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Nch! hvor lpksalig er «i den.
Der har forglemt de Dodelige- Griller!
Der med sin Qvinde, Bsger og en Ven 
I  lause D al, hvis Beek igjennem Krallet ttiller, 
Seer under sine FcedreS Tag 
S it  frie Liv flye hrn, som eN velsignet Dag,
Og nyder Maanens Sm iil, og Solen- GlandS,
Og Loerkens Morgensiag, og MpggenS AftendandS, 
Alt Jorden- Held saa fro, som det var ene han-̂

G u l d b »r g.



k .

^ n  Topografie over Wordiugborg Amt af 

en simpel Landsbyeprast, som hverken er Nid

der > Hoicervoerdighed, Consistorialraad etter 

noget Saadant! ja det vil nok blive noget 

Kjont, noget Makulatur til Krammerhusez 

men, Herre Gud! vi kan ikke alle vcexe störe, 

fornemme og hoicervcrrdige Folk; og, som det 

gik i Horatz's Dage, gaaer det endnu. B i  

maae vcrre tilfreds, med hvad vi ere» naar 

vi kun ere, hvad vi bor vcere, som duelige 

paa vor Post, som Mennefler, som dem, der 

toenke paa det Tilkommende, og bruge det 

Noervoerendc, som Fornuftige.



IV

Gjerne künde bisse Blade have henhvilet 

j Skriverpulten blandt saameget anhet; men, 

da jeg nu i Z5 Aar har vceret her i Amtet, 

og jeg mcrrker, at Ingen vil tale om den 

fkjonneste Egn i Sjoelland, der kan satteö i 

Ligning med Kysterne af Svendborg, Weile, 

Ploen, Kiel og Eutin, saa frcmloegger jeg 

herved et Udkaft til en Topografie over bette 

sydlige Amt i Sjoelland, og bcgynder ferst 

med det Sogn, hvori jeg er Prast nu i saa 

mange Aar.

Skulle Afsoetningen af Skriftet blive 

saaledes, at Forfatteren kan lade det svrige 

Manufcript trykke over de andre Sogne, da 

fial Fortfoettelsen megct snart foretages; Er

labe vil jeg ikke, men jeg onfker ei Heller na

gen stör Fordeel, naar Skriftet er farbig fra 

Pressen; og paa denne Scetning beroer det, 

om denne Topografie skal have flere Hefter;



V

men i det Hele formoder jeg ikke, at.Amtets 

ganffe Beflrivclse flal blive betydelig meer 

end et Alfabet. Subscription har jeg ved 

Mine nu tolv udgivne Skrifter aldrig anmo- 

det om, yg ei Heller ved dette; thi ere Soet? 

ningerne almeennyttige, gives nok Kjsbere, 

og ere de det ikke, da fortryde som ostest 

Subscribenterne at de have ladet sig tegne og 

nu tvinges til at modtage det Trykte.

Jeg vil vcere enhver sagkyndig Mand 

taknemmelig og forbunden, om Han vil un- 

derrette mig om mutige Mangler eller Urig- 

tigheder i diffe Blade, da jeg med megen 

Velvillighed vil afbenytte de bedre Oplys-- 

ninger, som gives mig, og tillige, om det 

hillades mig, navne den Mand med Agtelse, 

som har veiledet mig til det Rigtige i Tvpo- 

grafiens Fvrfatning.



Om Ewerdrup Prcrstegaard har jeg tkte 

prevet noget af Betydönhcd, for at undgaae 

den Bebreidelse om Egoisme; men den der 

kjender Stedet, veed hvad jeg har gjort, og 

de, der ei kjende det, ville ansee Beflrivelsen 

over det Hele som Pralerie; altsaa Eftertiden 

pal maaflee takke og erindre diffe Liniers

F o r  satter.

Ew e rdru p  Prcrstegaard ,
Zote August 1818.
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V^werdrup Sogn i Prastoe Amt har en betydelig 
Lcrngde,  ̂ M iil, men paa sine Steder neppe S 
eller  ̂ Mril bred. Det graendser mod Norden til 
Prcrstoe Bugt; bvor de mange Gtrandhuse ere be» 
liggende, ril Roholte Sogn; mod Dest og Nord- 
vest til Toxw«rd og Kongsted Sogne; mod Syd- 
dest, Vesten og Syden til Nestelsoe, Hammer og 
Sneftre Sogne. Det har mange Banker, Dale, 
Skove, Bustatser, Sser, Boekke, Moser, en Aae, 
Tsrvejord, Mergelgruber; en UtalligMamgde Steen, 
hvoras nogle have den Gtorrelse, at deraf ere ud- 
hngne Ledestolper og Trapper. Men iblandt alle 
Stenene udmarrker sig den störe Offersteen paa 
Krymplinge Mark, der hviler paa fire andre i den 
Hside, at man boiet kan gaae derunder. Den vür, 
som saa mange andre, bestemt til Krndtsprärngning, 
men ved min Anmeldelse derom til Oldsagernes 
Commission, har det Kongl. Danffe Cantellie nn 
ved Skrivelse til Amtmanden lyst Fred oder bette 
fjeldne Minde6m«rke fra -Oldtiden; jeg har da og 
indsendt Tegning derover til Commissionen. Paa 

A L
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Dogesse Marker er der saa ntrolig en M«ngde 
Steen, omtrent af ek ?Egs Srorrelse, at de 
umuelig kan afpilles, foruden de meget storre og 
mindre der ere anvendte til Steeng/rrder. Og da 
Prasten har sat mange hundrede Favne Steengjer« 
der, saavelsom vg hvar Bonderne haue sat/ og 
lsarr Herregaarden Bekkeskov, saa kan man deraf 
slutte, hvilken grcrsselig Mivngde Steen som fore- 
fandtes, hvoraf mange ere krudlspr«ngte, og inde- 
holdt 12-18 Lies.

Ewerdrup Cogn har Z09 Tdr. tiendeydende 
Hartkorn, men deraf er nu 12 Tdr. mdtaget til 
Elovplantning. Noget af Hartkornet er saare 
godt o'g det bedste i Egne» i Henseende til Tien- 
den/ men alter noget saa ringe og maadeligt, at 
en Bondegaard i Himmestrup paa 5 Tdr. svarer 
kun 1 Tiende 1 Td. Byg og 1 Td. Havre. Men 
Han, saavelsom andre saadanne hoveriegjorende 
Bonder, kan ikke dyrke og ploie der Areal de ha- 
ve, lhi de holde hverken Karl eller Pige, men 
Huusmwnd og en halvvoxen Dreng maa passe 
Marken, imedens Manden selv er til Hove.

Virkelig har Dekkeskovs Godses Bonder tem« 
melig gode Jorder, og de varc komne ret godt i 
Stand r Baron G e l byeö Ttd, da Hoveriet var 
taalelig, men nu ere de flesie faltige og kan ikkr 
dyrke Jorden som de burde. Gisselfelde GodS



5
her i Sognet e.e og hoveriegjorende Bsnder, de 
staae og for 5 Tdr. Hartkorn, men deres Macker, 
Qvwg, Hefte, Gaarde og Dogne vise og at Hove« 
riet ikke kan ftge dem meger, da det meste er be- 
stemt i Penge.

Ewerdnw Sogn har 8 Byer, deriblandt er 
Dsgesse 12 Gaarde, som habe hver 6 Tdr. Hart
korn; deres Iorder ere Banker, Dale, Skovlodder 
og Engstykker; de flesie siaae sig godt igjennem, 
avle ffjsnt Korn, ere alle i temmelig god Forfat- 
ning, iftrr ere de, som ere udflyttede fra Byen ved 
Udskiftningen for nogle Aar siden, bleven tildeelS 
velhavende, ikke just paa liggcnde Penge, men paa 
smukke Hefte, godt Qv.rg, faa, men gode Faar, 
ftore Gviin og Smaa-Fjerkreaturer, som andre af 
Fordomme have afffaffet; og naar man feer hvad 
Udflyttcrne foretage sig med Gteeubrydning, Dand» 
grsster, sure Enges Forbcdring 0. s. v., faa bsr 
man agke og rose deres Flid.

Stärlinge Bye, den ere 2 af Gisselfelde 
Gods, som ere vel hsit ansatte i Hartkorn, iiL- 
sien 9 Tdr., men de kan ei give saamegct i Tten. 
de, som andre paa 5 Tdr. i Naboebyerne, dog 
avle de godt Korn og ere strcrbsomme fllttige Folk ; 
4 Selveiere, hvoraf et Par atter har udparcrlleret 
deres Marker i mindre Lodder. De have alle by^ 
get godt, og smukt forbedret Markerne» anvtnv-



6

Moierne til Torvestjoermg, afhugger de mange 
gamle Trarstod og opfert mangfoldige Steengjer- 
der: men det er vansteligt nok for nogle at ud« 
rede Rentepengene til Holmegaard, hvortil de for» 
hen vare hoveriegjorende, endstjsndt de erholdt de« 
res Saarde for 10-^12 Aar siden for en meget mo
derat PriiS; men det vär for det meste Skovlod- 
der, der fordrede meget Arbeide for at srtte dein 
i Stand til at dyrkeS. Selveierne have bygt 
Hufe paa Udlodderne med Jord til hver, anlagt 
gode Deie, plantet megen levende Hegn, og op- 
eistet endeel ung Skov.

Krymplinge Bye z Gaarde af 7 Tdr. Hart« 
körn hver, Selveiere; om dem kan sigeS det selv« 
samme som om forrige Bye. De have bygt me
get smukke Daaningshuse, opsat mange Steen
Herder, anlagt gode Sluler, og i den gjennem« 
lobende B«k findes mange Krebö, som de tillade 
andre at fange, da de ei selv gjsre noget ud af 
sqadant Suul. De ere alle tre agtvwrdige, due- 
lige, stikkelige Bonder, som kan betale Renter og 
hvad de stal, da deres Iorder ere meget frnglbareE 
Jeg er for det meste aceorderet i Skjeppen med 
hver Mand i Gognet; men jeg veed det Aar, at 
een af bisse M«nd har givet i enkelt Kirketiende 
roz Neger Byg, saa man deraf kan flutte sig til 
hanS Avling; fandt er det, de saae ikke wegen
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R«g etter Havre/ men kun Byg, B«klgf«d vg no» 
c Hvedc. Kloveren dyrkes der med Hcrld, og 
de have ffjonne Hefte, smukke Dogne og Seletsi/ 
og k crde ftg meget smukt svm Bonder.

E-verdrup Bye har 6 Gaarde, de tre af Gis« 
selfelde Gods, de lre Selveiere, hvoraf er Par 
arrer har udparcellerer i mindre Stykker vaa 2, z 
Skpr Harlkorn; men fejl er der, naar en Lod er 
mindre end i Td. Hartkorn, thi da kan ingen He« 
sie holdes paa saa lidet Areal, og ffal man Leie 
til al Plsining, etter saae til Hälften, da daer 
Agerdyrkningen ikke meget. Der er derfvr noget 
tilbage for disse Selveiere, 'der etters have faaet 
dereS Gaarde for flere Aar siden, og kun betalt 
en ringe Capital derfor. Iorderne til Byen ere 
etterS gode, just ikke med de bedste, thi Banker, 
Dale, Enge, Ekovjord og Tsrvemoser ere afvex« 
lende mellem Hinanden. Paa Byens Lod ligger 
Lunden, en indhegnet Skov, der tilhsrer Gisset« 
felde; deri er den bekjendte Ewerds Trav, en for- 
dums Noessekonge, hvoraf Byen og flere Steder r 
Omegnen b«re endNu Navn. Denne Grav er en 
lang R«kke af hoie Kampesteen, og Almuen for« 
taller, at der gaaer Spsgelftr ved Midnatstider, 
da en Skat er der jordet med den gamle Ewerd.

