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STEJLEHØJ OG OLDTIDSGRAVE
ENGANG i længst forsvundne Tider rørte der sig 

under Sten- og Broncealderen i Pederstrup og Myrup 
et efter Datidens Forhold stærkt og bevæget Liv, og naar 

vi ved, at Stenalderens Varighed regnes fra o. 4000 til 
o. 1300 f. Kr., og Broncealderen synes at omfatte Tiden 
o. 1300 til 400 f. Kr., altsammen konstateret gennem de 
gjorte Oldtidsfund, kan vi forstaa, hvor gammel og minde
rig en Jord vi her færdes paa, og hvilke Menneskeskæb
ner der for Aartusinder siden har været udspillet her. 
Nu er det glemt meget af dette af det store Flertal af den 
nulevende Slægt.

Tæt ved Myrup (paa Vester Egesborg Sogns Grund) 
ligger saaledes paa en Banke en mægtig Gravhøj fra 
Stenalderen, af Egnens Beboere almindelig kaldet: “Stejle
banken“ eller „Stejlehøjen“, der rimeligvis indeslutter 
flere Gravkamre fra Stenalderen, og hvor der er funden 
Smykker og Vaaben saavel fra Sten- som Broncealderen. 
Ualmindeligt var det nemlig ikke, at de gamle Gravsteder 
fra Stenalderen ogsaa blev benyttede af Broncealder- 
tidens Mennesker, navnlig de fattige. Gamle Folketradi- 
tioner om Spøgeri er selvfølgelig knyttet til denne Høj, 
ligesom Troen paa at den ved Midnatstid, navnlig Jule- 
og Nytaarsnat, rejser sig paa gloende Pæle.

Østligere ved Pederstrup ligger 3 Høje, hvoraf 
„Svalehøj“ blev undersøgt 1863 af daværende cand. 
V. Boye. Denne Høj laa dengang paa Proprietær H. Bangs
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Mark, hvilket var meget heldigt, da Bang var en meget 
interesseret Mand i vore Oldtidsminder, ligesom han selv 
havde samlet en ikke ringe Samling af Oldsager, mest 
fra Broncealdertiden. Da der hyppigt var blevet pløjet 
over Højens Sider, havde dens Ydre lidt en Del, ligesom 
dens oprindelige Midtpunkt var blevet forrykket. Den 
havde en Omkreds af 105 Alen, et Tværmaal fra Øst 
til Vest af 24 Alen og en Højde af 6 Alen. I Højens Indre 
fandtes en Dobbeltkiste af Sten, mindende om den, der 
samme Aar blev fundet i Gravhøjen: „Eenhøj“ paa 
Kostrædebanker i Køng Sogn. I den mærkelige Dobbelt
kiste fandtes et Lerkar, som var dækket med en flad Ler- 
skaal. Karret var fyldt med stærkt brændte Ben, blandt 
hvilke var nedlagt en af Ir næsten helt opløst Naal og en 
Kniv af Bronce, samt et afskaaret Stykke af en Harpiks
kage („Røgelseskage“). — „Svalehøj“ har maaske sit 
Navn af, at Jordsvaler har bygget deres Reder i Gærdet.

Nord for „Svalehøj“, men paa samme Mark, ligger 
en anden Høj, „Stenhøj“ kaldet, 100 Alen i Omkreds og 
6 Alen høj, udgravet 1865. Allerede en Alen under Top
pen fandtes ved Udgravningen en Mængde større og min
dre Brudstykker af forskellige raa Lerkar uden Prydel
ser, samt en Del brændte Ben, og lige tæt ved laa et 
Brandsted, 2^2 Alen i Kvadrat, bestaaende af 6 større 
Rullesten, hvorimellem fandtes en Del Trækul og brændte 
Knogler. Skønt der ikke fandtes Oldsager her, menes disse 
Begravelser dog temmelig sikkert at hidrøre fra Bronce- 
alderen. Da Højens Bund var naaet, fandtes der her en 
større Hob Sten opstablet, ordnet med megen Omhu, idet 
hver enkelt Sten med Forsæt var bleven lagt med den 
jævneste Flade nedad, ligesom der ogsaa mellem de større 
Sten var anbragt mindre som Stempelsten. Stenhobens 
største Højde, omtr. i Midten, udgjorde ca. 1 Alen. Den 
har haft Form som en Kegle. Trods alle Eftersøgninger 
fandtes der her hverken brændte eller ubrændte Knogler, 
Urner eller noget andet.
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Vest for „Stenhøj“ laa, ligeledes paa samme Mark, 
den tredie Høj: „Knoldhøj“. Ved Udgravningen af denne 
1865 blottedes en Stenkegle af samme Art som den i 
„Stenhøj“, dog havde den en temmelig regelmæssig Cir
kelform, 8% Alen i Omfang. Heller ikke her fandtes dog 
andet end Sten og Sand.

Hvad der blev fundet af Genstande og Sten i de oven 
for omtalte Gravhøje opbevares nu i Oldnordisk Museum 
i København.

Tilstedeværelsen af Stejlehøjen, men navnlig af de 
tre Stenkegler, er af en særlig Betydning til Belysning 
af Oldtidens Tankegang og religiøse Liv herhjemme i 
vort Folk, i dette specielle Tilfælde for Livet her paa 
disse Egne. Ikke alene deres omhyggelige Konstruktion, 
men ogsaa den Omstændighed, at man har gjort sig den 
Ulejlighed at dække dem til med betydelige Jordhøje, 
samt at de ligger saa nær ved hinanden, viser, at de en
gang har indtaget en betydelig Plads i hele Folkebevidst
heden. Hvortil de har tjent, kan vel endnu ikke fuldt af
gøres. Der er her forskellige Hypoteser. I det hele taget 
frembyder Broncealdertidens Oldtidsminder Fund af 
gaadefuld Karakter.

Gravhøjene fra Stenalderen og Broncealderen er vidt 
forskellige. Gravhøjene fra Stenalderen kendetegnes saa- 
ledes særlig ved deres svære Stenomsætninger og store 
Stenkamre, hvor Ligene er henlagte ubrændte ved Sten- og 
Ravsager. Gravhøjene fra Broncealderen har derimod in
gen svære Stenomsætninger eller Stenkamre, men be- 
staar som oftest af Jordhøje og indeslutter Resterne af 
brændte Lig, nedsatte i Lerkrukker ved Sager af Metal 
(Pederstrup). At man i Broncealdertiden brændte Ligene 
tyder paa, at man nu er naaet til en nyere Tid end Sten
alderen, hvor man begravede de døde uden at brænde dem. 
Den sidstnævnte Form for Begravelse har altid været den 
almindeligste, simpleste og naturligste for Folkestammer 
paa et primitivt Stade, medens Ligbrænding forudsætter
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visse udviklede Religionsbegreber og Kulturformer. Efter 
de Fund, der er gjort i Gravhøjene i Pederstrup, vil man 
kunne forstaa, hvordan den almindelige Begravelsesmaade 
i Broncealderen maa have været. Der lagdes et stort Baal, 
hvorpaa Liget blev lagt. Efter Baalfærden samledes de 
smaa Knogledele tilligemed noget af den nærmeste Aske i 
en Lerkrukke, som blev hensat midt paa Brandstedet og 
omgivet af Sten. I Krukken lagdes over Benene og Asken 
forskellige Smaating af Bronce, som Naale, Knapper, Kni
ve m. m., og ved Siden af dem de Vaaben og Smykker, som 
den afdøde havde sat Pris paa. Askekrukken blev derefter 
omhyggeligt lukket til med et Laag eller en flad Sten, det 
hele dækkedes saa til med Smaasten, lagt i en spidst op- 
adgaaende Dynge, og herovenfor blev nu den egentlige 
Jordhøj kastet. I Stedet for Askekrukker anvendtes ogsaa 
smaa Stenkister. Ejendommeligt for Broncealdertiden er 
det, at Resterne af de brændte Lig ikke nedsattes paa 
nogen bestemt Maade eller paa bestemte Steder i Højene. 
De fleste Høje var Æthøje eller Æresgrave (Keno- 
taphier). De sidste er rejst af Familien over en afdød, 
som er omkommet under saadanne Forhold, f. Eks. i 
fremmed Land, at hans Lig er forsvundet, medens de 
efterlevende har anset det for deres Pligt at rejse en 
Grav eller et Minde til hans Ære. Ogsaa i England er 
der i betydelige Gravhøje gjort saadanne Fund af Sten
hobe. Utænkeligt er det heller ikke, — Tanken har i hvert 
Fald været fremme, — at disse Høje engang har tjent som 
primitive Altre.

Det er meget almindeligt, at ikke alene Bunden i en 
Høj er besat med Askekrukker eller smaa benfyldte Sten
kister, men at der næppe et Spadestik under Græsdækket 
er hensat talrige, stenomsatte Askekrukker, som Tid efter 
anden er nedgravede her. Rimeligvis er det fattige Folk, 
der ikke har haft Raad til selv at rejse Høje, som har 
stukket deres Askekrukker ind i de riges Høje. Fattige 
Folk har dog ogsaa maattet anbringe deres Askekrukker
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paa aaben Mark og i Tørvemoser, jfr. Egevaad i Peder- 
strup, maaske Byens senere store Tørvemose.

Gravhøjene i Pederstrup, der kaster saa meget Lys 
over de Menneskers Liv, der har levet her for de mange 
Aarhundreder siden, ligger, som de altid i Oldtiden blev 
lagt, paa høje Banker, hvorfra der er en vid og smuk 
Udsigt over den omliggende Egn og mod det nære Smaa- 
landshav, der i Dybsø Fjord skærer sig ind i Landet. 
Naar de er bleven lagt saa højt, har Tanken sikkert ikke 
alene været den at give de afdøde et anseeligt Gravmæle, 
som kunde ses og stadig genkalde deres Minde i de om- 
kringboendes Erindring; men Tanken har ogsaa været 
dybere begrundet, idet den har haft sin Rod i den evige 
Uendelighedstrang, der længes og stræber op ad mod 
Ham, „i hvem vi alle leve, røres og ere“.

EN BLANDET BY.
Blangslev.

Meget interessant er Udledningen af de forskellige 
Bynavne. Til de ældste Landsbynavne hører dem, der 
ender paa „inge“, f. Eks. Ring (Reynge). Disse Inge- 
Byer ligger alle paa gammel Agerjord, der tidligt er taget 
i Brug. Hvor gamle Navnene er, ved vi ikke med Sik
kerhed. Svenskeren Almquist mener, de stammer fra 
Folkevandringstiden, 400—500 ef. Kr. H. V. Clausen 
mener derimod, de er langt ældre, nemlig fra Tiden før 
Cimbrernes Udvandring fra Jylland omkr. 150 f. Kr.

Navnene paa „lev“, f. Eks. Blangslev, henføres til 
Tiden 500—800, maaske endda endnu længere tilbage, i 
hvert Fald til Tiden før Vikingeperioden. Selve Ordet „lev“ 
betyder „det efterladte, overleverede“, og der er saaledes 
Tale om personlig Ejendoms jord, i dette Tilfælde rime
ligvis Blangrslef: Hr. Blangrs Arvegods el. efterladte 
Gods. I Inge-Byernes Tid var det efter al Sandsynlighed 
Slægten eller Stammen, der gav Byen Navn. Kulturfor
holdene har da forandret sig, og Jorden er fra at være
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Slægtens gaaet over til at være en enkelt Mands eller 
Stormandsbesiddelse, en Forandring, der rimeligvis skyl
des ny Indvandringer eller større Omvæltninger af 
indre Art.

Byen nævnes kun en enkelt Gang i de ældste Arkiv
registraturer, nemlig 1446, da Claus Krumpens Datter til 
Serritslevgaard i Jylland, Karine Krumpen, Søster i Ma
ribo Kloster, skænkede to Gaarde i Byen til dette Kloster. 
Rimeligvis er den dog langt ældre, maaske fra Tiden før 
Aar 1000. En Gaard, der har spillet en betydelig Rolle i 
Sognet, Botorp, nu Borupgaarden, skænkedes 1315 af den 
adelige Ejer Nicolaus Thyr bjørnson til Skovkloster for to 
Dages aarlig Messe for hans Sjæls Salighed. Ifølge gam
mel Folketradition var denne Gaard en Røverborg, nogle 
paastaar endda en Sørøverborg. Hvor den gamle Borup- 
gaards Stuehus laa, skal efter Sigende den gamle Borg 
have ligget. Der er nemlig paa dette Sted ret stejle 
Skrænter. I Haven ud for det nuværende Stuehus siges 
det af nogle, at man kan mærke en hul Lyd ved at stampe 
i Jorden, som om der var Gang under denne, som skulde 
føre under Aalejet, maaske til Kirken. Da Fladsaa, der 
løb forbi den gamle Borupgaard, som laa paa et helt an
det Sted end den nuværende, menes at have været sejlbar 
i gamle Dage, og da man i Nærheden af denne Gaard 
for ca. 50 Aar siden fandt noget, der kunde tyde paa 
Rester af en Havn og af en Baad, er Tanken om en Sø
røverborg maaske ikke helt uvirkelig.

Den gamle Borupgaard brændte for en halv Snes Aar 
siden. Dens lange, lave Længe benyttedes i 1807 som Stald 
for de engelske Ryttere. Borupgaarden hørte oprindelig 
ikke med til Byen Blangslev. Endnu ved Opmaalingen 
1682 havde den saaledes sit eget Jordebrug fra den Tid, 
den var Adelsgaard, nemlig de tre Vænger: „Mølle- 
vengen“, som dog det Aar laa i Fællig med Blangsløv, 
samt „Øster“- og „Vestervengen“. Derimod var den fælles 
med Mogenstrup Vandmølle om Fiskeriet i „Hjortesøen“,

Historisk Samfund 4
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der var Møllesø for nævnte Mølle. Denne dreves af Under
faldsvand og havde to Kværne og et Stampeværk. Inden 
Midten af 18. Aarhundrede var dog Gaardens Marker lagt 
i Fællesskab med Byens Marker, hvilket bl. a. konstate
res af Planen til Pederstrup Skoledistrikt af 2!’/7 1744 
(Gavnø Godsarkiv).

Blangslev talte oprindelig 14 Gaarde, hvoraf 7 fra 
Midten af 17. Aarh. tilhørte Kronen. Heraf var een er
hvervet fra Harrestedgaard 1561. Paa samme Tid ejede 
Bækkeskov 5 Gaarde og 1 Hus i Byen, Borupgaarden eje
des af Herlufsholm, og een tilhørte Helligaands eller Var
tovs Hospital i København. Efter Axel Urnes Død kom 
Bækkeskovs 5 Gaarde i Kronens Besiddelse og gjortes til 
Ryttergaarde. Allerede 1662 var der saaledes udlagt 5 
saadanne, 3 fra Mogenstrup og 2 fra Hammer, til Oberst 
Ståding for „Løn og Arbetzpenge“. Paa Blangslevgaard 
boede i en Del Aar Officerer ved det i Vordingborg Amt 
lagte Rytteri. Den 29. September 1668 blev Oberst Stå- 
dings Lig hensat i Hammer Kirke, hvor, vides ikke. Der 
er Mulighed for, at han har boet i Blangslev, hvilket var 
Tilfældet med Ritmester Smit, som 1684 stod Fadder til 
et af Pastor Lavrits Gregersens Børn i Hammer.

Ifølge Markbøgerne af 1682 ejede Kronen paa det 
Tidspunkt 7 Gaarde i Byen. Disse, der var henlagt til 
Prins Georgs Livsgeding i Vordingborg Amt, forøgedes 
med de før omtalte 5 Gaarde fra Bækkeskov, saa at de 
12 af Byens 14 Gaarde ved Slutningen af 1600’erne til
hørte Kronen. Disse 12 Gaarde blev efterhaanden sam
menlagte til 9 og skænkedes i 1753 tilligemed 9 Huse til 
Geheimeraad O. Thott til Gavnø, Frederik den Tredies da
værende Finansminister. Vartovs Gaard var allerede Aar 
1700 købt af Gehejmeraad Knud Thott, den daværende 
Ejer af Gavnø. Fra Midten af det 18. Aarh. ejede saaledes 
Gavnø de fleste af Blangslevs Gaarde og beholdt dem ind
til Slutningen af 19. Aarh., fra hvilken Tid de efter
haanden alle er bleven solgt fra til Arvefæste.



— 51 —

Af de 9 Huse, som Gavnø i 1753 fik i Eje, var 2 
tidligere Rytterhuse el. Barakker; eet Hus, der tidligere 
havde været Smedie, havde Bymændene selv bygget, det 
brændte 1721; desuden var „en liden Platz paa Gaden ud
lagt til „Kaalhauge“, hvoraf der svaredes 2 Mark i aarlig 
Afgift. I denne „Kaalhauge“ opførtes i sin Tid den første 
Brugsforening, der dog liedreves ifølge en Højesterets
dom, da Byen ikke havde faaet Lensbesidderens Tilladelse 
til at opføre den paa det nævnte Sted, der var lagt ud som 
Gade jord.

1 1682 deltes ved Opmaaling Byens Tilliggende i føl
gende 3 Omraader:

1. Møllevangen mod Vest med Atle Snauf, Vange- 
ledsaas, Troelsis Toftagre, Hønekærsagre, Tjørneskovs
agre, Sponholm, Ertebjergsagre, Hvidemose, Pusterbak
ken, Pederstrup Banksagre, Rævebakken, Espeholm, Lun- 
demoseagre, Havrehøvsagre og flere nu af Navn ukendte 
Steder.

