
vænge, som ses af skødet, byfogeden har udstedt til provst Reenberg, der købte det store vænge efter Balsersens enke. Samme
Humlehave har jeg solgt til Peder Steffensen og Niels Kleinsmed, som nu Sr. Schmit og Chresten Borger er ejere af.
Altså har mit vænge bestået af 13 huse og øde byggesteder, da
det er af Balsersen bleven samlet, foruden Humlehaven; men ved den
ny grundtaxt forfatning ikke bleven godtgjort eller ansat mere end
for 11 øde byggesteder, som er tillagt mig jord i Rødstens marken.
Skrevet af min faders broder Jan Jensen Hage
tilstår C. Hage 1840.
Humlehaven tilhører nu prokurator Gad.
Vænget tilhører capitain Friedenreichs Fideicommis.“
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Når vi erindrer, at Johannes Jensen Hage allerede kort efter
auktionen over domainegodset 1769 havde købt slotsnakken med
den gamle slotsruin, der ved auktionen var solgt for 15 rdl., er
det klart, at det nu efterhånden var lykkedes ikke alene at samle
hele ladegårdsgrunden, der blev gjort til en prægtig have, men

Portrait af Hagerne (Marstrand).

også at erhverve de gamle bygninger langs Vestergade, hvor der
efterhånden opstod adskillige industrielle virksomheder, brænderi,
garveri, hestemølle m. m., ligesom der ved Lillebro opstod et
skibsværft, hvor der blandt andet senere byggedes en Englands
farer, der fik navnet „Friedenreich“. Da besluttede Hage endelig
at sætte kronen på værket ved 1815 og følgende år at opføre
en standsmæssig patriciergård på slotsgrunden; og det lykkedes
der at rejse en karakteristisk bygning, som kan fortælle om mange
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kampe og sejre. En tid blev den anvendt som posthus, og midt
i rummet er der rejst en sandstens søjle, som måske stammer fra
det gamle slot. Nu er gården atter købmandsgård, og den nu
værende ejer, købmand Ernst Lang, har givet den en smuk og
pietetsfuld istandsættelse. De gamle huse langs Vestergade har
måttet vige for en åben plads, hvorpå det ny posthus er opført.
Jeg har tidligere foreslået, at denne plads skulde kaldes Hages
plads eller Hagetorvet.
Efter beretning af samtidige kilder var det ved år 1824, at
Hage solgte til havnen for 250 rdl. så vel den ydre del af slots
nakken udenfor ruinen som også en lang strækning af den tidligere
ladegårds grund, hvor den indre havn og skibsværft blev anlagt,
ligesom Klintholm — der fik et kornmagasin, der stod i lange tider.
Selve slotsruinen, som endnu stod der i 1806, smuldrede efter
hånden bort og blev anvendt til havehegn. Stormfloden 1872
sløjfede det hele, så der kun lå nogle murrester i det yderste
hjørne af haven. Jeg opfordrede da ejerne til at frede om disse
rester ved at føre spadserestien indenom hjørnet. Da dette ikke
lod sig gore, fik jeg tilladelse til at flytte en murklump ud til
Rødkilde banke, hvor den er anvendt som grund under en minde
sten for Jakob Sunestjn af Møn, der må antages at have opført
det gamle slot og ialfald var lensmand her til sin død 1246. På
en brændt mursten her ses endnu et 700årigt hundespor. For
øvrigt kan man endnu i hjørnet af haven finde spredte mursten,
ligesom man også mener at kunne påvise, hvor ladegårdsbronden
har været.
Det vil sikkerligt være vanskeligt at påvise exempler på, at en
bys historie i den grad har været knyttet gennem århundreder til
en enkelt slægt, som det her har været tilfældet med slægten Hage.
Hertil kommer, som ovenfor er vist, at denne slægts virksomhed
med enestående sejghed har knyttet sig til pladsen omkring Storebro, at samme slægt der har opført en monumental bygning, der
selv fortæller sin historie og aldrig vil ophøre at hedde Hagegården
Nu er pladsen der omkring gjort ryddelig som offentligt anlæg og
byens indgang; da forekommer det mig som en selvfølge, at den
også kommer til at bære navnet Hage. Endydermere vilde jeg
gerne foje en betragtning til. Der er vel næppe nogen nulevende,
der har kendt den gamle C. F. Hage personlig, han døde 1849.
Derimod har jeg kendt hans enke, gamle madame Hage født
Arnette Just, hun døde først 1866 over 90 år gi. Når vi unge
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kaldte hende madame, var det sikkert efter hendes eget ønske;
hun var sindbilledet på borgerinden fra det 18. årh.1) og holdt
stærkt på den gamle tradition. Hun var ikke meget fremtrædende,
men passede sit hus stille og omhyggeligt. Marstrands berømte
billede er i så henseende både malende og talende. Så meget
mere fortjener det at mindes, at hun skænkede sin mand og sit
land en hel kreds af sonner, hvoraf de fleste var meget fremra
gende mænd, bærerne af Dansk politik fra 1840 til 1864, en tid som
Danske historikere altid vil være stolte af. Uden Hagerne vilde

Hagegården.

de nationalliberale ofte have svævet i luften. Trods mangeartet
politisk strid mødtes vi altid, når det gjaldt Dansk ære og natio
nalitet. Der ligger over pladsen ved Stege bro en krands også
af Danske historiske minder, både i glæde og sorg; ingen af dem
bør slettes.
Det har sikkerlig været en hård dyst, som gamle C. H Hage
har måttet gennemkæmpe også senere under de svære pengeJ) At gamle madame Hage ikke alene var en levning fra det 18. årh., men også
kunde følge med i det 19. århundredes åndelige væxt, kan man slutte af, at hun lod
Budstikke Bojsen holde jævnlige opbyggelige møder for familiekredsen i den gamle
gård, sammenkomster som dog enkelte gange kvaltes i den politiske strid. Hun døde
i 1866 i en tid, da hendes slægt fik skyld for de historiske ulykker. Det må dog ikke
glemmes, at den fulgte politik lige indtil da bares af folkets aldeles overvejende flertal.
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kriser efter den store verdenskrig. Man kan derfor ikke undres
over, at der har været heftet ondsindede rygter til hans færd.
Da jeg engang i et af de sidste år, da gamle skipper /. P. Ras
mussen (Danebrogstnanden) levede, fik ham lokket ud til mig for
at fortælle sit mærkelige levnedsløb, benyttede jeg lejligheden til
at bede den gamle hædersmand, der havde sejlet for Hage i lange
tider, om en erklæring overfor disse flagrende rygter, som han
også havde hørt. Han fejede al sladderen bort -og udtalte sig

Danebrogsmanden.

med den storste beundring og hengivenhed om sin gamle rheder.
Jeg ønskede gerne, at der i Møns historie skulde blive plads for
dette vidnesbyrd og derved tillige for mindet om og et hjemme
gjort billede af Danmarks ældste sømand, skønt han helt tilhører
det 19. århundrede.

Den Norske digter Henrik Ibsens stamtræ.
For nogle år siden fik jeg besøg af en Norsk forfatter, der
søgte oplysning om Henrik Ibsens stamfader, der var en Mønsk
sømand Peter Ibsen. Sporgeren lagde vægt på, at det var en
sømand, der vilde „vove og finde“ på havet hellere end at kvæles
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under herremandsvældet på landjorden. De oplysninger herom,
som jeg kunde give, meddelte jeg da til bladene her således:
Noget egentlig herremandsvælde led man ikke under på Møn,
för domainegodsets salg 1769. Ganske visst havde øen nylig været
offer for en formelig plyndring under den onde Pless’ regimente,
og tanken om at flygte fra landet til havet kan måske siges at
at have givet sig udtryk i den storslåede plan om øens genop
rejsning ved at göre den til en sømandskoloni med en stor naviga
tionsskole til uddannelse af styrmænd m. m. for begge rigers flåder,
såvel orlogs som handels. Undervisningen begyndte i det ny
århundrede, og skolen fik sin endnu bevarede store bygning 1705.
Det er en selvfølge, at denne skole strax måtte komme i
levende forbindelse med rigernes störste søfartsplads, Bergen,
hvorfra man også hentede navigationslæreren Lous, som des
værre allerede døde 1719, hvorefter skolen sygnede hen. I sin
blomstringstid havde den havt 34 elever, men havde dog ikke
udsendt mere end 6 fuldt uddannede styrmænd.
Formodentlig har Peter Ibsen (Jebsen synes han at være kaldet
på Møn) været en af disse første styrmænd, der har gjort sin lykke
under den store Nordiske krig og vundet krandsen i Bergen ved
ægteskab med Birgitte Holtermann i December 1721. Hendes
fader var den Tydsk fødte Heinrich Holtermann, hvorfra navnet
Henrik siden stammer. Sønnen Henrik Ibsen var altså digterens
oldefader. Peter Ibsen blev forøvrigt tre gange gift i Bergen og
døde der 1766. Om der fra den brave Mønbo, Peter Ibsen, kan
hentes noget bidrag til digteren Henrik Ibsens karakteristik, skal
jeg lade være usagt.
Men har Møn skænket Bergen en sådan perle, så har Bergen
også gjort gengæld. Måske har den på Nyord berømte Hans
Larsen også været elev på navigationsskolen. Han var ialfald fra
Bergen og tjente ombord i linieskibet „Justitia“ i slaget under
Rygen 8. Aug. 1715. Han bosatte sig siden på Nyord og udførte
det skib „Justitia“, der hænger i Stege kirke, hvor det hvert 10de
år bliver pudset op ved en sømandsfest. Han er stamfader til en
af de fornemste slægter på Nyord, hvor navnet Hans Larsen er
gået i arv og hundrede år efter har vundet sig berömmelse (se
senere om Bøgetstrommen). Om navnet Nyord (Nore) er fortalt i
Møns historie III, yngre middelalder.
Det kan måske interessere at høre, at det store Ibsenske
stamtræ i et par andre grene er kommen i beröring med Møn.
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Grenen Piesner stammer således fra en mand, der var godsfor
valter hos Møns nationalhelt Schrøder-Løvenhjelnv, og fra grenen
Cappeln stammer den Marie, der har givet Marienborg navn.
Generalstaben skriver nu navnet Marieborg.

Calmette-Mackeprang.
Under omtalen af forvalter Barfoeds ledelse af bøndernes
oprejsning og de vanskelige tider for Møn fra 1769 til 87 har
jeg nedenfor yttret, at den daværende amtmand Calmette næppe
var sin opgave voxen. Han og hans hjælpere Jytmann og Fredriksen synes ialfald ikke at have været Barfoeds venner, og det
ser ud som alt gik istå ved Barfoeds død 1787. Peter Anton
Gerhard Bosc de la Calmette var amtmand på Møn fra 1783 til
1803 og fra 1797 tillige over Nykøbing amt. Forsåvidt ovenstå
ende yttring indeholder en nedsættende kritik af hans færd som
amtmand, så må man ikke glemme, at hans storhed lå på et gan
ske andet område end embedsvejen. Han tilhørte alene kunstens
verden, og her var han en af bærerne af den klassiske empirestil
i Fransk smag. Ham skyldes den lille perle af fin smag, som
trods sin lidenhed har hævdet navnet Liselunds slot, opkaldt efter
hans frue Elisabeth Iselin, ligesom også landsbyen Liseby — og
først og fremmest de henrivende parkanlæg både ved Marieborg
og Liselund, hvorhen tusinder af mennesker nu har valfartet i
over hundrede år. Trods de sorgelige nedstyrtninger af klinterne
står der endnu et billede i parken ved Liselund, en Granitsten
med indfældet rundt marmorrelief med 2 gratier og omskriften
på Fransk: Elles attendent icy Leur sæur (de venter her på deres
søster). Finere compliment kunde der ikke gives en besøgende
dame. Og bedre kan hin tids smag ikke udtrykkes. Man undres
ikke over, at den hvide dame endnu viser sig på Liselund.
Det er ikke min hensigt at ville fremmane den hvide — nogle
siger — grå dame derude. Men da jeg nu står ved navnet Cal
mette og slutningen af det 18. århundrede, vilde jeg gerne pryde
min bog med billedet af en kvindeskikkelse, der synes skabt til
for os at forsone historiens dom om den brøde, der blev begået
i det århundrede, hvortil hun ved sin fødsel hørte. Amtmanden
Calmette efterlod sig 1803 som arving til de store ejendomme,
en son, der ikke var udrustet med de egenskaber, der var nød-
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vendige for at bære de frygtelige ulykker, der i hans tid, navn
lig tiåret 1813—23, brød ind over landbruget. Da han døde 1820,
måtte ejendommene realiseres. Han var gift med en dame af
Møns allerstærkeste slægt, familien Mackeprang, der anses for
at være af Skotsk udspring, forplantet over Femern og Låland
til Møn. I tre slægtled havde den forsynet Møn med distrikts
læger og apothekere. Den første mand af slægten her hed Markus
Mackeprang 1726—91; han begyndte som apotheker, blev der
efter tillige distriktslæge og erhvervede sig ved domainegodsets

Gamle Frenderupgård.

salg to bøndergårde i Frenderup, hvor han opførte den gamle
Frenderupgård1) (det nuværende er meget yngre) og giftede sig
ind i patricierslægten Hage af Hollandsk oprindelse. Med Bolette
Jensine Hage havde han ikke mindre end 18 børn. Hun levede
fra 1763 til 1845 og blev altså 82 år gammel. Da en datter blev
gift med ejeren af Marienborg, den unge Calmette, blev Frenderupgården nedrevet og jordene lagt ind under Marienborg; den
pågældende mark hedder endnu fruens mark og nogle trægrupper
kaldes fruens vænge.
Markus Mackeprangs son Mathias Smith M., vistnok opkaldt
efter den kendte godsforvalter M. S., var regimentskirurg og afløste
x) Jeg har engang besiddet et smukt billede af den gamle Frenderupgård; det
er nu i slægtens eje, og er reproduceret så tydeligt som muligt.
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faderen som distriktslæge på Møn i 1791, hvilken stilling han be
klædte til sin død 1844; han blev 76 år gammel. Da Frenderupgård blev nedlagt, fik han af svogeren Calmette overladt et par
fæstegårde i Nøbølle, den nuværende Nøbøllegård, som derfor
tidligere og undertiden endnu kaldes doktorgården. Han var gift
med en præstedatter fra Magleby, Bolette Coster, og de havde
også en flok börn. En af disse var bataillonskirurg Harald Vil
helm Mackeprang 1805—1904, der fulgte efter faderen 1844 som
distriktlæge, vor gode gamle doktor i mange, mange år; ridder
og Dannebrogsmand. 1832 blev han gift med Cathrine Marie
Aurora Hansen og havde adskillige börn. Sine allersidste leveår
tilbragte han hos en sön på Bogø. På min opfordring nedskrev
han der en hel del interessante erindringer om sin lægevirksom
hed på Møn, men den tilhører jo det 19. årh. Da tiden nærmede
sig, at han kunde fylde 100 år, skrev jeg til ham og bad ham
sørge for, at det kunde lykkes, så skulde vi komme og hente
ham til en stor fest på Møn. Han svarede omgående: „Jeg skal
gøre mit bedste!“ Men desværre var det ikke nok. Han døde
inden målet var nået. Formodentlig har ingen Dansk læge nået
en så høj alder.
Men nu tilbage til hans tante: Martha Marie Sabine Adolfine
Mackeprang. Enhver, der kender slægtstræk, vil på billedet kunne
se, at hun var en født Mackeprang. En årrække tilbragte hun som
den fejrede dronning på Marienborg og navnlig Liselund, hvad
også er vist på billedet. Men nu kom det store sammenbrud.
Ved behandlingen af dødsboet blev der dog sörget for, at der blev
tillagt den barnløse enke en beskeden årpenge og fribolig på
det lille slot. Med en selskabsdame levede hun så der som enke
i 57 år. Der var en stilhed som i en fortryllet torneroseborg.
Vi unge kom sjælden til klinten uden at besøge „den gamle kam
merherreinde“, som vi med beundring så op til. Det er måske
en dröm, men jeg bilder mig virkelig ind, at jeg har tilbragt en
nat i det mystiske spøgelsekammer mod øst uden at blive for
styrret, men jeg sov næppe ret meget. Damerne fra Liselund kom
også jævnlig i Stege kirke, skønt vejen var lang, og de besøgte
da også præstegården. I efteråret 1876 traf jeg der sammen med
kammerherreinden, som da var 88 år, og samtalen faldt på den
forestående vinters ensomhed på Liselund, der ængstede hende.
Jeg nævnte da, om hun ikke kunde have lyst til et vinterophold
på Rødkilde, der stod tomt fra 1. Oktober, da jeg skulde i rigs-
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dagen, medens skolen var fuld af livlig ungdom. Hun syntes
at gribe tanken med virkelig iver, og det blev aftalt med det
samme. Det blev dog ikke til noget; formodentlig er hun blevet
for svag til at vove en sådan flytning. Hun blev på Liselund
også denne vinter og døde den 25. april 1877; hun blev ført til

Portrait af fru Calmette (Kratzenstein-Stub).

gravkapellet på Damsholte kirkegård. Når jeg1) skulde skildre
mit indtryk af denne dronning fra det 18. årh., så vilde det lyde
på, at hendes skønhed ikke var blevet ringere med årene; med
kvindelig ynde forenede hun fortidens fornemhed med samtidens
hjertelighed, og det turde vel også betyde noget, at hun bar begge
navnene Martha og Marie.
!) Det er vel ikke langt fra, at jeg er den sidstlevende af dem, der har kendt
fru Calmette personlig.

Domainegodsets salg på Møn i forhold
til bønderne.
mange adelige ejere af gods på Møn var under Fredrik 2.
og Christian 4. bleven udkøbte ved mageskifter således,
at hele øen var bleven kongeligt domaine og særlig kongens
vildtbane. Bønderne var fæstere og hoveripligtige; men da der
kun var de to små ladegårde Elmelunde og Stege, var hoveriet
i virkeligheden uden betydning, når man ser bort fra plyndrin
gen i gardens tid 1685—97.
I landboreformernes tid 1760—90 arbejdedes der for at skaffe
bønderne ejendomsrett, og da regeringen tillige trængte til penge,
begyndte man at sælge krongodset. I kongens brev herom af
4. April 1769 hedder det udtrykkeligt, at hovedojemedet med
salget var at udbrede selvejendom, og kun hvor bønderne ikke
kunde købe, måtte der udlægges godser, og da kun med det
allernødvendigste antal af hoveripligtige bønder. Til at ordne
salget beskikkedes en kommission, bestående af grev Holck,
deputeret for finanserne, og en embedsmand, Thygesen, kom
mitteret i rentekammeret.
De inddeler strax øen i 5 godser foruden noget strøgods
og leder salget således, at det hele blev til stor skade for fler
tallet af bønderne. Efter kongens ordre lader de vel bønderne
få bud på godserne samlet, men da der krævedes kaution for
købesummen inden 24 timer, lykkes det kun bønderne på god
serne nr. 2 (Fanefjord) og 3 (Søndrestrand) og noget strøgods
at blive ejere. Af 537 kongens bønder bliver nu 280 hoveri
pligtige for alvor; kun 257 selvejere (foreløbig tillige godsejere).
Og dog havde bønderne budt ca. Vs mere, end hvad de ende
lige salgspriser indbragte.
e
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Kongen approberede dog salget, åbenbart lokket af det
financielle resultat, der ansås for så glimrende. På Falster havde
godset kun kostet 72 rbd. pr. td. hartkorn; på Møn derimod
over 100 rd., men bønderne ansås for höjst upålidelige betalere.
Godsforvalter Barfoed havde arbejdet ivrigt for at samle
bønderne overalt til at købe deres gårde; men havde derfor
fået adskillig utak af kommissionen. Imidlertid viser de to fri
godser nr. 2 og 3 sin taknemmelighed imod ham ved at vælge
ham til fremdeles at være bestyrer af disse godser; og auktoriteterne må da også respektere ham.
Det er øjensynligt arkivet for gods nr. 3, der fandtes hos
gårdejer Anders Jensen i Keldbylille. Men da der deri også
findes nogle sager fra andre dele af øen, er det rimeligvis egent
lig Barfoeds arkiv, der er fortsat efter hans død for dette gods
nr. 3’s vedkommende. Indholdet af dette arkiv er benyttet til
efterstående fremstilling.
I Møns beskrivelse af præsten i Fanefjord, J. Paludan, fin
des i 2den del, der udkom efter forfatterens død 1824, dels på
side 6—24 og dels som anhang side 368—407, en fremstilling
af domainegodsets salg i 1769—75, bygget på udførlige aftryk
af de herhenhørende akter og. fuldstændige salgsbetingelser,
hvorved jeg ikke har fundet noget væsentligt at bemærke eller
ændre. Alle disse enkeltheder vil næppe have stor interesse for
nutidens læsere, bortset fra de enkelte, der vil søge oplysning
om særlige punkter ved handelen. Sådanne vil let kunne få fat
på Paludans værk i offentlige bogsamlinger. I nærværende bog
vilde hele dette aktmæssige stof optage en uforholdsmæssig
plads, henved 100 sider. Jeg foretrækker derfor at samle frem
stillingen af begivenhederne om den mand, som utvivlsomt har
havt störst fortjeneste af, at dog henved halvdelen af Møn blev
reddet fra det bagslag, der indtrådte i 70erne. Jeg kan herved
nöjes med at gengive det foredrag, som blev holdt ved indvielsen
af mindestenen ved Slotshöj for

Hans Herman Barfoed,
„Møns engel“.
Det er faldet i min lod at fremdrage mindet om adskillige
personer, der i gamle dage har gjort sig fortjent af Møns folk
og land. Blandt sådanne må ikke glemmes den mand, hvis
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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navn og folkelige tittel står over denne afhandling. I min frem
stilling af Møns historie er jeg (1919) endnu ikke nået til hans
tidsrum og har hellerikke samlet alt det materiale, der er for
nødent for en skildring af sidste halvdel af det 18de århundrede.
Men af de kilder, som jeg hidtil har kunnet skaffe, vilde jeg
gerne i anledning af halvandet hundred året 1919 efter domainegodsets salg fortælle lidt om den mand, hvem det væ
sentligt skyldes, at henved halvdelen af Møns bønder dengang
efterhånden vandt ejendom og frihed.
Møn havde — med undtagelse af en enkelt kortere pe
riode — været så godt som helt fri for det med fæstevæsenet
følgende hoveri. I middelalderen fandtes her kun strøgods, men
ingen samlede godser med större sædegårde, til hvilke hoveri
måtte ydes; de to kongelige ladegårde Stegehus og Elmelunde
gård var kun små, og det hoveri, som dertil ydedes, var så
ubetydeligt, at bønderne endogså modsatte sig, at det måtte
afløses for penge.
I det 16. årh. foregår imidlertid de store godssamlinger
overalt, og Møn kan i höj grad takke kong Fredrik den andens
interesse for — jagten for, at alt det adelige strøgods blev
mageskiftet til samlede godser i andre egne, medens al jord på
Møn blev kongelig ejendom — vildtbane. Herom vil næste
bind af Møns historie indeholde redegørelse. Fæstebonden var
efter loven hoveripligtig, men når der så godt som ingen herre
gårde var, så var der altså intet — ialfald ikke noget trykkende
hoveri. Men landbruget led af andet tryk, navnlig fællesskabet
i driften af jorden, fæstevæsenet og stavnsbåndet.
Ved midten af det 18. årh. begyndte den offentlige mening
at beskæftige sig med de ønskede landboreformer. 1767 benyt
tede Svejtseren Reverdil sin indflydelse hos Christian VII til at
sætte sagen'igang. En stor mængde domainegods blev i disse
åringer solgt, og kongen forkynder i det derom udstedte re
skript, at hovedhensigten med disse salg var, „at göre det for
bønderstedernes besiddere muligt selv dertil at vinde ejendoms
rett“. Derfor skulde der som regel ikke foretages nogen „ind
deling af hovedgårde eller samlede godser“. Dog kunde dette
om fornødent ske, og der gives også regler for fremgangsmåden
i såfald, og derved hedder det blandt andet, at der til sådanne
ny hovedgårde „kun måtte tildeles et sådant antal af de nær
mest liggende bønder, som til hoveriets bestridelse nødvendig
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befindes.“ Dog har regeringen formodentlig nok havt den bag
tanke at gore en god forretning for den trængende statskasse,
medens landboreformerne i det hele havde mægtige modstandere.
Dette fremgår tydeligt af begivenhederne.
4. April 1769 beskikkes to hoje embedsmænd fra regerings
kollegierne, grev G. Holck fra finansministeriet og Thygesen fra
rentekammeret, til at lede salget af alt domainegodset på Møn.

MINDE OM
HANS HERMANN BARFOED
FORVALTER FOR GODSERNE NR. 2 OG 3 M. M.
HAN KALDTES MØENS ENGEL
FORDI HAN SAMLEDE FÆSTERNE
OG HIALP DEM TIL SELVEIE OG FRIHED 10/9 1769
HAN STYREDE DISSE GODSER TIL SIN DØD 1787
DE TAKNEMMELIGE BØNDERS ARVINGER
I 5TE LED PAA GODSET NR. 3 SATTE
DENNE MINDESTEN 1919.

De opholdt sig her om sommeren for at sætte sig ind i for
holdene. Det vilde være af stor interesse at vide, fra hvilke sider
de da blev påvirkede herovre; det blev ialfald i uheldig retning.
Det er ikke oplyst, hvilken stilling Hans Herman Barfoed
da indehavde; formodentlig var han sagfører og havde alt i
nogle år været bønderne behjælpelig i deres indbyrdes forhold.
I løbet af sommeren har han så udfoldet en stor virksomhed
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for at samle og ruste bønderne til kamp for erhvervelse af fri
hed og ejendom. Og det var ikke nogen lett opgave. Bønderne
var som regel meget forsagte og ringe stillede i økonomisk
henseende. Deres anseelse var så ringe, at ingen bonde kunde
antages som kautionist. Barfoeds virksomhed har ialfald ikke
været i kommissionens ånd, thi denne giver ham et dårligt
skudsmål i sin indberetning til regeringen.1) For de hoje herrer
har han åbenbart stået som en ussel vinkelskriver. Så meget
mere er han bleven bøndernes mand, og han vandt også siden
auktoriteternes anerkendelse.
Kommissionens indstilling om ordningen af salget bliver
godkendt ved kgl. resolution af 1. Aug. 1769. I sammenligning
med de forudgående store løfter må det unægtelig vække over
raskelse, at planen strax gik ud på, at øen skulde deles i 5
hovedgårde, hvortil det allermeste bøndergods henlagdes som
hoveripligtigt, samt en del strøgods, som også kunde blive til
mindre herregårde. Af den kongelige plan var der dog endnu
det tilbage, at såvel hovedgårde som landsbyer og enkelte gårde
skulde opråbes separat; men denne åbne dor blev atter halvvejs
lukket derved, at enhver, der fik hojeste bud, på stedet skulde
stille antagelig kaution, og som sådan antoges ingen bonde, da
man forudsatte, at han intet ejede. Dette skærpedes yderligere
ved auktionen således, at den, der den første dag havde fået
hojest bud, skulde stille skriftlig kaution inden næste dag kl. 10.
Dette synes at være kommet bagpå bønderne. Vel havde disse
— sikkerlig under Barfoeds ledelse — sluttet sig sammen gods
vis og mandet sig op til at købe hvert gods i samling. Men
de havde ikke sikkret sig kaution iforvejen, og de havde vel
også tænkt at kunne kautionere solidarisk for hinanden ind
byrdes.
Ved auktionen i Stege den 19. og 20. Sept. 1769 blev de
4 første hovedgårde tilslået bønderne som hojstbydende: Nr. 1
(Nygård) med gods for 47,050 rd., nr. 2 (Fanefjord) for 42,750
rd., nr. 3 (Sønderskov) for 30,450 rd., nr. 4 (Nordfelt) for 41,650
rd. Separat opbud fandt da ikke sted, da bønderne selv havde
købt det hele, og budene var så hoje, at næppe nogen udenfra vilde give mere. Prisen blev nemlig ca. 100 rdl. pr. td.
’) Selv en så underdanig forfatter som Paludan mener dog, at dette skudsmål
er ufortjent.
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hartkorn, medens domainegodset på Falster få år iforvejen var
solgt for 72 rd. pr. td., hvilket også var det bud, hvormed
bønderne på Møn havde begyndt.
Nr. 2 og 3. skaffede kaution inden næste dag og vandt så
ledes ejendom. Handelen om nr. 4 gik siden i stykker. Men da
bønderne under nr. 1 ikke inden kl. 10 den 20. Sept. havde
stillet antagelig kaution, blev dette gods atter opråbt og tilslået
kvartermester Fleischer for 40,550 rd., altså 6,500 rd. under bønder
nes bud! Dette vakte da også så stor forbittrelse, at bønderne
truede med, hvis Fleischer viste sig herovre, skulde de splitte
ham i så små stykker, at han ikke kunde sankes igen!
Forøvrigt blev gods nr. 1 også opråbt separat i landsbyer
og enkelte gårde, men kun en eneste mand (i Ebelnæs) gjorde
bud og da kun 22 rbd. pr. td. hartkorn. Dette er karakteristisk
for stemningen. Man var opvokset i fællesskabet, det var det ryg
stød, som alle støttede sig til og trøstede sig ved i alskens nød;
udenfor dette følte den enkelte sig hjemløs, han turde ikke på
tage sig noget ansvar personligt, og deri støttedes han sikkert
også af alle de mange rådgivere, der kendte den nedarvede frygt
for enkeltmands ansvar, en frygt, der benyttedes på forskellig
måde, af Barfoed vistnok til at opmuntre bønderne til at købe
det samlede gods, af andre til at skræmme dem fra overhovedet
at købe og blive selvejere.
Om eftermiddagen den 19. Sept. er der i Stege blevet dre
vet en hidsig agitation, af nogle for at skaffe den manglende kau
tion, af andre med skildringer af den økonomiske ruin, der vilde
true de selvejende bønder. Blandt den sidste art af rådgivere
har øjensynligt udmærket sig amtsfuldmægtigen Jydtmann. De
17 Ålebæk bønder havde fået hojeste bud og tilslag for byens
gods i samling; men næste dag møder Jydtmann med skriftlig
erklæring af alle bønderne, at de havde overdraget ham deres
bud. Således blev Ålebækgård til med tilliggende gods, og i
steden for godsejere blev bønderne hoveripligtige fæstere; men
de slap for ansvaret!
Den hidtidige ridefoged, som nu blev amtsforvalter, Mathias
Schmidt, fik den 20. ved salget af det separate gods hdjeste
bud på den nordre del af klinteskoven og Sømarke by — mon
ved lignende midler? Således skabtes det senere Liselunds gods.
Endelig fik Terslund tilslag for gods nr. 5 (Klintholm) for
50,000 rbd. Bønderne synes da at have opgivet at byde. Heller-
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ikke deres bud på nr. 4 (Nordfelt) kunde de opretholde. Under
den senere reaktionaire regering solgtes det inde i ministeriet
som herremandsgods.
Der oplevedes da — det som undertiden hænder — at den
dag, der var tænkt som frihedsdag og glædesfest, istedet blev
til ulykke og sorg. Andragender om, at få det gjort om, blev
afslået 18. Okt. 1769. Møn, der fra arilds tid havde været så
godt som fri for hoveri, fik nu af 537 bønder 280 hoverigörende
og 257 fri, medens såvidt man kan se alle husmænd blev ufri.
Så sörgeligt et udfald fik de bestræbelser, der ialfald tilsynela
dende fra kongens side gik ud på det stik modsatte. Atter et
exempel på, at enevoldsmagten ingenlunde altid var enevældig.
Udaf nederlaget reddedes dog to hele godser, nr. 2 (Fanefjord) og nr. 3 (Sønderskov, nemlig byerne Svendsmark, Tostrup,
Keldbylille, Pollerup og Råbylille) samt en stor del strøgods, og
æren herfor tilskrives fortrinsvis Barfoed. Når mindestenen i Fane
fjord skov kun nævner præsten Fibiger og bonden C. Nielsen, så
bör det mærkes, at disses bedrift ikke knytter sig til selve erhvervel
sen af godset, så meget mindre som Fibiger først i December blev
kaldet til præst i Fanefjord. I den store vånde for at skaffe
kaution den 19. Sept. fik man endelig købmand Stål i Stubbe
købing til at kautionere, men der siges, at han kun påtog sig
kautionen i 24 timer, det vil altså sige, indtil auktionen var slut
tet, siden måtte bønderne betale dyrt (1 td. rug for hver gård)
for at formå andre til at påtage sig kautionen, stadig skiftende
med ny mænd. Det var denne byrde, der føltes så trykkende
i længden, at præsten og hans ledsager tilsidst (når vides ikke)
påtog sig at ride ind til København og bede kongen at fritage
dem for kaution. Svaret skal være blevet, at kongen selv gik i
kaution for bønderne. Men på mindestenen for frigörelsen burde
i hvert fald Barfoeds navn stå forrest, om man end ikke vilde
anføre hans æres navn „Møns engel.“ Han fik forøvrigt af sin
samtid også en mere håndgribelig tak, idet han straks blev valgt
til godsforvalter for begge de store godser, der blev frigjorte,
nr. 2 og nr. 3 samt byerne Tøvelde og Bidsinge og senere Udby
af det separate gods, og styrede det hele dygtigt lige til sin død
1787. Han boede først i Vollerup, siden i Damme, men synes
også at have havt bolig i Pollerup. Om der findes noget opbe
varet om styrelsen af Fanefjord ved jeg ikke; mon ikke gods
bestyrelsen har havt et arkiv. Fæsteprotokollen for gods nr. 3
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opbevares nu i brandfrit skab på Rødkilde, og desuden findes
hos gårdejer Anders Jensen i Keldbylille en del arkivsager, som
vistnok har hørt til forvalter Barfoeds arkiv. Disse papirer må
nærmere gennemgås og derefter indsendes til landsarkivet.
Af fæsteprotokollen er de første blade udrevne. Den be
gynder nu 1776 og føres af Barfoed. Først findes 16 fæstebreve
for husmænd og derefter 19 overdragelser af gårde mellem bøn
derne indbyrdes, ofte fra fader til son eller svigerson. Der findes
kun ett fremmed navn, Jakob Knøfler „møller“, der fik gården
nr. 5 i Pollerup. Disse to afsnit er på engang indførte af en af
skriver, formentlig efter tidligere optegnelser. Mærkeligt er, at
datoerne står blankt. Det er nemlig ikke skøder, men kun erken
delser af, at godsbestyrelsen har samtykt i den pågældende gårds
overdragelse; måske har man ladet datoerne stå åbne, til skøderne
engang kunde udstedes. Husene bliver altså fæstede ud, „stædet og
fæstet“ med 1 rdl. indfæstningspenge til godsets kasse. Derefter
følger atter 16 fæstebreve for husmænd. Den tydskfødte amt
mand Walmoden i Nykøbing påtegner protokollen hvert år,
fra 1778 til 1783, og der er ingensteds klage. 1783 bliver Cal
mette amtmand for Møn alene og påtegner protokollen i nogle
år. Men da Barfoed døde 1787, synes sagerne at være kommet i
uorden, og protokollen bliver snart ikke mere ført eller påtegnet
af Calmette. Den ny „fuldmægtig“ R. Fredriksen (fra amtskontoiret) er strax kommen i skarp strid med bønderne på gods nr. 3,
og efter flere klager til regeringen oplyses det virkeligt tilsidst,
at godset har betalt 76 rdl. mere end der skyldtes. Calmette,
der først skriver sig „von“, senere „de la“ Calmette, synes ikke
at have kunnet magte de vanskelige forhold. Med 1792 standser
alle tilførsler i protokollen. Måske har ikke alene Barfoeds død,
men også stavnsbåndets løsning 1788 grebet ind i ledelsen af
disse godser.
Af de opbevarede papirer fra gods nr. 3 kan dog uddrages
nogle interessante træk, der giver et indblik i disse mærkelige
godsforhold. Allerede længe var man i literaire kredse optaget
af arbejdet for de store landboreformer, udskiftning og selvejen
dom. Man skulde da tro, at når fæstebønderne pludselig blev
godsejere, vilde de strax tage fat på at gennemføre programmet.
Men nej, ingenlunde! Tværtimod hengik der henimod en men
neskealder inden dette skete. Bønderne befandt sig ojensynlig vel
ved at være på engang godsejere og fæstere, fæstere til sig selv!
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Sålænge stavnsbåndet bestod, skulde de jo ligesom andre gods
ejere stille det befalede antal rekrutter, og derfor måtte de holde
på mandskabet. Gentagne gange forhandles der med enkelte
personer, der vilde købe sig selv, og prisen var i regelen 40 rdl.
Under 9. Marts 1778 udsteder Jörgen Christensen af Keldbylille
følgende brev: „Imod at jeg — J. C. — dags dato har modtaget
frihedspas af godset nr. 3, at må for min person som en fri mand
fare, flytte og bo under godset nr. 2, tilstås herved, at min stifsön, Hans Pedersen, ongefæhr 11 år gammel — tilhører godset
nr. 3, så at han, når påkræves, skal være følgagtig til godset nr. 3.“
1781 ønsker gårdmand Peter Christensen i Råbylille at over
drage sin gård til broderen, husmand Hans Christensen, på be
tingelse af, at han selv får fripas. Forvalter Barfoed har derpå
svaret, at da Hans også er ufri, må fripasset købes af godset.
Hans vil også betale løsepenge for broderen, men kan ikke be
tale rett meget. Barfoed sender da rundskrivelse til alle godsets
lodtagere, hvori sagen forklares med tilföjelse af, at Peter C. ikke
har været godset til nytte, han kan ikke bruges til soldat og har
ingen börn, så der tabes ikke noget ved ham. Broderen derimod
roses som en stræbsom husmand. Noget må der dog betales
for fripasset, og Barfoed beder lodsejerne bestemme prisen. Bøn
derne i hver by giver rundskrivelsen en påtegning om, at de over
lader forvalteren at sætte prisen, „hvor ringe det end er.“
1783 giver lodsejerne af gods nr. 3 tilladelse for en mand
at opholde sig i et år i København. Barfoed og en anden mand
stiller 50 rdl. som sikkerhed for, at han skal komme tilbage igen.
Efter stavnsbåndets løsning 1788 nævnes intet fripas; man
synes at have ladet spørgsmålet bortfalde, skönt løsningen først
trådte i fuld kraft fra 1800.
1787 var Barfoed også blevet forvalter for bondegodset i Udby.
Amtmanden skriver da til ham, at der skal stilles en ny national
soldat af Udby, da den hidtidige var kasseret.
Formodentlig har han også för 1769 havt med skiftevæsenet
at göre. Mellem papirerne findes også nogle skiftebreve fra Råby
lille af 1764 og 67, i et af disse siges der på gården at være
8 heste, 3 kør, 11 får, 3 —5 grise samt gæs. Deraf skulde følge
med gården (på ryttergodset) 6 heste, 2 kør og 4 får, der altså
ansås som normalbesætning.
För 1769 nævnes overdragelse af en gård uden anden afgift
end aftægt til enken. Efter godskøbet får gårdene vel nogen
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værdi, men meget ringe. De første overdragelser sker for 40 rdl.
for hele gården og aftægt, efterhånden stigende til 60, 110, 170
rdl. og ringe aftægt. 1784 sælges „Skovgården“ nr. 12 i Pollerup
af Rasmus Kuld til sönnen Anders Kuld, hvorefter gården kaldtes
„Kuldgården“. 1774 nævnes „Vingelbjerggården“ i Råbylille.
I papirerne fra för 1769 bruges betegnelsen „bomand“ om
fæstebonden.
Godsbestyrelsen består af 5 formænd, som formand fungerede
Mads Frandsen på gården nr. 5 i Tostrup i mange år. I 1778
kom Jacob Knøfler møller, formentlig på Landsled mølle, ind i
bestyrelsen, efter at han havde erhvervet gården nr. 5 i Pollerup
(der formodentlig siden er forenet med Landsled).
Bønderne vedblev hårdnakket at holde sammen på godset
og bevare fællesskabet. Den nedarvede frygt for personligt an
svar holder sig fremdeles, og Barfoed har sikkert været fortrolig
med denne grundopfattelse. Imidlertid havde han allerede 1776
forespurgt hos regeringen, om der ikke måtte udstedes særlige
skøder til de enkelte, men havde fået det svar, at det ikke kunde
ske, för afdragene på købesummen var sluttet.
Så gik tiden; men snart kom der stærke rivninger om fællessrettigheder, græsning, skovhugst og tørvemoser. Enkelte be
gynder at kræve udskiftning; allerede 1772 var en gård blevet
udflyttet fra Pollerup. Loven af 1781 om adgang til udskiftning
giver signal til almindelig udskiftning. Råbylille og Pollerup går
i spidsen; men det volder megen besvær. Først ved århundre
dets udgang er ordningen gennemført.
Derimod trak det ud langt ind i det 19de århundrede, inden
hver mand kunde få sit skøde. Der blev også gjort nogle erfa
ringer, der peger hen til, hvad det var man frygtede. At Barfoed
erhvervede sig gården nr. 11 „Sønderskovgård“ i Pollerup, har
man vel fundet rimeligt. Værre blev det da en anden tidligere
forvalter Jesper Bågø erhvervede gården nr. 6 i Svendsmarke,
„Holmegård“, og det kom til åben strid, da samme mand også
erhvervede nabogården nr. 1. Da lykkedes det ialfald at få re
geringen til at forbyde sammenlægningen af de to gårde. Lige
ledes førte godset process med borgerkapitain Kollin i Stege,
der havde erhvervet gården nr. 2 i Råbylille. Efterat Barfoed
var død 1787, rettes krigen omvendt imod nogle af bønderne selv
af fuldmægtig Jydtmann på amtmandens (Calmettes) vegne. To
strup Vængesgård var blevet udflyttet på hovedgårdstaxten; men
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6 mænd i Keldbylille havde købt gården, nedlagt og delt den
imellem sig. Dette er de vistnok blevet nødt til at lave om igen;
vi finder siden en Rasmus Olsen på Vængesgården, og den existerer endnu. Samme R. Olsen har en strid angående skellet mel
lem Tostrup og Keldbylille — den samme strid, der voldte den
første bekendte skeltrætte på Møn i året 1290 (se Møns historie,
den ældre middelalder, s. 51).
Alt dette viser, at bønderne nok kunde have grund til at
frygte for, at der skulde opstå proprietairgårde midt imellem dem,
ja vel endog kræves hoveri af naboerne! Formelt var de jo endnu
fæstebønder med hvilende hoveripligt; hvorledes denne toges i
brug på de andre Mønske godser, havde de jo daglig for oje.
Dette foranlediger da efterstående interessante andragende til
kongen 1795.
Den første underskriver er netop Jesper Nielsen Bågø, Svends
mark, der var blevet forvalter for gods nr. 2 og vistnok har for
fattet andragendet. Han har formodentlig stillet sig i spidsen for
det flertal af bønderne, der vilde have separate skøder, særlig dem
fra Svendsmark og Keldbylille, og har derved endog måttet pole
misere imod sin egen tidligere færd.
Andragendet er påtegnet, at det ikke blev bortsendt; det er
utvivlsomt blevet kvalt af auktoriteterne, hvorom der klages se
nere. Der gik endnu en snes år, inden alle skøder blev udstedt.
Af underskriverne er kun Peter Larsen og Hans Christoffersen
kendt fra de ældre adkomstbreve.
Stempel 1795.

