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Den gamle öostavn.
5tod man en 5ommerdag paa et 

af Midtsjcellands ^ojdepunkter og lod 
Blikket lobe 5ynsranden rundt, vilde 
man i et hurtigt Bverblik omfatte 
det meste af det Gmraade, vi i disse 
5kildringer fortrinsvis skal bestceftige 
os med.

Det er den Landsdel, der afmcerkes 
af Gyldenloves ^o j i Nord og peder 
Bxes gamle Borg i 5yd, af Hvi- 
dernes historiske Lgn i Nest — der 
Historist slutter sig til 5oro, hvor 
hvidernes Airke er — og 5venstrup 
5kove i Bst. Det Landomraade, 
om hvilket vi ml söge at fremdrage 
spredte, interessante Trcek fra Fortiden, 
er i Hovedsagen det gamle Ringsted 
Ämt. Dndtil ^793 var det nuvoerende 
5 o rsÄ m t delt i ^ Ämter: Ringsted, 
L ors, Äntvorflov og Aorsor. Ring



sted klmt var besternt ved den celd- 
gamle Herredsgrcense.

D i forpligter os dog ikke helt til at 
folge disse gamle Grcenser, en GanA 
imellem gaar vi udenfor dem, hvor 
Talen er om Tgne, der i vor T ib 
er knyttede til Bkidtsjcellands ostlige 
5ogne, andre 5teder naa r vi maafle 
knapt Grcensen. Hensigten med 5kil- 
dringen er at fremdrage Billeder af 
Livet i lcengst svundne Tidcr og der- 
til at knytte Beretninger om personer 
og Tildragelser, der karakteriserer disse 
baade lcengere tilbage og ncermere ved 
Nutiden.

Blaterialet til disse Lkildringer er 
samlet fra vidt forfkellige Ailder. Det 
er hentet fra stsvede klrkivers gulnede 
Blade og knudrede Skrift, det er 
hentet fra Boger, som er vanskeligt 
tilgcengelige for Folk i Almindelig- 
hed, det er endelig ogsaa i visse Til» 
fcelde — dog sjceldnere — hentet fra 
Folkemunde. Den, der fkriver det, 
havde oprindelig til ^ensigt at lade 
det omfatte et endnu storre klfsnit as 
Ljcelland; men det vilde blevet uover» 
kommeligt. Den vestlige Del af dette
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Blads kcesekreds — ncrrmest 5ors- 
egnen — har nemlig en saadan Rig- 
dom af B inder, at de krcever en Be- 
handling for sig, en Del er tidligere 
beskrevet her i Bladet.

Her blioer selvfslgelig ikke Tale 
om nogen strcengt videnskabelig Äf- 
handling. For en saadan egner et 
Dagblad sig jo ikke. Der bliver Tale 
om 5kildringer af Lkikkelser, Tider 
og Tildragelser, saaledes som de er 
kommet Nedfkriveren i k>cende i den 
Fritid, Han har anvendt til Flrbejdet. 
Meget kan synes tilfceldigt valgt og 
uvcesentligt, er det maaske ogsaa; men 
ud af de mange Lmaatrcek fremgaar 
dog Billeder, som bidrager til at fceste 
Forstaaelsen af og Ucerligheden til 
den Egn, som er vor Hjemstavn og 
vore Fcedres for os.

Her har de levet og lidt, virket og 
nydt. De har bosat sig her i fjerne 
Tider, hvorom Historien intet vöd at 
fortcelle, men hvorom Ucempehsjene 
paa vore Marker ogFundene i For- 
tids Grave bcerer Vidnesbyrd.

De har rejst deres Byer og Lands- 
byer her i Tider saa langt tilbage,
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at end ikke Airkerne, der i Nulideir 
staar som de aridste Fortidsminder, 
var til.

De har ryddet Landet og udtyndet 
5kovene, der har dcekket Landet i den 
graa Dld. Liolund — Ljcellands 
oeldgamle Navn — tyder jo paa 
Skovrigdom, hvis da den poetifke 
Fortolkning af Navnet er rigtig.

De har sejlet paa klaerne, de har 
fisket i Loerne, de har jaget i Lkovene. 
De har krigedes med Fjender, og de 
har elsket deres Avinder. hovdinger 
har hersket her, og fri Bonder har 
stcevnet til Tinge for at fore Acere- 
m aal og tale sig til Rette. „D 5jarl- 
land holdtes Landstinget om Vns- 
dagen i Ringsted". Hcerpilen eller 
Budstikken gik mellem fri Blcend, 
„naar Fjender kom fore Landet og 
Bagn brcendte" og almindeligt Dp- 
bud gjordes fornodent. 5nekkerne 
sejlede heit ind i Sjcellands hjcerte; 
de bragte Hagbard fra Norge til 
Aong 5igers G aard og ^)omfru 
Lignes Bur, og de bragte klsger Ryg 
til Udskibningsstedet vedSusaaen,hvor- 
fra Fanden fortsattes mod Fjenneslev.
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Aristendommen kom til Landet. 
Airkerne rejste sig, uanselige af tzdre, 
i de celdgamle Landsbysamfund, der 
ligger tildels paa de samme Lieder 
og tildels med de samme Navne som 
i den graa Gldtid, om end der er 
kommet flere af dem. Alostre rejste 
sig. De gamle Gffersteder, hvor der 
ofredes tilFroj. som i „Frosmose" mel- 
lem Bringstrup og Fjenneslev, og 
blotedes til T ?r som i det formend 
lige Gudehov ved Terslev glemtes, 
og Alokkerne ringede ^cetter og Ander- 
jordiske af Lande og den hvide Arists 
tcere ud over Landet.

Aken end tudede Ulv og gryntede 
Vildsvin i de tcrtte Lkove i Sjcellands 
Alidte, og svcere Sten stak frem af 
den daarligt ryddede Dang, medens 
Aornet dog bredte sig i Frodighed 
paa Toste.

Der kom Ufredstider og Vender- 
tider . . .

Vore ^orfcedre var de forste, der 
blev vidende om Anud Lavards 
Tndeligt i Haraldsted Lkov. De saa 
sidenhen den tapre Lkare, der, fort 
af den Roskilde Bisp, fo r mod ven-
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difke Rsvere ved Boslunde. G g 
denne Landsdel gav sit Bidrag af 
Faldne til det forfcerdelige Llag ved 
Ncestved i Erik Glippings forste Re
geringsaar, da ti Tusinde sjcellandfle 
Bonder faldt i Aampen modFyrsten 
af Rygens Ryttere, der var kaldt til 
Aam p mod Aonge og Folk af den 
overmodige Bisp, der da beklcedte 
klbsalons 5tol. Dette 5lag bliver 
jo paa en Rlaade Gvergangsledet 
til den sjcellandske Bondes Fornedrel- 
festid, der strcekker sig gennem hun- 
üreder af Flar, forst under Bispevcelde, 
saa under Ädelsvcelde; derncest under 
Enevoldskonge- og Lykkeriddervcelde; 
Worden glider fra Bondehaand til 
Herrehaand. Bsnderbyerne kryber i 
Lkjul under Herreboraenes Vinger, 
mange Bonderbyer forsvinder, opstu- 
ges i Herregaardene. kensherrerne 
paa Skjoldncrs og Ringsted Aloster 
bliver siden hen Folkets egentlige 
herrer, det ufri Folk, der forst udloses 
ved Fngsrelsens Alokkeklemt i 1?88 
og den fri Forfatnings Rkorgenrode 
i 18V

------- V i beder Lceseren folge os
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paa denne Vandring. Han har 
nceppe gjort den for, saa Vejen vil 
forhaabentlig ikke blive Ham for trcet- 
tende, selv om den bliver rct lang.



ven gamle miätsjLlIanäske 
Lanäsbv.

ven§ histomke Inäskuä.
Airkens stänke Taarn, 5kolens 

lyse M ure og blanke Ruder, For- 
samlingshusets rode eller gule M u r
flader, Mejeriets dampende Lkorsten, 
velholdte Gaarde med smukke Haver, 
venlige ^use med legende Born, sine 
5teder Gadelygter og vellagte For- 
tove — ja, saaledes ser Nutidens 
ideelle Landsby ud. Gfte er Rcekken 
af Gaarde brudt, Gjendommen er 
styltet ud og behersker den Mark, der 
Hörer til den.

Hvor vidt forfkelligt er det Billede 
ikke fra det, kandsbyen vilde frembyde 
for ^00 end sige da for ^000 eller 
flere A ar tilbagel

Landsbyens Alder kan ikke bestem
mes. M en utallige Ting fortceller
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os, at fra celdgamle Tider har Bo» 
pladsen for den (Lgn, dette B ylag 
eller detle 5ogn vceret paa det 5ted, 
hvor kandsbyerne den Dag i Da§ 
ligger.

tandsbyerne, deres Navne, Dndret- 
ning og Beliggenhed er den Dag i 
Dag Vidnesbyrd om vort Folks 
tusindaarige Ret til dette Land.

Det sidfte ^undredaar, da Ind i- 
videts frie Ret til at foretage For- 
andringer i stör Udstrcekning har 
narret ubefkaaret, da mangen B lank  
har siddet sorn Selvherfker paa fit 
Lje, har udflettet mangt og meget 
af det for den gamle Landsbyform 
karakteristiske, men vender man blot 
tilbage til de gamle Aort fra for 
Udskiftningen har man talrige Bi- 
drag til Forstaaelse af Tilstandene. 
Forfatteren, Lkoleinspektsr tauridsen, 
har Akren af at have givet vcegtige 
Bidrag til Gplysning om de gamle 
Landsbyformer.

*

Fra de celdgamle Dage, da N or
dens Nomader blev boende, — deraf
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Betegnelsen B o n d e  — skriver sig 
Landsby-Samfundene. tejrpladsens 
Byggeform blev bibeholdt; hvor flere 
var sammen, var man stärkere til at 
modstaa fjendtlige Naboer. D larngst 
svundne Tider har disse Boliger vceret 
lave hytter, siettede af Ris og stam- 
pede a f Io rd , snart er dogTommeret 
fra de talrige tcette 5kove dienen det 
hovedsagelige Byggemateriale („Bul- 
husene", som de endnu kendes fra 
Norge og Sverig). og det har holdt 
sig gennem lange Tider; i Aristen- 
dommens forste klarhundrede vides 
saaledes Airkerne i stört T al at vcere 
bygget af Tsmmer.

For halvandet Tusind klar siden, 
maafle mindre, maafle mere, er 
Landsbyformerne opstaaet; de er, som 
ncevnt, kommet som en naturlig Folge 
af Folkets Udvikling fra Nomader, 
der ved Folkevandringerne er kommet 
herind og efterhaanden har fcestet Bo 
paa de pladser, der behagede dem bedst.

5om  de vandrende Folk havde 
Haft deres kejrpladser, saaledes har de 
ogsaa, efterhaanden som de blev fast- 
boende, sluttet sig sammen i B y er.



Det var gammel Lcedvane, der fulgtes, 
det var Folelsen af Utryghed, der 
nodvendiggjorde det. k)yppigst har 
Gjerlagets Forer, hovdingen eller den 
forste Nybvgger, vel givel Byen dens 
Navn, andre Forhold, som vi ikke 
nu kender, kan ogsaa have spillet ind, 
naar Navn gaves. Men Farer, der 
truede, lcerte Menneskene at staa Ryg 
imod Rvg, enten det saa var til Vcern 
mod Ufredsfolk eller Skovens vilde 
Dyr; endnu den Dag i Dag vcekker 
det Uro, naar der — som man siger 
— er „Ugler i Mosen", fkont det 
simpelthen er noget Vrovl. Nej, vore 
^orfcedre havde mere Grund til at 
vcere urolige, naar der var „Uller 
(d. e. Ulve) i Mosen"; thi da künde 
Hjorden trues.

Derfor byggedes de fleste Byer som 
R u n d b y e r  eller s l u t t e d e  B y e r ,  
der omfattede Gadepladsen, i hvis 
Midie Byens Mcend samledes paa 
Mldermandens Bud for at satte Be- 
slutning i Byens 5ager. Den slul- 
tede Byform er ganfle vist gaaet tabt 
mange Lteder, dels ved nye Gaaxdes 
Bygning, dels ved mindre Ljendom-



nies Fremkomst og endelig siden Ud- 
fliftningen ved Udflytning; men med 
lidt Dpmcerksomhed kan man i mange 
midtsjcellandske Landsbyer erkende 
-en fluttede Byform, enten som 
Rundby eller som Langby .  Medens 
Rundbyen enten er kvadratisk eller 
cirkelformet, altid i sin Dprin- 
delse kredsformet, er tangbyen, som 
Navnet siger, langstrakt. Medens der 
i Rundbyen er stör aaben p lad s i 
Midien, giver Langbyen kun p lad s 
til en Bej og en Lmule ^o rd  paa 
begge Lider af kenne; dette er de saa- 
kaldte „^ortofter", i hvilket Navn 
man skimter den nu anvendte Be- 
tegnelse ^ o r t o v .  Men i mange 
Tilfoelde er den oprindelige Byform 
i meget tidlig Tid bleven forrykket 
ved stcerk Tilbygning.

S i g e r s t e d  har vceret en af Lg 
nens mest typifle celdgamle sluttede 
Byer; Airken ligger heit udenfor den 
fra langt celdre Tid vcerende sammen- 
byggede By. B r i n g  s t r u p  har sik- 
kert ogsaa oprindelig vceret en ret 
udprceget Rundby, G y r s t i n g e  og 
M r s l e v  ligeledes, medens man i
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T e r s l e v  og F a r r i n g l o s e  har ty. 
piske Langbyer. Avcerkeby har 
indtaget et Nkellemstandpunkt, men 
her har Husbebyggelse af den oprinde- 
lige Gadeplads med paafolgende Vej- 
anlceg Haft Udslettelse af det oprinde- 
lige prceg til Folge.

Den tredje Byform var Tcrrcenbyen, 
der i Regien kun bestod af 6n Rcekke 
Gaarde, men hvor Bopladsens anden 
Lide da dcrkkedes af en Lobred eller 
et uvejsomt Nlosedrag.

Det var Bonder fra Landsbyerne 
paa de danske Sletter, der som Di- 
kinger hcergede i Besterleden, det var 
Bsnderne, der ved deres udvalgte 
Rkcend sammen med Aongerne raa- 
dede Landet og udgjorde Hirden. E t 
haardfort og barsk Folk har det vceret. 
Den gamle Alosterskribent kldam af 
Bremen, der fortceller om Norden 
omkring klar ^030, siger om Ljcel- 
Icenderne: „klnden Straf end Trcel- 
-om  eller Mxe anvendes ikke for For- 
brydelser, og den, som bliver domt 
scetter en ALre i at vcere lystig derved.
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T hi for Taarer og Lsnderknuselse 
som vi (Tyskere) scetter saa hojt, har 
de Danffe i den Grad Nffky, at man 
hverken har Lov til at grcede over 
sine Synder eller over de kcere Nf- 
dode".

Aristendommen bragte vel mildere 
Lceder til Norden. Men Arigshaand- 
vcerket ligger Slcegterne i Blodet. 
F ra Fcedrelandshistorien kendet vi de 
langvarige Fejder mellem Svend 
Estridsen af Danmark og Harald 
haarderaade af Norge, og betegnende 
er det, at en af de faa Bonder, hvis 
Navne er bevarede fra disse Rampe 
er k l s l a k  f r a  B a l s t o r p  ved Ring
sted. Han var Rorgcrnger hos S k ja I m  
h v i d e  af Fjenneslev i det störe S lag 
ved N isaa i halland (1062) og det 
fortcelles, at Han uden anden Dcek- 
ning en d sit Skjold, kun med en Lge- 
knippel fra Roret i haanden, sprang 
over paa et af de norfke Akibe og 
forjog alle Fjenderne fra det.

M en en Menneskealder senere er 
klslak bleven en Guds M and, der 
modtager Nabenbaringer frs selve den 
heilige Rorig Rnud, som i Mellem-



tiden er falden for de stridbare 
vendelbobsnder. Thi i M arts 
kommer den gamle klslak fra Bals- 
torp til E r i k  L j e g o d  og Dronning 
B o d i l  i Roskilde og melder, at den 
heilige Anud i en Drom har paalagt 
Ham at sige Aongen, at den nyssdte 
Aongeson skal hedde Anud .

Rongesonnen kom til at hedde Anud, 
og da Lrik Ljegod og Hans Hustru 
drog paa pilgrim stog til det heilige 
Land, kom Aongesonnen ud til en 
anden midtsjcellandsk Landsby, F jen-  
neslev,  hvor Han saltes i pleje hos 
Lkjalm Hvide.

Uongesonnen var den senece A n u d  
Lava rd ,  der mange klar derefter 
fandt sin Dsd udenfor en tredje midt- 
sjcellandfl Landsby, H a ra ld s ted ,  der 
saalcdes kom til at spille en om end 
sorgelig Rolle i Historien.

Saaledes lysner 5 sg a  over Landet 
og de gamle Landsly^r.



Naar bvggeäer Lanäsbveme? 
^vaä äeres Davne kortseller o§.

Skriftlige Beretninger giver intet 
5 v ar paa Lporgsmaalet: N aar byz- 
gedes kandsty^rne? Nken genncm 
Videnfkabens Slutninger, stottede paa 
Valdemarstidens Iordebsger og ved 
Udledning af de gamle Navne har 
man bannet sig en INening. Nu 
ligger der By r>ed By. og Nyerne 
begynder tilmed at oplose sig ved den 
stedse stcerkere Udflytning. Gaarde 
og huse rejser sig som selvstcendige 
Bostceder. D g maaffe er dette kun 
den celdgamle Historie, der gentager 
sig/ dog saaledes at Bebyzgelsen nu 
er mangefold tcettere.

Da vore Forfcedre, Iorger- og Fi- 
skerfolket, efter at have vandret om i 
de Egne, hvortil de var komne, be- 
gyndte at satte Ägerbrugets 7(unst,
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flog de sig ned paa de fru.l^areste 
5 teder. L n  Hovding we> fit 5 .im- 
fund tog Landet, der fra Uriiden 
havde henliggel urort, sine 5 leder 
skovbevoxet, andre ^teder fuldt af 
5 ten osv. ^ovdinaen aede sin 
Gaard og aan Bostedel Navn og 
Trcellene dvrkede Worden; sidenben 
fandt der Mmdannelser 5>ted. og Bo- 
ftedet fremstod som B^.

Bore Bidenskabsmcend har gir»et 
gode Grunde for, at Land- y.n e 
der til vore Vage har dehe>ldt deres 
<e!dgamle Navne (som har Rod i 
Tider for maafke 2-3000 klar siden) 
fortrinsvis er dem, der ender paa 
-sted, -lev, -lose, -inge og -ty

k)vor!edes vil dette nu pâ -se paa 
de stedlige Forhold?

De belydejigsie B y  r er i kll'ninde- 
lighed Airket^yerne; men By-rne 

celdre end Airkerne, og saa vist 
som detle er rigtigt, saavisi er det 
naturligt, at da Aristendommen kom 
ind i Landet, byggedes Airkerne netop 
ved de stsrste. rigeste og folkerigeste 
Landsbyer. Tager vi nu 30 af 
TNidtsicellands Airkebyer, viser det
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sig da ogsaa at ikke mindre end ^  
af disse har de ovenfor betegnede 
Endelser, nemlig:

„sied" (Vlsted, Haraldsted, Si- 
gersted, Vigersted).

2: „Isse" (Benlöse, ^arringlose).
( ( :  „lev" (Aennesleo, Frerslev, 

Fsrslev, Gorslev, haslev, Aimmers- 
lev, Lneslev, Terslev, Vetterslev, Vol- 
lerslev, Grslev.

2: „ l"f" (Braabif, Rvcrrkeb^, 
Landby).

s: „ in  ge" (Gyrstinge).
Betegnelsen „lsse" slutter sig i 

Regien til Egne med bekoemt Land, 
brede Sletter, blodt afrundede V as- 
drag, hvor Vrbejdet hurtigt har baa- 
ret Frugt. Endelsen „sied" er lige- 
frem Betegnelsen for Bostedet  — 
vistnok de allerceldste Landsbyer —. 
Endelsen „lev" har delvis samme 
Bkening, men udledes dog af et old- 
nordifl Grd, som betegner Vrvegods.

Disse Bynavnes Endelse er i Reg
ien knyitet til et Personnavn, og det 
vilde jo uncegteligt — som Orof. 
Lteenstrup striver — vcrre af betyde- 
lig Interesse, om det künde fastflaas,
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naar den frie Bonde eller Hovding 
M thar valgte sig M r s l e v  til Bosted, 
naar Goter og Ulvger drog henholds- 
vis til G s r s l e v  Og v  o l l e r s l ev  og 
grundlagde disse Bopladser, maafke 
efter ved Lkovenes Grcense at have 
taget klffled med Frither, der drog 
lil Stedet, hvor senere F r e r s l e v  
byggedes, og Aimer, der drog til Ls- 
bredden, hvor nu A i m m e r s l e v  
ligger.

V g de By.r, der fik Endelsen „inge", 
hvad forklarer da den? ^)a, vi har 
i rNidtsjcellands ostlige Del kun 3 
By^r, der er typiske for Navnet, de 
bcerer, nemlig Llimminge, Gycstinge 
og Aycinge; og den Forklaring, at 
Endelsen „inge" svarer til Lieder, 
med „langstrakte, mere eller mindre 
udhcevede Fordybninger i Iordsm on- 
net, hvor der enten findes eller tid- 
ligere har vceret Enge" passer ganfle 
godt paa disse Byer.

— Den anden Alasse Byer er dem 
med Endelsen „thorp", der i Nutiden 
er bleven til „strup", „drup", „rup" 
osv.) Disse Byer er gennemgaaende 
mindre, af nyere Dato og Airkebyerne
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er forholdsvis faa iblandt dem. Del 
er Bver, som er opstaaet mellem de 
gamle Mdelsbver — den Dag i Dag. 
bruges Betegneisen. „Torp", i Sverig, 
medens den her er saa godt som ganske 
er forsvunden. B f Airkebver med̂  
„thorp"-Endelsen har vi i Nkidtsjcrl- 
land kun 6, nemlig Borup, Bring» 
ftrup, Ivdstrup, Nordrup, 5t. To- 
strup og Testrup.