2. Væremarken mod Sydøst med Snaremoseledsaas, 
Vangeledsaas, Hyllestedsagre, Blangsbjerg Kilde, Blangs- 
bjerg Agre, Ostevraa Agre, Ærtebjergsagre og Ridsenge.

3. Hjortehøvsmarken mod Øst, Blangsbjerg, Hjorte- 
høv, Eskelundsagre, Hammersled, Broagre ved Snesere, 
hvor der endnu 1806 fandtes et Led, Tyrehjorden og Ny
marken med 117 Agre simpel „Aurejord“ (Rødsand og 
Grus), der saaedes i 2 og hvilede i 18 Aar.

Hammer Herred har været meget rigt paa store og 
smaa Skove, ikke mindst Mogenstrup Sogn; men en stor 
Del af disse Skove er gaaet til Grunde i Tiden omkring 
Svenskekrigen. Herredets mange Kirkeudvidelser tyder 
ogsaa paa stort Skovareal i ældre Tid, idet man mener, 
at en Hovedfaktor i de middelalderlige Kirkeudvidelser 
har været Nyryd i Skoven, hvorved gammelt Skovland 
er taget under Plov. En Skov til Blangslev var beliggende 
Sydvest for Byen op til Lou Østerskov. Mod Øst var Ny
markens 117 Agre ryddet Skov. Endnu minder enkelte
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spredte Kratpartier i Blangslev om disse tidligere Skove, 
ligesom Opmaalingskortet over Byen viser Skov spredt 
over alle Bymarkerne. 1 1682 havde Blangslev “Giersel 
og Stafrehugst til Fornødenhed“. Borupgaarden havde 
Skov til 16 Svins Olden og selve Byen til 13 Svins Olden. 
Ved Skovtakseringen samme Aar omtales en Skovfoged 
Rasmus Hansen i Blangsløf, medens der senere ikke næv
nes Skovfogder til Byen.

Paa Sognefoged Ole Fred. Olsens Mark, over for 
Blangslev Røgeri, ligger et Stykke inde den saakaldte 
„Hjortehøj“, en kratbevokset Høj med Mose; alt her har 
nemlig engang været Skov, men er ryddet og gjort til 
Agerland. Endnu kan det huskes, at der er set Hjorte 
nede ved den lille Mose paa „Hjortehøj“.

Et andet Sted, ligeledes paa Sognefoged Ole Fred. 
Olsens Mark, ligger den saakaldte „Kapelager“. Da der 
af gamle Folk endnu er bevaret en mundtlig Tradition 
om, at der et Sted i Blangslev skal have ligget et Kapel 
fra den katolske Tid, er det ikke umuligt, at der netop 
paa Kapelageren engang har ligget et saadant, rimeligvis 
ud til en Vej, som det endnu er altmindeligt i de sydlige 
katolske Lande. Den lange Kirkevej fra Blangslev til 
Mogenstrup kunde for saa vidt ogsaa pege i Retning af 
Ønsket om et Kapel i Blangslev.

Ejendommeligt for Blangslev er dens Blandethed og 
Delthed, baade i kommunal og kirkelig, retslig og politisk 
Henseende, idet den ene Halvdel af Byen hører til Ham
mer Sogn og Kirke, Vordingborg Retskreds og Præstø 
Opstillingskreds, medens den anden Halvdel hører til 
Mogenstrup Sogn og Kirke, Næstved Retskreds og Næs
tved Opstillingskreds. Denne Delthed synes dog ikke at 
have gjort noget Skaar i det gode Forhold mellem Blangs
lev Bymænd. Nogen Forvirring kan det dog skabe, for 
ikke at sige forskellige pudsige Situationer, hvor Folk 
ligefrem er i Tvivl om, hvilket Sogn de hører til, eller 
maa spørge: „Hvem hører til hvad?“ Det er saaledes en
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almindelig Tro blandt Befolkningen, at de store Gaard- 
mænd i sin Tid har spillet om Jorden og Stederne, og 
at altsaa Sammenblandingen derved skulde være kom
men. Hvorom alting er, saa har man somme Steder Mor
skab af at kunne fortælle, at man f. Eks. spiser i Ham
mer, men sover i Mogenstrup Sogn, alt eftersom paa 
hvilken Sognegrund de respektive Værelser ligger i samme 
Gaard eller Hus.

At Blangslev har været en blandet By i mange Aar, 
viser følgende ved Landemodet den 13. Juni 1683 be
handlede Sag:

„Hr. Lavrits Gregersen (Sognepræst) i Hammer 
havde indstævnet Hr. Knud Walter i Nestelsø i Hammer 
Herred for Tiende oppebaaren af en Gaard i Blangslev. 
Blev bevist af en gammel Pergaments Tingsvidne, over 100 
Aar gammel, at den Jord, liggende til Blangslev Gaard, hø
rer Hammer Sogn til. Hr. Knud beviste ved Tingsvidne, 
over 60 Aar gammel, at alle Tiender, Kvægtiender undta
gende, er ydet til Nestelsø Kirke, Præst etc., item Degne
trave til Nestelsø Degn. Og var saaledes Hævd og Argu
menter paa begge Sider, saa at den Handel paa en 100 
Aars Tid var ikke kommen til endelig Decision. Ingen af 
Parterne vilde cedere. Hvorfor, eftersom Nestelsø Kald er 
et meget ringe Kald, saa at Præsten neppelig kan have 
4 Pund Korn, og Hammer Kald er et af de principaleste 
Kald paa Landet, da er begge Kald taget i Betragtning, 
og endelig Hr. Lavrits i Hammer overtalt godvillig in 
totum at cedere fornævnte Blangslev Gaard til Nestelsø 
Præst, og skrev derpaa deres Hænder under i Lande
modets Protokol“.

PEDERSTRUP.
Byen, der med sit Apostelnavn tidsfæstes til Tiden 

efter Kristendommens Indførelse, er bleven skrevet Pæ- 
therstorp, Petherstorp og Perstrup, og lader os med sin 
Endelse; trup — torp ane, at den har været en Udflyt-
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terby. I første Halvdel af 14. Aarhundrede tilhørte den 
Fru Kristine af Lou, Hr. Niels Axelsens (Rud) Efter
leverske, som paa Ringsted Landsting 1348 maatte afstaa 
den samt alle sine Besiddelser i Landet, „for Brøde og 
Sager, som hendes Forældre sig mod Kongen og Kronen 
havde forset“. Hvori hendes Forældres Brøde bestod, vi
des ikke. Der kan være en Mulighed for, at de har været 
med i Sammensværgelsen mod Erik dipping og Mordet 
paa denne i Finderup Lade. Det kan ogsaa tænkes, at 
de i de saakaldte „kongeløse Tid“ har sluttet sig til Ri
gets Fjender. Det første er maaske det rigtigste, skønt 
Misfornøjelsen med Kong Christoffers daarlige Regering 
ogsaa kan have været Grunden til Kong Valdemars haar- 
de Fremgangsmaade mod den værgeløse Enke. Af ældre 
Arkivregistraturer faar vi at vide, at hun allerede 1331 
pantsatte en Del af sit Gods paa Sjælland til Abbed Peder 
i Ringsted, 1336 tilskødede hun Halvdelen af alt sit Gods 
til Peder Nielszen af Roskilde, og nogle Aar efter pant
satte hun en Del Jordegods paa Sjælland til Brødrene 
Basse paa Batsnes, som Broderen, Torstein, paa samtlige 
Brødres Vegne 1356 oplod Kong Valdemar. Af disse hen
des Forholdsregler synes det at fremgaa, at hun har væ
ret ængstelig for, at Hævnen over Forældrenes Brøde en
gang skulde gaa ud over hende, naar der kom ordnede 
Forhold i Landet. Det synes nemlig ikke at have været 
Pengetrang, der fik hende til at foretage dette alvorlige 
Skridt, idet hun i Afstaaelsesbrevet til Kongen nævnes 
som Ejer af betydelige Besiddelser, selv i Halland. Fru 
Kristine har efter al Sandsynlighed haft en Borg i Lou 
og boet her, rimeligvis paa en Bakke ned mod Byens 
Moser, som i sin Tid har været en Fjordarm fra Basnæs
vig; men hvor denne Borg har ligget, kan ikke paavises, 
idet der ikke findes Spor eller Sagn efter den. Nogle har 
tænkt sig, at den har ligget paa „Lundehøjen“. Navnet 
„Kongevangen“ kalder atter andre Gisninger frem. Rime
ligvis er den bleven nedbrudt af Kong Valdemar. Fru
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Kristine selv maa, efter at være berøvet alle sine Ejen
dele i Danmark, været draget til Halland, hvilket Jorde
gods hun fik Lov til at beholde.

Pederstrup blev senere erhvervet af Antvorskov Klo
ster, hvorunder den hørte til 1377, da den sammen med 
andet Gods i Omegnen solgtes af Klostret til Cort Molkte, 
Lensmand paa Rønnebæksholm. Kongen ejede dog senere 
1 Hus og 1 Gaard i Byen. Disse lagdes efter al Sandsyn
lighed 1401 af Dronning Margrethe til Gavnø Nonne
kloster. Ved Salget til Hans Johansen Lindenow 1584 
fulgte de med Klostrets øvrige Gods og var i denne Siægts 
Eje til 1676, da den af Jacob Lindenows Arvinger solgtes 
til Landsdommer Jeppe Hjort paa Borupgaarden. Dennes 
Søn, Peder Hjort, solgte baade Gaarden og Huset til Ge- 
heimeraad Knud Thott til Gavnø, 1684, hvortil de har hørt, 
til de gik over til Arvefæste.

I 1682 havde Pederstrup ifølge Markbøgerne 4 
Gaarde. Af disse tilhørte 1 Geheimeraad Otto Krabbe til 
Holmegaard, 2 Mogenstrup Kirke under Vordingborg 
Slot og 1 Landsdommer Jeppe Hjorts Arvinger. Da 
Holmegaard i Begyndelsen af 1800’erne købte Mogenstrup 
Kirke, kom disse Gaarde sammen med 3 til Kirken hø
rende Huse i Byen under Holmegaard.

I 1682 fandt der en Opmaaling Sted af Konduk
tørerne Elias Hendrichsen og Andreas Winther. Byens 
Jorder deltes da i:

1. Møllevangen mod Nord, indbefattende Skovstyk
kerne med Kirke vænget til Mogenstrup Kirke, Pelshøj agre 
og Holtemose (Skovmose).

2. Lovvangen mod Syd med Vangeleddet, Kulmile- 
stykkerne og Egestykkerne.

3. Vestervangen mod Myrup med „Stykkerne ved 
Søen“, — nu Myrup Mose, — Stenled og Stenlundsagre.

At Pederstrup har haft Skov, viser Skovtakseringen 
1682, hvor der staar, at Byen havde „fri Ildebrand, Gier- 
sel og Stafrehugst til Nødtørftighed“. Alene Gavnø
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havde efter Skødet 1684: 24 Svins Olden, det samme som 
1 Td. Skovskyld, medens de andre Gaarde rimeligvis har 
haft deres Skovparter. I Markbøgerne omtales ogsaa Ste
der som: Skovstykkerne, Egetycken og Kulmilestykkerne, 
hvor man maa have haft Miler til Kulbrænding. At Sko
ven forlængst er forsvundet, kan man forstaa, naar man 
af Skovtakseringen 1694 faar at vide, at der alene den 
Sommer var fældet ikke mindre end 56 Stk. Bøgetræer i 
Pederstrup Skoven, „alle ustemplede“.

Ved Udskiftningen viste Byen sig ved Opmaalingen 
at udgøre 2785/14 Td. Land. Gavnøgaarden alene udgjorde 
ca. 62 Td. Land. I Byen, der er meget lille, ligger Peder
strup Skole, oprettet 1744 af Lodsejerne i det tillagte 
Skoledistrikt.

PEDERSTRUP SKOLE.
Fra gammel Tid har der mellem Kirke og Skole været 

en Forbindelse, hvis Følger og Frugter gennem Aarhun- 
dreder har været til megen Velsignelse for vort Folk og 
Land. Inden for Kirkens Mure begyndte den danske Folke
skole engang, en Kendsgerning, der har fundet et sprog
ligt Udtryk i det kendte Ord: „Skolen er Kirkens Datter“. 
Den nøje og inderlige Samhørighed, der gennem de mange 
Aar indadtil har forenet Kirke ogSkole og gensidig betydet 
saa meget for begge disse Kulturfaktorer i vort Folk, har 
ogsaa adskillige Steder paa iøjnefaldende Maade givet sig 
Udtryk i Beliggenheden. I mange af de gamle Kirkebyer 
vil man saaledes meget ofte træffe Skolen som Kirkens 
nære Nabo, ligesom de gamle Degneboliger, der var Sko
lens Forløbere, som oftest blev bygget paa Kirkens „For
tov“. Ogsaa i rent ydre Forstand har man altsaa kunnet 
kalde Skolen for Kirkens Datter.

Mogenstrup Sogn, der ikke har haft nogen egentlig 
Kirkeby, da Kirkens Beliggenhed i Skoven var bestemt 
af den nære Helligkilde, fik aldrig en Skole i Kirkens
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Nærhed, hvorved den vilde være kommen til at ligge 
afsides for Sognets Beboere.

Sognets Skole kom derimod til at ligge i Pederstrup 
og var en Frugt af den Vækkelse, der gennem Pietismen 
under Kristian den Sjette gik hen over Landet og bl. a. 
gav sig Udslag i Forstaaelse og Omhu for Almuens Op
lysning. Den store Skolekommission, der nedsattes 1737, 
førte Forordningen af 1739 med sig, som paabød Opret
telse af Skoler Landet over, „hvor Forholdene tillod det, 
saa alle Børn derigennem kunde faa fornøden Kristen
domskundskab og Undervisning .i Læsning, Regning og 
Skrivning“. Da det imidlertid var en uhyre stor Opgave for 
Regeringen at bygge de mange Skoler ud over Landet og 
lønne Lærerne dertil, paabødes det ved en ny Forordning 
af 1740 at oprette nye Skoler, samtidig med at det over
lodes de forskellige Egnes Godsejere, der var de førende 
paa deres Sted, at tage Bestemmelse om Skolernes Belig
genhed og Antal.

Som man kunde vente det, var det kun forholdsvis 
faa forstaaende Godsejere, der af sig selv gik med til at 
oprette Skoler og deltage i Lærernes Lønninger. Nogle 
enkelte var der dog. Blandt disse var Gavnøs, Grevens
vænges, Rønnebæksholms og Holmegaards Ejere, som alle 
ejede Bøndergods i Pederstrups Omegn. Disse fire Gods
ejere oprettede i Fællesskab Skolen i Pederstrup, rimelig
vis i Forsommeren 1744. Den 2 ,/7 1744 hører vi nemlig, 
at Provsten for Hammer Herred, Pastor Borch i Vejlø, 
Sognepræsten i Næstelsø, Pastor P. Hersom, Kaptajn 
Gjørring til Grevensvænge, der var største Lodsejere, 
samt Godsforvalterne fra Rønnebæksholm og Gavno, var 
samlede i den nyopbyggede Skole for at tage Bestemmelse 
om Skoledistriktets Omfang og Lærernes Lønninger. Di
striktet kom til at bestaa af Byerne Lou med 12 Gaarde, 
Fladsaa By med 8 Gaarde foruden Præstens Anneksgaard, 
Pederstrup By med 4 Gaarde, 1 Gaard i Mogenstrup 
(Krogaarden) og Borupgaarden, ialt 26 Gaarde foruden
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Huse. Fra disse Byer og Steder var det saa Bestemmel
sen, at Børnene skulde søge Skolen i Pederstrup. Lærerens 
Natural-Lønning, der fordeltes efter Gaardenes Størrelse, 
fastsattes til 12 Rdl. i Penge, 5 Tdr. Rug, 7 Tdr. Byg, 26 
Læs Tørv, fri Græsning til 2 Køer og 6 Faar blandt Bøn
dernes, samt 224 Lpd. Hø og 224 Lpd. Halm til Vinterfod
ring. Endnu minder den gamle Skolelade om de Tider, 
hvor Lærerne maatte modtage deres Løn paa denne Maade.

Med Hensyn til Undervisningen skulde „Skoleholde
ren“ ifølge Frederik den Fjerdes Forordning af 1721 un
dervise alle Børn over 5 Aar om Sommeren fra 7—11 
Formiddag og 2—6 Eftermiddag, om Vinteren fra 8—12 
Formiddag og 2—4 Eftermiddag i Kristendomskundskab, 
Morgen- og Aftenbøn med Sang og Læsning. Dertil kom 
efter Kristian den Sjettes Forordning af 1739 Undervis
ning i Læsning, Regning og Skrivning. For disse to sidste 
Fag skulde Læreren dog nyde en Betaling af 2 Sk. om 
Ugen for dem, der kunde betale, medens de fattige skulde 
have fri Undervisning. Det blev indskærpet ikke at gøre 
Forskel paa de fattiges og riges Børn, men anvende den 
samme Omsorg for dem alle, en Bestemmelse, som vist 
desværre mange Gange og Steder til stor Skade er bleven 
overtraadt.