Til Kongen.
Vi allerunderdanigst underskrevne godsets nr. 3 gårdbeboere
og hartkornsbrugere, forhåbe nu i disse tider at have eller få
afbetalt den udi bemeldte gods indestående halve købesumma
til Deres kongel. Maj. cassa — og altså bor allerunderdanigst
ansøge Deres kgl. Majestæt om skøde eller skøder på disse
ejendomme.
Som samlet gods er sket adskillige ventilationer, om vi
skulle have et samlet, eller enhver køber hans separate skøde,
som allerunderdanigst vedlagte promemoria af 6. April sidst
nr. 1 udviser, hvilken til den ende haver circuleret imellem os.
Og da vores, som mængdens, omtr. de 2/3dele af lodsejernes
stemmer, ere af den mening, separat skøde for enhver mand
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er os tjenligst, mængden og allerede tilforn under 27. Febr. 1788
således have ansøgt skøder (uden at nogen resolution os vitter
ligt derpå er indløben, i det mindste ikke os bekendtgjort), som
hermed allerunderdanigst vedlagte kopi nr. 2 udviser, så håbe
vi og allerunderdanigst, Deres kongelige Majestæt allernådigst
bevilge os samme på den måde vi ønsker og anser tjenligst
for os og efterkommere.
Men da vi i sådan betragtning anse det for den storste
ulykke, som kunde hændes godset i almindelighed, når nogen
enkelt mand på grund af de separate skøder kunde opkøbe ad
skillige gårde imellem os og bruge nogle af de tilkøbte til ho
veri enten til en eller flere sammenlagte gårde eller hans derfor
tilkommende andel hovedgårdstaxt, så anser vi os til fælleds
vel tillige pligtige efter mulighed at forebygge dette, og til den
ende allerunderdanigst ansøge udi enhvers af vores og med
interessenters skøder indrykket:
„At det enhver tilkøbte hartkorn med den efter jordebogen
og købekonditionerne samme hartkorn tilliggende andel hoved
gårdstaxt vel overlades køberen til fri afhændelse på hvad måde
og til hvem han for bedst befinder, men at det dog ikke må
ske til nogen anden end den, der selv som bonde vil bebo og
bruge dette hartkorn eller dets andel hovedgårdstaxt ligesom
enhver anden bonde, og at ingen køber efterdags af dette hart
korn eller tilliggende berettiges til dets bedrift at benytte sig af
noget slags hoveri, enten af gård- eller husmænd af dette eller
omliggende godsers beboere, ej heller til nogen anden at bort
fæste for livs tid til en andens beboelse og brug på stedet.“
Hvorhos vi allerunderdanigst forhåbe, at jagten med andre
et samlet gods tilhørende rettigheder og herligheder os dermed
allernådigst forundes fremdeles som hidtil uden nogen forandring
derudi formedelst disse således ansøgte separate skøder, og så
ledes som jordebogen og købekonditionerne omformelder, item
som følge deraf, at Deres kgl. Maj. af særdeles hbjkongelig
nåde for os og vore efterkommere allernådigst vilde tillade os
selv at udøve skifterettigheden på godset, til hvilket vi da vilde
se udnævnt en kyndig og suffisant mand, som til mindre be
kostning end den sædvanlige sådant kunde forrette, og som for
overformynderiets affairer kunde afgive årlig rigtighed til os,
imod at vi en for alle og alle for en stod til ansvar for alt
deraf dependerende.
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På disse vilkår og med forommeldte clausuls indrykkelse
udi ethvert godsets skøde som grundlov for enhver interessent,
vi allerunderdanigst forhåbe at forekomme enhver slags proprie
tairs indtrængen iblandt os, og under Deres kgl. Maj.s allernådigste og umiddelbare beskyttelse, at dette gods fremdeles
skal forblive et tilflugtssted for fri selvejere og jordbrugere,
omendskönt og derimellem måtte befindes en eller flere uden
for bondestanden, når alene den eller disse i henseende den
eller deres hartkorns eller tilliggende bedrift ingen forrettighed
haver fremfor enhver anden selvejer eller almindelig bonde.
Og vi håber, denne kongelige velgerning så meget des vissere,
som det fra Deres kgl. Maj.s glorværdigste regerings begynd
else synes at have været Deres höjpriselige hensigt, på alle
lovlige måder at opfordre til og befordre selvejendom iblandt
bondestanden, og at indskrænke det sig tid efter anden der
imellem indsnegne fordærvelige slaveri og under navn af hoveri
fordærvende byrdefulde livegentjeneste, som med alle Deres kgl.
Maj.s höjpriselige anordninger til moderation derudi, dog endnu
er så byrdefuldt, at det ikke uden med skræk kan tænkes ind
trænge muligt endog iblandt os, som nu ved Deres kgl. Maj.s
velgerninger have smagt den borgerlige friheds velgerninger,
i tiden at indføre sådant, hvilket var det störste onde os eller
efterkommere kunde hændes, og vi derfor i lige grad frygte
og afsky.
Vi tilbede os herom Deres kgl. Maj.s allernådigste resolu
tion og efterretning, hvorvidt denne vores allerunderdanigste
ansøgning måtte finde sted og tilligemed, hvor snart hovedgen
standen derfor, nemlig skøderne, kunne ventes, som vi alt aller
underdanigst tilbede os snarest muligt.

Af Svendsmarke:
Jesper Nielsen Bågø.

Jens Hansen.

Rasmus Madsen.

(Egen hånd.)

Peder Nielsen. Frederik Jensen. Chr. Hansen. Hans Larsens enke.
Povl Hansen.
Peder Mortensen.
Saxo Jørgensen.
(Egne hænder.)

(Ellers bogstaver.)
Denne ansøgning er vor vilje på den grund, at ingen må
tilkøbe, sammenlægge eller eje mere end én gård, på det at
familierne og gårdbeboerne ikke skulde blive formindsket. Da
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vi og tillige ombeder at nyde og bruge vores fæsterettigheder
så vidt som den strækker sig i godsets køb iblandt interessenterne.
Keldbylille:
Peder Lavrsen. Jens Didriksen.
Hans Christoffersen.
Povl Bendsen.
Peder Pedersen. Anders Christoffersen.
Bendt Jörgensens enke.
Bodil Cathrine Chr.datter.
Jakob Jakobsen.
(Egen hånd.)

Oddermose:
R. Rasmussen.
R. Lavesen.
Denne ansøgning blev ikke bortsendt.
Lærer Ottesen har af Anders Jensens papirer endvidere ud
draget følgende:
Gården matr. nr. 12 i Pollerup, den nuværende Kuldgård,
er tidligere kaldet Skovgården, og dens første beboer hed Hans
Kamp.
Den såkaldte Kokkegård er, tidligere kaldt Skovfogedgården,
og dens første beboer hed Jens Bentsen.
Forvalter Barfoed står som ejer af gården matr. nr. 11 i
Pollerup for årene 1775—6—7. Han er død i slutn. af 1787.
Gården nr. 14 i Råbylille er för kaldet Maglebjerg og nr. 2
i Råbylille Vingelbjerggård.
Gården nr. 6 i Svendsmark hed Holmegård og beboedes
1808 af forvalter Bågø.
Prisen pr. td. byg var 1775 9 mk. 8 sk.
Godset nr. 3 bliver årlig affordret en refusion på nogle få
kroner ifølge overenskomst af 26. Febr. 1782, og da datoen og
årstal stemmer med datoen, da hovedgårdstaxten deltes imellem
samtlige 5 byer, så er der grund til at antage, at den stammer
derfra.
En bakke ved skellet mellem Keldby og Pollerup kaldes
Flintebjerg.
Mon 1769 danner skel mellem benævnelsen „bomand“ og
„gårdmand“.
Af de forhåndenværende papirer kunde der nok uddrages
en del mere, og navnlig bör det undersøges, hvad der måtte
være opbevaret af protokoller og dokumenter i gods nr. 2’s
arkiv. Men de her gjorde uddrag er tilstrækkelige for at danne
os et nogenlunde rigtigt skön om betydningen af det Mønske
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domainegods’ salg. Ved det financielt overraskende gode resultat
af auktionerne er regeringen bragt til næsten helt at glemme
den tidligere udtalte hovedhensigt med salget. Under 18. Ok
tober 1769 udtaler kongen sin tilfredshed med salget, som han
i et og alt godkender, medens han i samme skrivelse ganske
afviser bøndernes klager og dermed også de andragender, som
Barfoed ses at have foranlediget, hvori bønderne tilbyder at
købe godserne nr. 1 og 5 til samme priser, som tilslaget var
givet for.
Det forbavser os unægtelig at se, at regeringen anser en
gennemsnits salgspris af 100 rdl. pr. td. hartkorn for særdeles
gunstig for sig. Ja, det var den i sammenligning med prisen
på Falster 72 rdl.1) og end mere i forhold til det udbytte, som
finanserne hidtil havde havt af ryttergodset, der ofte havde kræ
vet betydelige tilskud til så- og fødekorn. Men selv om vi reg
ner med, at pengene siden dengang er faldet i købeværdi så
stærkt, at 1 rdl. kan regnes lige med 50 kr. nutidsværdi, får vi
dog kun 1 td. hartkorn til 5000 kr., langt under nutidsprisen
(henved 20,000 kr. i 1924). Denne stigning er væsentligst udtryk
for det forøgede udbytte af jordbruget, henved det firedobbelte
fra 5 til henimod 20 fold.
For Møns vedkommende var udfaldet i flere henseender
sorgeligt. Flertallet af bønderne blev underkastede et hidtil næ
sten ukendt tryk af fæsteforhold og hoveri til de ny opstående
godser. Husmændenes kår blev kun undtagelsesvis forbedrede.
Endnu i en menneskealder blev jordbruget holdt nede ved fælles
skabet. Hårdest blev øen vel endda ramt ved ødelæggelse af
skovene, der svandt ind fra 6200 tdr. land til 2700. Selv halv
delen af de smaa købesummer holdt det hårdt for de fleste kø
bere at skaffe. De gav sig da til at hugge ned af skovene, hvorpå
der da ikke hvilede nogen skovtvang, og i den retning synes
alle at have kappedes, bønderne ikke mindst. Bogø vesterskov
blev ryddet på engang for at afbetale på købesummen; nu stry
ger vestenvinden ind over øen. Barfoed kæmper sejgt for at
værge skovene på de af ham bestyrede godser. Men alle dage
har skovfred været vanskelig at hævde, særlig da bønderne altid
havde havt græsningsrett, oldenrett og nu også skovningsrett.
Vi ser, at prisen mellem mand og mand endda var langt lavere, ca. 100
rdl. for en hel gård.
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Der vedtoges dog meget strenge skovvedtægter med mange reg
ler og forbud. Den der ulovlig fældede et egetræ på roden,
havde forbrudt sin besiddende ejendom! hvis nogen kom i skoven
ad forbudne veje, er heste, vogn og redskaber forbrudt o. s. v.
Men disse vedtægter har — måske netop fordi de var for strenge
— ikke kunnet overholdes. Skovplyndringer foregår i stor stil.
1 1785 foregår der en scene, der minder om de gamle Danske
loves misbrug af værneden. Svendsmarkerne tilbyder at aflægge
ed på, at de i 1785 ikke har taget noget ulovligt i skovene,
men hvis de dog skulde blive overbeviste derom, så vil de betale
hvert læs med 5 rdl. Dertil slutter sig både Pollerup og Råbylille. Overfor en så kompakt modstand må ævred opgives. Den
store Sønderskov langs med stranden synes ikke at være bleven
ryddet på engang, men den er lidt efter lidt blevet plyndret,
navnlig efter Barfoeds død 1787, og omkring 1790 var skoven
forsvundet for bestandig. Bedre gik det på gods nr. 2, hvor vi
endnu ser en prægtig bøgeskov bevaret i bøndernes eje. Måske
har dertil bidraget, at Barfoed havde sit faste ophold i Vollerup
og Damme.
På de andre godser må det være gået på lignende måde,
om end ikke nogen hel skov vides at være ryddet undtagen den
lille Hegnedskov. Men den hele skovbestand svandt hen til min
dre end halvdelen, og Møn er nu et forholdsvis skovfattigt land.
Skovforordningen af 1805 har dog reddet, hvad der da var tilrest.
Overfor de mange triste følger af kongsgodsets salg i 1769
står dog en lysende side: Henved halvdelen (257 af 537) af
Møns bønder vandt da adgang til ejendom og frihed, og udvik
lingen har siden fulgt det samme spor.
Æren herfor tilkommer — efter alt hvad der foreligger hid
til — fremfor nogen anden: Hans Hermann Barfoed, som den
gang ojensynlig var, og også blev kaldet „Møns gode engel“.
Hans navn fortjener visselig at stå på mindestenen her. Han blev
begravet på Fanefjord kirkegård. Kan hans grav der endnu på
vises? Ved Slotshoj er nu rejst en mindesten for ham midt i
gods nr. 3, hvor en væsentlig del af hans virksomhed foregik.
Ved mindestenens indvielse blev det foredrag holdt, som her er
gengivet. Barfoed blev knap 47 år gammel.
Såvidt det vides, efterlod Barfoed sig kun en datter. Men
navnet, stavet på samme måde, finder vi i Stege en menneske
alder senere, da en Barfoed ejede apotheket fra 1807—42. Den-
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nes brodersOn Poul Abraham Barfoed var skibsbygmester i
Stege, byggede på den gamle havneplads skonnerten Friedenreich
for det Hageske hus. Han har stiftet et legat for værdige træng
ende i Stege. Om slægtskabsforbindelse med „Møns engel“ er
dog intet bekendt.
Landsarkivet for Sælland har om Barfoed kun kunnet oplyse,
at kirkebogen for Fanefjord er tabt — formodentlig brændt med
præstegården i 50erne; men at genealogen Lengnick havde ud
draget af kirkebogen, at Barfoed begravedes på kirkegården 5.
Dec. 1787 46 år gi., samt at det af Møns amts skifteprotokol
for 1785—96 fremgår, at han er død i Damme by 24. Nov.
Han efterlod sig en enke, Bodil Kirstine Barfoed og en eneste
datter Anne Elisabeth Marie, som hvis fødte værge mødte hans
broder Sr. Claus Barfoed fra Kraghauge(?) på Falster. Ved
skiftets slutning 29. Aug. 1788 opgjordes boets indtægt til 995
rdl. 4 mk., udgiften til 898 rdl. 2 sk. Der har altså kun været knap
100 rdl. i behold; Barfoed har altså ikke beriget sig selv. De i
boet fundne protokoller og papirer vedrørende godset nr. 2 (bl.
a. en fæsteprotokol og en hovedafregningsbog) blev overleveret
Sr. Bågøe som antagen forvalter over gods nr. 2. Da der ikke
senere er fremkommet nogen oplysning om dette godsarkiv, kan
det måske formodes at være brændt med præstegården.
Blandt mine papirer har jeg fundet en flygtig optegnelse
dateret 4. Aug. 1769, hvor Barfoeds navn er nævnt; det er en
fortegnelse over gårdmændene under gods nr. 3. Til hver mands
navn er fojet navnet på en sån eller datter eller en anden, der
formentlig har været arving. Når man lægger mærke til datoen
4. Aug. 1769, den dag, da auktionen blev indvarslet, kan man
tænke sig, at Barfoed strax har søgt at sikkre sig samtykke til
den store handel ikke alene af bønderne selv, men også af deres
arvinger.
Under navnet Barfoed står 1776—78 Vollerup, derefter bo
sat Damme til 1787. På samme papir er nævnt fuldmægtig R.
Fredriksen samt amtmændene Walmoden 1778—79 og Calmette
1791. Papiret har altså senere været brugt til forskellige optegnelser.
Efterstående spredte optegnelser stammer fra flere kilder
og forskellige tidspunkter. Jeg har ikke nu magtet at samarbejde
dette stof bedre. Da de indeholder adskillige gode oplysninger,
lader jeg det trykke, som det er. Den tid nærmer sig, da ingen
her mere kan læse den gamle skrift.
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Hos gårdejer Anders Jensen i Keldbylille, nu hans enke,
opbevaredes arkivet for gods nr. 3 samt andre sager, der for
mentlig har hørt til forvalter Barfoeds Papirer.
Heraf er ovenfor benyttet adskilligt, og der kan yderligere
uddrages følgende:
Fra tiden for 1769 findes enkelte skiftebreve, der giver bil
lede af enkelte landboforhold.
Bonden kaldes ofte „bomand“, hvilket i gammeldansk bru
ges snart om bonde, snart om beboer eller husbonde; men
meningen er næppe selvejerbonde. I kronens skøder (Fredrik
d. 2.) hedder det altid, den som bebor eller påbor, hvorved
forstås fæstebonde.
1 skiftebreve fra 1764 og 67, begge fra Råbylille, ses går
dens besætning at bestå af 8 heste, 3 kør, 11 får, 3—5 grise
samt gæs.
Deraf skulde følge med gården (på ryttergodset) 6 heste,
2 kør og 4 får, der altså ansås som normalbesætning. En hest
taxeres fra 6 til 10 rb., en ko til 3 rb. og et får til 1 rb.
I skiftet fra 1767 nævnes (som vurderingsmand) „tredingsfogeden“ Chr. Christensen i Elmelunde.
Det må her bemærkes, at de nærmeste år efter 1770 var
stærkt påvirkede af flere års misvæxt. Fremgangen kom først i
80erne efter ophævelsen af fællesskabet.
I 1769 haves exempel på overdragelse af en sådan gård
uden anden afgift end aftægt til enken. Efter ejendoms erhver
velsen i 1769 haves flere skøder, der viser, at værdiforholdet
ikke undergik nogen stor forandring. Nogle få år efter sælges
gården matr. nr. 1 i Keldbylille af hartkorn 6 td. 7 sk. til ung
karl Povl Bentsen for en købesum af 40 rb. til enken samt en
tarvelig aftægt; dog skulde køberen også betale 41 rb. til en
kens arvinger. I 1780 sælges gården nr. 8 i Tostrup for 170 rb.;
aftægten består i frit husly og høsten af en halv tønde land.
Samme år sælges en gård i Råbylille for 60 rb. 1784 sælges,
som ovenfor berettet, „Skovgården“, matr. nr. 12 i Pollerup af
Rasmus Kuld til sonnen Anders Kuld, efter hvem gården siden
er kaldet „Kuldgården“, for 110 rb. og aftægt. Adskillige andre
lignende handeler nævnes, nogle uden anden købesum end af
tægt. Vingelbjerggården i Råbylille nævnes 1774.
I en menneskealder efter salget 1769 vedblev de fem byer
— gods nr. 3 — at behandles som et samlet gods med alle
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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et sådant tilkommende rettigheder og pligter. Det forestodes af
et formandskab af 4, senere 5, mænd og bestyredes af godsfor
valter Barfoed, der omtales og tiltales med traditionel ærbødig
hed, og som ses at have virket til gavn og forsvar for bøn
derne. Oftere skaffer han pengelån på sin egen kaution og
synes også at være kommet i godt forhold til auktoriteterne.
Da der bliver spörgsmål om nogen uoverensstemmelse mellem
godsets og amtsforvalterens regnskab, afgiver Barfoed på syge
sengen en erklæring, hvori han antager, at amtsforvalter Smith
har at tilsvare 152 rb. Selv har han aldrig havt pengeoppebørsel, og han har endog lön tilgode for flere år, medens han des
uden har ydet adskillige lån og kautioner. Dette skriver han fra
sin bolig i Damme 23. Marts 1784, og der dør han 1787 i
slutningen af året. Han hed Hans Herman Barfoed og kaldes
forvalter for de kongelige og selvejergodserne på Møn; han har
altså været forvalter for godserne nr. 2 og 3 samt for de godser,
der på grund af pengevanskeligheder endnu bestyredes som
kongelige. Foruden boligen i Damme ejede han en gård, nr. 11,
i Pollerup (Søndre skovgård?).
Godsejerretten bestod først og fremmest i forholdet til stavns
båndet, der fremdeles gjaldt for godsets indfødte beboere. Snart
er det formandsskabet, snart bymandskabet, der for betaling ud
steder fripas. I 1775 har Barfoed udfærdiget et frihedspas for
reservekarlen Lars Larsen af Tøvelde, der skal giftes til Ålebæk.
Tøvelde bymænd indestår Barfoed for ethvert muligt efterkrav i
den anledning. 1778 købte ungkarl Hans Rasmussen af Keldbylille sin frihed for 40 rb.
Efter 1783 nævnes intet frihedspas. Man synes at have ladet
spørgsmålet bortfalde, efter at forordningen om stavnsbåndets løs
ning er udkommen 1788, skönt den ellers først trådte i kraft år 1800.
Man får det indtryk, at bønderne vel har været noget til
bageholdende ved at håndhævde stavnsbåndet mellem sig ind
byrdes, men de har dog gjort det af hensyn til den for godset
fremdeles gældende forpligtelse til at stille de fornødne soldater;
de har vel også benyttet salg af frihedspas som indtægtskilde.
1787 skriver amtmand Calmette til Barfoed som administrator
for Udby, at der skal stilles en ny national soldat af Udby, da
den hidtidige var kasseret.
En anden godsherlighed var den betydelige langs søndre
strand liggende skov, der fremdeles lå i fællesskab. Det har
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øjensynligt været meget vanskeligt at værge skoven mod ud
plyndring. 1 den hensigt vedtages 1773 nogle meget strenge
skovvedtægter. Der må kun hugges efter lovlig udvisning til
hver mands eget brug, og ingen må sælge af det udviste. Des
uden må hver bonde hente 6 læs jordstød, en husmand 2 læs
og en indest 1 læs, alt efter skovseddel fra forvalteren, og ingen
kørsel må foregå undtagen på skovdagene Tirsdag og Thorsdag.
Hvis nogen tager mere end disse læs, skal der for hvert læs
bødes 2 mark, halvt til godskassen, halvt til skovfogeden. Ved
skoven er ansat en skovfoged; over ham står „fogeden Christen
Jensen i Svendsmark“ og over ham igen forvalteren.
Enhver lodsejer er pligtig at følge skovfogeden til pågri
belse af skovtyve; disse sager skal afgåres inden 3 uger.
Straffene er meget strenge.
Den, der ulovlig hugger et egetræ på roden, har forbrudt
sin besiddende ejendom! Ellers bødes 3 rd. for et læs egegrene,
2 rb. for et læs bøg og 2—4 mk. for et læs kvas.
Hvis nogen kommer i skoven med vogn ad forbudne veje,
er heste, vogn og redskaber forbrudte — foruden anden lov
lig straf.
Men vedtægten har — vel netop på grund af strengheden —
ikke kunnet hævdes. Der klages jævnlig over ulovlig skovhugst.
Som resultat af undersøgelser foreligger der endelig i 1786
udførlige regnskaber over ulovlig skovhugst. Men denne er
næppe ophørt. Vanskeligheden ved at hævde skovtugten har
rimeligvis været grunden til, at man til slutning har foretrukket
at rydde hele skoven. Herom indeholder papirerne dog ingen
oplysninger. Men det må sikkerlig være sket inden 1805, da
forordningen om skovtvang udkom; hvis godset nr. 3 da havde
havt nogen skov tilbage, vilde den være bleven fredskov og
altså bevaret til vore dage. Men når skoven var væk, var der
intet at frede.
Det ses dog, at forvalter Barfoed indtil sin død har gjort
gentagne forsøg på at opretholde og endog skærpe vedtægten;
men klagerne vedbliver, og ved hans død er ævred rimeligvis
blevet opgivet.
Også om græsningsretten i skoven var der livlige stridig
heder. Tostruppene klager 1775 over forfordeling, og Barfoed
foreslår en almindelig taxation og omligning af græsningsretten.
Men fra Keldbylille og Svendsmark protesteres der; de (som
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sagtens har havt broderparten af græsningsretten) vil beholde
den ret, som de havde. Også denne strid har sagtens bidraget
til den endelige rydning. I det hele taget er det trist at se, hvor
lidt de ny selvejere har kunnet forliges om at benytte de ny
erhvervede herligheder.
Men der påhvilede også det samlede gods forskellige bånd
og forpligtelser, der giver anledning til rivninger. Sålænge den
første halvdel af den kongelige købesum ikke er betalt, mod
sætter regeringen sig enhver forandring, der kan have indfly
delse på værdien; der er vel exempler på gårdsalg i de første
år efter 1769, men da en gårdejer i Tøvelde vil sælge sin gård
ved auktion 1774, svarer rentekammeret gennem amtmand Walmoden og forvalter Barfoed med et afslag, og svaret skal med
deles også til godserne nr. 2 og 3, at ingen må sælge, fdr den
halve købesum er betalt. Endnu 1795 nægtes det at bortsælge
nogen jord, dog med den begrundelse, at ikke alle lodsejere var
enige derom. 1779 får Udby dog tilladelse af rentekammeret til
at nedlægge to ledige gårde på den betingelse, at de dels ud
lægger to ny huse med hvert 1/a td. land, dels forsyner de da
værende 17 huse med hvert 'A td. land. Forhenværende forvalter
Jesper Bågø i Svendsmark, der endnu 1806 ejede gårdene nr.
1 og 6, fik 1794 afslag på at sammenlægge disse gårde, fordi
de andre bymænd udtalte sig derimod.
I det hele finder man en bestræbelse hos folk udenfor
bondestanden til at komme i besiddelse af gårde på datidens
billige vilkår, for deraf ved sammenlægning at skabe sig proprietairgårde. Bønderne er tidlig opmærksomme herpå; sålænge
godset ligger i fællesskab, kan sligt hindres, men faren vil
voxe, når fællesskabet ophæves. Vi ser da også, at bestræbelsen
for at få separate skøder knyttes til et forbehold imod sammen
lægning. (Se ovenfor.)
For udskiftning af det alm. jordfællesskab arbejdes der strax
efter godskøbet. 1772 finder vi allerede en gård udflyttet fra
Pollerup, og der påberåbes derved en samtidig kongelig reso
lution. Hvad man først søger udskiftet er den til godset hø
rende hovedgårdstaxt, som for Keldbylilles vedkommende bliver
delt 1780. Råbylille bys jorder udskiftes 1781—2, Pollerup 1782.
Derefter følger de andre byer; men det volder en mængde stri
digheder om opmåling, taxering, veje og hegn. Barfoed må få
alt ordnet. Skellet mellem Tostrup og Keldbylille volder atter
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(husk 1290) trætte, idet R. Olsen på Tostrup Vængesgård mod
sætter sig en skelrettelse, og 1786 klager de to Oddermoseinænd
over, at Keldbylillerne havde opgravet den vej, der fra arilds tid
lå i skellet imellem Tostrup og Keldbylille og var kirke- og
møllevej for Oddermose.
1771 har de ny selvejere forsøgt at frigore sig for den hid
tidige forpligtelse at vække færgeløbet ved Koster, hvilket de
mente var et hoveriarbejde, der kun skulde påhvile hovbønd
erne. Der kommer da en kongl. forordning, hvorved det på
lægges alle Mønboer sognevis at holde færgeløbet åbent, Stege
by hver 8. gang lige med sognene.
Med betaling af den resterende del af købesummen går det
svært. Hver bonde skulde i hver termin betale 12 rb. 3 mk. i
renter og afdrag; December termin anføres dog 20 rb. for
Svendsmark og endog 40 rb. for Keldbylille; men deri må for
modenlig være restancer. Barfoed må allerede i Juni 1772 udpante
en række skyldnere for det hele beløb eller en del deraf. 1776 får
Udby (20 gårde og 17 huse) et lån på 3000 rb. af etatsrådinde
Olrok i København med pant i hele byen efter den kgl. købesum.
Købmand Meyer1) i Stege er inkassator for alle indbetalin
gerne. Der klages også over ulige fordeling af købesummen;
navnlig nægtede Svendsmark at betale den det pålagte andel.
Derfor måtte Barfoed optage taxering og omligning.
De mange rivninger og vanskeligheder ved godsfællesskabet
fremkaldte snart ønsket om ordentligt særeje og særlige skøder.
Allerede 1776 indgiver Barfoed forslag om udstedelse af særlige
skøder for de af ham bestyrede godser, men rentekammeret
nægter det under henvisning til, at den halve købesum endnu
ikke var betalt. Da var Walmoden endnu amtmand. Efter Barfoeds død optager Keldbylille og Svendsmark 1788 arbejdet for
særlige skøder på 34 interessenters vegne og fortsætter dermed
gennem de følgende år indtil 1797; men man ser strax vanske
ligheden deri, at ikke alle er enige derom. I Januar 1796 skri
ves et andragende til kongen, som er aftrykt side 58.
På koncepten er noteret, at andragendet ikke blev afsendt;
men et andet eller lignende er dog kort efter blevet indsendt;
man ser, at frygten for, at der skulde opstå proprietairgårde, er
levende. Da det varer længe, inden svar modtages, henvender
l) For 60 år siden stod en „Mejer“ over hans magasin ved mølleporten.
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bønderne sig på amtstuen, hvor fuldmægtigene Jydtmann og Fredriksen, der kalder sig „godsets forvalter“, først giver undvigende
svar, at de ikke havde fået andragendet, senere at det var bortsendt,
og endelig, at bønderne ikke kunde vente at få særlige skøder,
fordi de endnu ikke havde betalt den halve købesum. Hertil svarer
bønderne, at de har Barfoeds og Fredriksens kvitteringer (i skatte
bøgerne) for betaling af de årlige afdrag, og de mener endog
at have betalt for meget. De indgiver da en meget bekymret klage
til rentekammeret, og udbeder sig meddelt, hvor meget de har
betalt af købesummen. Ret karakteristisk anmoder de om, at
svaret må tilsendes dem direkte, og ikke igennem Fredriksen.
Hvorledes dette forholdt sig på det givne tidspunkt, er ikke op
lyst; men året efter, 1797, kommer svar fra rentekammeret, hvori
dette forlanger erklæring fra hver enkelt interessent om erhver
velse af særlige skøder uden hensyn til indbyrdes stridigheder.
Sådan enighed synes ikke at være opnået, og sagen forhales
endnu i en længere årrække. Endnu 1807 kræver amtmand
Bjelke svar af byfoged Jorgensen, om købesummen er helt betalt,
og om alle interessenter vil have særlige skøder. I årene derefter
må sagen være ordnet. Der foretages en indgående undersøgelse
om betalingen af afdragene, hvorved det sluttelig viser sig, at
bønderne har betalt 76 rb. for meget. Amtmand Calmette ses
ofte at have været fraværende (han dør 1803), og forretningerne
overladt til amtsfuldmægtigen Jydtmann og amtsforvalter Fredriksen
der tillige er godsforvalter. Men efter Barfoeds død synes der kun
at have været dårlig orden i forretningsgangen.
Medens udskiftning af fællesskabet efterhånden er foregået
inden århundredets udgang, mest i Barfoeds tid, mangler der nær
mere oplysning om, hvorledes det gik med skoven. Derimod lå
Råbylillesø og tørveskær endnu længe i fællesskab. Arealet var
ca. 200 tdr. land og bestod af store og lille koppel, som i sin
tid tilhørte grev Holck og siden ritmester Mohr til gardehestenes
græsning, tilsammen beregnet til 120 høveder; desuden Holme
mose, der brugtes som eng af general Piessen og beregnedes til
24 høveder eller 5 læs hø. 1791 forlanger Keldbylille og Svendsmark, at søen skal udskiftes. Landinspekteur Vesterholdt, som
boede i Tjørnemark, foretager en udskiftning, men sagen møder
megen vanskelighed. Endnu 1797 klager Tostrup og Råbylille
over udskiftningen. Det synes da, at rentekammeret har foran
lediget et oversyn og ladet lieutenant og landinspekteur Zøllner,
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der 1800 skriver fra Svensmark Holmegård, optage en ny opmå
ling og fordeling, som dog ikke ender striden. Endnu 5. Aug.
1807 berammer amtmand Bjelke en åstedsforretning af land
væsenskommissionen, der skal afholdes den 14. Aug. Men denne
forretning er formodentlig ikke blevet til noget, da alle fik andet
at tænke på ved Englændernes overfald i de samme dage (16.
Aug. landgang).
Formentlig er striden senere løst således, at Råbylille beholdt
sin part liggende i fællesskab, hvilket var tilfældet endnu 1818.
Hegnsmænd kaldes gærdemænd. Et andet sted hedder det,
at Pollerup, Råbylille og Tostrup klagede over Vesterholdts ud
skiftning; men ved forsømmelse af amtmand Calmette og hans
fuldmægtig Jydtmann kom sagen først frem i 1800, og da var
Vesterholdt død, hvorefter Zøllner foretog en ny udskiftning.
Men herimod klagede atter en del lodsejere i Tostrup, Pollerup
og Keldbylille (her også borgerkapitain Kollin i Stege, der må
have erhvervet en gård, formodentlig nr. 2 i Råbylille, hvorom
godset førte process med ham). Alle parter indkaldtes for forligelseskommissionen i 1806; men heraf udvikler sig en process,
der føres på godsets vegne af møller Schmidt på Landsled imod
Råbylille mænd.
Formandskabet for godset bestod i 1807 af 4 mænd med
Povl Bentsen i Keldbylille som formand.
Af andre enkeltheder mærkes: 1783 har dr. Mackeprang
som landkommissair forestået taxering og udskiftning af samtlige
enkelte gårde på gods nr. 3. Som taxatorer er benyttet 4 bønder
fra andre byer, deriblandt nævnes Johan Lange på Enkebølle;
men da disse ikke har fået deres tilkommende betaling, skriver
de til dr. Mackeprang og beder ham foranledige, at Barfoed ligner
og opkræver betalingen hos alle interessenter. 1784 kaldtes
gården nr. 12 i Pollerup (nu Kuldgården) Skovgård, og nr. 11
Lændte Skovgård. Begge disse gårdes ejere låner nogle penge
af madame Ane Dorthea salig Lunds i Tjørnemark med pant i
gårdene og kaution af Barfoed m. fl.
Ved en skifteberegning over en gård nr. 5 i Askeby siges et
bryllup at have kostet 30 rb., medens det kun er opført med 20 rb.
En karl på gods nr. 2 låner 10 rb. af Peter Johansen på
Petersgård for at købe sig frihedsbrev fra godset. Pengene skal
han afbetale ved arbejde på P. Johansens skibsværft (Petersværft)
og sætter herfor frihedsbrevet i pant.
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1783 har Keldbylille mænd oprettet en skole for 40 börn.
Barfoed har i den anledning skrevet en ansøgning for dem til
landhusholdningsselskabet, hvori de beder om selskabets aner
kendelse og pengehjælp, som de vil lægge til lærerlønnen.
1781 skriver formandskabet til velædle og velbyrdige hr.
Larsen og takker for tilsendelse af kopi af salig Hans Laursens
testamente, hvorved var skænket godsets beboere 1000 rb. Som
udslag af den sædvanlige mistænksomhed nævner de rygter om
misligheder ved testamentet og beder hr. Larsen i fuld tillid
meddele dem, om der ikke havde været bestemt en större sum
for dem.
1769 nævnes „monsieur“ Povl Heyn på søndre Skovhuse.
1807 Balslev som hestetaxator i Keldby.
1807 Forhenv. forvalter Jesper Bågø på Svendsmark Holme
gård, som fører process med Saxe Jörgensen (der også skrives
Saxo J.) i Svendsmark (formodentlig om besiddelsen af en af går
dene nr. 1 og 6). Der nægtes Saxe fri process (1798).
1802 skriver Sparre (for Calmette) og kræver oplysning af
formandskabet om salget af nogle jorde fra gods nr. 3. Da samt
lige interessenter giver samtykke til salget, bliver dette godkendt
mod at udstykningen auktoriseres.
1782 klager Keldbylillerne over, at en Bornholmsk fisker
havde fisket under godsets kyst i Noret, og anmoder Barfoed om
at foranstalte påtale og erstatning.
1807. Møller Stab på Langsled skulde have 20 rb. for at be
sørge øvrighedens circulairer til godset nr. 3. 14. Aug. klager
han til amtmand Bjelke, at nogle af bønderne ikke vil betale
ham deres part af de 20 rb.
11. Sept. sender møller Stub i henhold til general Castenskjolds ordre 28 sabler å 2 $, som smedene i Keldby og Råbylille har smeddet, samt 9 geværer. (Til landeværnet.)
E>er foreligger en mængde rekvisitioner af heste, vogne og
korn m. m.
21. Nov. skriver amtmand Bjelke til gods nr. 3, at de skal
sörge for indkaldte landeværnsmænds avling m. m.
8. Dec. meddeler Danneskjold, at han er konstitueret som
amtmand.
12. Dec. meddeler regeringen, at linieskibet „Prinds Christian“
og „Louise Augusta“ er kommen ned fra Norge for at beskytte
søfarten.
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1808 opfordres major Kålund til at udruste et lazaret i Stege.
Herredsfoged Dorph udsender indbydelse til at yde frivillige bi
drag af sengetoj, charpi m. m. På listen findes bidrag fra præ
sterne Lund i Keldby, Holm i Hjertebjerg, Gad i Magleby, Kirchheiner i Borre, sognefoged Hans Jakob Rå i Ovre, Pfaff på Lise
lund, Godset nr. 3, forpagter Møller Marienborg, Knøfler Lands
led, Smith på Nordfeldt er syg og kan ikke bestemme sig, men
Birkedal på Ålebækgård bidrager o. s. v.
1808. Danneskjold forbyder al skydning på holmene og fiskeri
om natten. Lister optages over alle både, og der kræves garanti
af ejerne for benyttelsen o. s. v.