Aommer vi u d en f o r  Airkebyernes^ 
Rcekke har af 3^ Byer kun de 8 
Endelserne lose, lev, inge, sted og by, 
medens 23 ender paa „thorp" i Nu- 
tidsflikkelse. nemlig: Egerup, Engle- 
rup, 5kee-Tostrup, Estrup, Taastrup, 
Nlortenstrup, Bvnstrup, 5valmstrup 
Bagerup, 5nekkerup, Nkulstrup, Tvin- 
delstrup, 5immendrup, 5tubberup, 
Grdrup, Ulstrup, Hastrup, Uagstrup, 
Eilstrup, Tolstrup, Balstrup, 5lange- 
rup, Torped.

hvornaar er Torperne bygget? 
J a ,  Forfferne gisner, at der for et 
Tusind B a r siden eller noget tid- 
tigere har fundet en stör Nybygger- 
virksomhed 5ted i Danmark. Tider med 
Dpgang og indvortes 5ikkerhed har
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vakt Arbejdslysten, og provinslovene 
fortceller om Nybygder, Torper, dev 
rejste sig.

M an  mener at skimte rnange af 
Middelalderens Navne gennem T o r
pernes Bynavne. Ntvivtsomt er det 
dog ogsaa, al lalrige Torper er af 
celdre Dato endnn.

Men det giver i hvert Fald F an ta
sien Grund under Fsdderne at tcenke 
sitz, at Gsge, da Han vendte hjem 
fra Venderfcerden lagde Gründen til 
det senere G s t ru p ,  at Tostce grund- 
lagde T o s t r u p  og Bo B o r u p ,  
medens Gghcel (Ggil) byggede sin 
Gaard udensor Ringsted, hvor det nu 
delvis nedlagde G i l s t r u p  har ligget 
og kun mindes ved nogle Hufe. M en vi 
v^d intet besternt. D m  det er Hovdin- 
gen 5tubbce, der hargivet 5 t u b b e r u p  
Navn, eller Byen har faaet N avn 
af, at den er bygget paa et „ S t u b "  
(Scrrkob) af den oprindelige By, kan 
ingen sige.

Derimod har vi fra den historiske 
Tid Vidnesbyrd om, at i hvert Fald 
i et vist betydeligt Tidsrum, den
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danske Riddertid, har der i en Bkcengde 
af de midtsjallandfke Lands byer vceret 
t zo v ed g aa rd e ,  der enten  senere 
e r  b leven n d lag te  e ller  i sig h a r  
o p s l u g t  Bondebyen .

Gxempelvis kan saaledes anfores, 
at der har vceret k^ovedgaarde i Bring- 
strup, Sigersted, Gnglerup, Valssmagle, 
Farringlose, ^redsgaarde etc. 2  alle 
disse Tilfcelde, og der künde ncevnes 
flere, har Vcebner- og Ridderlidens 
Forfald alter omdannet k^ovedgaardene 
til almindelige Bondergaarde. ^  
andre Tilfcelde vides Bonderbyer at 
vcere nedlagte til Fordel for samlede 
Gaarde saaledes Skivede,  der er ind- 
draget under Giesegaard, Eski ld-  
s t rup,  der har givet Herregaarden 
Gflildstrup Navn, V t t e r u p  lige- 
ledes, S t e n g e l s t r u p  og G l d i T e r s -  
lev 5ogn, der er blevet til Gaarden 
5tengelstrup, nu Sofiendal osv. Ende- 
lig har der exempelvis i Bkiddelalderen 
vceret k^ovedgaarde i klllindemagle 
^„klllindegaard") og i Valsolille; 
disse er senere blevet til Bonderbyer, 
men Byerne er i forrige klarhundrede 
efter tit haarde Rampe gaaet over
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til at blive ^ovedgaarde, helt eller 
delvis, nu Ällindemaglegaarden og 
Valsolillegaarden.

5aaledes har der stadig vceret „Be- 
vcegelse i Landflabet". M en Bevce- 
gelsen har ikke vceret stsrre end, at det 
oprindelige stedse kan erkendes, baade 
gennem Navn og tzdre.



Lanäsbven og 6en§ ^orä.
Di har ondt ved at falte, at i vort 

nu forholdsvis trcefattige Land har 
indtil for en 800 klar siden det vig- 
tigste Bygningsmateriale vceret Tom- 
mer — og forst for 200 klar siden 
forsvandt den sidste Trcekirke i Dan- 
markl INen ellers cr intet af hin 
Tids Bygningsvcerker tilbage. pyra- 
miderne og Dbeliflerne fortoeller om 
2Egypternes Toner for Tusinder af 
k lar siden, Sydlandenes Ruiner, in- 
difke Templer osv. fortceller hine Folke- 
stags Kistorie. V i har kun Rune- 
stenene, Stendysserne, Acempehoje- 
fundene og Askkenmoddingerne. Da 
Stenen lagdes til den forste cegyptiske 
Pyramide, var vort Land maaske klcedt 
i Ispanser.

Trcehusenes Saga er vi ude af 
Stand til at bestemme T n  Bjcelke- 
vcrg i Gaasetaarnet i Vordingborg
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og enkelte Fund af Tommerbygnin- 
ger i Gravhsjene er de eneste Bidnes- 
byrd om, hvorledes vore Forfcedre hsr 
tomret deres Hufe enten som Blök- 
huse — hvor Bjcelkerne laa ovenpaa 
Hinanden, i Hjornerne sammenfalsede 
med Bjcelkerne fra den tilstsdende 
Boeg, saaledes at Bjcelkeenderne stifte- 
vis ragede ud over Hinanden — eller 
som Stavhuse, hvis Bcegge bestod af 
sammenplojede Brcedder og hvis T ag 
hvppigst bestod af Lpaan (saaledes 
som Ltavkirkerne i Norge fortceller 
os det.)

Da Fornedrelsestiden kom over 
kandet byggede Gejstligheden sine 
Airker og Alostre af 5ten. Herre- 
mcendene deres Borge af det samme 
Blateriale, mens Bonden klinede sin 
Hytte, som Han künde bedst. Mg som 
Tiderne gik, blev Bondegaarden mere 
og mere uanseelig i Forhold til sine 
Mmgivelser, indtil det störe Dmslag 
i det ^8de og ^yde Hundredaar.

Blen om Bolsinddelingen, om 
Bange, klase og Flgre giver de i de 
senere Hundredaar optagne Kort 
vcerdifulde Vplysninger. Det er som
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om R u n es t en en e  allerede fra Harald 
B laatands Tid begynder at spaa om, 
at Landbrugct skal faa en rig Frem- 
tid i Danmark. Thi medens Rune- 
stene fra for den Tid vcesenlligt kun 
fortceller om krigerfke Bedrifter og 
Handlinger, melder de senere Rune- 
stene snart om Ln, der berommes 
som „den bedste af Landmcend", snart 
om „den gode Bonde", „den bedste 
af Bomcend", om „den, der som ung 
plsjede og saaede" osv.

Lad os da se et Mjeblik paa, hvor- 
ledes Bymarken i lcengst svundne 
Tider er delt mellem Forfcedrene til 
dem, der nu dyrker denne ^o rd  med 
amerikanske moderne Bkafkiner:

Bypladsen ved Trceet, under hvilket 
Bystcevnet samledes, var Blidtpunktet. 
Her samledes Bymcendene til By- 
hornets tyd, naar Avceget fkulde flip- 
pes paa Grces eller naar Godning 
skulde udbringes, naar 5crd skulde 
hsstes eller ksres i Hus; udenom B y
pladsen med det fcelles Acer laa Gaar- 
dene tcet ved Hinanden med Gaard- 
scede-, senere Husmandshusene imellem, 
bagved Gaardene laa Tofterne. Den
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dyrkede Io rd  deltes i Bange og hver 
Bymand havde sin Nger i hver 
Bang — i Regien var Bangene Ire 
— ; den hver G aard tilkommende 
Nger bestemtes efter det saakaldte Sol- 
stifte, saaledes at Dnddelingen fulgte 
Solens Gang fra Bst til Best. B on
den Nr. 1 fluide have Ngeren 
Nr. ( i hver N as af Byvangen. 
Bymarkens i Regien Ire Bange af- 
deltes ved hegn. 2  Grcesvangen og 
paa Bverdrevet gik Kvceget lost heie 
Sommeren under Byhyrdens Dpsyn. 
N aar Sceden var Hostel biev „ALvret 
opgivet"; dvs. lireaturerne fik frit Lov 
til at söge sig Ncering overait. Ganfle 
ejendommeiigt er det at se, hvorledes 
de gamle Love sortier Bestemmelse 
om dette Forhold. I  Eriks sjcellandfle 
Lov, formentlig Erik Ejegods, be
stemmes saaledes i det 7Hde Kapitel 
folgende, der giver et interessant Bi- 
drag til Nlarkfcellesstabets Historie: 

„Det flal man ogsaa vide, at om 
nogen NIand faar indhostet (paa 
gammeldanfk hedder det „byrghcet") 
forend andre, da m aa Han dog ej 
drive fit Avceg i Bangen, om Han
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endog scetter det paa fit coet; Ihr det 
maa ej vcere tilladt, ot nogen fsrst 
maa nyde 2Evret, fordi Han er den 
forste, som har indhostet, hvad enten 
-et er paa en eller flere klgre; Hans 
Grande (Nabo) maa da optage Hans 
Avcea, endffont det staar paa Hans 
egen klger, ligesaafuldt som om det 
ellers var kommet i Dangen". M an  
ser deraf, hvor noje det overholdtes 
at a l le  flulde vcere helt lige i Ny- 
delsen af Markfcellesfkabets Goder. 
Der var dog Undtagelser: „Rider 
nogen paa sin Heft ud til sine Med- 
hjcelpere eller til sine Folk og staar 
af Heften og lader den cede af Hans 
Eget, da maa ingen derfor optage 
-en, og Heller ikke naar nogen korer 
ud med M ad til Hans Folk og Hans 
Hefte staar paa Hans egen Äger, mens 
de crder". M en Erik kovgiver har 
ogsaa tcenkt sig, at der var Arakilere 
mellem Hans gode Bonder, og Han 
giver derfor ret omstcendelige Anvis- 
ninger om, hvorledes saadanne fkal 
behandles: „E r der nogen i By, 
som er saa daarlia, at Han lader sit 
Aorn staa ude, fordi Han vil göre
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andre Lkade dermed eller optage deres 
Avceg, da skal Hans Grandcr stcevne 
Ham til Tinge, og Tingmcend skal 
forelcegge Ham en Dag. inden hvilken 
hast flal have indhsstet; faar Han 
indhostet til den Tid, da har Han 
selv Gavn deraf, men faar Han ikke 
indhostet, da sa?1te Han ^egn for sit 
Aorn, men ikke maa Han optage 
andres Avceg, og Hans Naboer flal 
nyde deres 2Lvret. Lker det, at en 
By faar indhsstet inden en anden, 
da skal den forste holde sit Avceg 
fra ALoret indtil den anden faar 
indhostet". N!ed denne sidste Lov- 
bestemmelse forudscettes Fcellesflabet 
mellem fiere Bycr i Lognet.

Nkarkfreden har i det hele fra 
celdre Tider vcerct et Sporgsmaal af 
fundamental Betydning. De gamle 
Landsbylove, der eflcrhaanden er 
bleven fremdragne, giver det bedste 
Bevis herfor. Der findes utallige 
Bestemmelser til Likring af Mark- 
freden mod Folk og Fce. D Lyn ge 
B y lo v  findes saaledes ikke mindre 
end HO paragrafer desangaaende. 
De begynder med Bestemmelsen om
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at Rugvangs ked skal vcere hcengte 
ogfcerdige og gablukte til St. Mickels- 
dag og fuldtlukte til Voldermisse, 
„eller forbrut trei M ark for hver 
M ands Gierde, som er forsommed". 
klt forulcempe Gcerderne var en al- 
vorlig Sag: „hvilke, som springer 
paa M ands Gicerde, vere sig M and, 
Avinde, Svend eller pige, og det kan 
skiceligen bevises, bode til Byen ön 
M ark og giore Gicerdet lige god". 
Gcerderne skulde efterses hver 8. Dag 
af to af Bymcendene . . . .  Bytyren 
havde adfkillige paragrafer i den 
Lynge-Bylov. „Tiuren at indtage 
og udlade" hed en Paragraf, 
der bestemte: „Tiuren skal ind- 
tages klllehelgens Dag og holdes 
inde til Valborig Dag"; skete der 
andet med Tyren kostede det tre Mark. 
For at komme med i Tyrelaget be
taltes 5 Skilling, og Bedceknings- 
pengene for en Ao var for Udenfor- 
stauende ^ Skilling. J a ,  det ser 
mcerkeligt ud med alle disse Bestem
melser. M en er det egentlig mcerke- 
ligere end adskillige af de Bestemmel



ser, vi nu til Dags vilde trceffe i vore 
Tyreholdsforeningers Love?

-r- *-t

D de fire forste klfsnit har vifrem- 
sat nogle almindelige Betragtninger, 
ncermest for Historist at karakterisere 
Tgnen, vi bestceftiger os med. T il 
Uddybning af dette Billede for en 
senere Tids Vedkommende fslger i 
de fsrstkommende Flrtikler „hcendelser 
af det daglige Liv". Derncest gaar 
vi over ti! Lkildringerne af de enkelte 
Landsbyer. D disse vil ogsaa vcere 
indflettet personstildringer og Levneds- 
tegninger.



5il kelvsning ak ciet öaglige Liv 
i „gamle vage".

„De gode gamle Dage" laler Lolk 
lit om. k»vad Godheden angaar, 
vilde Nutidsmennesker vist meget be- 
lakke sig, Derimod er der ingen Tvivl 
om, at hver Tid har Haft Lgenskaber, 
baade egnede til at skabe Tilfredshed 
og — til at faa Datidsmennesker til 
at sukke efter andre „gode gamle Dage". 
I  nogle Flvisartikler evner vi ikke 
at optrcekke blot det groveste Vm rids 
af det „Dagligliv", der til forskellige 
Tider har rort sig ude i vore Lands- 
byer. G g selv om vi evnede det, 
vilde det blive fo r vidtloftigt. TNeget 
vil den oplyste Lceser jo ogsaa kende 
fra 5 krifter, der i Sagkundskab rager 
langt op over dette. Gentagelser af 
kendte T ing og Forhold vil vi da 
lade ude af Betragtning. D dette 
Äfsnit af de midtsjcellandske Aultur-
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os med Forhold, vi kan sted^ceNe 
^om knyttede netop til den ne Egn. 
Mg vi maa derfor i scerlia A ra
holde os til Tider, der er noregen rela- 
livt noer — de sidste 2—5 Hundredaar. 
Ud af det Materiale, vi bar halt til 
Raadighed og samlet fra Snese af 
forskellige Ailder. springer talrige 
Trcek, ved Hjarlp af hvilke rnan vel 
ikke er i 5 tand til at ffabe naget 
samlet Billede, men som dog, set i 
Lanlmenhceng, bidrager lil deres Tids 
Aarakteristik.

De gamle R<dstaber, der findes i 
vore Musceer, giver d eres  B 'drag tU 
Forstaaelse af vore Fcedres Liv Men 
de Regler, der i de gamle Landsbv- 
vedtcrgter gives for Lioet i kandsbv- 
-samfundene bibringer os fuldkomnere 
end noget andel en Forettilling om 
Forholdene. Forst i de senere A ar 
har to Mcend — poul Bjerge og 
-T. Loegaard — taget sig for at faa 
disse gamle kove bevarede for Ester- 
verdenen. Fra Midtsjcelland er to 
saadanne gamlekovebevarede: Lynge 
Bylov, der findes blandt de Thottfle
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Bkanuflripter i det kongelige Biblis- 
tek, og Z n es lev  Bvlov, der finden 
blandt de Rostgaardfle Samlinger i 
Universitetsbiblioleket; den forste er 
dateret ^670, den anden klar ^6d -  
Rlen det gcelder for disse to som fsr 
de svrige Bylove, at de sikkert er af 
langt celdre Dato; de har levet i 
klarhundrcder forud og Haft Lovs- 
kraft blandt vore Forfcedre; allerede 

vides Aong Hans at have 
stadfcestet de fynfle Vedtcegter; alle
rede den G a n g  har de altsaa vceret 
gamle.

Der er Acernekrast i de gamle 
Regler, som Lovene (Viderne) giver.

„Frygt Gud, gor Ret og Skel,
saa gaar det Dig vel til Liv og Sjoel" 

staar der uden paa Sneslev Bylov^ 
der selv fortceller Tidspunktet for sin 
Tilblivelse i flriftlig Skikkelse. Det 
var den INaj ^6^9, at ^ndbvg- 
gerne i Sneslev tilsammenkom og. 
samtlige tilbod Hinanden Gndrsegtig- 
hed, Huldflab og Trofkab udi By og 
udenfor. De brave 8̂ 5neslevmcend 
var klart paa det rene med, at saa- 
dan Gndrcegtighed er fornoden; thr
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hvor der ingen god polili, kristelig 
Forordning og fkikkelig Vedtcegt êr, 
men hvor hvcr soger sin Fordei, 
rag e rIld  til sin Rage, raner ogrover 
osv., der fslger intet anbei end dra- 
belig Ulykke og dodelig Plage, der 
fsrer mangen til ond Lamvittighed 
og Fortvivlelse, til timelig og evig 
Skade, som Historier og Lxempler 
noksom udviser. D det hele taget ser 
de Sneslev LNcend kristelig og moralsk 
paa Tingene.

5 enere staar der saaledes i Ved- 
toegten, som sandt er, at cfterdi Her
ren selv lcerer, at vi skal fsrst söge 
Hans Rige og Retfcerdighed, saa er 
det ikke mere end rimeligt, at det paa- 
lcegges saavel Husbonde som Hustru 
ikke at forssmme sin Lognekirke tvende 
Asndage paa Rad; overtrceder nogen 
Lette Bud, skal Han eller hun „give 
til Byen en Fjerding G l, Gvrigheds- 
Ret uforkrcenket"; men hvis nogen 
overtrceder Herrens 5 abbat ved grovt 
Flrbejde, siipper Han ikke med mindre 
end V2 Tsnde G l til Byen, og saa 
skal Han. tilmed svare Gvrigheden 
for Helligdags Brsde. Disse gejstlige
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Bestem melier, -er slutter me- -e störe 
Amanta Ml gor efter vor T i-s  Gp- 
fattelse i -eres Udgang ikke noget 
kriiteligt Sn>ti^?; -erimod maa -et 
antag^s at bave Haft en gavnlig 
In-flyvlse. naar Banden og Svcer- 
g n  ffulde betales me-  ̂ Lkillingpr. 
Gang, og i -et hele taget maa 
Nutids ^Naalestok ikke anlcegges  ̂
ve- Bedommelse af Fortids Tildra- 
gelier.

G  l-e rm a n d e n  i Bylavet var en 
vigtig Person i tandsbym . hvert 
A ar beflikkes og tilscettes en forstan- 
dig og cerlig Vannemand som Vlder- 
mand. Han fkal fsre nsje Dndseende 
me- alt, koad der angaar Byens 
Bel. Han fkal höre Säger og Alage- 
maal og fore Straf og Revselse over 
de Blodmllige, hedder -et i Sneslev 
Bylov. )  -et hele taget erfarer man 
af -e gamle Vedtcegter, at Mlder- 
manden har vcrret en Slags Lcrg- 
man-s-Dommer. Dersom nogen 
m an- fsrer Alagemaal over sin Bled- 
broder for Säger, som ikke a n g a a r  
L iv  og AL re fkal Han hv^rken fare 
til Tinge eller husbonden (Herren
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manden), men paa fire Gadestcevner 
efter hverandre forklage sin Sag for 
Mldermanden, og da skal Mlder- 
manden efter Sagens tejlighed enten 
selv fwlde Aendelse eller udtage fire 
uvildige Bkcend, som da dommer de 
Stridende imellem.

her staar man overfor en Bestem
melse af celdgammel Dato fra den 
frie Bondetid, der vifer os Landsbs- 
samsundet som sin egen Mvrighed.

Bkange hverv paalaa Vlderman- 
den. Han inddrev Panter, og det 
kostede en Fjerding Ml, hvis den 
Bland, Mldermanden havde udset til 
sin hjcrlper, undflog sig. og naar M l
dermanden havde blcest i sit Horn 
paa Gade, skulde hver B land enten 
selv eller ved Bud melde sin Narr- 
vcerelse eller bode to Skilling. T il 
de tilsyneladende mindre beiydnings- 
fulde hverv, som Mldermanden havde, 
horte ogsaa, at Han flulde fore flit- 
tigt Sndseende med, at B y e n s T y r  
blev vel fed og medfaren; „Dnd- 
seendet" med Tyren var meget nsj- 
agtigt; ^odervcerten, som vi nu vilde 
kalde Ham, maatte saaledes ikke „uden
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en Fjerding Mls Fortabelse lade Han- 
nem (o: Tyren) bruge uden Dlder- 
mandens Vidskab".

Den Sneslevske Bylov giver en 
klar Forestilling om, hvorledes B 7- 
mcendene selv drog Vmsorg for „Ret 
og Skel"; man holdt ikke af at lobe 
til Mvrighed. DTilfcelde af begaaet 
Tyoeri künde den Bestjaalne tage Ire 
Mcend med sig og foretage Under- 
sogelse hos den eller dem, mod hvem 
Han havde fattet Mistanke. D g det 
gjaldt om ikke at stille sure M iner 
ved en saadan Undersogelse, thi „hvo 
fom ikke villig og venlig oplader 
alle Dore og Laase", Han give til 
Byen en Tsnde Ml og vcere mis- 
tcenkt for Gcerningen.

B landt Byens Tilsynsmcend var 
ogsaa F o ld eg em m ern e , der lige- 
ledes valgtes af Bomcendene og skulde 
tage vare paa, hvis Avceg der kom 
i Folden; Straffen for Forsommelig- 
hed udmaaltes ogsaa i en Fjerding Ml.

D m  Forholdene p a a  M a rk  og i 
B a n g  sindes der en Rcekke Bestem
melser i Sneslev-Loven. De sigter 
alle til at vcerne Markfreden, et For-
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mcerket, er af overordentlig stör Be- 
tydning, hvis ikke Fcellesflabet fluide 
blive til en ulidelig Plage.

hvert klar udpegedes to Mcend til 
at opflrive og indkrceve alle de Bsder, 
som kom ind ved Mvertrcedelse a fved - 
toegten. Det Forbrudte kom i alle Til- 
fcrlde det fcelles Samfund til Gode, men 
Bedingten omtaler intet NErmere hero m

Derimod findes der i Lneslev-Ved- 
Icegten en Bestemmelse om, at naar 
Ltceone holdes, flal hver B land „v ed  
s in  H elgens L d "  o sv ; dette viser, 
at Vedtcegten — som er opflrevet i 

i den Form, den da havde — 
mindede om den katholfle Tid, flsnt 
ie t var over ^00 efterklar denne. M an  
har heraf en Forestilling om, hvor 
let de gamle Bestemmelser har holdt 
sig i Folket.