I Pastor Hesselbergs Tid gennemførtes under Frede
rik den Sjette Forordningen af 29. Juli 1814, den store 
Skolelov, der i over hundrede Aar i det væsentligste har 
dannet Grundlaget for den danske Folkeskole og dens 
stadig fremadskridende Udvikling. Med denne Forordning 
indførtes over alt i Landet den Undervisningsform, som 
kaldes den indbyrdes Undervisning, der nu er ved at for
svinde, og som bestod i, at Læreren tog de flinkeste Ele
ver til Hjælp ved de mindstes og svagest begavedes Un
dervisning. Disse Hjælpere kaldtes „Bihjælpere“. Denne 
Metode, der var indført fra Frankrig, hvorfra der netop 
i de Aar gik en Luftning af Idéer og Paavirkninger, ind
førtes herhjemme i den pengeknappe Tid straks efter Kri-
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gen med England. Fordelene ved den var, at een Lærer 
kunde være i Stand til at vejlede et næsten ubegrænset 
Antal Børn, ligesom den frembragte en vis Ensartethed 
i Undervisningen Landet over. Frederik den Sjette selv 
var begejstret for den Ordning, dels paa Grund af de 
økonomiske Fordele, der kunde være ved den, og dels paa 
Grund af det militære Sving, som ikke kunde andet end 
præge den. Lærerne og Børnenes Forældre var derimod 
mindre begejstrede for den. Metoden faldt da ogsaa i 
Aarenes Løb de fleste Steder bort, men bruges dog for saa 
vidt endnu mange Steder i de to-klassede Skoler under 
en noget ændret Form, ved at de ældre Børn hjælper de 
yngre.

FLADSAA.
Faa har i sit Liv og i sin Gerning været saa stærkt 

knyttet til Sydsjælland som Grundtvig. Hans Minder fra 
denne Del af vort Land, som rakte sig fra hans Fødsel til 
hans Død, blev for ham en uudtømmelig Kilde for hans 
senere Digtning, der i mere end een Forstand er' bleven 
fælles Folkeeje.

I Sommeren 1851 havde den da 68 Aar gamle Mand 
en Oplevelse, der kom til at give ham en ny, aandelig 
Ungdom med Sang og Syner. Efter sin første Hustrus Død 
var han nemlig den Sommer bleven trolovet med Enke
fru Marie Toft og var hendes Gæst paa Herregaarden 
Rønnebæksholm ved Næstved, hvor han som bekendt i den 
endnu bevarede Pavillon i Parken skrev den uforlignelige 
Pinsesalme: „I al sin Glans nu straaler Solen“. Under 
dette Ophold var det, at alle hans Minder fra Barndoms- 
og Ungdomsaarene dukkede saa levende frem for ham, 
at han inspireredes til at skrive det storslaaede Digt: 
„Sydsjælland“, trykt første Gang i „Danskeren“ den 1. 
November 1851.

En halv Mils Vej Syd for Rønnebæksholm løber den 
lille, bugtede Fladsaa gennem et Mosedrag med en Række
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beplantede Sandbakker paa Nordsiden. Ved at se dette 
særprægede Syn og hele den smukke Natur deromkring 
blev Grundtvig mindet om, hvad han som Barn havde 
hørt i Udby Præstegaard af sin gamle Barnepige, Malene 
Jensdatter, naar hun tog den lille Dreng op paa sit Skød 
og fortalte ham de mange Sagn om Sydsjælland. Og med 
dette Barndomsminde begynder hans Digt:

Til Halvfjerds jeg snart kan tælle,
Aar som Dage rulied hen,
Fladsaa med de høje Elle 
lyder for mit Øre end, 
fra paa Barnepigens Skød 
gaadefuldt det til mig lød 
som en Elve-Tone.

Ikke mer de høje Elle 
skygge mellem Banker graa.
Mangen Skov som en Vindfælde 
maatte brat med dem forgaa, 
men som bag de mange Aar 
Skjalden lever, staar og gaar, 
kvæder lydt med Gammen.

Hvilke Sagn, gamle Malene kan have fortalt Grundt
vig om Fladsaa og dens Banker, hører vi intet om. Selv 
nøjes Digteren med den her fremførte Antydning, der for 
ham kun har dannet Indledningen til det vide Syn ud over 
Sydsjælland, som derefter følger:

Ja, mit Sjællands Sønderlide,
Grønnelund ved Bølgen blaa, 
hvor jeg gik med Kvad og Kvide, 
og hvor først jeg Lyset saa!
Hilse kan jeg dig med Lyset; 
thi Livsflammen i mit Bryst 
vifter end og varmer!
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Hvorom alting er, der er tre Ting, der giver Fladsaa 
dens Karakter, nemlig Aaen, Bakkerne og Herregaarden.

Fladsaa, der nu er klemt inde i et snævert Leje, som 
den kun ved sjældne Lejligheder overskrider, var i tid
ligere Tider et bredt Vandløb, som her bredte sig ud til en 
betydelig Indsø: „Fladsø“. Denne var saa dyb, at man paa 
Valdemar Atterdags Tid kunde sejle fra Smaalandshavet 
forbi Gavnø, Rettestrup, Skovmølle, Fladsø og videre 
forbi Mogenstrup, Bøgesø, Snesere, Baarse, Faxinge, Bel- 
dringe, Tubæk til Præstø Bugt. Søbækkenet begrænses 
mod Nord af de høje Lusbanker, Lysbanker, mægtige Hav
stokke af Grus og Rullesten, bevokset med et sparsomt 
Lag Græs. Disse fortsættes mod Øst af de nu til Dels be
plantede Mogenstrup Banker. Mod Øst og Syd begrænses 
Bækkenet ligeledes af Banker; men disse er mindre og 
tager navnlig af mod Syd.

Fladsaa skrives 1346 Flasso, 1400 i ældste danske 
Arkivregistraturer Flassow møllæ, og i Scriptores rerum 
Danicarum omtales et Slag under Grevens Fejde 1343 ved 
Flassemiille, der næppe, som Udgiveren af nævnte Krø
nike vil det, skal være Flaskekroen ved København. I 
ovennævnte Slag overvandt Holstenerne de Danske. I 1493 
møder vi Navnet Fladsaa skrevet Flatso. Broen ved 
Fladsaa Mølle hedder Vådbro el. Fladsaabro. Her har der 
været et Vadested, hvad Ordet Våd kunde tyde paa, og 
her i det lave Vænge, der nu hedder Aske vænget (Aske
træer), har rimeligvis Slaget staaet. Den gamle Mølle 
har efter al Sandsynlighed ligget i Nærheden af Vade
stedet. Den nuværende Stubmølle er af nyere Dato. At 
Egnen omkring Vådbroen og Fladsaa Mølle har været et 
vigtigt strategisk Punkt, kan man endnu tydeligt se, lige
som siden hen Soldaterne fra Næstved paa deres Øvelses
ture i Egnen altid har brugt det snævre Pas som Maalet 
og Skiven for deres Operationer.

Bakkerne, der sætter saa stærkt et Præg paa Fladsaa, 
er den midterste Del af en Randmoræne, og Smeltevandets
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Retning har været fra Sydøst til Nordvest. 1 Stenskoven,. 
Naboen mod Øst, findes de største Sten, ud for Fladsaa- 
gaard Sten som et Hoved, i Rønnebæk Løj ed er der Smaa- 
sten og ved Næstved Sand. At de er bleven saaledes til, 
vil imidlertid et gammelt Folkesagn bestride. Dette for
tæller følgende:

,,I Fladsø boede en Trold, som var ildesindet mod 
dem, der boede i Næstved. Engang tog han derfor sin 
Skindsæk, gik til Stranden og fyldte den der med Sand. 
Nu vilde han tilføje Folket i Næstved stor Skade ved at 
skjule deres Huse under Sandet; men der han gik ad 
Byen til med Posen paa Nakken, løb Sandet ud gennem 
et Hul, som det til god Lykke var paa Skindet, og derved 
blev den Række af Sandbanker, som er mellem Fladsø 
og Næstved. Først da han kom paa det Sted, hvor fordum 
stod Fæstningen Husvold, mærkede han, at han havde 
spildt det meste, og blev derover saa arrig, at han kastede 
Resten ind imod Næstved, hvor endnu ses en eenligt staa- 
ende Sandbanke“ (Munkebakken). I. M. Thiele: Dan
marks Folkesagn II.

Naturen i Fladsaa er særpræget og smuk, ligesom 
der fra flere Steder her er smukke og vide Udsigter. 
Navnlig oppe fra den høje Præstebakke er der de her
ligste Udsyn over mod den højt liggende Hammer Kirke, 
mod Køng og Vester Egesborg Kirker, Grevens Vænge 
med Parken og ud over Dybsø Fjord og Gavnø Skove. 
Neden for Bakken ligger Løvstedbakken og det lave fir
kantede Parti „Storkenakke“ med Kildevæld. Ovre ved 
Skellet mod Rønnebæksholm ligger „Skelkilde“. Det sprud
ler med Kilder i Fladsaa. Alene i Fladsaagaards Have er 
der 6—7 Kilder, en enkelt med det vidunderligste Drikke
vand. Den sparsomme Vegetation paa Fladsaa Banker er 
velegnede — og maleriske — Græsgange for Herregaar- 
dens store Faareflokke.

Fladsø eller Fladsaa By bestod i flere Aarhundreder 
af 6 Bøndergaarde og Præstegaard, hvor Sognepræsten



— 63 —

for Næstelsø og Mogenstrup boede, indtil der ca. 1630 
blev bygget Præstegaard i Næstelsø. Præstegaarden i 
Fladsaa blev saa Anneksgaard til Præstekaldet, og dens 
Stuehus indrettet til — Kro. Livets mærkelige Omskiftel
ser skulde ogsaa gaa hen over den gamle Præstegaard. En 
af Markerne ved Fladsaagaard kaldes saaledes endnu paa 
de ældre Kort: „Kromarken“. De to store Lindetræer, der 
staar i Nærheden af Fladsaagaards Hovedbygning, er de 
eneste bevarede Minder fra den nu nedrevne gamle 
Præstegaard, idet de stod uden for Hoveddøren til denne 
og altsaa endnu tydeligt betegner Stedet, hvor den laa.

Under Statsbankerotten 1814 og den derefter følgende 
Landbrugskrise efter Napoleonskrigene tilhørte Fladsaa 
By, Pederstrup By og Mogenstrup Mølle Stiftsdame i 
Vallø, Frk. Birgitte Sophie Christiane Kaas, som ejede og 
boede paa Grevens Vænge. Da Bønderne paa Grund af 
de vanskelige Pengeforhold og den magre Jord ikke kunde 
svare deres Afgifter til Grevens Vænge, og da Godserne 
hæftede for og inddrev Skatterne, kunde Frk. Kaas hel
ler ikke skaffe Midlerne. Som et Forsøg paa at forbedre- 
Rentabiliteten fik hun af Frederik den Sjette under 26. 
August 1826 Tilladelse til at nedlægge Fladsaa By mod 
at oprette en Schæferigaard, og imod at en Schæfer
familie bestandig havde Ophold paa Gaarden. Indbyggerne 
fik anvist Jord paa Pederstrup Mark. De tre Bøndergaarde 
i Myrup under Rønnebæksholms Gods blev sammenlagt til 
een Gaard, der 1879 solgtes til Fladsaagaards daværende 
Ejer, Godsejer C. Fr. Gasmann.

Det var dog stadig vanskelige Tider og Forhold, og 
det lykkedes hverken for Frk. Kaas eller Hr. Ludvig Se
verin Engberg, tidligere Forvalter paa Grevens Vænge, 
som købte Gaarden af hende, at bygge nogen ny Gaard op. 
I 1847 købte Hr. Frederik Christian Gasmann Fladsaa
gaard for 40,000 Rdlr. og begyndte i 1848 at bygge Heste
staldlængen. 1851 døde han; men allerede 1853 lykkedes 
det afdødes Enke at bygge Laden mod Nord og 1856 det
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Faarehus, der nu er omdannet til Kostald. Da Gaarden i 
1847 købtes, fandtes der 3 Køer og 4 å 500 Merinofaar, 
samt et Par Heste. 1859 tog Sønnen, Christian Frederik 
Gasmann, Gaarden i Arv. I Efteraaret 1863 lagdes Grun
den til den fjerde Længe; men saa kom Krigen 1864, og 
det blev ikke til noget med at bygge videre før 1866. I al 
den Tid boede Enkefru G. med sin Søn i den gamle 
Præstegaardslænge. I 1870—71 opførtes den nuværende 
smukke Hovedbygning i eet Stokværk med takkede Gavle, 
bygget af røde Mursten med høj Kælder af Kamp. De 
Lindetræer, der staar i Gaarden, var dog plantet allerede 
1866. Fladsaagaard er en tiltalende Herregaard. Set fra 
Næstved—Præstø Landevej ligger den smukt; men navn
lig Synet fra den store, højtliggende Havestue ud over 
Parken med den ret store Dam er pragtfuld. Denne Dam 
er den sidste og eneste Rest af den gamle Fladsaa By, 
idet den dengang har været Byens Gadekær.

I 1869 tog G. fat paa at plante en Del af Bakkerne 
til, og i 1870’erne plantedes den største Del helt ude fra 
Stenskovens Skel og til Fladsaagaard. Senere fortsattes 
Plantningerne og sluttede i 1906 med den vestlige, saaledes 
at Kæden blev sluttet mellem Stenskoven og Rønnebæks
holm. Det var et stort og betydningsfuldt Arbejde, der 
her blev udført, ogsaa rent skønhedsmæssigt set. I den Tid 
Beplantningen fandt Sted, gik daglig 6—7 Mand og gra
vede Huller, medens lige saa mange Koner lagde de smaa 
Granspirer ned. Bakkernes Beplantning som Plantager 
har betydet meget i Henseende til at give Læ.

I 1879 købte G. ved fjerde og sidste Transaktion 
Myrupgaarden og lagde dens Marker under Gaardens 
Drift. Bygningerne blev revet ned paa nær Stuehuset og 
en Lade. Denne sidste blev i 1927 indrettet til Stald for 
Ungkreaturer (Løsgangsstald).

Fladsaagaards Jorder er meget forskelligartede. De 
høje Arealer er saaledes meget stenede. De lave Arealer 
var indtil for forholdsvis faa Aar siden meget vand-
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lidende, da Aaen endnu ikke var reguleret. I 1920 blev 
Faareholdet anlagt, idet man fra Merinofaarene, hvis 
Levedygtighed ved stadig Indavling var bleven stærkt for
ringet, gik over til Oxfordown Racen. I 1919—21 fandt en 
bekostelig Regulering af Aaen Sted med paafølgende Dræ
ning og Kultivering af alle de lave Arealer, et Arbejde, 
der har forandret disse lave Arealer betydeligt til det 
bedre.

I 1917 døde G. og efterfulgtes af sin Søn, den nu
værende Godsejer og Kirkeværge ved Mogenstrup Kirke, 
Flemming Christian Egeberg G.

En meget særpræget og afsides liggende Del af 
Fladsaa er det saakaldte Løjet, rimeligvis en Udledning 
af det gamle Løkwith: „Løgskov“. Paa den Tid, da Præ
sten i Næste]sø-Mogenstrup ejede Fladsaaløjet, drev han 
sine Kreaturer ud her til Græsning. Senere købtes Løjet 
af Fladsaagaard og bestaar nu kun af nogle ganske faa 
fattige Huse, der beboes af Funktionærer fra Herregaar- 
den. Det har ikke været fri for, at man har betragtet 
denne Afkrog af Fladsaa som et Sted, der laa uden for 
Lov og Ret, ja, der er endda dem, der vil fortælle, at 
engang for dog ikke særlig mange Aar siden var der nogle 
Røvere, som holdt til her, og at man kunde se Røgen stige 
til Vejrs fra deres Madgryder, naar de stegte deres Lam!

SANKT MOGENS KILDE.
Intet Instinkt bunder saa dybt og stærkt i den menne

skelige Natur som det religiøse. Saa længe Menneske
heden har været til, har den saaledes higet og stræbt op 
efter mod Uendeligheden, Evigheden, hvorfra den en
gang selv var udrunden. Ufuldkommen, primitiv og barn
lig var ofte denne Stræben, og mange mærkelige Udslag 
har den givet sig; men trods alt, ogsaa Skygger, der kunde 
følge i dens Spor, har der for den opmærksomme Iagt
tager været noget rørende, ja, gribende ved at lægge
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Mærke til, hvad man har forsøgt og ofret for at tilfreds
stille det i Hjertet liggende evige Anlæg.

Oprindelig har vel nok de fleste hedenske Religioner 
været en Slags Naturbetragtning. Man saa med Undren 
og Beundring paa Stjernehimlen, Havene, Skovene, 
Højene, og som Udløsning for ens Spørgen og Stirren 
mod det store, uforklarlige i Naturen fandt man Hvile 
i Tilbedelsen af alt dette. Efterhaanden er denne Natur
tilbedelse gaaet over til Troen paa Naturens Befolkning 
med levende Væsner, baade gode og onde. Man tænkte 
sig saaledes Skovene, Træerne og Stenene som Hjemsteder 
for Skytsaander; men navnlig Havet, Floderne, Aaerne og 
især Kilderne var Boliger for disse mystiske Væsner. 
Man behøver i denne Forbindelse kun tænke paa de syd
lige Landes Flod- og Kildenymfer og paa Nordens saa 
ofte omtalte Nøkken og Huldren.

Der var noget hemmelighedsfuldt og gaadefuldt over 
de rislende Kilder, der kom fra Jordens Indre. Alene dette 
trak og gjorde, at Kilderne allerede i Broncealderens Tid, 
ja, muligvis endda længere tilbage i Tiden betragtedes 
med særlig hellig Ærefrygt. Man dyrkede dem som en 
Guddom, til hvem man ofrede. Saaledes har man ved 
Kildeløbene fundet Broncesværd, Smykker, Armringe, 
Dolke, Mejsler og Knogler af Faar og Okser. Om man i 
Oldtiden ogsaa har ofret Mennesker til Kilderne, er der 
nogen Sandsynlighed for, selv om det ikke kan konstateres. 
Renselser og Badninger i Kilderne blev for Nordboerne 
efterhaanden til religiøse Ceremonier, ligesom de heden
ske Gudstjenester ofte forrettedes netop her. Oldtidsveje, 
Tingsteder og Oldtidshelligdomme, de gamle Gudehove, 
blev ligeledes som oftest lagt i Nærheden af de hellige 
Kilder.