For godset nr. 3 findes endnu bevaret det kongelige skøde
af 23. Dec. 1812 med Fredr. VI’s underskrift. Det var 19.—20.
Sept. 1769 solgt til bønderne for 30,450 rd. — hartkornet var
hovedgårdstaxt 29 td. 2 skp. 1 fj. 1 alb., skovskyld 5 tdr.,
bøndergods 292 td. 3 skp. 1 fj., skovskyld 4 skpr. 1 fj. 1 alb.
Den halve købesum var indbetalt. De anholdt nu om, at hver
mand fik sin ejendom udlagt i henhold til forskellige taxationer,
særlig 23.—24. Juni 1807. Derefter er skødet udstédt til gård
mand Peder Jorgensen i Tostrup, hartkorn 6 td. — skpr. 2 fj. */»
alb., skovskyld ll/s alb. samt andel i hovedgårdstaxten. Der indestår V2 købesum 323 rdr. 2 mk. 84/s sk.
Af fæsteprotokol for godset nr. 3 kan fremdeles anføres:
De første blade er udrevne.
De første fæstebreve er fra 1776 udstedte fra Vollerup af
H. H. Barfoed „forvalter ved godserne nr. 2 og 3 samt Tøvelde
og Bidsinge“ og de 5 formænd fra godset.
Først en række fæstebreve på huse, hvoraf svares 1 rb. i
indfæstning.
Fra Aug. 1778 udstedes brevene fra Damme, og af de 5
formænd er de 4 afløste af ny mænd, hvoriblandt Knøfler. Den
genvalgte er Mads Frandsen.
Adkomsterne til gårdene er udfærdiget som anerkendelse af
vedkommende som medinteressent i godset og besidder af gården.
Således adkomst for Jakob Knøfler („Møller“) på gården
nr. 5 i Pollerup, som Cort Jorgensen havde afstået til ham
(senere formentlig forenet med Landsled).
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I disse adkomster nævnes ingen købesum. Rasmus Kuld
afstår gården nr. 14 i Råbylille, Peter Christensen får ved mage
skifte nr. 8 i Råbylille mod nr. 10 i Pollerup, Peter Nielsen Munk
nr. 1 Råbylille.
Efter disse adkomster på gårde følger atter en række hus
fæster. Formændene synes at skifte årlig, dog vedbliver Mads
Frandsen i en årrække.
Barfoed skriver fra Damme indtil 1787.
1788 bliver Rasmus Fredriksen „fuldmægtig for selvejergodset nr. 3“ og fortsætter protokollen med et fæstebrev 1788
og et 1792, dog skødesløst ført — og dermed slutter bogen.
Bag i bogen er udskåret 20—30 blade.
Den er forseglet med et lille segl, der forestiller 3 sprin
gende hjorte (Walmodens?)
Af arkivsager fra gods nr. 2 (Søndersogn) har jeg kun set
papirerne fra Hemming Albrechtsens gård i Askeby, gi. nr. 6, hvoraf
dog fremgår, at fremgangsmåden har været den samme som ved
gods nr. 3; kun er det her formændene der udsteder adkomst
bevis af 24. Maj 1799.
„Underskrevne formænd for selvejergodset nr. 2 gör herved
bekendt, at da Albret Jakobsen, för gårdbeboer i Bissinge, efter
købekontrakt (åbent) har — som af os er bleven samtykt — erholdet besiddelse af gården nr. 6 i Askeby under berörte gods
nr. 2, der skylder af hartkorn ager og eng 3 td. 2 sk. 3 fd. 7*
alb., så er fornævnte Albret Jacobsen vedkendt, som han og nu
herved vedkendes og samtykkes som lovlig berettiget besidder
af berörte gård nr. 6 i Askeby og medinteressent udi det på
godset nr. 2 den 19. Sept. 1769 af samtlige lodsejere en for alle
og alle for en gjorte samlede køb og efter det derpå af 24. Nov.
1790 allernådigst meddelte kongelige skøde. Thi skal fornævnte
Albret Jakobsen for sig og arvinger have, nyde og bruge for
nævnte gård nr. 6 i Askeby og al sammes rette tilliggende til
lige med andel udi godsets skov, hovedgårdstaxt og anden ind
komst og herlighed, alt med dens ejendoms og anden ret og
rettighed, hans formand Hemming Nielsen den ejet og besiddet
haver og med denne som alle øvrige gårde udi Askeby pro
quota kan følge og følge bör grundet på bemeldte kongelige
skøde, lodsejernes vedtægter eller anden lovlig adkomst; hvor
imod Albret Jakobsen tilforpligtes for ovenmeldte gård og inter
essentskabs del til rette tider at svare og udrede, hvis (o: hvad)
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ske bor til konge), renter, skatter og alle andre afgifter, samt
iøvrigt ligesom i almindelighed at rette sig efter hans kongel.
Majestæts lov og forordninger at hæfte for de forbindtligheder
og pligter i navnlige måder, som hans formand Hemming Nielsen
var tilforpligtet og pålignede hidrdrende af købet, kongel. reso
lutioner, øvrighedsbefalinger, lodsejernes vedtægter eller anden
lovlig forskrift og forbindtlighed, der gælder for godsets alminde
lige vel og bedste.
Som kendelse for indtrædelse er af Albret Jakobsen betalt
4 rd. siger fire rigsdaler, som skal blive lodsejerne til indtægt
beregnet.
Godset nr. 2, den 24. Maj 1799.

Formænd, Peder Pedersen, Henrik Hansen (?), Ole Madsen,
Rasmus Andersen, Christian Christoffersen, Frands Rasmussen
(meget itu — enkelte ord vanskelige at læse).
17de Marts 1798.

Hemming Nielsen Rå, der skriver sig Hemming Rå og til
lige ejer den Hollandske vejrmølle på Bågø, overdrager til sin
svoger Albret Jakobsen af Bidsinge gården nr. 6 i Askeby, som
her siges at have hartkorn 3—6—2—DA. Der skal sås 10 td.
byg 47s td. ærter foruden havre. Besætning (4 heste, ingen kør)
og redskaber er taxeret til ialt 64 rd. Der påhviler gården aftægt
til sælgerens moder. Forøvrigt sælges gården for 400 rd. med
100 rd. udbetaling. Dokumentet er skrevet og attesteret af Schmith
(formodenlig amtsforvalteren).
1810 er Albret Jakobsen død og hans enke Kirsten Nielsdatter overdrager gården ligeledes for 400 rb. til sonnen Jakob
Albertsen mod aftægt. Der var nu 3 kør.
Hun forbeholdt sig dog at beholde gården indtil videre og
afstår den endelig 1816 for 300 rd. navneværdi.
Hendes øvrige efterladenskaber skal deles lige mellem hor
nene uden hensyn til kon.
Også i disse overdragelser påberåbes det kongelige skøde
af 24. Nov. 1790, hvoraf må antages, at fællesskabet endnu ikke
var hævet 1816. Hun døde 1826.
Imidlertid foreligger der udskiftningsforretning af 27. Juli 1814
af amtmanden Danneskjold Samsøe, herredsfoged Jorgensen og
landmåleren Wagtmann — efter begæring af lodsejeren Chr.
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Nielsen. Denne får den nordre udflytterlod — Albret Jakobsens
enkes gård kaldes nr. 1 men blev siden nr. 2 med nyt hartkorn
5—6—1—1V4.
1861 måtte der søges adkomstdom, fordi den oprindelige
sælgerinde 1816 manglede lovlig adkomst.

Hundred års festen i Fanefjord skov 3. Juni 1869.
Om gods nr. 2 har jeg kun havt adgang til få kilder. Til
gengæld har jeg deltaget i den smukke hundredårs fest der,
hvoraf jeg derfor kan give en kort beskrivelse, støttet til datidens
avisreferat. Fanefjord skov har en pragtfuld festplads mellem to
store kæmpehøje, yderligere smykket med æresport, flag og
krandse. Mindestenen, 3 alen höj, var rejst på den störste af
höjene med følgende indskrift:
År 1869
rejste Fanefjord godses ejere
denne sten i taknemmelig minde
om forfædre, som 1769
købte godset.
Her skal med tak nævnes
præsten A. S. Fibiger
og
gmd. C. Nielsen,
der rejste til København
og formåede
Kong Christian VII
til at være cautionist.
Lad denne sten urokket stå.
vor efterslægt til minde,
at de igen om 100 år
den frihed og kan finde.

Mindestenen er altså sat til forfædrenes ære, og dertil er
föjet en tak til de to nævnte mænd, der skaffede kongens kavtion for bønderne.
Senere havde sagnet antaget den mere ridderlige skikkelse,
at, da bønderne ikke kunde skaffe den krævede kavtion for
handelen, havde de nævnte mænd sat sig til hest og redet om
natten ind til København og fået kongens svar, at han selv på
tog sig kavtionen. Således forholdt det sig dog ikke ganske.
Bønderne havde ganske rigtig fået tilslag på avktionens første
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dag, og handelen var gået i orden, da de inden 24 timer havde
skaffet kavtion af en købstadsmand i Stubbekøbing. Man må
antage, at Barfoed har ordnet dette forhold. I løbet af efteråret
havde de imidlertid gentagne gange måttet skifte kavtionist, og
hver bonde måtte derfor betale kavtionisten 1 tønde rug. Denne
afgift var trykkende, og da Andreas Samsing Fibiger i Decem
ber måned 1769 blev præst i Fanefjord, påtog denne sig sam
men med Chr. Nielsen at rejse ind at forebringe sagen for kon-

Mindesten i Fanefjord.
Folketingsmand Hans J. Nøhr står foran.

gen, som oftere havde yttret det ønske at hjælpe bønderne til
ejendom. Af kongens svar må man også slutte., at han ikke har
billiget fremgangsmåden ved avktionen. Fritagelse for kavtionen
måtte jo antages at tilkomme alle Møns bønder. Af en af sang
ene ved hundredårsfesten kan man også se, at da levede
endnu sagnet i sin oprindelige skikkelse. Digteren lader nemlig
de to mænd ride om natten ind til kongen. Hvem har nu rett?
En sådan ridetour var jo næppe dengang så afskrækkende.
Hundredårsfesten havde samlet 2 å 3000 deltagere, og for
denne forsamling holdt byfoged Hother Hage den egentlige
indvielsestale med al den giands og klarhed, som datidens ord
førere var i besiddelse af, idet han tog sit udgangspunkt fra
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den sagnrige egn, hvor Gron og Fane havde rådet. Efter af
sløringen drog hele forsamlingen i optog op på hojen omkring
mindestenen. Ved festbordet fulgte en lang række taler; særlig
opmærksomhed vakte det, da hofjægermester Tutein fra Marienborg tog ordet og takkede Fanefjord for godt naboskab. Han
tilbød da også bønderne på gods nr. 1 at blive selvejere, og
navnlig lyste han efter de 80 husmænd, som var fæstere under
gods nr. 2.
Også jeg talte ved denne lejlighed, idet jeg mindede om,
at det var den 3. Juni, kronprinds Fredriks fødselsdag, og i
den anledning drog en paralel mellem de forventninger, man
for 100 år siden satte til det unge daværende kongepar, mens
vi i næste måned ventede kronprindsens komme med sin Svenske
brud, et ægteskab, hvortil der knyttedes store forhåbninger. Ved
omtalen af, at forventningerne for 100 år siden blev skuffede,
berdrte jeg også Struensees skyld. Han vilde vel frihed, men
den var skæv, fordi den var en frugt af herskesyge. Sluttede
med et leve for kronprindsparret.
Tilsidst sang man den daværende nationalsang: Danmarks
dejligst vang og vænge. Blandt flere sange forekom følgende
vers (mon ikke af Troels Smith?):
Og held med os om hundred år
vi håbe tor,
vor gerning da i minde går
til slægterne fra år til år,
og at den fri og trøstig slår
på fremtids dor.
Ja, da vil Danmarks bondestand
ej synke ned i trællebånd
som for.

Af papirerne i Bidsinge oldermands kasse.
Efter købet af staten optog Tøvelde og Bidsinge byer et
lån, 3000 rbd., hos skibskapitain Schifter ved det Dansk-asia
tiske compagni i København 11. Dec. 1775. Efter at lånet 1782
var nedbragt til 2000 rb., transporteredes obligationen til Ole
Jensen ved samme compagni, og af dennes dødsbo opsagdes
den til betaling 1796 og blev betalt 11. Juni 1796.
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Dette har vel bidraget til, at man tog fat på udskiftningen.
Der optoges 1799 en udførlig taxationsforretning over alle byg
ningerne.
Byens huse blev fremdeles fæstede ud; flere fæstebreve fin
des. En husmandsenke Marie Andersdatter, der synes at være
bleven gift til Hjelm, afstår fæstehuset nr. 5 i Bidsinge og til
sender gårdmændene fæstebrevet, som hun ikke mere har brug
for, dog med forbehold af husly, hvis hun engang skulde blive
trængende dertil.
Efter udskiftningen (altså omkring år 1800) vedbliver fæl
lesskabet for tiendens vedkommende. Ved provst Stavnings død
var der påløbet en tienderestance på gården nr. 2, der ejedes
af kammeråd Pfaff (for 1811 ca. 7 rb., 1812 14 rb., 1813 24
rb. og 1814 18 rb., tilsammen ca. 65 rb.). Dødsboet kræver
derfor bymændene, og disse betaler restancen med forbehold af
erstatning hos Pfaff.
Der findes kvittering for kirketiende af Bidsinge 1813 ca.
324 rb., 1814 ca. 30 rb.(?), men 1816 betaltes som ligning til
Stege kirkes reparation halvårlig 144 rb., dog resterede heri
atter Pfaff og en til.
I obligationen til Schifter af 11. Dec. 1775 opregnes byer
nes beboere og hartkorn således:

Landgilde

Hartkorn

Tøvelde:
1. Jens Jensen........................ 6-3-1-25A
2. Anders Pedersen..............
do.
do.
3. Anders Larsen...................
4. Mads Pedersen..................
do.
do.
5. Rasm. Pedersen................
do.
6. Lars Jacobsen.....................
do.
7. Jørgen Andersen..............
1.
2.
3.
4.

Huse:
Anders Andersen..............
Hans Andersen Hovmand
Povl Andersen..................
Hans Hansen....................

Rug

Byg

2-4
do.
do.
do.
do.
do.
do.

5— 2
do.
do.
do.
do.
do.
do.

Havre

Penge

2—32
do.
do.
do.
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Landgilde

Hartkorn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bidsinge:
Jens Hansen.......................
Albrecht Jacobsen............
Hans Povelsen...................
Peder Jensen .....................
Jens Larsen.........................
Hans Rasmussen..............
Henning Larsen................
Jens Povlsen.......................
Hans J. Pedersen..............
Hans Pedersen...................
Peder Hansen.....................
Jens Jensen.........................
Christen Nielsen...............

1.
2.
3.
4.
5.

Huse:
Peder Rasmussen...............
Hans Hansen.....................
Rasmus Hansen.......... ..
Jens Nielsen med smedie.
Rasmus Pedersen..............

5-4
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do. (4-lV2sk.)
5-4
do.
do.
do.

1
Rug

Byg

2
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

3-4
do.
do.
do.
. do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

i

Penge

Havre

2
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

i

2-32
do.
do.
I
do.
1
1 do.

Disse 116 td. hartkorn var pantsat til staten for 4032 rb.
9 sk. og derefter her for 3000 rb. indbefattet alle bygninger,
som var forsikkrede i købstædernes brandforsikring for 5400 rb.
I bykassen findes en pose med træterninger med alle lods
ejernes nummere fra 1 til 13.
Lands Tings Attest
over

Tøveldeog Bidsinge Byer paa Møen, bestaaende af Hartkorn, Ager
og Eng, 116 Tdr., 3 Skp., 3 Fjdk., 1 Alb.
Landstinget d. 3die Januarii 1776ve er fremlagt og læst Bøn
derne Jens Jensen, Anders Pedersen, Anders Larsen, Mads Pe
dersen, Rasmus Pedersen, Lars Jacobsen, Jörgen Andersen, alle
af Tøwelde, Jens Hansen, Albrecht Jacobsen, Hans Poulsen,
Peder Jensen, Jens Larsen, Hans Rasmussen, Hemming Larsen,
Jens Poulsen, Hans Jörgen Pedersen, Peder Hansen, Hans Pe
dersen, Jens Jensen og Christen Nielsen, alle af Bidsinge, disses
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Pante-Forskrivning til Skibs-Capitain i det Kongl. Danske Asia
tiske Compagnies Tieneste Hr. Mads Sciffter for Capital 3000
Rd., skriver Tre tuusinde Rigsdaler, imod forste Prioritet i Tøwelde og Bidsinge Byer, næstefter 4032 rdl. 9 sk. til den Konge
lige Cassa efter Obligationens nærmere Formæld, dateret De
cember 1775 ve, at paa forbemeldte Tøwelde og Bidsinge Byer,
Som ved et her inden Retten Dags Dato Læst Kongl. allernaadigst skiøde, dat. 27de December 1775, er tilskiødet foran spe
cificerede Bye-Mænd, ikke hefter nogen Slags Viidere Gieid eller
Pante-Forskrivning, som til Dato ved Siællandsfahr Landsting
vides Læst og Bekiendtgiort.
Saadant bliver herved attestereret.
Ringsted, d. 3die Januarii 1776ve.
f Wederkinck
Imod denne Attestes Rigtighed have Vi intet at erindre.
Ringsted, d. 3die Januarii 1776 ve.

Brabrand.

M. Morgenstierne.

Vi Kristian den Syvende
af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, De Ven
ders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn
og Ditmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst!
Giör vitterlig: At som Vi allernaadigst have forgodt Befun
den, at lade Vores forbeholdne Gods, Kirker og Tiender under
Møens Amt og dertil henlagte Øer ved offentlig Auktion til
Bortforhandling opbyde, saaledes som derom udgangne trøckte
Placat nærmere Conditioner og Jordebog, dateret 4de April, 27de
July og Ilte Augustj 1769, samt videre paa Auktions Stædet
bekiendtgiordte Conditioner nærmere formelder, hvorefter Auk
tionen over Bemeldte Gods af dertil Comitterede er foretaget i
Steege den 19de og 20de September samme Aar, samt den af
dennem holdte Forretning af Os ved Resolution, dateret 18de
Oktober nestefter Allernaadigst er approberet; Og da (alle navne
som foran anført) alle af Tøwelde, samt (alle navne som foran)
alle af Bidsinge Bye paa Møen, af det ved samme Auktion bort
solgte Gods er bleven tilslaget og overdraget efterskrevne Hart
korn udi Møens Amt, for den Summa Aatte Tuusinde Tredsindstiuve og Fire Rigsdaler 18 Sk., hvoraf den halve Kiøbe-Summa
Fire Tuusinde Tredive og Toe Rigsdaler 9 Sk. udi Møens Amt
stue den Ilte December 1770, den Ilte Juny 1772, den Ilte
F. Bojsen: Af Møns Historie.

®
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January og 6te December 1775 imod Amtsforvalter Mathias
Schmids derfor udgivne Qviteringer er betalt, tilligemed de deraf
forefaldne Renter Toe Pro Cent efter Vores under 2den Juny
1771 derom ergangne Allernaadigste Resolution; Men den øvrige
halve Deel 4032 Rdlr. 9 Sk. forbliver efter Auktions Conditionerne bestandig og uforanderlig i Hartkornet indestaaende, imod
at fornævnte (alle navne som foran) af Bidsinge og efterkom
mende Eiere svare udi Afgift af hver 100 Rdlr.: Fire Rigsdaler,
som til hver Ilte December Termin udi Vores Cassa erlegges.
Saa have Vi ved dette Vort aabne Brev Allernaadigst villet skiøde
og afstaae, saasom Vi og hermed fra Os og Vore Arve Suc
cessores udi Regeringen til forbemeldte (alle navne som foran)
af Bidsinge, deres Arvinger og Efterkommere skiøder og aldeeles afhænder følgende under Møens Amt Os forhen forbeholdene
Hartkorn, nemlig: udi Møens Amt, Wester Herret, Steege Sogn,
1) Tøwelde Bye, Hartkorn Nye Matricul Ager og Eng 51 Tdr.
2 skp. 2 fk. 2 Alb., der i Henseende til hvis efter Forklaring
udi de trøckte Conditioners 2den Post af Bemelte Hartkorn er
inddraget under de derpaa Landet indrettede Elleve Koppier er
bleven modereret og nedsat til Fyrgetiuve og Fem Tønder 1 skp.
1 Albm., hvoraf efterstaaende 7 Beboere, nemlig (alle navne som
foran) hver have brugt 6 Tdr. 3 skp. 1 fk. 25A Albm., og deraf
aarlig svaret udi Landgilde efter den in Ao. 1733 senest forfat
tede Jordebog, Rug Toe Tønder 4 skpr. og Byg Fem Tønder
2 skpr., med hvilken Bye følger 4re Jordløse Huuse, hvoraf
Anders Andersen, Jens Erichsen, Jorgen Nielsen og Hans Han
sen forhen aarlig have svaret udi Grund og Fagskat hver Toe
Rigsdaler 32 Sk.; 2det) Bidsinge Bye, Hartkorn nye Matricul
Ager og Eng 77 Tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 Albm., modereret og nedsadt til Halvfierdsindstiuve og Een Tønde 3 skp. 2 fk. 1 Albm.,
hvoraf efterstaaende 12 Beboere, nemlig (alle navne som foran)
hver have brugt 5 Tdr. 4 skp. 38S/428 Albm. og deraf aarlig sva
ret udi Landgilde efter Jordebogen de Ao. 1733, Rug Toe Tøn
der, Byg Tre Tønder 4 skpr. og Havre Tre Tønder; ligesom og
Svend Poulsen (se foran nr. 9) deraf har Brugt 5 Tdr. 2 skp.
2 fk. 288/io7 Albm., og svaret aarlig udi Landgilde Rug Toe
Tønder, Byg Tre Tønder 4 skp. og Havre Toe Tønder med
hvilken Bye og følger 5 Jordløse Huuse, hvoraf Peder Rasmus
sen, Lars Hansen og Rasmus Pedersen hver har svaret aarlig
udi Grund og Fag Skatt 2 Rdlr. 32 Sk., Hans Hansen 2 Rdlr.
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22 Sk. og Jens Nielsen af Huus og Smede 2 Rdlr. 32 Sk.
Hvilket Hartkorn Ager og Eng, tilsammen Et Hundrede og
Sexten Tønder Tre Skiepper Tre Fierdingkar Toe Album med
dertil hørende Bygninger, Herlighed, Landgilde, Stædsmaal, Sigt
og Sagefald, Ægt og Arbeide, visse og uvisse Indkomster,
Rente og rette Tilliggelse, være sig af Ager og Eng, Skov, Mark,
Krat, Heede, Kiær og Moeser, Fiskevand og Fægang, Tørve-,
Grøft- og Lyngslet, vaat og Tört, inden Marke-Skield og uden
for, aldeeles intet undtagen i nogen Maade som nu dertil ligger,
af Alders Tiid ligget haver og Bör dertil at ligge med rette,
tilligemed dertil hørende Mandskab efter Loven og Forordnin
gerne, saa og Jagt-Rettighed til foreskrevne Hartkorn. Ligeledes
efter Loven og derom udgangne Forordninger skal følge og til
høre meerbemelte (alle navne som foran) af Bidsinge, deres Ar
vinger og Efterkommere, imod at de hver Ilte December af
forberörte Fire Tuusinde Tredive og Toe Rigsdaler 9 Sk., som
derudi bestandig bliver staaende, erlegges udi Vores Cassa forbemelte 4re Pro Cento aarlig Afgift, der beløber Et Hundrede
Tredsindstiuve og En Rigsdaler 27 Sk.; Thi kiendes Vi for Os
og Vore Arve Successorer udi Regieringen ingen ydermeere Lod,
Deel, Rett eller Rettighed efterdags at have til eller udi forommelte Hartkorn, dessen Eiendom og Herlighed med videre som
foreskrevet staaer, men Allernaadigst ville hiemle og fuldkomme
lig tilstaae Bemelte (alle navne som foran) af Bidsinge, deres
Arvinger og Efterkommere, som samme med rette Eiende Bliver,
anførte Hartkorn for hver Mands Tiltale, som derpaa med rette
kan have noget at sige, dog Os og Vore Arve Successorer udi
Regieringen alle Kongelige Regalia og Höyheder samt Contributioner pro qvota, ordinaire eller extraordinaire, som enten
allereede er, eller herefter vorder paabudne, item den ommelte
aarlige Afgift aldeles uforkrænket og forbeholden at forblive:
Forbydende alle og enhver herimod eftersom forskrevet staar,
at hindre eller udi nogen Maade Forfang at giøre, under Vor
Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slott Christiansborg udi Vores
KongeligeResidence-StadKiøbenhavn den27deDecemberAo. 1775.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian R.
Allerunderdanigst Læst udi Siællands-Lands-Ting Onsdagen
den 3die Januarii 1776.
Brabrand. Al. Morgenstierne. J. B. Neergaard. Brink Seidelin.
Protocolleret ved T. Wederkinck.
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Allerunderdanigst læst inden Mønboe Herreds Tings Rett
Mandagen den 22de January 1776, og udi Skiøde og Pante Protocollen indfort paa Folio 409-B testerer
Jørgensen.
Forevist og afleveret Copie udi Møens Herrets Rett Man
dagen den 20. Marty 1809.
P. Dorph.
Jørgensen.

Udfaldet af auktionen den 19. Sept. 1769 ansås for at være
så gunstigt for statskassen, at regeringen skyndte sig at appro
bere budene i Okt. s. å., og dog havde man kun opnået en
gennemsnitspris af ca. 100 rdl. pr. tønde hartkorn. Men det
viste sig snart, at mange købere ikke kunde skaffe pengene, så
handelen måtte gå om igen. Samtidig svækkedes interessen for
landbrugsreformerne ved tilbageslaget under den Guldbergske
styrelse. Det er betegnende, at de ny handeler foregår inde i
ministeriet; dér foretages den endelige ordning af godserne nr. 4
(Nordfeld) og 5 (Klintholm), ligesom også af nr. 1 (Marienborg)
efter mange bryderier (se forrige bind) samt Liselund og Åle
bæksgård. Særlig blev Mønboernes mod knækket ved en række
misvæxtsår og en heftig blodgangsepidemi.
Om denne modbølge har vi et talende vidnesbyrd i den
omvæltning, der foregik med den store by Hjelm. (16 gårde).
Ved auktionen den 19. Sept. havde en obervisiteur Leegdrd fået
tilslag for et bud af 118 rdl. pr. tønde af byens hartkorn. Af
de foreliggende akter kan det ikke tydeligt ses, hvorledes det
senere gik med denne handel; og navnlig ikke, om det er Leegård selv, der ønskede sig løst fra budet, om han måske i de
følgende slemme år ikke har magtet sagen, eller om det er
bønderne selv, der har rejst spørgsmålet påny. Det sandsynligste
er dog, at det er rentekammeret, der af en eiler anden grund
har grebet ind i forholdet (det var dog for Reventlows tid). Da
Hjelmsboerne i 1899 havde lagt plan til at rejse et minde for
de mænd, der havde ledet forhandlingerne på bøndernes vegne,
opfordrede man mig til at skaffe sagen historisk oplyst så vidt
muligt. Ved dette arbejde har jeg havt udmærket støtte af arki
var Hornemann i landsarkivet i København. Resultatet heraf har
jeg meddelt i Møns Folkeblad for Marts 1899, og da jeg ikke
senere har havt lejlighed til at beskæftige mig dermed, lader
jeg her aftrykke, hvad jeg dengang skrev, om end jeg ikke kom
helt tilbunds i sagen.
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Om købet af Hjelms by 1775.
„Efter opfordring af den kommitte, der indsamler til et minde
for de mænd, som har ledet købet i 1775, har jeg søgt at skaffe
oplysning om sagens rette sammenhæng. Desværre er sådanne
undersøgelser for Møns vedkommende ret besværlige, da herreds
arkivet for ældre tid er i en dårlig forfatning, og de tilstede
værende oplysninger ikke alene er delte mellem rigsarkivet og

Mindesten i Hjelm med silhouetter af indbyderne.
Fra venstre: Gårdejerne Lars Pedersen, Hans Henriksen, Jörgen Larsen,
Hjelm.

Hjelm.

Lars Pedersen,

Peder Pedersen,

Hjelms mark.

Hjelms mark.

Hjelms by.

provinsarkivet, men hvad værre er, de Mønske sager er i sin tid
henførte dels under Møns amt, dels under Sælland og dels under
Falster. Når jeg en gang får hele stoffet gennemgået, håber jeg
at kunne give en samlet fremstilling af øens salg i forrige år
hundrede.
Foreløbig skal jeg meddele, hvad jeg hidtil ved velvillig
imødekommen i arkiverne har fundet med hensyn til byen Hjelm.
Ved avktionen d. 20. Septbr. 1769 i Stege blev „obervisiteur“ Leegård hojstbydende på Hjelms by med 8269 rbd. 34 sk.
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og landsdommer Wichmann på Hjelms kobbel med 1898 rbd.
40 sk. (altså tilsammen 10,167 rbd. 74 sk.).
I de følgende år synes der imidlertid at være opstået mange
vanskeligheder med at skaffe penge og renter; selv ganske små
summer var i den tid yderst vanskelige at tilvejebringe, og der
må stadig gives henstand både med renter og skatter. Adskillige
af de i 1769 solgte ejendomme har kronen igen måttet overtage,
og 24. Marts 1774 holdes der atter avktion over Hovedskov,
Udby, Frenderup, Klintholms gods og Hjelm m. m. 5. Marts
har Hjelms bønder (Jens Andersen, Christoffer Reisenberg, Hans
Nielsen, Morten Rasmussen, unge Peder Pedersen, Hans Truelsen, Hans Jensen, Christen Jensen, Christen Jensen, Hans Peder
sen, Rasmus Jordans enke og gamle Peder Pedersen) søgt om
henstand med landgilderugen, hvilket nægtes, mens det indrom
mes dem at betale med penge efter kapitelstaksten for 1773.
Den 19de Marts får Hans Truelsen afslag på et andragende, om
han må få sin gård særlig til den pris pr. td. hartkorn, som der
opnås ved avktionen for byen i det hele. Dette tyder på, at bøn
derne den gang ikke har kunnet enes om at købe.
Ved avktionen den 24de Marts, der denne gang afholdes i
København, sker nu det mærkelige, at samme obervisiteur Leegård får hojest bud på Hjelms by og kobbel med 60 rbd. pr.
td. hartkorn, ialt 5917 rbd. 65 sk., hvilket altså er kun lidt over
halvdelen af hans bud i 1769 — og 2den April gives der ordre
til godsforvalteren, Barfoed, at han skal overdrage køberne de
således solgte ejendomme, dog at bøndernes restancer af korn
og penge nu helt eftergives dem. Der har altså været stor trang,
og regeringen synes at have villet blive jorderne kvit næsten for
enhver pris.
I sommerens løb er der så rejst en bevægelse for at skaffe
bønderne ejendomsrett. Det ses ikke, hvem der har æren derfor;
man skulde næppe tro, at det var bønderne selv, så forknytte de
fleste af dem var om foråret. Måske har den gode mand Bar
foed sat mod i dem og skaffet et tilbud fra Leegård om at over
drage sin rett til bønderne. I hvert fald modtager rentekamret 24.
Septbr. et sådant tilbud fra Leegård, og regeringen lader da
samme dag amtmand Walmoden sporge bønderne, om de vil
indtræde i budet og stille „suffisant“ (fyldestgørende) kavtion,
da det i så fald „formenes, at obervisiteur Leegård var at formå
til samme at afstå“. Denne vending synes at tyde på, at rente-
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kammeret selv har ledet sagen, hvilket nok kunde forklares ud
af de triste erfaringer, som var indhøstede med hensyn til flere
af de ny private godsejere på Møn.
Amtmanden skaffer så bøndernes erklæring, at de modtager
tilbudet og stiller en „forpagter“ Hans Pedersen som kavtionist.
Hvem denne mand har været, vides ikke, men det er muligen
den samme forpagter Hans Pedersen på Lekkendegård, som
regeringen i de samme dage må føre proces med om forpagt
ningsafgiften. 1 så fald kan det forstås, at regeringen under 22.
Oktober forkaster hans kavtion og forlanger, at bønderne skal
stille en anden. 2den November lover disse at skaffe en sådan,
inden 8 dage, men det lykkes dem ikke.
Der hengår nu et par måneder, i hvilke bønderne forgæves
søger en anden kavtionist. 7de Januar 1775 bliver rentekamme
ret — efter henvendelse fra Leegård — utålmodigt og lader bøn
derne sporge, om de så kan stille kavtion eller ej, og herpå sva
rer amtmanden ved at indsende bøndernes erklæring af 72. Jan.,
„hvori de rent ud tilstår nu ingen midler eller råd at have eller
udveje at vide til påæskede kavtions anskaffelse, men overlader
det hoje respektive kammer, hvad samme måtte finde for godt
at foranstalte“.
Også disse udtryk tyder på en vis tillid til, at regeringen
nok vil finde på råd.
På dette tidspunkt er det imidlertid, at de to mænd Jens
Andersen (Stål) og Peder Jorgensen optræder (den sidste har
formodentlig været en yngre bondesbn, da han ikke nævnes
mellem bønderne d. 5. Marts).
Den 20. Januar finder vi disse to mænd i København i
personlig forhandling med rentekammeret. Regeringen indrOmmer
dem da henstand i 8 år med den halve købesum, der skal af
drages med 300 rbd.' årlig, og med denne lempelse tilbyder en
mand ved navn Nicolaj Jakobsen at være kavtionist. Hvem denne
mand ellers er, vides ikke, men bønderne fremlægger en attest fra
en sr. Lars Larsen, at N. Jakobsen er „suffisant til at præstere
sådan kavtion“. Heller ikke Lars Larsen kendte man, men da han
tituleres sr. (det er seigneur, sieur = herre), kan man vide, at
det er en mand udenfor bondestanden. Men denne „attest“ vil
rentekammeret ikke nojes med. 20. Januar skriver det til „bøn
derne Peter JOrgensen og Jens Andersen af Hjelms by på Møn“
— dog fremgår det af skrivelsen, at de er tilstede i København.
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Næst at gengive sagens stilling hedder det i denne skrivelse, at
„enten må Nicolaj Jakobsen her i kammeret deponere lovlige og
gyldige obligationer til sikkerhed, sålænge indtil den halve købe
sum med renter er betalt, eller og fornævnte N. J. i mangel
heraf udgive sin kavtion, samt at Lars Larsen, der har attesteret
N. J.’s suffisance, tillige giver sin kontrakavtion for Nicolaj
Jakobsen — dog at berørte depositum eller forbemeldte kavtion
og kontrakavtion her i kammeret inden i morgen formiddag
kl. 11 slet indleveres, siden ellers i mangel heraf med posten
imorgen vorder föjet anstalt til, at byen og koppelet til obervisiteur Leegård som køber bliver overleveret“.
Når det erindres, at det ved denne handel ikke alene drejede
sig om ejendomskøb, men tillige om erhværvelse af personlig frihed
— som det hedder, at „bønderne har købt dem selv“ — så forstår
man vel den spænding, som de to udsendte mænd har været i
hin 20. Januar, indtil det lykkes dem at skaffe kautionen i orden.
Sagen bliver dog ordnet, thi næste dag skriver rentekammeret
atter til de to bønder: Da nu fra eder er indleveret den udi
vores skrivelse af gårs dato forlangte kavtion, så have vi i dag
tilskrevet hr. kammerherre og amtmand Walmoden at foranstalte,
at berørte Hjelms by og Hjelms koppel til eder og øvrige Hjelms
bys bønder ved „designation“ vorder overleveret, mod at J og
øvrige bønder for overleveringen på designationen meddeler be
hørig tilståelse.“
Samtidig skrives til Leegård, „så er det om forbemeldte
Hjelms by og koppel forhen af hannem med kammeret sluttet
køb nu herved efter hans forlangende udi berörte skrivelser (af
24. og 26. Septbr.) aldeles ophævet“.
Når Leegårds tilbud af 24.—26. Septb. her kaldes „hans
forlangende“, kunde dette tyde på en forudgående forhandling,
hvorved bønderne muligvis har lovet ham noget for afståelsen.
Ligeledes skriver rentekammeret samme dag til amtmanden,
at „Hjelms bønder havde købt dem selv“ med 8 års kredit osv.
Da jeg hidtil ikke har kunnet finde hverken den ovennævnte
„designation“ eller det endelige skøde, kan det ikke sikkert op
lyses, hvorledes kautionsspörgsmålet endelig er blevet ordnet.
Men da rentekammeret 21. Jan. skriver, at bønderne nu har
indleveret den „i går“ forlangte kavtion, må man deraf slutte,
at der ikke er blevet deponeret obligationer, men at sr. Lars
Larsen er gået ind på at ændre sin „attest“ til en formelig kontra-

89

kavtion for Nicolaj Jakobsen, og heri kunde vel ligge en antyd
ning af, hvilken forskel der gøres på en mand med „herre“-tittel og et almindeligt bondenavn.
De udsendte to Hjelmsbønder er derefter rejst hjem med
det glædelige budskab, at Hjelms bønder havde erhværvet fri
hed og ejendom for en pris, der næppe er mere end Vs« af,
hvad byen 100 år efter vilde koste.
Hvilken rolle godsforvalter Barfoed har spillet ved ordnin
gen af denne sag, har jeg hidtil ikke kunnet oplyse; men jeg
har grund til at tro, at en gennemgående undersøgelse af om
stændighederne ved hele øens salg i forrige århundrede vil vise,
at Mønboerne skylder denne mand megen tak“.

Når der i foranstående afhandling er nævnt sr. Lars Larsen
og Nikolaj Jakobsen som ukendte personer, er dette ikke rig
tigt. Lars Larsen var en mand fra Elmelunde, der i København
havde svunget sig op som en stor forretningsmand, efter hvem
„Larsens plads“ endnu bærer navn. Om han er den samme, der
har oprettet sengepladser i Vartov, er måske tvivlsomt. Herom
har gamle Peter Johansen i Elmelunde skrevet følgende for
nøjelige artikel:

„Hojstærede hr. redaktør!
Hvis De synes, at det er umagen værd, vil De saa indrykke
følgende i Deres ærede Folkeblad?
Det er et supplement til hr. folketingsmand Bojsens stykker
angående købet af Hjelms by. Forst vil jeg citere et lille rim,
som jeg synes er så sandt og træffende og skildrer menneske
livets forskellige stadier så godt; det lyder således:
Barnet, det har søndagshast,
yngling efter fremtid jager,
manden over nutid klager,
olding holder fortid fast.