Der findes i den her oste citerede 
kandsbyvedtcrgt en Bestemmelse, der 
leder vor Gpmcrrksomhed hen paa et 
Forhold, som har spillet en meget 
stör Rolle scerlig i det ^7de og t 8de 
Hundredaar. Det hedder nemlig i 
Vedtcegten: „Dersom nogen har



Avag. som man mener har fcengelig 
(o: smitsom) 5ygdom som 5 kab eller 
andet, da ffal fire M and det bese. 
Kindes det da besät med slig smittelig 
Brcek, da ffal Gjeren vcere forpligtet 
til at skaffe det af Marken samme 
Dag eller have fortabt ^  Tonde Ml, 
og Bymcendene har da M agt til at 
drcebe og ihjelslaa det, hvor det siden 
findes." Denne radikale Bestemmelse 
viser 2Engstelsen for de epidemifle 
Avcegsygdomme — og med god 
Grund.

A vcegpesten har vceret en frygte- 
lig 5 vobe for Landbruget genncm Ti- 
derne, og ^crllesflabet vanskeliggjorde 
den virkningsfulde Bekcempelse. hi- 
storikeren ^ac. Langebcek, der i 
Bomnieren ^^6  foretager en Rejse 
fra Roskilde over Midtsjcelland til 
Gerdrup ved Skelffor fortceller, at Han 
paa hele Ltrcekningen fra Roskilde 
til Bestemmelsesstedet ikke saa „etFces 
^oved" paa Markerne. for Han kam 
til Gimlinge, hvor der gik nogle 
Äser og Aalve. Efterhaanden som 
Bondestandens Usseldom kulminerede, 
synes ogsaa Glendigheden med Avceg-



svgen at have naaet Toppunktet. De 
Forsigtighedsregler, som angives i 
Sneslev Vedtcrgten, synes flet ikke at 
vcere bleven bragt til Anvendclse. 
Fra ^770 vsd man fra Soroegnen, 
at Kvcegpesten har hcerget stcerkt 
blandt Bescetningerne dör. L n hol- 
stener, som paa den Tid opholder 
sig der paa Lgnen, ved meget at 
fortcelle herom. Dkke alene de fcelles 
Grcesgange, men ogsaa Staldene be- 
smittes. Bsnderne lader ikke alene 
Kvceget ds i disse, men deres Uren- 
lighed gaar de saa vidt, at de efter at 
hare trukket Huden af og udtaget 
Fedtet ogsaa tager adskilligt af Ksdet 
for at benytte det til husholdningen 
og sluttelig jager de Svinene ind for 
at rede Resten; knap nok begraver de 
Benraden. L n smittet Landsby kan 
man lugte i ^000 Skridts Lifstand 
saa pestagtig er Stanken, der stam- 
mer fra de raadnende Kadaver,'.

Nogle enkelte Lxempler i Tilslut- 
nintz til ovenstaaende vil vise denne 
plages forfcerdelige Mmfang. Den 
^8de November skriver saaledes 
Forvalleren paa Vemmetofte: „Ved



B reg en tv ed  G a a rd  flal der paa 
Ire Uger vcere bortdod ^37 Stkr. Aoer, 
8 Stude og ^ 3  aarsgamle Avier 
samt ^0 Aalve, saa der kun er 8 til- 
bage, foruden 2H Stkr. Sm aat og 
Stört, der gaar paa Marken og endnu 
denne Vinter ikke har vceret indtaget 
paa Stald. B regen tved  G o d s  er 
ncesten overalt bespcendt med Avceg- 
syge; ogsaapaa^esedeGaarddsdeAvce- 
get gevaltig. D g er der sagt og brugt 
adflillige Raad saavel af M ajor 
N)est paa Tybjerggaard som af en 
O oetev fra Uobenhavn, men har 
det altsammen intet hjulpet".

^  ^3 Byer paa G isse lfe ld t
G o d s  dsr i Tidsrummet ^ 5 6 —6^ 
ialt ^96  ̂ 5 tkr. Avceg, saa der kun 
bliver 283 tilbage, deraf kun Halv- 
delen Malkekoer. 2  Levetofte By 
er der kun et eneste Avceghsved til
bage, da pesten er gaaet gennem 
Byen.

Trykket af herflesyge ^erremcend, 
plaget af Modgang, tuet af Arig og 
Skattebyrder var Bondestanden stedse 
gaaet nedad. —

D g dertil kom at .,Ieppe drak"...



Drikfceldigheden havde gaaetsiir 
5 ejr-gang gennem alle Samfundslag. 
Fra celdgammel Tid var det en man- 
dig Lgenflab at kunne bcere en fuld- 
god Rus i festligt Lag. Den brune 
Mjod, detdanffeGl, den tyske M um m e 
var esterhaanden bleven trcengt i Bag- 
grunden af B rcendevinen. Den 
kommer lil Norden ncermest som en 
kcegedom. Tilsat med Urter har den 
overordentlig heldbringende virkning 
— M alurt'Bitteren har jo forovrigt 
Ry den Dag i Dag. Gamle karge- 
bsger fortceller, at hvo der er hces  ̂
fkal bestryge sin ^ a ls  med Brcendevin 
og drikke fastende deraf tre Morgener. 
Men omkring Midien af 1500-klarene 
bliver Brcendevinen et Nydelsesmid- 
del for de Bedrestillede. Uanniken I e p  
k)eje garster saaledes (Llaus Daa paa 
R au n s tru p , og „de drak Hinanden 
saa läppert til i B rcendev in  m ed 
peber. at ^ep heje blev saa berufet, 
at Han, skont kort paa en Vogn til 
Roskilde, ved Nnkomsten dertil endnu 
var saa berufet og sov saa Haardt 
at de ikke künde vcekke Ham med alle 
Roskilde Domklokker, i hvor stör LyK
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de saa har". F ra Boraenes og Asb- 
stcedernes Lavsstuer breder Smagen for 
Brcrndevinen sig hurtigt. D ^563 befales 
-et i et kgl. aabent Brev L an d stin - 
get i R ingsted , at da baade Adel, 
Borgers og Bonder drikker saa Läp
pert fra Morgenstunden, at der bliver 
Tum ult med 5krigen, Raaben, Alam- 
meri og Trcette flal Landstingct be- 
gynde Al. 7 om Sommeren og Al. 
8 om Dinieren — „senest" fsjes der 
endda til. M an  har aabenbart paa 
allerhsjeste 5 ted vceret bange for en 
altfor flittig „Aureren" med Braende- 
vin for ^crshed paa Morgenstunden.

M en jo mindre Selvbestemmelses- 
retten bleu hos tandets Befolkning, 
desmere drak ^eppe.

Drak Han for at dulme Aarhun- 
dreders Tryk?

^erreborg rejste sig vcd Herreborg 
efter Grevefejdens Tid, da Bonden 
fik sit haarde Ancek. k)vad havde 
det vel nyttet Midtsjcellands Bonder, 
a t de lod Borgen D alsio , hvor den 
strcenge, myndige Fru A nna Mein- 
strup havde siddet, lyse som et Tru- 
selsbaal mod ^erremcend og Fogder;



den Borg rejste sig vcl aldrig mere af 
G rus; men hvad nyttede det, at de — 
fammen med Landskncegtene i Gre
vens harr — sonderrev kldelsfruen 
paa Ringsted Thing, fordi hun, fksnt 
Avinde, havde Bkod — og det skal 
hun ikke lastes for — til at trcede 
frem for den ophidsede R^cengde? 
Der b!cv endog af en adeligsindet 
Poet begaaet et Vers om hendcs Dod 
i „en v ife nv om den Handel og 
Feyde", som Greven af (Oldenburg 
havde foranlediget, og hvori det 
hedder:
Den gamle Frue v n n a  holgers 
af Fldel og Rvgte vel god, 
lod Greven ufkyldig slaa ihjel 
udi Ringsted for sin Fod. 
hun  havde ksbt Grevens Lejde 
Gaft (givet) Greven en Zkcenk derfor; 
er sligt ikke en ukristelig Fevde, 
dennem holdt hverken D rd eller Brev 
alle, der af kUder var.

her fremstilles det, som om hun  
havde Reiten paa sin 5 ide. Bken 
haard til haands var hun i al sin 
Farrd. D g hun og hendes 5lcegt 
har maafle i mere fremherskende 
G rad end andre af deres Lamtidige



vceret prceget af den Gpfattelse, a t 
Bonden ikke var for meget mere al 
regne end et Umcelende. Saaledes 
vides det, at Fru Finne i ^532 af 
Forstander Tonne Tonnesen i L lara 
Tloster i Roskilde faar „overdraget" 
en af Alosterets Bondesonner, som 
hedder Jen s  persen og er fodt 
udi F ll l in d e li l le , og som „maa og 
skal vcere, hvor som Fru Finne Han- 
nem have vil paa sit Gods." V g et 
lignende Bevis paa Ufriheden har 
man i et andet Gxempel, hvori om- 
tales flere Bsnderssnner fra „den 
G aard i Valssmagle, hvorudi Ture 
Iepsen nu bor" — „de skulle vcere, 
bygge og bo, hvor som Fru Finne 
dem have vil".

Hvad nyttede det vel, at hun blev 
ofret? De kommende Tider viser os 
Fornedrelsen paa mangfoldig v is . 
„Den danfke Bonde sad en Gang 
som h e r re  p a a  sit T je", men Han 
künde ikke hcevde sin Gdelsret gennem 
de Tider, der kom. Hvad var der 
blevet af de mcegtige Bondecetter, der 
ved Gldtidens Slutning gav Lands- 
byerne prceg?



J a ,  Lvaret kan sammenfattes i to 
Tal: D ^65^ var der paa Sjielland 
(indbefaltet INsen og hveen) ^5,5^0 
Iordbrug og tun paa ^ 0  as disse 
sad der 5 elvejere.

A ro n e n  ejede 56 pTt. af Bonde- 
jorden (hovedsagelig der nordlige og 
nordostlige 5 jcelland).

F ldelen 27 pTt. (hovedsagelig i 
Bjeverfkov, Faxe, Tvbjerg, Flakkebjerg, 
Bkerlsse og Tudse herreder samt 
Ringsied herred).

G e js tl ig h e d e n  ^7 pTt. (Roskilde 
Domkapitel: Ggnen omkring Roskilde 
ogSvenstrup; Uniocrfitetel: Love, Tudse 
og Flakkebjerg herreder; 5 oro adelige 
Aloster: kllsted herred.) l?i Iceser 
samtidig om Gaarde, der ligger ode; 
Forholdene er saa usle, at Bsnderne 
i mange Tilfcelde hellere gaar i Bre
merholms ^cern end bliver Gaard- 
mcend. ^65^ vides det, at to Gaarde 
ligger ode i G y rs tin g e , og at deres 
Io rd  inddrages under andre. ^657 
hedder det, at 8 Gaarde i B r in g -  
s tru p  er afbrudte og lagte til andre; 
i de tomme Gaarde flyttede husmasnd 
oste ind og fik Lov til at beholde en
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5tum p „Lykke" og Grcesningsret paa 
Vverdrevet. Samtidig udstrcekker 
herregaardene rned fornyet Kraft 
deres ^angarm e over Bondejorden. 
^6^3 bliver 9 Gaarde og 9 ^use 
nedlagt i 5 l a g l i l l e  og lagt til 5 ors 
lille Ladegaard. Gisselfeldt inddrager 
en Del af Iorderne fra 5 s  Lorup 
By. 5ten Brahe til Bregentoed ned- 
lcegger ca. ^600 Landsbyen L ille  
B re g e n to e d  og inddrager 2 Gaarde 
i haslev under herregaarden, Nces- 
b y h o lm  inddrager ^650 2 Gaarde 
i Ncesby, K o n g sted  ved Ronnede 
gaar ned fra ^ 5  til ^05 Gaarde, 
ialt 0̂ Gaarde lagges under Lystrup, 
5 to re  T o s t ru p  fynker fra 78 til 65 
Gaarde (Bonderup), T e rs lo se  fra 
H5 til 3H (Terslosegaard), G rs le v  
fra ^2 til 3^ (Vttestrup) og saaledes 
videre. „B !ht. Tilegnelsen afBonde- 
jord gaar — fkriver Prof. Fridericia 
— de engelske herremcend i Spidsen 
allerede i det ^5. Flarh. Bevcegelsen 
breder sig til Nordtyskland efter de 
störe Bondekrige paa Revolutionens 
Tid, oF Nedlceggelsen af Bonder- 
gaarde begynder for kllvor at spille



<n Rolle i Danmark i det f6. k la r
hundrede fester Grevens Fejde) sam- 
M ig med Gpbygningen af nye, storre 
og mere flotslignende Herregaarde".

5 e!vejet er for Bondestandens 
Vedkommende, efterhaanden som kldels- 
vcrldens Tid lider, ved at blive en 
Saga fra forne Dage. E t P a r  T al 
vi! belyse dette: 2  R in g sted  H er
red fandtes der i ^606 kun 0̂ 5 elv- 
^jergaardmcend mod 600 Festere, l 65 ̂  
er Tallet paa 5elvejere 8, og samti- 
L>ig er Tallet af Festere endda funket 
^il 527; dos. 75 Gaarde er inddragne. 
I  S o rs  B irk  findes overhovedet 
ikke Lelvejere, hverken f6 ff eller ^655, 
men Tallet paa Fcestere stiger her fra 
577 til ^^2.

E t vcegtigt Bidrag til Belysning 
uf Aaarene blandt vor Egns B on
der giver ogsaa folgende: p a a  Gis- 
selfeldt Birketing modle en
Bland fra T y b je rg l i l le  og klaret 
^fter endnu en B land fra samme By 
og en Bland fra T e s tru p  og bad  
sig fra  deres G a a rd e  „formedelst 
klrmod og Lvaghed". Ehristen 
Ienst i L im m e n d ru p  var i f7^6
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kommen i 2^9 Rigsdaler 5 M ark  oK 
^5 5killing Restance til Bregentved 
og Laurs Brsde i T e rs le v  i en Re
stance paa ^02 Rgdl. 5 M . 9 5k. 
„Da de ikke künde betale inden ^5 
Dage, skulde de s tra ffe s  p a a  A ro p - 
pen med at arbejde iAastellet, Lhri- 
sten Ienst i 25 Maancder, Laurs 
Brsde i 0̂ Maaneder".

Det siger sig selv, at under saa- 
danne ^orhold afstumpes det moralske 
Begreb, og det er fitkert ikke noget 
enestaaende, at 2̂ Bonder i 5 s to f te  
og G rd r u p  ^769 ved 5kjoldences- 
holm Birk idommes betydelige Lr- 
statningsstraffe i klnlednina af be- 
gaaede 5 kovtyverier, eller som det 
hrd for ulovligt at have hugget r 
de deres Fcestegaarde tithsrende 5 kov- 
parter. Da Fcesterne er ansvarlige 
for, at der ikke hugges i 5 kovene, 
m ca de erstatte Godset de manglende 
Lces (5 Rigsdaler pr. Lces). Dgsaa 
paa anden V is ssgte de fattige Bon^ 
der at bjcerge noget til eget Bedste 
paa mindre lovlig Vis. L t (Lxem- 
pel herpaa er ulovlig Udnyttelse af 
Tsrvemoserne. 5  ^785 tiltales saa^
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jedes ved 5 kjolden<rsholm Birk s2 
Gaardbeboere iH a r a ld  sted for ulov- 
lig Behandling af Byens Torveflcer i 
„h o ltem ark en " . Thristoffer Hansen, 
^ydstrup, og Tornelius Iensen, 
Lkjoldencesholm, log 5kon over, hvor 
meget der ulovligt var opskaaret og 
kom til det Resultat, at det drejede 
sig om 388 Lces Toro, som var op
skaaret og bortfort andet 5teds hen 
end til Gaardens. De s2 Rkcend 
dsmtes til at betale en Grstatning s 
Rkark 8 5 killing pr. L<rs. h v is  ikke 
-en idomte Grstatning künde udredes, 
skulde de have d e re r G a a rd e s  
Leeste fo rb ru d tl

ktt G p ly s n in g e n  under R aar 
som her skildret var ringe, siger sig 
selv. v r .  pkil. Gustav Bang har 
p>aa Grundlag af sine omfattende 
Airkebogsstudier (itirkeboger indfortes 
»mkring s6^5) givet interessante Rked- 
delelser om Lkrivefcerdigheden paa 
Landet i det Tidsrum, vi her fortrins- 
vis beskorftiger os med. Han hcevder, 
u t det vistnok kan antages, at mellem 
fire Lemtedele og ni Tiendedele af 
-en  voxne Befolkning paa Landet har



vceret ude af Stand til at flrire deres- 
eget Navn.

D g mcllem denne uoplyste. i for- 
trykle A aar levende faste Befolkning 
ser man — bl. a. af Airkebsgerne — 
det uhyggelige Tog af forulykkede 
Existenser (forsultne, pjaltcde, fulde a f 
Utoj) Smaaborn og udslidte Dldinge, 
Aroblinge og frugtsommelige Avinder, 
romte Misdcedere og Tatere.

Aongelige klnordninger indskcerper 
stadig Lensmcendene klglpaagivenhed; 
men det nytter lidet i en Tid, hvor 
man intet ordnet Fattigvcesen har. 
Disse forhutlede Vcesener jages fra. 
Bygrcense til Bygrcense; künde de ikke 
gaa, körte man dem til Byfkellet. 
Undertiden, som det forteelles fra 
Uvcerkebv, blev de af kidelsesfceller 
fort paa Bcrrebsr, Blinde fsrtes af 
deres Hustcuer eller Born; Uirkebsgerne 
fortceller om deres Endeligt: „en me- 
get faltig Rvinde, i lang Tid, for
medelst en scrr Flod i sine kemmer 
hell elendig, havde velhavende Brodre 
og Ssstre, men dsde forladt af dem 
alle i B r in g s tru p " , eller det var en 
fattig Tjenestepige, som formedelst

5§
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Sygdom maa sendes fra Ncestved til 
S la g lil le , men forstodcs af sine 
Slcrgtninge og dsr, eller en gammel 
afdanket Soldat, der kommer til 
F o rs lev  paa sin Vandring og dsr 
der; der meldes fra B ra a b y  om en 
gammel fremmed Avinde, der findes 
ihjcelfrossen paa Marken osv.

Aarsagen til saadanne Mennefkers 
störe Llendighed sinder man ogsaa 
ofte beskrevet i Airkebogerne; mange 
er ved Fodslen viede til det Liv, de 
fsrer, fodte ind i det af Msdre, der 
har fort det samme tiv . M en der 
fortcelles ogsaa — saaledes fraF jen - 
n eslev  — om en ung pige, der for 
at have svndet mod det sjetle Bud 
med en ALgtemand, udstsdes af det 
borgerlige Samfund; og fra samme 
Sted meddeles om en Avinde, der 
efter at have siakket omkring atter 
soger at erhverve sig en p lad s i 
det borgerlige Samfund ved at staa 
o ffe n tlig t S k rifte , dvs. bekende sin 
Brode i hele Menighedens paahor.

D det ^6. Hundredaar betragtedes 
dette som en af de strcengeste Straffe, 
sideordnet med Gejstlighedens M agt
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'i l  fra prcedikestolen at udslynge For- 
bsmmelsesdomme over de Sogneborn, 
der brsd Loven paa dette Punkt.

Nkegen Uretfcerdighed blev sikkert 
svet, og ganske scerlig uretf^erdigt 
maatte den menige Nkand fole det, 
naar Hans Lige torteredes saa Haardt, 
samtidig mcd at man har mangfol- 
dige Exempler paa, at prcester og 
Ndelsmcend ikke tog sig det saa nsje 
nred ganske aabenlys Moertrcedelse af 
Lette Bud.. Barbarifle var Straffene 
ofte. Bortjagningen fra Fodebyen 
havde til Folge, at den Forjagne 
künde komme til at vandre hjemlos 
fra By til By og sluttelig havnede i 
det uhyggelige Proletariat, der hcer- 
g ede Landet. Undertiden künde disse 
hjemlose Avinder, der jo var kommet 
udenfor Loven og trods de strcenge 
Straffe derfor erncerede sig paa denne 
uhyggelige Nkaade, give Nnledning 
til blodige Gptrin. Saaledes vides 
det, at i ^557 paa Aristi Himmel- 
fartsdag fad to Nlcend og Naboer i 

H e m ( ) :H s m b )  udenfor Ringsted og 
drak en Skaal Ml med Hinanden. 
„Da kom der en Skarns Avinde ind



til dem, og de begyndte at sidde og 
trcettes om hende saalcenge, at den ene 
^log den anden  dod". Drabsman- 
den, der for dette letfcerdige Avind- 
folks Lkyld havde udost en Nabos 
Blöd, blev domt til Dsden og hen- 
rettet, formodentlig paa den storste af 
de to Acempehoje, der ligger mellem 
den nuvcerende Ncestved Landevej og 
Hsmb Molle.

^vor Vplysningen er ringe og 
Drikkeriet, florerer maatte naturnod- 
vendigt V v e r tro e n  blive stör. Hexe- 
processernes T al er stört gennem Flar- 
hundreder, men da vi ingen kender, 
som griber direkte ind i denne Egns 
Forhold, skal viikkeopholdeos ved dem. 
Mange, mange gamle ulykkelige Uvin- 
der har i en svunden Tid faaet en 
smcertefuld Dsd paa Baalet, Mfre for 
andre Menneskers Vndflab eller Dum- 
hed. Lenere hen antager Mvertroen 
ganfle vist mere uskyldige, men ikke 
mindre udprcegede Former; kllmue- 
fkildreren, N. Rasmussen, Lskilde, 
fkriver saaledes: „Fantasien, der vist- 
nok opflammedes af Brcendevin, Most 
og Gammeltsl, lod Verden befolkes
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af over- og underjordiske Vcesener: 
Trolde, Nisser, Gllefolk, Bjoergfolk 
og Dvcerge, for hvem man vcd alle 
Lejligheder maatte tage sig i Nare. 
Laa man om Nftenen en lodden 
Hund, et NIarksvin eller cn Hare^ 
künde det aldrig fejle, at Zynet maatte 
vcereVarsel om en eller anden Ulykke, 
Kunden Fanden selv og Haren en 
gammel Hex".