Da Kristendommen kom her til Norden, søgte den paa 
forskellig Vis at indrette og lempe sig efter de hedenske 
Forhold, for derved at kunne faa Mennesker i Tale, hvor 
de var. Til at begynde med byggede man derfor smaa
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Kapeller i Helligkildernes umiddelbare Nærhed. Disse 
afløstes flere Steder af rigtige Stenkirker, der efter- 
haanden ganske naturligt gik over til at blive Sogne
kirker. Saadan er det uden Tvivl gaaet til ved Fremkom
sten af Mogenstrup Kirke, ved hvis ensomme Beliggen
hed i Skoven man ganske sikkert har taget Hensyn til 
den nære Helligkilde, Sankt Mogens Kilde, omkring hvil
ken Livet og siden Mogenstrup Sogn mere eller mindre 
har kredset sit.

I hele den katolske Tid stod de hellige Kilder i lige 
saa højt et Ry som i Oldtiden. Flere af dem blev saaledes 
nu indviet til kristne Helgenbilleder. Kirkens Mænd 
„læste“ undertiden over Kilderne (jfr. Kirkens Vievand). 
Fra Udlandet har man endogsaa Eksempler paa særlig 
benyttede Ritualer, Velsignelser og Bønner („Benedik
tioner“). Interessen for Helligkilderne viste sig ogsaa i 
Kildekapellerne, hvor der paa de Aftener, Kildebesøgene 
fandt Sted, holdtes Gudstjenester med Messer for levende 
og døde, raske og syge, og hvor Mennesker, der efter 
deres Besøg ved Kilderne følte Trang til at takke Gud 
gennem deres Bønner og Gaver, her i Stilheden kunde 
faa Lejlighed til det.

Interessant er det at lægge Mærke til, hvorledes Kirke
helgener og Kildehelgener ofte falder sammen, f. Eks. 
Sankt Magnus og Sankt Mogens. Medens Kirkehelgenerne 
som oftest nævnes med deres latinske Navne, nævnes Kilde
helgenerne ved deres tilsvarende danske, hvilket sikkert 
har sin Grund i, at Menigmand har betragtet Kilderne i 
langt højere Grad end Kirkerne som sin private Ejendom. 
Af Beboerne i Mogenstrup er St. Mogens Kilde ogsaa 
bleven kaldt Jeppes Kilde. Endnu for ca. 50 Aar siden 
kaldtes den af gamle Folk ved dette Navn. Ca. 1340 findes 
opskrevet, at en Mand ved Navn „Jeppe hegnede denne 
Vang“, og i Danmarks Folkeviser omtales Sankt Jeppe i 
en Vise, der bærer Overskriften Sankt Jakob.

Interessant er det ogsaa at lægge Mærke til, hvorledes
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den katolske Kirke som før nævnt forstod at lempe sig 
efter de hedenske Forhold. Ved Midsommertid, mens alt 
i Naturen stod i sin skønneste Pragt, og de korte, lune 
nordiske Sommernætter indbød til Friluftsliv i Skov og 
Lund, fejredes saaledes den hedenske Gud Balders Fest. 
Omtrent paa samme Tid fandt de kristnes Fest for Jo
hannes Døberen (St. Hans) Sted. Det laa derfor ret natur
ligt ogsaa at tænke paa Johanne’s Død, og hans Ord om 
Kristus: „Ham bør det at vokse, men mig at forringes“, 
ledte ligeledes Tanken hen paa, at Dagene efter St. Hans
dag tog af, medens de efter Julen begyndte at tage til. 
Johannes Døberens Gerning ved Jordansfloden, hvor Men
nesker blev rensede for deres Synder, blev fremdeles let 
forklarligt et Symbol paa, hvorledes Badet i de hellige 
Kilder ved St. Hansdagstid var i Stand til at rense for 
alle Sygdomme, som havde Synden til Grund. Da Kilderne 
i Hedenskabets Tid stod under Balders Beskyttelse, kom 
de da nu ikke saa underligt til at staa under Johannes 
Døberens Varetægt, medens selve Festdagen for disse to 
blev den samme.

Ved Reformationens Begyndelse førtes en haard 
Kamp mod alle papistiske Levninger, ikke mindst mod 
Kildedyrkelsen, der sammen med Valfarterne og Helgen
tilbedelsen stred mod Luthers Lære. Saaledes skriver 
Hans Tausen allerede 1528 imod Valfarterne til Kippinge 
og Rye. Ligeledes skriver Peder Palladius imod Kildedyr
kelsen, som han betegnede som noget, der hørte „den pa
pistiske Surdejg til", og som et Udslag af Djævelens Ger
ninger og hans Væsen. I sin bekendte Visitatsbog taler 
han om det Misbrug „at løbe hen til den døde Jakob i 
Kompostella, til Karup og Wilsnack og de syv døde Kirker 
i Rom, til det døde Blod i Bidstrup ved Roskilde, til den 
døde Søfren i Holmstrup, til det døde Blod i Kippinge 
paa Falster, der og andet Steds, som Djævelen gjorde 
sine Jærtegn og gjøglede for vore Øjne, og vi løb derhen 
(som jeg kjender mig end under Hob med), hvorfor os



— 69 —

bør at takke Gud, at vi er udkomne af den Vildfarelse“ 
o. s. v. —

Men, hvor haard Kampen end var, viste det sig umu
ligt med det samme at omdanne og reformere et Folks 
Tankegang og Livsvaner. Dertil kom, at mange af Re
formationstidens første Præster var de sidste katolske 
Præster, der mere eller mindre nødtvungent var gaaet 
ind paa den ny Læres Orden og fortsat i deres Embeder. 
At de f. Eks. ikke var begejstrede for de Indgreb, der 
ved Reformationen gjordes i deres Indtægter, bl. a. i de 
Offerpenge, der kom ind fra Kildebesøgene, kan man 
næsten tænke sig. Følgen var, at Kildernes Ry snarere 
tog til end af i de første 100 Aar efter Reformationen, 
ja, at Kilderne ligefrem oplevede en Renæssance i disse 
Aar. Det evangeliske Syn paa Kilderne blev saaledes efter- 
haanden, at de vel havde helbredende Kraft; men at Kraf
ten var fra Gud. Jfr. saaledes Præsten Erich Hansens 
„Kildesalmebog“: Fontinalia sacra, 1650, der var en Slags 
Vejleder for Kildegæsterne. Ligeledes har man Eksempler 
paa, at evangeliske Præster i Kirkerne har bedt for Kilde
gæsterne, og at Daabsvandet er bleven hentet netop fra 
Kilderne.

Til Kildernes Oprindelse knytter der sig ganske natur
lig en Mængde Folkesagn og Traditioner. Naar en For
brydelse eller uretfærdig Handling var begaaet, tilkende
gav Himlen ofte sin Harme ved paa det Sted, hvor Mis- 
gerningen havde fundet Sted, at lade en hellig Kilde 
vælde frem. Paa andre Steder sagdes Kilden at være 
brudt frem ved, at en hellig Mand havde traadt paa Ste
det eller sovet der. Men som oftest blev de hellige Kilder 
dog opdagede ved, at syge Mennesker fandt Helbredelse 
ved deres lægende Kraft. Saadanne Begivenheder er da 
gaaet fra Mund til Mund. Det var jo Datidens Sensations
veje. Hver enkelt har fremstillet det paa sin Vis, tit med 
Overdrivelser og Farver. Andre syge og lidende er komne 
til, og derved er Kildernes Ry vokset, ikke mindst naar



— 70 —

Kirkens Mænd tog sig af dem og derved officielt sagde 
god for dem.

At der i Tidens Løb har dannet sig forskellige Sagn
myter og Folkeforestillinger om Kilderne, f. Eks. om 
Vætter og Aander, Spøgeri, nedmanede Genfærd, Hekse, 
der samledes her St. Hans Nat, de unge, der i Kildens 
Vand kunde se deres Tilkommende, Smaabørnene, der 
hentedes fra Kilderne (jfr. Forestillingen om Storken) 
og flere andre, er meget naturlig.

I gamle Dage stod det meget smaat til med Hygiejnen 
paa Landet. Hos den danske Almue har der saaledes lige 
ind til vore Dage været en vis indgroet Respekt for An
vendelsen af koldt Vand.

En Sygdom, der var meget almindelig i gamle Dage, 
var Øjensygdommene. Naar man tænker paa Datidens 
daarlige Beboelser, hvor Husene ofte var fulde af Røg og 
Støv, og dette i Forbindelse med den manglende Renlig
hedssans, kan man godt forstaa disse Sygdommes Hyppig
hed. Det var derfor ikke saa underligt, at de syge Øjne 
til Tider kunde komme sig ved at blive vaskede i det 
rene, friske Kildevand. Dette opfattede man saa den 
Gang som et Mirakel. Det samme var Tilfældet med Hud
sygdommene. Ofte var det det rent psykiske, der var Aar- 
sagen til mange af Helbredelserne.

Med Hensyn til Besøgstider ved Kilderne blev det 
efterhaanden i den folkelige Bevidsthed mere og mere al
mindeligt kun at tænke sig en enkelt Dag i Aaret, paa 
hvilken Vandet besad sine helbredende, vidunderlige 
Kræfter. Naar Kilderne bar Navn efter Helgener, har 
man vel nogle Steder paa disses Navnedage søgt at sam
les ved Kilderne; men denne Rest fra den katolske Tid 
blev sjældnere og sjældnere. Især var det Valborg Aften 
den 30. April eller St. Hans Aften den 23. Juni, at Hoved
besøgstiderne fandt Sted. Paa disse Aftener, der havde 
nøje Tilknytning til de gamle, hedenske Foraars- og Mid
sommerfester, brændte man Blus paa Højene herhjemme,
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dels som primitivt Udtryk for Festglæden og dels for at 
Heksene kunde finde Vej i Natten, naar de paa deres 
Kosteskafter red til Bloksbjerg eller Hekkenfeldt (Hekla). 
Denne Blusbrænding, som stadig bruges paa Højene og 
ved Vandet herhjemme St. Hans Aften, er de sidste Re
ster af en gammel Ilddyrkelse, og har uden Tvivl haft 
sin Forklaring i den Opfattelse, at saa langt Lyset naar, 
har de onde Vætter og Heksene ingen Indflydelse.

Midsommerfesten kunde ikke ligge paa en heldigere 
Aarstid for Kildebesøgene, end Tilfældet var. I Juni Maa- 
ned omkring St. Hans var Dagene lange og varme, mens 
Nætterne var korte og lune. Ligeledes var den værste 
Foraarstravlhed i Marken paa det Tidspunkt overstaaet. 
I Naturen stod alt i sin skønneste Pragt. Mange Planter 
og Blomster havde netop deres Blomstringstid omkring 
St. Hans, deriblandt St. Hans Urten, af hvis Vækst i 
Bjælken de unge giftelystne Piger kunde faa Klarhed 
over Kærlighedslykken i det kommende Aar. Alt aandede 
ligefrem i de Dage af Skønhed og Sundhed. Om det saa 
var Duggen, saa sad den St. Hans Aften inde med en 
særlig Kraft, hvorfor man da ogsaa blegede Vasketøjet 
i den, som Værn mod Sygdom, eller man pressede Lag
ner, der havde ligget i Duggen paa Kirkegaarden, for at 
samle de sparsomme Dugdraaber i en Flaske. Disse skulde 
saa være Medicin Aaret igennem.

Til Kildebesøgene knyttede der sig mange mærkelige 
for os nu interessante Skikke og Fordomme. Paa Vejen 
til og fra Kilden skulde man saaledes helst ikke møde 
nogen, og skete det, maatte man ikke hilse paa dem. Be
søgene skulde nemlig foregaa i Stilhed. Efter Solnedgang, 
men navnlig i Midnatsstunden, mentes Vandet at have 
den største Kraft. Var det udvendige Sygdomme, man led 
af, gned eller vaskede man det daarlige Sted; var Syg
dommene derimod af indvendig Art, — drak man Van
det! Skulde Kuren særlig gøre sin Virkning, maatte de 
besøgende blive Natten over ved Kilden og sove paa Ste-
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det, enten i Telte eller paa den bare Jord, hvilket nogen
lunde kunde lade sig gøre, da Sommeraftenerne ved St. 
Hans som Regel var lune.

Ved Kildebesøgene kom mange mindre tiltalende Si
der hos de besøgende for Dagen, ikke mindst den menne
skelige Egoisme og Egenkærlighed. Det gamle Ord om, 
at enhver er sig selv nærmest, kunde man i rigt Maal 
blive Vidne til her, idet det for de fleste kun gjaldt om 
at komme først til Kildens Vand. Man mente nemlig da, 
at Kræfterne i Vandet virkede kraftigst. Ved saadanne 
Lejligheder kunde de besøgendes Måsen sig paa ofte gaa 
over til Slagsmaal, hvor man gav hinanden med de bare 
Næver og med Krykkerne (jfr. den syge ved Bethesdas 
Dam, Johs. 5).

Til Kildebesøgene knyttede der sig ligeledes særlige 
Ceremonier. Saaledes skulde man drikke tre Mundfulde 
Vand og gaa tre Gange om Kilden, springe tre Gange over 
Vandet, gaa tre Gange omkring Kirken ved Midnat og 
raabe sin Sygdom ud tre Gange ved Kirkens Alter.

Hvis nogen ved særlig svær Sygdom ikke personligt 
kunde komme til Kilden, kunde man godt klare sig ved, 
at andre kom Vandet paa Flasker eller Ankre og bragte 
det til den syge derhjemme, dog maatte man da nøje 
overvaage, at „Helligvandet“ ikke kom under Tag paa 
Hjemturen. Det vilde nemlig derved miste sin Kraft, 
mente man, idet Huset „tog“ denne. I hvert Fald skulde 
det Vand, man saaledes hentede, føres tre Gange om den 
nærliggende Kirke, for at der kunde være Virkning i 
dets Kræfter. Dog, selv om denne Andenhaands Kommen 
i Forbindelse med Kilden til Tider kunde gaa, saa var 
dog det rigtige for Helbredelse altid, at Vandet skulde 
benyttes hemmeligt og under aaben Himmel. Den Omstæn
dighed, at Vandet ved Transporten mistede sin Friskhed, 
og at de syge ikke kom til at opleve det psykologisk op
muntrende og tilskyndende ved Kilderejsen, kunde ogsaa 
ofte være en Hindring for de syges Helbredelse.
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Inden Solens Opgang maatte de syge for at faa den 
fulde Glæde af deres Kilderejse være borte eller paa Hjem
turen fra denne. Tilbage laa den menneskeforladte Kilde, 
den sprudlede og rislede, som den havde gjort det i Aar- 
hundreder og Aartusinder, den havde sit at fortælle, ja, 
meget sikkert, om alt det mærkelige den i den mystiske 
Sommernat havde været Vidne til. Men ogsaa noget andet 
blev tilbage, men spredt rundt omkring Kilden. Det var 
Taknemlighedstegnene for Helbredelserne i Form af Klude 
og Tøj stykker, der havde været svøbt om de syges Lem
mer. Det var en Slags Offergaver, der havde deres For
klaring i de hedenske Reminiscenser, som stadig levede 
dybt rodfæstede i Folk. Disse Ofre skulde senere fjernes, 
graves ned eller brændes, — for ellers vilde de syge, som 
havde skænket dem, dø. Ogsaa Krykker og Kæppe efter
lodes rundt omkring Kilden eller hængtes op i Kirkens. 
Vaabenhus, for saa siden hen at forsvinde mellem Skram
mel og Murbrokker paa Kirkelofterne. Jfr. „Krykkekilde“ 
ved Krønge paa Lolland og „Krykkehøj“ ved Ormslev. 
Det paastaas, at man siden hen flere Steder har anvendt 
disse Offergaver til Brændselsmateriale i Kirkerne. Et 
gammelt Sagn fortæller, at til Straf for, at Præsten i 
Kippinge fyrede i Bagerovnen med Krykker fra den be
rømte Kippinge Kilde, maatte hans Præstegaard gaa op 
i Luer, og at hans Hustru kun kom til at føde død
fødte Børn.

Meget almindeligt var det ogsaa som Taknemligheds- 
tegn at rejse Kors ved Kilderne. Paa disse ophængtes saa 
de syges Klude. Man har ogsaa Eksempler paa, at der 
ofredes Menneskehaar, i Overensstemmelse med den gamle 
Tro, at det var i Haaret, at Livets Sæde fandtes. Meget 
udbredt var de saakaldte „Potteofringer“. De Kildebesø
gende brugte nemlig hver Gang, de kom til Kilden, en ny, 
ubrugt Lerpotte til at øse Vandet op med. Efter Brugen 
maatte ingen benytte den igen, hvis ikke man vilde ud
sætte sig for at faa Ejermandens Sygdom. Man kastede
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den derfor altid bort, dog gerne i Nærheden af Kilden og 
saadan, at den gik i Stykker. Ikke saa underligt at Potte
magerne havde saa stor Afsætning ved Kildemarkederne, 
som Tilfældet var, og at deres Boder havde en fremtræ
dende Plads, ved Mogenstrup Kirke f. Eks. lige ved Ind
gangen til Kirken, udfor den gamle Klokkerbolig.