Endeel Hufe ere i Ewerdrup Bye, der tithore 
tildeelS Raadegaard, tildeels Belkeffov, etter ret«



tere Kirken, sein ligger midt prra Gaden, og har 
Hufe paa dens Fortoug.

Raadegaard ligger strax uden for Byen, en 
sior Gelveiergaard af 12 Tdr. Hartkorn og 8 Tdr. 
Gkovstyld, med en Molle og nogle Huse, den ko» 
siede for io  Aar siden zyooo Rdlr.» men Skoven 
er betydelig, Iorderne ikke med de beste, Bygnin» 
gerne ret kjonne og störe. Desuden ligger til Venne 
Gaard i ncrste Sogn en 17 Tdr. Hartkorn, frie 
Hovedgaardstaxt, som er tiendefrie, men har og 
wegen -Over- og Understov, og endeel Fisteparker, 
der indeholde Karper, Guder, Aal og Karudfer. 
Motten har derfor fra bisse Parker Dand ncesten 
hele Sommeren, og har forhen ixvret anseelig; 
men nu har den ingen Iord, tun en liden Have, 
og svarer derfor kun 50 Rbd. N. D . aarlig; men 
Qvoernen og Hjulet og det hele Dark er kun lidet, 
faa Mölleren ikke künde leve, dersom Han ei tillige 
dar en god Tommermand og Cnedker.

Ewerdrnp Prsstegaard, Degnebolrg, Skole og 
Kirke ligge i Kirkebyen, hvorom mere siden for 
hver is«r. Paa Byens hsie Banke stod et Soe» 
marrke, en stör Bsg, som for nogle Aar siden ned» 
siyrtede. Paa denne Banke künde man fee Bom» 
Herne da Kjobenhavn var beleiret, og fee den tykke 
Rog r8o», SkjertorSdag; thi i lige Linie oder 
Stranden er Hovedstaden kun 6 ä 7 Mile herfra;



nogle meget dybe Bakke og Pracipkcer ere feevakt 
dige for den der ellers ikke kjender saadant.

Taageskov Bye bestod for af 4, nu kun af 2 
Gaarde, tilhsrende Gisselfelde, da en Forvalter 
derfra har faaet de z i Arvefaste og deraf gjort en 
stör Gaard med smukke Byguinger, isar Lade og 
Stalde; men der kommer not lkke meget ud af 
selv at drive saa betydelig en Gaard med Tjeneste- 
solk, naar Husbonden selv boer i Nestved, og kan 
paa en Del af 2 Mul neppe komme der engang ugent- 
lig. Byen har mange Jorder efter Hartkornet, og 
er stört Overdrev, Axelwed/ hsrer dertil, som for 
bestod af kyng, Muldvarpeffud og sure Enge; uu 
er det optaget til Dyrkning, og bygt derpaa nogle 
Huse; men naar Iorden kan faae Gjodning, bli» 
ver den nok frugtbar, chi den har hvilet i flere 
Gekler. Der boede en Huuümand, som nu er dod, 
Knud Hoi, der saae ud som Han ikke künde taste 
til 5, og haldede med Hovedet, Lalede lidet og 
uforstaaelrg, men var en sior Kunstner; Han gjorde 
meget nette og starke Kurve, Sold, Salder, astu« 
nede Skind, dreiede, snittede, bsdkrede, fangede 
Kramsfugle, opelstede og plantede Traer og Kisk« 
kenurter, byggede selv det nieste af stt HuuS, tak< 
kede, murede 0. s. v., og aldrig var Han ledig,, 
saa Han var temmelig formuende, forresten en skik, 
kelig, redelig, chustelig Mand. Paa denne ByeS



Marker er wegen Under« og Overskov, endeel gode 
Torvemoser: her ere mange Huusmcend og Inder« 
ster, som alle have Iord, og har ingen Danstelig. 
hed fvr Ildebraendftl, da der idelig nedfalder saa 
Wange Grene i ^kovene; her ere da Skomagere, 
Ekrcedder, Glarmester, Garkner, Tr«ffoma.nd, Bod- 
ker, Spillemtrnd, Green scrrtere o. a. fl. Iorderne 
til Byen ere just ikke gode, da det meste er opryd« 
det Skov, men kan blive frugtbare ved Fvrnuft 
vg Flld. Derimod haves skjonne GrceSgange for 
Qvreg og Faar. Nogle icrc>o Favne Steengjerder 
ere her satte, og endeel Steen ere og nu opbrudte 
til samme Bestemmelse.

Staunstrup Bye bestod af 6 Gaarde, som 
Baron Selbye tildeelS opbyggede, men tog een til 
Herregaarden, vg kaldte den Nyeprsve; enhver be« 
flaaer af 5 Tdr. Hartkorn, have stört Areal, men 
Skov, Moser, Banker udgjore en betydelig Deel, 
vg den dyrkes og kun til Tarvelighed, og det af 
siere Aarsager. Her er en Molle, som forhen var 
indbringende og havde betydelig Maling, da Mol. 
leren levede godt og opdrog 12 Born anstrrndigen. 
R n  staaer den for det meste stille, da man hellere 
kjorer L M iil längere bort for at faae malet, som 
er Tilfaeldet med Byemarndene selv. Fra Molle
Lanken er den sjeldne ffjonne Udfigt over Gtran. 
den til Iungshoved, Moen, Prsflse, StevnS Klint,



Amager o. s. v. Haltige ere de flesie Gaardmand; 
derimod oni de niange Huusmaend kan ikke ftgeS 
bette, da de rjene Bonderne, som drsit maa betale 
dem, om ikke med Penge, saa Naturalia. Her 
ere gode Torvemoser, wegen Underskov og nogen 
Mergel, som dog ikke afben da Bonden ei 
kan faae Tid til at anvende den. GrarSgangene 
ere gode, saa Qvirg, Faar og Smaakreatnrer tri« 
ves fortrinligen. Bedre Hefte end tilforn haveS 
nn, og de mange Sviin  ere afssaffede, saa nu tun 
holdes de fornodne til Huusholdningen, «den naar 
der er Olden, da et Par mere. ,

Hammestrup beftod af 6 Gaarde, og om dem 
gjeldcr der i det Hele, hvad der er sagt om Staun« 
ftrup. En Gaard blev kaldet Breynegaard og fik 
2 Lodder, i Alt 8 Tdr. Hartkorn; det vorige Hart« 
körn, da hver Gaard havde ;T d r. for, blev deelt 
til de mange Servierende Huusmcrnd, som hver har 
en ftor Lod, og maa svare foruden Skatter, Uge« 
dage o. s. v. til Herftkabet og Penge for Iorden. 
En Gaard blev forpagtet til en Skotlcrnder, som 
dyrkede mange Kartofler, saaede derfor ftldig Rüg 
og Byg, men fik tun maadelig heftet, da det 
maatte staae en Maaned efter NaboerneS Korn for 
at modnes, og blev folgelig vm Natten vdelagt af 
de löse fremmede Kreature. Gaardene ere opbygte 
og udflyltede af Baron Selbye, men nu er det



vanffeligt nok for den sättige Bonde at vedlige- 
ho!de dem. En driftig, flitlig Mand blev i Byen 
da de andre udflynede, Han opbyggede selv sin 
Gaard Tid efter anden ret kjen, men Han havde 
kun liden Nytte deraf, da et Trce i Stoben ved 
Fcrldingen knusede '-ans Hoved. Jeg savner Venne 
brave Mand i fiere Henseender, da Han künde lcese 
og ssrive, og godt bestyre sin Bestilling som Fat« 
tigforstander. Den ydersie Gaard der i Byen og 
Eognet er N. Larfens; Hans Lod sircrkker sig ud 
mod Roholte, vg derfra til Windbyeholt har man 
kun z MM.

Engelsirup Bye 9 Gaarde, hver paa 4Z?d. 
Hartkorn; de 2 ere Hoveriebsnder til Bekkeskov, 
og staae sig stckkelig godt, da deres Iorder ere 
frugtbare og Arrealet betydelig, de ovrige 5 ere 
Selveiere; hver Gaard har kostet 900 Rdlr., og i 
aarlig Afgift svareS til Duebrodre-Kloster i Roes- 
kilde 8 - ie - lZ  Tdr. Dyg efter Kjobetiden, mindre 
for, mere nu end ifjor. De 2 tilhore endnu dette 
Kloster, som gamle Fastere, og svare kun til Stif. 
telsen aarlig 6 Rbdlr. S .  D ., et kam, en Gaas, 
en Snees ZEg, og ere frie for al videre Hoverte, 
ALgt og Arbeide, og dog ere de tilbage for Selb« 
rierne, som mag levere faa mange Tender Bvg 
aarligen.

i r



I  Engelstrup er en Almueffole opbygt ret 
kjon af Baron Selbye 1799, hvortil ligger 5 Tdr. 
meget god Iord. Den gamle Skolelarer, som nu 
har varet der i 36 Aar, har nu faaet en Sub
stitut.

Flere Byer ere der da ikke i Sognet, som da 
nu udgjor ialt 46 Gaarde; men 12 Hufe ere ved 
Stranden tat ved Bondebyen der gaaer fra Wind- 
byeholt til Wordingborg, de leve meesi af Fiskerie, 
da her faloer meget gode Sreder, S ild , Flyndere, 
Aal og Aborrer, som afsattes til Prastse, Rei
sende, og isar den agende Post, og af nogle sät
tige Inderster der bares herop i Landet, men da 
koste Fiskene noget meer, isar har inan de saakal- 
dede Roffebstter, störe rogede Flyndere og den gule 
rogede S ild  og spegede Areder meget nydelige. I  
Bakterie der gaae til Stranden fra Helvedes Molle, 
som nu er smuk bygget og har «asten alrid Dand, 
sanges de behagelige og sjeldne Foreller, og nogle 
mindre Fiske af en guul Farve. Ded Stranden 
boer en duelig Baadebygger, som ogsaa ernarer fl- 
ved Snedkerarbeidr, men Han befaner sig ikke med 
Fiskeriet. Forresten ere de alle enroullerede Soe- 
Limitter, og mange af de aldre have varet med 
1801 og siden paa Kanonbaadene; andre have 
gjort lange Togrer som befarne Mand til Spanien, 
Middelhavet, Ost- og Vestmdien, men vende altid



til deris Hjemstand og ernarre sig af Frsseriet om 
Ssmmeren, og om Mnteren med at stange Aal 
langt ude paa Engten, men nogle vove sig og i 
Kare, thi meer end engang i min Tid ere flere af 
StrandhunSfolkene fornlykkede, is«r om Vinteren 
paa I is .

Nogle enkelte Doliger findes som Skovfoged, 
Hufe, saasom i Lunden, i Hestchaven og flere Ste^ 
der; de havc alle et lidet Varnge. Og 6 Hufe sin» 
des paa Bullet, et bjergagtigt Overdrev paa hiin 
Side af Bogesoe Aae, langS med Steenssoven, 
henimod Nestelsse Sogn; de have lige saa langt til 
Kirken, som Strandhusctte, L Miil, ja längere, is«r 
om Sommeren, naar de ssat folge Kjsreveien.