D sden  varsledes paa mangehaande 
Nis. Dnsekters Nrbejden i Trcevcerket 
om Nlkoven blev Dsdningeuhret^ 
Varselssignal, Lighundens Tuben og 
Lighvalpens (Uglens) 5 krig varsiede 
ligeledes Dod; og naar Liget bares  ̂
ud af Huset, scenkedes Aisten tre Gange 
i Doraabningen for at hindre den 
Dsde i at gaa igen, hvilket ellers vilde 
ske den tredje N at efter Begravelsen, 
ogvarm an endda ikkesikker, saa var det 
for alle Tilfceldes Skyld godt at have 
en Hestesko flaaet fast paa Oortoerfkelen, 
da ingen Genganger saa künde komme 
over den.

Varulven truede Avinderne, Elle- 
folket lokkede Ungdommen, Lygte- 
manden — „den uretfcrrdige kand-
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maaler" — lokkede Folk ud i Bkosen^ 
Bkare'n red baade INenneffer og Dyr, 
og selve Fanden generede sig ikke for 
personlig at forulempe Folk; som f. 
Gx. naar Bonden i rnorke Ncetter 
körte hjem fra Ltaden, hcendte det 
undertiden, at Han havde Folelsen af, 
at nogen havde sat sig op i Hans 
Vogn; der var da intet andet for 
Ham at göre end stige af vognen og 
lcrgge det ncermer Baghjul op i denne; 
naar Han da fsjede til: „Stal af og 
lob underl", saa maatte Hr. Fanden
agere Baghjul............

Saaledes legede Dvertroen med Folk, 
og helt op i det 19de klarhundrede 
vrimlede vor mest folkelige, og den 
Gang mest Irrste Literatur, kllmanak- 
historierne, med Fortcellinger om den 
Slags Tildragelsec og forlenede dem 
indtil for et P a r  smaa Menneskealdre 
siden med det trykte V rds Veder- 
hceftighed.



s ta ra lä s te ä ,
Knuä fiertugs fielgensleä.

Dybt tilbage i vor Gldtid vilde 
vi kunne mode Haraldsteds Navn. 
Kcempehsjene i Lognet fortceller om 
det nuvcerende Sogns tidligste Dage 
Loen har budt Fiskeri, og Lkoven, 
L>er har ncermet sig Loen mere i soundne 
Tider, har vceret rig paa Vildt. Lunt 
i Lavningen har Landsbyen ligget, 
og, skont i kandets Midte, med de 
gode Forbindelsesmidler, som Loen 
ogFlaerne bsd til begge Lider. Med 
Datidens Fartojer har det vceret mu- 
ligt at sejle lige sra Ncestved til Ha
raldsted; maaske ogsaa ud gennem 
Vigersdalen. Den Hsvding af Navnet 
Harald, der ncevnte Ltedet for forste 
Gang, har valgt sin Boplads med 
sikker Forudseenhed.

Mg gennem Tiderne beholdt Ha
raldsted sin Betydning. K o n g s 



g aa rd en  fortalte, at efter Rigets 
Lamling ved Gorm  den Gamle har 
Haraldsted spillet en Rolle som et 
5 ted hvor Aongerne rastede, naar de 
rejste fra Aongestaden Roskilde til 
Rigets vestligere Dele. Her gik en af 
de vigtigste Fcrrdselsoeje gennemSjcel- 
land i gammel Historist Tid. Gndnu 
paavises ved Blmosehuset (mellem 
Langeso og Gorleo Mose) Levnin- 
gerne af denne gamle vej i Form af 
en yderst stenet Undergrund.

M en det er dog fsrst hin blodige 
Daad den 7de J a n u a r  der fov
kllvor fcester Haraldsteds Navn i det 
danste Folks Historie. Her stal ikke 
vejes Grunde eller Modgrunde for, 
hvilke p r in s  M agnus, M otiver har 
vceret til at overhugge et vansteligt 
Problem for den fremtidige T hron
folge i Danmark. M en Saxo for- 
tceller, at Rygtet om Udaaden vakte 
5 org over hele Landet og fyldte 
hvert Hus med Graad. De lystige 
Iulegilder bleo strax afbrudte, figer 
5axo bl. a., og Han fortceller os der- 
med, at for snart 800 Ä ar siden lod 
man Iulegilderne fortrinsvis falde i
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Dagene efter Nytaar; i saa Henseende 
har gammel Lkik jo i virkeligheden 
altsaa holdt sig lige til vore Dage.

D g vel blev Unud Lavards ^orde- 
fcerd til Ringsted (som Laxo siger) en 
lidet anscelig Fcerd, fordi det vel ikke 
maatte opfattes, som man ved at 
vise den Myrdede for stör Akre, 
skulde fortsrne Aongehuset.

INen snart tog den Bevcegelse, som 
^certegnene paa !Nordstedet og paa 
det Lted, hoor Ligbcererne hvilede 
med Baaren, fremkaldte. stcerk Hart. 
D g  der rejste sig blandt Hcermcendene, 
hovdingerne, og blandt Bondenie en 
Ltemning, der er gaaet dybt i Lin- 
dene, og som har prceget det folgende 
Landsting i Ringsted i Sommeren 

De myndige Mcend af Hvide- 
2Etten, Lkjalm hvides Bonner: Toke 
Lkjalmsen og Sune Lkjalmsen samt 
klsger Ryg, deres Lvoger, peder 
Torstensen til pedersborg, og peder 
Bodilsen af Ncestved raadede jo over 
meget Gods, Landstrcekningerne helt 
fra den anden Lide Tuet L s til 
Lmaalandshavet, og de havde Bon
derne med sig. De drog rundt til
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Bystcevne med den blodige Aappe, 
og der strommede mcegtige 5 karer 
sammen lil Tinge ved Ringsted for 
at höre de mcegtige ^Ncend fore^cere- 
maal mod Landeis Aonge.

5axo fortcellcr, at Tingct holdtes 
„paa nogle hoje udentor Ringsted'''. 
Aong Niels selv holdt sig gcmt i 
Ringsted af Frygt for Bercegelsen i 
Kolket. Hvilke disse Tinghoje Kar 
varet, lader sig ikke nu faststaa. Nu- 
lildags frembyder Ringsteds narmeste 
Gmegn jo ingen k^oje af den Art, 
hvor et Ting künde tcenkes at vcere 
holdt. Rimeligvis har Tingstedet vceret 
i Nlulstrup (hcrom i et senere Af- 
snit); de Bst- og 5 >dfra kommende 
Fcerdselsveje gennem Ljcelland har jo 
gaaet her forbi; en anseelig Fcerdselsvej 
menes at hare rasseret Balstrup. Den 
Bmstcendighed, at Saxo imidlertid 
nojagtigt ncevner, at Thinget holdtes 
paa nogle Hoje udcnfor Byen, künde 
tyde paa et cxtraordincert Tilfcelde. 
G g  det er da nceppe helt urimeligt 
at tcenke sig, at Thingstedet i hvert 
^ald ved denne Lejlighed har vceret 
paa hojene ved Tstrup, ncer den störe



Fcerdselsvej fra Roskilde Vestpaa, og 
samtidig ncer det Sted, hvor Forbry- 
delsen var bleven begaaet.

Ljendommeligt er det at fceste sin 
Tanke ved den Aendsgcrrning, at det 
er Sjcellands Bsnder, Blmuen, der 
dsmmer p r in s  Bkagnus fredlss, men 
„undlader at dsmme Aongen baade 
af Hensyn til Hans hsje Vcerdighed 
og ALrbodighed for Hans hsje Glider". 
R etten  til at dsmme selv deres Aonge 
havde Bondestanden endnu. Rken 
dens Fornedrelsestid ncermede sig sam- 
tidig med stcerke 5 kridt. Det er Bsn- 
derne, der tv in g e r  den rcedde Aonge 
til at mode paa Tinget; men Han tsr 
ikke mode frem for de forsamlede 
Lkarer klasyn til Basyn. Han for- 
Händler ved RIellemmcend, og Han 
m aa frasvcerge sig al Lod og Del i 
Udaaden i Haraldsted og forvise sin 
5on og Rigets Llrving til fremnrede 
Lande.

-r-
5lcegt paa LIcegt har sogt Helfe 

ved Hilden — ssgt den og funden 
den, ja, hvem vsdl Troels-Lund, der 
har kästet sig over Studiet af saa
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mange Lider ved vore Forfcedres kiv, 
ncerer den klnfluelse, al mange virke- 
lig har fundel ^elbredelse ved de Hel- 
ige Ailder.

^vorledes skulde det ellers gaa til 
at der langt op i Tiden künde leve 
saa mange Berelninger om dem, der 
blev helbredede. I o ,  vist har mange 
fundet Helsebod for kidelser; og Le, 
der er bleven helbredede, har udbredt 
de heilige Ailders Ry; de, der ingen 
tindring fandt — og det har jo nok 
vceret de fleste — har nceppe Haft 
Lejlighed til at udbrede sig saa stcerkt 
om deres Vanskcebne som de andre 
om deres Gudslykke. G g det behsves 
ikke at forbinde Tro paa noget over- 
sanseligt med Helbredelserne ved de 
heilige Ailder. I  Tider, hvor Ren- 
lighed og Hygiejne, var et ukendt Be- 
greb for mangfoldige i Befolkningen, 
maatte ct Bad i cn Aildes klare, 
mineralholdige Band, et Bceger af 
Bandet, just som det vceldede frem af 
Iorden, eller Tvcetning af. syge ks- 
gemsdele, sikkert kunne have bragt 
Lindring. Der bereites — just ikke 
fra Haraldstedkilden — om Blinde,
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te r  blev seende. ^ a , hvorfor ikke? 
Den Blinde havde, som sin Samtid, 
maaske aldrig tankt paa, at Hans 
Mjne netop künde trange til et koldt 
Bad i krystalklart, rent Band, og da 
Han foretager sig denne Handling, 
lssner Betandelsen sig, og den 5yge 
lommer sig. hvem vöd?

5  lagt efter Slcegt har ogsaa sogt 
til haraldstedkilden, der fremsprang 
<rf Worden, hvor den 2Edles Blöd 
udsstes. Gejstligheden vaagede i den 
katolfke Tid over 5tedet. Der byg- 
gedes etKapel, og der boede en Bkunk 
— dette vides af en Besvaring saaledes 
fra Abbed Frantz Andersen i Ring
sted Kloster —, og denne M unk 
havde Ret til at handle med Aflad 
i  den heilige Hertugs Navn. T il om
Iring Reformationstiden har denne 
Klosterbroder fra Ringsted Haft sit 
stadige Bosted derude i Lkoven ved 
Kapellet og Kilden; endnu ^566 
ncevnes det ncevnte Bosted som „Kelle- 
gaard" eller „Kildegaard", og da 
Lensmand 2 v ar Bertelsen senere paa- 
byder. at Klostergodsets prcester efter 
Reformationen fkal bo imellem deres
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Sognebsrn, faar prarsten denne ret 
faltige Gaard til Boparl.

Men i de Tider derefter, da Re
formationen har gaaet sin Sejrsgang 
og scerlig ncdbrudt al Tro til det 
fra Aatholicismen overleverede, er 
Haraldsted Skovkapel og den heilige 
Äilde gaaet i Glemme. Det paastaas 
ganske vist, al der til den fidste Tid 
har levet, ja, maafle endnu lever 
gamle Folk i öaraldsted, som kan 
lhufle, at der har narret en Uilde i 
Ncerheden af det Sted, hnor senere 
Anudskapellet fandtes. M en en 
Acndsgcerning er det, al blandt kll- 
muen var allerede i Begyndelsen af 
^et ^8de Aarhundrede Ailden glemt, 
og paa den Tid spillede Ailderejserne 
jo ellers stadig en betydelig Rolle i 
Folkeovertroen; narr op til vore Dag^ 
har Vvertroen om Helene Ailde jo 
f. Ex. holdt sig. D g selv om der 
ikke har vceret Doertro knyttet dertil 
er Aildernes M inde jo mange Lie
der bleven bevaret gennem „Ailde- 
markederne".

St. Anuds Ailde er derimod gaaet i 
Glemme; maafle er den udtsrret; maafle
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har de, der jkrev om Forholdene, Hel
ler ikke gjort sig den Ulejlighed at 
undersoge disse paa Siedet. I  en 
Visesamling fra det l^de Hundredaar 
findes Ailden ganske vist om talt 
men i Ä llas fra det ^8de A ar
hundrede (f. Ex. Pontoppidans be- 
kendte „Danske A tlas") findes Ailden 
siet ikke navnt.

Ailden var „funket i h av "  og Aa- 
pellets M ure sunkne i G rus. F o r 
hundreder af A ar fiden har de sät
tige Bonder i Haraldsted brudt Sten 
af de fondrede M ure til deres Dld- 
steder 09 til Tortning af faldefcerdige 
M ure. Skoven har trukket sig stedse 
längere tilbage, efterladende p u r l  og 
A rat udover Markerne, i et af disse 
fljulte Ruinen fig. M ens Danmarks 
Saga vendes Gang paa G ang og 
korrken synger fin Sang over de Ln 
G ang heilige Sieder, kues Bonden i 
Armod og Usseldom; Hans Sans 
for M indernes'Betydning er spundet 
under Trykket fra oven. E t G lim t 
af de gamle M inder bryder vel til 
Tider frem, men de er vildledte; 
hellig Anuds-Ail-en flifter Lied, og
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man mener at rnaatte söge den et 
helt andet, nemlig oppe i Skoven 
dag Aastrupgaarden, dobbelt saa 
langt fra Haraldsted som Aapellet 
havde ligget. I  ^809 kommer (Lhr. 
Rkolbech paa sine Vandringer til 
Sjcellands minderige Lgne ogsaa til 
Haraldsted. Han fortceller herom — 
hvad der ogsaa giver et Bidrag til 
Forstaaelse af kllmenoplysningen for 
lOO klar siden — at „af de Rkcend, 
jeg traf paa, kiendte ingen Kertug 
Anud, mindre til Sagnet om den 
Skov og det Sted i samme, hvor Han 
blev myrdet." Hans fortsatte Under- 
ssgelser giver dog til Resultat, at 
Bonden paa Aastrupgaarden er „vel 
bevandret" i Anud kavards Saga, og 
Han saavel som andre paa Lgnen 
angiver den saakaldte Svcertekilde 
eller S o rtek ild e  i Skoven ved Aa- 
strupgaarden som hellig Anuds Ailde. 
„Vmkring Ailden findes nu ingen 
Skov — skriver Bkolbech —, men 
det er endnu i Rkands N inde, at 
den i Ncerheden af Uilden er bort- 
hugget. Svcertekilden har et godt
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Vand af kendelig mineralfl Sm ag ' 
og fiyser aldrig."

M en dct var ikke alene Molbcch, 
der sogte at faststaa dette mindevcerdige 
§ted. ^855, da Rong Frederik den 
5yoende ga'stede Ringsted og lod fore- 
tage de Udgravninger i Ringsted Rirke, 
ved hvilke Valdemarernes Grave kon- 
stateredes, foretog Han ogsaa, ledsaget 
af Professor lv o r s a a e ,  en Aoretur 
til Haraldsted. Fra dette Besog med- 
deler lVorsaae bl. a. sorn Bevis for 
de historiske M inders Udslettelse, at 
„nu er ogsaa den Bondegaard, der 
havde arvet Aongsgaardens Navn 
og en stör Del af dens p lad s foran 
Airkegaardsmurcn 5 ybvest for wirken, 
udflyttet. Aongshojen, som knejsede 
saa srnukt paa Aongsgaards-todden 
lige Vest for Airketaarnet er flojfet 
paa en ubelydelig Rest narr". Denne 
Rest har forovrigt holdt sig til den 
Dag i Dag M en hverken Rong 
Frederik eller lvorsaae fandt andre 
Ailder end den fsr ncevnte ^vcerte- 
kilde.

Det erden i ^8H6 afdode davarrende 
Direktor for NationalmusareLs Lden



Bfdeling. H enry j)ete rsen , der hav 
2Eren af at have givet A ildepro- 
blemet Letz Losning, og det er ikke 
en Gang et kvart Hundredaar, siden 
Leite stete. Sammen med Len for 
sine5 tudiec over sjcellandste Landsby- 
kirker kendte klrkitekt I .  B . L sff le r, 
berejste Han i ^883 RingsteL Herren 
for Direktionen for vore Mindes- 
mcerkers Bevaring. Han fandt endnu 
ved „Svcertekilden" den gamlepenge- 
blok. et uomtvisteligt Bevis for, at 
Len har spillet en Rolle som Hellig- 
kilde i en feuere TiL; gamle Folk 
künde endnu Len Gang huste, a t 
prcrsten opbevarede Nsglen til Blök
ten. Folkemunde ncevnte den ncer- 
Liggende 5 kov paa klllindelille Grund^ 
„MycLeflov^ og satte Lette i For- 
bindelse med, at her var Anud Lavark 
bleven mycdet. M en i en vid Gm - 
kreds fandtes in te t  som  h e lf t  
5 p o r  a f R a in e r. Henry petersen 
paaviste, at „Myrdestov" intet havde 
med „Myrde" at göre, men snarest 
var et forvanflet Udtryk for det gam- 
melnordifle „M yr", o: Mose, hva^ 
der svarede til Landflabets Aarakter.
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Dels ststtet paa et Generalstabskort, 
hvor Betegnelsen „Aildemur" fandtes 
paa en M ark Nordost til Bst for 
Haraldsted,medensSvcrrtekildenfandtes 
omtrent ret Nord for Haraldsted og 
dels ststtet til det gamle Udfkiftnings- 
kort fra 7̂YH, der var bragt til Veje, 
opstillede Henry petersen cn Folge- 
flutning, der forte til et Resultat 
p a a  dette Aort, som ingen tidli- 
gere Videnskabsmand har ind- 
-raget i sine Undersogelser, findes 
anfort de sikkert meget gamle Navne, 
som Nangene har hast, og paa M ar- 
kerne mellem Byen og den Bst for 
denne liggende 5 kovstrcekning sinder 
m an da folgende Betegnelser (naar 
vi begynder inde ved Byen og stadig 
gaar udad):

Nasen-Ngrene.
Gaase-Humperne*).
Flintemose-Ltykkerne.
Aors-Ngrene.
Hojs-Ngrene
Lang-Ngrene.

„Humper" er en almindelig midt- og 
vestsjcellandft Betegnelse for körte Agre.
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Lspe-klgrene.
Ailde-Humperne.
A ilderods-klgrene (ved Skoven).
U ildegaards-k lgrene.
A ildem ose-klgrene.
Glletved-Slykkerne (ved Skoven).
Nävnene med Gndelserne „rsd" 

(Rydning) og „tved" er betegnende 
netop for Skovens Ncerhed, og de 
mange Betegnelser med „Ailde" laler 
jo for sig se!v. M en ogsaa andre 
historifle Grunde takte for, at man 
var ncer ved det historisk bersmte 
Lied. Just i denne Retning har den 
g am le  h o v ed  landeve j, der forte 
fra Roskilde over Skjoldences, Harald
sted, gennem Gyrstinge, Topshsj til 
Sjorllands den Gang vigtigste h avn  
ved Store Bcelt, Skelsksr, gaaet. De 
to Förster, Anud Lavard og M agnus, 
Nielses Son, har, som de ncere Frcen- 
der de var, ikke modtes paa en afsides 
j)let men i Skoven, ncer Alfarvej og 
kun et Avarters Vej fra Aongsgaar- 
den i Haraldsted. G g An^tlinge- 
Saga fortceller, at Drabet foregaar i 
en Rydning — et „Rsd" — i Skoven 
^Rildersd).



— Udgravningen af Ruintomten 
ca. 30 kllcn vest for den gamle 
tandevej tilendebragtes i tobet af 
^88H og bekrceftede fuldt ud, at man 
virkelig havde fandet Levningerne af 
det i Aatholicismens Tid saa be- 
romte Aapel; og Terrcenet — tav- 
ningen Nord for Aapellet, der udmcer- 
ker sig ved stör ^rugtbarhed og i 
svundne Tider har vceret Aildestedet 
— bekrcefter paa cthvert Punkt Nn- 
tagelsen. Lndnu i ^88H mindedes en 
gammel Nkand, at der i Ncerheden 
af Aapellet ra r  fandet tevninger af 
en gammel Nuir. Aapellet har op- 
rindelig vceret byggct af Fraadsten; 
senere er Aapellet — rimeligvis efter 
at dets Berommelse er voxet i hele 
tandet — bleven belydeligt forlcenget. 
Videnflabsmcendcne fastflog Stellet 
mellem det celdre og det nyere Byg- 
ningsvcerk.

D Ruinen fandt man Teglsten, der 
formentlig har vceret anvendt til 
Hvcelvingerne, men disses klrt Lyder 
paa, skriver ^enry petersen, at Aa- 
pellet forst i en senere Tid er bleven 
overhvcelvet, hvorimod det oprindelig
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har Haft Bjalkeloft. Der b!ev ogsaa 
foretaget Underssgelser „i Marken", 
og dct fasifloges, at Worden var af 
en anden og morkere Beskaffenhed 
paa Aildcpladsen, hvor Kflsbet fra 
Ailden har samlet sig i cn Bcek, 
end paa den ovrige Mark. Dovrigt 
sanftes kun vcerdilose Ting som 
Murbrokker og talrige Anokler af 
storre og mindre Dyr, et P a r  smaa 
Hestesko, nogle ^cern- og terdele. 
Ved Gravning inde i Aapellet fandt 
man forsvrigt to 5 keletter, et, der 
sjensynligt var af en M and, og et 
spinklere, sjensynligt af en Avinde; 
ved det sidftncevnre optoges mellem 
^ingerbenene Ire perler af en Rosen- 
krans, meget slidle. hvitket viste, at 
dette Lkelet stammede fra den katolske 
Tid. ^por af Ligkister fandtes ikke, 
og Heller intet, der künde fortcelle, 
hvem disse to var, der havde fandet 
den evige hvile i dette Guds Hus, 
der ellers officielt ikke er anvendt til 
Begravelser. V ar det en M unk og 
en Nonne? Eller var det ulykkelige 
Syge? Eller var det pilgrimme, 
som hemmeligt og kun med Aloster-
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broderens Vidende stedtes til Io rd e  i 
G uds h u s  for at vcrre sikrere paa 
den evige Frelsc?