Som en direkte Eftervirkning fra den hedenske Old
tid, hvor man ofrede til Kildens Skytsaand for at staa 
sig godt med den eller ud fra den primitive Tankegang, 
der egentlig saa godt kendes endnu: noget for noget, of
rede man Penge til Kilden, altid i ulige Tal. Disse Penge 
blev enten kastet ned i Vandet eller stukket ind i Brønd
karmen. At fjerne dem betragtedes som Tyveri fra Kil
den og efterfulgtes gerne af en eller anden Straf. Ogsaa 
Naale og Knapper kunde ofres. Lige til Slutningen af det 
19. Aarh. hører man om disse primitive Ofringer. Alle
rede i det 16. Aarh. kom der System i dem, idet man fra 
Kirkens Side opstillede Kildeblokke ved Kirken, hvor 
Pengene fra de taknemlige Kildebesøgende kunde lægges, 
jfr. Mogenstrup Kirke. Disse uddeltes saa siden til Sog
nets fattige.

En af Danmarks berømteste Kilder, ihvert Fald i 
Sydsjælland, var Sankt Mogens Kilde i Mogenstrup Sogn 
Denne Kilde fandtes i sin Tid i Kirkeskoven og vises end
nu af Befolkningen omtrent neden for den lille maleriske 
Trappe, der fra Næstved—Præstø Vejen fører op til 
Kirkegaarden. Kirkeskoven hørte oprindelig til Holme- 
gaard, indtil den i 1911 solgtes til Grevens Vænge. Da 
Landevejen i 1824 blev anlagt igennem Skoven, sank Kil
dens Leje. Den daværende Amtmand, Grev C. C. S. Dan- 
neskjold-Samsøe, for hvem der i Skoven er rejst et smukt 
Mindesmærke, lod ved den Lejlighed Kilden flytte til dens 
nuværende Plads over for Mogenstrup Kro, hvor den an
lagdes som et Springvand, omgivet af et lille Anlæg. I 
1862 blev Kilden underkastet en Restaurering af den da
værende Lensgreve Danneskjold, og til Minde om dette
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opsattes en Mindetavle for ham af taknemlige Medbor
gere. Fra 1. Januar 1922 overgik Kilden til Præstø Amts- 
raad, som siden da har sørget for dens Vedligeholdelse.

St. Mogens Kilde var berømt i Miles Omkreds og be
søgtes St. Hans Aften af Folk, der kom alle mulige Ste-

M o genstrup. Kildeblok i Vaabenhuset.

der fra. Efter Kildebesøget ofredes i den endnu eksiste
rende Fattigblok i Kirkens Vaabenhus, og da vi er saa 
heldige i Provinsarkivet i København endnu at have be
varet Regnskaberne for Mogenstrup Kirke fra 1606—1687, 
kan vi af disse saa nogenlunde skønne, hvem der har be
søgt Kilden, og hvor meget der gennemsnitlig er bleven 
ofret. Af Regnskaberne fremgaar bl. a. Præstens, Pastor
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Knud Nielsen Walthers, Redegørelse til de „Høy og Wel- 
ædle Herrer Hans Exellence Hr. Otto Krabbe og Hans 
velædle Høy-ærværdighed Doctor Hans Bagger“ for Anven
delsen af Blokpengene i Aarene 1681—86. „Da det mest er 
fattige, svage og Krøblinge, der besøger Kilden St. Hans 
Aften, er det kun ringe, hvad der kommer i Blokken“, 
siger Præsten. De fattige Folk gav i det højeste 3 og 5 
Skilling. 1681 var Blokindholdet 29 Sietdaler og 2 Mark. 
1682 40 Sietdaler, ialt 69 Sietdaler og 2 Mark. Af disse 
Penge har Præsten brugt 55 Sietdaler til „den ene Klocke 
udi Taarnet, kiøbt af Mag. Ludvig udi Herløfmagle“. Til 
Ophængning af Klokken med Jern gik 3 Sletdaler og til 
at rense Kilden og forsyne den med et nyt Brøndværk 7 
Sietdaler. Tilbage bliver saa 4 Sietdaler og 2 Mark. 1683 
er bleven i Behold til Uddeling 31 Sietdaler. 1684 i Behold 
41 Sletdaler. Derefter følger et Par Udgifter til Kirkens 
Reparation, der beløb sig til 61 Sletdaler. 1685 er i Behold 
til de fattige 33 Sletdaler. Indtægten fra disse fem Aar 
bliver da 50 Sletdaler og 2 Mark, hvorfor Præsten agter 
at bekoste en Del paa Kirkens indvendige Restaurering 
ved Pyntning af Altertavlen og Maling. Det blev nu be
stemt af Kildens Ejere, at V3 af Blokpengene skulde gaa 
til Uddeling blandt de fattige, og at 2/3 skulde gaa til Kir
kens Vedligeholdelse. Blokken skulde være forsynet med 
Laase, hvortil Præst, Provst og Kirkeværge skulde have 
Nøglerne. Denne Vedtægt er undertegnet af Otto Krabbe 
og Hans Bagger den 1. Juni 1686.

Uddelingen fandt gerne Sted anden Dagen efter, og 
de fattiges Tal kunde beløbe sig til mellem 5 og 600.

1738 siges i Kaldsbogen, at der i de to Blokke samles 
en temmelig Del Penge hver St. Hans Dag, formedelst 
Kilde- og Markedsfærdsel.

KILDEMARKEDER.
Som det gaar over alt i Livet, at dets to store Mod

sætninger: Sorg og Glæde, Sygdom og Sundhed, mødes,
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saaledes gik det ogsaa til ved Kilderne. Det var ikke 
blot syge og lidende Mennesker, der fandt hinanden her; 
ogsaa raske og glade søgte her til, nogle for at ledsage 
de syge, andre for at hente „Helligvand“ til hjemme
værende syge, og atter andre for at samles der, hvor der 
„foregik“ noget, hvor man kunde træffe Venner og Be
kendte, og hvor man kunde faa Dagens Nyhedsstof fra 
de forskellige Egne serveret frisk fra Fad, altsaa fra 
Mund til Mund. De mange Mennesker trak efterhaanden 
Handelsfolk og Gøglere til, der ogsaa i denne Form for 
Kommensammen øjnede Forretning, og derved opstod saa 
de berømte Kildemarkeder, der for Befolkningerne rundt 
omkring, for Egnenes Haandværk, Husflid og Handel 
gennem flere Hundrede Aar har betydet mere end vi 
nu rigtig kan forestille os. Kildemarkederne er et Stykke 
dansk Kulturliv, som vi nu ud fra et historisk Synspunkt 
ser tilbage paa med megen Interesse, ligesom de kaster 
Lys over mangt og meget fra gamle, svundne Tider.

Allerede i Oldtiden var Midsommerfesten bleven fej
ret med forskellige Festligheder. Dette fortsattes i Mid
delalderen, og det gik da her som saa ofte ellers i den 
katolske Tid, at det verdslige og det religiøse blandedes 
sammen. Kildemarkederne var egentlig kun en Fortsæt
telse af de gamle, hedenske Offerfester, blot med den For
skel, at de nu var „kristnede“. Mange af de kildebesøgen
de har sikkert overværet Messen i den nærliggende Kirke, 
og naar de saa efter Datidens ulykkelige Skik havde 
faaet Tilgivelse for deres Synder, baade de begaaede og 
de kommende, kunde de med slet dulmet farisæisk Sam
vittighed give sig hen i Midsommernattens Forlystelser 
og — Udskejelser. Kunde hine Midsommernætter tale, 
havde de vist mangt og meget at fortælle. De sundes Livs
glæde gik her over Gevind, og Usædelighed og uægte 
Barnefødsler var meget hyppigt de uheldige Følger, der 
fulgte i Kildemarkedernes Spor.

Det var med andre Ord et meget broget Folkeliv,
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der rørte sig ved Kildemarkederne. Her var der for de 
raske meget usædvanligt at se og rig og afvekslende Lej
lighed til at more sig. De Dage, man skulde dertil, var 
ligefrem „Fridage“, man saa hen til hele Aaret, ja, end- 
ogsaa sparede sammen til. „Ses vi ikke før, saa ses vi 
til Kildemarkedet“, saadan lød et gammelt Mundheld. 
Alle Slags Folk strømmede sammen her, gode og daar- 
lige, ærlige og uærlige, fromme og ugudelige, fredelige 
og Slagsbrødre, Handelsmænd, Gøglere, Spillemænd, løse 
Fruentimmere og Vagabonder. Ikke saa underligt, at der 
var dem, der kaldte Kildemarkederne for „Kæltringemar- 
keder“, og at man paa dem kunde opleve baade Drukken
skab, Slagsmaal, Tumulter og Mord, for slet ikke at tale 
om de mange sædelige Udskejelser, dækket og skjult af 
det Mørke, i hvilket alle Katte er graa.

Ved Kildemarkederne var der opslaaet Boder med 
alle mulige Ting. Pottemagere, Skomagere, Bødkere, 
Drejere, Hattemagere, Urmagere, Humlekræmmere, Træ- 
arbe j dere, Blikkenslagere, Kobbersmede, Kagesælgere 
(navnlig Honningkagerne var der Afsætning paa) og 
Lotteriforhandlere gjorde her gode Forretninger. Man 
kan af alt dette forstaa, hvorledes Kildemarkederne har 
været aarligt tilbagevendende Begivenheder i Egnenes Hi
storie og Liv, som har givet rigt Stof til Samtaler i Vin
terens Løb rundt om i de smaa, lavloftede Bønderstuer, 
hvor Oplevelserne kun var faa og sparsomme, og hvor
ledes de for mange har betydet noget lignende som Mar
kederne ved de katolske Kirkefester. Jfr. det tyske Ord 
„Messe“ i Betydning af Marked og Markedets Oprindelse 
fra den katolske Gudstjeneste og Messe.

Det manglede selvfølgelig ikke paa Forargelse og 
Modstand mod Udskejelserne ved Kildemarkederne. Saa- 
ledes foreholdt Sjællands Biskop, Jesper Brochmand, 
1585—1652, Stiftets Præster at overvaage, at der ikke 
ved Kildebesøgene fandt katolske Ceremonier Sted eller 
sædelige Udskejelser. I Pietismens Tid under Kristian
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den Sjette saa man med megen Uvilje paa alle Folkefor- 
lystelser og selvfølgelig ogsaa paa Kildemarkederne. Under 
Frederik den Femte blev der imidlertid igen givet Til
ladelse til Forlystelser af forskellig Art, og Kilderejserne 
tog paa ny Opsving. Mod Trangen i Folket til at more sig 
stod altsaa de øverste gejstlige og Regeringerne ret mag
tesløse, og ikke mindst da det Gang paa Gang viste sig, at 
stedlige kirkelige og verdslige Myndigheder af økonomiske 
Grunde var interesserede i, at alt blev holdt i den gamle 
Gænge.

Det var noget helt andet, der maatte til, for at Kilde
besøgene og dermed Markederne kunde høre op, nemlig 
Oplysningen og de bedrede hygiejniske Kaar. Hvad 800 
Aars Kristendom ikke havde formaaet at faa Bugt med, 
det lykkedes for nogle forholdsvis faa Aartiers Oplys
ning og bedre Viden. For denne forsvandt denne Rest 
fra Hedenskabets Dage. Omkring Aar 1900 var saaledes 
Kildebesøgene og Kildemarkederne helt ophørte, selv om 
der var og stadig er Folk, navnlig gamle Mennesker, hist 
og her, som tror paa Kildernes magiske Evne og endnu 
i Smug benytter Kildevandet. Nu er altsaa Kildemarke
derne forsvundne og afløste af andre Folkefester, som 
Grundlovsfest, Sygekassefest, Afholdsfest, Skyttefest, 
Gymnastikopvisning og meget andet af mere moderne 
Snit. Et Stykke dansk Folkeliv er borte. Det havde sin 
største Tiltrækningskraft i Slutningen af Middelalderen 
og i Begyndelsen af Reformationstiden. Det tabte sig, af- 
blegedes gennem Aarene og degenererede, alt eftersom 
man kom længere og længere bort fra det egentlige og 
oprindelige. Men selv om det var saadan, at det kirkelige 
til sidst tabte sig i det rent verdslige, var Helligkilden 
dog den Plet, omkring hvilken det Hele drejede sig. Suk
ket var der baade hos de lidende og de glade, det Suk, 
der har sin Kilde i den evige Længsel, og aldrig finder 
Udløsning, før Sjælen hviler i Gud.
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Det største og mest kendte Kildemarked i Sydsjæl
land var ganske naturlig det, der holdtes ved St. Mogens 
Kilde. Dette Kildemarked er bleven berømt paa en særlig 
Maade, ved at det er dette, Chr. Winther har haft i sine 
Tanker, da han skrev Forspillet til „Hjortens Flugt“, en 
af de mest ægte og nationale Digtninger vi overhovedet 
ejer i vor Litteratur. Chr. Winther, der tilbragte sin 
første Barndom i Fensmarks gamle Præstegaard, modtog 
her de Indtryk, der fik afgørende Betydning for hele hans 
rige Digterliv. Han lærte her den sjællandske og vel navn
lig den sydsjællandske Natur at kende, den, hvis Sanger 
han mere end nogen anden skulde blive. Han glemte saa- 
ledes aldrig „Højen, hvor der stod fire store Lindetræer 
og et stort Asketræ, og hvorfra man havde en vid Ud
sigt over Holmegaards Tørvemose til Broksø og det fjerne 
Gisselfeldt“, hvor han kunde se „den brede Dal mellem 
Fensmark Sogn og det hinsidige ganske opfyldt af Som
merens hvide Nattetaage fra Mosekonens Bryggers“. Det 
er denne ægte, danske Natur med dens Skove og Krat, 
Agre, Enge og Moser, som Chr. Winther Gang paa Gang 
synger om, og som for ham bliver Baggrunden for de 
Billeder af Menneskelivet, han skildrer. Som Barn maa 
Chr. Winther sikkert adskillige Gange have været med til 
Kildemarkederne i Mogenstrup. I 1854 skrev han „Hjor
tens Flugt“. Han var da 58 Aar gi. og boede paa det 
Tidspunkt i en Sommervilla mellem Taarbæk og Skods
borg, hvor han fra sit Vindue havde Udsigt til Dyre
haven, hvor den nære „Dyrehavsbakke“ og „Kirsten Piils 
Kilde“, med Københavnernes „Kilderejser“ her til hver 
Sommer, kaldte Barndomsminderne fra Kildemarkederne 
i Mogenstrup frem hos ham. I hvert Fald drager han i 
Forspillet: „Kildemarkedet“ en Parallel til Dyrehavsbak
ken frem. Ingen af Digtets Sange er henlagt til Dyre
haven, men „alle dets Naturbilleder er malet i Flugt med 
Udsigten fra hans Vindue“. Der er vel ogsaa kun ringe
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Sandsynlighed for, at Mogenstrup Kildemarked skulde 
have haft et „udsøgt Assemblé“, hvor der

Af Hunde og af Aber svandser, 
hvor Papegøjer snakke, lee, 
og Bamsen gravitetisk dandser.

Det maa være Dyrehavsbakken, der hér kæder sig 
sammen med hans Barndomsminder fra Mogenstrup. Og- 
saa Mester Jakel og den indianske Mand var saa specielt 
for Dyrehavsbakken og Fænomener, som aldrig kan have 
været i Mogenstrup. Digteren selv omtaler sig som en 
Liredrejer, der har malede Billeder at forevise og forklare 
Gæsterne ved et saadant Kildemarked.

Hvorom alting er, Mogenstrup har haft et i vide 
Kredse berømt Kildemarked, som der endnu den Dag i 
Dag gaar Ry og Gny af, ikke mindst hos den stedlige Be
folkning. Det var en enestaaende Begivenhed i hele Eg
nens Historie, hvergang det var den 24. Juni. Fra alle 
Sogne kom man, baade gamle og unge, baade til Vogns 
og til Fods. Man staldede saa ind, hvor man kunde komme 
til det, paa Gaardene i Nærheden eller i Skoven under 
Træernes Kroner. Det var en enestaaende Festdag, navn
lig for Børnene og de unge. Det huskes endnu tydeligt, 
hvorledes den store, firkantede Gaardsplads paa Gaard- 
ejer Svend Hansens gamle Gaard i Pederstrup den Dag, 
der var Kildemarked, altid var fuld af Vogne, og hvor
ledes man der paa Gaarden til den Dag altid havde sørget 
for at slagte en Kalv til Spisning for de tilrejsende Slægt
ninge og Venner.

Paa begge Sider af Næstved—Præstø Vejen fra Kroen 
op forbi Kirken og ind i Skoven var der opslaaet Boder 
med Udsalg af mange forskellige Ting. Der var Træsko 
og andet Fodtøj, Trævarer, Lertøj, Mejeræer, Tobaks
piber, Tørklæder og Værktøj, foruden Spise- og Drikke
varer. Navnlig Honningkager solgtes der som før omtalt
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mange af, baade i Hjerte- og S-Form. Ogsaa Pande
kagerne var der rig Afsætning paa. Vittige Tunger for
talte, at det, der var smurt oven paa disse sidste, var 
lavet af sorte Skovsnegle, et mindre hyggeligt Billede! 
Hvad der navnlig huskes af gamle Folk, var Pottemagerne, 
der havde opslaaet deres Boder uden for Kirkegaardens 
Indgang, symbolsk rigtigt. Kildemarkederne var efter
tragtede Fester for Folk. Allerede ved Nitiden om For
middagen begyndte man at komme. Det var dog navnlig 
de ældre, der bl. a. skulde gøre Indkøb. Hen paa Efter
middagen og om Aftenen kom de unge. Saa begyndte nem
lig „det rigtige“ med Tombolaer, Karusselier, Lirekasser, 
Musikanter og Danse til langt ud paa de smaa Timer i den 
lyse Sommernat. Adskillige tragi-komiske Ting kunde man 
blive Vidne til her, f. Eks. Manden, der kravlede paa 
Knæene og tiggede, eller Lirekassemændene, der kørte om 
med deres Kasser, hvis Skilte fortalte Publikum, at deres 
Ejermænd var henholdsvis døve og blinde, — uden at 
dette var Tilfældet. Ved Kilden stod den traditionelle 
Kildekone og solgte Vand fra Kilden til en Skilling pr. 
Glas, dette sad paa en lang Stang, og var i uafladelig 
Virksomhed blandt de tørstige Kildegæster, der stadig 
havde noget af gamle Dages Tro eller Overtro paa Kilde
vandets særlige magiske Evne og Kraft.