Bekkessov i Eiverdrup Gogn er en meget gam» 
mel Herregaard, bekjendt i de fordumS Dokument 
ter fra det t6de Sekulums forste Tider, og har i 
en lang Rcekke af Aar vrret beboet af de adelige 
Kannlier: Urtte, Skinkel, Ltndenac, Marsviin, 
tzriis, Offenberg og andre flere, hvis kiigkister 
hvile i KirkenS Capel, tilligemed Iustitsraad 
Munthe og Generalfissal Smiths. Paa Capel- 
lets Vag seeS et Epitaphium over den ulykkelige 
Landsdommer Becker, som 17^8 blev myrdec af 
Bekkessovs Bonder — og Han var dog en god Her, 
remand ; Han flog ingen, lod iNgen ridr Trachest, 
eller s«tte i Hüllet; Han lod ingen arbeide for Re-
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siance, ever fkikke til Slaveriet — kort, Han gjorde 
inret utilborligt; men Han vilde indfore et taaleligt 
Hoverie, da Godset for var KongenS, og Bonden 
da s ie for Hoverie. — Hosten begyndre, Bonderne 
vare uvillige og krevne; de lagde over med hver« 
andre, at, naar Becker kom ridende ud til Hoe- 
Engen, vilde de jage Ham dort. En mrsviiS Kart 
begyndte paa det Overlagte ; Becker havde en tynd̂  
Qvist i sin Haand, vg snarrlede denne Drisiige over 
Fingrene, da Han svarede sin Herre uhsvist; Kar
len vendte Hoetyven, og med eet S lag  siyrtede. 
Han Becker af Hesten. Alle stimlede tilhobe, som 
vare paa Engen/ vg gav den nedstyrtede Mand 
hver et S la g  med River, Hsetyve, Tagreeb, Hoe« 
vcrvle o. f. v., paa det alle skulde vwre lige deel- 
agtlge^heri. De kastede det mishandlede Legeme 
paa en Hsstvogn, og fulgte alle i een Skare til 
Borgergaarden Med en indbildk Triumph og Geier. 
Ester en lang Proceö blev en halv Snees Stykker 
henrettede; ligesaamange kom i Staveriet, og meer 
end dobbelt saamonge t Tugthuser paa kortere og 
längere Tid. Herved mistede Godset en Mcengde 
Mennesker, saa man Maattt fammenffrabe Krethi 
og Plethi/ for d-rMed at besattte de ledige Gaakde 
og Hufe. Fra denne Periode af reifer sig Bekke« 
stovs Godses elendige jammertige Forfarning, og 
rndnu for ett Snees Aar siden var Tilstanden



iblandt Almuen ikke, fom den tankende Mennessei 
ven künde og burde snsse.

Paa mine Reiser/ paa denne og hiin Gide 
Elben / har jeg kun fundet faa Steder der künde 
vvertraffe Bekkessovs Hovrdbygning i Elegance, 
Smag og Darighed i Muurarbeide. Geld fra den 
sverste S a l er der en sjelden ssjsn Udflgt over 
Hsterssen til Moen, Stevns Herred og Amager. 
De feilende Skibe vife fig ofte for Aiet, og Fisser« 
baadene lang- med Strandkanten give Aiet et sjel- 
denk smukt Prospekt. Z  Tordenveir er Synet over« 
rassende; Lyngliintet ssues langt fjern i Sstersoen: 
den rullende Torden fremsuser over lave Dussatser, 
de hoie« e Bogetoppe, og trakker op over Horizonte«, 
da den fordeler sig paa begge Gider; Gluntetgjen« 
tages, Regnen nedsiyrter sufende, Stormen fsr- 
uger BulderneS Kraft; den stolte Hovedbygnin- 
siaaer urvkket under alle bisse Naturbegivenheder. 
Uveiret fordeler sig; de grsnne Enge og Skoven- 
forssjellige Grupper, viser nu Dirkningen af de» 
vrlgjorende electrisse Kraft; og fra denne Hoide, 
paa 2 Stokvark, ar betragt- Uveiret ud over Stran- 
drns Overfladr, kan Pennen neppe «dtrykke, kun 
Phantasien er isiand til afbilde bette siore Emne, 
dette magelose Syn.

Hvad Indretningen indvendig i Bygningen be- 
trassier, du er den fuldkommen herssabelig i alle
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Dele; jeg vil blot narvne den störe S a l,  der pry» 
des af en kysekrone fr<i Dresden, der har kostet 
meer end jeg tsr bencrvne; tvende prcrgtige Kami- 
ner af poleret Staat, indfatcede i Iralienst Mar
mor, paa hvis Piedestal staaer tvende Figurer af 
Bronce i Legemsstorrelse, nemlig Venus og Psyche, 
og Ilden brcrnder af Steenkul paa Arnestedet af 
udenlandst Fidtsteen. Alle Skorstenene ere usyn- 
lige i Vcerelserne, da de drages igjennem Skille« 
rnmmene til Lostet. I  hvert Varelse er en Klok« 
kestrcng, og naar derpaa ringcS, vise de hsnqende 
Klokker i Kjelderen, efcer deres Devoegelse og Nunu 
mer, hvorhen Dommesiikken bor söge efter der givne 
Signal, og til hvad Varelse.

Alt Regnvandet fra Taget og Gpildevandet 
fra Vasten i Kjokkenet ledes ved Render under 
Iorden, for at glve det Astob langt borte fra Hu  ̂
set. Men hvo kan opregne alle de Beqvemmelig- 
heder, som findes i denne stionne Bolig, der robek 
Dygherrens Smag og ganste 5rundssab om et em 
gelst Dillas Anla:g, da Konst og Natur saa hcrldü 
gen har forenet sig for at vise noget stjsNt.

Udenfor Hovedbygningen er et Anlcrg afPlan« 
testole af manae europcriste Trcrsorter: Gran, Ap« 
pern, Acasia, Lcerkerrwe, Kastanie, Valdnodöe, 
Ekjersmmne, stört Buxbum, Taxer v. a. d.

B



Hgeoverfor Bygningen, i naturlig Bustatfe, 
ligger den meget elegante Hestestald, hvor alle Ind- 
retninger ere saa gode og hensigtsmtrsstge, som 
künde forventes af Bvgherrenö dyrkede Smag. 
Vandspringet er ledet til Hestestalden, og Spilde« 
vandet derfra lober ind i en indlukt Honsegaard, 
hvor alle Fjerkreature opfodeS til Huusholdnin- 
genS Nsdvendighed.

Ligeoverfor er opfsrt det sinukke BillardhuuS 
med fladt Tag og fritstaaende Piker, broncerede i 
dorist Orden med Soiler ved Giderne. Bag ved 
dette en indelukt Brcrndegaard, hvor der er PladS 
til Arbeidsvogne og en lukket Remisse for Stads« 
vogve. I  Hjornet af samme er indrettet Dand- 
huse for den hsiere og lavere Klasse. Det Hele 
taber sig i stsrre og mindre Buskatser, og i en 
Allee af gamle Linde, der forer ned til et stör Ba« 
sin, der er Opholdssted for forskjellige Fiste. Og 
al denne hele OmkredS kan fra Daaningsvcrrelserne 
af overstlleS, ligesom Hiet har en viid SynskredS 
ned oder Haven, Orangeriehuset, Drivhuset, For- 
pagterboligen, den gamle Ladegaard, Qvirgstaldene, 
Smedien, Malthuset, Kornmagasinet og den lange 
Allee, som lsber ned til Landeveien ved Stranden.

Bekkestovs Hovmarker ere inddeelte i 12 Lod- 
der; nogle meer, andre mindre end 50 Tdr. Land 
geomelrrst »Maal. Besartningen er rzo Loer, 40
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Ünqhoveder, 50 Sviin/ 24 Faar, 20 Heste; mett 
alle disses Antal kan foroges til mere end en Fjer  ̂
dedeel, naar alle Markerne blive opdyrkede meS 
den nu begyndte folgevtrrdige Driftighed.

T«lffe. og Hakkelsemastinen er bygt af Johlt 
Rastrich fra London nred megen MekaniSme og 
mange Indretninger. Men jeg har seet simplere 
Tarrstemastiner ved Hamborg, i Fyen og paa Bür- 
rebye her i Noerheden, som koste mindre og udrettL 
det samme ved farrre Hcender. Her ttrrsteS daglig 
Zv Tdr. Korn, og derved ere Bonderne fritagne 
for at sende Folk daglig paä Loen imod en taalelig 
Betaling.

Gkovene ere indfredede og i ypperlig Stand, 
omhegnede med Gteengierder, og der er saamegeit 
ung Opvcxt af Bog, Eeg og Elle- foruden Hes
sel, Ast 0. s. ü., og jeg formoder sammeö PniS 
vil om en Snees Aar vaere To. Gulo, og fsl, 
gelig haver hele Bekkestovs GodS, der bestaaer af 
45 Gaarde og tre Gärige flere Huse, alle Korn- 
markerne, de anfeelige, tildeels pragtfulde Dyg- 
mnger, det meget fordeelagtige Strandfisterie (naat 
Ereren blot ansatte sagkyNdige Folk i Strändhu- 
sene), den stimme Jagt, de Mange Torvemoser 
0. s. v., alt dctte haves da for nogle faa ivoo Rdlr.- 
bekraglet til nuvoerende Indkjobspriis; ihr vel har 
Bekkestov 1739 kun kostet 12000 Rdlr., og t Aä- 
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ret Igo? over 2Z Td. Guld, men dog er dens 
Darrdie fandere oa sikkrere nu for den hsiere, end 
fordum for den lavere Priis: chl nu er det Hele i 
saare skjsn Stand/ og Baron Selbyes Errndring 
vil her larnge vedvare/ da Han har gjort saameget/ 
isoer til Agerdyrkningens Fremme paa Hovmarker- 
ne, og til Bondestandens Opkomst og lykkclige 
Forfatningi men Han har tildeels gjort det ved 
den brave Forpagter.

Paa Bekkejkovs Marker blev der dyrket me, 
gen Turnips/ Kartofler/ Kaalrabi o. d. l.; men 
Körnet, iscrr Vtntersard/ blev derfor noget sildig 
lagt i AgereN/ til Skade i flere Henseender. Nu 
dyrkes Jorden paa sadvanlig Maade/ efter denne 
Egns Scrdvane og efter Agerens Beffaffenhed, og 
den mrrvarrende Eier/ Justitsraad Smith, har 
virkelig gjort meget til Markernes Forbedring/ 
is«r ved sin brave Forpagters Medvirkning. Han 
har og meget repareret Borge- og Ladegaarden, 
samt opfert en sardeles smuk Forpagterbolig, der/ 
hvor Fontainen fordum stod/ og opfyldt Alleeveien 
ned til Stranden/ hvor der er opmuret to svarra 
Prller og en Jern Gitterport/ hvori er indsiobt de 
Bogstaver: Bekkeskov/ som ere forgyldtt/ da 
Gitteret er malet med fort -Oliefarve.