-t-

--------Smukt er Udsynet fra
Ruinen over det bolgeformede Rkidt- 
sjcelland, og mangefold stsnnere har 
det narret fra Taarnet, der har prydet 
Kapellet. F ra Sielten omkring Ka- 
pellet fkuer man tydeligt Ringsted 
Kirke, hvor Skrinet med helgenens 
af paven kanoniserede Ben opbe- 
varedes. Mg paa Skrinlceggelsesdagen 
— den 25. J u n i  — har der udfoldet 
figt et myldrende Liv paa pladsen 
her i Skovens Udkant. De Syge og 
Vanfore, der sogte Sundhed, er kom
met fsrst, men de fleste af disse havde 
funde kedsagere med sig, og i Tider, 
da Rejser tog lang Tid, har scerlig 
de Raste, men ogsaa de Syge Haft 
B rug for talrige Fornsdenheder. Der 
er kommet Scelgere, Boder har rejst 
sig, Egnens Folk er strsmmet til, 
hvor de mange Fremmede havde 
samlet sig, og K ild em ark ed ern e  er
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opstaael. Syge Mennefler, fromme 
pilgrimme, Nysgerrige og Handels- 
mcrnd, haderlige Folk og Gavtyoe, 
alflens Folk har samlet sig her. D g  
naar Rildedagene var for bi, har 
Rrammerne brudt deres Boder ned 
og er draget andetLteds hen; men de 
fromme pilgrim m e og de, der vandt 
deres Sundhed ved Hilden, er i störe 
Skarer dragne over Haraldsted til 
Ringsted Rirke, hvor det gyldne Hel» 
genflrin stod. T hi pave E e le stin  
havde f i92 lovet dem, der gav Vfre 
og Almisser ved Helgenflrinet, Af- 
lad for begangne 5 ynder.

E t vidunderligt t io  har rort sig, 
market af Gvertro, men ogsaa af 
ydmyg Hengivelse. A ar efter A ar, 
Menneflealder efter Menneflealder 
har sei disse Tog af Mennefler drage 
over Haraldsted Bymarker, ad Veje 
og Stier til alle Lider. E n  ejen- 
dommelig, for os fremmedartet Aul- 
tur har sat sit M arke paa den sted- 
lige Befolkning i disse langst hen- 
rundne Dage. *

* *
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Viden om har den heilige Hertugs 
Ry strakt sig. 5 elv i tyneborg i 
Tvstland, hvor Valdemar den 5tores 
5 oster var gift med Hertugen af Lyne- 
borg (Fader til den scerlig fra Dnge- 
m anns historiske Romaner kendte 
O tto  af tyneborg). har der vceret et 
Anudskapel; i Vesteraas i Lverig 
ligeledes. Vien det kan betragtes 
som givet, at ingcn Ltcder har 
Anuds-Dyrkelsen vceret stcerkere ud- 
prceget end paa denne Lgn, hvor Han 
var fceldet, og hvor Valdemarerne 
levcde deres Barndom i hvidernes 
Gaard i Fjenneslev.

Langt ned i Tiden havde Harald« 
sted sin sceregne Betydning. Forst 

ncdloegges Aongsgaarden som 
XDpholdsstrd for de Aongelige, naar 
disse drog paa Gcesteri.

Den Dag i Dag bcerer det prägt- 
fulde B lo n s t r a n s h u s  i Haraldsted 
Airke vidnesbyrd om de gamle Dage. 
Blonstrans-Huset er enestaaende for 
en danfl Landsbykirke og staar som 
et smukt og varigt Blinde om den 
katholske Tids sidste Dage. tige til 
^8^6 bevarede Airken forsvrigt som
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Blinde om den katholfle Tid et A l
ler til 2E re for Helgenen 5 t. Jorgen.

5 aavel Bkonstrans-Huset som den 
udfkaarne Airkedor og Rorstolene 
stammer fra Tiden mellem 1520 — 
27, altsaa en halv 5 nes A ar for 
Reformationen. Aorstolene bcerer 
saaledes en Dndfkrift paa Latin, der 
oversat lyder: A ar efter Guds Byrd 
paa A nnas Dag er dette Arbejde 
fuldfort af den velcervcerdige B?and, 
Johannes poulsen, prcest paa dette 
5ted". Rkonstranshuset er fra 1527.



Fra „hagbaräs hsj" 
lil Kiläen i ösgeskov.

(Blade af Bringstrup-Sigersted og Ghrstinge 
Sognes Historie )

5  lange rolige Bolgelinier form er 
Landet sig Vesten for Ringsted Aa. 
R7od 5ydost flyder 5  kellerod sig som 
et veldyrket Forbjerg ud mod Äaen, 
der strax 5 yd for Homb Rkolle kncekker 
brat mod Vest, snor sig om det idyl- 
liske Lnglerup for ved Vrangstrup 
at falde ud i 5j<rllands storste vand- 
lob, 5usaaen. F ra 5kellersd scenker 
Landet sig et 5tykke vej, hcever sig 
alter til sin storste Hojde, hvor 5 iger- 
sted ligger, danner saa en ny nedad- 
gaaende Bue, der atter hcever sig ret 
brat mod Bringstrup. Herfra fkyder 
en ^sjn ing  sig mod Bst over Torped 
og slutter af i den anseelige Bakke, 
der Helder ned mod Ringsted kla, og
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som ved Sommertid, naar Sceden 
bolger eller Grcesset staar gront, tager 
sig smukt ud fra Ringsted; paagam le 
Aort betegnes dette Bakkedrag som 
Alosterbanken eller kcebjerget, og da 
disse Navne antagelig flriver sig fra 
Alostertiden, er de megel betegnende. 
Fra Bringstrup breder kandskabet sig 
i bolzende Linjer, Nordvest for B ring
strup — i Stellet mellem kandbrugs- 
minister B le Hansens G aard og 
Ggerup Bymarker — hcever det sig 
i den saakaldte „Storkerede" til en 
saa anseelig hojde, at man derfra i 
sigtbart v e jr ffal kunne tcelle 2  ̂
Airker; men ellers er Ggnen jcevn 
over Brslevunderflov, Brslevvester 
og Gyrstinge, scenker sig stedse mere 
ned mod Bogeflov og antager et del- 
vis moseagtigt prceg (Gyrstinge Hede
mose). Som Ringsted kla danner 
Grcensen mod Bst for denne land- 
ffabelige helhed, saaledes danner 
Gorlev og Gyrstinge Soer Grcensen 
mod Nord.

Gr Bringstrup i Nutiden den mest 
kendte af Byerne her, saa var dette 
oin mtvistelig hojere Grad i Bldtiden
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Tilfceldet med S igersted . Lorsaa- 
vidt man med nogenlunde Sikkerhed 
kan regne med Aongercekkerne i Laros 
Aronike, har Sigersted som  B y  
Älder fra det 3.—^. Hundredaar efter 
Christi Fsdsel; Bopladsen er anlagelig 
endda en Del celdre.

hagbard- og 5 igne-5 agnet i den 
oldnordifke Acempeoise-Digtning har 
kästet G lans over denne plet af vort 
Land. D g selv i Middelalderens 
Msrketider har Glansen af Vldtids 
mindevcerdige Daad straalet om det 
hoje Bakke-kandskab. Saxo fortceller 
Lagnet i syvende Bog af fin Arsnike, 
fkildrer Aong Siger og Hans Dalter, 
den trofaste Avinde, der trods Fjend- 
flab mellem Mcendene og hagbards 
Drab af hendes Brsdregav Ham sin Tro, 
og indebrcendte fig med sine Terner, 
da Folket havde dsmt hagbard til 
Dsden.

D g saa fortceller Laxo, den gamle 
M unk af Lors, dette mcerkelige, der 
vifer, hvorledes Valdemarstiden ogsaa 
kulturell set er blevet Bindeled mel
lem hedenold og Nutiden:

„M en paa det ingen fkal tro, at
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alle Vldtidens 5 por er helt for- 
svundnc, bekrceftes Trovarrdigheden af 
det, som nys er fortalt, endnu den 
Dag i Dag ved Vidnesbvrd paa selve 
Liebet; thi baade har Hagbard ved 
sin Dod gioet det Navn, og ikke langt 
fra Ligers B y er der et Lied, hvor 
«n Hoj rager lidt op over Lletten og 
ved sin Iorddynge vifer, at der har 
vceret et gammelt Bosted. E n  M a n d  
h a r  og saa  f o r ta l t  A b sa lo n , at 
Han havde set en Bjcelke, der var 
fanden dör paa Siedet, og som en 
Bonde havde stodt paa med sit p lov- 
jcern, da Han plojede Lte-et".

„E n  B land har fortalt A bsa
lon . .  . "I Hvilket Dndblik i Fol- 
kets t iv  paa hine Tiber aabner disse 
faa G rd ikkel Absalon levede fra 
is28— s 2 0 l— altsaa 7 -8 0 0  A ar 
efter de Tildragelser, hvorom her 
tales. M en Ltormandsssnnen fra 
Fjenneslev har foerdedes paa disse 
Egne, og som den fordrelandssindede 
M an-H an var, har Han talt med B on
derne om Fortids M inder; de har 
f o r ta l t  til Absalon, og Absalon 
lader det senere gaa videre til den
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bevaret vor Vldtids og tidlige N id» 
delalders Historie fra Glemselen og 
kästet Lys over fjcerne Tiders 5kik- 
kelser.

Ncerkeligt er det ogsaa at se, at 
Navne paa Iordstykker har kunnet 
bevares gennem mere end halvandet 
Tusinde B ar. I  5axo fortcrlles det, 
at Hagbards Broder Hake, -er kom 
fra Vikingefcerd i Ir la n d  storvnede 
ind til Ljcellands Ayst ved Hcervig, 
„hvor Esbern nu har bygget sin 
Borg" (Aalundborg) og derfra drog 
gennem Landet. Ved Helmosen blev 
Han iagttaget af Aong Nigers ^olk. 
V g  — fortscetter Saxo — „ved det 
5ted, som hedder V a lb ro n d e , hvilket 
vil sige kigbronden, maatte Han bide 
i Grcesset efter at 5laget var gaaet 
Ham imod". Den Dag i Dag bcerev 
et Bgerfkifte mellem Ligersted og 
Bringstrup Navnet Valbrsndsagrene 
(mellem Banen og tandevejen om» 
trent udfor Lognefogdens Gaard).

— I  s?9 s udgav tidligere Logne- 
prcest til Bringstrup og Ligersted, 
L eyer N ä h l i n g  Beyer, en for fm

8§
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Tid meget interessant Befkrivelse af 
sine to Logne og ledsagede den med 
et meget udforligt Aort. Begge Dele 
giver Dplysning om mangehaande 
Forhold. Forst viser det sig, at denne 
Pastor Beyer har vceret en B land 
med en for sin Tid enestaaende For' 
staaelse af Fortidsmindernes Betyd- 
ning. Han fortceller saaledes, at der 
omkring Byen fandtes mangfoldige 
„udmcerkede Iordhsje, Dffersteder og 
Begravelser", hvoraf nogle er meget 
hsje, andre mindre, nogle omsatte 
ved Randen med Ln, andre med 2 
og 3 Räder udsogte Aampesten, som 
B o n d ern e  nu  u d g ra v e r  for at 
bruge dem til Ltengorrder (efter Ud- 
fkiftningen), Landeveje (den ny Lande- 
vej gennem Ljcelland anlagdes paa 
den Tid) m. m. Det ses deraf, at 
at det egentlig forst er efter, at In te r
essen for Io rdens Udnyttelse er sieget 
steerkt ved Udfkiftningen, at Bsnderne 
for Älvor gaar los paa de gamle 
Ltenmindesmcerker.

Pastor Beyer giver i sin Bog en 
meget omhyggelig Fortegnelse over 
Lille de Lteder, der ved Navn var



86

kendt for godt 100 A ar siden: 
Z ig n e l i l s  B u r, Zydvest for Ziger
sted ned mod vrangstrup, Borgstedet 
vises 260 kllcn langt og 26 Alen 
bredt; Han mcerker sig, at Ztedet har 
vcrret bessgt af mange udenlands 
Fremmede. Z ig n es  B ro n d , hvor 
hun skal have kästet sine Zmykker, 
„et Zted, som nu ser ud som et stört 
Vandhul, som jeg har eftertcenkt at 
opkaste, men formedelst dets Dybde 
og den tilgrcensende Bkose vilde koste 
mig meget, hvorfor jeg har maattet 
lade det bero". Bidere nceoner Han 
Terne-Hullet, hvor den forrcederifke 
Terne skal vcere druknet, Vfferkilder 
og Gfferhsje. hakes hoj, hvor Hag- 
bards hcevner, hake, der fceldedes af 
Zigers hcevner. Zivald, skal vcere 
hojsat, o. fl. Han fortceller, at Han 
paa ValbrsndS'Agrene har fundet 
runde Ztenkugler med et hu l igennem; 
disse flyngedes ved hjcelp af en 
Ztrikke mod Fjenden. tigeledes 
ncevner Han, at Ztederne for de gamle 
Z k ib b ro e r fra den Tid Susaaen 
var sejlbar, vises; dette lyder i sig. 
selv ret usandsynligt, eftersom Zaxo
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allerede ved Slutningen af det ^2 te 
klarhundrede skriver om klaen, al 
den tidligere var sejlbar, men at den 
var blevel saa begroet og smal, at 
kun faa Skibe kan komme ind i 
„dens sncevre og dorske ksb".

klf ganske scrrlig Betydning har 
Pastor Bevers Undersogelser af A o n g  
S ig e rs  G ra v s te d  vceret. Sagnet 
fortalle, at det laa Best for Sigersted 
tcet udenfor Byen. Egnens Bcboere 
var meget optagne af prcestens Under- 
ssgelser, og da Han begyndte Udgrav- 
ningen af Aong Sigers hoj, var 
Byens Folk kommet til Stede i stört 
Tal, vistnok scerlig af Nysgerrighed 
efter at se den Skat, prcesten formenles 
at ville hceve. Dver Gravhojen laa 
en flad Sten, som, da Io rd  og M os 
blev afvaflet, viste sig at indeholde 
Runer, der fortalte: „Runer over 
Siger Aonge, ristet af Alger hovding". 
^er havde man i Tegn paa Sten 
Beviset for Sagnfkikkelsens Tilvcerelse. 
Pastor Beyer bad Bonden, paa hvis 
Io rd  Stenen fandtes, at vaage om- 
HVSSeligt over den, men nogle A ar 
efter var S te n e n  fo rsv u n d e n ; den
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sagdes at vcere folgt til Landeoejsbyg- 
gerne mellem Ringsted og Loro og 
f la a e t  t i l  Skcerverl Det er ander- 
ligt at tcenke sig, at et saa vcerdifuldt 
arkceologifk Blinde saa ncer vor Tid 
har faaet en saa trist Lkcebne. Dov- 
rigt fortceller Beyer om talrige ^und, 
der er gjort i Hojene; men med stör 
Beklagelse ncevner Hans ^ortcellinger 
om en Bkcengde Ting, der i svundne 
Tider var opgravet paa Blarkerne, 
men enten tilintetgjort som formenllig 
varrdilost, omsmedet eller paa lignende 
Blaade forsvundet. Bjensvnlig har 
der for indtil godt ^00 klar siden 
varret rig klnledning til endnu at 
göre betydelige Mldtidsfund i Siger- 
sted og Gmegn. ^vem v^d, om der 
forsvrigt ikke den Dag i Dag künde 
hentes Danefcr frem af denne Bys 
historifle Io rd ?

LkellersL.
Bender vi os mod Nabobyen 

5  kellerod, er der strax noget mcerke- 
ligt ved Navnet. Byer med Endel
sen „rod" er typiske for Skovegne, der 
under de senere Landsbydannelser er
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bleven ryddede af Nybyggere. M en 
i Dmeznen af Lkellersd er der jo ikke 
5 kov; den ncermeste Lkovstrcekning er 
Sandbygaards 5 kov. M an  künde 
altsaa vcere tilbojelig til at antage, 
<it her forelaa en senere Foroanskning 
eller Gmdannelse. Ncermere beset 
behover delte dog ingenlunde at vcere 
Tilfceldet. Generalstabskortene for- 
tceller os, at der er en Gaard i Si- 
gersted, der hedder Lkovagergaard, 
mellem Bringstrup og5igersted findes 
^jemskovs-Lngen, en Gaard i Ege- 
rup hedder Lsllerodgaard, der er Bly- 
skovsgaarden og -Batten og den 
gamle Tostesko v ved Brslevunder- 
skov, ogsaa en „Skovagergaard" i 
Bringstrup — altsammen Beviser paa, 
at den nu flovfattige Del af Lgnen 
i sin Tid har vceret skovbevoxet, maafke 
i ret stör Udstrcekning. Sagaen for- 
tceller, at Hagbards hcevnere künde 
marschere gennem 5 kov fra Ualund- 
borg og omtrent lige til Ligersted og 
i Llutningen af det ^6de klarhundrede 
vides Vejen fra 5 ors til Ringsted i 
hele sin Udstrcekning at vcere gaaet 
gennem Aratfkov. Der er saaledes
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intet til Minder for at S kellerod k an  
have faaet sit Navn paa „lovlig" 
v is .

Navnets forste Del fkal efter den 
almindeligt antagne Regel vcece et 
personnavn. I  Beyers Beskrivelse 
fortcelles, at Navnet skriver sig fra en 
norsk ^ovding eller Sokonge, 5 kei
ner, der omtrent ved Rong Sigers 
Tid har slaaet sig ned her; om denne 
Navnefortolkning er rigtig, skal vi 
intet Gjeblik vove at udtale os om. 
Beyer er aabenbart i sin Beskrivelse 
gaaet op i Arbejdet med saa levende 
Interesse, at Han i ret betydelig Ud- 
strcekning har ladet sin Fantast raade, 
naar Aendsgerningerne slap op. M en 
hvis Han havde Haft mange Tfter- 
lignere blandt danske prcester, vilde 
vi alligevel have Haft M ateriale til 
enestaaende Sognebeffrivelser her i 
Landet.

Skellerod har forsvrigt Haft en ret 
omskiftelig Skcebne; i den katholfke 
Tid kom det under Ringsted Aloster, 
ejedes senere af en privatm and, solgtes 
derefter til Giesegaard, men kom der- 
efter alter til Alostergodset. Vmkring
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1760—70 var Tilstandene i Skellersd^ 
By saa urimelig flette og Beboerne 
saaledes nedsunkne i vankundighed 
og Fattigdom, at Ringsted Alosters 
Tjer flyttede alle de gamle Beboere 
dort fra Byen og overdrog denne til 
nye Nkcend, „skikkelige og scrdelige 
Bonder", og i Lobet af en 5nes A ar 
blev det en helt velhavende By.

Dnglerup.
Den anden af Aommunens sydlige 

Byer, E n g le ru p , menes (efter Beyer) 
at have Navn efter en hedenfk ^of- 
gode (prcest) Angul(?), i Dmegnen 
fandtes liüligere et uscedvanlig stört 
Tal af Begravelsespladser fra Vld- 
tiden. I  Nliddelalderen, da herre- 
mandsvceldet begyndte at brede sig, 
har Englerup vceret en ^ovedgaard, 
der fra 138H —1^33 ejedes af den 
sjcellandffe kandsdommer ^ e r lu f  
N ielsen. Gmkring ved Stavns- 
baandstidens Gphor bestod Byen af 
^ Bondergaarde samt en Vandmslle, 
der omkcing 1760 blev sat i ypperlig 
5 tand af den davcerende Ljer, L a r ^  
Svendsen , hvis Lnke sad med Mol*
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len i nogle Äar, indtil J o h a n n e s  
p e te rse n  overtog den. Vandmollen 
byggedes ^803. Den folgende Möller 
var E n g e lb re k t Ia k o b se n , der 
f82f overdrog Molle og Gaard til 
p o u l  S ta u n .  I  den Tid, Han 
«jede Molleriet, samledes efterhaanden 
Englerup B ys Gaarde. D f830 op- 
fortes Stubmollen. f836 brrendte 
Udlcengerne til Englerup Mollegaard, 
og hele Bescetningen indebrcendte. 
Ved Boniteringen i f8HH omfattede 
Englerupgaarden 223 Tdr. Ld. med 
22 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn. D f860 
tilkobtes et parcelsted og i 70'erne 
Jak . Hansens Gaard med Tdr. 
Land. Dg siden bestaar Englerup 
kun af Englerupgaarden og nogle 
Hufe.

Siger/teL
har, som i et tidligere Äfsnit be- 
mcrrket vcrret en af Egnens mest ty» 
piske Rundbyer. Gennem det sidste 
hundredaar er den imidlertid i en 
ganfke uscedvanlig Grad blevet horr- 
get af Dldebrande. Byens hsje Be- 
liggenhed gor Udsynet derfra meget



93

smukt. I  celdre Tider har der for» 
mentlig fsrt en direkte Fcerdselsvej 
fra Ligersted til Fjenneslev (muligvis 
fortsat til begge Lider henholdsvis 
til Ringsted og Lore). Ester Udfkift- 
ningen bestod Sigersted af 23 Gaarde, 
hvoraf s7 tilhorte Uksrup, de ^ 
Ringsted Aloster (disse 4 varoprinde» 
lig Lelvejergaarde, kam derefter under 
Giesegaard og sluttelig til Ringsted 
Rloster), en G aard horte under Uni» 
versitetet (under Bringstrup Rirke), og 
en var tillagt Herredsfogedembedet 
(„Herredsfogedgaarden"). Lidstncrvnte 
Gaard indehavdes i Llutningen af 
det l9öe klarhundrede af en for sin 
Tid bekendt Bonde, der ncrvnes med 
klnerkendelse af Datidens Landbrugs- 
presse. Han hed C h ris te n  J a c o b »  
sen. Han gjorde sig scrrlig kendt ved 
at gennemfsre L o m m e r s t a l d f o -  
dr ing paa en Tid, da denne ncrsten 
ikke kendtes. Da Professor Gr. Beg» 
trup i Llutningen af klarhundredet 
skrev sin „klgerdyrkningensTilstand", 
gav Christen Jacobsen nogle Vplys» 
ninger om sine Lrfaringer. Han 
meddeler saaledes i s787, at Han bru»
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^cetning (^0 — ̂ 2 hefte og ^6—20 
Äser), Han fodrer dels med „nalurligt 
Grces", dels med Alsver og med lidt 
afhugget Blandkorn. Fordelene ved 
denne Fremgangsmaade er, at Han 
kan nsjes med 6n pige til Malknin- 
gen i Siedet for 2 og i Stedet for 
ellers at have 2 Blennefker til at 
trcekke med Aoerne, gaar de nu om 
Vinteren selv til Byens Gadekcer for 
at vandes og vender selv tilbage.

Sigersted Bymcend blev Selvejere 
omkring ved Midten af forrigeklar- 
hundrede. Dndtil den Tid maatte de 
göre koveri til Bksrup under klkade- 
miet. D g det holdt Haardt nok at 
faa dette afskaffet. Fsrst ved Birke- 
dommer harhoffs Bistand lykkedes 
det Bsnderne at faa hoveriforholdene 
ordnede.