En særlig Attraktion i nogle Aar var en rigtig levende 
Sælhund, „en værkelig en“, som man sagde, anbragt i en 
dyb Balje. For at Børnene kunde komme til at se det 
sjældne Dyr, maatte de løftes op til Baljens Rand. Denne 
Fornøjelse kostede — 10 Øre.

At der var Tombolaer med Lykkenumre og lignende 
Ting, kan man næsten tænke sig til. Følgende Lykkeblad 
skal her aftrykkes:

LYKKE- OG TEMPERAMENTSBLAD.
Du vil have de bedste Dage tilbage.

De lykkeligste Numre ere 19, 27, 44, 77.
Du kan ikke stole paa det, du eier; men ved Flid og
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Fornuft vil du i Tiden komme til Penge. Du har en god 
og sund Forstand; men i Fortiden har du ikke anvendt 
den, som du burde. Dit Væsen og din Adfærd tilsiger dig 
mere Lykke, end du venter. Du vil blive overrasket af en 
dig ubevidst Glæde; men du naaer derved ikke din Hensigt; 
ved Giftermaal skal du opnaae din sande Lykke, og da vil 
du først sige, at du er rigtig lykkelig. Du vil derpaa 
komme i stor Anseelse og Ære! men du kan let bringes ud 
af samme, naar du lader dig forlede af Hovmod.

I Verden gaar det op og ned,
de fattige blive rige;
men ogsaa du det Stjernen veed —
skal engang til at stige
paa Lykkens svage Trappetrin,
men hold dig saa ret brav og fiin.

Paa Kildemarkedsdagene stod Kirken gerne aaben, 
saa Folk kunde gaa derind. Et andet Sted, men mere pri
vat, hvor der ogsaa var en aaben Dør, var det gamle 
Klokkerhus, hvor adskillige ofte satte deres Indkøb fra 
sig for saa siden at hente det. Til Tider var der ligefrem 
ikke til at komme frem her for lutter Ting, der ventede 
paa Afhentning.

En Skygge ogsaa ved Kildemarkederne i Mogenstrup 
var de smaa Udskænkningssteder, hvor Folk kunde faa 
01 og Brændevin. Følgen var fulde Folk, Tumulter og 
Slagsmaal, hvilket mere og mere trak de gamle Folke- 
sammenkomster ned ad og forringede dem til at blive en 
Slags Urofester. Fra 1719 har vi saaledes en Beretning 
om, hvad der kunde gaa for sig ved Mogenstrup Kilde
marked :

St. Hans Aften 1719 vare Rytterne, der laa paa Skov- 
gaardsmølle, komne til Kildemarkedet ved Mogenstrup 
i Hammer Herred. De laa først oppe paa en Bakke i Sko
ven, drak og hujede og kastende Ord til Markedsfolkene*
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saa smede de med eet Kjolerne og fore frem med blottede 
Kaarder. Først reve de Holmegaards Møller af Hesten og 
pryglede ham, dernæst overfaldt de Brandelev Mænd og 
andre Bønder, der sadde rolige og fornøjede og talede 
sammen paa Græsset under Træerne. Rytterne fore frem, 
skrege og sloge Mændene til Jorden. Anders Madsen fra 
Rønnebæk gav de tre vældige Slag i Hovedet; han blev saa 
ilde mishandlet, at, da han blodig og fortumlet tyede ind 
i Kirkehuset, maatte Klokkeren Hans Frost binde hans 
Hoved sammen med et Lommetørklæde, da det var skilt 
i flere Dele. Anders Madsen bad om at laane Heste og 
Vogn, at han kunde blive kjørt hjem, ellers var han bange 
for at blive død paa Marken, og da Synsmændene kom 
for at „skaade“ ham Dagen derefter, kunde de se Hjernen 
røre sig inde i hans Hoved, og de troede derfor Manden 
at være Dødsens. Da Rytterne stormede frem ned mod 
Kirken, løbe de en gammel Kone over Ende, og et Par 
Vogne, der stod paa Kirkepladsen, væltede de, hug Tøm
merne over for Hestene, saa disse løbe op i Marken. 3 til 
4 Bønder søgte Skjul i et af Kirkehusene; men aldrig saa 
saare fik Rytterne Øje derpaa, før de raabte til Hus
manden, der lukkede og laasede sin Dør: „Lukker du ikke 
op, skal vi bryde hvert Ben i din syndige Krop!“ Manden 
lukkede alligevel ikke op, hvorfor de hug og sloge i Døren, 
saa det var synbart i lange Tider derefter. En stakkels 
Karl fra Bøgesøe, der nogen Tid havde været „for Rykt 
og fra Forstand“, mishandlede de haardeligen; han løb ind 
hos Klokkerens, hvor Konen skjulte ham, men straks kom 
Rytterne farende ind i Kirkeladen, stak op imod Stænget, 
sloge paa Hylderne og truede ad Kvinden. Da de vare 
gaaede, førte Klokkerkonen Karlen over i Kirken, hvor 
hun tørrede Blodet af hans sønderflængede Hoved og for
bandt ham, hjemme i Huset turde hun ikke forblive 
med ham.“ —

I 1882 holdt Kildemarkederne op og afløstes af en 
mere stilfærdig Skovtur for Sygekassens Medlemmer.
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Denne afløstes senere af de endnu hvert Aar afholdte 
Grundlovsfester, der stadig samler mange Mennesker fra 
nær og fjern. I vore Dage er Mogenstrup Kro med den 
„nye“ Kilde og Skoven et yndet Udflugtssted for Land- 
befolkningens Skovture og Skoleudflugter fra Omegnen. 
Den interimistisk rejste Iskage- og Chokoladebod ved 
Mogenstrup Kro, hvor der de varme Sommerdage er en 
livlig Handel, staar endnu som et sidste Minde om de 
gamle Kildemarkedsboder, der nu er forsvundne.

Kildemarkederne er ophørte, og et Billede af tidligere 
Tiders Folketro og Folkefester er ikke mere. Flere af 
vore Digtere har i skønne Digterværker besunget Kilderne 
med deres Rislen og Fester, og endnu lever der rundt om 
i Befolkningerne Minder fra de Dage, da der rørte sig 
et bevæget Liv omkring dem; men for den stille Betragter, 
der standser og lytter til den rislende Kildes Tale og Hvi
sken, er det den Dag i Dag, som om han kan høre For
tidens Slægter tale og fortælle om Fest og Glæde, om Skyg
ger, om Graad og Suk og om navnløse Menneskers Stræ
ben og Higen mod Hjælpen, Lyset og — Evigheden.



EN SYDSJÆLLANDSK PERLE. MOGENSTRUP
Naar alting er til Ende,

Og Natten stunder til,
Naar slukket er i Mulmet 
Livssolens Straalespil, —
Ak, kunde jeg da lægge 
Til Ro mig i Din Eng,
Dit Grønsværstæppe trække 
Over mig og min Seng!“

Saadan sang Christian Winther engang i sit skønne 
Digt „Sjælland“. Det var altsaa Sjælland og navnlig Syd
sjælland, der stod for hans Tanker i de Øjeblikke, da han 
skrev disse Ord. Dette var alt, hvad han ønskede sig efter 
sin Død, ikke Bevidstheden om Navnkundighed, kun En
gens bløde Grønsværstæppe over sin Grav. Saa dybt et Ind
tryk havde Sydsjællands Natur og Folkeminder gjort paa 
ham fra de Aar, hvor han som Barn færdedes i Fensmarks 
gamle Præstegaardshave med de vide Udsigter til Broksø, 
Gisselfeld og Bregentved Skove. Men som Chr. Winther 
her ser Sydsjælland, saadan ser vi det endnu. Der er noget 
særligt over denne Del af vort Land, noget endnu ret ube- 
traadt, romantisk, historisk og naturskønt, som gør, at 
man altid vil længes tilbage til det og aldrig glemme det.



— 87 —

Hvem kan saaledes glemme Susaaen med dens stille, 
strømmende Vand, der saa hjemligt, ægte dansk, bugter 
sig gennem, Marker, Enge og Skove, eller Holmegaard med 
Glasværket, et af vor Tids mærkeligste Eventyr, et Stykke 
Middelalder-Mystik midt i Nutiden; Gisselfeld og Bregent- 
ved med deres vidunderlige Parker og Omgivelser; Gun- 
derslevholm, der faar til at tænke paa Grundtvigs Digt: 
„Gunderslevskov“; Herlufsholm, det danske Eton; 
Næstved med dets 800 Aars Minder, store, skønne Kir
ker, gamle middelalderlige Bygninger, Maglemølle og den 
imponerende Munkebakke; Rønnebæksholm med Grundt
vigs Pavillon, hvor den store Salmedigter siges at have 
skrevet: „I al sin Glans nu straaler Solen“; Karrebæks
minde med den vidunderlige Badestrand; Enø med dens 
maleriske Fiskerlejer; Gavnø med Slottet og Parken; 
Lundbygaard, hvor Minderne om Gøngehøvdingen bliver 
saa levende; Øbjerggaard, i hvis Park endnu ligger de 
formentlige Rester af Valdemar Atterdags berømte Gurre; 
Egnen omkring Vildtbanegrøften, hvor Kong Volmers 
vilde Jagt skal have fundet Sted; Svinø, maaske Marsvinsø, 
med den pragtfulde endnu ret ubetraadte Badestrand; 
den lange, smalle Odde Knudshoved, som det er en Op
levelse at have været ude paa, navnlig naar Hvidtjør
nene blomstrer; de smukke Herresæder Rosenfeld og 
iselingen ved Kastrup; Vordingborg med Ruinerne 
af Gaasetaarnet og Valdemars Slot, med Minderne 
om Hanseaterne og om Digterne Goldschmidt og 
P. A. Heiberg; Bakkebølle med den vidunderlige Natur; 
Kalvehave med den pragtfulde Udsigt over Ulvsund mod 
Stege og Møen; Ørslev, hvor Christian Richardt har fun
det sin Grav; Mern med Minderne om Peter Rørdam; 
Udby med de dejlige Naturomgivelser og den historiske 
Præstegaard, hvor Grundtvig fødtes, og hvor han oplevede 
sine betydningsfulde Bårne- og Ungdomsaar; Sværdborg 
med Moserne og Minderne om Danmarks tidligste Bebyg
gelse; Lekkende med den smukke Skov og den gamle
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Hovedgaard, der i Middelalderen tilhørte Roskilde Bispe
stol og var Bispernes Ladegaard i denne Egn; Fedet, der 
omtales i „Hjortens Flugt“, og har saa særpræget en Na
tur; Nysø med Atelieret hvor Thorvaldsen arbejdede, og 
den dejlige Park, hvor engang Ohlenschlåger, Grundtvig, 
Steffens og H. C. xAmdersen har vandret; Præstø med de 
skønne Naturomgivelser, med Frederiksminde og med 
Minderne om Grundtvig; Jungshoved med den idylliske 
Slotsruin og Minderne om Gøngehøvdingen, en Plet, som 
ganske uvilkaarlig fører ens Tanker tilbage til den roman
tiske Middelalder. — Og vi kunde blive ved. Men eet 
Sted er der endnu, som skal omtales, ikke blot fordi det 
danner Rammen om den Helligkilde, der omhandles i 
dette Værk; men ogsaa fordi det er et af de skønneste 
Natursteder, man kan tænke sig, en Perle i den sydsjæl
landske Natur, som ogsaa Chr. Winther har kendt og 
elsket. Stedets Navn er Mogenstrup.

Om Mogenstrup er det, at Digteren Thaarup skriver:

„Se, hist en Vej i øde Sand 
og trindt om nøgen Hede, 
der maa den trætte Vandringsmand 
om Ly forgæves bede.
Om vi kun planted der hvert Aar 
et gavnligt Træ hver Høst og Vaar.“

I ældgamle Dage har Mogenstrup været dækket af 
Skov, idet Præstø Amt helt ned til Udskiftningstiden var 
et af Landets mest skovrige. Allerede i Sten- og Bronce- 
alderen begyndte man med Rydningen af Skovene her, 
og man fortsatte i Jernalderen. Derimod syntes man 
ikke i Vikingetiden at have taget megen ny Jord ind under 
Ploven; der var da andre udadgaaende Interesser, som 
optog Sindene, og i Vendertogenes Tid syntes det heller 
ikke, som Agerbruget havde gunstige Kaar i disse Egne, 
der jo laa særlig udsatte. Under Valdemarerne kom der 
imidlertid igen gode Kaar for Landbruget, og en ny Blom-
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string af Agerbruget med paafølgende Skovrydning fandt 
Sted. Omkring Svenskekrigens Tid blev der igen ryddet 
godt op i Skovene ved Mogenstrup. Ligeledes mener man, 
at meget af Materialet til de middelalderlige Kirkeudvidel
ser i Herredet er blevet hentet fra Nyryd i Skovene. Ikke 
saa underligt at Skovene efterhaanden tyndede ud. Rundt 
omkring paa Markerne kan man endnu se Rester af for
dums Skov. Til Borupgaarden har der i Begyndelsen af 
det 17. Aarh. hørt ret betydelige Skovarealer, idet Fre
derik III i sit Pantebrev af 1651 paa Gaarden selv for
beholdt sig Jagtretten dertil.

Mogenstrup Sogn, der i Roskilde Bispers Jordebog 
fra 1370 omtales som Magnustorp, og sammen med Blangs- 
løv, Fladsøe, Pederstrup, Mogenstrup Mølle, Fuglsangs
hus og Borupgaard nævnes i Pontoppidans Danske Atlas, 
er med sine 400 Mennesker det mindste Sogn i Hammer 
Herred, Anneks til Næstelsø og omgivet af Rønnebæk, 
Vester Egesborg, Hammer og Everdrup Sogne. Det er 
beliggende ca. 8 km SØ. for Næstved og ca. 14 km. NV. 
for Præstø og er med sine lerede og sandmuldede, paa sine 
Steder stenede, meget højtliggende og bakkede Jorder: 
Mogenstrup Aas paa 59 m, Fladsaa Banker paa 44 m og 
Fladsaa Plantage, anlagt 1906 paa over 70 ha, en af de 
mest særprægede Naturer i Sydsjælland. Fra flere Ste
der paa Aasen er der de videste og smukkeste Udsigter, 
ikke mindst over Dybsø mod Smaalandshavet og mod 
Gavnøs Skove. En Solnedgang, set fra Præstebakken, er 
saaledes uforglemmelig. Aasen er nu næsten helt beplan
tet med Gran, og Thaarups Ønske om Beplantning er 
gaaet i Opfyldelse. Mod Øst ligger Stenskoven, og om
kring Kirken og Helligkilden ligger Kirkeskoven, der beg
ge, sammen med Mogenstrup Kro, er meget yndede Ud
flugtssteder. For at udnytte de rige Stenlejer i Sten
skoven, der baade Sommer og Vinter beskæftiger ikke saa 
faa Mand ved Skærveknuseriet, har Statsbanerne i 1919 
lagt et Spor Syd om Mogenstrup over Pederstrup til Ba-
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nen mellem Næstved og Lov*). Sognet gennemstrømmes 
af Aaløbet Fladsaa, i 1346 omtalt som Flasso, og er sjæl
dent rigt paa Kilder og Bække. Mange Steder, hvor man 
ikke skulde vente det, sprudler og risler de frem. Ikke saa 
underligt, at det var i dette Sogn, den berømte Sankt 
Mogens Kilde skulde komme til at ligge, den Kilde, der 
har skabt Sognets Ry, og omkring hvilken den lille, idyl
liske Skovkirke og Sognets Liv mere eller mindre skulde 
vokse op. Mod Vest ligger Pederstrup (1327 Pæterstorp) 
med sit Apostelnavn, sin gamle Skole og sine Oldtidsgrave, 
der fortæller os, at vi her er paa en af Danmarks tidligst 
bebyggede Egne. Her ligger ogsaa Fladsaa med sine male
riske Bakker og Udsyn, med sin Herregaard og med sine 
Minder om den gamle Fladsaa By med Præstegaarden, 
begge nu forlængst nedlagte, som synlige Rester er nu kun 
Gadekæret i Herregaardsparken og et lille Husmandshus 
tilbage. Som en Del af Fladsaa, men afsides og meget 
særpræget, ligger Fladsaaløjet ovre mod Herregaarden 
Grevens Vænge. Syd for Mogenstrup ligger Blangslev, 
den mærkelige, blandede ældgamle By, der kan føres til
bage til Aar 500—800, med dens Traditioner om det 
gamle nedrevne Kapel og med Minderne om Botorp (1277), 
den gamle Borupgaard, som Traditionen fortæller var en 
Sørøverborg, som man kunde sejle til ad den dengang 
sejlbare Fladsaa. Til denne Gaard kommer man fra Kir
ken af ad den saakaldte ,,Pusterbakke“, der er ret stejl 
og besværlig at komme op over. Nogle har ment, at den 
har faaet sit Navn af, at man maa puste og let taber 
Vejret, naar man tager op ad den. Den rette Betydning er 
dog imidlertid en anden. Med Pusterbakken kan nemlig 
sammenstilles Pusteren, en Bakke i Bjærge Herred paa 
Fyn, der i Følge Oplysning paa Stedet skal have Navn af, 
at den særlig farlige Nordenvind kastedes ud over denne

*) Stenene har man i Tusindvis af Tons anvendt dels til Skærver 
paa Vejene, dels til Ballast mellem Jernbaneskinnerne og dels 
til Udfyldningsarbejderne ved Storstrømsbroen.