Da jeg nu er på det sidste stadium, kan man vel nok for
stå, at jeg interesserer mig for, hvad der er passeret i fortiden.
Jeg har aldrig været nogen hexemester til at føre ordet, hverken
skriftlig eller mundtlig, men jeg håber, at jeg kan udtrykke mig,
så folk kan forstå mig. Og nu til sagen.
Hr. Bojsen nævner i sit sidste stykke om fornævnte bykøb
en hr. Lars Larsen, som sikkert er identisk med en tømmer-
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handler Larsen, som er født her i Elmelunde, og som stak af
til København, da han skulde være soldat, og var så heldig at
komme til at tjene hos en hovedrig grosserer, blev forlovet og
gift med dennes eneste datter. Det fortælles, at hun havde en
legemsfejl, som dog ikke kunde ses, undtagen naar hun var i
Evas kostume, men det er åbenbart bare løgn; hun har sikkert
aldrig vist sig for nogen udelukkende i „kejserens nye klæder“.
Nej; men han har sikkert været en udmærket opvakt, begavet
og — måske smuk person, som både fader og datter holdt
meget af. At han har været en fremragende mand, fremgår tyde
ligt deraf, at han var medbestyrer af rigsbanken, havde andel i
Vartov, og at den såkaldte Larsens plads i København bærer
hans Navn. — Ja, men er man nu også vis på, at det er en
og samme Larsen? vil man rimeligvis spörge. Herpå svarer jeg
bestemt ja, og jeg skal nu fortælle, hvorfor jeg kan det.
Min fader var sognefoged, skole- og fattigforstander og
havde desårsag meget samkvem med sognepræsten (gamle pa
stor Holst), som var så forekommende, at han sendte „Berlingske
Tidende“ op til fader i store bunker ad gangen; heri fik fader
tilfældigvis set et avertissement, som lød på, at en af de så
kaldte Larsens senge i Vartov var ledig, og hvem, der troede
at have ret til at modtage den, skulde melde sig inden en frist,
som han havde sat. Det var en vis Arnfelt, der havde med den
sag at gøre.
Nå, så gik fader ned til præsten og forklarede ham, at der
kunde de vist få en plads til Christen Jacobsen, en stakkel både
i legemlig og åndelig henseende. Præsten skrev så til nævnte
Arnfeldt, men fik det svar, at nu var det over fristen, der var
sat, og der var lagt en ældre dame derind. Præsten var imid
lertid ikke den mand, der så let gav tabt; man gik på ham igen
og fik så det svar, at siden det var gået, som det var, så vilde
han gå ind på, at Christen fik en del af pengene her hjem, og
at damen, som var indlagt, så fik lov til at beholde sengen.
Da præsten fik det svar, kaldte han fader derned og sagde:
„Hör, ved I nu hvad, lille börn, nu er de brøstfældige derinde, da
de vil gå på akkord med os, men de kan tro nej. Har vi ingen
ret, så får vi ikke en skilling, og har vi ret, så vil vi pinedød
have, hvad vi kan tilkomme“; og derved blev det.
Men der var mange omstændigheder, inden det kom i orden;
der måtte føres tingsvidner, som måtte aflægge ed på, at det var
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den Larsen, som der påstodes. Nu var det så heldigt, at vi
havde to gamle mænd her i byen, som lå i garnison i Køben
havn i sin tid, og havde den gang ofte besøgt ham, den ene
kaldtes Anders Klokker og den anden Hans Rå. Jeg tror derfor
sikkert, at det er den samme Lars Larsen, som hr. Bojsen om
taler i sine oplysninger angående købet af Hjelms by.
Nu vil jeg slutte med at bede d’hrr. kritikere (der gives jo
sagtens nogle) om, at være skånsom i deres dom om dette pro
dukt og tænke på, at her er „formildende omstændigheder“.
Elmelunde, den 6. April 1899.
peder Johansen“.
Forfatteren Theodor Jensen har derimod hævdet, at der har
været to sådanne mænd af navnet Lars Larsen. Nikolaj Jakob
sen, der boede på Lendemarke mølle, har været behjælpelig
ved flere af de Mønske gårdkøb. Selv købte han på avktionen
Frenderup slotshave for 800 rd. og blev ejer af Store Ovregård
ved Østmarke for 1040 rd. Ved indvielsen af mindestenen i Hjelm
10. Sept. 1899 bad jeg derfor forsamlingen også bevare mindet om
disse to mænd, der i en vanskelig tid gjorde sig fortjent af Møn.
Forfatteren Theodor Jensen, tidligere lærer i Sprove, har i
1912 udgivet en udførlig fremstilling af landbosagens udvikling
på Møn i det 18. århundrede, hvortil han har benyttet, hvad der
derom findes i landsarkivet for Sælland. Men da arkivernes
akter i regelen er noget törre, har han forsynet dem med kød
og blod ved at give fremstillingen i form af „en kulturhistorisk
fortælling“ som derved vinder betydeligt i læserens interesse, men
samtidig taber noget i værdi, fordi man ikke altid kan påpege,
hvor historien ender og digtningen begynder. Theodor Jensens
bog, der bærer titlen „Elmelunde byfolk“, omfatter væsentligst kun
Nordfelts gods og Elmelunde sogns uheldige skæbne. Der siges,
at det kom af, at ikke alle „de store Elmelunder“ kunde enes
om at købe godset, skönt en rigmand af slægten, den bekendte
tømmerhandler Lars Larsen i København, skal have været villig
til at påtage sig kavtionen. Det gik således her ligesom på
Marienborg og Klintholm, at de fleste bønder istedetfor at blive
selvejere sank ned til at være hoverigörende fæstebønder, et for
hold som forfatteren, der selv hører til Elmelunde slægten, skildrer
med mørke farver.
Med hensyn til de ny oprettede godsers historie i slutningen
af det 18. århundrede, har Theodor Jensen altså samlet betydeligt
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kildestof, hvortil her kan henvises, forsåvidt det kan antages, at
forholdene på de private godser har været nogenlunde ensartede.
Min fremstilling er som ovenfor sagt væsentlig bygget på de lo
kale kilder, der har været til min rådighed.

Nyord (Nore).
Man antager, at alle småøer oprindelig tilhørte kongen. Dette
kan dog næppe gælde hele listen over ønavne i kong Valdemars
jordebog, men vistnok om de fleste af dem. Blandt disse er
også navnet Nyord, skrevet „Nyorth,“ hvorved dog bemærkes, at i
det 13. århundrede var „y“ i regelen betegnelse for „i“, mens d
skrives „th“. Jordebogen siger forøvrigt, at der fandtes hjorte på
Nyord. Om denne ø og dens navn kan henvises til Møns historie
III (yngre middelalder).
Man kan altså forudsætte, at den var ældgammelt krongods,
og den lå under kongsgården Jungshoved på Sælland. Ligesom
så meget andet krongods blev Jungshoved efter ulykkesårene
1660 købt af Christoffer Parsberg, der atter 1671 mageskiftede
det tilbage til kongen. Denne skænkede det tilligemed Vording
borg amt til sin broder prinds Jorgen. Amtmanden her, den dyg
tige Chr. Siegfrid Piessen, senere også amtmand på Møn og
finansminister (ikke at forvexle med „den onde Pless“), bestyrede
godset for prindsen, efter hvis død 1708 det atter 1714 kom i
kongens besiddelse og udlagdes til ryttergods. Øen Nyord er
da formodentlig blevet skilt fra Jungshoved. Da øen fra gammel
tid i kirkelig henseende har hørt til Stege sogn (se Morten Reenbergs historie VII), er den efter 1714 også i verdslig henseende
blevet forenet med Møn. Sammen med det Mønske krongods
blev den solgt ved auktionen 1769, da øens bønder købte den
for 3902 rb. 75 sk. I den stærkt sammenbyggede by var der i
maj 1763 brændt 15 gårde og 7 huse.
Ved mageskiftet 1671 havde Niord, som det da skrives, 20
gårde og huse. Gårdenes antal er forblevet uforandret. Nyord
har således i 37 år været i prinds Jorgens eje, men denne op
holdt sig i regelen i England, hvor han blev prindsgemal for
dronning Anna. Men han har ingen berømmelse vundet hos Eng
elske historieskrivere, der har givet ham øgenavnet: „Prinds er det
muligt?“ Evnen til at forbavses har han ialfald ikke lært på Nyord.

Om Ulfshale (Jollsalen)
(en beretning, sammensat af historiske oplysninger og personlige
minder i et halvt århundrede).

„Ulfshale" er formentlig et forholdsvis nydannet
land, opskyllet af havet som revler af rallesten, mest flint.
Revlerne kan endnu påvises overalt, således at de höjeste ligger
længst fra strandbredden. At denne landdannelse næppe er mere
end 3—4000 år gammel, kan måske sluttes af, at der ikke er
fundet oldsager fra stenalderen (ca. 4000 år) undtagen en smuk
flintedolk, der lå på bunden af en udtörret sø (Vedelen mellem
Ulfshale og Hegnede) på en sådan måde, at den må antages
at hidröre fra en på søen brændt båd. Flintedolken opbevares
på Rødkilde.
Navnet Ulfshale er vistnok af meget yngre oprindelse. Set
på landkortet synes det at passe meget godt til halvøens form,
der ligner en ulvs hale; men netop denne lighed vækker mis
tanke om yngre oprindelse, formentlig sammenhængende med
Ulvsund, hvis navn man kan spore tilbage til det 16. århun
drede. Navnet udtryktes da på kortet ved billede af et ulvehoved
i sundet mellem Koster og Kallehave (se kortene i M. H. III).
Men den tid, da vore stednavne blev til, ligger utvivlsomt betyde
ligt længere tilbage, end dengang landkortet opstod. I oldtiden,
så vel historisk som forhistorisk, faldt det næppe nogen ind at
vælge billedlige, symbolske navne. Navne opstod ikke ved kunst,
men ud af daglig tale, og hidrörte i regelen fra folk, personer eller
naturgenstande, som variöjnefaldende. Sådanne navne er det meget
vanskeligt at udslette, med mindre det sker med brug af magt. Der
lever endnu et ældre, mere naturligt navn end Ulfshale. De ind
fødte udtaler det „Jollsalen", og det danner en mærkelig Mønsk
treklang med „Grönsalen" ved Grönsund og „Opsalen" på Höje
Møn (se Møns historie, 1. del). „Sal“ har været brugt i betyd
ningen åbent landsskab. „Joll" er det oldnordiske navn på en
dengang meget udbredt plante, der nu kaldes Kvan, på Latin
alvøén

H
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„Angelica silvestris“ (Skovkvan kan blive et par alen hoj). Den
var i oldtiden og er endnu i Nordland, Færøerne og Island et
husligt hjælpemiddel af stor betydning. Af dens stengier kan
der laves brød, af saften drikke (spiritus og medicin), ja, der
skal endog kunne væves toj af ribber og blade. Det er trist, at
en sådan universalplante efterhånden er fortrængt til de nord
ligste egne. Nu siges den at være taget i brug både i Tydskland og Frankrig til fremstilling af spiritus (liqueur)1).
I Nordens Flora, s. 207, skærmplanterne, hedder det:
„Angelik, angelica silvestris, L.
Norsk Sløkje, Isl. Geitnahvonn.
På tørveholdige enge, i udkanten af skove eller i fugtige
lier voxer over hele Norden den 1—2 meter hbje, næsten glatte
angelik. Den har mægtige, mange gange delte blade med brede
afsnit og store, oppustede bladskeder; stænglen er hul. Den (og
de følgende planter) hører til de skærmplanter, hvis storsvøb
mangler eller er lidet udviklet. Frugten udmærker sig ved de
vingeagtige, stærkt udviklede randribber. Angelik er flerårig ligesom
den nærstående slægt kvan (archangelica), af hvilken den Nordiske
art (A. officinalis Hoffm.) spiller nogen rolle som delikatesse.“
På Dansk hedder den også „Engelrod“; den må vel have
noget engleagtigt ved sig.
Den tanke faldt mig da ind, at Joll i Jollsalen betyder
denne plante, som måske engang har spillet en hovedrolle på
den magre jord her. I mange år blev den da eftersøgt derude,
indtil der endelig ifjor nede ved Langemose mellem gamle elle
træer blev fundet en del planter, der betegnedes ved navnet „Arch
angelica littoralis“, altså kystkvan. Der vil nu blive gjort forsøg med
at forny dyrkningen af den mærkelige oldtidsplante, som forment
lig har givet Jollsalen sit navn. For dem, der tillægger tegn nogen
værdi, kan jeg i denne forbindelse fortælle følgende lille træk.
I August 1925 var her over 100 gæster „8 dage på hojskole“.
En af dagene foretoges en udflugt til Ulfshale. Jeg, som ikke
mere er synderlig mobil, kørte med nogle ældre damer i lukket
vogn ud til Ulfshalegården, og derfra skulde vi ad en aftalt vej
til fods møde det øvrige selskab i skoven. Hvis jeg havde fulgt
den aftalte vej, vilde vi ikke have truffet de andre, som var
J) Efter meddelelse fra skovridder Smith er Arch-angelica silvestris vel en sjælden
plante nu i Danmark, men den findes pletvis mange steder, hvor der er væld i jorden,
derfor navnlig også på plastisk ler, således findes den mange steder i Sønderjylland.
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passeret mødestedet en stund forud. Nu hændte imidlertid det
for mig, som 50årig skovejer, höjst graverende, at jeg tog fejl
ad vejen og førte mit lille følge gennem en besværlig under
skov, som dog viste sig at være en genvej, der bragte os lige
— i armene på Københavnerne! Dette møde var meget mor
somt, og jeg blev straffet eller belönnet ved at dömmes til på
stående fod, mens selskabet lejrede sig på skovbunden, at for
tælle dem noget om Ulfshale. Jeg tog da strax fat på, hvad jeg
her har fortalt om planten Joll og föjede til, at den, der første
gang genfandt planten her i skoven, var minister Klavs Berntsens datter Ingrid, nu professorinde Francis Buli i Norge. Dette
spor blev dog atter tabt, og først ifjor lykkedes det skovridderen
her at finde flere exemplarer af planten. En enkelt blev omplantet
til videre dyrkningsforsøg, men den törre sommer ifjor har dræbt den.
Da jeg havde fortalt dette, og vi havde sunget en skov
sang, tog en af gæsterne ordet og sagde, at han netop havde
fået brev fra en ven i Jylland, der bad ham om at skaffe ham
oplysning om, hvor og hvorledes han kunde få planter og frø
af denne plante, som han vidste hed Angelika. Han tænkte
nemlig på at anlægge en plantage i Jylland og fremstille liqueur
af fin smag. Således mødte spörgsmål og svar hinanden midt
ude i (Ulfshale) Jollsalens skov. Efterat have udtrykt min for
bavselse over dette møde, rådede jeg ham at skrive til en ven
i Throndhjem, som sikkerlig kunde og vilde give ham alle for
nødne oplysninger. Men jeg har siden intet hørt derom.
Mødet førte ellers til, at spörgeren fulgte med til Ulfshalegården med sin familie, og vi samledes om et fornöjeligt kaffe
bord. I efteråret fandtes atter adskillige Jollplanter i skoven, og
forsøg med dyrkning vil nu blive fortsat. Hvem véd, om den
ikke kan blive en „Englerod“ for Ulfshale!
Det vil vistnok være mere end vanskeligt at beregne, til
hvilken af de naturhistoriske Jordperioder Jollsalens tilblivelse
må henregnes. Det ligger nær at antage, at den er bleven til i
nåletræstiden, eftersom enerne fra gammel tid synes at have været
herskende derude1), og endnu er det på de strækninger, som al
drig har været berört af nogen slags kultur. Men det vilde na
turligvis ikke være sådan at forstå, at de nu voxende enere
skulde række tilbage til en urtid, om end man meget vel vilde
J) Skovridder Smith oplyser, at enerne utvivlsomt er den tilbageværende under
skov fra den tid, da Jollsalen var dækket af mægtige ege, måske endnu tidligere skovfyr.
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kunne bruge benævnelsen urskov, da den nuværende bevoxning
synes at vise, at den pågældende del af landskabet vilde have
set således ud, hvis den aldrig var bleven besøgt af mennesker.
Men hvad man herom kan forestille sig, bliver næppe nogen
sinde andet end gætning.
Første gang Ulfshale med Ulfshaleløbet nævnes i historien
er formentlig, da nogle Svendborgere i begyndelsen af det 15.
århundrede bliver mulkterede for overtrædelse af den strenge
lov om fiskeriet under dronning Margrete. Dette var ved en
misforståelse i sidste udgave af Traps statistik blevet opfattet,
som om Svendborgerne havde købt Ulfshale af dronningen; på
min foranledning vil denne misforståelse nu blive rettet i et
senere bind. I Anders Billes saga fortælles engang (1524), at
han drog ud med sit mandskab for at fordrive den tappre
Saren Nordby fra Ulfshaleløbet, hvor denne formodentlig har
forsøgt at trænge igennem.
Ti år senere kom Ulfshale til at spille en mærkelig rolle i
„Grevens fejde“. Grev Christoffer havde i Christian den andens
navn bemægtiget sig Sælland, og Anders Bille var gået over til
ham. Som høvidsmand på Stege slot havde han imidlertid ind
sat Hans Stigson (Hvide), der ikke vilde overgive slottet. Borg
erne fik ham dog lokket udenfor borgen, hvor han blev over
faldet og dræbt med sine følgesvende. Derefter havde de afbrændt
og nedrevet slottet og overdraget staden og lenet til greven.
Til lOn for denne bedrift har grev Christoffer da udstedt
et gavebrev, hvorved han i kong Christian den andens navn til
borgerskabet i Stege skænker den halvø, som vi nu kalder Ulfs
hale og Hegneden. Gavebrevet af 1535 lyder på Vesthale og
Vesthalefang med eng, skov og alt andet tilliggende, der som
fri ejendom til evig tid overdrages borgemester, råd og menig
hed i Stege. Med Vesthale menes sikkert Ulfshale, o: den hale,
der strækker sig ud imod vest, mens „ Vesthale fang" må for
stås som Hegneden, der danner et „fang“, o: en indhegnet
græsgang, som et århundrede senere betegnedes som et „kob
bel“. Gavebrevet må være udstedt fra det daværende kongelige
kancelli, men navnet hidrorer formentlig fra borgerskabet, der
har udbedt sig gaven. Forestillingen om en „ulvehale“ må altså
da være forsvundet, har måske aldrig været andet end et lærd
påfund. Navnet Vesthalefang forsvandt imidlertid også med re
volutionen, der allerede året efter brød sammen i nederlaget på
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Øxnebjerg. Da Albert Göye strax efter blev sendt til Møn for
at ordne de oprevne forhold, er Ulfshale og Hegnede atter faldet
tilbage til kronen under Stege ladegård.
Fra fjern oldtid rådede den opfattelse, at hvad der ikke var
betegnet som „enemærke“, det tilhørte kongen (staten). Dette
gjaldt siden Knud. den helliges tid i særdeleshed „almindingerne“;
men da disse i regelen var bevoxet med skov, havde man ind
ført den indskrænkning, at skoven med den grund, hvorpå den
stod, ganske vist tilhørte kongen, men landsbyernes beboere
havde rett til at græsse kreaturer i skoven, undertiden også nogen
brændehugst (grene). Da flesk dengang som nu var et hoved
næringsmiddel på landet, brugte man det også som målestok
for græsningsretten, og snart også for skovens brugsværdi i det
hele. Man taxerede disse efter antallet af svin, som kunde er
næres ved olden og agern, der plejede at falde i pågældende
skov. Derpå byggedes atter beskatning efter „skovskyld“, idet
en tønde skovskyld dog kun regnedes halvt mod en tønde hart
korn (rug og byg). Det kunde være værdt at søge oplyst nær
mere forklaring om denne mærkelige beskatning, der kun hvilte
på erfaring. Et vink herom har man i, at man godt vidste at
göre forskel mellem de skovnærede „oldensvin“ og de bedre
hjemmefodrede „bolsvin“.
Man forstår således nok, hvilken uhyre rolle græsningsretten
spillede i gamle dage, og derfor også hvorledes den kom til at
gribe så voldsomt ind i Ulfshales historie. Retten tilkom natur
ligvis kun fæsterne under Stege ladegård. Det kan formodes, at
da engang i middelalderen Udby bønder er bleven lagt ind un
der Spejlsby hospital, er der blevet forbeholdt dem part i græs
ningsretten i Ulfshale (hvorom der dog ikke vides noget nær
mere), og det ligger nær at tænke sig, at denne rett allerede da
er blevet vurderet til det areal på ca. 150 td. land, der endnu
hører til Udby, og som er indhegnet med et ældgammelt tang
gærde. Desuden havde en hel række landsbyer i Stege landsogn
(foruden Ulfshale og Hegnede også Hovedskov, Lendemarke,
Tjørnemark, Nøbølle, Bidsinge, Tøvelde og Svendsmark) sådan
forbindelse med Stege ladegård, der betingede större eller min
dre græsningsrett i Ulfshale og Hegnede.
Da Stege borgernes erobring af Ulfshale 1534 hastig fik ende,
mens deltagerne blev hårdt straffede og førerne vistnok henret
tede, må vi tænke os de gamle forhold genoprettede derude.
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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Formodentlig var allerede da Udbyernes part udskilt, og navnet
Hegnede tyder på, at det samme har været tilfældet med den
del af distriktet, der havde god jord med en lille smuk bøge
skov, som senere er ryddet. Alt det øvrige, vel henved 1000 td.
land, var en udstrakt græsgang, hvoraf en strækning af henved
200 td. land havde en spredt bevoxning af levninger fra tidligere
træperioder, navnlig enere og eg. Bøgen, som skulde have afløst
egen efter naturens orden, har næppe kunnet rigtigt trives i Ulfshale. Derimod har egen, ikke at tale om enerne, kunnet tage
kampen op med alle sine fjender, når den først havde nået mandshöjden. Men desværre, der kom ingen brugelig opvæxt. Solen
brændte, vinden bed, og kreaturerne gnavede overalt.
Først efter de store ulykker i 17. årh. får man nærmere
oplysninger. De forskellige undersøgelseskommissioner i resten
af århundredet giver flere meddelelser, der også omfatter Ulfshale. 1661 hedder det, at da kunde Stege ladegård endnu høste
60 læs hø i Ulfshale. Efter Karen Andersdatters sørgelige sty
relse i 1664 meldes der, at Hegnedeskoven, der taxeredes til 10
oldensvin, var hugget ned til halvdelen. Af Ulfshaleskoven, taxeret til 80 oldensvin, var nedhugget en sjettedel. Dog var denne,
formentlig på grund af sin afsides beliggenhed, mindre ødelagt
end øens andre skove. Endelig kommer betænkningen fra den
store genrejsningskommission i 1696 efter den onde Pless' re
gimente, som dog ikke synes at have nået ud til Ulfshale, om
end gardens 3die kompagni, major Rantzau og ritmester Kalk
reuter, lå i Stege og havde sine græskobler i Ulfshale, der endnu
kaldes „Kongens enge“. Denne skov pranger da i beretningen
endnu med 2500 store ege, medens alle de øvrige skove på
øen kun havde 170 tilbage. Ulfshale skov havde da en omkreds
omtrent som nu af SA mil, men kun 150 middelstore bøge,
medens Hegnedeskoven med en omkreds af
mil kun havde
100 ege, men 500 bøge. Men kommissionen skulde skaffe ma
terialer til henved 1000 bådsmandshuse og giver da den for
bavsende erklæring, at der endnu kunde hugges årlig 586 læs
ege, og savskærerløn herfor kunde beregnes til 2380 rbd. (en
værdi der nærmer sig 50,000 kr.). Alle disse tal må formentlig
omfatte hele øen, thi i det 18. århundrede synes Ulfshale frem
deles at være bleven mærkelig skånet for större skovhugst.
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Det indviklede fællesskab vedvarede i århundreder. Man
får et tydeligt indblik i stridighederne herom ved at læse hos
stående indberetning fra byfoged Mogens Jorgensen i Stege år
1758, der også har interesse ved, at der nævnes forskellige lo
kaliteter i „overdriften“.
I 1758 foregik følgende forhandling mellem de pågældende
parthavere:
„Til hans excellence, hr. geheimeråd og stiftsbefalings
mand Scheel!
1 underdanigst efterlevelse af D. E. hojrespective (?) befaling
de dato 6te December a. p. at insinuere mine ringe tanker, hvor
ledes det her til byen liggende overdrift (!) efter Deres hojgrevelige excellence, excellencer og hoje herrer commissairer udi den
af hans majestæt hojst anordnede commission til landvæsenets
fremtarv, Deres hbj respektive befaling, kan deles fra amtets
beboere, samt overdriftets beskaffenhed efter fremsatte poster,
indberettes underdanigst posterne således.
Understående mig først at melde følgende underretning.
Overdriften har hidtil ligget udi fællig til tvende andre overdreve eller græsgange, 8 bønderbyer tilhørende, som har for
årsaget, at købstadens indvånere ikke kunne have sådan nytte
og brug deraf, som når de have deres anpart hver for sig selv.
I sådan hensigt har de sidste Mikkelsdag begyndt at handle
med bønderne om at aflukke os fra dem, hvilke foregav sådant
var os forment efter en her over landet i året 1719 anordnet
commissions decission, hvorom aldeles ingen kundskab havdes
enten ved amtet eller købstaden, forend jeg i forrige uge fandt
forbemeldte commissions forretning udi en gammel herredsthings
protokol, som aldeles ikke melder et ord om bøndernes fore
givende. Siden den tid er købstaden mindelig bleven forenet
med de pågrændsende bønderbyer om overdriftets deling og til
stået at bekomme for deres part fra købstadens volde til et fra
overdriften indtaget lukke, kaldet Hegneden, imod at købstaden
har forpligtet sig til at hegne og lukke det halve tanggærde og
jordgrøfter langs imellem overdriften og bøndernes marker, item
tilhørende andel i overdriften. Samme deling er derefter blevet
forestillet hr. kammerherre og amtmand v. Møsting, som ikke
fandt noget derimod på bøndernes vegne at erindre, end det
beroede på de hoje herrer commissairers approbation.
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Ved denne almindelige deling og forening forhåbes underdanigst, såvidt købstadens anpart af overdriften angår, den hoje
anordnede commissions o je mærke at være opnået og efterlevet,
og derfor lever (vi) i den underdanigst faste forhåbning at obtinere nådigst approbation derpå ifølge af Deres respektives
indhold.
Om overdriftets beskaffenhed efter de anbefalede poster ind
berettes dernæst underdanigst:
a) Overdriftet kaldes endnu Rødsten eller Stege overdrift.
b) Dets længde fra byens volde til Hegneden, hvor det om
talte (?) have(?) kommer, er noget kortere end en fjerding
mil (?), men derhos smalt fra 105 til 290 favne på det
bredeste, går langs ud med stranden på den nordre side
og til Udby marker på den søndre side.
c) På denne andel af overdriftet fra Stege til Hegneden får
ingen efter foreningen part med borgerskabet. Tilforn var
Stege med Udby og Hovedskov beboere lodtagne med hin
anden fra Stege til et sted kaldet Huusen(?) under Hoved
skov, ifølge af en commissions forretnings indhold de dato
8de Aug. 1697, hvorefter købstæden ikke alene var halv
berettiget på overdriftet med disse tvende byer, men end
også tilstået halv græsning på bøndernes fælleder for den
rettighed, bønderne havde på overdriftet.
d) Hidtil har hver mand både af købstaden og landet udladt
på denne del af overdrevet, hvad kreaturer de har villet,
undtagen i Hegneden, hvor købstaden havde halvdelen indimod Udby og Hovedskovs mænd.
e) Overdrevet har som underdanigst meldet været uskift hidtil,
tjorne eller anden buskads findes ikke på købstadens part.
f) Skov er heller ikke noget af på købstadens grund af over
drevet.
g) Ejheller søer eller ferske kær; vanding til kreaturer falder
hist og her i adskillige små kær, som årlig oprenses.
h) Over overdrevet går ingen vej uden den, købstaden har til
strand og markvej.
i) Om delingens måde er underdanigst foran mentioneret, som
ved Deres excellenses hoje forestilling udbedes hojgunstigst
recommanderet til forventende hoje approbation, for at vorde
entlediget fra det skadelige fællesskab og de mange deraf
flydende fortrædeligheder.
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Angående 2—3—4de post, da findes ikke derefter herfra
noget underdanigst at indberette; thi borgerskabet har deres
kornmark indlukt for dem selv, hvorudi hver mand ved sit, og
hvorudi ingen søer eller moser findes
forblivende
Stege, den.............. 1758.
Af. JGrgensen.

I opgorelsen til salg af alt det Mønske domainegods pranger
Ulfshale fremdeles med sine 2500 store ege, der siges at
voxe i sænkningerne mellem revlerne. Tallet 2500 er dog sik
kert gentaget fra 1696 uden ny opmåling. Men stadig gentages
det, at der overalt savnes opvæxt i skovbunden, og dette skyl
des kreaturernes græsning over hele terrainet. De store trær fik
dog snart ben at gå på, da domainerne blev solgt 20. Sept. 1769,
uden at der pålagdes nogen fredningspligt.
På avktionsprogrammet står:
Hegnede med Hegnedhuset for........
og
Stege borgere fik tilslag for.............. 2,260 rd.
Ulfshale med stromhuset stod for...
og skovskyld
Stege borgere fik tilslag for.............. 1,425 „
Ialt... 3,685 rd.
skovskyld
ialt:

6skp. 3fd.
hartkorn
4 „ skovskyid.
2 skp. 2 fd. 2 alb. hartkorn
5td. 6 „ 2 „ 2 „
1 td. 1 skp. 1 fd. 2 alb. hartkorn
6 „ 2 „ 2 „ 2 „
7 td. 4 skp.
1 alb. hartkorn