Hauen er endnu i god Grand; men nogle af 
de kostbare Znoreramger fsr/ ere nu indskr«nkede/
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saafom de murede Rsr under Jorden til at lede 
Därmen ind i Orivehnset o. a. d. Men de smaa 
Templer, Broer, Kafkader »den for Haven i Lyst« 
ftoven ere endnu vedligehsldte, og de forstjellige 
Udhugninger, der danne Perspekliver og ere kaUicis 
opticr, ere seevccrdlge: thl vel ere skionne Udsigter 
ved Ploen, Preetz, Colding og Svendborg, men 
her er noget overraskende: at skue Hsterssen og 
Skibene, de fjernere og narrmere Her, Odder, 
Bugter; ved at ffue saa mange storre og mindre 
Skove, Backke, Dale, Bjerge, smaa Hufe i Bu« 
ffalser, störe Herregaarde langt borte, mange Kir« 
ker, Prcrstse Bugt, enkelte Byer, den störe Lan, 
devei o. a. m.; og nu, naar den riye anlagte Dei 
fra Kjsge til Wordingborg bliver fcrrdig, kan man 
fra Bekkeffovs Bygning oversee de fleste Reisende 
derpaa. Nogle «rvsrdige gamle Egetrarer og Böge 
staae uden for Haven og fredcr oder de mindre 
Landers og fremmcde Duskatser; og i Narrhedcn af 
Gaarden ere smaa Bcrkke og dybe Pracipicer, som 
NsrdmLNd stge at have Ligning med mindre Fjelde 
i deres Land. Det er og af disse mange Brrkke 
og Skove at Gaarden har sit Navn; thi elterö 
vil nogle sige at den gamle adelige Familie Bek, 
som boede der omtrent r6ov, har navngivet Sre, 
der. To Iomsruer boede der tilsidst, og ligge be- 
gravne under en meg?t stos Hs^n, med en under.



hg Dragt og Z2 Ahner, lige for Alteret i Ewer« 
drup Kirke.

Bekkestov er en god Eiendom, og har stikke, 
hg frugtbare Marker; men den Mand, som stal 
forrente hele Kjobesummen, kan neppe have de 
fornsdne Indtagter af Landgilde og Forpagtnin« 
gen, stjsnt Gaarden har fuld Hoverie af 46 Bon
der, hvoraf 19 ligge i dette, de ovrige i andre 
Sagne: dog Jndtcrgten for Eieren kan og gjsreS 
aarlig af den temmelig störe og stimme Skov, bvor 
der kan udhugges hvert Aar for mange Penge 
uden synverlig Afsavn, da der er en stör Moengde 
Ungstov, og is«r er den saa tyk og t<rt i Hesteha- 
den, ac man ei kan trange fig derigjennem, som 
og er Tilfceldet stere Steder pan Marken og God- 
set; men ved den nye Landevei til Kjoge, der gaaer 
over Axelwed, har Bekkestov maatret udhugge 
mange tildeels störe Tra!er, og de sicre Barkke, som 
gaaer igjennem Hovmarken i Snegleform, og ak- 
giver adstiüige dybe Prarciprer, tjene og til VandS 
Afledning fra de paagrandsende Agre, thi Fiste 
haves ei deri uden blot Foreller, og ved Udlobet r 
Stranden kan man ved Helvedes Mslle underti« 
-en fange nagle Hreder og Gjedder.

Paa Bekkeffovs Marker ere nogle Gruber med 
Mergel, men det er just ei af den bedste So rt, da 
de indeholde en M ngde Saqd og Kalkpattikler,
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dog er den altid gavnlig at ligge paa Ageren, 
som frugtbringende.

Tilforn har her varet et betydeligt Teglvarrk, 
og i samme brandte man de mange Steen, som 
den gamle Munthe byggede Laden og Stalden med, 
men nu blev det ei brugt, da man ansaae det for 
kosibart at benytte sig til Teglvarrket af Br«rnde, 
og med Torv veed man ikke Omgangsmaaden, som 
ved Flensborg og Ekkernsund; men Stenene, endog 
Tagteglene vare meget gode, og have nu siddet L 
Muren meer end 50 Aar. Endnu troer jeg, at 
det var en fand Fordeel for Bekkestovs Eier at 
drive Teglvcrrket i det Store, da Ovnen for laae 
t«t ved Stranden, hvorfra der er god Udfsrsel 
med Skibe, der kan lobe ind i Prarstoe Bugt.

Men den der har Penge, flipper naturligviis 
nemmere at lade en Laiming Muursteen komme 
fra FlenSborg, naar samme behoveö, end selv at 
«nlargge et Teglvarrk; thi her i Egnen er der tun 
laae, der veed at behandle altmg paa den simple 
oz dog indbringende Maade, som i der Slesvigske, 
ox hvor faae veed at anvende Torv til Mursteens 
Srsndmg. Skulde man da have en Teglbramder- 
nester fra det Flensborgffe, og forffrive Ham her 
til, ville Han jo sagtens have en anseelig stör Lon: 
og blev Han missornoiet og der kom en Kurre paa 
Traaden, forlod Han hele V«rket, og hvo ffnlde

2 Z
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da fortfartte Hans Planer og Anlccg? thi saadan 
som jeg har seet her i Landet at der slteS Leer, 
siryges Green, besseres, fcerres i Ovncn, br-rn« 
des og behandles i der Hele, er et moisommeligt 
og kostbare Fvretagende i Gammenligning mcd 
samme Arbeide og storre Fordert i det Thorning« 
lehnske.

Ewerdrup Kirke er meget udpyntet og for« 
bedret i nuvarrende Patrons (Smiths) Tid, som 
har anvendt betydslige Udgifrer p^a sammeS 
Jstandscrltelse. Den har endnn sit Blyetag paa 
begge Gider, Taarnet undtagen, hvorfra Blyet 
«edstyrrede for nogle Aar siden, og Steen blev 
igjen oplagt. Net og lmuk er den indvendig, med 
et Putpitur for Dekkeskovs Herskab fra 1680. El 
siort Capel til Ligene, hvor mange adelige Per so 
«er, unge og gamle, hvile t pragtige Kister. Om 
trent 1796 tod Kirkeeieren, ConferemSraad Mor 
genstjerne, Capellet ombygge vg oppynte, lagd» 
svoere lange hugne Steen i Milderen, bekosicde et 
Messing Lysekrone m. m., alt i den Hensigt, tt 
Han, Frue og Born ville hvile der vmsider» mm 
Han folgte Oekkeskov, flyttede til Hillersd, og da 
Han doöe, var Forordningen udkommet, som for« 
byder Ligene at indsitteS i aaben Begravelse, Han 
maatte da jordes blandt andre simple Folk paa 
Hillersd Kirkegqard.
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Kirken har en simpel Altertavte, men fmuk 

malet; en stör virgtig Kalk og D lff, givet af Lin« 
denotv 1677; en mindre til Derettelser H06 Syge, 
af Samme, med Hans og Fi-ues Daabener; m 
fiin Messeskjorte, Hagel og Alrerbeklcrdning af blaat 
Flsiel, forsynet med «gte Gulorakker, givet af 
Gelbye; et Par störe Messing Lysestager, givet 
1602 af Chr. Pedersen. I  Kirkegulvet ere endeel 
stsrre og mindre Lngstene. I  Taarnct, som har 
en muret Vindeltrappe, ere to gode og vellydende 
Klokker, med en lang Inscription og Aarstal 
1605 -  169z. Klokkestolene ere af sardeles so«rt 
Tsmmer af Eeg, og ligeledes alle Sparrrerne i 
Taarnet og Kirken af der ffiwreste Riiseg, som er 
uforgiLttgeligt, samt et Seierv«rk fra 1710, der 
staaer og viser meget akkurat. I  Sacristiet lig« 
ger begraven en Prarst, Rasmus Hansen i Ewer« 
drup, 1676 dode Han; Han havde reist meget som 
Gkibs- og Legationsprast, og varret forste Hörer,, 
siden Rektor i Eorse Skole.

I  min Tid ere kun to Selvmvrdere begravede 
i Gtilhed om Aftenen paa K'rkegaarden efter Sv« 
righedenS Tilladelse. E» Kone, som Manden 
havde vwrct haard imod, stak sig i en Torvegrav 
lqngt horte og blev fsrst funden efter 2 Maane« 
der. En Soefarende kom hjem fra Middelhavet 
til sit HuuS og fandt et halvaars Barn i Dust«
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gen, fom Han ei künde erkjende for sit, gik ud og 
hrngte stg i et Tra'e saa hoir oppe i cn stsrk 
Green, at ingen siden tord̂  krybe vp for at stjcrre 
Hans ned; man maatte crholde Tilladelse at fcrlde 
den störe Green for at lade Ham falde ned. I  
Zkrjgens Tid havde vi her mange urgke Bern, 
hvoraf de fleste hvile nu i Kirkegaarden, da de 
smukke Hnfarer og Slesoigste Ärgere künde oder« 
tale Pigerne meget mecr end de sjcrllandste Hjem« 
fsdninger. Nu i to Aar er ikke her i Sogiiet no« 
get ucrgte Barn fsdt, men de bedaarede Mser ere 
blevne gifte med deres Kjcrrester.

Folketallet er omtrent Unge og Gamle i hele 
Sognet 700; her fsdeö 20-25 Bsrn, der doer 
Unge og Gamle 16-24; copukereS 3 -5  Par og 
eonfirmereS 12-13 aarligen. Folkene i det Hele 
ere meget billige til at gaae i Kirke, saa at Sto« 
Lene ere fnlde hver Ssndag, undtagen fiost i Hs« 
-en og fsrst i Fastelavn, da man mrsten maa pr<v« 
vike for en SneeS Mennester. Alle gaae ordent- 
llg 2 , z Gange til NlterS, undtagen nogle Son« 
derlinge uden for Bondestanden, der ansee det for 
rioget fornemt at qfsondre fig fra den chrisielige 
Pligt: men en klog Prcrst tier og tamker, og ikke 
Lader flg mairke med, at Han künde og burde an« 
mcrlde den»,



-7
At ndrydde Overtroen hos Almuen har sine 

siore Vanffeligheder; jeg har kjampet derimod i 
meer end zo Aar paa forstjellige Maader, men 
NLsien frugteslos. Naar f. Ex. et Lig bliper he« 
gravek, da er en Haandfnld Jord af den opkastede 
Grav, Natten derpaa en Time efter Midnqt, ta
get siilkiende og hengjemt i en Svineblare, godt 
for Utingen (Federen), naar den i en Klud ligger 
paa Brystet, for Moorsot, Mavekrampe, ja for 
mange andre Ting; men den der tager saadan 
Jord, ssal krybe over Kirkemuren, og endelig ikke 
svare et Ord om nogen msder Ham eller hcnde 
paa Deren. Tredre Nat efter Begravelsen gaaer 
den Do de hjem og feer til sit HuuS, og er alting 
ordentligt, kommer ikke mere; men er der sseet 
Uret eller Arvesvig, kommer Liget tgjen hver Uge 
og spoger ffrakkelig for den Sagffy-dige. Etjqa- 
let Kirkeblye er godt for Tandpine og Liigtorner 
et opgravet -igkistessm er godt at flqae i Krybben, 
thi da stal Hesiene ikke blwe syge; en Hovedpande« 
stal nedgravet i Tcrrsseloen giver Arbeiderne Tro- 
ssab og Forsigtighed mod dereö Hosbonde; Dandet 
af Krrkens Blytag, naar det regner, er godt for 
Udslat og Ringeorme, og andre deslige Urimelig- 
heder og Narrestreger.

Her ved Kirken er kun een Prarsi dod i izq 
Aar, nemlig Hr. Knud Berg, som forestod dette
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§mbede fra i7Zv til 4de Ju li 1762, og var  ̂ efter 
Kirteprotokollerne at domme, eu meget ordentlig 
og rndkjar Mand, ffrev en temmelig god Haand 
og vaagede over Ekole, Fattig- og Kirkens Regn- 
ftaber og fände Tarv; alle de andre for og efter 
Hans Tid ere blevne forflyttede, da detre ansaaeS 
beständig som et Promotions'Kald, hvor ingen 
Mand forblev längere end Han var nsdt til; og 
da jeg kom her 1785 som Prcrst, efterat jeg to 
Aar forhen var Capellan i Mehrn, da levede endnu 
tre af Mine Formend, forstyttede alle til Kjsbsied, 
Embeder. Mm tilforn, for U>skiftningen, da 
Preestens Jord laae paa tretten Sreder blandt 
Bondernes, havde man og knn saare liden Jnd- 
teegt af Avlingen; men nu er samme Pörstens vig- 
tigste Jndkomst, da Jorden er opdyrkct og frugt- 
bargjort ved megen Flid og Dekostning, mange be- 
darkkede Grofter anlagte, og alle Moserne udgrave« 
de, og enhver unyttig Bustats opryddet.