Sigersted Airke menes at stamme 
fra Tiden mellem klar ^ — ^0 0 , 
altsaa omtrent fra den Tid, da Ring
sted Aloster er stiftet, og da Aristen- 
dommen forlcengst har faaet sikkert 
Fodfceste i denne hedenfkabets gamle 
Egn. klltertavlens Midterparti, „de
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heilige Ire Aonger", er malet af 
Digteren ^ngemanns hustru, der dyr- 
kede Nkalerkunsten med Lidenskab. 
prcedikestolen menes at vcere fra 
1680. Ltolestadernes Endestykker siges 
at have scerlig Vcerdi ved deres skjold- 
lignende prydelser og stammer fra 
Tiden omkring 1650. D Kirken findes 
flere smukke tigsten bl. a. over For- 
valter Niels Thoaersen paa Icegers- 
borg. Gründen lil, at denne Nkand, 
der dsde 1722. er kommet til at hvile 
her, er at Han cegtede en prcesteenke 
i Bringtzrup-Ligersted. Hans hustru 
var Elisabeth Nielsdatter Itnoph; 
hun var forst gift med Logneprcesten 
Christian Glob og leoede sammen 
med Ham i 15 Nar. til Han dsde i 
I689. 5om  Scedvane den Gang var 
cegtede hun Hans Efterfslger Berthe! 
Clausen, med hvem hun levede sam- 
men i 20 klar og overlevede Ham; 
efter saaledes i Lsbet af en INenneske- 
alder at have Haft 2 NIcend, var hun 
ikke mere ked af ALgteskabet, end hun 
cegtede forncevnte Niels Thogersen, 
der dsde i 1722. hun  hviler fiden
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sammen med sine tre 2Egtemcenb 
fredeligt i Sigersted Kirke.

D Riddertiden har der i Sigersted 
ligget en mindre hovedgaard, hvis 
Ljeres Navne til forfkellige Tider 
kendes, saaledes ^38^ Johannes Kcel- 
dersvend, der muligvis har staaet i 
Forbindelse med det ncere Kloster i 
Ringsted, ^ 0 2  Bo Iensen og ^ 0 8  
-^36 vcebneren Lasse Fiand, Nkcend, 
hvis Navne isvrigt er helt ukendte r 
Historien.

Dringftrup. -  Ln Tver)rgt
over Agerbetegnel)erne fsr 1788.
Den gamle Pastor Beyer aaben» 

barer i sin Bog megen Kombina- 
tionsevne og drager mange Llutnin- 
ger, som en senere Forskning vil be- 
tegne som meget forhastede om, end 
de vidner omprcestenslevendel^nteresse. 
Beyer mener, at B r in g s t r u p  har 
Navn efter Kong Sigers Dronning, 
Beren, der skal have Haft en scerlig 
Bolig paa Bakken og givet Ltedet 
Navnet „Berenstorp". Beyer mener 
endog ved sine Underssgelser i 
Bringstrups Dmegn at have fundet
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Dronning Bcrens Grav, optaget hen- 
-es Benrad Hel og holden og hcnlagt 
den paa Bringstrup Airkegaard . . 
5om sagt, der har Hans Fantast spillet' 
Ham et Puds, som forovrigt ikke er 
det cneste. Men derover er der ikke 
nu Grund til at opholde sig, da 
Hans Bog paa saa mange andre G m - 
raader giver hojst vcerdifuldr Bink.

M ulig flriver Lagnet om Dron^ 
ning Beren sig fra den fakliffe Dm- 
stcendighed, at der til for omkring 
H00 klar siden har vceret en hoved- 
gaard i Bringstrup, af hvilken der 
indtil for et godt halvt hundrede 
klar siden er fundet Murrester. T rap 
ncevner, at der lige Bsten for B ring
strup er bleven opplojet „Munkesten". 
D g det stemmcr godt nok med, hvad 
stedkendte Folk fortarll-r. M en da 
man ikke begyndte at anvende Tegl- 
sten i Oanmark for paa valdem ar 
den Ltores Tid, siger det sig selv, at 
Munkestenene ikke stammede fra en 
Mldtidsborg.

Tn langt naturligere Forklaring 
giver Professor 5 teenstrup da ogsaa 
paa Navnet. Han gaar ud fra, at
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Navnet Bringstrup er fremkommet 
af et personnavn 09 et „Torp" — 
som de andre Torper. hvorom vi 
tidligere har skrevet. Nlellem de 
gammeldanste personnavne findes 
ogsaa B ren g . Denne Nkand af 
Navnet Breng har bygget Torpet 
„Brengs Torp". ved Eideren findes 
en tandsby Brechentorp, der efter 
Lteenstrups Formening kan udledes 
af det samme Navn. Brengstorp 
har da i Tidernes Lob stiftet Navn 
og er i adffillige hundrede B ar 
bleven ncevnt Bringstrup.

Gmkring klar 1300 vides Byen 
at have heddet Brengstorp. Der ken- 
des saaledes Navnene paa flere Vceb- 
nere, som har ejet Brengstorp, saa
ledes Nlogens Nielsen (1337—53), 
peder Arag (1392) og senere flere 
Nkedlemmer af Lloegten Lparre, af 
hvilke den mest bekendte, Jen s  T or
bensen, var Rigskansler i Christian 
den Forstes Dage. hovedgaarden er 
antagelig bleven nedlagt omkring 
Begyndelsen af det 16. klarhundrede.

Bondebefolkningen i Bringstrup 
har selvfolgelig delt Lkcebne med sine
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Ltandsfceller gcnnem de stiftende Tider. 
Byen har som alle andre kandsbyer 
i  ^cellesstabets Tid Haft Iorden  delt 
i lre Danae, og vi er saa heldige at 
have set et Aorl, -er giver en Mcengde 
Mply-ninger om disse Danges og 
Ngrenes Navne. Aortet blev optaget, 
da Ltavnsbaandets kosning gav 
5 tsdet tii den störe Udfliftning. A or
tet over Bringstrup er scerdeles tyde« 
ligt, da de nye Delingslinjer ikkc er 
tegnet ind paa det. Dct er optaget 
nf p .  w i b o r g  f787.

Bringstrups Byjorder har efter dette 
Aort indtil Udfliftningen vceret delt 
i  folgende Dange:

0  R o sk ild e -D an g e n  (eller M a r
ken).

2) B ly sk o v s -D an g e n .
3) ^ je m sk o v s-D a n g e n .
s) R o sk ild e -D a n g e n  bestod af 

^orderne Nord og Nordvest for Byen 
Alle ktgrene eller rettere Samlingerne 
af Ngre, i hvilke hoer G aard havde 
sin, er betegnede med Navne, som vi 
flal gengive efter Aortets Betegnelser, 
idet vi dog tilfojer, at der ojensynligt 
er visse Nlisforstaaelser hist og her.
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De lyder: Nulebceks-Ägre, vomme- 
stykker (og Vom-Tnge). plovflinder- 
klgre, „Aielagre", Roskildea^re. Ros^ 
kilde Holm, 5pangerne. Disse Ngre 
laa y^erst. Indenfor dem fulgte, naav 
man bcgvndte ved Torped 5keli hör* 
land. pileholm, pileholms Mose, 
Ladagers Mad, ALrteland, 5 and- 
agre. Lergravsagre, Tordenkicer 
Gadeagre, Tvceragre, 5medeagre, Lad- 
agre.

D m  Roskildevangen minder den 
Dag i Dag R o sk ild e g aa rd en . D m  
G p rin d e ls e n  til dette Navn er der 
vel formentlig at sige, at Iorden her 
anlagelig til sin Trd har Hort ander 
et af Roskilde Alostre; 5t. T lara 
Aloster i Roskilde vides at have hast 
adskilligt Gods i Midtsjcelland. — 
T t andet Navn kan ogsaa stedfcestes, 
om end i noget anden Form, idet err 
Gaard i Bringstrup ncevnes Torne- 
kcergaard, enten det saa er en For- 
vanskning af „Tordenkcer", eller 
„Tordenkcer" er en Foroanfkning af 
Tornekcer; det sidste er vel det mest 
sandsynlig?. — ved Undersogelser pacr 
5 tedet har det endoidere ladet sig.



-fastslaa, at Betegnelserne pileholm  og 
Ladagre ikke er ukendte. „Kielagre" 
^r ojensynlig en ^ejlflrivning for 
„Kildeagre", hvis Beliggenhed kendcs, 
og hvor der endnu i Iordsm onnet 
kendes Lpor af et nu udtsrret Ailde- 
vceld.

2) B ly sk o  v sv an g e n  var Bymar- 
kens vestlige halvdel. Dcn strakte sig 
fra Blyskoven ved Bymarkens Nord- 
grcense til Frosmosen. p a a  dens 
B m raade ligger nu bl. a. 5kovager- 
gaard, Landbrugsministerens Gaard 
og formentlig Dele af den nuvcerende 
Blyskovsgaards Iorder, der jo ellers 
Hörer under Egerup. Grcensen mel- 
lem denne Dang og Roskildevangen 
har vceret Vejen mellem Bringstrup 
og Brslevunderskov. Ägerbetegnelserne 
Bst fra er: Kildeagre, Nodhaveagre 
sNsdhave Kohave), hestekarr.

p a a  Körtet ses tydeligt, hvorledes 
ryddet Land er ved at fortrcenge 
Lkoven. klgrenes Firkanter strcekker 
sig ncesten gennem denne. her laa 
Grydegravs Holm, Skovsagrene og 
Lkovstykkerne; Lyd for disse endvidere 
Ltorkeredeagrene og Tvingestykkerne.
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5yd for Vejen til Lgerup bcerer 
Ngerflifterne — taget Nest fra — 
folgende Navne: Tv'mgesholm, Brede- 
agre, haremose. 5 yd derfor igen: 
heldeng, Blyffovsagre, smalle hare- 
mose, Aisbagre, 5 lubagre.

L n Vandsamling, hvis 5 torrelse 
ikke lader sig bestemrne, bar Navnet 
„Gammelso" (her ligger endnu Gamle 
Dam); ved 5iden af laa „hemmings 
Nkoye", et Navn, som maaske sigler 
til den Bonde, der forst har taget sig 
for at opdyrke det. 5 vd herfor !aa 
de saakaldte „smaa Gaser". Ned 
mod Frssmose laa: D a lsag re , 5vine- 
stykker, Kuleholm, 5 ylene, Aaadekicers- 
agre, Brsdenhoj, Glimshumper og 
Auerkereng.

Betcgnelsen Dalsagre lever den Dag 
i Dag i Navnet Dalsagergaarden i 
Bringstrup. Ggsaa haremosebanken 
kendes endnu. L n  Forhojning her 
Waldes forsvrigt helligebanken, og her 
har tidligere ligget et hus, der bar 
Navnet „helligehuset". G m  disse 
Navne har Rod i en arldre Tid eller 
flutter sig til Nkennefker, som har 
boet her en Gang og ved deres reli-



gisse Ndfcerd givet 5tedet Navn, vides 
ikke mere.

3) h je m s k o v s v a n g e n  omfattede 
hele Iordomraadet 5 yd og 5 ydsst for 
Byen, ncermest de Iorder, der nu Hörer 
til 5 ognefoged h . p .  Nielsens og 
Niels Hansens Gaarde. Kommende 
inde fra Bven bcerer Agrene folgende 
Navne: Gadeagre, „Mesteen" (efter 
derer Beliggenhed sikkerl en fejlagtig 
Betegnelse for Bstenagre, hvad Navnet 
B s te rg a a rd  paa den her liggende 
Gaard ogsaa viser); Gicerdeagre, 
Gaasebedene, Grisekilde (Navnet ken- 
des endnu), Gaasebedseng, 5 m aa 
5 assered, 5 lore 5 assered, störe og smaa 
hjemskovsagre, Lukkeledsenge, G lim s 
humper og „Lange Nkoer".

5 om bekendt horte der altid til de 
gamle Landsbyer en T oste . Henne 
har i Bringstrup ligget Nest for Byen; 
den begnensedes mod Blyskovsvangen 
af det saakaldte T oftekcer, der har 
vceret den fcelles Bandingsplads; en 
tavning i Iordsm onnet viser den 
Dag i Dag, hvor dette Acer har vceret. 
Ggsaa 5 ydost for Byen laa et Toste-
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taer, og Navnet kendes endnu fra 
dette 5 ted.

Mst for Byen laa „N alk es te - 
derne", den plads, hvor Avceget 
blev drevet sammen for at malkes.

j)aa  Bringstrup'Aortet af ^787 er 
der sket det Fremskridt, at prceste- 
g a a rd s rn a rk e n  er udstykket for sig 
og ligger samlet; ellers havde j)rce- 
sterne som de ovrige Bymcend 
ogsaa deres ^)ordstykker omkring paa 
Vangene. jDrcestegaardsjorden er den 
samme sorn nu. Det ses bl. a. af 
Ttortet, at prcestegaardsjorden er 
fremkommet ved, at der er taget Io rd  
dels fra Blyskovs-, dels fra k)jem- 
skovsvangen. Den betegnes paa 
horte t som: „prcestegaardens ud- 
fliftede Io rd , öH Tdr. og 5 5kpr. 
Land", og bestaar af folgende klger- 
Ikifter: kyllegaardsagre, Mrmsagere, 
Äaakcersagre og Lukkeledsagre.

Tre af disse Betegnelscr kendes 
ondnu om end i noget anden 5 kik- 
ielse. hyllegaardsagre ligger ncermest 
Byen, og det ses, at kun en Del af 
af disse er overgaaet til prcestegaards- 
jorden, en Del Hörer til hjemskovs-



vangen. Nu er det et Aendemcerke, 
at Gaardene i Regien bar samme 
Navn som det ncermest liegende 
Agerfkiste; vi saa det ovenfor ved 
Tornekcersgaarden. Der findes i Bring- 
strup en Gaard, der bcerer Navnet 
h i ld e g a a rd  (h. j). Nielsens); den er 
som bekendt nu udflyttet, men har 
tidligere ligget d6r, hvor „hyllegaards- 
agrene" begynder. hvorvidt Navnet 
hyllegaard (hyldegaard) eller hilüe- 
gaard er det rigtige, lader sig selv- 
fslgelig ikke sige. „Hilde" leder T a n 
ken tilbage til Gldtiden, mens „hylde" 
i kighed med „Tornekcer" minder om 
Ltedets mutige botaniske Tgenstaber. 
Navnet hildegaard vil dog sikkert 
vinde Borgerret i ^remtiden.

Betegnelsen Raakcer anvendtes endnu 
af de Gamle, og Lukkeledsagre saa 
vel som Lukkeledseng minder om, at 
her var Ledet ved Nejen og Bygrcen- 
sen, et Led, som skulde lukkes, at der 
ikke skulde opstaa Aceremaal, hvis 
Bringstrup Ungkvceg kom paa Liger- 
sted Bymark og blev optaget der. 
5 enere, da kedene er forsvundne, har 
dette Ltykke Io rd  umcerkeligt stiftet
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N avn; det kaldtes i forrige ^undred- 
aar Lukkcholm — ct uforstaaeligt 
Navn. som kun har Borgerret, naar 
man Hörer, hvad det oprindelige 
Navn var. Senere betegncs Lukkeholm 
ogsaa som kukkeholmskrogen.

Ns de andre Ngerbetegnelser kan 
der vanfkeligt gives nogen Forklaring. 
Dog er Lndelsen „M ad" alminde- 
lig anvendt paa Enge eller E n g 
marker. „Sylene" er en Betegnelse, 
som b!. a. kendes fra Bendsyssel, 
hvor man har saakaldte Sylagre ): 
spidst udlobende Ngre. „5 pangerne" 
minder om ct 5 ted, hvor der har 
vceret Bro eller Gangbrcedt over et 
Vandlsb. D g „Tvingernes" Belig- 
genhed künde tvde paa, at det op- 
rindelig havde vceret smalle Ngerstyk- 
ker, der var tvunget ind i Lkoven. 
kadagre er en Betegnelse, som hyp. 
pigt forekommer, men efter hvad vor 
stsrste Nutoritet paa dette Dmraade 
(Prof. 5 teenstrup) har meddelt For- 
satteren af dette, har man endnu ingen 
almengyldig Forklaring paa denne 
Betegnelse.

------- Del vil selvfolgelig vcrre
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umuligt overall at gaa saa streckt r 
Enkelrhrüer m. H. t. kandsbyerne 
som vi har gjort i dette Tilfcelde, bl. 
a. ogsaa fordi liildeme i mange Til- 
fcelde er vanskeligt tilgcengelig.'. M en 
vi har i bette Tilfcelde beffceftiget os 
med en typifl By. D g forsaavidt 
vi under vort senere Nrbejde stoder 
paa lignrende interessante Vplysninger 
om andre Landsbyer, vil disse blive 
meddelle.

Bringstrup har paa Udskiftningen^ 
Tid Haft 7 G aarde— foruden prceste- 
gaarden — og 7—8 Huse. Gaardene 
har ligget: prcesteaaarden som nu^ 
Dst for denne Ire Gaarde og Nord 
for disse H Gaade.

Til Lognet Hörer Byerne L g e ru p  
og D rs lev u n d ersk o v . Sidstncevnte 
By hcd i tidligere Tid Drslevsstre i 
Modscetning til Drslevvester i Gyr- 
stinge Logn. Navnet „under Skoven" 
er fikkerl kommet til i en senere Tid 
og muligvis dannet af hensyn til de 
Forvexlinger, der künde finde Lied 
med Lirkebyen af samme Navn.

Bringstrup Airke menes at have 
omtrent samme NIder som Ligersted^
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Airke og vcere opfort 1100— HZOaf 
-et da almindelige Bygningsmateriale, 
Fraadsten. Vprindelig har Airken 
Haft BjElkelost, der i Lobet af INid- 
delalderen er blevet erstattet med 
Arydshvcelvinger. Del nuvcerende 
T aarn  mencs at vcere opfort i Nlid- 
ten af det 18de Narhundrede. D 
60'erne i forrige Narhundrede blev 
Airken grundigt istandsat af Prof. 
Thr. Hansen. 5 amtidig erstattedes 
den gamle kUtertavle med en ny, 
n^alet af den i Ringsted fsdte Aunst- 
ner J o r g e n  Roed. Granitdsbefonten 
menes derimod at stamme fra A n 
kens allerceldste Tid. Nord for Air- 
ken skal i gammel Tid have staaet 
en Airkelade, i hvilken Ankens Tiende 
henlagdes og aftcerskedes.

Bringstrup-Ligersteds gamle Skil- 
drer, S eyer N k ah lin g  B eyer, var 
Sogneprcest i Bringstrup fra 1768— 
88. Han er fodt i Glumso 17H1 
og senere Lcerer i Asbenhavn. Fra 
Bringstrup kom Han til Tgeslevmagle, 
hvor Han var prcest i en meget lang 
klarrcekke. Han flildres som „en 
uegennyttig og kicerlig hyrde"; Han



blev ncesten 100 A ar gammel, idet 
Han fsrft dode 18^0. Hans Vplys- 
ninger om Befolkningsforholdene i 
Bringstrup-Ligersted er ganfle inter
essante. D 1788 havde Lognene saa- 
ledes tilsammen 68^ Dndbyzgere, i 
180l var der 752 Dndbyggere og i 
1890 : 1153.

— hovedgaarden k il le  L ven- 
slrup, der nu ligger ved holbcekvejen, 
laa tidligere lcengere ned ad Aaen. 
Som Navnet antyder, har d en sIo r- 
der tidligere udgjort en Bondeby; og 
en Forklaring om, at Lvend Gstrid- 
sen ftal have bygget Gaarden, har intet 
som helft Ltsttepunkt i Historien. 
Gaarden er antagelig bleven samlet
1 den senere Nkiddelalder i Bonde- 
standens Forfaldstid. Der skal tidligere 
have vceret en Del Acempehoje i 
Ncerheden af den gamle G aard; 
Beyer norvner saaledes „Syohojene", 
der endnu fkimtes i Iordsm onnet.
2  Ncerheden, men paa den anden 
Lide Aaen, laä den saakaldte hagel- 
bjerg hsj, der blev udgravet omkring 
1770, og i hvilken blev fundet en 
pragtfuld Guldring; den blev erstattet



Hinderen, Ämtsforvalter p a u i  Ring
sted, med 60 Riasdaler. Lille Lven- 
strup var paa Udffiftningstiden en 
lille Lcedegaard under Lkjoldences- 
Holm. N arnet „L ille  L." har den 
antagelig faaet netop paa denne Tid, 
da Neergaard'erne jo havde samlet 
meget Gods under sia, bl. a. ogsaa 
hovedgaarden Lvenstrup ved Borup. 
Lenere blev k. Lvenstrup fri Ljendom. 
Iuleasten ^8^9 brarndte Gaarden, og 
umiddelbart derefter blev den kobt af 
den nuvcerende Gjers Hader, hof- 
jcrgermester G rü n e r ,  Ravnstrup, der 
flyttede Gaarden ncd til holbcekvejen 
for at den künde komme til at ligge 
mere centralt. Det var nemlig Herr- 
sigten at lcegge Ejlstrups Io rd  ind 
under hovedgaarden. T il denne horte 
i Bringstrup Logn, 20 Tdr. Hartkorn. 
Efterhaanden som Gjlstrupgaardenes 
^)ord blev lagt til hovedgaarden er 
den steget til ca. 50 Tdr. Hartkorn. 
Den sidste Gjlstrupgaard indlemmcdes 
i halvfjerdserne i forrige Hundredaar.