men med forbehold af alle de rettigheder, der ifølge programmet tilkom alle de ovennævnte landsbyer m. m.
Hegnedskoven blev strax ryddet til dækning af den ifølge
værdierne rett hoje købesum1) (ca. 200 rd. pr. td. hartkorn),
medens prisen for skoven var betydeligt lavere, selv om man
kun regner skovskyld til det halve.
Men hvor blev skovskylden af?
Det ser ud til, at skoven strax er blevet „slået i hartkorn“
og ikke mere betragtet som skov, men som græsgang.
Mellem papirerne i Barfoeds arkiv hos Anders Jensen i
Keldbylille findes en meddelelse, der handler om Ulfshale og
Hegneden. Vi ved, at Barfoed også havde noget at gore med
Udby og Hovedskov. I året 1781 skriver disse to byer til by
fogeden i Stege for at foranledige et borgermøde på rådstuen
til at indromme klagerne deres forrige rettigheder i Ulfshale og
') Det samme skete med Sønderskoven og Bogø vesterskov.
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Hegneden, som de mener at være forbeholdt dem ved Stege
bys køb af domainegodset derude (se avktionsbetingelserne hos
Paludan II). De vil være medejere af Hegnede enge og have
kørselsrett efter tang gennem Stege Ulfshale. Rådstuemødet
dagen efter afviser imidlertid enhver rettighed, men indrömmer
„som goddædighed“ en indskrænket adgang til kørsel efter tang
för 1. Maj. Der vedligger på et løst papir en flygtig kortskitse,
der giver en besynderlig bagvendt forestilling om parternes
beliggenhed derude. Skoven ligger rigtigt nok langs hoved
vejens nordside; men nord for skoven ligger Hovedskov enge,
og nord for disse igen Stege magistrats og borgeres enge og
Stege bys tilkøbte såkaldte vestre enge, som dog ligger langt
mod øst, og endelig et stykke, der hedder Brykkerne.
Hvis dette har havt noget med virkeligheden at göre, så
må det hele være blevet stærkt omdannet ved de mange efter
følgende udskiftninger. Ved disse fik forøvrigt Udby og Hoved
skov deres betydelige rettigheder anerkendt. De stammede fra
ladegårdens nedlæggelse. Den snurrige skitse skyldes formo
dentlig en ukyndigs forsøg på en forklaring.
I tidsrummet fra 1769 til 1814 har Ulfshale utvivlsomt været
en guldkilde for borgerskabet i Stege. Det store areal var åbent
for græsning, om end Udbyernes part måske allerede da var
udskilt af fælledskabet. Fra en senere tids forhandlinger ved vi,
at der kunde græsse indtil 528 kreaturer, hvoriblandt der for
modentlig også var indlejede fremmede dyr. Ejendommens værdi
beroede altså væsentlig på græsningsretten. Jeg har hørt gamle
folk fortælle om den livlige færdsel, der dengang foregik på Ulfshalevejene, der mest gik langs strandbredden, undertiden vadende
i stranden. Her færdedes daglig flokke af malkepiger og raske høst
karle, der gerne tog pigerne op at køre. Der var jo så megen
romantik i gamle dage. Men naturligvis blev skoven hellerikke
skånet, lige så lidt som øens øvrige skove; der var jo frit slag
nu, da staten afstod sine ejendomme. De store ege forsvandt
snart; nu er der kun nogle enkelte af de „tusindårige“ tilbage.
Da to menneskealdre var forløbne, fik man frugterne at se i de
indberetninger, der i 1839 blev indkrævede af regeringen. Skil
dringen af skovens ødelæggelse var trist, og når dertil kom de
samstemmende erklæringer om, at der helleringen opvæxt var at
opdage, så måtte udsigterne for Ulfshaleskoven være håbløse, så
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meget mere som man dengang syntes at antage, at sten og sand
ikke egnede sig til skovdrift.
Imidlertid var der indtrådt en begivenhed, som nok kunde
bidrage til at ændre skovbilledet i Danmark. Belært af erfaring
fra domainegodsernes salg i store egne af landet, havde den ene
vældige regering, der ikke behøvede at tage hensyn til ejendoms
retten, udstedt en kongelig forordning (altså lov) af 27. Sept.
1805, der lagde skovtvang på alle daværende private skove; de
måtte kun afdrives partsvis, og det afdrevne areal skulde tilplantes
påny o. s. v., det man forstår ved fredsskovsforpligtelse. Men loven
gjaldt dog kun sådanne skove som var hojskov på den tid, da
loven udkom. Men begrebet „hbjskov“ er naturligvis noget
elastisk. Kunde Ulfshale skov i 1805 anses for hojskov? Efter
datidens tankegang må man utvivlsomt svare nej. Staten havde
nylig solgt skoven til borgerskabet for en lav pris, samtidens
skildring navnlig af opvæxtens håbløshed var talende, og staten
havde end yderligere erkendt dette ved at lade den tidligere skov
skyld omregne til hartkorn. Ejendommen betragtedes altså ikke
mere som skov, men som græsgang, og deri bestod også dens
daværende værdi. Det gik utvivlsomt ikke an, nu atter at vende
op og ned på forholdet ved at omskabe græsgangen til skov med
den af fredsskovsforpligtelse følgende virkning, at græsningen
blev forbudt. Det skete da hellerikke, Ulfshale blev i 1805 ikke
fredskov. Og således forblev alt ved det gamle i 9 år.
Det endelige kongelige skøde på Ulfshale blev først udstedt
18. Marts 1772, og man har formodentlig fejret Struensees fald
ved at nyde frihugsten i Ulfshale i en længere årrække. Det
næste historiske årstal 1788, stavnsbånds-løsningen, har måske
vakt bekymring overfor borgernes ubundne frihed i behandling
af skovene. I dette år møder vi for første gang tanken om at
gore Ulfshale til fredskov. En landmåler F. C. Mathiesen op
tog da et kort over Ulfshale, hvorpå Ulfshales fredskov var begrændset ved linier, betegnet med bogstaverne A til I. Det be
mærkes senere, at dette kort viser en ubetydelig vinkel af linien
H—1 indad i skoven på en strækning, hvor der da fandtes mange
bøge. Denne strækning er formentlig grændsebeltet på nordsiden,
hvor de mange bøge i de følgende 30 år er bleven ødelagt,
medens arealet dog indlemmes i fredskoven, da denne bliver
planlagt i 1840. Den i 1788 til fredskov „bestemte“ del udgjorde
186 td. land, omtrent som nu. Men deraf var ca. 15 td. land,
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der i den østre ende betegnedes med bogstaverne D. E. F. G.,
bestemt til skovfogedlod. Det ser dog ud til, at slet intet af
disse planer er blevet udført. Skoven kom snart i en sdrgelig
tilstand; borgernes interesse var jo helt knyttet til græsningen.
Da kom skovloven af 27. Sept. 1805, og man har da nød
vendigvis måttet tage spOrgsmålet op, om Ulfshale skoven skulde
tages ind under loven eller helt opgives. Man synes at have
valgt det sidste, formentlig under indtryk af skovens håbløse til
stand, hvorom vi endnu har flere triste skildringer.
Man har vel så følt sig tryg overfor de tidligere spøgende
skovplaner, og ment, at nu var tiden kommet til, at borgerskabet
kunde frigøre sig fra det hidtil rådende indviklede ejendomsfæl
lesskab, men det viste sig at være farligt for skovejerne selv, så
meget mere som statsbankerotten i 1813 havde svækket ejen
domsretten. Man ved ikke hvem der tog initiativet, om det var
staten eller borgerne. Men i 1814 blev der antaget en landinspekteur til at foretage en udskiftning af ejendomsforholdene i
Ulfshale i henhold til den beromte lov af 23. April 1781 (udskift
ning af fællesskabet).
Landinspekteuren hed Schrøder, og han tog strax fat på de
af Mathiesen i 1788 gjorte forarbejder og kort, der nu yder
ligere var underbygget ved skovloven af 1805, skont Schrøder
giver en alt andet end tillokkende skildring af væxt mulighederne
for skoven. Jordbunden, både i og uden for skoven siges at be
stå af rullesten i et lag af ‘/s til 2 alens dybde, kun for en del
dækket af et muldlag på 2 å 3 tommer, uden andet underlag end
hvidt sand. Trods disse mørke udsigter gentager Schrøder dog
påstanden om, at skoven er bestemt til fredskov, når den bliver
udskilt af fælleskabet med landet. Udskiftningen blev da gen
nemført således, at købstaden fik skoven, Udby engene nord for
skoven, Hovedskov græsgangen syd for denne, og det øvrige
fordeltes mellem forskellige parthavere. Dette approberedes af
rentekammeret i skrivelse til Præstø amt af 9. Juli 1814. Derved
bestemtes tillige, at skoven skulde forblive samlet til forstmæssig
behandling for samtlige medejere. Men nu gik det op for en
del af disse, at de var kommet fra dynerne i halmen. Lands
byerne havde fået de vigtigste græsgange, mens græsning vilde
blive forbudt i det meste af skoven. Det var unægtelig den om
vendte verden, og man indgik med et andragende til regeringen
om at fritages for skovtvangen, særlig den byrdefulde indheg-
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ningspligt. Herom strides der sä 3 år, indtil rentekammeret ende
lig skiller trætten ved skrivelse af 21. Juni 1817, der bekræfter
afgørelsen af 1814 og desuden tilföjer, at så snart indhegningen
var fuldført, skulde der blive ansat en forstmand til at føre tilsynet
med skoven. Den påfaldende strenghed, hvormed regeringen da
optræder overfor borgerskabet, kan måske forklares af den be
tragtning, at borgerne i over 40 år havde høstet rig frugt af den
fri rådighed både over skov og græsning.
Men man havde gjort regning uden samtidens mægtige
vært, som var den „stille magt“, der ligger i den passive mod
stand, under en styrelse, der mindst af alt vilde forstyrres i sin
gode ro. Der skete aldeles intet; i 25 år blev alt ved det gamle
med hensyn til skoven. Kun udskiftningen af det besværlige
fælleskab med landet blev gennemført med de derved fornødne
hegn. Skoven blev der ikke rört ved. Fra 1814 til 1839 rådede
Fredrik Vis faderlige regimente, men da dette lakkede mod
enden, blev der uro i lejren.
Nødens tid, den store pengekrise, var netop overstået. Stege
borgere havde i mere end et halvt århundrede nydt det store gode,
som bestod i frit brændsel og billige fødemidler. Nu lød der
pludselig truende røster om, at ikke alene skulde alt dette mistes,
men de skulde endogså sættes under tiltale og straffes for mis
handling af skoven! Om end det vistnok vilde være lett at bevise,
at skovloven af 1805 ikke gjaldt for Ulfshale, så var dog de
truende udsigter så alvorlige, at alles sind kom i opror. Fra
hvem stammede dette farlige initiativ? Rentekammeret havde i
1839 fået anmeldelse om, at Ulfshale skov var i en elendig til
stand. Da dette forhold havde været fortsat i 25 år, er det ikke
sandsynligt, at meldingen hidrörte fra nogen af de embedsmænd,
der måtte have forsömt tilsynet. Det eneste vink, vi har til for
ståelsen, er, at — som det fremgår af den påfølgende forhand
ling — den unge konsul G. Hage, der ejede en stor del af
grundrettighederne i skoven, skilte sig fra borgerskabet i denne
sag, og formodentlig endnu mere broderen Emil Hage, der var
en meget ivrig jæger. Isåfald vilde det altså være skov- og jagt
interesser, der har rejst bevægelsen. Det blev næsten en kamp
på liv og død.
Rentekammeret har dog næppe ment, at skovloven af 1805
var anvendelig i Ulfshale; det havde jo ladet gå 9 år uden at
foretage sig noget i den retning, men tværtimod omdannet skov-
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skylden til hartkorn. Loven omfattede nemlig kun de skove, der
på den tid var hojskov, og dette har rentekammeret altså ikke
ment var tilfældet her. Senere skildringer heraf kan jo ingen
betydning få, og forøvrigt blev de endda også stadig mere håb
løse overfor skovens bevarelse. Kun en enkelt tvivlsom und
tagelse herfra har vi i Paludans Mønsbeskrivelse, der udkom
1824, altså omtrent 20 år efter skovloven. I den del af bogens
text, som må antages forfattet af den i 1805 levende præst P.,
hedder det således:
„Ulfshale består for størstedelen af sandbund, beklædt med
grOnsvær. Den bruges til græsning; i 1823 græssede her om
trent 520 høveder. Der betaltes for hvert høved 24 sk. til byens
kasse. Udby og Hovedskov have græsning i Ulfshale. Ludeog Tyrholmene høre hertil. Her skæres en stor del af den tørv,
som forbruges i Stege, men den er meget sandblandet, og de
fleste steder er kun det øverste lag af en tørvs dybde brugeligt.
Ulfshale havde i Fredrik den tredies tid en betydelig skov på
80 svins olden; nu er der kun en rest af underskov, bestående
af bøg og enkelte egestubbe, hvilken, da den ikke fredes, er af
såre ringe betydenhed. Hegningen har også tilforn været brugt
til græsning, men er siden udskiftningen opdyrket.“
Når heri nævnes 1823, medens den ældre Paludan døde
1821, skulde man tro, at dette skyldes sOnnen, som udgav fa
derens værk i 1824; men det ligger nærmest at antage, at texten
i det hele er faderens, mens sOnnen har tilfOjet årstallet 1823.
Denne har nemlig bag i bogen s. 406 indført en anden ret
telse, sålydende:
„Skoven på Ulfshale, som strækker sig en god
mil i
længden, men næppe er 1000 alen på det bredeste, kan vel
egentlig ikke kaldes „underskov“, da der findes en mængde ege
og avnbøge på henved Vi favn ved. Formedelst den stenede
grund voxer de meget langsomt, men få en sjelden hårdhed.
Skoven er langt fra ikke tæt sluttet.“
Da der ligger 20 år mellem skovloven af 1805 og 1824,
kan uoverensstemmelsen angående udtrykket „underskov“ ligge
heri. Den ældre Paludan har kendt skovens tilstand i 1805, den
yngre kun i 1824. I mellemtiden er det netop, at spørgsmålet
om at gore Ulfshale til fredskov, er dukket op. Men alle beret
ninger samstemmer i, at skovens tilstand var ynkelig.
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Såvidt jeg nu kan se, har altså skovloven af 1805 aldrig
været anvendelig på Ulfshaleskoven. Skulde ny skovtvang på
lægges, måtte dertil udkræves en ny udfoldelse i lovs (forord
nings) form af den kongelige enevælde. Det kunde ikke afgöres
ved bestemmelser i rentekammerskrivelser til skovembedsmændene.1) Det er vel sagtens også grunden til, at det forsøg, der
i 1814—17 blev gjort på at pålægge skovtvang i Ulfshale,
måtte løbe ud i sandet. I 25 år derefter var spørgsmålet stillet
i bero, og det kan måske stå i nogen forbindelse med, at den
hidtidige leder af rentekammeret, den berömte Chr. D. Reventlow, i 1813 havde trukket sig tilbage fra sin stilling; han var
skovlovens egentlige fader, altså også til den bestemmelse, at
der skulde ydes en betydelig erstatning for græsningsretten i
skovene.
Udskiftningen af fællesskabet med landsbyerne blev altså
gennemført 1814—17, således som det væsentligst endnu er, og
der udtales en anerkendelse af den iver, hvormed de fornødne
hegn blev opførte; hver af hovedparterne skulde jo værne om
sit eget. Men fællesskabet om skoven m. m. mellem borgerne
indbyrdes blev bevaret, og spørgsmålet om fredskovforpligtelsen
stilledes i bero i 25 år til 1839. 1 samtidige skrifter bruges hellerikke betegnelsen „fredskov“. Da vaktes (af hvem?) rentekamme
rets interesse for spdrgsmålet. Under 27. April 1839 skrev
kammeret til den pågældende forstembedsmand, forstråd Miiller
i Petersværft, at han ved lejlighed skulde foretage- en undersøg
else af Ulfshale skovs nuværende tilstand og göre indstilling
om, hvad der skulde göres, idet der stadig gås ud fra at sko
ven under forhandlingerne i 1814—17 var blevet „bestemt“ til
fredskov. Miiller blev i sommerens løb hindret ved sygdom og
kunde først 16. Oktober indsende sin betænkning, der hviler på
en omhyggelig opmåling og undersøgelse af jordbund og be
liggenhed. Betænkningen fortjener at gengives i uddrag, idet
den forøvrigt hviler på beskrivelserne fra 1788 og 1814.
Ulfshaleskoven ligger omtrent en mil fra Stege ved det så
kaldte Ulfshaleløb. Med grönne linier havde Miiller betegnet
grændserne for den tilbageværende skov, hvorved det hele afdrevne bælte i nordsiden var udeladt. Forøvrigt bestod hele
l) I Borups landboret s. 145 siges, at det skal ske ved „en speciel derpå
rettet akt, i regelen en thinglæst deklaration“ — formentlig udstedt af ejeren.
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landtungen af lyngstrækninger, spredt blandet med lave enebær
buske og forbidte ege og avnbøg („rodskov“), hvortil slutter sig
eng, græsgang og tørvemoser. Med skovfogedlodden er skov
arealet beregnet til 186 td. land. Jordbunden beskrives som
tidligere af Schrøder. Bestanden indenfor den gronne linie udgor
en blanding af eg, lind, naver og avnbøg med enkelte storbøge,
formentlig 60 til 90 år gamle. Ved en indtruffen fredning eller
mere indskrænket græsningsbenyttelse er fremvoxet visse forbidte
purrer. Som en følge heraf i forbindelse med jordbundens be
skaffenhed er stammernes indhold (de aldeles undertrykte ikke
iberegnet) ikkun fra Vs til Vs favn. Denne bestand er derhos
meget åben og gennemsigtig, afvexlende med stammestakker
(stød?). I de fordybninger, hvor løvet har fundet ro, træffes af
og til enkelte midaldrende velvoxne ege. Traditionen siger, at
for henved 60—80 år siden (altså 1770—80) skal der være sko
vet ege af ualmindelig stbrrelse. Der nævnes enebær, lyng og
bregner. I tilfælde af, at ejerne af Ulfshale skov efter udskift
ningen i 1814 med samme iver, hvormed hegnet blev opført af
tang (den eneste måde der her kan anvendes), havde rejst hegn
mellem deres egen græsning og det til fredskov udlagte areal,
så kunde Ulfshale skov være inddelt i regelmæssige hugster,
der kunde være blevet dannet en for Stege beboere varig nyttig
rodskudsskov1). (Det samme kunde gores endnu, han anslår en
tidsfrist af 5 år, og i den tid måtte al løsdrift af kreaturer i
Ulfshale udelukkes.) I de inddelte afdelinger skulde man så og
plante2) sådanne træplanter, der giver rodskud. Derhos skulde de
nøgne huller tilplantes med gran, der kan give læ for løvskoven.
Planen skulde nærmere udarbejdes af en tilsynsførende forstmand.
Betænkningen indeholdt nærmest kun en henstilling i al
beskedenhed og forsigtighed; men den vakte en storm.
Kommunalbestyrelsen i Stege rejste den stærkest mulige mod
stand mod den ny plan, hvorved man ikke alene begik den fejl
ikke direkte at benægte skovlovens gyldighed for Ulfshale, men
også og navnlig at rette angrebet personligt mod forstråd Muller,
som kun udførte rentekammerets ordre. Den kongelige borg
mester og byfoged, etatsråd Meincke, har vistnok støttet borger
skabet, men var jo bremset som embedsmand. Som ovenfor sagt
*) Altså noget andet end hojskov.
2) Man skulde altså ikke foreløbig forynge skoven ved skovning, men ved
såning og plantning.
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stillede det gamle Hageske Hus, som ejede en stor part af sko
ven, sig strax på regeringens side i arbejdet for at genoprejse
skoven. Handelshuset styredes da af konsul Gustav Hage tillige
med broderen Emil Hage, der var en så ivrig jæger, at han end
også har fået skyld for at have brugt bedstefaderen, Johannes
Jensen Hages optegnelser til forladning i jagtbøsserne. Som
skovejere er deres interesse dog tilstrækkelig begrundet. Borger
skabet begynder da krigen med at indsende et andragende til
rentekammeret om, at Ulfshale skov helt måtte undtages fra skov
lovens regler. Hermed havde man altså dog opgivet retsstandpunktet, og der tilföjedes en bön om, at sagen måtte udsættes,
indtil den kunde blive nærmere undersøgt af sagkyndige, særlig
landmænd, som kunde påvise borgerskabets tab ved at miste
græsningsretten. Heri kan man vistnok spore Meinckes forsigtige
hånd. Rentekammeret går da også straks ind på dette forslag.
Borgerskabet formår da Meinckes svigersøn, kammerjunker Scavenius på Klintholm, samt P. A. Tutein på Marienborg til at påtage
sig hvervet Kommissionen kom da til at bestå af disse to samt
overførsler Wedel på Hegnetslund (ved Køge), denne formentlig
som formand.
Arbejdet tager naturligvis tid, og betænkningen, som er en
stemmig, afgives først 20. Juni 1840; i den kan man vistnok
mest spore Tuteins hånd, med hensyn til flere vedliggende skri
velser. Borgerskabet opnåede da også en öjeblikkelig lettelse, idet
kommissionen erkendte, at det vilde være uoverkommeligt at gen
nemføre Müllers plan i løbet af 5 år. Hovedændringen går der
for ud på at inddele skoven i 4 eller 5 parter, og kun tage en
enkelt part ad gangen under kultur, således at græsningen frem
deles kunde fortsættes i den störste del og endogså genoptages,
efterhånden som kultiveringen skred fremad, det vil vel sige, når
de ny kulturer havde opnået en sådan væxt, at kreaturerne ikke
væsentlig kunde göre dem skade. Man indrommede altså, at
græsningsretten havde en så stor værdi, at borgerskabet vistnok
aldrig kunde undvære den.
Betænkningen bruger fremdeles navnet „Ulfshale skov“ i en
viss modsætning overfor „det til fredskov bestemte areal“, som
først nu skulde virkeliggöres. Det oplyses, at det gamle tang
gærde på nordsiden var vel vedligeholdt, men indenfor dette skel
er der en betydelig strækning, som er aldeles blottet for træer
hen til den grønne linie, som er grænsen for den virkelige skov.
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Dennes formindskelse skyldes mest de skarpe nordenvinde og
mangel på fred, mindre fældningen af træerne. Jordbunden får
ikke så megen skyld, som forstmændene havde givet den. Den
siges at bestå af et en alen dybt lag rullesten, blandet med sand,
dog temmelig rig på gammel skovmuld. Man fandt ikke det af
Müller angivne underlag af hvidsand. Det dækkende gronsvær
er sjelden over 2" tykt. Træarterne nævnes i omvendt orden
(af Müllers) hvidbøg, naver, lind og enkelte rødbøge. Undtagen
enkelte åbninger er skoven nogenlunde sluttet. Jordbund og
beliggenhed hindrer frodig væxt — intet træ er på mere end
Vs favn. Nogle ege i lavningerne trives dog godt. Men ved
mangel på fred er skoven blottet for opvæxt til afløsning af de
træer i udkanten, som går ud. Skoven vil efterhånden aldeles
forsvinde, selv om der ingen træer fældes. Altså Ulfshale må
fredes med hegn af tang eller risgærde. Men foruden Udby
skellet skulde der blive 4500 alen nyt hegn for hele den øvrige
skov; måske kunde dertil bruges enebærris og de ringeste egetræer.
Kommissionen er altså enig om, at det ikke går an på en
gang at tage det hele under fred, så meget mere, som borgerne
altid må have nogen kreaturgræsning og læ for dyrene.
For at forene begge interesser foreslås derfor:
1) Hele det bevoxede areal af skoven (til grönne linie) erklæ
res for bestandig fredskov, og deri indbefattes den strim
mel ud til Udbyskellet, som nu er ubevoxet (man vilde
naturligvis undgå at flytte det gamle tanggærde), medens
enkelte spidser af skoven mod nordvest udelades, så at
skellet der bliver lige (de nuværende grændser mellem
matr. nr. 147 og de øvrige parter).
2) Af det således til fredskov bestemte areal indtages og ind
hegnes ‘A å Vs inden udgangen af 1841; dertil plantes et
granbelte eller en stævningsskov. Derefter tages fat på en
ny del, og efterhånden som en part er tilvoxet, lægges den
atter ud til benyttelse og græsning.
3) 1 de indfredede parter må kun hugges efter udvisning af
en forstembedsmand.
4) Planens hele gennemførelse lægges under en forstmands
specielle tilsyn.
Når kommunalbestyrelsen havde frafaldet rettsstandpunktet,
at Ulfshaleskoven var fri for skovtvang, er det iøvrigt indlysende,
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at kommissionen ellers havde vist borgerskabet en stor imøde
kommen. Ikke destomindre var man i så höj grad grebet af
angest for det truende indgreb i rådigheden over Ulfshale,
at mån for at redde så meget som muligt greb det halmstrå,
der var rakt dem ved henstillingen om V< eller Vs. Flertallet af
borgerrepræsentationen, bestående af prokurator Fich, Theisen,
F. Wolf, Brønderslev, Md. Wulff, H. Mortensen, Ladhoff, indgav
til overførsteren, baron Wedel, en klage over forstråd Müller,
fordi denne uden hensyn til det fri valg havde bestemt en l/i,
skönt borgerne vilde nöjes med Vs, samt ladet arbejdet begynde
fra den nordvestre ende, hvor plantningen er mest udsatt for
de skarpe vinde fra nord og vest. Man androg derfor om at
fritages for Müllers „arogante og diktatoriske“ vilkårlighed og
få en anden (skovrider Sievers) til tilsynsmand. Når de henven
der sig til overførsteren Wedel, er det formentlig foranlediget
ved, at Wedel, som det ses af papirerne, havde udtalt, at det
var forstlig regel at begynde ny plantninger fra den østre ende,
hvor der var mest læ. Den virkelige grund var vistnok, at der
østligere i skoven var flest store træer at fælde strax. Wedel
synes i det hele at vise nogen uvilje mod Müller. Den heftig
hed, hvormed borgerne nu tager fat, hævnede sig strax. Müller
begrundede planen så godt, at selv Wedel anbefalede at god
kende den uden nogen ændring, og skönt Müller selv ønskede
at fritages for tilsynshvervet af hensyn til den uvilje, der var
imod ham, så beordrede rentekammeret ham til at fortsætte i
stillingen, som han da også varetog i en årrække. Dog synes
der at kunne spores nogen uvilje fra Wedels side også i de
følgende år, da skovbestyrelsen nu med konsul Hage i spidsen
andrager om planter og egeudhugst (til hegn) fra statsskovene;
disse kunde ikke undvære granplanter, og egerafter kunde nok
fås fra Viemose skov, men kun til sædvanlig pris. Wedels sidste
erklæring vidner ikke om nogen tro på Ulfshaleskovens fremtid.
Den ordning, at ejerne skulde betale, hvad tilsynet krævede,
uden at have nogen indflydelse på ledelsen af skoven, indeholdt
naturligvis en uløselig vanskelighed. Om skovens forvandling
til fredskov foreligger der egentlig ikke nogen afgørende dekla
ration, kun en meddelelse fra rentekammeret til amtmanden.
Der burde formentlig være udstedt en lovformelig forordning
derom. Da skovloven af 1805 ikke var bleven anvendt i tide,
kunde den næppe anvendes 35 år derefter. Den gængse opfat-
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telse er imidlertid den, at Ulfshaleskoven i 1840 blev gjort til
fredskov med den deraf følgende indskrænkning i ejendomsret
ten. Ved de i 1840 førte forhandlinger var imidlertid det i 1814
„til fredskov bestemte areal“ blevet betydeligt indskrænket. Det
udgjorde herefter 130 13750/uooo td. land, altså omtrent 131 td.
land efter forstråd Müllers beregning. Dennes erklæring var
gentagende blevet indhentet, og han havde særlig beråbt sig på,
at det vilde tage 20 år for hver part af skoven, der skulde göres
således istand, at den kunde tåle kreaturernes græsning. Skulde
der altså være 5 parter, vilde det tage 100 år at omdanne sko
ven til fredskov! Dertil kunde der jo svares, at 4 parter vilde
tage 80 år. Den store skovkrig havde åbenbart antaget en rett
personlig karakter, og tilsidst gjaldt det da om, at småborgerne
ikke måtte blive for kæphdje. Enevælden vilde naturligvis sikkre
sig styret, men når man ikke destomindre lod udenforstående
personer ordne sagen, så kom man derved også til at begå en
anden fejl, idet man undlod at omregne hartkorn til skovskyld,
hvorved der bidroges til, at Ulfshale skov siden har måttet bære
en vel næsten enestående grundskatbyrde.
Imidlertid viste det sig snart, at man ikke behøvede at
regne med så lange arbejdsperioder. Man var heldig med at
finde energiske arbejdsledere. 1 Lendemarke boede en ældre
mand ved navn Ch. Scheel, hans udspring kendes ikke, måske
har han taget navn efter familien Scheel. Han interesserede sig
for skovdrift og påtog sig ledelsen af de forestående arbejder i
Ulfshale; af regnskaberne ses, at udbetalingerne er gået gennem
ham; han skriver en god hånd. Derhos fik han en hjælper til
at udføre selve arbejdet, som bar navnet Christian Hage (hans
sönnesön bærer samme navn og arbejder endnu i skoven). Jeg
har længe omgåedes med den tanke at rejse en mindesten for disse
to plantere ved indkørslen til skoven der, hvor grændsen var
for den først behandlede fjerdedel af skoven og i nærheden af
skellet mellem løvtræer og de fra 1840 plantede nåletræer. For
modentlig er det formanden i skovbestyrelsen, konsul G. Hage,
der har skaffet disse folk.
Da skovkrigen var endt på en måde med nederlag for begge
parter, synes der at være blevet taget fat med kendelig iver,
som formentlig skyldes Hages ledelse som formand. Vel var
man det første år (1841) uheldig med mindre gode frø og
planter, men det lykkedes inden årets udgang at få de vigtigste
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hegn rejst, navnlig omkring den første fjerdedel, der nåede til
tværvejen ind til festpladsen. Hele denne part skulde i løbet
af 5 år tilplantes med nåletræ, beregnet på læ mod nordvest
vinden. Forstråden anviste de hurtig voxende rødgraner (de som
netop nu i årene 1920—27 bliver ryddede, da de er væxtmodne),
men man lærte snart, at fyrrefrø er villigere, og fyrren i det
hele mere værdifuld. Dog lærte man også, at eg passede bedre
end bøg i Ulfshale, hvorfor der også indplantedes nogle pletter
i nåleskoven med eg, som nu har nået 70 års alder og danner
en smuk afvexling i den mørkeste del af skoven. På samme
tid doceredes også den lære, at hjemmeavlede frø og planter
trivedes bedst, hvorfor der i den første part anlagdes en plante
skole væsentligst for rødgran. Men en forholdsvis så lille plante
skole kostede meget arbejde, og den nedlagdes igen et halvt
århundrede senere, da vi erfarede, at granplanter kunde fås bil
ligere fra hedeselskabet og andre store planteskoler.
Da de 5 år var omme, var den første fjerdepart tilkultiveret.
I 1845 tog man da fat på den næste fjerdepart, som overvejende
var løvskov. Oprindelig var bestanden her lind (småbladet lind),
og den regnedes tilbage til middelalderen, da den blev besunget
i folkeviserne („mens linden mon løves“). I blomstringen duftede
den dejligt, og den gav den fineste honning. Men den kan
vanskeligt bevares uden som stævningsskov, der næppe bliver
ældre end 40 år, da stødet rådner. Skönt den kan afgive meget
fint snedkertræ, særlig lett og sejgt til vognmagerarbejde, er
den dog for sjelden til at kunne hævde en plads på trævare
markedet, hvor den er blevet degraderet i laveste taxt som „an
det løvtræ“. Den bliver derfor fordomt til næppe mere at dyrkes
som gavntræ, om end Ulfshale er stolt af at eje en original
lindeskov, som der kun er meget få mager til. Det er bøg og
navnlig eg, der tager magten i Ulfshale, som dog også har alle
vore andre hjemlige løvtræer, og særligt kan vi prale med et
sådant unicum som tarmvrid rön.
Billedet viser den mærkelige vedbendskov. Vedbend voxer
næsten overalt i skoven, hvor den mange steder dækker jord
bunden og navnlig i nåleskoven klæder træerne lige til toppen.
Billedet giver indtryk af en tropisk urskov med ljaner som slyng
planter; det er også en mand fra Sydamerika, der står mellem
træerne.
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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Billedet fra enerskoven har også noget af en urskovs præg,
som er hentet fra det hoje Nord; den har enere i 10 alens hojde.
Siden 1840 dyrkes nu overvejende eg og ganske lidt bøg.
Regnskaberne viser ofte et stort forbrug af agern og olden, der
hakkedes ned eller såedes i riller. Der nævnes et år ikke mindre

Vedbendskov.

end 19 tdr. agern, hvoraf dog en stor del må antages at være
kommen andensteds fra. På ett punkt var man afgjort heldig;
langs den søndre side af både 1. og 2. part tilvejebragte man
et kraftigt læbælte af almindelig skovfyr, der, efterat granerne
er udrensede, endnu i 60—70 års alder står i pragtfuld væxt og
kan voxe længe endnu.
Den anden parts grændser kan næppe mere noje påvises,
men den har formodentlig strakt sig til det store vandløb, som
dog visst nærmest har været bestemt som afløb fra Langemose.
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Med lidt snæver beregning passede den ved udskiftningen i
1896 netop som udenskel for min part af skoven, som kun
kom til at udgore 88 tdr. land. Det kan ikke af papirerne ses,
hvor længe det varede at sætte denne part istand. Regner man
atter med 5 år, skulde den altså have været i orden 1850, så
at det midlertidige tværhegn atter har kunnet flyttes mod Øst.
Det har imidlertid næppe varet så længe, og for de to sidste

Landbohöjskolens forstafdeling ved de store enere 1893.
(Stående:) Bojsen. Skovridder Thymann. Prof. Boas. Braminer. Larsen. G. Hoff Hansen.
C. A. Hansen. Smith. Moltke. Hillerup. Mundt. Prof. Oppermann.
(Siddende:) Prof. Rostrup.
Sick.
Clausen.
Edsberg.
Bøggild.
Danneskiold-Samsøe.
Magius. Skovfoged Knudsen.
(Fot. 8. September 1893 af prof. C. V. Prytz).

parter kan varigheden næppe oplyses. Det var jo altsammen
løvskov, og jo længere man kom mod øst, desto flere store
træer blev der at fælde, hvorved man fik penge til at fremme
kultur-arbejderne på de indfredede parter. Man tager dog næppe
fejl i, at hele skovfornyelsen har været tilendebragt omkring året
1860. Da havde konsul Hage dog trukket sig tilbage og var
blevet afløst af skiftende formænd, deriblandt møller Larsen på
Storemølle. Regnskaberne fra disse år viser, at der er blevet
udvist rett betydelige mængder af træ, navnlig store bøge og
ege. De 2500 store ege fra 1696 og 1769 var dog længst for-
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svundne. Af ege
var jo dem, der
bevarede, navnlig
sen mellem første
lig åben, stod i
mange madkurve

fra oldtiden var der kun enkelte tilbage; det
gav penge i kassen. Nogle få er dog endnu
4, der står på den såkaldte festplads på grændog anden part. På denne plads, der er temme
min ungdom ruffet af et strandet skib, hvor
er blevet tömt. Engang i 1860erne brændte

De store enere. — Efter maleri 1920.
Bojsen tjener som målestok.

dette hus fuldstændigt, formodentlig ved uforsigtighed ved mad
lavning. Til gengæld blev der mellem to af de gamle ege op
stillet et bord med to bænke fastgjorte i jorden; der sad vi
ofte. Men også disse forsvandt efterhånden; man antog, at de
blev pillet i stykker af de besøgende, der kogte kaffe ved dem.
Det nytter næppe at stille dem op igen. En anden af de gamle
ege mistede for få år siden en mægtig sidegren i en storm,
men denne grånnes nu igen. Midt på pladsen står det ældste
træ i skoven med en stor krone af knudrede grene. Jeg plejer
at give den ud for at være tusindårig, men skovridderen tor
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dog ikke sætte tallet så höjt. Her var samlet i 1900 en stor
kreds af höjskoleforstandere m. fl., for hvem jeg fortalte om Ulfshale
og yttrede den gisning, at her kunde erkebiskop Unni have talt
i året 936! Derefter fordeltes gæsterne i træets grene, så at de
gamle, Peter Bojsen, Rosendal og Bågø, sad ved roden, de
yngre omkring i grenene, deriblandt Andersen og jeg; ved si
derne ses søster Jutta Møller, provst Repsdorph og flere. Museums-inspekteur Hintse tog et udmærket billede heraf, som er

Den gamle eg med hojskolemændene. — September 1900.
Jutta B. Møller.

Bojsen. Andersen.
Chr. Bågø. Peter Bojsen.
Provst Repsdorph.
H. Rosendal. Fru Andersen.

meget morsomt. Det var i alle henseender det fornojeligste møde,
jeg har været med til. Var det folkehøjskolens farvel til det glandsfulde 19de århundrede? 1 samme afdeling længere nede mod Øst
ved midtervejen står også en gammel eg, som har fået navnet
Gudruns eg (se billedet s. 119) — den har måske oplevet Valdemarstiden. Engang midt i 90erne var vi med selskab i Ulfshale,
deriblandt Gudrun Andersen (som nu styrer huset for Kl. Berntsen). Vi fandt da, at træet var mærket med øxeblinket, som er
dødsmærket; træet var mange penge værdt. Gudrun blev heftigt
grebet af sådan vandalisme, og da vi kom tilbage til gården,
skrev hun et smukt andragende til skovbestyrelsen med bon for
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træet; vi skrev under alle, og det hjalp virkelig. Nogle år der
efter tilfaldt denne del af skoven mig, og nu kan „Gudruns eg“
prøve, hvor gammel den kan blive. En anden eg af lokalhisto
risk interesse findes eller fandtes ude i græsgangen; den kaldtes
Hages eg, fordi det Hageske jagtselskab der plejede at holde fro
kost. Den blev år efter år dødsmærket til hugst, men Hage tilbage
købte den hvert år på auktionen; om den står der endnu, vides ikke.

Damebesøg i forårs skovbund med Augusta.

Da genrejsningsarbejdet for skoven var sluttet omtrent 1860,
og man kom ind i det daglige slid med vedligeholdelsen, viste
sig vanskelighederne ved samarbejdet mellem de skiftende til
synsførende forstmænd og den stedlige skovbestyrelse. Det er
betegnende, at forstmændene vedblivende skildrer udsigterne for
skoven meget triste, og der klages stadig over, at der ikke bli
ver gjort, hvad tilsynet har krævet Der kom nu en tid, da
spørgsmålet om kreaturgræsningen atter spiller en hovedrolle.
De to landmænd i kommissionen 1840 havde tilfulde erkendt,
at græsningen ikke kunde undværes, og forliget var derfor for
met under dette hensyn. Meningen herom var selv blandt forst
mænd delte; adskillige gjorde gældende, at det hoje græs var
træplanternes værste fare, ikke alene derved, at græsset kvalte

Skovridder Smith ved Gudruns eg med hugstmærkel. Rafn fot.
Gudruns eg, den eneste tilbageværende — og langtfra smukkeste — af de stolte Træer, som
tidligere voksede på Ulfshales ral, thi jord, eller blot sand, findes ikke selv i flere meters
dybde. Ved skovridderens venstre albu ses dødsmærket, som den tidligere fællesbestyrelse
havde givet også denne sidste kæmpe, inden Bojsen fredlyste den og skoven. Til venstre
for skovridderen „skyggeopdragne“ unge avnbøg, bag disse c. 50årige, ranke ege og umiddel
bart foran egen stødskud af småbladet lind, hvilke overalt skærme Ulfhales ral mod sol og vind.

På festpladsen 19. September 1926. — Enkeltstående Eg med skovridder Smith.
Johannes Rafn (Skovfrokontoret) tog 19. September 1926 en række smukke helsidesbilleder
fra Ulfshale, de her gengivne. Forklaringerne skyldes skovridder Smith.

To gamle ege på festpladsen. — Besøg i Ulfshale 19. September 1926.
Emma Helm. Esther Petersen. Rafn. Finn, min eneste sonneson. Fru Gasmann. Miss Nielsen.
Anna Bojsen. Skovridder Smith. Godsejer Gasmann. Skovridder Muus. Bagved: H. P. Andersen.
I forgrunden voxe selvsåede ege op gennem græsset. I baggrunden til venstre en gruppe ca.
50årige, slanke ege: disse ville til sin tid kunne give både „kolsvin“ og plankekævler, i mod
sætning til de to gamle, der kun ere til pryd; til hojre bredkronede bøge og linde. Rafn fot.
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planterne, men også derved at græsset skaffede ly for de slemme
skovmus. Det var jo ordnet sådan, at efterhånden som en part
var istandsat, kunde den åbnes for kreaturerne, og man fik altså
efterhånden mere erfaring om virkningen. Imidlertid synes der
at være foregået en ombytning af rollerne. Tidligere var det
borgerne, der havde kæmpet for græsningsretten; bønderne havde
jo siden 1817 og 1870 sine egne græsningsarealer udenfor sko
ven; og i denne erhvervede de sig nu efterhånden grundrettig
heder og fik repræsentanter i bestyrelsen. En af disse, gårdejer

Bregneskoven med gæster.

Chr. Carstensen i Udby, rejste i begyndelsen af 80erne spSrgsmålet, idet han protesterede mod generalforsamlingens beslut
ning om at fortsætte med kreaturgræsningen i skoven, og han
blev endog støttet af den daværende formand, møller Larsen,
med den begrundelse, at kreaturerne gjorde mere skade end
gavn, navnlig ved at nedtræde planter og kvæle dem ved at
ligge på dem om natten. Beslutningen blev dog fastholdt, men
spørgsmålet var rejst, og det blev nu forelagt tilsynsmanden,
som da var skovridder Miiffelmann, hvis assistent, jagtjunker
Leth, derom har brevvexlet med skovbestyrelsen. Under 5. April
1884 sendte denne et brev til Leth, skrevet med kæmner Tide
mands hånd og undertegnet af møller Larsen. Heri siges, at
Miiffelmann havde tilrådet at græsse et begrændset antal kreatu-
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rer, af bestyrelsen sat til 25 stk. på ca. 200 td. land, og dette
antal var ikke overskredet i de sidste 7 år og hellerikke for
andret iår. Endvidere skrives der: „Oprindelig bestemte resolu
tionen (altså af 20. Juni 1840) for skovens fredning, at kun en
del skulde indtages til fred, og resten benyttes til græsning og
læ for kreaturerne. Men ved udskiftningen af Ulfshale ovredrev
blev hele skoven frivillig af ejerlavet indtaget og hegnet „som
fredskov“. (Dette er altså sket senere end 1840 [se nedenfor]).

Fra festpladsen med Mix Bojsen og Inge Nörbjerg.

Det bemærkes, at skovfoged J. Knudsen har berettet, at græs
ningen har bevirket, at der findes langt færre mus end tidligere
(mus har tilhold i det hoje græs). Dagen efter skrev Larsen
privat til Leth og bad om, at det iår måtte blive ved det gamle,
så kunde de forhandle nærmere derom til efteråret. Da så
Muffelmanns forklaring kom til, at de 25 kreaturer skulde
vogtes, altid være i bevægelse og tages hjem om natten, så
svandt naturligvis interessen for græsningen, og Chr. Carstensen
vandt sejr.
Skovrider Muffelmann havde tilsynet fra 1870 til 1886. I
en indberetning af 9. Januar 1871 om Ulfshale skov siger han:
Den i foregående års indberetning omhandlede forsomte gennemhugning i fyrreplantagerne er nu blevet udført. Når udskift-
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ningen af Ulfshale ovredrev i forrige år er tilendebragt, og den
herpå tidligere stedfundne fællesgræsning hermed er ophørt,
vil den ufred, som skovindhegningen för den tid var udsat for
af løsgående kreaturer, være bortfalden, og den af mig i fore
gående års indberetning foreslåede hurtigere fornyelse af be
meldte skovs indfredning være udsat indtil videre. Ved den forommeldte udskiftning af Ulfshale skov er skovarealet blevet
forøget med ca. 20 td. land, som i den nærmeste tid agtes indfredet. Ligeledes er ved udskiftningen det af Stege kommune

Også en storm på batteriet.

tidligere førte tilsyn bortfalden, og dette overdraget til et såkaldet
skovråd (?) i lighed med, hvad der på andre steder finder
sted, hvor skov ejes i fælleskab. Denne „indskiftning“ må altså
være foretaget 1870 eller för. Den har formodentlig gjældt den
østlige ende af sydsiden langs med kommunevejen, som da er
erhvervet for at tjene som læbælte mod S.V. Måske er det til
byttet fra Hovedskoverne. I hvert fald blev der i mange år ar
bejdet for at udfylde dette læbælte — med skiftende held. Man var
jo da kommen ind på at dyrke bjergfyr på sådant udsat sted.
Skovfoged Jörgen Knudsen var meget optaget af at skaffe enstammede bjergfyr (uncinata). Nu vilde man ikke have båret sig sådan ad.
Her er stedet til at omtale det store strandbatteri på min
lod ved Ulfshaleløbet, som i århundreder var indsejlingen fra
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Østersøen til vandene Syd om Sælland. Krigen med England
i begyndelsen af 19. årh. havde foranlediget adskillige forsvars
anlæg ved vore kyster, først og fremmest ved hovedindsejlingen
i Ulfshaleløbet. Måske havde der tidligere været en skandse her.
Nu blev der bygget et stort batteri med dobbelte grave og skytte
grave uden om. Batteriet ligger tæt ude ved en 30' dyb rende,
som kun er 100' bred. Indsejlingen beherskedes altså ganske
af batteriets kanoner. 1 årene 1807 til 14 lå Møns landeværn
stadig på vagt her. Der vises endnu mellem gravene en jævn
keglebane for at fordrive tiden under den kedelige vagttjeneste.
Et sagn fortæller, at mandskabet engang havde ladet sig lokke
med til et bryllup i Udby. Englænderne havde fået nys herom
og spillede for spøg besætningen et puds ved at ro ind og be
sætte skandsen, som dog blev forladt igen, da forsvarerne kom
tilbage. Der findes dog næppe noget authentisk herom eller om
nogen anden krigsbegivenhed her.
I 60erne, mens jeg var befalingsmand for Møns skyttefor
ening1), foretog vi ofte felttjenesteøvelser rundt om på øen. Så
ledes også engang i Ulfshale, hvor felttogsplanen naturligvis skulde
ende med en storm på batteriet. Det var i regelen et kompagni
på 200 mand. Imidlertid havde de mange jægere i Udby fået
nyss om planen, og med løst krudt i jagtbøsserne havde de listet
sig ud og lagt sig på lur i batteriet. Ganske rigtig, da vi kom
tilbage fra felttjenesten, formeredes stormkolonne under tromme
hvirvel og op ad gik det ad skråningerne. Da viste jægerne sig
pludselig over brystværnet og modtog os med en geværsalve
— tableau! Ja dengang var der humeur i folk!
Det var der forresten også mange gange senere, når skovgæ
ster som regel slutter dagen på batteriet ved stranden under en
pragtfuld solnedgang — og mange løjer.
l) Min næstkommanderende var korporal Sorensen fra Borre.

Mit forhold til Ulfshale skov
1859 flyttede mine forældre fra Vilstrup i Sønderjylland til Stege.
Samme sommer blev jeg student og foretog med H. Jessen fra
Haderslev en fodvandring i Norge; derfra kom jeg til Stege og
besøgte første gang Ulfshale. Det var moder, som var Norsk,
der gjorde mig opmærksom på denne mærkelige skov og dens
omgivelser. Mens fader naturligvis blev helt betagen af klinten,
kastede moder sin særlige kærlighed på Ulfshale, så meget mere,
som den kun var halvt så langt borte. Det gik mig på noget
lignende måde, og dertil kom, at min beundring for klinten
allerede i 1861 var bleven noget opslidt, da jeg overvejende
som Cicerone for gæster måtte deltage i 22 klintetoure i en
sommer! Der var ingen beboelser i Ulfshale, og vi plejede at
køre ad midtervejen, der allerede da var fuldt istandsat, på langs
gennem skoven, til „festpladsen“, hvor der var opstillet et
skibsruf samt et bord med bænke mellem to gamle ege. På
nordsiden var udmærket badestrand, næsten et Trouville.
Nu indtraf der imidlertid begivenheder, der gjorde Ulfshalesagen brændende — også for mig. En bekendt radikal politiker
Carsten Christensen ejede en lille god gård på Hegnedbanken.
Han havde tillige nogle grundrettigheder og smålodder i Ulfs
hale. Som ovenfor nævnt havde det Hageske hus betydelige
arealer derude og store grundrettigheder i skoven; de havde
imidlertid begyndt at sælge ud, og Carsten Christensen havde
købt af dem en del af de yderste græsgange med batteriet,
samt nogle grundrettigheder i skoven for ialt 2500 kr. Engang
kom han til mig og søgte råd om en plan, hvorefter han vilde
sælge sin gård i Hegneden og bygge sig en ny i Ulfshale, be
regnet på opdyrkning af heden derude. Formodentlig var hans
hensigt at erfare, om jeg havde noget lignende isinde. Hages

1

127

havde tidligere lagt en plan, der gik ud på at anlægge en stor
skibsfartskanal gennem Vedele sø mellem Stege strand og Øster
søen. Som indledning dertil havde de foranlediget en ny ud
skiftning mellem parthaverne derude, hvorved landinspekteur
Smith havde fordelt lodderne således, at Hages havde fået en
strækning mellem begge strande, der kunde give plads for
kanalen. Deraf kommer den mærkelige form ved landevejen
mod Nordøst, hvor ejendommens bredde kun er godt 50 alen,
kanalens beregnede bredde. Formodentlig har man havt den

Badestrand ved Sælhnndebugten.

hensigt at tilbyde arealet til staten, når denne vilde påtage sig
at anlægge kanalen. Det er formodentlig denne udskiftning, som
Muffelmann ovenfor sigter til for 1870. Men da det viste sig,
at planen vilde koste ca. 400,000 rdl., vilde staten ikke indlade
sig derpå, og tanken faldt dermed bort, og dette har formodent
lig medført, at Hages beredte sig på helt at opgive det gamle
huses virksomhed i Stege.
Jeg svarede C. C., at jeg aldeles ingen planer havde med
hensyn til Ulfshale; men at jeg godt kunde forstå hans lyst til
et sådant kulturarbejde; han var jo endnu en forholdsvis ung
og energisk mand. Men når han ønskede at høre et råd af
mig, så vilde jeg sige, at det ganske beroede på, om han var
kapitalstærk nok til at gennemføre en sådan plan. Salgssummen
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for gården vilde jo sikkert gå med til at bygge en ny — hvormeget
vilde han såhave igen til opdyrkningen, der i mange år vilde blive dyr?
Han må imidlertid have ment at have penge nok og udførte
virkelig sin dristige plan. Det var i begyndelsen af 70erne. Vi
skal siden se, hvorledes vanskelighederne voxede ham over ho
vedet, så meget mere som han blev angrebet af brystsyge og
døde allerede 1889.
Imidlertid var Hagernes plan om at forlade Stege modnet.