Kirken ffulle have Tiende af 509 Tdr. Hart
korn, men der er med Tilladelse meget indtagec til 
Skovplantning, hvorfor lagen Vederlag giveS. 
Nogle Gaarde ere nedlagde eller udparcellerede til 
HunSmamd, noget er indtaget til beständig Grars- 
ning; nogle Bonder ere saare faltige, og avle kun 
lidet, saa Tiendcn er ikke at domme efter Hart- 
kornets Bemevnelse; man har derfor fett sig nod-
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saget til at bortleie Kougellenden et Stak for 
zß Skp. Byg, et ander Aar for 4 Gkpr. Byg 
pr. Tonde Hartkorn, som ikke er meget imod an
dre Sogne af lige Htorrelse.

Paa Kirkegaarden har hver Bye sine egne 
Gravsteder, som pyntes med Traer, Kors etter 
Gtene. Men alle vil jordes paa den sondre Gide, 
derimod er den nordre Gide kun for Faltige, for 
u«gte Born, Gelvmordere o. d. I., og der voxer 
og saa meget GmS, Hyld, Skrcrpper o. d. l., at 
man har Danffelighed ved at gaae der.

Ligpraediken holdes ober alle de fornemme 
Gaardmarnd og ringes to Timer med Klokken og 
synges tre Psalmer, da Prwffen faaer 4 , Degnen 
2 , Klokkeren 2 Rbdlr. N. D., og Liigfslget i Td. 
Al og 6 Potter Brcrndeviin, og kun de Ncestbe- 
sisegtede Mad: Grsd og Bergefisk. Over de no« 
get fornemme holdes Liigtale ved Grave», og paa 
den simplere Mand kastes allene Iord efter Ri
tualen, hvorfor inret gives etter fordreS.

Alle Bsrn hjemmedsbes, og siden efter 5 , 6  
Uger komme i Kirken, da Moderen holder Kirke
gang; der er da scrdvanlig 5 - 8  Faddere, og en 
Kone, som fslger Moderen; de offre alle nasien 
hver i Mk., men den der bar Barnet 6 - 9  Mk., 
og Kirkegangskonen 5 , 6 Mk. De uoegte Bsrn 
dsbes lnden o«e Dage i KirkenS Font, som ellers
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stke bi-uyeS, og er en stör udhuggen Granit med 
MeSflngfod, drevet Arbeide, hvorpaa staaer Jo« 
Hannes ved Jordans Flod o. s. v.

Naar der er Bryllup er der stör StadS, men 
L Forveien mange Tilberedelser og Jagttagelser: 
Birthe for Ex- er bleven Enke, hun har en gov 
Gaard og stjonne Marker; den Dag Manden be- 
graveS, eller fsr, har hun allerede Friere. Her« 
stabet forlanger 1000 Daler i Jndfaestning. Po« 
vel frier med 17 Snese, og Hans Fader vil des« 
uden betale Bornepengene; men Han er gammel« 
agtig og en Dorstepande. Hans er ung og rast, 
har Levcmaade og har v«ret Rytter i 8 Aar, men 
Han har tun 9 Gnese Daler at beile med. Mikael 
har stet intet, men er from, god, og kan gjsre 
med fine N«ver alt hvad Han vil. ForvaltereN 
ynder Ham, og Hans Jndfirstning nedscettes til 
500, som en Selveierbonde laaner Ham. Birthe 
giver Ham fin Haand og Hjerre. For Bornepen« 
gene giver Han -Obligationer 0. s. v. Nu msder 
Han og hanS Forlovere hos Priester, med Doku« 
Wenter og Beviisligheder; Han og Birthe indstri« 
ves da som Forlovede, oq der lyseS for dem i to 
Kirker det sardvanlige til LEgrestäb. Nu fedeS der 
Gviin og et Unghoved; Bryllupper bestemmeS vm 
8 Uger r der bedeS 2, z Gnese Gj«rster; enhver gi« 
»er Smor, SEst, Melk 0. s. v.; der kimes med
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Klokkerne, og hele Stadsen kjorer ind i Praste, 
gaarden; alle Sturz ne aabneS, baade for Mand- 
folk og Fruentimmer; de pynte fig, og nu knne 
alter Klokkerne; de gaae Parviis i Kirke; der syn« 
ges; de copuleres; der offres, Brud og Brudgom 
hver i  R d lr., sjelden 2, de svrige hver i  Mk.; 
de forlade Kirken; der kimes igjen; de pakke fig 
paa Dognen, og nu kjore de i fuld Trav ud, saa 
ofte Porten og Stakitterne maa folge med. (Sky- 
den har jeg med megen Umage faaet afstasset.) — 
Nu samles de i Bryllupsgaarden; er den just i 
Narheden, kommer Prasten og Kone der ud paa 
Eftermiddagen for et Par Timer. Bevartningen 
for Gjasterne er sadvanlig Boghvedegrsd og Ber
gefist; men er det noget fornemmere Bsnderfolk, 
da Lammekjodsuppe, Gaasesteeg og tilsidst Sylte, 
ja endog Caffe; men ellers Brandeviin og godt 
A l,  saa megel enhver vil have, og 2, z Spille» 
mand hele Natten til Kl. 4: Dagen efter lige- 
ledes; da gives og Gicestebudspenge: en Gaard- 
mand 5, 6, en Hunsmand 2, z Rdlr. til Dru» 
den. Raste Sondag da gaae de unge Folk i Kirke, 
og Ssndagen derpaa maa den unge Gaardmand 
give til Bye» 4 Tsnde A l,  som kaldes IndgangS- 
gilbe, og da er Han deres Den, Kammerar og 
Byrmand, men for ikke.



Med Confirmanterne har Prusten megen 
Umage, is«r de fra andre Sogne, hvor Ckoleva- 
fenet endnu ikke er ganste rezuleret. Man begym 
der almindelig at samle dem Dagen efter Pindse- 
ugen; de anregneS efter Alder, Daccinationsotlest 
og Kundstaber; de, som ikke vel kan läse i Bog, 
henvises t>l Gkolen; de andre, som kan läse og 
kan Katek smus udenad, maa da mode hos P la 
sten hver Loverdag indtil Hoehssten beqynder, da 
der standses med Underviisningen ril i ste Ocrober; 
men efrer den Tid mode de 2 Dage hos Prasien og 
2 Dage i Ekolen, isar for at läse inden i, regne, 
strive og nyde andre nyltige Underviisninger. Naar 
da Fastelavn er forbi, siger Prasten gjerne dem 
det, som ikke for det Aar kan antages; da komme 
Foraldre og Husbonder og gjore en lang Prack, 
at Knosen har last saa »)derlig tidlig og sildig, 
og at Han ei bliver klogere, om Han gaaer i ; ,  4 
Aar; me» hvad engang er besteme, bliver uforan- 
dret, og der bliver inter af alle Overtalelscr. Er 
uu Faderen en fornem Bonde, da ror Han vel 
lade sig forlyde mev, at det er Prastens egen Ska« 
de, at Han er saa strix. Hvad ^kade ü! Du gi- 
ver mig Z Mk. i Hoicidsoffer; alt ĥ -ad du kan 
gjore, er at afqvine der Oatve etter Torrediedeel. 
Del, jeg kan taale Venne Ekave; du kan gjore 
hvad du - il 0. f. v.



Skolegangen er nu bragt i Orden, thi med 
Lempe og Alvorlighed fik man dog Forordningen 
af 2yde Ju li I 8 l 4  i Gang; men det stod og 
Haardt nok hos nogle, som lode sig pante et Par 
Gange fsr de vitte iagttage deres Pligter. Nu 
gaae Bsrneae ordentlig og flittig i Skole, lcere 
at regne, ffrlve, lrse Skrift, Forstandsevelser 
o. s. v .; men her er og to meget duelige Skole^ 
larrere, den eie Seminarist fra Westerborg og 
den anden Student fra Roeskilde; deres Lon er 
og nu efter F^rordningen anständig og honet, 
men Vaaningerne forventes og nu snart at brin-' 
geS i den befalede Srand.

En Kalkonst Bonde lader ikke sine Berts 
gaae i Sk^le, thi Han siger, at Han selv kan 
liefe for dem, og at Han ikke er nogen Bonde; 
men Han boer paa en Vondegaard- maa give 
Tiende, gjore SEgt og Veiarbeide, Kongereifer 
og alting som en anden Gaardmand; lad Ham 
da glarde sig over det hvad Han fer har vwret, 
men künde ikke vedblive af flere Aarsager.

Fattigvarsenet er saare vel ordnet og indret- 
tet, saa ingen Almisselem savner noget af det 
Hsistnsdvendiger de flesie kan dog arbeide no
get lidet, tun en Enke paa 79 Aar har v«ret 
sengeliggende og voerkbruven i. 8 Aar, og en Tem- 
mermand, tun 32 A ar, 'er krasstsyg, har mistet
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Krbe, Narst/ Kitte af Ödende Kekft, som nu af 
piller Hovedhaaren: og Huden dernnder.

Deiene ere tildeels meget g de paa de nye 
udffiftede Lodder, hvor mar har Steen til at 
fylde med, tildeess maadelig' rg heel vanffelige 
at istandsartte, da der ere saa mang: Banker, 
Dale, Moser, sure Enge og Leerbrüiker hvor 
Deren nu gaaer, at det om Dinteren er vanffe- 
ligt at kjsre der. Svrigheden har gjort h ad 
den künde i saa Henscende, men det er flemt §»t 
stride sig frem imod Naturen og de locale Ube- 
hageligheder, og de Heste, som ei kan holde paa 
Vognen, de komme ikke den Der her i Sognet/ 
hvor der gives fiere steile Banker og dybe Pr«- 
cipicer.

Ewerdrup Sogns Beboere ere for det meste 
stedelige og stikkelige, og nu flittige og «druelige; 
tilforn vare nogle af Bekkestovs Hoveriebsnder 
»roget'raa, dovne og drikfrrldige, men det var af 
den gamle Race fra Tugthuset; thi da Godset 
blev blottet for Folk, da, formedelst BeckerS 
Mord, saa mange mistede Livet, andre kom r 
Slaveriet og forvistes Landet/ da stk man Tilla- 
delse at udtage Karle og Piger fra Tugthuset i 
Kiobenhavn, lod dem copulere, satte dem til 
Gaarde og Huse paa Godset, og deres Morali
st var just ikke med den -edste. Nogle Gamle
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levede endnu ved min Ankomsi hertil, men dereä 
Born oare for der meste bofatte, som Gaard- el
ler Hunsnnrnd, og de havde just ikke l<rrt m'eget 
Godt af Forarldrene; nu ere de alle uddode paa 
et Par nar. De havde rigtig nok en strarng 
Herremand i den gamle Munthe, men al Rev- 
selse künde ikke banne dem til gode Mennester/ 
og de begik mange Uordener. Nu Hörer man 
sjelden at nogen Mand i diise Byer begaaer no- 
gec Uanstamdigt, stjont de ere sättige og maa ar
beite mes st. I  den auden Kant af Sognet ere 
Vsnderne baade for og nn tildeels velhavende, 
og fole selv deres Dcrrd, klcrde sig godt, have 
gode Modler og Senge efter Bondens Maade, 
og deres Vogne, Hesie og Selersi er lige saa 
godt som mangen en Pr<rstes. Den simple Tar- 
velighed og Flid gjor dem lykkelige, saa at end- 
ffjsndt Peder har nogle ioo Rigsorter cller Kro.- 
ner paa Kisiebunden, ffal Han dog aldrig forode 
en Daler til Vettevnet, etter for at gjsre sig no
gen Behagelighed i Levemaade; men kommer Han 
r Gildelag, da er Han ikke bange for at kasie 
2, 3 Kroner i Brüdens Skjod som GjarstebudS- 
penge, og feiler Han en Vogn, da spenderer Han 
gjerne 2, 300 Rdlr paa Trce og Jern, for at 
faae den retskaffen god; kommer Han til Mar- 
ked/ da kan gjerne Hans Qvinde eller Datter 
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kjsbe StadH hss Kl ammeren for 10-20 Dâ er; 
thi, siger Han, det er tun en Tonde Hvcdcs 
Dtrrdie, naar jeg vil kjore til Tcrv6.