Bringstrup Legns nordligste Ud 
lober er det mcerkelige Borgevsenge,



-er ligger ud mod Gorlev So. K t 
-et er ct gammelt voldsted af en 
eller anden Slags er efter hele -cts 
Form sjensynligt. INen cllers findes 
der, os beken-t, absolut intet, der kan 
give Vplysning om tet. E n nojere 
Undcrsogelse af voldstedet har r>ist- 
nok inaensinde fundet Sted. For -en 
ikke videnskabeligt uddannede Be- 
tragter synes -et klart, at -et nuvce- 
rende Borgevcenge omfatter den 
yderste Lpids af en temmelig hsj 
Landlunge, der er aaaet udi, Gsrlen 
So, som paa den Tid har gaact be- 
tydeligt hojere op end nu. her künde 
med storste Lethcd dannes en naturlig 
Befcestning ved Gennemskcering af 
Landtungen paa Büsiden. Det er 
ogsaa ganske sjensynligt, at delte er 
sket. Graven er ikke scerlig bred, 
men dyb, og Sligningen op til den, 
antagelig voldfcestede, Holm meget 
betydelig. LigUcdes fremviser Io rd s  
monnet tydelige Spor af, at G raren 
er fortsat rundt om holmens ssndre 
Side, og ogsaa paa den nordre 
Aide findes der en ret ejendommelig 
Gennemfkcrring, medens Iordsm onnet
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mod Best — Tungens yderste Spiüs 
— skcaaner ud mod Soen. Befcest- 
ningen har sikkert for sin Tid vcrret 
hojt hcrvet over Flngriberne. Bken 
iovrigt er det meget vanfkeligt at 
domme om dens Betydning, da de, 
isvrigt planlose Gravninger, der hid- 
til er foretaget, ikke har givet mindste 
Spor af Murlevninger eller andet, og 
Historien intet fortceller. S  Beyers 
Beflrivelse ncevnes Stedet om Gor- 
levsborg, men Hans Bleninger om 
Siedet er i ingen Henseende viden- 
jkabeligt grundfcestede.

tzele Stedets Beflaffenhed gor det 
for os mere end tviolsomt, om der 
overhovedet nogensinde har vceret en 
Borg ved det gamle Voldsted, og om 
dette har den Älder, som man al- 
mindeligt antager. Langt snarere 
tror vi, at voldstedet er en Feltbe- 
fcestning af fo rh o ld s v is  nyereDato. 
L n  Befcestninz altsaa, som har 
Haft en sjeblikkelig Betydning overfor 
en frembrydende Fjende, maaske stam
mende fra Vendertiden, maafle for, 
maafle senere. L n  Borg, Ridder- 
eller vcrbnergaard, har der nceppe



liaget. N?u!igvis kan Undersogelser 
i vor Tid cendre denne Vpfattelse. 
Nkuligvis vil -et altid blive en Gaade. 
Dg Borgevarnge — -en idyllifke j)let 
-et er — er ikke derfor mindre til- 
trcekkende. Nu er -et jo forovrigt ved 
at blive taget i Brug for en 5 lags 
mo-erne Bebyggelse.*) Nken Forholdene 
derude fortjente at blive undersogte.

H Beyers Befkrivelse fremhceve-, at 
der endnu (17H0) er en saakaldet 
„Toldbodholm", som er omflydt 
nie- Van-, og hvorom fortcelles. at 
de fra Nordsoen gennem Sjcelland 
sejlende Lkibe ud ad Uarrebceksminde 
her fkulde fortoldes — en fuldstcendig 
uholdbar Beiragtning.

Ncer sorbi „Gorleosborz" har den 
gamle sjcellandske Uongevej fra 5 kel- 
skor ovcr Loro til Lejre gaaet. Dm - 
trent hvor den gamle, i Zommer 
forsvundne „Holtebro" gik over Äaen, 
har fra gammel Tid Dvergangsstedet 
vceret. vejen kan endnu spores paa 
Nlarkerne.

')  Jdet nogle Arbkjdere ved Aaens Regu 
lering har bygget fig Blokhuse.



C^rsiinges oeläre hi/iorie.
Gyrstinge Sogn, -er mod Nest og 

Nordvest afgrcenses af Ltore og Lille 
Bsgeskov og mod Nordost af Gyrstinge 
5o, danner Afflutningen paa det 
Landskab, vi i dette Afsnit fortrinsvis 
har b.skceftiget os med.

her sorn i saa mange af vore 
Landsbyer har der til sin Tid ligget 
en hovedgaard af Byens Navn, en 
Gaard, som iovrigt intet har at 
göre, med det nuvcerende Ruhedal, 
der er fremkommet ved sammenlagt 
Bsndergods. Nken Gyrstinge har i 
Anseelse hcevet sig over de sieste Lands- 
byer, idet denne By i Lenstiden har 
givet et af de saakaldte „mindre Len" 
Navn. (Naar vi senere under Iyd- 
strup-valsslilles Historie kommer til 
en Mmtale af 5kjoldemrsholm, skal 
vi höre ncermere om Lensinddelingens 
Vcesen).

Nkuligvis har Gaarden og Byen 
Gyrstinge givet en middelalderlig 
Adelsflcegt Navn. Af Llcrgten G yr- 
s tin g  ncevnes saaledes Rigsraad 
Nkorten Iensen Gyrsting, der var 
Dronning Nlargrethes betroede M and



r ssnderjyfke Stridssporgsmaal og en 
Tid sad som Dronningens Lensmand 
paa Flensborg Slot, de holstenske 
Grever en vcerdig Modstander og 
Borgerskabet i ^lensborg en god Den. 
Morten Iensens Ligsten findcs i Ros
tilde Domkirke; Han dode ^ ^ 8. ^ a n s  
Broder, Navne Iensen Gyrsting. var 
i Dronning Margrethes Tid Biskop 
i Vesteraas, men bidrog ikke til at 
göre det danfke Navn afholdt i Sve- 
rig, da Han var en praglsyg M and. 
Slcegten Gyrsting uddode omkring 
6 a r  ^300.

p a a  Grik Glippings Tid ejedes 
Gaarden af en from herremand, 
peder Thygesen, der gav alt fit Gods 
til klntvorskov Aloster, i hvis Be- 
stddelse det dog antagelig ikke har 
vceret ret lcenge.

^ ra  Lenstiden kender man Navnene 
paa enkelte kensmcend, der har Haft 
Lenet inde, saaledes Je n s  Torbensen 
Rosensparre, der ^ 3  stk Lenet frit, 
og peder Lavridsen, der i ^523 fik 
Lenet overdraget som Lon for S til
lingen som profos, ): en finere Titel 
for Boddel.



kenet vides paa ^rederik den A n 
dens Tid at have Haft en Lndtcegt 
som folgende: fZ Tdr. Rüg, 25-t- 
Tdr. Bvg, 6^ Tdr. Havre, endvidere 
f Td. Amor og 23 M ark i penge- 
afgift. T il Lammenligning fkal an» 
fsres Dndtcegten af et Hovedlen (Ring
sted Rloster) paa famme Tid: 687 
Tdr. Rüg 2307 Tdr. Byg. 8f3 Tdr. 
Havre, 20 Tdr. Lmor, Roer, 58 
Lvin, H Lider Flcefk, 207 F aar og 
kam, f75 G as, 63 f Hons, f 80 Tdr. 
Aul (Trcekul).

Rirken er som i de fleste af vore 
kandsbyer — naar undtages Gldtids» 
minderne paa Markerne — det eneste 
tilbagevarende M inde om en svunden 
Tid. Den er i sin Tid bleven ind- 
viet til Guds M oders AL re, har 
gennem Tiderne undergaaet talrige 
Lstandscettelser og Udvidelser og rum- 
mer derfor kun faa M inder fra en 
svunden Tid.

D a Io Droe/ter inäebrcenäte.
E t af de uhyggeligste er en gammel 

kigsten i Vaabenhuset over Sogne» 
prasten J e n s  p o v e lse n  S asce-



rides, hvis saare sorgelige Lndeligt 
gjorde Ham vel fortjent til at nyde 
Lenne ALre. I  Vaaren ^665, umid- 
delbart efter at Svenskekrigens Ulykker 
var gaaet over Landet, havde Hr. 
Jen s  Bessg af sin gode Den og 
Naboprcest, Hr. Henrik Thygesen, 
Sogneprcest i Bringstrup og Ligersted 
og provst over Alsted Herred. Hr. 
Henrik havde taget Hr. Jen s  og Hans 
Hustru tii Alters, og efter den heilige 
Handling var nu alle samlede i Gyr- 
stinge j)rcestegaard for at vederkvcege 
sig ved Nliddagsmaden. Da hcendte 
det, at en Gryde Fedt vceltede i den 
aabne Skorstensild og i samme N u 
flog Flammen ud af Skorstenen, an- 
tcendte Loft og Tag, og paa en liden 
Stund var det ganfke Hus omspcendt 
af Flammer. Beboerne blev helt 
flagne med Rcedsel, fo r rundt for at 
redde, hvad reddes künde; men Her
over log de sig i deres Forvirring 
ikke i Agt for, at Ilden pludselig 
brod igennem; det skrsbelige Byg- 
ningsvcerk styrtede sammen, og under 
Ruinerne begravedes de to prcester, 
Hr. Ienses Hustru, hendes Broder og



to Tjenestekvinder samt et lille Barn^ 
der alle blev vnkelig indebrcendte. 
Denne sorgclige Tildragelse er bleven 
omtalt rundt om i Danmark i de 
Dage som en jammerlig Casus og 
er ogsaa bleven optegnet i sin Tids 
sparsomme Dagbsger.

Naa, prcestegaarden blev genop- 
bygget i L̂ ast og af daarlige Mate- 
rialier med stampet Lergulv og smaa 
blyindfattede Dinduer, ikke meget bedre 
end de sättige Fcrstebsnders Gaarde. 
De fromme Drdets Tjenere og de 
mindre fromme Drdets Tjenere flyt- 
tede ind, og naar de havde opgjort 
deres Bo med deres Gud og Skaber, 
blev de baaret ud og stedl til Hvile 
paa Airkegaarden.

Hr. <slens Daniels Skoebne.*)
I  det herrens klar st?ttede

forhenvcerende residerende Aapellan i 
Stubbekobing, J e n s  D an ie l W e
del, ind i Gyrstinge prcestegaard som 
klrvtager i klandens Gcerning efter 
^ r . Wederkinck, en gammel svagelig 
Lnkemand. der allerede klaret efter 
gik til sine Fordre. Jen s  Daniel var



ingen stör Forvalter i Herrens Bin- 
gaard. Lnarcre var Han at ligne 
ved den gceldbundne Tjencr, der rnaatle 
kcempe haardelig med en 5 kyld paa 
t600 Daler, og da Han dertil i al 
sin Lkrobelighed var en godsindet 
Mand, der ikke künde sige Nej, 
naar nogen bad Ham, gik det altid 
ud over Hans Dfferfkillinger, som 
Bonderne iovrigt ikke beregnede Ham 
rigeligere end fornodent.

Det gik op for ^ r. Jens, at en 
2Egteviv maafle künde blive Ham 
det Rygstod, Han saa Haardt trcengte 
til. Gg Han fcestede, som naturligt 
var, forst sine B jne paa Datteren af 
sin Formand i Aaldet, den dydprydede 
^om fru Lucie lVederkinck. Bel vav 
hun grov i hud og Mcele og ikke 
helt lige i Rvggen, men Hr. Jen s 
var trangbrystct og mere end rund- 
rygget, saa det künde vel gaa lige op 
— mente hr. Jens. Men Io m fru  
Lucie mente noget andet. 5 ku!de hun 
giftcs, skulde det i hoert Fald ikke *

*j Ester Bering Lüsberg: ,Fra gamle 
Dage".
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vcere med Hans Elendighed Jens. 
Nej. et ordentligt granvoxent Karlfolk 
vilde hun da have. For Hr. Jen s  
var det en stör Lkuffelse. Han lovede 
fig selv, at Han fluide vise Io m fru  
Lucie, at Han selv var Rkand for at 
flaffe sig en Avne. G g saa lod Han 
bl. a. sin Karl, VleIespersen (Gldefader 
lil nuvcerende Bankdirektsr p .  Hansen, 
Ringsted, og senere Ejer af den Gaard, 
fom nu H. p . Iorgensen har) spcende 
for den stive Ltadsvogn og med den 
humplede Han rundt og hentede sig 
stedse flere Kurve, saa Io m fru  kucie 
solle undertiden sit haarde Hjerte 
blodgores ved Lynet af al Hans Vi- 
dervcerdighed. Rken naar Hr. Jen s 
mente at turde nytte denne ojensyn- 
lige Rkedfolelse, var Io m fru  Lucie 
strax stram i Aasynet igen.

R?en nu kom — saa mcerkeligt 
det lyder — Pressen ti! at spille sin 
sikkerl forste Rolle i Gyrstinge prEste- 
gaards Historie. E n  Dag fikprceste- 
gaarden hoje Fremmede, selve Her- 
redsprovsten, Professor Pontoppidan 
fra Lors, og Han aabnede sin Lam- 
lale med prcesten og Iom fruen, der



styrede Huset i prcestegaarden, med 
en hjorrtelig Velsignelse og Lykonfk- 
ning til deres forestaaende Forening. 
Del hjalp lidet, at Iom fruen und- 
seelig sagde, at det dog ikke var saa 
afgjort; thi Professoren havde den 
nyeste ksbenhavnske Tidende hos fig 
og i den stod at lcese:

„Velcervcerdige, hsjtcerede ^ r. 
Jen s  Daniel lVedel og dydcedle 
Iom frue Lucie lvederkinck lyk- 
onskes til deres Forlovelse af en 

i n t i m e  D en."
-klk, det var Io m fru  kucies Broker, 

Ltudiosus Jorgen wederkinck, den 
Skalk, der havde udregnet, at saaledes 
burde det vcere; saa flap Han for 
Broderpligterne, og selv om hun ikke 
sksnnede paa h r. Jen s  Daniel, har 
Hr. Jorgen formentlig tcenkt, at hun 
sied Ham vel, og saa var hun — om 
Han gik dort — agtbar Enke paa 
Aaldet og künde gaa i Ü rv til den 
nceste Grdets Tjener paa Stedet.

Brylluppet stod; der kom Kcelle- 
gulv i prcestegaarden og ^ Fag v in - 
duer, der lukkes op. M adam  Lucie 
var sin M and en trofast Ltotte i det
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verdslige, og hyppigt vandrede huN 
med sin lidet myndige prcestemand 
ud til Lgnens ^olk med sin Aurv 
under Armen og hentede sig gode 
Gaver. Men paa det aandelige Dm- 
raade gik det smaat; tilsidst maatte 
h r. Jen s  söge sig en hjcrlper, S tu
diosus Gerhard, en halvt forloren 
Student, der passede Skolevcesenet, 
prcedikede i Airken, naar det behove- 
des, og iovrigt nod Bondernes Brcende- 
vin og Smugkroernes drikkelige Barer. 
D g da det pludselig Irak op til en 
Bispevisitats, hvortil man i det sidste 
kvart Hundredaar intet havde kendt i 
Gyrstinge. blev baade prcesten og 
Hans Medhjcelper ilde til Mode. 
Den gamle kcerebogsforfatter, Bifkop 
Balle, künde ikke, trods al M adam  
Lucies Anstrcengelse, undgaa al lcrgge 
Mcerke til, at det stod smaat til med den 
kristelige Bidenffab i Gyrstinge prceste- 
gaard; men Han var en naadig M and, 
og Bygen Irak over, om end ikke 
uden Lynnedslag over Studiosus og 
Skolemester Gerhard.

D g , d a  Biskop Balle 6 A ar efter 
— i 1?92 — lod melde, at Han nu



vilde se til, orn ^orholdene havde 
beeret sig, tabte prcest og Degn 
^ovedct samtidig. Degnen lukkede 
Lkoledoren, skrev rned Aridt paa den, 
at 5kolen var vakant, smed Noglen 
i Gadekceret og forsoandt ad 5oro 
til. D g den ulykkelige prcest var i 
en saa ynkocerdig 5 tilling  at Han 
inaatte ssge Mengen. D g da Bispens 
Vogn rullede for Dören udbrod Han 
til sin hsierte tucie, at Han dsde af 
den svcere Ängst.

Bifkop Balle gav prcest, Degn og 
Blenighed en tordncnde D m gang og 
forst da Han efter Tjenesten i Airken 
havde faaet spcendt for og prcesten 
horte Hans Bogn rulle ud af G aar
den, udbrod hr. J e n s : „ Ieg  foler mig 
saa lei og lykkelig som aldrig for."

D g da segnede den solle prcest til- 
bage paa Puden og drog fit sidste 
Suk. — E t Blinde om Hans Hustru 
lever endnu i Gyrstinge, idet Lnke- 
scedet oprettedes for Lucie Wedel; det 
er nu Bolig for prarstegaardsfor» 
pagteren.



Ln ,,/orsat" Droest.
Siden vi er ved Mmtale af prceste- 

skikkelser i Gyrstinges Historie, er der 
Grund tii at ncevne en INand, som 
^en celdre Slcegt endnu minder, i 
hvert Fald af derer ^orceldres Mm- 
lale, nemlig J o r g e n  G v e r g a a r d  
Th is ted ,  der i en lang Rcekke klar 
beklcrdte prcekeembedet i Gyrstinge- 
^linterup. Jorg . Thisted var en 
Gartnerson fra klalborg, en mcerkelig 
Skikkelse; letsindig og hensynslss i sin 
tidligste Ungdom, blev som ^8-aarig 
i ^8^3 Lsjtnant, erncerede sig efter 
Arigen som Literat, kom i Konflikt 
med Datidens strcrnge presselovgiv- 
ning og kastede sig — efter som 20- 
uarig at have cegtet INarie Elisabeth 
Elmquist — over det theologifke S tu 
dium; dette var saa meget marrkeligere 
som Theologi var et Emne, der ellers 
havde ligget Ham fjernt. En glim- 
rende Begavelse har Han vceret; thi 
fkont Han maatte tjene Brsdet til sig 
og sin Kustru ved privatundervis- 
ning i indtil 9 Timer om Dagen, 
Log Han dog paa 3 klar teologisk



Embedsexamen (s820) med forste 
Aarakter.

Allerede samme A ar blev Han per- 
sonel Aapellan i Aalborg, og 2 A ar 
efter Aapellan ved T rin itatis Airke i 
Aobcnhavn. V g  nu handle det 
mcerkelige, at denne Aland, der hid- 
til tilsyneladende havde staaet det 
religiöse Liv ret fjernt, blev en nidkar 
Grdets Tjener, noget af en Gennem- 
brudsmand overfor den forstokkede 
Rationalisme.

Tilhorerne flokkedes om Hans pro-, 
dikestol, endog i langt storre T a l end 
naar I .  p .  Alynster, der pradikede i 
samme Airke, forrettede Gudstjenesten. 
Aled kräftige Farver og starke Bille- 
der talte Han til hjerterne.
^v o r gaar Du hen —

— Hngling, som gloder i Livets
Vaar,

Aland, som modigpaa Balken staar. 
Glding, sommodigmodDalengaar?

er et G rd af Ham, som lever den 
Dag i Dag. Den levende Guds-For- 
kyndelse, -er udgaar fra Thifted om- 
rent samtidig med, at Grundtvigs 
tstore G arning begynder at vakke

(25
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Lolket, gores til Genstand for Vm- 
tale i vide Kredse. Gjendommeligt 
er det at lcese, hvad en Udsending fra 
den hernhutiske Rlenighed, I .  G. 
Reuss, flriver (,825) om Jorgen 
Thisted. Flf Reuss' Breve anforer vi 
(efter Kirkehistoriske 5amlinger, R. 
6. B.):

„Thisted prcrdiker, som jeg ikke har 
Hort noaen for Ham prcedike. Lkade, 
at Han kun prcrdiker saa sjcrldent, da 
Han kun er Kapellan pro persona. 
Han samler en Tilstromning, som 
man ikke!cenge har set her i Koben, 
havn og vil sikkert bringe Velsignelse; 
men mange vil blive Hans !Nod- 
standere. Lcererne i Theologi ved det 
hervcrrende Universitet, har ikke vceret 
vant til at höre det 5prog."

„Thisted og Grundtvig vcekker stör 
Bevcrgelse her i Btaden, ophidser 
ogsaa Modpartierne. Thisted taler 
mere forstaaeligt og mere umiddel- 
bart til Hjertet end Grundtvig."

„Bekendtffabet med Thisted er mig 
overordentlig kcert. I o  mere jeg 
lcerer Ham at kende, des mere glceder 
jeg mig over, at Han er kommet.
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Hans 5ogneprcest havde sagt til Ham: 
„Varlg kun en gammel prcediken; der 
kommer dog alligevel ingen i Kirke 
i Kobenhavn i Fastetiden." IKen dct 
bleo ganske anderledes."

„Blandr de Tusinder. der Hörer h im, 
er der en Ltilhcd og Dpmcerksomhed, 
om hvilkcn man nceppe gor sig nogct 
Begreb. IKan ser Folk, som i Aarc- 
vis ikke har bessgt nogen Kirke og 
have spottet al jDrcediken, staa saa 
forstenede, indtil endelig stille Taarcr 
viser, at en ukendt Bevcegelse Kar 
naaet deres Hjerte. — — — Til- 
strsmningen til Kirken bliver efler- 
haanden saa starrt, at Dorene maa 
spcerres ved polili. Laadanne Gp- 
trin er ikke forekommet her de sidste 
50 Lar."

Disse Udtalelser vidner noksom om, 
hvilken betydelig prcedikant Thisted 
har vceret. Lamtidig fik Han Tid til 
at udfolde en ligefrem forbavsende 
Forfattervirksomhed gennem Udgivel- 
sen af Andagtsboger og prardiken- 
samlinger, ligesom Han med Dver 
kastede sig ind i talrige theologiske 
Fejder.
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Hvilken Betydning Han efterhaan- 
den künde have faaet, er ikke godt at 
sige. De her gengivne Udtalelser ty- 
der paa, at Han künde blevet naget 
af en Reformator Lide om Lide med 
Grundtvig. M en det fluide gaa 
anderledes. M an  havde i Tyverne 
ikke B rug for Mcrnd af Thisteds 
Ltobning. Da talrige af Hans Til- 
hcengere efter den gamle Trinitatis- 
prcests Dod ansogte om, at Thisted 
maatte faa et andet «Lmbede i Ro- 
benhavn, blev dette besvaredes med 
Nej.

1825 blev Han udnorvnt til prcest 
i Gyrstinge og Flinterup, og her vir- 
kede Han til sin Dod 1855. Pastor 
L. Rock flriver om Ham i Biograf, 
kex.: Her udgav Han endnu Luthers 
postil (1825—28) og „Repertorium 
for aandelige Lager" (1828—29); 
m en efter 1850 h o res  der ikke 
m ere t i l  Ham".

Gpholdet i Gyrstinge synes saa» 
ledes ikke at have virket aandeligt be- 
frugtende paa Ham. Han stod fig 
vistnok godt med Lgnens Befolkning 
ng samlede ogsaa en Menighcd om



sig. Men nogen gennemgribende 
Betydning fik Han ikke. „M an  horte 
ikke m eretilham ". T il Hans M inde 
i Befolkningen er Heller ikke knyttet 
Forestillingen om en prcest. der evnede 
at samle nogen stör Menighed om sig.