Ulfshalegården.
Olivia.

Hans Peter Andersen med börn.

I sommeren 1879 flyttede familien til København, og deres ejen
domme på Møn solgtes efterhånden. Ved et afskedsgilde for dem
i Stege var jeg tilstede, og her indlededes ved glassenes klang
mit første køb i Ulfshale. Endnu anså jeg mig for så rig, at jeg
havde råd til liebhaveri; det interessante landskab lokkede mig.
Om efteråret gik handelen i orden. For 20,000 kr. kontant købte
jeg Vedele enge på ca. 80 tdr. land og henved 300 grunddele i
skoven. Handelen var på den tid heller ikke urimelig: Skoven
gav 1 kr. udbytte pr. grunddel, og engen kunde godt forrente
en købesum af 150 kr. pr. td. land. Det var dog næppe sket,
hvis ikke jeg ufrivilligt havde fået mange penge disponible i
anledning af pengekrisen i 1877—78.
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Imidlertid kom jeg i forbindelse med privat-ingenieur Peter
Berg (C. Bergs broder), der havde vundet et visst navn som
engmester hos Krugers enke i Bevtoft. Han var en selfmade
mand med en del af en sådans præg. Jeg engagerede ham
til at lægge en engvandingsplan i Ulfshale i forbindelse med
tørlægning af min del af Vedele sø. Han opholdt sig længe
derude og optog en minutieus opmåling og nivellering; kortet
findes. Planen gik ud på at benytte vandet i Vedelen til over
risling af engene således, at vandet stadig bevægede sig rundt
i et 8-tal. Min medhjælper Jens Kristensen blev formand for
arbejdet, der begyndte i 1881. Efter Bergs anvisning anskaffedes
fra Povlsen i Esbjerg en vindmotor på 28' vindfang med tilhø
rende snegl, der løftede en td. vand i sekundet 6' höjt; den
kostede henved 4,000 kr. Da den blev sat igang, lagde den hele
Vedelen tör i 14 dage. Vi kunde have nöjedes med den halve
störrelse og havde været fri for megen risiko ved det store ap
parat. Et par år efter blæste hele vindfanget ned, da det var
kommet i bagvind på grund af en fejl i stilleapparatet. Det
kostede 1200 kr. at stille op påny. I skellet over søen var opført
en ca. 1000' lang dæmning; da den imidlertid først blev færdig
om efteråret og ikke endnu var tilgroet, blev den gennembrudt
om vinteren; da dette gentog sig et par gange, vilde jeg ikke
opføre den igen i den beregnede höjde, men efter Kristensens
forslag overlod jeg ham Vedele søbund i 10 år mod, at han holdt
dæmningen vedlige. Han nöjedes dog med at opføre et risgærde
og køre nogle strandsten på den ydre side. Da arbejdet imid
lertid var udført, lod jeg ham alligevel beholde søbunden i 10 år;
men han har desværre ikke gavnet den ved at plöje den, så der indtil
ca. 1893 kun voxede rammel (senere er det bedret). Dæmningen
har imidlertid fæstnet sig således, at den er tilstrækkelig beskyt
telse om sommeren, og efterhånden vil vandet også synke om
vinteren (men søen dog ikke helt torlægges). Efterat vandings
kanalerne var anlagt, tog vi på to steder fat på Bergs egent
lige engplan, der gik ud på at planere engene i to afsnit med
et fald fra vandingsbassinerne af 1 tomme på 100 fod. Til
planeringsarbejdet „opfandt“ Berg en skrælleplov, som han
lod fabrikere i Kolding; jeg skulde betale den mod at dele
„fortjenesten på patentet“ med ham! Da den endelig blev fær
dig efter at have kostet 400 kr., viste den sig ubrugelig og
ligger derude som gammelt jern. Dernæst bestilte han i EngF. Bojsen: Af Møns Historie.
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land et skinnespor med tipvogne til jordtransport ved planerings
arbejdet. Da jeg imidlertid havde fået mistvivl om hans hele
plan, stoppede jeg bestillingen, da der var kommen ca. 500
fod spor og en tipvogn, ialt for ca. 1000 kr. Systemet, der er
beregnet på flytning af en större jordmasse, der ligger samlet,
viste sig ubrugeligt i Ulfshale, hvor der kun skulde planeres
tynde jordlag. 1 den tid, det tog at flytte skinnesporet, kunde
hele arbejdet være udført med hjulbør. Det hele blev altså
kasseret, lå i flere år som flagestænger over staldene nede på
gården og blev siden solgt for en bagatel til teglværket. Men
også selve engplanen måtte jeg kassere. Efterat der med
bekostning af 300 kr. pr. td. land var anlagt 6—8 tdr. land
(„trekanten“ og „firkanten“), stoppede jeg arbejdet for at ind
hente erfaring først. Det viste sig da snart, at faldet 1 tomme
på 100 fod var for svagt, vandet blev stående og jordbunden
blev mere sur end nogensinde. Skönt der kun var 4 fod fald
ialt at råde over, havde han endda ladet det höjeste afgrave
henved 1 fod (for at fylde sænkninger). Således var også disse
penge tildels tabte, og jeg standsede da fuldstændigt arbejdet
efter Bergs plan, som er opbevaret til advarsel for andre uer
farne efterfølgere.
Lidt bedre gik det dog med det næste forsøg. Nogle år
senere var det, at de såkaldte „Rimpauske kulturer“ på moser
og enge gjorde så megen opsigt, og jeg fik lyst til at göre
forsøg dermed, såsom principet heri var modsat Bergs. Det går
ud på at höjne jordsmonnet. Jeg søgte da råd hos hedeselska
bets leder, Oberstlieutenant Dalgas, som jeg havde siddet sam
men med i rigsdagen, og hvis søster, fru Susette Maribo, jeg
kendte fra kongens mølle, hvor hun ledede enkedronningens
pigeskole. Dalgas kom da herover i sommeren 1886 og var nogle
skönne dage på Rødkilde — han havde sin kone med, f. Køpke.
Vi var flere gange i Ulfshale, der aldrig har havt så henrykte
besøgende. Dalgas kunde næsten klappe i hænderne af glæde;
han syntes, at Ulfshale var et Paradis, hvor alt kunde trives
ganske anderledes end i Jylland. Han lod da den yttring falde,
at her behøvede man ikke at grave plantehuller. Man måtte
kunne nöjes med at stikke en spade ned i lyngskjolden og
sætte en frøbedsplante ned i sprækken og klappe til — men
det må De ikke sige til nogen forstmand, föjede han smilende
til. Jeg gjorde virkelig et forsøg hermed i den del af græs-
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gangen, som jeg havde købt af proprietair Mortensen på Nøbøllegård; men forsøget kan næppe siges at være lykket. Man kan
endnu se det tynde resultat langs med det daværende skovhegn
i en del af de 12 td. land, der i sin tid ejedes af kammerråd
Puttfercken i Stege; der er adskillige træer, men bevoxningen
er altfor spredt; de fleste planter er gået ud. Det, hvorom jeg
egentlig havde søgt Dalgas’ råd, var de store strand-enge mel
lem Vedelen og Stege strand. Dem undersøgte vi altså en Dag,
men fandt, at der kun var 6 tommer sortsandet tørvejord over
sandbunden. De Rimpauske kulturer krævede 12 tommer tørvemuld, og Dalgas turde derfor ikke tilråde et forsøg her.
Imidlertid havde jeg dog lyst til at prøve mosekulturen; det
drejede sig jo om store arealer, 80 tdr. land, hvoraf allerede 30
tdr. var behandlet efter den Bergske plan, hvoraf der dog efter
hånden var blevet det udbytte, at halvdelen af Vedelen var för
lagt. Hertil knytter sig en lille episode, der fortjener at nævnes.
Ejeren af den øvrige del af Vedelen fattede den snilde plan at
bygge sig en lille vindmølle med snegl og anbringe den ved
min dæmning således, at den kunde pumpe vandet ind på min
part, så jeg blev nødt til at pumpe det videre. Min bestyrer,
Lars Jörgensen, meldte da, at dette virkelig var sat igang. Næste
morgen kørte jeg derud; da var det en voldsom storm, og da
jeg kom op over Hegnedbanken, så' jeg, at naboens mølle var
blæst omkuld og lå sønderslået på dæmningen. Jeg kunde da
nöjes med at lade den ellers gode nabo vide, at dette gik ikke
an; men der var jo intet til hinder for at slutte en akkord om,
at min mølle, som var stor nok dertil, også kunde tage vandet
fra den øvrige sø. Der blev virkelig også dannet et interessent
skab om brugen af møllen, men et par år efter trak deltagerne
sig tilbage, og vandet står tildels endnu i den øvrige del af
Vedele sø.
Så lavede jeg selv en plan for mosekulturen med benyttelse
af den Rimpauske tanke at fordoble tørvelaget ved at göre grøf
terne dobbelt så brede, bedene 10 alen og grøfterne ligeså;
disse blev da så flade, at man kan køre langs skråningerne.
Den opgravede tørvejord lægges ind på bedene og øverst et lag
af nogle tommer sand, der tages på bunden af grøfterne.
10 alen

10 alen

10 alen
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Således har jeg fået ca. 8 tommer tørvejord med sand under
og over til beskyttelse mod solen. Der er 3 lange bede. I be
dene såedes raps og rug med græsudlæg, og det lykkedes godt,
navnlig hundegræs. Senere kom vilde græsarter. Anlæget ko
stede ligesom det Bergske ca. 300 kr. pr. td. land. Denne plan
forbedrede kendelig jordbunden. Det vilde formentlig kunne
betale sig at gennemføre planen over det hele, men pengene
svigtede’, og siden er der intet sket. Dog er der opført 2 ind
hegninger, beregnet på 50 kreaturer. De to stykker, der behand-

Høhøsten på Horsnæs. Kendte ansigter.

ledes efter Bergs plan, er snarest forringede; det kostede mig
ca. 8,000 kr.; men Vedele sø var dog tildels torlagt.
Jeg lod forskellige jord- og sandprøver undersøge på Steins
laboratorie og senere ved landbrugsforeningens forsøgskontrol.
Resultatet var, at superfosfat var det virksomste gødningstof.
Det formodes, at tørvejord og kridt har nogenlunde forsyning
med kvælstof og kali. Et gødningsforsøg med opgravet muslingeslam viste dog ingen virkning.
På bunden af den udpumpede Vedele sø fandt man nogle
stenredskaber, deriblandt den på Rødkilde opbevarede smukke
flintekniv. De lå ovenpå noget forkullet træ, hvoraf jeg slutter,
at der i oldtiden er brændt en båd på søen, som da har været
dybere og bredere. Den fine flintedolk ligger nu indsvøbt i
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bomuld efter opfordring af en besøgende arkæolog. De hoslig
gende rester af en stenøxe er funden ved plöjning på Hvid
kilde.
Til Vedele enge, matr. nr. 4, hører øen Tyrholm, hvor der
sagtens har græsset tyre i gamle dage. Tidligere havde lodserne
på Nyord lejet den af Hages og havde kreaturer derovre, som
svømmede over strömmen efter både. Endnu för havde Plum
på Kathrinedal lejet øen, hvor høet blev sat i stak og hentet

Flydebroen ved Tyrholm.

hjem på isen om vinteren; men højvandet kan tage det om
efteråret. I nogle år lod jeg da høet transportere til Stege i
sandbåde. Et år ladede jeg en jagt dermed og sendte det til
København; men der blev begået den bummert, at det ikke var
solgt til modtageren fob (frit ombord). Da jagten kom til Køben
havn, måtte høet sælges til røverkøb, da fartojet ikke kunde
vente på bedre pris, men måtte udlosses.
Det dybe sejldyb skærer så brat igennem sandene, at høet
kunde køres lige til skibssiden. Vi var gerne et stort selskab
derude og morede os med høbjergningen og — jagt, særlig efter
de såkaldte sorte rotter1), der undergraver jordsmonet. De var
J) Formentlig „mosegrise“.
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forresten kendelig uddøende, sloges lett ihjel med en trærive.
Efter at jeg havde sat en præmie for hvert rotteskind, hvoraf der
blev gjort en pelskrave til min datter, er rotterne forsvundne
og høsten tiltaget betydeligt. I 1896 blev der høstet 30 læs hø
i ett slæt, men græsvæxten tåler ikke at høstes to gange, som
også har været forsøgt.
Mens jeg lå på Frederiks hospital for en operation, konstrue
rede jeg tegning til en trækfærge over Tyrholmsløbet, og den
har vist sig meget praktisk. Således køres hølæssene i land på
Horsnæs i 1 å 2 dage. I mange år brugtes færgen om sommeren
som badepram ved Rødkilde; kørebroerne dannede vægge i et
badehus. Den blev bygget af skibsbygger Johansen i Stege for
godt 500 kr. (i 1887); da den 30 år efter skulde fornys, kostede
den 1500 kr. Den har gjort Tyrholm til en værdifuld ejendom.
I de første år kunde jeg ikke få sætteplads på Horsnæs. Jeg
brugte da færgen således, at alt høet læssedes på den som en
stor stak. Jens Fisker fra Tjørnemark fik da akkord (50 kr.) for
at buxere den helt her hjem gennem Noret til engen ved Hvid
kilde, hvis opdyrkning fremmedes betydelig ved de årlige ca.
20 læs hø fra Tyrholm.
Dette blandt andet henledede tanken på ønskeligheden af
at have et selvstændigt avlsbrug i Ulfshale. Den eneste gård
derude var opført, som ovenfor fortalt, af gd. Carsten Christensen.
Han manglede imidlertid økonomisk drivkraft og døde af bryst
syge. Boet behandledes af skifteretten, og efter lange forhand
linger købte jeg af denne (svigersön var den senere bekendte
folketingsmand Emil Petersen, lærer i Damme) gården med
tilliggende for 12,500 kr. Hertil hørte henved 40 tdr. land „op
dyrket“ hede og eng, 12 td. land eng på Horsnæs, hvor jeg så
ledes fik sætteplads for Tyrholm, samt 50 tdr. land udyrket græs
gang, som Carsten C. havde købt af Hages for 2,500 kr. Det
skulde synes at være godt køb; men det havde vist sig, at uden
Tyrholm vilde det ikke kunne dyrkes. Det stykke „græsgang“,
der lå mellem Carsten C.s og skoven, havde jeg som nævnt oven
for tidligere købt af Mortensen på Nøbøllegård, 12 td. for 1800
kr., til træplantning. Det lykkedes nu at få — atter forstander
Andersens gårdbestyrer — Lars Jörgensen fra Budsene til at
overtage driften, en meget dygtig mand. I efteråret 1890 blev
han gift med Asta Mogensen fra Lendemarke, der også tjente
hos Andersens. Til deres bryllup sendte jeg fra København et
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telegram sålydende: „Lars og Asta, spadille og basta, tourné-respekt for denne slægt, hjerter trumf skaffer triumf!“ og vi begyndte
forretningen med godt mod. Udhusene var meget dårlige; der
byggedes en ny kostald til 30 kreaturer, beregnet til yderligere
udvidelse mod N. V. Besætning indkøbtes rundt om fra, såvel
som fine tillægskalve (ren Angler) fra Søllestedgård på Låland.
En følhoppe til 600 kr. indkøbtes af den senere så bekendte
møller Johansen i Orup, adskillige maskiner og redskaber an
skaffedes, og alt blev sat i god stand. Men jorden var ikke
alene ussel i sig selv, men dertil udpint og fuld af ukrudt. Det
første år endte med et rent driftstab af 7000 kr.! Erfaringen
viste, at en pludselig anvendelse af en stor driftskapital ikke
svarede regning. Det måtte komme efterhånden med små skridt.
I foråret 1891 var jeg meget pint af næringssorg (midt under
de store rigsdagsforhandlinger) under indtrykket af de store tab
i Ulfshale m. m. Jeg forpagtede da Ulfshalegården til Lars Jør
gensen foreløbig på 3 år. Til forpagtningen henhørte foruden
gården med henved 40 td. land, Horsnæs eng med 12 td.,
Tyrholm med ca. 8 td. og græsgangene ca. 60 td. land, ialt
ca. 120 td. land; desuden de Rimpauske kulturbede og eftergræsning på de store enge. Afgiften bestod kun i, at han be
talte skatter og afgifter også af Vedele enge, som udgdr ca.
400 kr. årlig på grund af den daværende hoje digeskat. Dette
gik nogenlunde, og i 1894 fornyedes forpagtningen på 10 år.
Med påløbne renter og driftstab stod de forpagtede ejendomme
mig da i 42,000 kr., som altså kun giver 1 % i rente. Besæt
ning og inventar tilhørte mig. Da der indestod en prioritet på
10,000 kr. til sparekassen (overtaget efter Carsten C.), der forrentes
med 400 kr., går det i virkeligheden lige op. Forudsætningen
var imidlertid, at jorden efterhånden skulde komme i god dyrk
ning, da der skal holdes 30 kreaturer. I 1894 var de 10 år for
løbne, da Kristensen havde søbunden; denne blev derfor lagt
til forpagtningen for en årlig afgift af 250 kr. (hvad den hidtil
havde indbragt ved auktion af græs). På gården har jeg forbe
holdt mig storstuen med sideværelse og loftkammer til sommer
ophold, som dog er flyttet til Oktober måned for myggenes
skyld. Desuden var forbeholdt mig første græsslet på Vedele enge,
der solgtes ved auktion for ca. 1000 kr. årlig. Ved siden heraf
havde jeg i årenes løb indkøbt en del grunddele i fællessko
ven med det formål at samle et flertal af grunddele, svarende
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til ca. 100 td. land og så få skoven udskiftet. Der var 1092
grunddele, hvoraf jeg havde samlet 611 til en pris af 25 kr. pr.
grunddel, beregnet efter det hidtidige udbytte af 1 kr. p. g.
Dette har imidlertid ikke kunnet bevares, udbyttet var gået ned
til 50 øre, så også skoven var bleven for dyr i forhold til ud
byttet, som endda var synkende. Det vil altså sige, at skoven
gik tilbage under fællesskabets ledelse. Så besluttede jeg at
søge den udskiftet for at redde det smukke landskab og se,
hvad enkeltmand kunde göre skoven til. Mit formål var at skabe
en ejendom, bestående af 100 td. land skov, 100 td. „agerjord“
og græsgang og 100 td. eng med en henrivende beliggenhed
og megen ejendommelighed. Da udskiftningen var gennemført,
har jeg i 1897 noteret, at den hele ejendom havde kostet 83,000
kr., men der er senere med drifts- og rentetab løbet meget mere
på. Senere er der noteret en bekostning af ialt 140—150,000 kr.
Ejendomsskylden er nu 93,500 kr.
1 1896 toges der fat på udskiftningen, der naturligvis kræ
vede mange forhandlinger. Allerede i 1893 havde jeg indledet
sagen ved en forespörgsel til landbrugsministeriet, om jeg kunde
få den mig tilhørende part af skoven udskiftet særskilt. Der synes
at være svaret, at udskiftningen kunde ske efter skovloven af
1805, men der var nok også af forstvæsenet yttret betænkelighed
ved, at resten vilde blive for lille til at drives som enhed.
Skovbestyrelsen antog sagfører K. Hansen i Stege til at
føre forhandlingen, der foregik i 1895 og 96. De pågældende
aktstykker vedlægges i afskrift. Efterat sagen var afgjort ved
minister Sehesteds skrivelse af 21. December 1896 — som jeg
synes at have opfattet således, at derved var Ulfshale løst af
skovtvangen — rejste jeg 3. Juledag over til Rødkilde for at
ordne sagen med samtlige lodsejere. På grundlag af skovkortet
havde jeg allerede gjort et foreløbigt udkast til fordelingen, be
regnet på, at parterne skulde udlægges med areal i forhold til
grunddelenes antal uden hensyn til bonitet og træbestand. Ved
en efterfølgende skovtaxation skulde det da bestemmes, hvormeget de bedre parter skulde godtgöre de ringere i penge. I
större grupper havde jeg fordelt arealet, som planen udviser, og
indenfor disse grupper skulde de enkelte lodders beliggenhed
afgöres ved lodtrækning. Min plan var kun foreløbig beregnet
efter kortet, men viste sig i det væsentlige at slå til ved opmå
lingen, kun med en lille ændring i det østlige hjöme ved Ka-
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thrinedalsporten. Denne lette fremgangsmåde kunde dog kun
benyttes, når alle lodsejere på forhånd gik ind derpå og under
kastede sig følgerne af taxation og lodtrækning. Ellers vilde
opgaven næsten blive umulig, da i såfald ikke alene arealet men
også træbestanden skulde deles i forhold til grunddelene. Alt
beroede altså nu på et møde af alle lodsejere.
4de Juledag 1896 tilbragte jeg først en prægtig vinterdag i
skoven med gamle landinspekteur Smith (son af provsten i Stege),
sagfører Hansen og Gudrun An
dersen som husmoder. Vi gik
skoven igennem og skonnede
hensigtsmæssigheden af min
udskiftningsplan i sine grund
træk. Samme aften var alle lods
ejere tilsagte til møde hos Lars
Hemmingsen i Stege. Smith,
hvis stemme allerede da var
angrebet af kræft, hvoraf han
året efter døde, forelagde pla
nen, tilsyneladende som om det
var hans eget værk. Ved sag
fører Hansens grundige kend
skab til alle lodsejernes øko
nomiske forhold var det lykke
des at ordne grupperne således,
at småfolk i regelen fik part
Landinspekteur Smith.
på sådanne steder, hvor det
ved en foreløbig bedommelse af træbestanden skonnedes, at
de vilde få godtgørelse i penge. Da skete det mærkelige, at
planen vandt alles bifald og fik deres underskrift. Dette akt
stykke må findes i skovens arkiv eller ialfald i ministeriets. Man
gik da strax til lodtrækning, hvorved parternes beliggenhed strax
blev afgjort. Der var vel nok enkelte, der knurrede lidt, når de
mente at have været uheldige ved lodtrækningen, men nogen
indsigelse fremkom ikke. Skovbestyrelsen sluttede så akkord
med Smith, der påtog sig opmålingen m. m. for 200 kr., frit
ophold på gården og alle udgifter dækkede. Selve honoraret
var utvivlsomt lavt i forhold til det betydelige arbejde (hvoraf
jeg dog på forhånd havde gjort en ikke ubetydelig del). Det er
troligt og velundt, at Smith tog lidt revanche ved at leve rett
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flot på bestyrelsens regning. Han indlogerede sig på Ulfshalegården i 3 uger og præsenterede så en betydelig regning. Lars
Jørgensen havde således kun forlangt 3 kr. daglig for kost og
ophold. Smith betalte ham alligevel 4 kr. som udtryk for sin
tilfredshed med opholdet derude. Det var helt fornøjeligt at se
den gamle mands glæde ved denne skovfærd og vinterarbejde
i smukt vejr.
Ja, han havde endogså øje for at være bleven opvartet af en
ung smuk pige — Asta havde fået sin smukke søster Marie Mo
gensen til hjælp ved gæsteriet. Det blev ligesom afslutning på
den gamle mands liv; det var en virkelig glæde at høre ham yttre
sin store tilfredshed ved opholdet og det interessante arbejde,
måske den sidste skov-udskiftning ifølge loven af 23. April 1781.
Inden Smith tog ud til Ulfshale, havde han været inde hos mig
i København for at vise sin første udmåling på kortet; derfra
haves i mit album billedet af 18. Febr. forestillende ham med kort
rullen (se s. 137). Samtidig havde jeg anmodet skovridder Wodschou
i Sorø om at anvise os en ung forstmand til at være skovtaxator.
Han sendte forstkandidat Holten, den samme der året efter drog
til Grækenland for at lede skovplantningen for kong Georg. Hol
ten besøgte mig i København, og jeg sagde ham da, at jeg ved
foreløbigt skøn havde anslået min part af skoven (som ialfald
måtte blive den vestre del af skoven) som gennemsnitsværdi,
men jeg havde ikke noget imod, at han kom til det resultat, at
jeg skulde betale en noget klækkeligere erstatning for at tilfreds
stille de mulig misfornøjede. Han rejste derover, så snart Smith
var færdig med opmålingen. Den 13. Marts blev atter alle lods
ejerne tilsagte til møde i Ulfshale for at modtage de nu udstukne
skovparter. Jeg rejste da igen derover, og det var meget fornøje
ligt at se den glæde, som det vakte blandt lodsejerne nu at få
og se hver sin egen lille skov. Det var atter en prægtig solskins
dag i skoven, og vi endte med et muntert punchegilde i gårdens
storstue. Det blev ved denne lejlighed fastslået, at jeg vilde sætte
ståltrådshegn i det østre skel af min part, så at midtervejen kunde
spærres ved mit skel, mens den var fælles for den øvrige skov.
Dette hegn blev også sat — egestolperne står endnu — men det
kom aldrig til at få nogen betydning, såsom der ikke siden har
været løse kreaturer i skoven. Stemningen var virkelig festlig.
Herefter blev Holten alene tilbage for at foretage skovtaxeringen. Denne udførtes efter alle kunstens regler med så stor
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nøjagtighed, at han endogså lod veje træernes nåle i mange prø
ver o. s. v. Han udtalte også sin tilfredshed med opholdet og
arbejdet, der interesserede ham. Jeg husker ikke, hvad han fik
for det. Omtrent ved påsketid var han færdig, og resultatet viste,
at jeg skulde betale en godtgørelse til skovkassen af — 6 Kr.
10 Øre! Det svarede altså til mit første overslag. Da Smith fik
taxationen til prøvelse, foreslog han i brev til sagfører Hansen
at ændre lidt ved nogle af tallene således, at jeg kom til at be
tale et par hundrede kroner, hvad jeg i og for sig ikke havde
noget imod (har måske også yttret noget derom til Smith); men
Hansen mente, at det ikke gik an således vilkårlig at ændre ved
Holtens omhyggelige beregninger — og det blev således derved,
skönt det vistnok var en almindelig opfattelse, at jeg skulde have
bødet noget mere. Vedkommende kan vel trøste sig med, at
uden mig var hele sagen næppe gået i orden.
På den anden side viste det sig, at min part var bleven et
par tønder land mindre, end de ældre kort udviste. Fra Hages
har jeg hørt, at noget lignende havde vist sig, da Smith tidli
gere havde udskiftet engene (som jeg nu har) af fællesskabet. Da
havde han først afsat alle de andre parter, som de skulde være,
og så ladet Hages (svogeren) nöjes med resten. Han har formo
dentlig tænkt, at hverken Hages eller jeg vilde göre vrövl om
småting. Hvis så er tilfældet, kan jeg også så meget bedre finde
mig deri, som jeg måske på anden måde har fået en fordel. Der
er næppe foretaget nogen gennemført jordbonitering af alle de
enkelte parter, hvad heller næppe lader sig göre, da beskaffen
heden overalt er den samme, sten og sand. Men jeg har lagt
mærke til, at skovplantning synes at trives bedst, jo længere man
kommer mod Vest. Mon det er virkning af vind og vejr? Det
gælder i hvert fald de ny fyrreplantninger længst mod Vest, men
de ligger helt udenfor den egentlige skov.
Forresten tilbød jeg også at overtage hele digelagsbyrden
(ca. 200 parter) under hensyn til, at en del af min part lå lavere
end den øvrige skov. Men dette bortfaldt, da det viste sig, at
hele digelagsbyrden hviler på skovfogedloddens engpart og altså
er bortsolgt med denne; det var vel også grunden til, at den
blev solgt så forbavsende billigt.
Holten var som sagt meget interesseret i den ejendommelige
skov og vilde gerne bidrage til at få dannet en plantnings-for
ening for at tilplante de store hedestrækninger derude. Senere
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blev der også gjort et forsøg derpå, men det fandt ikke tilstrække
lig tilslutning. Da han var færdig med sit arbejde, fik han sin
forlovede herover i besøg, en datter af rådmand Kær i Køben
havn, og Lars Jdrgensen kørte for dem til klinten. Nu er de
gift, og drog til Grækenland i den græske stats tjeneste; nu
er Holten skovridder i Nordsælland.
Således lykkedes det uden overdreven vanskelighed at gen
nemføre udskiftningen af Ulfshale skov, hvorved min ejendom
derude måtte antages at have vundet meget. Det varede dog
endnu et årstid, inden vi fik ministeriets endelige sanktion og
skyldsætning; vanskeligheden hidrorte nok fra, at enkelte lods
ejere havde været fraværende ved mødet i skoven den 13. Marts.
Men alt er dog ordnet og skovfogedlodden (desværre) frasolgt
ved auktion for 2000 kr.(!) til fotograf Lifler i Stege, der har ladet
den gamle skovfoged Knudsen blive boende (nu forlængst død).
Denne har fået udbetalt 500 kr. til en livrente. Skovfogedlodden
er senere solgt til H. F. Caroe. For min del har jeg overdraget
tilsynet med skovarbejderne til Lars Jorgensen, der derfor får 100
kr. årlig. Det gælder nu om at få bedre ordning på skovplejen.
Ved den endelige opgorelse af beholdningen og købesum
men for skovfogedlodden fik jeg for min part udbetalt henved
800 kr., hvorefter skoven stod mig i ca. 15,000 kr. for indkøb
af grunddele med omkostninger. Senere kom den efterhånden
til at koste meget mere (611 grunddele x 25 = 15,275).
I efteråret 1896 lykkedes det mig endeligt at udføre en længe
påtænkt plan om at opholde mig nogle dage i Ulfshale. Til at
begynde med blev det kun 3—4 dage, 7.—10. Sept., i pragtfuldt
solskin. Navnlig tilbragte jeg nogle fortryllende morgentimer
oppe på tårnet, hvor jeg ved hjælp af den store kikkert kunde
se langt ind i Sælland og fandt ialt 16 kirker. Den smukkeste
dag var, da jeg med Lars Jorgensen gennemsøgte skoven og
lagde foreløbig en hel driftsplan for hugst og plantning m. m.
Jeg havde forsynet mig med hermetiske spisevarer fra København
og modtog flere besøg, som fotografierne vidner om. Således
baron Rosenkrantz fra Liselund, der havde tilbudt sig at med
virke ved skovplanen; fra ham og Liselund stammer de unge
bøge under fyrretræerne ved indgangen. Han trakteredes med en
hermetisk middag (se fotografiet). En aften kom Scheels fra Klo
sterskov; selskabet var meget optaget af Ulfshales skonhed.
Oppe på tårnet leveredes en livlig disput mellem dem, fordi
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ikke alle vilde indromme den påstand, at Ulfshale var smukkere
end Klinten. Den sidste dag kom Gudrun og Eli Andersen i
båden Ægir, sejlet af bådfører Peter Rasmussen-, de hentede
mig hjem efter disse skonne dage.
For jeg fik fodfæste i Ulfshale, var landet blevet ramt af den
store stormflod 13. Nov. 1872. Stormbølgen var over 12 fod hoj,
og da Ulfshale kun er indtil 10 fod over dagligt vande, stod
altså hele halvøen under vand og de daværende enkelte huse var

Besøg af forstmanden, baron Rosenkrantz fra Liselund.

stærkt truede. Man tog da fat på at beskytte landet med diger
langs begge strandbredder. Der dannedes digelag her som flere
andre steder, hvor der navnlig på Låland og Falster blev givet
betydelige tilskud af statskassen, kun ikke på Møn. Rigsdags
mandene tog sig ivrigt af sagen hver i sin egn, og det er jo
rimeligt nok, at jeg fik skylden for, at de Mønske digelag intet
fik, skönt Ulfshale digelag visst var det fattigste af alle. Men
hvad skulde jeg göre? Jeg ejede jo selv en broderpart af det
hele. Jeg nöjedes med flere gange at indbyde rigsdagsmænd
herover, for at de selv kunde se på stillingen. Men det nyttede
ikke, vi måtte selv betale de 30,000 kr., som digerne kostede
endda kun til 10 fods höjde. Nu er det overstået, det hele er

142
forlængst betalt, og vi håber på, at en sådan stormflod ikke kom
mer igen. Men med en viss stolthed fremviser vi vore diger,
beklædte med klittag og marehalm; det er eget arbejde.
Fra stormflods-natten mindes jeg, at jeg var på vej til en
skyttegeneralforsamling i København. På den lille strækning fra
Stege til Masnedsund så jeg rorgængeren rulle ned fra rattet,
så jeg selv måtte støtte dette imens, og nord for Køge gik toget
en lang strækning i brusende vand, spændt på, om vandet skulde
nå fyrstederne; men det gik, også dette blev overstået.
Efterat jeg i 1878 havde købt de Hageske ejendomme i
Ulfshale, var jeg bleven parthaver i skoven, mens den endnu lå
i fællesskab mellem en mængde ejere af „grunddele“. Såvidt
jeg husker, var jeg også i en periode sat ind i bestyrelsen.
Denne var naturligvis overvejende interesseret i at skaffe lods
ejerne noget udbytte af grundrettighederne; men de tilforordnede
tilsynsmænd, i regelen forstmænd fra Sælland, blandt hvilke en
skovfoged Christensen fra Liselund i nogle år har fungeret, holdt
dog igen, og udbyttet sank efterhånden fra 1 kr. 50 øre pr.
grunddel, til det tilsidst kun udgjorde 50 øre. Dette var utvivl
somt et udtryk for, at skoven gik tilbage, og det var mig klart,
at den ikke kunde trives under fællesskabets styrelse, men jeg
gjorde intet væsentligt forsøg på indgriben, for ved udskiftningen
i 1896.
Fra fællesskabets tid mindes jeg enkelte begivenheder, som
fortjener at optegnes. I Juli 1893 kørte kudsken fra Rødkilde
med en høstvogn og 8 mand med leer, de skulde ud at slå græs
på Ulfshale enge. Lidt udenfor Stege knækker en hamle, og
denne slår hestene om benene. De løb da løbsk, vognen væltede
i grøften, og alle mand med leerne faldt ud imellem hverandre.
Det var som et vidunder, at ingen af dem kom til skade; da de
havde fået hestene standset og lånt en anden hammel, satte de
sig op og kørte videre; men jeg tror nok, at de tog leerne af
skafterne og lagde dem ned i vognbunden.
Lidt senere samme sommer kom forstafdelingen fra landbohojskolen på excursion herover med samtlige lærere. Det var et
meget fornøjeligt besøg. Prof. Prytz tog flere interessante billeder
fra touren (se s. 115). Samtlige deltagere er opstillet foran de beromte hoje enere, som har ord for at være de hojeste hertillands.
Nu er de næsten dobbelt så hoje, så de viser, at enerne godt
kan blive anselige trær. Gamle skovfoged J. Knudsen og jeg er
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vejvisere. Et andet billede er taget af de rett velvoxne Østerrigske
fyrre, atter med skovfogeden. Man spåede os da, at denne træ
art vilde blive dræbt af svampe. Da de 20 år efter kom igen,
tog de denne spådom tilbage, da det også andre steder havde
vist sig, at den Østerrigske fyr kan leve hertillands, hvor den har

Østerrigske fyrre.
Skovfoged J. Knudsen.

ord for at være hårdfør på udsatte steder. Ved middagen opfor
drede jeg forstmændene til at skrive sig „skovriddere“ istedetfor
det gængse „skovridere“.
20 år derefter gentoges et lignende besøg, hvorfra vi atter
fik smukke billeder. Men da havde jeg samlet så mange skov
nymfer derude, så adskillige af de unge mennesker fik skyld for
at have forsomt en extravandring i skoven.
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1 1894 (September) var der fest på Rødkilde i anledning
af mit jubilæum som rigsdagsmand. Der var da indsamlet en
sum penge som mindegave tilligemed en addresse; men man
bad mig selv om at bestemme anvendelsen. Ved middagsbordet
foreslog jeg da at opføre et udsigtstårn i Ulfshale, som alle

Udsigtstårnet.

kunde have glæde af. Forslaget blev vedtaget med giands og
blev i løbet af vinteren udført af tømmer fra skoven, 50 fod hojt,
så man kunde se udover trætoppene og langt ind i Sælland. En
glimrende udsigt. Men desværre begik man den ubegribelige
fejl at smore det friske tømmer med carbolineum, inden det
var tort. Som følge deraf rådnede det hurtigt. Ti år efter
var det farligt at bestige, så det måtte rives ned. Kun grund
stenene står endnu.
Sic transit gloria mundi! (Sådan forgår verdens herlighed.)
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Da det endelig var lykkedes mig at erhverve et samlet skov
areal på ca. 150 tdr. land, som jeg dengang — ifølge minister
Sehesteds resolution af 21. Dec. 1896 — mente var til fuld rådig
hed, var min første tanke den, at nu skulde skoven fredes for

Friskolemødet 1901 i fugleperspektiv fra tårnet.

alvor og tillige forøges ved tilplantning på græsgangene. Den
trængte også til omhyggelig pleje, hvad man kan se af de mørke
skildringer, som blev givne af de hidtil tilsynsførende forstmænd.
Den sidste, Neergård, spåede en sorgelig fremtid. Sporgsmålet
stilledes da til mig: Kan en skov reddes i enkeltmands besiddelse
uden formynderskab?
F. Bojsen: Af Møns Historie.