Kiobenhavns-Neiserne ere el!ers til stör Tab 
for denne Egns Bender. Vi have en stem Kjsr- 
sel, A Miil, inden den störe Landevei ved Kioge 
kan bruges. Bonden kjorer til Kjebenhavn med 
Torvelas, s Tdr. Byg i det hoieste; Han er 
borte i tre Dage, betaler Bompenge, Staldrum, 
Fortcrring i Kroerne, Natteleie, og nu desnden 
Slid paa Dogn og Hestebeflag, og den bedre 
Hakkelse, som paa Reisen maa forbruges, og saa 
Forsemmelse fra Hans og Hjem i fire Dage, thi 
en Dag gaaer gjerne med til at lave sig til og 
at stoe Heste, rense Körnet o. s. v.; nu lad 
Ham da faae i Hovedstaden 1 0 - 1 2  Mk. mere 
end her i Smaakjsbstederne for hver Tende Byg, 
ja lad Ham endog faae is , som er saare sjelden, 
mon det da kan erstatte alt dette ovenfor opreg- 
nede. Men, siger Bonden, jeg kjsber igje» i 
Kjebenhavn Iern, Salt, Sild, Her, Bargefiss, 
Tjarre, Reeb o. d. l. for bedre Kjsb end her hjem- 
me, og dette er og den eneste grundede Undssyld, 
nkng; men saa har Hestene jo atter fvirrt Laö 
tilbage, og forvinde ikke denne Tour i 1 2 - 1 4  
Dage, endog med Hvile.
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Dcnue Egns Bonder strlge deres kam til 
Zrjobenhavns Slagtere, og beholde kun et Par 
Stykker som ?il!<rg, og det til stör Skade i siere 
Henscender, thi Ulden gaaer bort, som knnoe 
blive längere og bedrr til Mikkelsdag; megen 
god Sunl var der til Bondens Huusholding, 
bedre end det kostbare Flesk; jeg siger kostbart/ 
thi, naar Bonden snltfoder Grisen et Aar, og 
det andet satter Svinet paa Gtie for at fedeS, 
saa veed Gud, at det er saare dyrt Suul og 
kan ikke betale Umagen. Nei, lad Grisen blive 
got fsdet med Melk, Valle og Gront, lad Ham 
saa i October og de to folgende Maaneder faae 
graae Erter og grovtet Byg, da bliver Fleffet 
got og Landmanden kan da flagte samme med 
Fordeel. Hvad er det at Slagteren giver 7, 8, 
ja 9 Mk. for et kam i Juni, som med Ulden 
iberegnet og det federe Kjsd til Oktober var 
uraassee 12-16 i Vtrrdie; men Man ffal have 
Penge til Skatter og Udgifter, her faae man 
dem strax; man kan ei holde Lammene af Kör
net, skisnt Faaret er toiret; dette er den strdvan 
lige Jndvending i saa Henseende.

Hestemarkedet er mangen en BondeS Ade- 
ltkggclse. Om Fredagen til Prorstoe, om Ons- 
dagen til Nestved söge n«sten alle Bonder, ja 
endog Huusmamd, Forpagtere, og Forvaltere,



Möllere og Kroemamd, for enten ltt kjsbe eller 
scelge, eller bytte bort. Der ere udlâ rte Pram 
gere, som gjsre sig nogen Fordeel ved Salg, 
Kjsb eller Bytte: men deres Antal er tun lidet 
mod de mange der erholde Heste, som have en 
eller anden Feil/ der ei paa Markedet kan opda, 
ges, Hans bytter en gammel Hesi bort og giver 
nogle Penge til for atter at faae et gammelt Ag, 
der er med Fsl: Foraaret kommer, Hoppen er 
sparet og got foret, og de fleste Gange kaster 
hun et Fsl, liden og ussel af Skabning, da hun 
er bed<rkket af en liden uanseelig Hingst. Del 
sandt, at Bonden nu har bedre Tilltvg end fsr, 
Veterinarr - Didenstaben og Stutcerie - Besigtel- 
serne have dertil bidraget saare meget; men mange 
have dog uste Krikke, der ere dr̂ gtige, og ssge 
at stille sig af dermed paa Markedet.

Hvad Bonden i saa Fald forsomnier hjemme 
i tre Dage, er uberegnelig Tab, thi den ene 
Dag gaaer med at passiare med Naboerne om 
det nye Lg, og hvorledes Han troer at have 
profiteret. Det er just de syv Uger i Fasten og 
to Uger derester dette Hesteprangerie vesvarer: da 
künde der foretages mange nyttige Ting hjemme, 
som nu hvile, thi Folkene bestille ikke meget, naar 
HoShoyden er.borte; og hvad Manden taber i 
Moral.itet, kan hedst den skjsnne sorn omgaaes
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Almuen daglig. Eeder, Bande», Gviir, Sity, 
derie, Pengemangel o. s. v., ere de soedvanlige 
Fol/ger af Marketslysten og Tilbsielighed iscer 
til ac bytte.

Mangen en Bonde er ferm, driftig og flit, 
tig; men nogle enkelte finde deres Gltrde i om 
Vinteren at fidde inde i Stuen med Ryggen 
mod Kattelovnen, og kun at befale, Hvad Dren- 
gen, Karlen, Tcrrfferen, Dagleierne stal forrette, 
og da har Han ingen anden Beffjeftigelse end at 
spise, dritte, sove, rsge fin Pibe, tage en SnapS 
og hô e paa flere Spinderottes idelige Surre» 
eller Kortenes besynderlige Skratten; da Konen, 
Pigerne og et Par leiede Qvinder samleS, iscrr 
om Vinteren, for at faae meget faerdigt til Dad- 
mel og Larred, der stal gives Folkene til Lsn 
som Klarder.

Her gjsres en stör Mcrngde Dadmel, L<rr- 
red og Dynevaar; thi Karle og Piger faae af 
Bonden Lsn i disse Naturalia foruden Penge; 
ogsaa gisres der skittelig got Klarde til Bondens 
eget Brug, thi herfra Sognet firlgeS ikke noget 
til Fremnrede, men enhver Moder, fom har Pige- 
born, gjsr i Tide Sengklarder til enhver ifirr; 
lader vceve Lwrred til Lagener og tyndt L<rrred 
til at trykkes af Farveren; ja Han fortjener störe 
Penge, ifirr ved rode og gronne Nattrsie't, fom



Pkgerne selv stritte om Helligaftener, og naar de 
gaae nd at malte; desuden skal enhver Pige have 
en hoisiribet redagtig Bull, fine Vergarns Skior
ter, Lrvstykke, flere Huer, deels af Kattun, SirtS, 
deels af S  lke og Brocade, og de mange rode og 
gronne Silkebaand, som Kindes om Hovedet, saa« 
velsom de forskjellige Silke, Sirtses og Kam- 
Lridges Torklaeder, udgisre Konernes og Piger 
nes Pynt; dog ei at forglemme de lange Sslv« 
leenker, hvormed Bullen er tilsammensnoret, med 
Io nedhrngende Sslvnaale, og siore Spender paa 
Hofterne, og endelig et Solo Hovedvandsceg ek
ler Buddike.

Bsnderpigerne vedblive dog deres Stands 
Dragt, ffiondt den er kostbar og spraglet nok; 
men de unge Karle, ifirr naar de ere Solda- 
ter og komme hjem, klaede fig meget over deres 
Stand: Hat, Best, Trsie, Frakke, Buxer. 
Stovler ffal virre, som Kjsbstedfolk bruger det! 
men derfor ere de og velyndede af Pigerne i Gil
delag, og naar Fiolen opbyder til Dands, da er 
den pyntede Karl altid vis paa at faa en Da» 
me til Dalts eller Kehraus, og i Kirken glemmer 
Pigerne Sang og Prcrdiken for at skotte hen til 
de pyntede smukke Karle. Men nu have de om« 
fider udtjent, og faae.et HuuS med lidt Iord til; 
de maa da flide og arbeide for at faae Foden og
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hetale Afgivten til Herftabet; der flauer Born 
til, og de» fordums brilliante Karl/ maa nu 
takke Gnd for en hvid Dadmels Koste og et Par 
linnede Buxer, störe bestaaede Trcrsko og en blaa 
Dadmels Hue; og de, der have vcrret Kudfte 
eller Tjenel e hos Herftaber, ere dog vcrrst faren, 
thi de ere blevne vante til Vellevnet, Lediggang 
og Snapftr, som nu stet ikke karf passe sig, naar 
de ftal vcrre Hnusmcrnd.

De Bonderkarle, som i deres Soldaterstand 
have lcrrt noget af en Profession, ere aldrig for- 
legne, og de have god Fortjeneste paa Landet her 
som Huusmamd, da faa mange tr<rnge til Sko- 
mageren, SkrLdderen, Vceveren, Smeden, Hug» 
geren, Ta'tkeren, Brol.rggeren, Mureren, Bsd- 
keren o. s. v., og de, som have l«rt nogee af 
dette, kan altid finde Nsringsvei hos Bonden. 
Ieg har selv havt en ung Knos, som tjende her 
som Kudff, og havde idelig Lyst til at bruge Sxen, 
Hsvlen og Baandkniven; Han kom til Kjsbenhaüu, 
kom til en Hjulmand, og Han blev der meget el
fter for sin Duelighed, kyst og Modestie. Da Han 
havde udtjent som Soldat, fik Han HuuS og Kone 
her i Nßrheden, og nu gjsr Han de smukkeste Hot- 
steenffe og Mienervogne, foruden mange andre 
Haandarbeider, og er nu allerede en formuendo 
Mand, der tor lade sig tilstaae veö Licitatioir



Sirkearbeide for ZOOORdlr., og leier da Folk til 
at forrette de Ting, som just ei henhorer til 9xen, 
Hsvlen og Malerpenselen, hvilket Han selv paa- 
tager sig, og Han stulde i sin Forfatning ikke 
bytte med den rigeste Selveierbonde, thi Han er 
pafhcrngig af alle,

Mange Piger lirre og at v«ve, thi det er 
et Urbcide, som der vel er Slid ved, men de 
have dog bedre end Malkepigerne eller Kokte- 
pigen for en stör HuuSholding, hvor der ere 
mange Folk; andre Piger, istrr de, som have een 
eller anden Legemsfeil, Halte, Skjeve o. s. v., 
l«re at y§re Skr<rderster, og derved fortjene 
mange Penge, isaer hos deres eget Kjon, thi der 
Hörer et eget Snit til at skjirre den pene Bul og 
Skjsrterne med hele Snese Loeg og Folder, og 
Kirkekjolen med alle de brugelige Moder.