— 91 —

Bakke. I Højer i Sønderjylland findes ligeledes Stednav
net Puster. Ogsaa i nogle Bjergegne mod Syd træffer vi 
Navnet, idet den bekendte over 100 km lange Alpedal i 
Østtyrol hedder Pusterdalen. — Endnu kan som hørende 
til Mogenstrup nævnes de afsides liggende Egemose Huse 
mod Øst i Retning af Everdrup til.

Mange smukke Syn frembyder Mogenstrup. Saaledes 
Synet fra Landevejen over mod Stenskoven, Snesere, Ever
drup og Bøgesø, fra Pederstrup Mark over mod Mogen
strup Kirke, hvis kamtakkede Taarn hæver sig op over 
Træstammerne, fra Fladsaa over mod Møllen, Stejlehøjen 
og Løjet, eller ved Aftenstid, naar man kommer fra Sne
sere eller Blangslev, og ser over mod Lysene, der funkler i 
Mørket fra Stenknuseriet, hvor der arbejdes baade Dag 
og Nat.



KULTURBILLEDER OG FOLKEOVERLEVERINGER
MANGE ejendommelige Tidsbilleder til Belysning af 

de moralske og aandelige Forhold i Sognet i gamle 
Dage kommer frem, naar man hører om de ikke saa faa 

Forordninger, der indførtes efter Reformationen 1536, for 
at bringe alt i den rette Orden. Men det gik langsomt. 
Gammel Hævd, Fordomme og Skikke var det vanskeligt 
at faa ændret eller ryddet af Vejen paa kort Tid. Der 
maatte Aarhundreder til. 1562 forbødes det saaledes at 
føre Okser som Sjælegave ved Begravelser ind i Kirken. 
Flere Steder brugte man endnu at læse Sjælemesser, idet 
disse var saa indgroede i Folks Bevidsthed, at det var 
vanskeligt helt at slippe dem. Fattigplejen, som før havde 
været saa stærkt knyttet til Klostrene og de katolske Stif
telser, maatte Kirken nu efter disses Nedlæggelse helt 
sørge for. Fra 1540 ophørte „Korsebør“ eller „Korsbyrd“, 
den gamle Skik paa den første Søndag efter Trinitatis 
med Gejstligheden i Spidsen og bærende et Kors at fore
tage Markvandring og lyse Velsignelse over Ager og Eng, 
medens man samlede Penge ind til de fattige. 1560 ind
skærpedes denne Afskaffelse paany, dog med den Til
føjelse, at man kunde „bære Mad og Drikke tilsammen til 
Præst og Degn og fattige en anden Dag, dog foruden store 
Gilder og Overflødighed“, og uden at nogen skulde nødes. 
Samme Aar bestemtes det, at hvert Sogn skulde sørge for
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sine fattige (jfr. Socialloven i vore Dage). 1562 indsattes 
der 2 Fattigforstandere i hvert Sogn, ligesom der ansat
tes særlige saakaldte „Stodderkonger“, som med deres 
Embedsspyd skulde drive de fremmede Sognes fattige bort. 
Skønt Tiggeri var forbudt, ser vi dog, at det den 24. Sep
tember 1708 paany forbydes. Kun enkelte, som havde syge 
hjemme, maatte betle.

Ifølge den sidste Forordning skulde Provsten, Her
redsfogden og Birkefogden være Fattiginspektører. Sogne
præsten skulde sammen med 3 eller 4 Sognemænd under
søge, om der fandtes fremmede Betlere i Sognet, og var 
disse „udenrigs fra“, skulde han sørge for, at de inden to 
Solemærker „qvitterede“ Herredet. Var de saa arme, at 
de intet havde at komnfe bort for, da skulde Præsten for
mane Sognefolket til at sammenskyde en liden Rejse
penge; vilde de ikke forføje sig bort, eller kom de atter 
tilbage, skulde de føres til den næste Fæstning eller Spin
dehuset; Udgifterne dertil skulde afholdes af den alminde
lige Kasse. De indensogns fattige skulde hjælpes af Sog
nets egne Beboere med „Brød, Mel, Ærter og andre æden
de Varer“. „Ved Ligningen skal ey reflecteres til Tønder- 
Skyld, hvor høyt Gaarden staar for, men til Mændenes 
Tilstand, som bebor dem; thi det sker ofte, at en hjælper 
sig vel, der sidder paa et lidet Sted, og en anden slet, som 
sidder paa et høyt skyldet, enhver af den Velsignelse, 
hånd af Gud har annammet, igen velsigner Gud i hans 
fattige Lemmer. Almissen leveres til fattige uden Knur 
og Mur eller onde og vredladne Ord, men af et velvilligt 
Hjerte“.—

Præsterne fik Paalæg om fra Prædikestolene at nævne 
deres Navne, der intet vilde give til de fattige, en Myn
dighed, de undertiden synes at have brugt ret rigeligt. 
Endvdere fik de Paalæg om at „paase de fattiges Levned 
og Forhold, formane dem til Gudsfrygt og Skikkelighed, 
og at de flittigt søge Kirken og ikke gaa uden for Sognet 
og betle.“
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Forordningen af 1708 bestemte ogsaa følgende: „Sko
ler indrettes ved Degnene eller andre skikkelige og be
kvemme Mænd, som af Sognet nyde frit enten et Par Hø
veder Græs eller noget til Ildebrand. Naar Børnene bliver 
saa store, at de kand drive Plog, vogte Gæslinger eller 
anden smaa Gerning, som paa Landet falde for, skal de 
sættes dertil, uvillige Forældre miste Almissen. Ungdom
men og Børnene møde i Kirkerne til Degnenes Katekisa- 
tion, Børnene revses med Ris af Degnen, og Præsten fører 
Tilsyn med, at Degnen ikke misbruger denne Myndighed, 
efter sine Passioner, og om Vinteren, naar Dagene er mør
ke og Veyene onde, bære Confideration med dem, som bo 
langt fra Kirken. Ved Døden bekostes Kisten af Sognets 
Kasse. Bymændene kaster omsonst Graven, til Præst og 
Degn intet. 1. Søndag ef. Paaske og 1. Søndag ef. Mikkels
dag oplæses Forordningen, en Specifikation paa dem, som 
ere indtegnede til Almisse, og hvem de ere affignerede, 
derhos gøres alvorlig Formaning til Guds Ære og de fat
tiges Hjælp i lydig Underdanighed at rette sig derefter?4

Det var ret almindeligt, at velstaaende Folk, ogsaa 
efter Reformationen, udstedte Gavebreve til de fattige. 
Intet syntes dog at kunne forslaa. Den 23. Januar 1739 
bestemtes det, at Degnen skulde ombære Fattigbøssen ved 
Bryllup og Begravelse. Heller ikke dette hjalp, hvorfor 
man den 5. Juli 1803 satte tvungen Fattigskat. Paa Kirke- 
gaardene fandtes et særligt Jordstykke, der hed „de fat
tiges Jord44, hvor mange fattige blev begravede.

For Præsterne kom der mange snurrige og mærkelige 
Bestemmelser. De maatte saaledes ikke (1564) fare om
kring i Dimmelugen (den stille Uge) og skrifte alt Fol
ket og holde Skriftetønde (til Gaver), heller ikke føre 
Mad ind i Kirkerne og holde Gilde der, gaa hjem fra Bryl
lup Kl. 9 Aften, og ikke danse efter Tromme, ikke holde 
Ølsalg (1567), ikke være Kornpranger, Læge eller Be
sværger (1599), ikke bruge Hofdragt eller løbe med Fyr
rør og Jagthunde (1577).
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Med Pietismen under Christian den Sjette indførtes 
der atter nye Forordninger. Saaledes hedder det 1733: 
„Skælden og Larmen paa Prædikestolen, især mod Pie
tister, forbydes. 1735 kom Paabud om tvungen Kirkegang. 
1736 indførtes Konfirmationen. 1738 bestemtes det, at 
„selv“ Gaardmænd skulde gaa til Konfirmation, og først 
da kunde de gifte sig. Endnu kan man møde Reminiscen
ser om denne Bestemmelse i Befolkningen, idet adskillige 
stadig tror, at Konfirmationen er en Forudsætning for 
Vielsen. 1758 bestemtes det, at ingen maatte gaa til en 
anden Præst, og 1718 kom der Advarsel mod at undlade 
Altergang for at blive fri for Udskrivning til Soldat.

Med Pietismen blomstrede Skolevæsenet op, jfr. 
Pederstrup Skole, der var en Frugt netop af den pietis
tiske Vækkelse. Der kom nu ordentlig og bestemt Skole
gang, ligesom Forordningen af 1739 befalede den konfir
merede Ungdom at møde hos Præsten hver Onsdag og Lør
dag. Hver 8. og 14. Dag skulde Præsten selv visitere 
Skolerne.

De moralske Forhold i Stavnsbaandets Dage var ikke 
gode. Navnlig Drukkenskaben spillede en frygtelig Rolle. 
Det var jo dennes Ilddraaber, der skulde slukke Bondens 
mange Sorger. Rundt om paa Gaardene bryggedes der saa- 
ledes Brændevin. Ikke saa underligt, at der i de Aar kom 
Forbud m,od Krohold uden Tilladelse. Forordningerne af 
1734 og 1743 sætter saaledes en Bøde paa 20 Rdl. for ulov
ligt Krohold. Forordningen af 1752 sætter dobbelte Bø
der for Misbrug af Brændevin og de Forseelser, der kunde 
være Følgen deraf. Der fortælles saaledes om en Bonde, 
at da han som Følge af Drik havde kastet op paa Pulpi
turet i Kongsted Kirke, maatte han som Straf staa aaben- 
bart Skrifte. Fra denne Tid er det ogsaa, at Ordsproget 
stammer: „Smørelse er god, naar den kommer i Tide“, 
en Hentydning til Tolderne, der meget ofte tav stille med, 
hvad de fandt af Brændevin hos Folk, vel at mærke, naar 
de blev „smurt“ godt med Betaling. Selv Præster og Deg-
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ne beskæftigede sig med Brændevinsbrænding. Endnu 
efter 1740 kunde man hos nogle af dem finde et endda ret 
kostbart Brændevinstøj.

En Følge af Drikkeriet i Stavnbaandets Dage var den 
udbredte Lovløshed. Skov- og Vildttyverier var saaledes 
meget almindelige i 1700’erne, trods alle haarde Straffe, 
navnlig for det sidste. Af de gamle Tingbøger fremgaar 
det endvidere, at Klammeri, Skænderi, Slagsmaal og For
brydelser hørte til Dagens Orden. Det var vanskeligt i de 
Tider at haandhæve Retsorden og Sikkerhed. For at ind
jage Skræk og dermed afværge Forbrydelser indførte 
man de haarde, barbariske Straffe som Træhest, Halsjern 
og Kagstrygning, ligesom Gabestok og aabenbart Skrifte- 
maal var almindelig. Man naaede dog med alt dette næppe, 
hvad der sigtedes til. I hvert Fald voksede Bøddelens og 
hans Medhjælper, Rakkerknægtens Arbejde. Bondestan
dens Rejsning maatte gaa frem ad ganske andre Veje.

Den Afdeling i Kirkebogen, der fortæller om aaben- 
bare Skriftemaal, giver visse kulturelle Oplysninger. Næ
sten hvert Aar blev saaledes nogle publice absolveret. Det 
værste Eksempel, der er opbevaret fra Næstelsø-Mogen- 
strup Kirkebog, er fra 1751. Dom. 20. post Trin. blev 
Bodild Naabyes, en liderlig Enke her af Nestelsøe, publice 
absolveret og forvist af Sognet. Det var ikke blot for 
Hor, at Folk kunde komme til at staa aabenbar Skrifte. 
I 1739 blev saaledes to gifte Koner publ. abs., fordi hver 
af dem havde ligget sit Barn ihjel. 1733 d. 4. Martii blev 
Peder Pedersøn Lolliker i Brandeløv en Huus Mand publ. 
abs. i Næstelsø Kirke for Druckenskab paa hans forrige 
Altergang Dag, Gud styrke ham og os alle udi sin Naade. 
Tre Tilfælde af publ. abs. omtales for „Forsømmelse af sin 
Saligheds Sag“ (Alterets Sakramente).

I 1765 skriver Amtmanden til Hammer Herreds 
Provst i Anledning af en Kvinde, der havde myrdet sin 
Søn, følgende:
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„Veiærværdige og Høylærde Hr. Provst!
Udi Vordingborg Arrest Taarn er indsat en Kvinde, 

navnlig Karen Nielsdatter af Mogenstrup Mølle, der for
medelst begangen Mord paa hendes Søn tiltales og vente
lig kommer til at miste Livet. Paa Grund af Forordnin
gen 13. Marts 1761 maa jeg derfor anmode Hr. Provst, De 
ville behage at foranledige, at bemeldte Deliqven tinde 
vordes i hendes Arrest af vedkommende Herrets Præster 
besøgt og i hendes Salighed undervist til Omvendelse og 
hendes Synds Anger og Fortrydelse. Jeg forbliver Hr. 
Provstens beredvillige Tiener W. W. Christoph von Reit- 
zenstein, Beldringe, 9. December 1765. Gehejmeraad og 
Amtmand“.

Hvordan den aandelige og moralske Tilstand i disse 
Egne var i denne Tid faar man et godt Indtryk af ved 
en Skrivelse fra Sognepræsten i Sværdborg 26/4 1785:

„Gid den verdslige Øvrighed kun vilde agte paa den 
Ungdommens Udsvævelser og Ugudeligheder at hemme 
dem! Fra Jul til Kyndelmisse holdis hver Løverdag og 
Søndag Aften Julestuer; Fastelavns Uge tilbringes i Dob- 
bel og Drik og alle Slags Galskaber; ved den Aarets Tid 
riides Sommer i By, hvorved der fra Paaske til St. Hans 
Dag, hver hellig og Søndag, ere Forsamlinger til Drik, 
Svir og Dans. Jo mere man taler derimod, jo overgivnere 
ere de. Ugudelighed og Ryggesløshed tager daglig til. Gud 
opvække den verdslige Øvrighed til at gøre det, som endog 
i dette Fald er dens Pligt.“

Man kan af alt dette forstaa, hvor ringe de aandelige 
Forhold i de Tider maatte være. Konfirmationen var der
for et Led i Kampen mod Lovløsheden og den aandelige 
Dekadence. Overtro hørte ogsaa med til Tidens svage Si
der. Dels skrev denne sig fra Hedenskabet og dels fra 
Munkevæsenet, navnlig fra Sankt Antoniebrødrene, der 
strejfede omkring med deres Relikvier og lægende Urter 
og øvede en Slags Kvaksalvergerning. Disse afløstes af 
de mange kloge Mænd og Koner, der læste over alle A rter
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af Sygdomme hos Mennesker og Dyr. Man troede paa 
Nisser, Ellefolk, Lygtemænd, Trolde, Spøgelser, Genfærd, 
Varsler og Varulve. Det daglige Liv var præget deraf. Der 
var saaledes utallige Hensyn at tage, en Kendsgerning, 
der ikke kunde andet end virke hæmmende paa alt. — 
Trods al Overtro ejede Bonden dog i de Tider en enfoldig 
Barnetro, naiv, men fast. Han stolede paa en forud be
stemt Skæbne, hvor alt var Tilskikkelse. „Det skulde nu 
være saadan“. Og han havde Tillid til sin Præst, som han 
troede saa fuldt paa, baade som den, der kunde mane Spø
gelserne og Uvætterne bort, og som den, der kunde faa 
Ilden til at standse.

Daa Kaarene for Bønderne i Stavsbaandets Dage med 
deres Møje og Slid var saa sørgelige, som de var, forstaar 
vi deres Trang til Tider, hvor de kunde glemme Hov
arbejdet og de mange Bekymringer og rigtig slaa Gækken 
løs. Nytaarsaften og -m!orgen skød man saaledes Nytaar 
ind for hvert Hus og Gaard i Sognet, mens Karle og Piger 
løb om og „slog Potter paa Døre“ eller gjorde Støj pied en 
„Rumlepotte“ eller med en „Mjavekat“. Endnu er det 
saadan, at den saakaldte „Byungdom“ i Sognet Nytaars
aften, naar Mørket gør alle Katte graa, gaar omkring og 
fjerner Laager, Døre, Trillebøre, og hvad de ellers kan faa 
fat paa, og anbringer dem paa de mest mærkværdige Ste
der, ofte langt borte. Nytaarsmorgen er Folk saa ude at 
„lede efter“ deres forsvundne Ting, mens Ærgrelsen staar 
malet paa deres Ansigter og adskillige „velmente“ Ord 
ganske stille bliver „slynget“ ud mod de forsvundne 
„ukendte“ Nattegæster. Nogle Steder er man saa fiffige, 
at naar man hører de unge rumstere derude, gaar man 
ud og indbyder dem til Kaffe og Æbleskiver for paa den 
Maade at slippe „lidt billigere“ fra dem. — Om Faste
lavnen sloges Gækken for Alvor løs. Det var Minderne om 
de katolske Karnevalsløjer, der endnu levede dybt i Al
muens Bevidsthed. Og stadig lever disse Minder berude 
i Ungdommens Gaaen omkring med Masker, Raslebøsser
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og malede Ansigter, i deres Fastelavnssange og lystige 
Paahit. — Tidens smukkeste Festlighed faldt i den tid
lige Sommer i Maj gilderne eller Pinsegilderne, der var 
smukke Folkefester med Sommerbystadsen eller Riden 
Sommer i By. Valborg Aften tændtes Blussene paa Højene 
eller ved Vandet. — Naar der om Efteraaret var ind
høstet, blev der holdt Mikkelsgilde, Skaargilde eller Høst
gilde for alle, der havde været med til at bringe Sæden i 
Laderne. — Og endelig kom Julen, netop paa den Aarstid, 
hvor der var mindst Arbejde udendørs, som en Lysstraale 
midt i den mørke Tid, med Glæde og Leg.