10
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Begyndelsen var ikke heldig. 1 de første ti år greb jeg gan
ske fejl — af bare Omhed for skoven! I regelen blev der ikke
hugget andet end, hvad der var toptort; det blev efterhånden ikke
så ganske lidt; rødgranerne, der var plantede i begyndelsen af
fyrrerne, var nu ca. 70 år gamle og mange ude af væxt, om end
der jævnlig var foretaget yngre plantninger, mest rødgran og
senere noget ædelgran og lærk. Sparetiden havde dog havt den
gode virkning, at der var opvoxet rett god underskov; på ad
skillige strækninger kunde denne dække jordbunden mod sol
og vinds udtbrring. Jeg takker baron Rosenkrantz for det gode
råd at plante bøg fra Liselund under spredte nåletrær, og dog
blev skyggen for stærk.
Sporgsmålet om kreaturgræsning fik nu også for mig en
afgorelse om end ad ufrivillig vej. Da jeg i 1890 var blevet ejer
af Ulfshalegården, der nu forøgedes med henved 100 td. land
eng, blev gården forsynet med en besætning af henved 30 krea
turer, der om sommeren blev sluppet i løs græsning udenfor
skovhegnet; det var i begyndelsen udelukkende ungkvæg. Jeg
mindes endnu et smukt indtryk af de omvandrende dyr i det
ejendommelige landskab. Men efterhånden døde flere af kvierne
af den samme sygdom, som har det stygge navn „blodpiss“. En
art af ran««^7familien — det skulde da vel ikke være den dejlige
engeblomme? — får skylden for denne sygdom. Vi blev ialfald
så forfærdede, at vi ganske opgav græsningen samtidig med, at
hegnet forfaldt ind til skoven, hvor løsdrift efterhånden blev
forbudt. Da ved samme tid græsvæxten kom frem i bunden af den
tOrlagte Vedele sø, blev kreaturerne flyttet derhen i flere ind
hegninger, hvor også en del fremmede kreaturer modtoges til
græsning, tilsammen ca. 50 stk. Det har gået godt i mange år,
men blandt alle det indeværende års ulykker var også mund- og
klovsyge på Ulfshalegården, hvorfor hele denne trafik blev for
budt. Det voldte et meget stort tab1).
Efter et forbillede jeg havde set på Nærumgård ved Køben
havn, blev der også gjort et lille forsøg med „at sætte svin på
skoven“ ligesom i gamle dage; men det var kun på en ganske
lille plads, og da det hellerikke var oldenår, viste forsoget sig
Som kuriositet kan tilfojes, at det blev forbudt at modtage kreaturer til græs
ning, med mindre man vilde forpligte sig til i tilfælde af sygdom at opføre en iso
leringsstald i løbet af 48 timer!
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upraktisk. Skovridderen mener dog, at forsøget bør gentages.
Det har været underkastet tvivl, om höns er til skade eller
gavn for skoven. Formodentlig begge dele, sä der göres ikke
noget særligt for at holde dem borte. Derimod er får og
navnlig geder desværre absolut skadelige, idet de afgnaver opvæxtens knopper og skud. I renaissancens århundrede, da sko
vene skulde værnes — for jagtens skyld! — blev der endog sat
livsstraf for den, der holdt geder! Nu må vi kæmpe sejgt med
græsvæxten, der har udviklet sig stærkt, siden kreaturerne for
svandt; græsset er en langt farligere fjende for de unge planter
end lyngen, som ligefrem kan virke beskyttende, når plantehullet
er gjort omhyggeligt.
Angående de vilde dyr i Ulfshale må først nævnes, at her
har været en betydelig bestand af rovfugle, særlig orne. Jeg har
selv set en örn på temlig kort hold, siddende som en rund kugle
på en ledstolpe, sovende med hovedet under vingen. Da jeg trådte
nærmere, flöj den med stort bras ind i skoven. For 30 år siden blev
der i Ulfshale skudt en kongeörn og for 20 år siden en havörn.
Begge blev købt og udstoppede; de står nu i salen på Rødkilde.
1 mindet om 1864 kalder jeg den ene den Preussiske kongeörn,
den anden den Østerrigske kejserörn. For tiden er de ganske
rolige. Nu er örne visst forsvundne fra Ulfshale, men der ses
også andre rovfugle derude, bl. a. enkelte glenter. Det erfarede jeg
engang, da jeg gjorde et forsøg med at indføre urfugl i skoven,
hvor disse måtte kunne ernære sig af de mange forskellige bær,
blåbær, brumbær, tranebær, enebær, slån o. s. v. Fra Lorenz
Peterson, Ørsjø i Småland, fik jeg (for 50 kr.) 2 haner og 3 höns.
Nytårsaften 1899 blev de sluppet i Ulfshale og fotograferet i
flugten; men et par måneder efter fandtes flere grupper af deres
fjer, kroppene var fortæret af rovfugle, måske de sidste örne.
Mon der nu er så megen fred, at forsøget kunde gentages? De
måtte vel lige så godt kunne bjerge sig som agerhöns.
Jagten i Ulfshale har altid været stærkt udsat for at ødelæg
ges af krybskytter. Da jeg antog, at jagtbetjentene fra Nordfeldt
bedst kunde værne om jagten, blev den et år lejet ud til greven
derude, men allerede året efter opgav han det som håbløst. Jeg
valgte da at leje den ud for 50 kr. til et jagtselskab, der omfatter
alle jægerne. 1917 blev jagten på Tyrholmen på 10 år lejet ud til
maskininspekteur Brorsen på Lindholm for 75 kr. Det drejer sig
her om fuglejagt og vel også mågeæg. Der er forbeholdt min
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familie jagt i Ulfshale og Jens Ejler på Tyrholm for at tilse fær
gen til holmen. Til de „vilde dyr“ må vel også henregnes den
store mængde skovmyrer i Ulfshale. Mens grev Moltke havde
fasaneri på Marieborg, havde han akkorderet om at hente myreæg,
hvorfor jeg i nogle år fik et rådyr hver jul. Denne dyresteg
kaldtes derfor „myresteg“. Nu er dette bortfaldet.
Men de vildeste dyr derude er sikkert myggene, som kan
være slemme, hvorfor vi vælger ophold i Oktober, når myg
er borte. Jeg har oftere tænkt på at forsøge at udrydde myggene
ved at hælde petroleum på de stillestående vande om foråret;
men det er endnu ikke blevet til noget. Tidligere var Ulfshale
berygtet for sine hugorme; jeg har dræbt flere med min stok;
men de synes nu at være blevet sjældne. I regelen flygter dyrene
for menneskerne.
Den egentlige skovpleje kræver først og fremmest en kyndig
gennemhugst så vel i skov som i plantningerne. Jeg fuskede
lidt i faget, men trods adskillig læsning og theori savnede jeg
det praktisk øvede oje for at bedomme de enkelte træers væxtmuligheder. Jeg søgte altså en forstmand til at lægge en for
nuftig plan.
Da bragte et tilfælde mig en god hjælp. Blandt de mange
plantningsarbejder (jeg synes, de er de bedste mindesmærker),
som jeg har ladet udføre både på Rødkilde, Ulfshale og Hvid
kilde, var på sidstnævnte gård tilplantning af en grusbanke „Ræve
bjerg“ , hvor der af og til var fundet skeletter, der mentes at hidrbre fra den efterromerske periode. Tilplantningen var dog år
efter år mislykket. Jeg skrev da til hedeselskabet og spurgte om
råd og hjælp. Der blev da sendt en forstmand herover, nuvæ
rende skovridder Lorenz Smith. Han vilde ganske visst ikke boje
sig for den forklaring, at det var de gamle Romere, der ikke vilde
forstyrres af trærødder i gravene, men han kunde dog hellerikke
påvise nogen anden sikker grund. Imidlertid gav han det prak
tiske råd at plante Banksiana fyr fra Kanada; den er ganske visst
grim, men den voxer overalt trods jordbund og klima, og da den
voxer hurtigt, kappes den med sine naboer og bringer også dem
til at voxe. Det har vist sig at slå til. Nu er Rævebjerg bevoxet
med mange slags Trær. Men Moren har gjort sin skyldighed,
Moren kan nu gå. Den banebrydende banksfyr, og kun den, er
nu hårdt angreben af trametes svampen, og må lade sit opof
rende liv. Svampen skulde vel ikke være sendt af de gamle
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Romerel Nu er Rævebjerg et søgt mål for små tourister og —
der er mange berdmte navne på træerne.
Efter skovridder L. Smiths besøg på Rævebjerg bad jeg
ham også tage sig af Ulfshaleskoven, og fra den tid af er han
blevet denne skovs gode ånd. Gennem sin ven, overførster
Moldenhawer ovre på Frijsenborg, skaffede han en yngre forst
mand Rasmussen derfra herover for at udføre den første nød
vendige udrensning i de altfor tætte yngre bevoxninger, efterat
skovridderen først havde inddelt skoven i 20 afdelinger, hvoraf
en afdeling skulde gennemhugges årligt. Det drejede sig især
om hurtigst muligt at komme af med rødgranerne; de aftoges
af et stort firma i Haslev, der også benyttede et lille skæreri,
som Edvin Nielsen fra Budsemark i nogle år havde anbragt i
Ulfshale. Skovridderen omfattede snart skoven med levende
interesse og er kommet der hvert efterår, har foretaget udvis
ninger og givet fornøden vejledning for gårdbestyreren Hans
Peter Andersen, som er opvoxet derude, og navnlig til gamle
Peter Mathiesen, som er bleven skovridderens hojre hånd. Især
gjaldt det om at værne skoven i krigens tid mod de store tvangs
hugster, der gik til det dobbelte af den sædvanlige hugst. Vort
gode samarbejde fremmedes væsentligt ved fælles interesse i
den nationale politik, særlig ved hans virksomhed for Sønder
jylland, hvad naturligt medførte, at han efter genforeningen blev
knyttet til de Sønderjydske skove. Særlig mindes jeg en aften i
Ulfshale 1915, da jeg havde samlet den lille befolkning derude.
Skovridderen holdt da foredrag om krigens stilling efter Marneslagei; han var den første, som jeg har hørt påvise, at med
dette slag måtte krigen i virkeligheden betragtes som afgjort.
Når Tydskland ikke ved en overrumpling kunde knuse sine
første modstandere, måtte det i længden ligge under. Skytte
gravskrigen var et unyttigt misbrug, der har kostet hele Evropas
ødelæggelse. Han viste dette på et krigskort, der var opslået på
væggen, I de følgende svære krigsår trøstede han ofte mig ved
sin urokkelige tro på den endelige sejr.
Forøvrigt har den store befalede hugst egentlig ikke været
til skade for Ulfshaleskoven, om end de lovbestemte priser var
sat så lavt, at de næppe dækkede arbejdslønnen. Skoven trængte
til udluftning; dette var skovridderens program. Træerne skal
stilles så frit, at kronerne ikke berore hinanden, men at sol og
skygge kan skifte efter hver træarts fornødenhed. Efter at krigs-
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tiden var overstået, har det siden været en stor glæde at iagt
tage, hvorledes skoven har udviklet sig. De safter, som træerne
tidligere misbrugte til den indbyrdes krig, bruges nu helt til at
fremme egen væxt. Frugten heraf vil falde enhver besøgende i
bjnene. Hvis den sidste offentlige tilsynsmand, skovridder Neergård, levede endnu, vilde han glæde sig ved at se, at hans mørke
syn på skovens fremtid ikke er gået i opfyldelse, om end der
er meget at rette og forbedre endnu. En ting kan, tiltrods for
de gamle skovmænds tvivl, nu siges at være bevist:
Der kan voxe smuk skov på sten og sand af Danmarks
jord. Egen kan her opnå en næsten ubegrændset alder, og fyr
ren kan få en statelig rejsning, indtil den sejler bort som skibs
mast. Ja alle Danske træarter kan her trives godt i den bro
gede blanding, der er Ulfshales ejendQmmelighed og skdnhed.

Kugleflinten
er en forstening af organisk oprindelse, tilhørende kridtforma
tionen, hvori lag af kridt og flint vexler. Når kridtmassen styr
ter i havet, opløses kridtet i vandet, mens flinten slås itu. På
havbunden rulles flintestenene, så de får en afrundet, jævn over
flade og kaldes da kugleflint, om end de ikke behøver at være
kuglerunde. Der kom en tid, da man opdagede, at disse kugle
flint, der findes i mængde omkring Møns og Stevns kyster, var
det bedste middel til at findele cement og porcelainsjord o. 1. i
roterende valser, og der blev levende efterspørgsel efter flint fra
lande, som ikke selv har nok deraf, især Amerika. Ulfshale
halvø består ligesom Hårbølle Hestehave mest af flint; på sidste
sted opførtes et stort flintværk „Stenminerne“ med udskibnings
bro for export, navnlig til Amerika. Også i Ulfshale begyndte
man på denne trafik, og jeg fik gentagne anmodninger om at
tillade gravning efter kugleflint på min del af Ulfshale. Da fore
tagne prøvegravninger viste, at der ikke var tilstrækkeligt af
brugelig kugleflint, sagde jeg i mange år nej, såmeget mere
som jeg nødig vilde forstyrre idyllen i Ulfshale ved sådan grav
ning. Pudsigt nok erfarede jeg netop dengang, at nogle sigtede
mig for, at jeg virkede for oprensning af Ulfshaleløbet for at
fremme udskibningen derfra af — kugleflint!
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Ti år efter meldte sig dog et andet forhold, der ændrede
mit syn på denne sag. De i 40erne plantede graner begyndte
at blive toptörre, deres væxt var væsentligt ophørt; de var nu
modne til at høstes. Efter planen skulde de afløses af egeplant
ninger; men granerne måtte afdelingsvis helt afdrives for at
skaffe egene lys og luft og lige væxtvilkår. Da opstod den tanke
at göre et praktisk forsøg med kugleflintgravning i det år, da
hver afdeling tildels var ryddet for træer. Det havde endog vist
sig, at en sådan dybdebehandling af den stenede jordbund var
til gavn for den ny plantning, hvilket erfaringen senere i höj
grad har bekræftet. Da der samtidig forelå tilbud fra firmaet
P. Søht & Co. i København om at göre forsøget, omfattende
den del af skoven som væsentligst bestod af gran, blev der
med dette firma i 1917 sluttet en lOårig kontrakt på fornuftige
betingelser og med visse forbehold. Dette arbejde har i de for
løbne vanskelige år været en nødhjælp for folk både fra Ulfshale og Nyord. Vel har nogle afdelinger vist en utilstrækkelig
procent kugleflint, men andre har været bedre.
Når der nu spörges om, hvilken virkning disse rydninger
og gravninger har havt på skoven som helhed, er det jo ganske
visst, at gravningerne har efterladt sig adskillige huller, hvor
afdelingen ender. Men disse huller kan, når arbejdet slutter, lett
udjevnes. Der er ved at grave kuglesten skaffet midler til plant
ningens fremme, og denne er i regelen lykkedes godt, om end
et par afdrevne partier først iår kan tilsås med 6 tønder agern,
hvoraf halvdelen er samlet i Ulfshale, halvdelen indkøbt på
Sælland.
Der er et gammelt ord, der taler om, at „man ikke kan se
skoven for bare træer“. Ser man en skov udenfra, får man ofte
et noget trist indtryk af vejrbidte træer, der krymper sig i vesten
vinden. Kommer man ind i skoven, ser man kun træer og det
endda sjelden i fri og fuld udvikling. Herpå kan der rådes
nogen bod ved dannelse af åbne pladser inde i skoven. På
dette har vi i Ulfshale fået et pragtfuldt exempel. Går man ind
ad hovedindgangen fra gården, finder man en ryddet plads på
ca. 3 tdr. land, hvor unge ege, med rødeg iblandt, voxer omkap
med hinanden under opsyn af to fritstående höje lærke — jeg
kalder dem skildvagterne! Men rundt om fremtræder nu de höje
træer, som för var skjult i skoven, slanke fyrre, brede ege og
fine birke i al deres giands. Jeg bliver ialfald betaget af dette

Ulfhales „fineste“ skovfyrbevoxning.

Rafn fot.

Foran de to mænd en ung egesåning fra 1917. Bag mændene naturlig opvæxt af lind, tjörn,
rön, benved, rodgran m. m. under skovfyr af nordisk præg, hvilke for 20 år siden var helt
ødelagte af manglende gennemhugning. Nu er det lykkedes gennem hyppig, men forsigtig
hugst at gengive fyrrene kraftige kroner. I baggrunden døende rodgran.
Rafn. H. P. Andersen.
Ulfshale, 19. September 1926.

Vindskæve fyr.
Skovridder Smith. Ulfshale, 19. September 1926. Rafn fot.
Skovfyr af uheldig — vistnok tysk — afstamning; skæve, stærkt grenede stammer med undervæxt af ornebregner og enkelte eg, ron og vrietorn.
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pragtfulde syn påny, hver gang jeg kommer derud. Og besøg
ende kan nyde synet næsten lige så godt som ejerne. Af så
danne pladser vil der efterhånden opstå flere, om end næppe
nogen så skon som den første. Man vil også der få at se den
iøjnefaldende forskel i væxten mellem plantede og såede træer ;
de første er langt foran, men også de dyreste. Dette om løv
træer; men vil man se, hvorledes nåletræer kan trives i Ulfshales sand og sten, skal man gå ud i „græsgangen“, hvor
lyngheden gennem mange år er tilplantet med skovfyr og gråasp og bliver det fremdeles. Gå ud og se de yngste plantninger
ved Gronhals- og Sortemose.
Det er liv fra hjerteroden!

Så vidt var jeg kommet i eftersommeren 1925 med frem
stillingen af Jollsalens romantiske historie. Da hændte der en
række tildragelser, som nær havde bragt mig ud af ligevægt,
ikke alene økonomisk, men også psykisk. Det var realismen,
der meldte sig, og spørgsmålet blev nu, om tildragelserne skulde
opfattes som ulykker eller kun som uheld.
1) Vedele søbund havde langt om længe tilvejebragt en rett
god græsvæxt, og landbruget derude havde formet sig derefter
ved at afskaffe malkekøer og udelukkende anlægge driften på
tillæg og indkøb af ungkvæg, der efter et par års forløb solgtes
sorn kvier, mens vi desuden modtog mange fremmede kreaturer
til sommergræsning for rimelig betaling — ca. 50 stkr. ialt.
Dette gik godt i en årrække. Men så kom mund- og klovsygen
til øen og angreb også kreaturerne i Ulfshale. Som bekendt véd
veterinairvidenskaben ingen besked om denne sygdoms udspring.
Men „noget måtte der gores“, og man slog i blinde. Sygdom
men kunde man ikke ramme, men man kunde slå ejerne, denne
forfulgte art af mennesker. Altså udstedte man en forordning,
der forbød at modtage fremmede kreaturer til græsning og slog
altså — uden at blinke — hoveddriften af landbruget i Ulfshale
for panden. Jo, man blinkede dog lidt; man lod forordningen
udtrykke den geniale tanke, at ejeren skulde i tilfælde af syg
dom være forpligtet til i løbet af 48 timer at opføre en isole
ringsstald ! Vi fandt selv et tilsyneladende virksomt forebyggelses
middel, og sygdommen blev overstået. Men forbudet havde voldt
et meget stort tab, hvorfor der ikke vankede nogen erstatning.
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Mon denne forestilling skal gentages til sommer? Nej; men
virkningen er ikke ophørt året efter.
2) Ovenfor er skildret den kamp, som borgerskabet i Stege
førte mod dem, der vilde pålægge skovtvang i Ulfshale, skönt
det ikke var sket efter skovloven af 1805. Praktisk talt måtte
borgerne i 1840 böje sig for magten; men det er endnu uklart,
hvad udfaldet retslig set var blevet; blandt sagens akter har jeg
endnu ikke fundet noget dokument, der kan siges at være af
gørende for rettsspörgsmålet; dertil måtte för grundloven kræves
en kongelig forordning eller senere en thinglæst deklaration med
samtlige ejeres underskrift. Det er utvivlsomt, at en stor del af
Ulfshaleskoven siden 1840 er blevet betegnet som „fredskov“
matr. nr. 147, som dog aldrig er blevet sat i skovskyld, men
har måttet beholde sit hidtidige ager- og engs hartkorn. Jeg
har aldrig fremsat nogen lovformelig indsigelse herimod, så
meget mindre, som jeg — vel mere end nogen anden — var
interesseret i skovens fredning og gode pleje. Jeg har ganske
slået mig til ro med landbrugsministeriets afgörelse af 21. Dec.
1896 (se tillæget), som jeg har opfattet således, at skovtvangen
ikke vilde blive gjort gældende overfor Ulfshaleskoven1); den
forudgående brevvexling viser også, at man ventede, at skoven
i mit eje vilde blive bedre plejet end hidtil.
3) Imidlertid blev jeg nu gjort opmærksom på, at der nylig
--- 3. April 1925 — er udstedt en lov, der overfor tvivl angående
selve fredsskovforpligtelsen lægger afgørelsen i administrationens
(landbrugsministeriets) hånd. Det er ingenlunde første gang, at
man således sætter magten i rettens sted; tidens ström synes netop
mere og mere at gå i den retning. En regeringshandling er
altid en /«avyttring, lige kraftig om det er en enevælds- eller
en flertalsregering; stemmeseddelen er lige så fuldt et magtmid
del, som spydstagen engang var det. Ved at studere tidligere
års rigsdagsbetænkninger netop om denne sag, ser jeg til min
forundring, at selve det höjkonservative gamle landsthing allerede
tidligt har været inde på dette skæve spor.
Formodentlig har de höje herrer end ikke i drömme kunnet
forestille sig, at magten nogensinde skulde kunne falde i andre
end deres egne hænder. Men det hænder jo undertiden, som
Franskmændene siger, at „appetiten stiger, mens man spiser“. I
) Det gjaldt jo netop udstykning af en skov, der betragtedes som fredskov.
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visse kredse er den jo allerede steget så stærkt, at man tror at
kunne komme uden om det hovedværn for retten, som Grund
loven indeholder. Mon dog ikke den tid nærmer sig, da man
tilfulde vil forstå visdommen i Grundlovens tredeling af den of
fentlige styrelse i regering, lovgivning og domsmagt, så man
vil hævde hver dels selvstændighed, og ikke nojes med at sige
med Latinerne: Lad regeringen sorge for det; det er så nemt!
Det er vel værd at mindes, at bevarelsen af vort folks myndig
hed både i oldtiden og middelalderen beroede på deltagelse i
den dommende magt.
4) Ved at sysle med disse sager, kunde jeg ikke undgå at
blive opmærksom på et punkt, som var egnet til at vække ialfald
mig af dvale. Loven af 3. April 1925 siger i sin § 2 ligefrem,
at „samlede fredskovstrækninger ikke må udstykkes i mindre
lodder end 50 ha geometrisk mål, og sådanne samlede fred
skovstrækninger, der allerede er mindre end 200 ha, kan ikke
ved udstykning deles“. Derefter følger erklæringen om, at tvivl
om fredskov afgores af landbrugsministeren. Forbudet mod ud
stykningen var sletikke nyt; det findes i en række ældre love
helt tilbage til forordningen af 3. Dec. 1819, der endog gjaldt
alle skove, medens det dog senere er blevet indskrænket til kun
at gælde „fredskove“.
Skovloven af 1805 er som bekendt et værk af den beromte
greve Chr. D. Reventlow, den pålagde fredskovsforpligtelse for
at redde resten af de Danske skove, som domainegodsets salg
havde udsat for ødelæggelse. Hovedbestemmelsen var, at fred
skove skulde bevares; når de huggedes ned, skulde de plantes
og fornyes igen. Men Reventlow havde nedlagt sit embede 1813
og forordningen af 1819 skyldes altså ikke ham. Hensigten med
forbudet mod udstykning af skove har også kun en fjern for
bindelse med fredskovsforpligtelsen. Den sædvanlige begrund
else af forbudet er, at småskove ikke egner sig så godt som
store skove til egentlig forstmæssig behandling.
Ja, det er rigtigt nok; det er bekvemmelighed for be
tjeningen. Således ønskede også kejser Nero, at alle hoveder
sad på en hals, så var det nemmere at hugge dem af. Men er
bekvemmeligheden det eneste eller overvejende hensyn, der bør
tages ved behandlingen af vore skove? Forbudet mod udstyk
ning af småskove er øjensynligt et endnu voldsommere indgreb
i ejendomsretten til skove end selve fredskovforpligtelsen, idet
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man gör den til monopol for store skovejere og pengemænd;
kun sådanne skulde altså kunne eje fredskov i Danmark. Det
er jo klart, at salgsværdien af en genstand svinder i samme
grad, som antallet af købere indskrænkes. Når magthaverne i
1819 har villet skærpe skovtvangen så stærkt, som forbudet mod
udstykning af skove viser, må det antages, at man da har havt
hensynet til den kongelige vildtbane for öje. Det kan jo ikke
nægtes, at de mange småskove kan yde tilhold for krybskytter;
altså måtte småskovene så vidt muligt forsvinde. Men nu? Jagt
hensynet spiller næppe mere den rolle som i Christian III’s tid,
da ingen måtte eje en hund med mere end tre ben! Tværtimod,
dyrene er jo nu ofte nogle af ungskovens værste fjender.
De grunde, som måske engang har talt for det drakoniske
forbud mod udstykning, kan næppe mere göres gældende1). På
den anden side står det veltalende hensyn til det Danske land
skab i sin helhed. Herved spiller de store skove en langt mindre
rolle end de små, undtagen for enkelte sværmere, der søger
den store ensomhed. Det Danske landskabs karakter bestemmes
aldeles overvejende af de skiftende billeder af småskove mellem
agre, bakker og sø. Der findes endnu rundt om i landet mang
foldige småskove, opelskede som ejernes kælebørn til pryd for
landskabet videnom.
Efter lovgivningens hidtidige tendens i behandlingen af små
skovene, vilde det ikke være urimeligt, om disse beskedne skov
ejere, forsåvidt de endnu er fri, sagde til hinanden: Lad os hur
tigst muligt rydde disse skønhedspletter bort, inden staten en
skönne dag kommer og siger: Bordet fanger! Tror man virke
lig, at dette er vejen til at fremme skovplantningen? Hvis for
budet mod udstykning fremdeles skal göres gældende, kan jeg
ikke tro, at nogen ejer af hidtidig fri skov herefter frivillig vil
underkaste sig skovtvangen eller udlægge jord til plantning.
Glæden ved skovpleje vil ialfald være væsentligt bremset, når
man først bagefter opdager, at man er blevet fanget.
Ved sin bortgang testamenterede biskop Monrad direkte til
mig forskellige fyndord, deriblandt også dette: Fri jord i fri
mands frie hånd. Jeg kunde ikke helt tage denne arv op. Vore
gamle kendte love om jordbruget indeholder adskillige indskrænk*) Der er her anledning til at indsætte en anmærkning, der siger, at ansvaret
for den her fremsatte anskuelse om skovordningen alene hviler på mig.
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ninger i den fri rådighed over jorden; men de går mest ud på
at fremme udstykningen. Overfor skovene har man altså gået
den modsatte vej, at hindre udstykningen og med en viss rett.
Men man gör urett, når man går så vidt, at lysten til at plante kvæles.
Ejendomsrett er et stort ord, blev der engang sagt af en
vismand, Henrik Stampe. Den første Franske revolution begyndte
med at proklamere ejendomsretten som en af menneskerettig
hederne. Den har en mystisk nerve, der knytter mennesket til
naturen. Den er lige varm overfor småt og stort. Den klinger
igennem de kendte vers af en Svensk digter:
„Jag vet en vrå emellan bergen,
en liten vrå som tilhør mig.“

Inden jeg slutter beretningen om Jollsalens indviklede histo
rie, er der endnu et spdrgsmål, som må opklares. Det gælder
ordningen i kommunal henseende. Striden herom opstod netop
inden udgangen af det skæbnesvangre år 1925. Herom en kort
historisk oversigt. Fra arildstid havde halvøen som doniaine lig
get under Stege ladegård. Heri kom en kort afbrydelse, da Stege
borgerskab i 1534—35 fik det da såkaldte Vesthale og Vesthalefang som beldnning af grev Christoffer, fordi de havde erobret
og nedbrudt Steges kongelige slot. Ved Møns istandsættelse
1696 blev begge de to kongelige ladegårde nedlagte og jordene
til Stegegården fordelte mellem borgerskabet, der fik broderpar
ten, og omegnens landsbyer, formentlig de der havde været
hoveripligtige til ladegården med græsningsrett i almenningen,
alt som fæstegods under domainerne. „Ulfshale og Hegnede“
var da „overdrift“ og fællesgræsgang. Da så domainegodset på
Møn i 1769—74 blev bortsolgt som fri ejendom til en pris, der
ikke nåede 100 rdl. pr. td. hartkorn, købte borgerskabet Ulfs
hale og Hegneden for noget over gennemsnitsprisen, og således
blev landskabet landdistrikt til købstaden. Fællesskabet i græs
ningsretten voldte imidlertid efterhånden flere og flere stridig
heder og blev da ved gentagne udskiftninger ophævet, så at
fællesskabet tilsidst var indskrænket til Ulfshale skov alene. Di
striktet hørte dog stadig til købstaden, om end det havde akkord
med landsognet om, at bornene gik i Udby skole for en ringe
betaling pr. barn. I 70erne opstod der imidlertid ønsker om at
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få dette forhold ændret, så at distriktet blev forenet med land
sognet. (Se de i tillæget gengivne optegnelser, formentlig efter
Lindhard.)
Forholdet blev da ordnet således, at Ulfshale-Hegneden,
der vedblev at hedde Stege landdistrikt, kom til at udgöre en
„egen“ kommune, dog med fælles fattigvæsen med købstaden,
som den også i andre henseender henregnes til. Det varede dog
ikke ret længe, inden denne ny ordning viste sig uholdbar.
Det store Hegnede teglværk brød voldsomt sammen med tab af
henved 1 million kroner. Snart viste det sig også nødvendigt, af
hensyn til den lange skolevej til Udby, at oprette en egen skole
for distriktet. Vistnok mere end noget andet bidrog den nyeste
tids sociale lovgivning til at göre skattebyrden i det fattige
distrikt uudholdelig. Herved kommer nu et for dette distrikt
ganske særligt forhold i betragtning. En stor del, vel endog
den störste del af distriktets 31 td. hartkorn, tilhører ejere, der
bor udenfor kommunen, dels i købstaden, dels i Stege landsogn.
Ifølge lovgivningen kan der ikke pålignes disse grundejere nogen
personlig skat udover en ubetydelig erhvervsskat. For at råde
bod herpå søgte og fik distriktsrådet amtsrådets samtykke til at
ligne kommuneskatten med 5/e som grundskat og kun l/o som per
sonlig skat. Man nåede derved ganske visst at beskatte de uden
sognsboende grundigt; denne skat beløb sig ifjor til ca. 500 kr.
pr. td. hartkorn; men med det samme ramte man de hjemme
værende grundejere urimeligt hårdt; de skulde jo ikke alene
betale den fantastiske hartkornsskat, men desuden en broderpart
af den personlige skat, der som nævnt udgör ‘/« af hele lig
ningen. Som forholdene havde udviklet sig, kunde der ikke
indvendes noget herimod; det var en uafviselig nødvendighed.
Men det beviser afgörende, at den nuværende kommunale ord
ning umuligt kan opretholdes, hvis man ikke vil fordrive de
sidste beboere fra deres hjem derude.
Det må nu være vitterligt for alle, at der ikke var nogen
anden vej at gå for distriktet end at vende tilbage til det tid
ligere forhold til købstaden, der i over 100 år havde skummet
fløden af „overdriften“s1) store græsgange, i erkendelse af, at
experimentet med kommunal selvstændighed var afgjort strandet.
’) Udtrykkene „overdrift“ og „overdrev“ beror på en misforståelse af ordet
„ovredrev“, der betyder den udenfor vængene liggende jord, der henlå som kratskov
(ovre) og græsgang.
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Der var intet andet at göre end at søge indlemmelse i køb
staden. Jeg har hidtil heller ikke hørt noget andet argument
herimod blive gjort gældende end dette, at distriktet ikke skulde
have lov til at vende tilbage til en forbindelse, som engang var
hævet. Men dette kan dog umulig fastholdes, når det gælder
existensen. Så meget mindre, når det viser sig, at forsøget var
påtvunget distriktet. At købstaden i og for sig ikke ønsker påny
at modtage de fraskilte, er forståeligt, da det jo nok vil med
føre nogen forøget byrde. Men det var jo øjensynligt netop af
denne grund, at der i 1920 blev givet en lov, der åbner adgang
til forening af to eller flere kommuner, selv om de ikke er enige
derom, når ellers afgörende grunde taler derfor, som i dette
tilfælde. Det er øjensynligt denne endnu gældende lov, som
distriktet her beråber sig på, idet alle de betingelser, som loven
kræver fyldestgjort, er opfyldt. Sagen er anbefalet i alle instanser
(undtagen Stege byråd), og ventede nu kun på ministeriel ap
probation, som ingen synes at have tvivlet om. Da mødte sagen
endnu inden udgangen af det gamle år en heftig modstand i
et lignende tilfælde (Odense), som dog afvistes af ministeren.
Men Ulfshalesagen taler for sig selv.
Da jeg ikke er bosiddende i landdistriktet, deltog jeg ikke
i den bevægelse, der på grundlag af den gældende lov rejstes
blandt beboerne derude, og som førte til en omtrent enstemmig
begæring om indlemmelse i staden. Det er imidlertid en selv
følge, at jeg ganske samstemmede med dette ønske, som nu var
bleven en nødvendighed. Inden jeg slutter denne fremstilling af
det mærkelige landskabs historie, mener jeg dog at burde berette
lidt om mit forhold til den økonomiske udvikling derude. Van
skeligheden ved denne ligger, som ovenfor sagt i, at der savnes
bedre adgang til lönnende erhverv, idet størstedelen af grund
arealet ejes af udensognsboende. Dette forhold er yderligere
skærpet ved den lovbestemmelse, at anerkendt fredskov ikke må
udstykkes; ellers vilde den økonomiske udvikling have kunnet
skabe en udstrakt villabebyggelse i den pragtfulde skov, hvormeget dette end kunde beklages i landskabelig henseende. Da jeg
blev ejer af Ulfshalegården med tilhørende græsgange ved bat
teriet, søgte jeg at skaffe direkte adgang til stedet fra søen. Der
anlagdes en stensat landingsbro ud for batteriet, hvor fiskerne
kan lægge til; de bruger også pladsen der omkring til at trække
både på land og tørre fiskegarn. I nogle år gik motorbåden
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„Gemma“ i Sondags-trafik hertil fra Stege. Dette synes at være
standset igen, formodentlig har det ikke ldnnet sig. Forøvrigt
er den beskedne anlægsbro officielt godkendt af det offentlige.
Mellem mine papirer skal findes en tegning, som jeg lavede
på et tidspunkt, da jeg var overordentlig nedtrykt af nervesvæk
kelse, hvorom jeg andensteds har fortalt. Tanken var at opføre
et rekreationshjem for nervelidende (den værste af alle lidelser,
fordi den direkte angriber sjælen). Tegningen viser en åben
gang — som en Italiensk loggia — med bagved liggende 12
små værelser. Bygningen skulde have ligget, hvor udsigtstårnet

Landingsbro ved batteriet.

senere blev opført. Planen kom dog ikke videre, og jeg kan
tænke mig, at myggene var en hovedhindring. Men myggene
kan udryddes ved at hælde petroleum på de stillestående vande.
Engang førte jeg noget frø af det feberfordrivende Evkalyptustræ
med fra Syden, men det spirede ikke; arten kan ikke trives nord
for Alperne.
I sommeren 1890 havde jeg besøg af daværende amtmand
Bille (den tidligere redakteur af Dagbladet) og frue. Han blev
så betaget af Ulfshales ejendommelige skonhed, at han fattede
planen til et stort aktieselskab, der skulde opføre et touristhotel
med alle mulige sportspladser. Den plan kom dog ikke videre,
og jeg sværmede da hellerikke derfor.
Lidt længere frem kom den sidste byggeplan i Ulfshale. Da
jeg i 1913 havde overdraget Rødkilde folkehdjskole til min datter
Ulla og svigersdn Vagn Møller, omgikkes jeg en stund for alvor
li
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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med den plan selv at flytte til Ulfshale og således udfylde savnet
af en bosiddende ejer derude. Ejendommen var jo rett stor i ud
strækning og havde mange herligheder, men den manglede en
herskabelig bolig, der kunde få en finansmand til at bosætte sig
der engang. På samme tid var der gjort et værdifuldt fund der
ude. Bronden i gården havde vand nok, men det var brunligt
af at gå igennem tørvejord. Nu fandt man ved hjornet af indkørslen
og kommunevejen en vandåre med smukt og rent vand, hvor en

Den ældste Dansk byggede Kutter „Caroline“ med pigeskolen til Ulfshale.

brond blev gravet. Skitserne viser, at det først var tænkt at sammenbygge det ny hus med forpagtergården. Fundet af den ny
brond førte dog til, at byggepladsen blev valgt ved denne med
indgang fra Nord og facade i Syd og læ til 3 sider. Tegningen
gengives her som arv til en engang kommende bygherre. Jeg har
altid fusket noget i arkitektur; man siger undertiden med held.
Her var forbilledet de gamle hyggelige Norske bjælkehuse, som
gerne er meget rummelige i to stokværk. Alle materialer skulde
tages fra skov og mark; granerne var netop hugstmodne, og der
var dengang ved indgangen til skoven et lille savværk, der kunde
levere tømmer, planker, brædder og tagspån; jordsmonet bestod
overalt af sand, grus og rullesten til betonstøbning. Der skulde
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altså kun betales arbejdsløn, cement og metalvarer. Vi var kommen
så vidt, at et lille stykke skov ved den anden side af indkørslen
var udluftet til parkanlæg. — Så brød krigen ud, og arbejds
lønnen steg efterhånden til det firedobbelte. Ingen vilde påtage
sig at opføre det planlagte hus for en arbejdsløn af 10,000 kr. Efter
krigen kom så store økonomiske tab, at de vred halsen om på alle
drommerier. En overskrift over disse vil man finde på tegningen,
hvor der over hovedindgangen med store bogstaver står nJollsalenu.

Jollsalens påtænkte bygning.