Andre Piger tage mod Fabrikspind frq Kjsng, 
og Arbeidet betales godt, naar de forstaae at 
fpinde den fine Hŝ . Andre brodere Pletva-rk 
og Haandklarder til at hcrnge ved Sengene med 
mange Figurer og Gtjerner, men Betalingen 
derfor er ikke stört i Penge; dog Bondekonen 
seer ikke saa nsie paa et Brod, en Ost, et Faa- 
relaar, et Pund Smsr o. s. v., naar hun tun 
faaer fit brune Vergarn plettet med rsde og 
hyide Roser, eftex den Mode, som er brugelig,



ifarr her i Omegnen, og seer ganffe godt ud j 
Skjsrter og Troier.

Ewerdrup Prcestegaard er nu det modsatte, 
baade i Henseende til Bygning og Mark, hvad 
den var 1786 ved min Ankomst hertil; thi ved 
Udffiftningen, som var Bonderne saameget imod, 
maatte Prasten tage til Takke med al den ndue- 
lige, stenede, mosede, og med Bustatser begroede 
Iord, for at faae det alt samlet paa et Sted, 
dog i en lang smal Str r̂kning, der er mere end 
2 Mül lang; og det optagne Karte af Landind- 
fpektsren viser, hvormange Moser, stenede Rev< 
ler, Bsskke og Banker, der saaledes bjev Praeste- 
gaarden til Deel, og desuden at Nestved Landevei 
stulle gaae igjennem et Hjorne af Lodden Men 
for, da Prcrstens Iord laae paa iz Steder blandt 
Bondens, og udgjorde omtrent en 60 Tdr. ret 
god Ager og Eng, tilligemed en liden Skovpart, 
saa blev denne Iord ved Udffiftningen anseet 
for boniteret, og den igjen fom Prwsten stk, me- 
get maadelig og udfordrede megen Arbeide og 
Bekosining at rydde fra Steen, Stubber, Bu- 
ffatser, og udlede Dandet fra de mange sure oq 
sumpige Steder.

Prarstegaarden fik da saaledes H7 Ten
der Land, hvoraf de 20 er Skov, som dengang 
dar kun Doge af en Haandleds Tpkkelser nu ek
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den siden indfredet og ftrrdeleS meget fremvoxet; 
I I  Tdr. Land ere Banker, Bwkke, Proecipicer, 
Enge, men der svrige alt nü under Ploven. At 
der har vceret mange Steen, tildeels saa störe, 
at de ved Krudtsprirngning udgjorde IQ-I6  LcrS, 
kan bedst bedsmmes deraf, at jeg har sat 1800 
Favne Steengjerder og siebet Steen til 90, saa 
den hele udvendige Linie nu er indhegnet.

Mange Ting har jeg bragt i god Gang, men 
har maatte afstaffe samme, da enhver Karl gjerne 
betingede sig ved Fcestningen, at Han ei vilde plsie 
med Stude, ikke med den engelste Ploug, ikke 
ffj<rre Hakkelse, ikke strigle Kserne 0. a. desl. 
Mine Folk vare og komne i Dane med at bestille 
noget om Vinteraftener: gjsre Skeer, River, 
snoe körte Reeb 0. s. v.; men siden Krigens Tid, 
da alle vare Soldater, ville hverken Avlskarl 
eller de andre bestille noget, og de künde denga.lg 
foreffrive Hosbonden hvad de vilde, og denne 
Dane er nu bleven herskende hos de fleste.

Men dette vamner jeg endnu mine Folk til 
vm Daged, isirr i Regnveir: en maa sye paa 
gammelt Seletoi, en anden ligge Bros, en am 
den mure, en hugge Farller og Eeger og Dogm 
tsi op, etter gjsre Grebe og Skovlblade, en har 
jeg vant til at taekke, male, rive Farve, hsvle et 
Br«t, largge Baand paa et Kar 0. a. desl.,- men
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man bsr altfaa have dertil fornsden VasrktsL, o- 
tillige ved smaa Doceurer opmuntre dem tit at 
gjsre saadant ubevant Arbeide med Lyst og Del- 
villie; thi just at befale: Du skal gjsre det! der- 
med kommer man ei vidt, og Hosbonden bsr selv 
og vide, hvordan enhver Ting bsr gjoreS.

Ewerdrup Prcestegaards Bygninger ere til 
Beqvemmelighed, men just ei stadselige. Til 
Stuehuset har jeg bygget 7 Fag ganffe af nyt, 
sat nye Fod, Dsrre og Vnduer overaltj her var 
ikke Gjasstekammer, da jeg kom her. Ti! Laden, 
Stalden og Vognremisserne, samt Huggehuset, 
har jeg bygt io Fag ganffe af nyt, og istandsat 
det gamle med Bjelker, Eparrer og L̂ rgter,' lagt 
nye Steenbroe over hele Gaarden, indrettet en 
Svinegaard, Stakhave og Msddingsted, og om- 
Hegnet dec hver isasr med Steengjerder.

Enkestrdet er en smuk Bopcel, som jeg byg, 
gebe 1799, H Fag, med en Have og en Dwnge 
paa 4 Tdr. Land, alt med Kgl. Tilladelse. Ef- 
terincendene i Embedet ffal betale noget derfor, 
og naar der er ingen Enke, benytter Prassten stg 
selv deraf; jeg faaer i Leie deraf 62 Rbd. S . D-, 
og Leieren ffal vedligeholde Huset og Hegoet.

Sex Eiendomshuse har jeg i Ewerdrup op- 
bygt paa en Gaardsplads; af disse sex Huse, 
hvoraf de fleste ere byggede af Egetsmmer og
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Aensborg Steen, med störe Vinduer, malede 
Stolper ag Gavle, har jeg ialt 170 Arbeidsdage, 
eller lige saa manae Rdlr. N. M, öm jeg ei be- 
hsver Arbeidet; til hver Hnus ligger en liden 
Have, samt nogle gode FrNgttrarer.

Prarsiegaardens Have er meget frugtbrkn- 
gende med Madurter, Humle- Kommen og skr, 
deles gode Frugttraer, som jeg for 30 Aar stden 
har faaet f̂ a-Kjsbenhavll- nogle og fta Holland; 
inen Blomster har jeg ikke Knndssab dm at dyrke. 
En Altan, hvorfra man overseer det meste af 
Marken, er i Hjsrnet, hvor Harkten af Lambert, 
ske Nsdder ophorer, ellers endeel Grcesbknke og 
en Brsnd med fortreffelig Vanv, nogle fine Kar' 
tofler i Haven, men ellers i Marten- hvor ve 
vyrkes i det Store.

Paa Prarstegaardens Mark er meget godt 
Leer, og jeg fortrydcr tun, at jeg ikke for en 
Snees Aar siden har anlagt et Teglvarrk, da jeg 
fra min ilngdom af derom havde saa megen Kund, 
ffab og Erfarenhed; det er fiin Blaaleer, som 
frembringer gule Steen; ogsaa er der en anden 
Gort gunlagtig, tjenlig til Potter og Staate, 
som bltver rsdt, naar det brkndes. Jeg hat 
ladet stryge mange raae Steen af det gule Leer
es brugt dem til de 9 Skorstene, som jeg her 
har opfert, og kun brugt Flensborg Steen tis
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Piben. Ieg hat d-rmed muret mange eiidog ud- 
vendige Vargge, som staae sig godt for Regnflag, 
naar de tilborligen udproppes med Kalk og Gruus; 
men til Loegulve og Stuegulve er det blaa Leer 
mere passende, naar man iagttager ofte at spcekke 
det, da det saa gierne vil fläae Redner. En 
Sort firn Pletteleer har j-g fundet i en Bcek, 
men der er kun lidet, dog saa gsdt/ at det kaN 
lignes med det ettgelffe.

Tvende Lysthufe ere der paä PrirstegaardenS 
Mark: Skovshoved og Gammelsbjerg; det forstie 
er en indhegnet Runddeel af 13 unge Bogetrarer, 
TjsrN/ Hessel, Aff o. s. v., som fredes og hver 
Aar mere bedtrkkes, som en hvarloet Bne; fra 
en Grksbtrnk er der udhugget en Prospek tit 
Byen og Kirken, de fjernere Skove, enkelte 
Huse og Gaarde. Den anden er en hsi Banke 
af Naturen, gjort endnu hsiere ved Konflen, 
beplanket rundt oM med Hessel, Piil, Naver, 
Ron o. f. v.; man gaaer der op til af en Trapp-. 
Derfra er en sjelden Udsigt til Falster, Kjsng, 
Nestved, Prcestse Bugt, Snesere, Engelholm, 
IÖ-I2 Kirker, mange Byer og Herregaarde, 
Spidsen af Wordingborg runde Taarn, seilend- 
Skibe i Stränden, Veirmollerne ved Rsnnebek 
-- Nestved/ Mslserne i Aaffov og Moenstrup,



»kn siore Flirttemose, nogle Byer og Hüse her og 
i andre Sogne.

Prcestegaarden har en ssjon lille Skov, op
elsset af mia fra unge Trcrer af nu i meer end 
30 Aar, og meget har jeg plantet af Eli, Ass, 
Rsn og vild Skovabild; men intet har jeg plan
tet med Steenajerder, da Spurvene gjerne ssge 
dertil i Tusindetal og aihille den paagrcrndsende 
Ager, is>rr med Byg, fsr den bliver moden, og 
atter tage Skjul og Tr'lfingt i Hskken. Her er 
og god Tsrvf Grnus til Muurarbeide, hvidguult 
Sand til Gulve, og et Slags hvid Leer til at 
kalke med, sov', naar det blandes med suur 
Melk, Helder dog for endeel, og kosier intet au- 
det end Umagcn: der er nok saa hvidt som Kalk; 
men isirr har jeg brngt det til Vandfarve, iste- 
denfor Bleghvidt, da det lader sig rive paa 
Steen til den fuldkomneste Fiinhed. Her i Mar
ken ere fundne nogle Antigviteter ved at grave i 
Iorden til Grsvter og Dandledninger, deriblandt 
to smukke afForf,rdrenes Stridshamre, afFlindt, 
meget net tilhngne; men dette og mere har jeg 
indsendt til Qldsagernes Commission i Kjsben- 
havn.

Vores Brsndvand er meget godt baade til 
Madlavning, Dass og til Brygning; men her er 
flere, og iftrr een Kilde inde paa Oyndet i Sko-

48
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-nt, som jeg har ladet steensirtte, saa Kreatu- 
rerue «den Fare kan gaae derud at dritte,' dette 
Dand er fortrinlig godt og fryser ikke nden naar 
Kulden er meget stcerk.

Daa- og Raadyr vare her n<rsten Lamme 
-aa Marken, nu ere de borte, da saa mange 
Lodseiere ere paagrcendsende,- dette er og Aar
sagen, hvorfor Agerĥ ns og Harer sees nu sjeld- 
nere end forhen. Jeg forstaaer ei selv Iagren, 
men naar jeg endelig fetter et Stykke Vttdt, maa 
Skytten, som jeg formaaer dertil, fra rurrme, 
sie Herregaard, gaae hele D«ge for Han faaer 
noget.