Vi kan af alt dette forstaa, hvorledes Kildebesøgene 
og de deraf følgende Kildemarkeder, som i et tidligere 
Afsnit er omtalt, med deres Blanding af Tro, Overtro, For
lystelser og Udskejelser har haft hele Tidens svære Bag
grund som Forudsætning, og at de har givet Udløsning fol
en Trang til for en Tid at glemme og løfte sig op fra ulyk
kelige og fortvivlede Kaar.

Mod Slutningen af det 18. Aarh. forandredes Synet 
paa Bondestanden fuldstændig, og ved Forordningen af 
20. Juni 1788 kom Lysningen ved Stavnsbaandets Løsning. 
Det var, som der nu aandedes op efter en lang, ond Drøm. 
En helt ny Verden aabnede sig for den før saa forkuede 
Stand, og Udviklingen tog fat.



EN OPSÆTSIG SKOLEHOLDER
DET var ikke blot de gamle Degne, der kunde være 

Smertensbørn og Hæmsko for Udviklingen inden for 
Kirke og Skole, ogsaa mange af de gamle Skoleholdere, alle 

gode og hæderlige Undtagelser ufortalte, kunde til Tider 
skabe de sørgeligste Konflikter. Disse var det for Kirkens 
Mænd mange Gange uhyre vanskeligt at faa noget virkelig 
positivt ud af, idet de saa ofte, naar det virkelig gjaldt, 
blev ganske svigtede fra alle Sider.

Da Skoleholderne paa Grund af deres ret smaa Ind
tægter tit var ude efter forskellige lønnede Bierhverv, 
og dette ikke saa sjældent medførte, at deres Skoler blev 
forsømte, var alene saadanne Forhold tilstrækkelige til, 
at de smerteligste Konflikter med paafølgende Chikane
rier, Beskyldninger, Udlægninger og meget andet kunde 
opstaa. I Befolkningerne var der ganske naturligt megen 
Kritik og Utilfredshed med, at Skolerne blev forsømte, 
som de blev, men som før nævnt, naar Præsterne endelig 
gav efter for Trykket og tog Affære, kunde de næsten altid 
roegne med, at den sidste Del af Vejen maatte de gaa — 
alene.

I det følgende skal der gives et typisk Eksempel paa 
en opsætsig Skoleholder og paa, hvor uendelig lidt der 
kunde (og kan) opnaas, naar først Forholdene havde til
spidset sig til en „Sag“.

*
I Septbr. 1784 meddelte Skoleholderen i Hammer,
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Christian Frederik Runchel, sin Sognepræst, Pastor Ho- 
mann, at han havde lovet at besørge alle Prædikener for 
Pastor Hersom i Næstelsø-Mogenstrup indtil Paasken 
næste Aar. Præsten blev, som naturligt var, forundret der
over, da han intet havde hørt derom fra nogen af Par
terne, og udbryder: „Min kære Mons. Runchel! Just at 
tage ordentlig Prædikencondition i et fremmed Sogn og 
tillige være virkelig Skoleholder i Hammer, tror jeg næppe 
lader sig gøre, naar han i begge Henseender tilbørlig skal 
opfylde sine Pligter. Det er efter mine Tanker det fornuf
tigste, at De ikke i denne Henseende indgaar nogen Con- 
tract uden i Forvejen forevises og bedømmes af vor fælles 
højere Øvrighed. Desuden kan jeg ikke andet end anse 
dette Foretagende for det, det virkelig er, jeg tror saa 
aldeles stridende imod Hs. Maj. Lov og Forordninger, at 
det endog vilde være mistænkeligt at forestille det for 
højere Øvrighed, som aldrig tillader ham at tage virkelig 
Condition hos Hr. Hersom, naar han dog i Følge sin Be
skikkelse skulde vedblive at forrette sit Embede som an
sat Skoleholder i Hammer. Lad det hellere blive derved, 
at De nu og da prædiker for Hr. Hersom, jeg skal selv 
hjælpe ham, naar Omstændighederne tillade det.“

Paa denne Henstilling svarer Skoleholderen: „Nej, Hr. 
Hersom har allerede givet mig noget af Betalingen, Con- 
tract er indgaaet, og Hr. Hersom siger, at den maa ubrøde
lig holdes.“

Homann indberetter nu Sagen for Provsten: „Ordent
lig Prædiketjeneste kan Hr. Runchel ikke paatage sig, Deg
nen Brøndbve kan prædike, H. Forhold tillader ham at 
holde en Student, ligesom det ikke er forsvarligt at en hel 
Skoleungdom for hans Skyld forsømmes.“

Denne Indberetning meddeler nu Præsten Skoleholde
ren, men da denne fremturer og bliver ved med at prædike, 
sender Præsten sin Klage til Biskoppen: „Rent ud tilstaar 
jeg, at det rørte mig ikke lidet at se de redeligste For
maninger ikke blot lønnede med Ligegyldighed, men endog
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haanlig Foragt. Meget urolig og sorrigfuld kom jeg ofte i 
Skolen og forlod den med virkelig grundet Misfornøjelse. 
Nøje at paase den dyrebare Ungdoms grundige Undervis
ning i vor uskatterlige Religion bliver efter mit svage Be
greb altid en Præstes væsentligste og vigtigste Pligter. Og 
Tak være Dem, berømmelige Hr. Biskop, som ved Deres 
kraftige Formaninger og lysende Eksempel bestyrker min 
Overbevisning og siger os, at det er allerede i Ungdom
men, den tro Undersaat, den dydige Borger, bør dannes 
og oplyses om Menneskers vigtige Bestemmelse, og at intet 
er sand Lykke, uden vore Pligters villige Iagttagelse ved 
en guddommelig Aands Medvirkning. Vinteren og desto 
værre ikkun et lidet Stykke af den, anvendes af de fleste 
Forældre og Foresatte til at sende deres Ungdom i Skolen, 
ihvor meget man søger at overtale og formane, og naar 
nu Læreren dels er borte, dels anvender i det mindste 2 
til 3 Dage om Ugen; thi ringere kan han efter mine Tan
ker ikke have, naar han ellers 2 Gange om Ugen med sin 
Prædiken skal gavne, opoffrer til fremmed Arbejde, hvor 
utilstrækkeligt er ikke da det, der bliver tilovers for det 
vigtige Arbejde: Ungdonpnens Undervisning. En sørgelig 
Erfaring siger mig det desto værre alt for tydeligt, og 
jeg føler Virkningen deraf hos 17 Confirmander, af hvilke 
ikke 5 eller 6 blev antagne til Confirmation. Af disse 6 
hørte de 4 til Skolen i Ring, hvis Oprettelse og Underhold
ning til den sildige Efterslægt skal aflægge et meget ta
lende Bevis, at Ring By i Hammer Sogn var en af de 
lykkelige Byer, der fik en retskaffen Ejer i den ypperlige 
og højagtelsesværdige Hr. Conferentsraad Ryberg, hvis 
ivrigste Ønske er at udbrede Guds Ære og lyksaliggøre 
sine Medmennesker. Homann er villig til at besørge Syges 
Berettelse og Trolovelse i Mogenstrup Sogn. Som en 27 
Aar gammel Attestatus, forsynet med gode Vidnesbyrd, 
ønsker Mons. Runchel sig gerne befriet fra det besværlige 
Arbejde at være Skoleholder. Naar min ydmyge Begæring 
formaar noget, vil jeg forene mit Ønske med hans, at han
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ved D. H. milde Bevaagenhed snart maatte befordres til 
noget bedre og befries fra Skolearbejde, som han just ikke 
vel er oplagt til.“ — 20. Marts 1785.

Til denne Skrivelse føjer Pastor Homann noget se
nere, den 31. Marts, en Efterskrivelse, der viser, hvor
ledes Udviklingen i den pinlige Sag tager Fart, og godt
gør, hvor haabløst, ja, fortvivlet det mange Gange har 
været for Kirkens Mænd at røre ved de haardnakkede og 
opsætsige Skoleholderes Forhold.

Pastor Homann skriver følgende: „Det usædvanlig 
haarde Vejer, vi især i de sidste 14 Dage har haft 
her paa Landet, har opholdt mit Brev og imidlertid ind
træffer følgende: Efter Sædvane gik jeg i Skolen i Efter
middag med det Forsæt at overbevise Ungdommen og er
fare dens Fremgang. Men næppe var jeg traadt inden for 
Døren, før jeg af Skoleholderen blev overvældet med en 
Grovhed, jeg ikke kunde undskylde uden hos et Menne
ske, der enten maatte være virkelig rasende eller over- 
maade drukken. Den alvidende ved bedst, om jeg af nogen 
fortiener det, og min Overbevisning kan ikke sige mig 
nogen Aarsag dertil paa min Side uden denne: jeg har 
maaske med alt for utidig Overbærelse taalt mange Grov
heder siden mit Embedes Tiltrædelse her, baade i en og 
anden Henseende og ved kærlige Forestillinger grundede 
i Ret og Billighed søgt at hæmme de skammelige her
skende Misbrug, der strax i Begyndelsen burde være hel- 
bredede med de haardere Midler, som jeg saa nødig griber 
til. Ikkun 3 Børn vare i Skolen, det rørte mig, jeg for
langte at se Skoleholderens Dagbog, som jeg med nogen 
Møje fik. Endelig udbryder Skoleholderen i de skamme
ligste Udtryk og lod mig vide, at jeg blot kunne passe mig 
selv og være ubekymret om ham og hans Forhold, han 
havde sig ikke forbunden at aflægge Regnskab for mig i 
Henseende til Skole-Ungdommen. Biskoppens Brev havde 
han læst for Hr. H., og det var ham Grund nok til det, 
han gjorde, — han stod under ingen uden Biskoppen
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alene. Næppe kunde jeg faa et Ord indført for at overtyde 
ham om, at Indholden af D. H. Tilladelse var alene grun
det paa, at Skolen ikke forsømtes, og at D. H. aldrig 
havde givet Tilladelsen, naar den skulde have til Virkning. 
Skolens Forsømmelse og Præstens Foragt han lod mig vide, 
at han hverken ugentlig eller maanedlig vilde give mig 
Fortegnelsen over Skole-Ungdommen; naar jeg vilde have 
Underretning derom, maatte jeg møde i Skolen. Nej, sva
rede jeg, skal min Omsorg for Skolen lønnes med Foragt, 
vil jeg nok til videre holde mig derfra. Nær havde jeg 
taget 2 Mand til Vidner og i Deres Nærværelse forelæst 
ham Forordningerne om sine Pligter, og tillige ladet dem 
paa behørig Sted aflægge Vidnesbyrd om hans Forhold 
imod mig. Men det var ikke nu den første Gang, jeg over
vandt Fornærmelse ved Erindring og Iagttagelse af den 
retskafne Apostel Pauli dyrebare Formaning 2 Tim. 2, 24. 
Uagtet jeg ofte har haft gyldig Grund til Klage, har jeg 
hidtil tiet, i Tanke om Forbedring. Erfarenhed har for 
længe siden sagt mig, hvormeget en Lærer maa vide, naar 
han, som for Gud, vil forrette sit Embede, — hvor ydmy
gende er ikke dette Bevis paa Menneskets Fordærvelse.

Overmaade smerter det mig, at jeg skal være nødt til 
at give D. H. denne ubehagelige Efterretning om min 
Skoleholders Forhod imod mig, men Nødvendigheden af
tvinger mig det. Skolen kan jeg ikke forsømme; men jeg 
bør jo ikke udsætte mig for den udviste Behandling. H. 
ønsker, at Biskoppen vil sende ham et Par Ord og i samme 
foreholde vedkommende deres Pligter og overbevise dem, 
at en Lærer ved at drive paa Loven og muligste Iagt
tagelse ikke gør andet end sin skyldige Pligt, og at denne 
Pligts Opfyldelse ikke bør paadrage ham sin Medtjeners 
Uvenskab eller Vrede, da Præsten især er den, som for 
D. H. skal staa til Ansvar, for at alt forrettes paa det 
ordentligste. Skoleholderen vil da blive bragt af sin Vild
farelse, vi komme begge i Rolighed, og da er mit hede 
Ønske opfyldt, naar vi, i Enighed og Nidkærhed, hver
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kunde arbejde i sit Kald, og ved D. H. Ankomst, om Gud 
vil, vi leve den Dag, findes enhver sit Embede værdig. 
Gud høre min Bøn for vor fælles dyrebare Forsoners Skyld.

Hammer, 31. Marts 1785.
Homann.

Allerede den 11. April foreligger Skoleholderens Er
klæring, der tilstrækkeligt viser, hvorledes enhver Sag 
kan ses ud fra vidt forskellige Syn, der ikke kan mødes, 
og hvorledes mangen en „Skolesag41 i Aarenes Løb er ble
ven „vendt om“, saa Kirkens Mænd til sidst maatte lade 
den falde — for Fredens Skyld.

Skoleholderen skriver følgende: „Gud og min Sam
vittighed er mit bedste Vidne, at jeg hverken var rasende 
eller overvældet med nogen Drik, men i alle Maader ved 
fuld Sands, da han kom til mig i Skolen. Skolebogen har 
været ved Haanden, som; kan ses af Præstens egenhændige 
Paategning. Præstens Udtalelse om det haarde Vejr viser, 
at der ikke kunde komme saa mange Børn i Skolen som 
sædvanlig. Hvorpaa han med Haardhed vilde paalægge 
mig at nøde og jage dem i Skolen, hvortil jeg svarede: 
Det kand jeg ikke, men naar De kommer, skulde jeg vil
lig med al Fornøjelse læse for Dem og ynskede jeg, at 
enhver vilde være saa flittig i sin Cirkul, som jeg i min. 
Prædiketjenesten hindrer ikke Gerningen i Skolen. Thi saa 
ofte han er kommen i Skolen, har han altid fundet mig 
i Forretning med Børnene, og til mine Prædikener anven
der jeg mine Fritimer og en Del af Natten.

Hammer Skole, 11. April 1785.

Christian Frederik Runchel.

Hvorledes hele denne pinlige Sag er endt, foreligger 
der ingen Meddelelse om. Kun Provstens Svar er bevaret.
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Ogsaa det viser os, hvor negativt et Resultat, der mange 
Gange er opnaaet i Skolesager, naar disse først var naaet 
frem til Klagens Form. Provsten skriver nemlig:

„Jeg finder Sagen at være en ubehagelige Misfor
stand, oprejst af Sindsoprør og Gemythernes utidige Be
vægelser“.

Og med denne af fejende Bemærkning gled saa ogsaa 
denne Skolesag ud af Verden og forsvandt som saa mange 
andre tilsvarende om opsætsige Skoleholdere inde i — 
Bispearkivet, hvor Eftertiden endnu kan læse om det 
og — undres.

Om Runchel kan det fortælles, at han var Lærer i 
Hammer fra 1782 til sin Død, begr. 2C/n 1787, 50 Aar gi. 
Kun ca. 2 Aar kom han altsaa til at fortsætte med sin 
Insubordination mod sin Sognepræst. Han blev 26/u 1778 
g. m. Jomfru Anna Kirstine Margrete Gottliebsdatter Har- 
denberg.

Pastor Homann, der i 44 Aar virkede i Hammer, og 
som altsaa ogsaa kom til at gribe ind i Mogenstrup Sogns 
Historie, var en af Skæbnen dybt prøvet Mand. (Jfr. hans 
Biografi i Ph. Borries: „Omkring Landsbykirken“). I 
Biskop N. E. Balles Visitatsbog fra 1805 skildres han som 
følger: „Kirkens trofaste Lærer, den retskafne og altid 
virksomme Hr. Homann, har ved sin forstandige Undervis
ning, ledsaget af kraftfulde og passende Formaninger, for- 
hvervet sig den priseligste Fortjeneste af disse Menig
heders velgjørende Oplysning og Sædelighed.“

Hans Eftermand i Hammer, Provst Lautrup, har i 
Embedsbogen skrevet følgende lille Karakteristik af ham: 
„Han skal have været en kristeligsindet, saare retskaffen, 
mild og venlig Mand, der ... virkede til Held og Velsignelse 
i sine Menigheder, hvis Kærlighed og Agtelse han under 
sin lange Embedsvirksomhed vidste at erhverve sig.“



INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

STEJLEHØJ OG OLDTIDSGRAVE .............................. 44
EN BLANDET BY ............................................................ 48
PEDERSTRUP ..................................   53
PEDERSTRUP SKOLE ......................■.............................. 56
FLADSAA ....................................................................... 59
SANKT MOGENS KILDE 65
KILDEMARKEDER ........................................................ 76
EN SYDSJÆLLANDSK PERLE ................................... 86
KULTURBILLEDER OG FOLKEOVERLEVERINGER 92 
EN OPSÆTSIG SKOLEHOLDER .................................... 100