Jordbruget til Ulfshalegården er så ubetydeligt, at det ikke
giver stor adgang for arbejde. Der er i den henseende gjort,
hvad der rimeligt kan gores ved dyrkning af kartofler, roer og
meget hø. Engang havde jeg en livlig forhandling om dyrkning
af solsikker, som man påstod trivedes godt på sand i Jylland.
Derom findes en længere brevvexling med oliefabriken i Århus,
der skulde modtage solsikkefrø til olie og kager, medens den store
mængde blade og stilke skulde bruges som grønfoder og ensilage.
Dyrkningen lykkedes fortræffeligt på min gård her ved Rødkilde.
Men i Ulfshale syntes solsikken desværre ikke at trives. Hvis
jeg havde været blot 10 år yngre, var det dog ikke så hastigt
blevet opgivet. Efter skildringen fra Jylland måtte solsikken
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kunne göre Ulfshale til et Paradis. Mon denne opgave ikke endnu
skulde kunne løses? Jeg kan tilföje, at det meget store loftsrum
i „Jollsalen“ var bestemt til törring af solsikkefrø.
Skoven kan naturligvis skaffe brug for meget arbejde, som
endda har det fortrin at være vinterarbejde for en stor del. Dette
har i min tid visselig ikke været forsömt. Store strækninger af
lyngheden er efterhånden tilplantet med skovfyr og gråasp, som tri
ves ypperligt. Ligeledes er de hugstmodne graner snart ryddede
og erstattes ved store plantninger og såninger væsentlig af eg,
som også trives godt. Men jeg kan ikke lukke öjnene for, at de
store kulturarbejder snart vil høre op, og jeg tvivler om, de kan
fortsættes efter min tid. I 1908 blev der som ovenfor nævnt
gjort et forsøg på at få største delen af hele distriktets lyng
heder tilplantet. Vi havde derom et stort møde af alle lodsejere,
hvor der tilsyneladende var god stemning for planen; der er
endog opbevaret udkast til en kontrakt derom, med tilsagn om,
at staten gennem Hedeselskabet vilde tilskyde Vs af omkostnin
gerne. Men inden næste møde var stemningen på en noget ufor
klarlig måde forduftet, så det hele gik istykker; jeg ved det ikke,
men jeg gætter på, at grunden har været, at man da havde fået
at vide, at man skulde underkaste sig fredskovforpligtelse? Det
er i hvert fald nu indlysende, at man ikke kan göre skovtvang
gældende i en så lille kommune som Ulfshale—Hegnede uden
omvæltning af de økonomiske og kommunale forhold.
Under synspunktet af adgang til arbejde må nu også hen
vises til, hvad ovenfor er fortalt om gravning efter kugleflint. Den
der nævnte kontrakt er nu snart udløben; men hvad værre er,
laget af kugleflint synes opbrugt, i hvert fald i de øverste lag;
sidste år har der sletikke været gravet. Det var just ikke nogen
guldkilde for arbejderne, men dog en nødhjælp, som stærkt
vil savnes, når den helt forsvinder.
I nærværende fremstilling har jeg søgt at göre rede for et
halvt århundredes virksomhed for at genoprejse Ulfshale skov
og skaffe arbejde for befolkningen derude. Noget er lykkedes,
men andet ikke. Nu påtrænger sig med uafviselig nødvendighed
det brændende spörgsmål: Er skatteskruen i det lille landdistrikt
ikke nu gået langt over gevind?
Til belysning heraf er det naturligt, at jeg benytter mit
eget exempel, såsom jeg er „ejer“ af det störste grundstykke i
distriktet. Ulfshalegården med tilliggende stod tidligere for knap
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4 tdr. hartkorn. Ved ansættelse til ejendomsskyld er taxationen
efterhånden steget fra 30,000 kr., indtil den ved den sidste
grundskyldlov af 31. Marts 1926 blev ansat til 93,500 kr.
Heraf beregnedes grundskatten med amtets godkendelse til
20 pro mille af værdien til distriktet. Da der desuden betales
546 kr. til stat og amt i årlig grundskat, er denne skat i sin
helhed voxet til ca. 25 pro mille af taxationssummen! Når hertil

Plantningsmøde i Ulfshale.
Kendte ansigter fra venstre:
Hans Jörgen Carstensen, Lendemarke. Rex. Niels Petersen, Udby. Olaf Olsen, Stege.
Niels Knudsen, Udby. Hans J. Andersen, Ulfshale. Niels Petersen, Spejlsby.
Farver Petersen og Skrædder Hansen, Stege, med flere.
Skovridder L. Smith.

kommer, at ejendommen kun giver et ringe udbytte, vil man
forstå tyngden af en sådan beskatning, hvortil man næppe
nogensteds vil kunne påvise noget sidestykke.
De grundejere, som er bosatte i distriktet, skal foruden
denne fantastiske grundskat derhos betale personlig skat til
kommunen. Man kan sikkert fastslå, at distriktet nu betaler mange
gange så höj grundskat, som ellers er sædvanligt i Danmark. Kan
det forsvares at opretholde en så skrigende uretfærdighed? Så
meget mindre, som gældende lov har anvist løsningen.
Skal de tidligere skovmænds mørke spådomme om Ulfshale
nu gå i opfyldelse?

Ulfshaleløbet.
Af Møns historie III (den yngre middelalder) indeholder en
2A skildring af dette farvands betydning i middelalderen, da
det dannede forbindelsen med verdensmarkedet ved Falsterbo.
Side 91 slutter denne skildring med bebudelse af en senere
fortsættelse. I nyere tid var dette farvand stadig hovedforbindel
sen mellem Øresund og Smålandshavet. Men dybden vexlede
ofte ved sandvandring, der besværliggjorde besejlingen; denne
blev dog ikke opgivet. Farvandets store betydning blev ingen
lunde glemt.
I foråret 1757 ser vi således, at spørgsmålet påny er rejst
af en kreds af byens större handlende i et andragende til rege
ringen gennem stiftsamtmanden (grev Scheel). Andragendets
nærmeste genstand var en flytning af vindebroen i Storebro;
den lå da klods ind til bolværket ved Stegesiden, hvor der var
lavere vand. Man andrager derfor om, at vindebroen må blive
udvidet og flyttet ud midtströms, så at större skibe kunde passere.
Hertil knyttes så ønsket om, at „den såkaldede „Julfshalestrom“/)
hvor de meste af smålandsfarerne eragte2) sig at passere, blev
på et par steder af kort distance, som og på et par steder i sej
lingen op til Stege opmudret til en 11 å 13 fods dybde, derved
og hans May’s små armerede skibe indenfor for fjenden kunde
søge retirade, og her indenfor broen da vil have vinterhavn som
og tages under reparation.“
Med diplomatisk kløgt begrundes således andragendet ved hen
syn til kongens orlogsskibe samt til de Dragørskippere, der førte
kongens magasinkorn til København. Men bagved ligger skibsMærk udtalen Julfshale, se den ældre middelalder s. 10. I samtidige breve
findes navnet også stavet: „Jollsahlen“.
2) Ordet i brevet er vanskeligt at læse.
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fartens brændende ønske, der også synes at have dikteret en yt
tring om, at udgifterne herved, der foreslås dækkede ved extraaccise, „var ikke at agte for nytten i tiden“.
I spidsen for andragendet står den bekendte købmand Jo
hansen Jensen Hage og hans broder Jan Jensen Hage; medun
derskrivere er S. Holm, B. Povlsen Horn, Hans Vinter, A. Jakob
sen Hatting, Jörgen Höy, Rasmus Jensen, R. Hovmand, Niels
Hovmand, Ole Pedersen, Mikkel Petersen og Christen Bry(gger).
Jeg havde i 1904 den förnöjelse at kunne forelægge den davæ
rende trafikminister Christoffer Hage dette andragende fra hans
oldeforældre!
Sagen synes dengang at være kvalt i en heftig strid med
embedsmændene på stedet, af hvilke byskriveren Ole Påske havde
fået tilslag på arbejdet ved en mindre istandsættelse af broen,
hvilket han ikke vilde slippe. I et af indlægene siger de 6 större
købmænd, at de nok må kunne tale med om sagen, da de alene
betale L7a af extraaccisen.
Hagerne er formodenlig bleven trætte af modstanden, og sagen
hviler så i længere tid, mens farvandet mere og mere lukkes.
Byen opgav ævred, skönt en storm af vestnordvest i Februar
1793 udrensede farvandet på barren til 8Vs fods dybde, der dog
atter efter 3 års forløb sank til 5Vs fod. I 1807 var løbet dog
endnu hovedforbindelsen med Østersøen, og det blev derfor be
fæstet ved et betydeligt skandsearbejde på Mønssiden, hvor far
vandet har en dybde af 30 fod næsten klods ind til land. Møns
landeværn lå der på vagt fra 1807 til 1814, hvorom der ovenfor
er fortalt under Ulfshales historie!
1819 kom det første Danske dampskib „Caledonia“, bygget
i England, hertil. Det blev ført fra England til København af
den i Stege fødte Marinekapitain Michael Bille1)-, det betragtedes
som noget af et vovestykke at føre det ukendte, halvt åbne fartöj
over Vesterhavet. Skibet skulde optage en route fra København til
Kiel og havde et dybgående af öVi fod, formodentlig af hensyn til
sejladsen gennem Ulfshaleløbet. Det gik også godt et par år; men
i 1821 var vanddybden over barren aftaget så meget, at skibet ved
lavvande måtte gå udenom klinten. Rhederiet indgik da til rege
ringen med andragende om at få indsejlingen over barren oprenset.
Død som kontreadmiral. Som lieutenant var han ombord i Prøvestenen og
løsnede det første kanonskud i slaget den 2. april 1801.
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Også sejlskipperne stemte i med i klagen, idet de gjorde gæl
dende, at bølgebruddet på barren med østenvind kunde være så
stærkt, at man vanskelig kunde styre fartöjet.
Imidlertid fremkom netop da en mærkelig oplysning. Lodserne på Nyord havde længe kendt, at der ovre under Sællands
kyst langs med Stavernakke og Bøget (deraf navnet „ Bøgetström
men“), fandtes en sejlled gennem såndene, men de havde besluttet
ikke at meddele dette til nogen, formodentlig fordi lodsvejen der
ved vilde blive dobbelt så lang. En af de ældste og mest an
sete lodser, Hans Larsen1) havde særligt undersøgt denne
rende.
Hans store anseelse stammede navnlig fra et modigt rednings
foretagende. 1806 strandede om aftenen et skib ude på Sækkesandene; mandskabet sad hele natten fastsurret i riggen. Om
morgenen opdagedes skibet fra Nyord, og Hans Larsen opfordrede
forgæves et par lodser til at følge med på et redningsforsøg; de
mente, at det var forgæves. Hans Larsen gik da hjem at spise
frokost, men kunde ikke spise. På konens spørgsmål, om han
var syg, forklarede han, at han havde ikke ro på sig for de
skibbrudnes skyld. Han gik da hen til et par andre lodser, Ole
Hovmand og „store Niels" Bosen, og fik dem til at følge med.
De trak da Hans Larsens båd ud over engene, til de kom til
luv af fartöjet og således kunde drive ned til dette. Det lykke
des at redde de forkomne folk, og alle tre lodser fik i den
anledning medaillen for ædel dåd. Siden var Hans Larsen første
mand på Nyord.
På sine sejladser mellem Danmarksholmen og Sællands
kysten havde han loddet og pejlet farvandet og fundet et løb
på ca. 5 fod vand, der kunde blive 6 fod, når nogle större stene
blev fjernede. Da klagerne over tilsandingen af Ulfshaleløbets
østlige indsejling i 1821 blev så stærke, besluttede Hans Larsen
endelig at bryde overtvært. Han sejlede ind til Stege og meldte
sin opdagelse til byfoged Meincke. Denne tilkaldte købmand
Christoffer Hage (sön af ovennævnte Johannes Jensen Hage),
og begge fulgte ud med lodsen og foretog i Maj 1821 en fore
løbig undersøgelse af forholdene på stedet. Dette indberettedes
så til overlodsen, admiral Lovenörn. Allerede i Juli kom komx) Han var i slægt med den Norske Hans Larsen, der har forarbejdet skibsmo
dellen „Justitia“ i Stege kirke. Se om ham i Stege kirkes historie.
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mandeur Henne herover og lod (ved sekretair Hjorth) optage et
søkort over løbene. Hans Larsen viser ham da det nyopdagede
løb. Kommandeuren indvendte, at dette vilde sande til lige så
vel som det gamle; men Hans Larsen fortalte da, at et skib
med mursten for 50 år siden var strandet ved det ydre indløb
til Bøgetstroinmen og påviste, at disse mursten lå endnu på samme
sted uden at være tilsandede. Kommandeuren skal herved være
bleven overbevist, og allerede en måned efter blev de værste
sten opfiskede af stenfiskere fra Hornbæk, og Kommandeuren
udarbejdede en plan for uddybningen, dels ved „de fire koste“,
dels ved det ydre indløb -gennem sandene. Da man fandt, at
sandet her var fastere og tungere end ved indsejlingen til Ulfshaleløbet, mente man, at det ny farvand vilde blive mindre
udsat for at tilsandes end det gamle. Næste år — 1822 — toges
fat på arbejdet, der udførtes for Stege havnekasses regning, dog
med et lån på 9,200 kr. af staten, foruden en afgift af skibene,
der vilde benytte enten det ny eller det gamle farvand. Denne
afgift var fra begyndelsen efter dybgående pr. skib fra 16 øre
til 1 kr., og da farvandet passeredes årlig af mellem 3 og 4,000
fartOjer, havde havnekassen gjort en god forretning. Der op
mudredes på de to nævnte steder godt 1 fod i dybden og 80
fod i breden, og der flyttedes henved 7,000 tons sand. Bekost
ningen heraf var beregnet til 10,000 kr. Men da ingen turde
påtage sig arbejdet i entreprise, blev det betalt efter kubikfavn
og kom til at koste over 13,000 kr. Det var dog beskedne tal,
man dengang regnede med. Anlæget bestyredes af havnekom
missionen i Stege, hvis leder var Christoffer Hage, og arbejdet
lededes af havnefoged Soren Olsen, som var en virksom og
dygtig mand. I Juli 1823 var anlæget færdigt, og BøgetstrOmmen havde nu nominelt en dybde af 77« fod, og „Caledonia“
kunde ialfald passere den.
Hans Larsen måtte i begyndelsen føle kammeraternes forbittrelse, fordi de mente, at han havde forrådt dem. De var ham
stadigt på nakken og hævnede sig ved at rakke ned på det
bådebyggeri, som han drev. Han udfordrede dem da til en kap
sejlads med bådene; men det vilde de dog ikke. Den dengang
nylig ansatte, Norsk fødte, lodsoldermand Bergmann, der holdt
med Hans Larsen, blev da så hidsig, at han sprang ind imel
lem lodserne og uddelte droje hug(!). Lidt efter lidt viste det
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sig dog, at færdselen forøgedes i det ny løb1), og Hans Larsen
genvandt sin anseelse, der stadfæstedes ved, at han 1833 ud
nævntes til dannebrogsmand.2)
For at afslutte fortællingen om Bøgetstrommens opdager,
tilföjes her nogle personalhistoriske oplysninger. Den 20. De
cember 1783 havde han giftet sig med Karen Marie Jansdatter.
Til dette bryllup skrev skoleholderen på Nyord, P. P. Fugl3),
en brudevise, der udmærker sig så meget fremfor adskilligt af
datidens „poesi“, at den nok fortjener at mindes som hilsen fra
den ensomme lille ø.
„Til brudeparret
velædle og velfornemme unge karl br. Hans Larsens brud, dydsirede kæreste Karen Maria Jansdatter.
Ærbødigst fremsendt af
s
P. P. Fugl,
landets skoleholder.

Med glæde vi vor ven, vor brudgom nu så knæle
på brudeskamlen ned ved siden af sin brud,
en brud, som tælles bör blandt jordens ædle sjæle,
hvis ros er kærlighed til dyden og til Gud.
Og disse tanker steg op fra mit fulde hjerte,
selv himlen husker nu det dyre ægtebånd
og skænker dem det liv, som deres håb begærte,
og al den sande fryd, de ønsker hånd i hånd.

Så samler himlen dem, som på dens forsyn bygge,
så vies to, hvis lyst er troskab, bön og flid,
som kun i fælles vel har fælles liv og lykke
og på velsignelse fra Herrens hånd slår lid.
Tak nu vor brudgom da, hans tillidsion imøde,
til hæder for hans hus, til glæde for hans slægt.
Tak med hans fromme brud i ungdoms morgenrøde,
nyd livets bedste skat med himlens fulde vægt
’) I 1845 var antallet af passerende skibe allerede 3,222.
2) Foruden hvad der tidligere har været trykt om lodsen Hans Larsen, har
min bedste kilde ved ovenstående fremstilling været hans slægtning, tidligere havne
foged Soren Hansen i Stege. Som sin egen mening om farvandssporgsmålet tilfdjede
denne, at Bøgetstrommen vistnok var til gavn for sejlskipperne og lodserne, men
den opblomstrende dampskibstrafik vilde utvivlsomt have været bedst tjent med op
rensning af det gamle farvand, hvor der endnu er 6 fod vand på barren.
3) Vi gor her bekendtskab med en lærer på Nyord, der kalder sig „landets“
skoleholder. Han hører formodentlig til den slægt Fugl, af hvilken en afkomling to
slægtled senere grundede den Mønske koloni i Tandil i Sydamerika.
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Fra ungdom hidindtil har Herren ham vejledet,
Han stedse være hans ledsager og hans ven,
så er den bedste vej til lykke ham beredet;
thi han anlagde den, der skaber himmelen.“

Hans Larsen blev 8572 år gammel og døde 23. Aug. 1844.
Daværende provst Smith giver ham i bogen om Nyord et for
trinligt vidnesbyrd, og til hans begravelse i Stege den 28. Aug.
havde provsten indbudt alle på Møn værende riddere og danne
brogsmand for at vise den gamle den sidste ære. Af ligprædi
kenen har provsten i sin bog aftrykt slutningen, hvori han dog
forvexler admiral Just Juel med Niels Juel (se Stege kirkes
historie).
Det gamle farvand blev derefter forladt af skibsfarten og
har siden kun været benyttet af fiskere og sandbåde. Det viste
sig imidlertid efterhånden, at BøgetstrSmmen hellerikke undgik
tilsanding, og der har været anvendt mange penge på at holde
det udgravede løb vedlige. Dertil kom, at de 7 fods dybde ikke
mere var tilstrækkeligt for sejladsen. I 1850erne besluttedes det
da af hensyn til farvandets almene betydning, at staten skulde
lade hele løbet uddybe til 9 fod. En Englænder Bekwoll, der
samtidig byggede den nu (1910) udrasede „Lillebro“ ved Stege,
fik arbejdet i entreprise for en stor sum (min kilde angiver
300,000 rbd.) med kavtion af grosserer Owen. Bekwoll magtede
dog ikke at gennemføre arbejdet, og staten måtte selv lade det
fuldføre. 1 løbet af de følgende halvhundrede år er der foretaget
flere oprensninger. I året 1900 var farvandets dybde kun 8 fod
og breden somme steder aftaget til halvdelen. Regeringen fore
slog da at lade foretage en ny oprensning, der var beregnet til
en bekostning af 170,000 kr. foruden nogle anlæg af ledefyr,
som kunde muliggore besejling om natten, tilsammen 211,600
kr., som også blev bevilgede og arbejdet udført. 1909 er der
atter foretaget opmåling og undersøgelse af farvandet. 1923 fore
toges et meget betydeligt oprensningsarbejde. Det kunde være
af betydning at få oplyst, hvor meget Bøgetstrdmmen nu ialt
har kostet.
1 forbindelse med denne sag rejstes1) i rigsdagen 1900
*) Af mig som repræsentant for Møn (det var sidste gang) med virksom støtte
af fiskeriforeningen og handelsforeningen, (formand H. F. Carøe). Den første foran
ledning havde jeg forresten fået af kaptainen på dampskibet Falster, der i 1900
besørgede routen Stege—København.
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spbrgsmål om at gore et forsøg på at genåbne det gamle far
vand gennem Ulfshaleløbet, navnlig beregnet på dampskibstrafiken. Der blev herved gjort gældende, at Bøgetstrbmmen
vel tilnøds kan holdes åben på 8—9 fods dybde, men næppe
vil kunne bringes væsentligt videre uden aldeles urimelige be
kostninger, efter som der da må graves på en strækning af et
par mil. Skal der skaffes en tidssvarende søforbindelse mellem
København og vore indre vande, må der tænkes på en dybere

Sejlads i mørke med vandbygnings-ingenieurer.
Damen i læside er Sigrid Andersen (nu Neiiendam) som værtinde.

gennemsejling. Der forelå allerede i 50erne et projekt til gennemgravning af Ulfshale ved Vedelesø; men da arbejdet ansloges
til en bekostning af henved en l/a million kr., blev planen
stillet i bero. Det måtte da ligge nærmest at forsøge at genåbne
det gamle farvand, der har en dybde af ned til 30 fod og kun
er lukket ved en ydre sandbarre. Denne tanke fandt anklang
såvel i rigsdagen som hos regeringen, og da det derhos viste
sig, at overslaget over uddybningen af Bøgetstrommen var be
regnet alt for hojt, blev det vedtaget, at hvad der sparedes derfra
skulde anvendes til et forsøg på at genåbne Ulfshaleløbet.
Der blev da foretaget omhyggelige undersøgelser og plan
lægninger, hvorved det vistes, at et sejlløb på 9 fods dybde og
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150 fods brede gennem Ulfshaleløbet kunde udføres for 110,000 kr.
Når man vilde føre dette sejlløb helt over til det dybe vand i
Ulfssund ved Kallehave, og give det 721/« fods dybde, vilde be
kostningen blive 591,000 kr., altså mindre end, hvad det i sin
tid kostede at give BøgetstrOmmen 9 fods dybde. Disse planer
foreligger nu til eftertidens benyttelse. Ved disse undersøgelser
sejlede jeg af og til for statens ingenieurer.

Fire Nyords lodser.
Fra venstre nr. 1 J. Peter Sorensen, 1842—1916. Nr. 2 Ole (Peter Johansen) Stolt, 1833—1916.
Nr. 3 Jan Frederik Jansen, 1848, lever endnu. Nr. 4 Fredrik Hendrik (Hansen), 1845—1926.

Ved de hyppige sejladser mellem Møn og Nyord gjorde vi
bekendtskab med adskillige Nyords lodser, og der blev taget
de 4 portraiter på ovenstående billede, som fortjener at bevares,
om end det er lidt dunkelt.
Efterat de fornødne bevillinger var givne, tog man også fat
på gennemgravningen af barrerne ved Ulfshaleløbet, der efter
kontrakten med entrepreneurerne skulde være endt og afleveret
den 1. Sept. 1904. Man begik da den vistnok afgorende fejl at
foretage oprensningen af den vestre (indre) indsejling om som
meren, men lade det vanskelige arbejde ved den østre indgang
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udstrække sig til langt hen i November måned, da heftige storme
ødelagde, hvad der var udført; hvorefter man opgav denne vig
tigste del af forsøget, der gik ud på at vise, at en fuldført rende
på 10 fods dybde kunde ved strömmens magt holde sig åben,
således som det har vist sig ved den vestre indgang1). Siden
har sagen atter hvilet, men særdeles sagkyndige har herom ud
talt, at en gennemgravning af Ulfshaleløbet lige så godt måtte kunne
opretholdes, som den nylig gennemgravede Tolk ved Grönsund.

Det indre Ulfshaleløb åbnes.

Stege by havde sin storhed, da sejladsen i middelalderen
gik gennem Ulfshaleløbet. Den kan først rejse sig igen, når
farvandet atter kan blive en handelsvej.
Hvis sandvandringen ude på den åbne strand skulde vise
sig lige så uovervindelig som i Bøgetstrommen, er det ikke
*) Stedkyndige folk mener, at der blev begået en fejl ved at flytte indløbet mod
syd, for at ledefyr på holmene kunde belyse det i lige linie. Lidt nordligere har det
gamle løb endnu 7 fod vand. I Oktober 1907 skal et dampskib med 71/« fod dyb
gående være passeret derigennem. Indsejlingen fra vest, som blev oprenset 1904,
er siden ved strömmens egen magt blevet 1 fod dybere. Det var det, man ventede
vilde finde sted på hele linien, dersom arbejdet var bleven fuldført på rette sted
og tid.
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umuligt, at man engang, når man for alvor vil have det store
søfartssporgsmål i vore indre vande løst, at man da vil vende
tilbage til den Hageske kanalplan fra 50erne med gennemgravning af Vedele sø og havnemoler ved Sælhundebugten helt ud
til dybt vand, hvor man kunde regne med, at sandvandringen
vilde danne nyt land på begge sider af havnen, og forbindelsen
med Ulfshale ske ved en vindebro over kanalen. Man vilde da

Asken Ygdrasil ved stranden

kunne give kanalen så stor dybde, som man måtte ønske. Man
er jo ikke mere så bange for at regne med store tal. Da var
det muligt, at Stege kunde genvinde noget af den storhed, som
forbindelsen med verdensmarkedet gav byen i middelalderen, da
den var en af rigets storste købstæder.
Midt på den åbne strandbred står der et — vel mere end
hundredårigt enligt asketræ. For 30 år siden tog jeg oven
stående fotografi deraf. Da havde træet endnu sin øverste top
og modtog besøg af en lysende ungdom. Det kaldtes allerede
da „Asken Ygdrasil“, det oldnordiske sindbillede på menneske
livets forskellige kår. Men det var ikke altsammen giands.
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På Rødkilde hænger et maleri, hvor en landskabsmaler ti
år senere har fremstillet det samme mærkelige træ, men i mørk
belysning. Maleren har støttet sig til en anden side af den
gamle Edda’s skildring af Asken Ygdrasil, hvor det siges, at det
gamle træ må doje meget mere ondt, end mennesker aner.
Derfor har maleren afbildet Ygdrasils ask i storm og regn, om
givet af trolde i skikkelse af enebærbuske og lignende skygger.
I løbet af det sidste år er træets top knækket ned. Men
under roden skal findes
Urdas kildevæld.

Tillæg I.
mine papirer fra ældre tid uden forbindelse med nu
tidige forhandlinger har jeg fundet nogle optegnelser, stam
mende fra 1871 og senere, og som sikkert skyldes daværende
amtstuefuldmægtig Lindhard, der vistnok har undersøgt spørgs
målet i anledning af sagens overvejelse dengang i byrådet. Frem
stillingen skyldes altså en kendt, pålidelig mand, om end han
ikke overalt har citeret sine kilder, som formentlig da endnu
beroede på amtstuen. Jeg lader disse optegnelser aftrykke ord
rett, idet jeg dog bemærker, at jeg har rettet manuskriptets navn
„Ulfshale og Ulfshalefang“ til det rigtige „Vesthale og Vesthalefang“, som Lindhard formodentlig har anset som en skrivefejl
eller misforståelse.

I

mellem

„Ved gavebrev fra grev Christoffer på Chr. Il’s vegne 1535
skænkes „vore undersåtter, borgmester, råd og menighed udi
Stege Vesthale og Vesthalefang med eng, skov og alt andet,
hvis der tilligger------ til fri ejendom til evig tid“. Dette gave
brev blev efter grevens fejde næppe respekteret. Ar 1595 henlå
Ulfshale og Hegnede under Stege ladegårds og Elmelunde gårds
hovedgårdstaxter.
Ar 1685 kom hestgarden herover, og al fri jord inddeltes
til dennes brug i 20 koppeler, hvoraf Ulfshale og Hegneden
udgjorde 2. 1697 forlod garden øen, og samme år blev Stege
og Elmelunde ladegårde nedlagte.
I året 1769, da alt statsgodset blev solgt, var forholdet
dette, at Ulfshale stod for ager og engs hartkorn 2 sk. og 2 fd.
2 alb. og skovskyld 5 td. 6 skp. 2 fd. 2 alb., og heri havde
dels Hovedskov, dels Udby visse andele, ligesom Stege indbyg
gere og magistrat havde nogle enge, indført i byens taxt for
110 læs hø, der henhørte „til Stege fri købstadsjorde“. Med
F. Bojsen: Af Møns Historie.
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forbehold af disse rettigheder solgtes det øvrige, nemlig skoven
og 3 enge af længde 405 favne, der hidtil var lejet ud til Udby,
Bidsinge, Nøbølle, Tjørnemark og Lendemarke for tilsammen
39 rbd. 2 sk. — Hertil hørte strdmhuset, Johan Wenniche, hvoraf
svaredes 1 rbd.
Det således solgte købtes af Stege købstad, der også købte
Hegneden med „Hegnetshuset“, som dengang kun stod for 1 sk.
ager og eng og 4 sk. skovskyld og 40 rbd. 24 sk.
År 1814 blev Forhegneden udskiftet. Ved Matrikulen 1844
udgjorde Ulfshale og Hegneden:
4 td. 3 „ 3 „
forhen privilig. hartkorn
og 30 - 3 - 2 - llA — ufrit
do.
(Da Ulfshalen i 1769 stod for 6 td. 1 „ 1 „ 1 (tilsammen),
kan deraf formentlig sluttes, at forskellen mellem dette og det
priviligerede hartkorn betegner de rettigheder, som Hovedskov
og Udby havde deri.)
Ulfshale—Hegneden deltes i 150 matr. nr. således, at nr.
1—4 kaldes Ulfshale, 5—145 Hegneden og 146 —150 Ulfshale
og Hegneden.
Nr. 148, 149 og 150 med tilsammen 5 td. 2 „ 1 „ 1 „
uprivilegeret hartkorn tilhører Hovedskov og Udby og henlå
under disse byers hartkorn og altså under Stege landsogn, som
beskattede det.
Nr. 1—4 havde hartkorn fælles med nr. 3—4 af Stege
sextenjorde og øvrige hartkorn, og (Lindhard mener, at) dette
svarer til købstadens gamle rettigheder, 110 læs hø, og burde
således formentlig fremdeles være købstadsjord.
1869 udskiftedes Baghegneden, 1871 Ulfshale undtagen
skoven.
Da Stege landsogn blev selvstændig kommune i 1844, blev
Ulfshale—Hegneden ved Stege by.
Efter 1844 antages Stege landsogn at have beskattet di
striktet (formentlig da 5—2—1—1 hartkorn til skolevæsenet), og
dette gav anledning til overenskomsten af 9. Maj 1864, hvor
efter købstaden alene kunde beskatte derude og derimod årlig
betale et beløb til Stege landsogn for skolegang i Udby. Alt
hartkornet blev da inddraget under købstadens vedtægt af 9.
Maj 1870 med en grundskat af 7 kr. pr. td. hartkorn. På grund
af formue- og lejlighedsskatten klagede distriktet dog i 1870 og
vilde til landsognet.
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24. Januar (skal være Februar) 1871 resolverede ministeriet,
at distriktets jorde var landjorde og ikke kunde beskattes til køb
staden, men skulde danne et eget „landdistrikt“ efter kommunal
loven.
Derefter akkorderedes med Stege by om bidrag til fattig
udgifterne, først 250 kr., derefter 500 kr. og nu efter regning.
Med Stege landsogn var allerede 1868 akkorderet om skole
gangen.“

Interessen ved denne optegnelse ligger navnlig i den oplys
ning, at Stege landdistrikt i 1871 havde andraget om at blive knyttet
til Stege landsogn. Det er ministeriet, der har resolveret under
24. Februar 1871, at distriktet skulde udskilles som en særlig
kommune. Det skyldes altså ingenlunde vægelsind fra det ulykke
lige distrikts side. Man har været tvungen dertil, men har nu
indhentet en dyrekøbt erfaring, om at planen om en selvstændig
kommune er ganske umulig at opretholde. Tillige vækker det
forundring, at ministeriet har erklæret distriktet for at være land
jord, da det jo netop var købt af købstaden og indlagt under denne.
Ved undersøgelse i rigsarkivet er det nu påvist, at mini
steriet ved resolution af 24. Februar 1871 har forordnet, at di
striktet skulde gores til en selvstændig kommune. Dette forsøg
har nu varet i over 50 år, og det har vist sig at være ganske
ødelæggende for det lille, fattige distrikt, som ikke har nogen
skyld i ulykken.

Tillæg II med nogle aktstykker i sagen.
Hr. skovridder Wodschou!
Benyttende mit otium har jeg nu sat skovudskiftningen i
Ulfshale igang. På generalforsamling af lodsejerne igår er det
enstemmig vedtaget at søge skoven udskiftet mellem alle part
haverne, efterat ministeriet på min forespørgsel i December 1893
havde svaret, at forordningen af 1805 kan lægges til grund for
udskiftningen. Når De kommer herover til inspektion, kan jeg
nærmere forklare detaillen, men hovedtrækket er at frasælge
skovfogedlodden og udskifte resten.
Hvis landinspekteuren snart kunde tage fat, kunde han vel
blive færdig i sommer, så at skovtaxationen kunde foretages i
efteråret. Men det afhænger af, hvorvidt det måtte være nød
vendigt at søge nærmere sanktion af ministeriet, hvilket jo vil
tage længere tid. Efterat ministeriet har henvist til forordningen
af 1805, antager jeg egentlig ikke, at nogen ny henvendelse er
fornøden. Vilde De ikke meddele mig, om De alligevel mener,
at ministeriets sanktion skal indhentes først.
Deres ærbødige
Rødkilde, 21. Juni 95.

F• Bojsen.

Svar fra Hr. Wodschou.
30. Juni 95.

Hr. folkethingsmand Bojsen.
I anledning af Deres skr. af 21. ds. undlader jeg ikke at
meddele, at jeg, navnlig da ministeriets svar af December 93,
såvidt mig bekendt, var svar på en forespørgsel, der kun angik
en eventuel delvis udskiftning af Ulfhales skov, anser det for
naturligt, at spørgsmålet i sin nuværende form bliver forelagt
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ministeriet, hvilket jeg i alle fald også anser for rettest af den
grund, at ministeriet jo i sin tid skal approbere udskiftnings
forretningen. På grund af fraværelse sendes mit svar først så sent.
Deres ærb. W.
7. Aug. 95 indsendtes derefter forespørgsel fra skovbesty
relsen ved sagfører Hansen gennem skovridder W. til ministeriet.
Spørgsmålet handler om skovfogedlodden, og W. beretter derom:
Af en i det herværende arkiv beroende afskrift af en skr. fra
rentekammeret af 9. Nov. 1839 til amtmand Neergård synes det at
fremgå, at det pågældende areal er udlagt til skovfogedlod i
året 1814, da udskiftningen af de ved Kgl. skøde af 18. Marts
1772 en del af Stege købstads indvånere overdragne jorder m. m.,
under hvilke Ulfshale skov henhørte, fandt sted.
10. Aug. 95.
W.

Allerede fra 1890 og 1893 findes der udtalelser fra samme
skovridder Wodschou, hvori han stærkt betoner håbløsheden i
skovens tilstand. Den giver kun et meget ringe udbytte og kan
endda langtfra give det udbytte, som regnskabet udviser. Han
undrer sig over, at der i det hele taget kan gro noget derude
i en sådan jordbund. Han anbefaler forøvrigt både skovfyr og
ahorn til plantning og ædelgran til udfyldning.

Tillæg III, officielt.
1) Skrivelse fra landbrugsministeriet af 6. Okt. 1896 til skov
ridder Neergård på Vemmetofte, som da var bleven statens til
synsførende ved Ulfshale skov:
I anledning af hr. skovridderens forespørgsel af 18. f. m.
skulde man herved tjenstligt meddele Dem, at ministeriet må
anse det for rettest, at De i indeværende efterår foretager et efter
syn af Ulfshale skov til nærmere oplysning om, hvorvidt det
særlige tilsyn, som hidtil i henhold til rentekammerets resolution
af 5. September 1840 fra det offentliges side er blevet ført med
nævnte skov, måtte kunne bortfalde. Om udfaldet af eftersynet
forventer man at modtage indberetning fra Dem.
Sehested.
I Swane.
Hr. skovridder Neergård (med blyant Badens hotel, Stege).
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2)

Vemmetofte pr. Faxe, 23. Okt. 1896.

I henhold til det höje ministeriums skrivelse af 6. ds. fore
tog jeg den 12. ds. et eftersyn af Ulfshale skov for derigennem
at komme til klarhed over, hvorvidt en udskiftning af skoven
vilde berede fare for dens beståen som sådan.
Jordbunden, hvorpå skoven står, er yderst tarvelig, bestående
i en blanding af rullesten og sand; skoven er meget udsat for
alle vinde, og selve bevoxningen, der består i en blanding af
af næsten alle her i landet vildt voxende træarter, fører, dels som
følge af ovennævnte forhold, dels vistnok på grund af den med
ejendomsfællesskabet forbundne mindre energiske behandling
en ret kummerlig tilværelse.
Ved den foreslåede udskiftning vil et enkelt af skovstykkerne
få en sådan størrelse, at det virkelig kan behandles som enhed
og, uafhængig af den øvrige skov, gives den behandling, som
de forhåndenværende i alle henseender yderst vanskelige forhold
udkræver. Störsteparten af de øvrige lodders störrelse er vistnok
så ringe, at man må anse det for yderst vanskeligt at behandle
disse hver for sig, selv om de respektive lodsejere, hvad man
ej tör forudsætte, virkelig besidde de fornødne kundskaber til at
behandle skoven på rette måde. Hertil kommer, at disse små
skovstykker, der ligger fjernt fra ejerne og uden det fornødne
opsyn, idet den nuværende skovfoged afskediges og lodden bort
sælges, rimeligvis vil lide overlast af den omboende befolkning.
En udskiftning vil ikke destomindre som helhed have en
gavnlig virkning, idet ejendomsfølelsen vil give de respektive ejere
större interesse for ejendommene; men da selv ikkeforsætlige
fejlgreb her vil være farlige for hele eller större dele af det nu
bevoxede areal, idet forvandlingen til hede eller snarere gold
stenørken meget lett kan foregå, henstiller jeg til det höje mi
nisterium om muligt til udskiftningen at knytte den betingelse,
at skoven bliver forstligt tilsyn underlagt, således at såvel hugst
som kultur foretages efter den tilsynsførendes anvisning.
Det skal endvidere fremhæves, at ovennævnte servitut på
ejendommen muligvis i anden instans kan bevirke, at skovstyk
kerne lidt efter lidt samles på en enkelt hånd, og det er da
ikke umuligt, at der trods vanskelighederne virkelig her kan
drives et efter omstændighederne velordnet, nogenlunde ind
bringende og aldeles utvivlsomt i höjeste grad interessant og
her i landet enestående skovbrug.
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Gives udskiftningstilladelsen uden betingelse, er det min
overbevisning, at större dele, aldeles uden ond vilje fra ejernes
side, bliver hede eller stenørk.
(Vedlægges regning for eftersynet 27 kr. 35 ø.)
Underdanigst
Neergård.
Landbrugsministeriet i København.

[Når man sammenligner begyndelsen af denne betænkning
med dens slutning, er en indre modsigelse øjensynlig. Først
anbefales udskiftningen, fordi den vil vække lodsejernes ejen
domsfølelse. Tilsidst tilrådes dog at pålægge den indgribende
servitut i forventning om, at denne vil göre de små parthavere
så kede af et sådant regimente, at de lidt efter lidt afstår deres
lodder til en enkelt ejer. Forsåvidt der derved har været tænkt
på mig, må jeg bemærke, at en sådan plan har været uendelig
fjernt fra mig. Jeg havde i en forudgående årrække opkøbt de
grunddele, der tilbød sig, for at opnå den majoritet, som man
dengang mente var fornøden for at opnå udskiftning. Da dette
var nået, har jeg senere intet købt; hvorimod jeg ganske visst
udtalte, at jeg gik ud fra, at det offentlige tilsyn vilde bortfalde
for alle smålodderne, ligesom det efter skovforordningen af 1805
overhovedet ikke gjordes gældende overfor skovstykker på 1 td.
land og derunder. Indstillingen om tilsynet står også i grel
modsigelse med forklaringen om, at et tilsyn med småparterne
var umuligt eller dog misligt at gennemføre. Ministeriets reso
lution går da også skarpt imod indstillingen.]
Efter moden overvejelse (fra 23. Oktober til 21. December)
falder afgörelsen i skrivelse fra ministeriet til Neergård sålydende
(den er sikkerlig også tilstillet skovbestyrelsen):
Landbrugsministeriet, 21. December 1896.

Efterat ministeriet ved skrivelse til Præstø amt af 8. d. m.
har approberet udskiftningen af fredskoven matr. nr. 147 i Ulfshale og Hegningen, Stege landsogn, bifalder ministeriet herved,
at det ved rentekammerets resolution af 5. Sept. 1840 etablerede
særlige tilsyn fra det offentliges side med bemeldte fredskov
fremtidig bortfalder.
Hvilket tjenstligt meddeles hr. skovridderen under henvis
ning til Deres skrivelse af 24. Oktober d. å., idet tilföjes, at
ministeriet savner hjemmel til — som af Dem i fornævnte skri-
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velse foreslået — at opstille som vilkår for meddelelsen af appro
bation på udskiftningen af en fællesskov, at de enkelte skov
lodder underkastes et særligt forstligt tilsyn således, at såvel
hugst som kulturer skulde foretages efter skovtilsynets anvisning.
Sehested.
I Swane.
Hr. skovridder Neergård.

Idet Neergård fra Vemmetofte sender skovbestyrelsen kvit
tering for sit sidste besøg i skoven, tilfojer han:
Må jeg til slut bringe de bedste ønsker for Ulfshale skov;
den er beliggende under enestående forhold og er ualmindelig
interessant; desværre anser jeg dens fremtid for meget mørk.
Æ'bødlgst Nmgård
Hr. sagfører, branddirekteur Hansen, Stege.

Allerede under 7. Sept. 96 havde Neergård skrevet udkast
til et svar til ministeriet på en skrivelse af 8. Juli, der var fun
det i skovridder Wodschous dødsbo og nu indsendt skyndsomst.
Følgeskrivelsen indeholder en skarp betoning af umuligheden
eller i al fald misligheden ved at behandle skov under så ud
satte forhold og tarvelig bund i små parceller som vist på ud
skiftningskortet.