Bildender komme her i Mamgde vm Ester- 
aaret, naar Flintemosen er fuld afVand, thi 
vm Sommeren er der godt Slaagroes. R«ve 
have vi flere af, end vi snske, men de have 
lange Huler i Bankerne, og lade sig ikke lette
ligen fange. Glenten og Hsgen ere vore daglige 
Gjcrster, naar der gives Mlinger og Kyllttrger. 
Skaden afpiller vore Kkrsebarr og Sukkererter; 
men Uglen lider jeg gjerne, den opholder sig 
overst i Laden og fanger en stör Mwngde MuuS. 
Maaren bessger undertiden vore Hons og bider 
de fleste ihel, men tager ingen dort med sig. Lose 
Hunde har for vcrret stemme paa Gaderne for 
Gaaende og Ridende; nu er der streng Forbutz 
derimod.

D
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Historien har fta Oldtiden opbevaret et Par 
Legender/ hvvri der maastee kan vare nogen Sand- 
hed/ men ogsaa mere Overtro cg Opdigt. To 
Kjcemper eller Nassekonger/ som vare-Drodre, bcede 
i Ewerdrup Sogn; den ene, Ewert/ havde sie 
Ophold i Lunden og Omegnen/ og ligger i denne 
Fredskov begraven / som ovenfor er omtalt. Bro- 
deren/ Skrie/ boede ved Fliutesoen/ hvor der nu 
er Mose; der havde Han sin Borg med hole Volde 
og dybe Grave/ hvoraf tydelige Spor endnu sin- 
des. Slottet stal have staaet sversi paa den af 
Naturen hsie Banke/ hvor jeg har ladet grave 
siere Steder, men kun fundet nogle brudte Muur- 
steen og enkelte Kamp/ dog utilhuggede/ men in
tet Metal eller Iern.

Fra Flintessen skal Skrie med sine Skibe 
have seilet ud til Karebek og Hstersoen; men det 
maa Deere mange Sekler siden, thi ved Udskift- 
ningen stod der/ hvor Slottet foregives at have 
varret/ störe Traeer/ som Gisselfelde lod omhugge 
efter Bestemmelsen/ hvoraf nogle indeholdt z - L  
Favne Brande, og vare fiere Aarhundreder gamle. 
Der ved Skrieberg t»r ingen Malkepige komme 
efter Solens Nedgang/ thi hver Midnat kommer 
Skrie ridende, tager sine störe Kister op paa 
Banke»/ taeller sine Penge/ tarnder mange Lys og 
har en Snees Aander i sit Folge; enhver/ som 
da paa den Tid kommer Skrieberg for nar, maa 
dse eller blive lange spg, men efter Kl. Z kan



enhver frit pa'fere, da Skrie er borte. I  ft«rk 
-Hede soger Qvcrg og Hefte op paa Banken, da 
der er meget kjolig under endeel unge Bsge. Ieg 
har ladet udhugge fire Alleer der, saa man fra 
den ene kan see Kiong, Wedse, Svinse og Fal
ster; fra den anden Hammer, Snesere og Wor- 
dinadorg; fra den tredie Egnen ved Prcrstoe, men 
Skovene aftage Synet; fra den fjerde Ewerdrup 
Byekrrke og smaae omliggende Hufe og enkelte 
Gaarde. I  det Hele er Cynskredsen meget Ikor 
og viid i klart Veir, da Banken er over ILO 
Alen over Flintesoens Overflade.

Ewerdrup er altsaa et lidet Kald? man kan 
sige Ja og Nei, og dog stge Sandhed; thi i Hen- 
seende til Folketallet, Liende og Accidentfer er det 
kun lidet, m.en ogsaa magelige, da kun faae Em- 
dedSforretninger forefalde o. s. v.; men i Hen- 
seende til den nu gode opdyrkede Avling og sam- 
mes Indtcegter, saa er det et godt Kald, dog 
kun for den Prwft, der kan, vil og forstaaer at 
bestyre Landbruget ved en duelig Avlskarl; thi 
her maa holdes mange Folk, endeel Hefte, og 
vfte Dagleiere, om alting' ffal fuldbringes tilbsr- 
ligen; her er stört Hartkorn og betydeligt Areal, 
altsaa de Kgl. Ckatter meget sv̂ re, som hvile 
paa Iol'den; men Gaardens Afgrsde kan dog 
skaffe Penge til Skatter, Folkclon, Daglonnere, 
Smedearbeide og det meget mere, som udfordres 
til et anseeligt Iorobrug.
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Elverdrup Kald, og ikke har selv Formue, men 
maa satte stg i Gjald for at betale Prastegaar- 
den, Udstiftningen, Enkesadet, Besatning, de 
hsist fornsdne Mbbler o. f. v. — sandelig! Han 
er at beklage, da Renterne aarlig af denne be- 
tydelige Kapital vil blive byrdefuld for Ham, og 
er Han desuden nu ukyndig i Landvasenet, og 
dog maa holde mange Folk og Heste, saa fsler 
Han Bprderne dobbelt, og Naringssorger vil 
gjore Ham Liver bittert og frembringe de fände 
Ansker: gid jeg havde lart en Profession, isieden 
for at bare en Geisilig, der i fiere Aar har an- 
vendt Tid, Flid og Penge paa sin Bestemmelse, 
og nu er Belsnningen saä saare tarvelig.

Rigtignok er der Ordsprog i Brug hos Al- 
muen, naar Prasten er alt for meget Landmand, 
og er saa at sige Bonde ved alle TUfalde: >̂ an 
Passer sin Iord og glemmer Guds <vrd. Det 
er saare ilde og uvardig for en Prast, naar 
denne Kttring er virkelig saaledes; men man 
kan nreget tilborlig passe fit Embede, som Re- 
ligionslarer i alle dens Dele, baade i og »den 
Kirken, endog med det nu mangfoldige EmbedS- 
striverie, og dog habe et vaaget Aie med Ager- 
brugetS Bestyrelse. Man bsr habe en duelig og 
troe Avlskarl, man bor ligge en fast Plan for 
sin Jorddyrkning, for enhver TiNg baade hjemme 
og i Marken; man maa staae tidlig op, satte



63

Folkene i Slrbeide, omgaaes dem fornuftig, be, 
tale dem Lon i rette Tid, give dem god Spise og 
Dritte o. s. v.; za, saa bliver Arbeidet tilende- 
bragt til HosbondenS Gavn, og alting gaaee 
frem i en zevn Orden. Hvo var driftigere Land- 
mand end Provst Hsegh i Gjeutofte, baade theo- 
retist og praktiff, og som Prarst, Den, Borger 
og Litceratus havde Han den sandeste Bersmmelft 
af alle Sagkyndige, Hoie og Lave, Bsnder og 
Adelsmamd. Man künde ncrvne flere vsrdige 
«dle Prcestemcrnd, som tage sig meget. af Ager, 
beuget og veilede Almuen til mange gode Ind- 
retninger i Mark, Moser og Enge, efter det Kgl. 
LandhuusholdningSselskabs Jndbydelse; men da 
de leve endnn, var det at fornarrme dereS Be- 
skedenhed, om zeg her narvnede dem med den Ag- 
telse, de fortjene som Prarster, Landmaend og godr 
brave Borger«; de modtage her min Tak og Hsi- 
agtelse, fordi nogle have efterfulgt de Vink 
om Landbruget, som zeg har yttret z mine 
Skrifter.

Ewerdrup Prarstekald har nogle strregne For- 
dele, som just ei findes hos mange andre; En 
stzon Egn r smuk Udsigt: ffikkelig god Prcostegaard; 
rn Kirke i Bpen selv; gode Marker, indhegnede 
med Steengzerder; Skyv til Forn-denhed; god 
Torvemose; fortreffeligt Kilde- og Brsndvanyr 
Leer, Gruus, Gulvsand; mange Piil til Kar- 
haand og V«ggest<rnder o, s, v.; Frihed for ak



54

holde Rytterhest, formedelst det lidet Hartkor,i i 
Sognet; en smuk Bolig for Enkerne, som Pr«- 
sten afoenycter, naar ingen Enke er der; N«r- 
heden af to Kjsbstarder, hvor man kan afsrtte 
sine Kramvarer, og i Nestved is«r kjsbe Urte- 
og Hsrkrcrmmervarer n«sten saa billig som i Ho- 
vedstaden; ncrsten — thi nogen Fordeel maa 
Kjsbmanden dog have for Transporten; kort 
Dei til Kjsbenhavn, thi naar nu den nye Vei 
Lliver i Stand fra Kjsge til Wordingborg, og 
som  ̂ NM her i Sognet er f«rdig, og lsber 
herfra Ewerdrup forbi paa z Miil narr, saa kan 
man kjsre til Kjsbenhavn paa 12-14 Timer. 
Ewerdrup Sogn har og den Fordeel, at vi her 
have Posten fire Gange ugentlig; den Lollandske 
agende og ridende Post gaaer her igjennem ved 
Strandveien, baade fra og til Kjsbenhavn; med 
Ringstedposten faaer jeg mine Breve og Aviser, 
og med Ringsted agende Post kan ogsaa havkS 
Pakker og stsrre Brevskaber.
. Di kan sarlge yore Produkte,' her ved vore 
H u se  til Hsnsekrcrmmerne fra Walbye, som ugent
lig kjsre her igjennem, da de logere enten i Flad- 
sax eller Aaffov, som ere her t R«rheden; og 
med dem kan man fra Kjsbenhavn igjen faae 
adstillige Nsdvendigheder: Reeb, Taekkegarn, og 
fmaa Varer, der ei ere for tunge at fsre.
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For den der har noget at leve af, er det og 

ei vansteligt at faae Huus og en KoeS Gr«sning 
her, omtrent for en so Rdlr. aarlig; og dette 
er Tllfirldet med endeel Professionister, som her 
have nedsat sig og leve af dereS Harnders Arbei- 
de; thi her ere endeel Vavere, Smede, Tsm- 
inermtrnd, Tra-stomagere, Skvmagere, Glarme- 
stere, Hjulm«nd, Skrcrdere, Kurvebindere, Muur- 
rnestere, Tcrkkemarnd, Dreiere o. a. fl.; og da der 
ere saa mange Skove og Torvemoser i Sognet, 
saa er Ildebramdsel just ei saa kostbart, som paa 
andre Steder; ja mange simple Haandlangere 
kjobe intet, men bare hjem fra Skvven paa de- 
res Ryg daglig af de nedfaldende Grene, eller 
siaae Jordstsd op, hvor Skoven er afhugget. 
Fiste gives der daglig ved Stranden, og Aal om 
Dinteren salges for billige Priser.

Smitsomme Cygdomme have ikke herstet 
nu over 30 Aar. Torden og Lynild gjsr fjelden 
Skade her; stjsnt Uveiret trakker grasselig op, 
saa aftage de hsie Tratoppe i Skovene, saavel- 
som StrandenS Narhed ved Prastse Bugt og 
Svinse, paa begge Sider Lynildens Virkninger, 
som ofte andre Steder, hsiere oppe i Landet, 
gjsr störe Adelaggelser, antander Hufe, draber 
Mennester og Kreaturer. Saa man kan sige, 
Ewerdrup har sund frist Luft, almmdelig Frede-



tighrS blandt Vonderne, enkelte 5 ilf§1de undta- 
gen; gode Denner og Naboer, mange brave og 
»«erdige Proprietärer pg Proester i den hele Om- 
»gn , hvor Hsflighed, Godhed og Gjestfrihed er 
horstende og almindelig; et offentligt Bibliothek, 
med Kgl. Tilladeise, er i Kirken, kaldet We
d e l s m i n d e ,  hvorfra udlaaneS Bsger hver 
Honda- til Jndvaanerne i Ewerdrnp Gogn.
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