Derimod gav den Myndighed og 
Lnergi, parret med adskillig Mppo- 
sitionslyst, der havde prceget Hans 
yngre klar, sig til Tider Udflag i 
Forholdet til overordnede Myndig- 
heder. I  Iu raen  var Han vel be- 
vandret, og paa dette Vmraade var 
Han sine Logneborn en god Ltotte. 
Del hcendte ikke saa sjceldent, at det 
trat op til Aonflikter mellem klkade- 
miets skrappe Godsforvalter og B sn- 
derne. D saadanne Tilfcelde stod 
Thisted altid paa sine Logneborns 
Lide, og af mundtlige Beretninger 
vides det, at Han hjalp dem til ad- 
flillige tempelser, som de ellers maatte 
have kigget forgceves efter.

Dette forhindrede dog ikke, at der 
til andre Tider opstod Ltridigheder 
mellem prcesten og Lognefolkene, 
saaledes da prcesten og kcereren en 
Gang i HO'erne havde onfket at faa
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Dfrene fastsat. Logneforstanderskabet 
vilde nok gaa med til at fasticette 
Gfrets Storrelse for Degnens Ved- 
kommende, menhnadSogneprarsten an- 
gik, mente de at have Ret til selv at be
stemme det i bvert enkelt Tilfcelde. 
Dette krcenkede Thisted meget. !Nen 
de Gvrstinoe og ^linterup Rlcend lod 
sig ikke ombestemme.

Forskellige muntre historier lever 
endnu om Ham. Saaledes fortcelles 
det, at provsten fra Ringsted en Gang 
uanmeldt stillede til Visitats i prceste- 
gaarden. Thisted lod, som Han ikke 
kendte provsten og smed Ham ud — 
en senere Tid tilfojer endogsaa, at 
Han log sin Stok til hjcelp overfor 
hsjcervcerdigheden. provsten begav 
sig strax pr. vogn  ad Ringsted til. 
Dmidlertid satte Thisted sig ind i sit 
Studerekanimer og skrev et Brev, som 
Han senkte til provsten i Ringsted. 
D g  da provsten kom hjem, laa der 
en tjenstlig LNelding til Ham fra 
Pastor Thisted, i hvilken kenne flrev, 
at Han nys havde Haft Besog af en 
Person, der udgav sig for Hs. hoj- 
«rvcerdighed, men da kenne ikke künde



Hodtgore, hvem Han var, havdej)astor 
Thisted behandlet Ham saadan og 
saadan . . .

Der fortcelles intet om, hvorledes 
denne 5ag endte.

------- Flf saadanne historier gik
der mange om prcesten Thisted.

TNen prcedikanten, der begyndte sin 
gejstlige Livsbane under saa stört 
Gny, endte som en af sin Tids 
magelige Prcestetyper; i Hans senere 
virketid stod Kirkerne ncesten altid 
^omme, naar Han talte. I  Hans 
prcestetid indfsrtes den 5kik, at Born 
Hik deres ^orceldres Lfternavn, og det 
skete saa radikalt, at de forste Loskende 
undertiden havde Faderens Fornavn 
"til Lfternavn, medens de fidste fik 
Laderens Lfternavn.

Ln Son af Jo rg . Thisted er 
Digteren valdem ar Thisted.

Sagnet om CkriMan Len?jeräes 
^Ltlinge.

Der lever den Dag i Dag Folk paa 
Gyrstingeegnen, som menes at have 
det til Fcelles med adskillige af vore 
Hineste Kdelsslcegter, at de nedstammer



fra en af de oldenborgske Aonger, 
naturligvis ikke i horedlinien. T il 
den Hörer Adelsflcegterne jo Heller 
ikke. ^Nen at Aongelrceet gennem 
dem har fkudt en Sidegren. Den 
Aonge, som menes at have 2Eren 
af at vcere Stamfadcr til en Gyr- 
stinge-Slcegt. er Thristian den Fjerde, 
hvis ALgteskaber til „venstre haand" 
eller uden nogen „haand" jo, som 
Historien r6d at bereite, er talrige. 
Slcegtens Stamfader, den formodede 
Aongeson, var A n d e rs  N lo lle r  i 
Gycslinge, der i sin Tid Hände vand- 
mollen ncer Bogeflov paa det Sted, 
som endnu bcerer Nkollens Navn som 
Nlinde. Slcegtens Nkcerke, den skarpt 
skaarne, krumme Brnencese, flulde rcere 
en direkte A rv fra den kongelige 
Stamfader. vist er det, at de. der 
har kendt Slcegten tilbage i Tiden, 
holder besternt paa, at her er intet 
Bedrag af Naturen muligt. Ln 
Bondecet, en kräftig Stamme, kan 
aflede sin herkomst fra den mcerkelige 
Aongeffikkelse.

Saaledes fortceller Sagnet. Det 
lader sig ikke kontrollere, selvfolgelig;



der findes ikke skrevne Gptegnelser.
E r de til, saa ligger de skjult i 

stovede klrkiver og kommer nceppe 
nogensinde for en Dag, fordi man 
ikke vöd, hvor de skal soges.

Lagnet har levet gennem et kvart 
Tusindaar og fluttelig er det bleven 
optegnet. Mptegnelserne er imidlertid 
beklageligvis bleven iklcedt en R o
mans ^orm  og har derved tabt i 
Trovcerdighed, scerlig da Forfatteren 
for Lpcendingens Skyld har indflettet 
Ting. som er b e v is lig  Historist urig- 
tige. Fortcellingen kom til at hedde 
„ M ö lle re n  i G y rs tin g e" . Den 
offentliggjordes 1828 i et for sin Tid 
ejendommeligt Underholdningsblad 
„tcesefrugter", der udgaves i klarhus 
af kl. F. Elmquist, en Lvoger til 
forncevnte Pastor Jorgen Thisted. 
Elmquist foretog i 1828 en Rejse til 
Aobenhavn. Da Han ved Nattetid 
undervejs mellem holbcek og G yr
stinge havde faaet en stedkendt Aust, 
der var meget overtroist, fortalte 
denne Ham om noget slemt Lpogeri 
paa Lkovridergaarden „Fredstovs- 
minde" og om Langedyssen, hvor to

135



Dronninger flulde vcere begravne, 
men til Tider rejste sig af deres 
Grave for at fare 5koven rundt paa 
kulsorte Helte. Elmquist, soin var 
en for sin Tid dygtig og driftig Blad- 
udgiver, der havde Sans for, hvad 
Folk vilde lcese, blev meget oplaget 
af disse historier og kom til at tale 
med prcesten om de gamle 5agn.

Derved blev Hans Gpmcerksomhed 
henledt paa Magnet om Anders 
Bkoller; Han samlede, hvad Han künde 
faa fat i, meddeler bl. a., at Han fit 
to — „nu forsvundne" — haand- 
skrevne Bsger, der indeholdt Bkolle- 
rens egne Gptegnelser om sin tivs- 
flcebne og paa Grundlag heraf skri- 
ver Han eller lader flriveden fantasi- 
fulde Historie om INslleren i Gyrstinge. 
A t der flulde have existeret to haand- 
flrevne Bsger, er ganfle utroligt.

kvad Magnet ikke v^d, udfyldev 
Forfatteren aabenbart selv, og Ro
manen har sikkert fcengslet sin T ids 
tcesere meget, ligesom den ogsaa 
interesserede meget, da den senere af- 
tryktes her i „Folketidende".

Lagnet flulde i Rorthed vcere dette^



at Iom fru  A n n e  G ru b b e  paa 
herlufstrup (hellestrup) i 1609 fodte 
en Son, en Begivenhed, der lagde 
hendes Fader i Graven, og kenne 
Son blev hemmeligt lagt udenfor 
Mollegaarden ved Gyrstinge Boge- 
skov. optaget af den gamle Möller 
Anders og dsbt med Hans Navn. 
Faderen til dette B arn fkulde vcere 
Christian den Fjerde. Möller Anders 
(den unge) forfulgtes ncesten hele sit 
t iv  af en ulykkelig Skarbne. Forst 
silde fik Han ved et Tilfcelde Nys 
om sin kongelige Afstemning. p a a  
Svenfkekrigens Tid fkal Han med For- 
bitrelse, fkont da en M and omkring 
de 50, have deltaget i Aampen mod 
dem, og iovrigt holdt sig skjult i hule 
Trceer i Bogeskov.

Forfatteren i „kcesefrugter" med- 
deler, at Anders Möller har skudt 
saa mange Svenfkere, at man endnu 
i 1628 var forbavset over de mange 
Menneskeben man har fundet der- 
omkring i Skoven. Sit Gods havde 
Han nedgravet paa et Sted, der kal- 
des Mollesoen. Denne er — og var 
i 1828 — fast Eng, omgroet af Llle-



buske; men den darcerende Ljer, 
5 s r e n  H ansen, havde samme 5ted 
opgravet adskilligt husgeraad af 5olv. 
Ggsaa i den gamle M sllegaards 
have mente man at have fandet Be- 
viser for Möller Anders' Blodtsrst, 
idet der i denne var bleven opgravet 
to Benrade af Mennelker. Dgsaa 
ved Blodebjergs Banke skal Mölleren 
have vist, hvad M and Han var, ved 
at skyde en Lvensker, der vilde plyndre 
i et Bondehus.

N aar Mölleren imidlertid indfsrcs 
som virksom ved de to prcesters 2nde- 
brcenden i Gyrstinge prcestegaard, idet 
Han skal have Haft et Mellemvcerende 
med prcesten Henrik Thygesen fra 
Bringsirup, saa er der ingen Tvivl 
om, at her har Forfatteren til Ro
manen ladet Lysten til at „lave 5en- 
ation" paa Bekostning af Historien 

lobe af med sig. Lfter Romanens 
Beretning fkulde Mölleren have skudt 
Henrik Thygesen, da denne stod i 
J e n s  povelsens 5ovekammer for at 
bereite Ham og derefter have stukket 
Dld paa prcestegaarden. Aarsagen 
til M sllerens had  til h r. Henrik
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fluide vcere, at denne havde forfsrt 
en j)ige i Fjenneslev, som Mölleren 
i sin Ungdom havde elflet. Vi har 
ganfle vist talt med^olk, som mener, 
at et 5agn af denne Slags har levet 
i Befolkningen. M en delte 5agn er 
sikkert forst opstaaet efter at Elmquists 
„kcesefrugter" har — dannet detl 
Efter en samtidig Dagbog er Aata- 
strafen i Gyrstinge prcestegaard ^665 
hcendt som beflreoet i et tidligere klf- 
snit af denne Lkildring. Lagn og 
fuldstcendigt Digt er saaledes sammen- 
blandet, at Sammenhcengen med M ol- 
leren i Gyrstinge sikkert aldrig oplyses.

Sgllenrbourg og Moma/ine Heiberg 
paa ^ukeLal.

p a a  det gamle Udfliftningskort 
over Gyrstinge Bys Mörder findes to 
Marker betegnede med „Baron Gyl- 
lenborgs" Navn. Denne B aron 
Gyllenborg eller, som Han ffrev sit 
Navn, G y lle m b o u rg  var den for 
Medviderflab i Mordet paa den 
svenfle Aonge Gustav den Tredje 
^ 792) landsforviste svenfle Ndels- 
mand E arl Frederik Ehrensvärd. E t



enkelt Rapitel i en trist Roman er 
udspillet her; men Ruhedal saa kun 
den !yse Zide af Romanens hcendel- 
ser, et Aapitel om ung Acerlighed 
mellem den svenfle kldelsmand og p . 
kl. heiberczs fraflilte hustru, Io h a n  
tudvig heibergs Rkoder. Fru T h o 
m asin e  C h ris tin e , hvis Navn 
senere blev saa bekendt gennem hen- 
des omfattende ^orfatterffab.

her paa Ruhedal nod det unge 
2Egtepar hvedebrsdsdagenes Lykke, 
ganske vist itke ubeffaaret; thi baade 
den krcenkede ALgtemand — j). kl. hei- 
berg, der for sine hvasse Latirer og 
klngreb paa Tnevoldshercedommet 
var bleven landsforvist — og okono- 
miske Vanfleligheder kastede Lkygge over 
Lykkens Dage. Rken de Breve, der 
er bleven opbevarede, vidner dog om, 
at en dyb og regte Acerlighed har hjulpet 
parret over mange vanfkeligheder.

I  kom Gyllembourg til As- 
benhavn og traadte umiddelbart ester 
i Forbindelse med p .  kl. heiberg- 
Deres politiske Sympathier var de 
samme, og den 2öaarige intelligente 
Lvenfler kom snart til at staa hsjt
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hos den noget celdre, republikanfk 
findede danfke Digrer. Gyllembourg 
kom i det heibergike hus, og det blev 
snart andre Baand, som be^yndte at 
binde Ham til dette. heiberg, der var 
15 A ar celdre end sin hustru, gik op 
i sin Politik og sit litercere Arbejde. 
D g det künde ikke undgaas. at Hans 
kun paarige smukke Kustru maatte 
blive fcengs'et af den belevne srenske 
Dificer, der havde noget af Kventyrets 
K lans om sin Skikkelse.

^eibergs Hustru begyndte selv at 
ane, at en Fare truede. Forholdet mel
lein ALgtefcellerne. Under en Sam- 
tale med sin M and vtrede hun, at 
hun var rede til at asbryde alt Sam- 
kvem med Gyllembourg. Men, slut- 
tede hun, v ilD u det, saa sig det nu ; 
thi maaske vil jeg ikke om et A ar 
kunne det. M en Heiberg snskede ikke 
Forandringen.

Aarene gik, og Forholdet mellem 
2Egtefcellerne Heiberg havde efter-, 
haanden undergaaet en Forandring, 
der blev sjensynlig den Dag i 1800, 
da p .  A. Heiberg landsforvistes og 
Hans Hustru til Hans bitre Skuffelse



ncegtede at folge sin M and i Udlcen- 
digheden. Det var efterhaanden gaaet 
op for hende, at den Rland, hun 
havde Egtet, havde hun aldrig elsket, 
trods Hans störe Ucerlighed til hende. 
Hendes ^jerte bankede nu for en an
den, for den unge Svensker. hvad 
hun havde anet, men hvad heiberg 
ikke havde villet eller kunnet se, var 
nu gaaet i Dpfyldelse.

Gyllembourg, der under sit Vphold 
i Danmark havde kästet sig over 
kandbrugsvidenfkaben, fkrevet og flere 
Afhandlinger om Landbrugssporgs- 
maal, af hvilke en er bleven aner- 
kendt af Landhusholdningsselfkabet, 
havde imidlertid i Aaret ^800 over
taget Arvefcestegaarden R u  hedal
under 5o rs Akademi. I  et An- 
dragende til Aronprins Freden! an
forte Han bl. a., at Han ved Zstand- 
scettelsen af Gaarden havde opbrugt 
omtrent alle de pengemidler, Han 
raadede over.

R ort for J u l  ^80^ cegtede Gyllem- 
bourg Fru Heiberg, og det unge P a r  
^hun 28, Han 32 Aar) flyttede ud 
paa Gaarden i Gyrstinge. Det Hörer



ikke indenfor denne Lkildrings Ramme 
at komme dybt ind paa Forholdet 
mellem dette mcerkelige ALgtepar. 
Det, som ncermest skal befkceftiae os, 
er spredte Trcek af de Breve, 2Egte- 
fcellerne vexlede, mens de havde Bo- 
pcel paa Ruhedal. Gyllembourg 
havde nemlig betydelige okonomiske 
Banskeligheder at kcempe med og 
maatte jcevnlig fcerdcs paa Rejser. 
Bled Ruhedal som Baggrund giver 
de af Fru Gyllembourg skrevne Breve 
til hendes Bland et Billede af. med 
hvilken dyb Lidenffab denne unge 
nydelige Avinde omfattede sin Bland. 
Ligeledes fortceller Brevvexlingen mel- 
lem hende og hendes 5on af forste 
ALgteikab om Acerligheden og Hen- 
givenheden mellem Blöder og 5on. 
G g glimtvis fremtrceder ogsaa 5kik- 
kelser derude fra kandsbyen.

------- Underligt havde 5kcebnens
Veje formet sig. Den forfinede Aoben - 
havnerinde, Barnet af Tiden mod 
det l9^e ^undredaars Llutning, tid- 
ligere ombolget af Livet i hovedsta- 
dens Aredse som gift med en af sin 
Tids mest intelligente og skarpsindige



Mcend, levede nu et stille t iv  paa 
den lille Gaard ude i den idylliske 
midtsjcellandfle tandsby.

Adelig maatte Gyllembourg fcerdes 
mellem Ruhedal og Aobenhavn, fkri- 
ver Hans Stedson i Bogcn om Mode
ren og bendes anden M and. D g 
altid for at skaffe A a p ita l. . . .

Dnderlig bedrsvet ser Fru Sine 
Ham köre ud af Ruhedals Port, 
h u n  er bange for, at Han ikke skal 
vende sig om og tilvinke hende en 
Nfskedshilsen; „men Du saa Dig om, 
kyssede paa fingeren til mig, og jeg 
syntes, det trsstede mig". Saaledes 
skriver Fru Gyllembourg Torsdag 
den 25. M arts  ^802, AI. For- 
middag. D g hun fortceller videre til 
sin fravcerende Akgtemand. Niels 
Dlsen — en M and i Gyrstinge, 
vistnok Nvlskarlen paa Ruhedal — 
spiller en stör Rolle for den unge 
Aobenhavnerinde. „Han har vceret 
hos mig og spist med mig baade i 
Forgaars og i G aar Nftes". M en 
Tyendet vLd jo, hvorledes Sagerne 
staar, og det er ikke altid let for den 
unge Aone. „Alle vore Folk er meget



artige", skriver hun i det samme Brer», 
„^omfruen er meget hofligere, end 
hun plejer".

^ruen lcenges efter sin 7Nand. 
RIen ind i Lcengslerne snor sig Be- 
retningen om tivets daglige smaa 
Vidervcerdigheder. „ I  Forgaars, da 
vi bagte, tog jeg mange Alceder paa, 
men jeg m aa dog have forkslet mig 
lidt; thi i G aar ^ormiddags havde 
jeg meget ondt i mit Hored . . . jeg 
var lidt inde hos prcestens og gik 
siden lidt omkring i vores ^auge. 
5 aa  gik min hovedpine dort, men 
saa begyndte min grusomme Tand- 
pine lidt . . . "

In d  imellem bryder Forsikringer 
om hendes Aoerlighed til den Tlfkede, 
og saa fslger Lkildringer af, bvor- 
iedes tivet former sig paa Ruhe- 
dal . . .

H. klpril ^802: Jeg  stod op i INor- 
ges Al. 7. gik omkring i huset, saa 
en ny Aalv, som var bleven fodt 
i Fredags 6ftes, saaede Reseda i 
^aven, talede vidt og bredt med Jen s  
Limonsen, som efter mine ringe T a n 
ker er meget doven, mens Du er borte.



Derpaa gik jeg ud i Marken. Vejret 
var guddommeligt; jeg gik längs med 
Gcerdet ved 5koven, der var saa dej- 
ligt, saa mange Fugle sang i Skoven, 
dine Folk gik og arbejdede . . . v o r  
pige, Aaren, var syg i Gaar, saa jeg 
maatte tage Snedkerkonen fra haven 
og lade hende gaa os tilhaande, da 
Hans Andersens Aone ikke var 
hjemme . . . D g Brevet slutter med 
Udbrud af Lcengsel efter den Bort- 
rejste.

D J u l i  1802 er Gyllembourg alter 
paa Rejse. Fruen ffriver, og „(Larsten 
skal have Brevet med, naar Han skal 
til M slle". M en saa kommer Fol- 
kene, skont hun mener, at Al. kun er 
IIV 2. D g „hvad veerre er, Niels 

Visen er her alt, og Du vLd nok, 
hvor godt man kan fkrive, naar Han 
er i Ltuen . . .

Niels Visen har god Tid. Nu 
har — hedder det i Brevets Forts«!- 
telse — Niels Visen og jeg spist 
sammen, og imidlertid har Han blandt 
andre Ting vidtloftigen gentaget for 
mig den Historie om Fru tunds Be- 
gravelse, der m aa vcrre en af Hans



Favoritfortcellinger, og der nied al 
sin Lorgelighed stedse frisier mig til 
at le, og üden afhandlede Han den 
Materie, at ingen ^Egtefolk i Ko- 
benhavn holdt saa meget af Hinanden 
som de paa Landet, men at de der 
var saa flikkelige, at de meget gerne 
künde gifte dem 3 —H Gange og 
holde lige meget af alle deres Koner 
og Mcend . . . .

5 aa  folger hun med Folkene ud i 
Marken, hvor de er ved at flaa ho, 
spadserer ind i Skooen: „V g da jeg 
kom tilbage, modte jeg Niels Visen, 
der med al den Ministermine, en 
Bonde kan give sig, prcesenterede mig 
sin Lvigerfadec". hu n  plukker en 
Blomst ved Gcerdet og sender den til 
sin elfkede Gyllembourg.

T il andre Tider cengstes hun over 
sine Vmgivelser. „D m  Dagen gaar 
det an, men om Nftenen i Mork- 
ningen, saa er det grcesseligt; saa luder 
5tormen, og Regnen slaar paa Vin- 
duerne og saa gaar jeg op og ned 
ad Gulvet . . . .

Der er ogsaa andre Breve, dels 
vexlede med Knud Lyhne Rahbek og



med Sonnen, den ^  — l^narige Io h a n  
Ludvig heiberg. ^un  sender saaledes 
Drengen en U rans af smaa Blom- 
ster, som hun og Gyllembourg har 
plukket paa en hoj i Skoven, og som 
hun kalder sin k)oj. N aar den lille 
)o h a n  tudvig ikke kom ud paa 
Ruhedal, fkyldtes det p .  Fl. ^eibergs 
udtrskkeligeForbud.

--------G m  Gvllembougs og Hans
hustrus Forhold til Ggnens Befolk- 
ning kendes forovrigt intet ud over 
de ovenfor anforte Sidebetragtninger 
i Fru Gyllembourgs Breve. Nf 
lang Varighed blev Gpholdet paa 
Ruhedal Heller ikke. Natten mellem 
den 2H. og 25. Nkarts t606 Irak et 
hceftigt Uvejr hen over Nlidtsjcelland. 
tynet flog ncd, og Ruhedal brcendte 
til Gründen.

Da Gyllembourg havde godt assu- 
reret, betod Branden forovrigt en penge- 
lig Kordel, ^ an  undgik Heller ikke 
en Strid med Brandsorsikringen om 
tossrel, og der maatte udmeldes 2 
Nlcend i Soro til at foretage en Bur- 
dering, ligesom flere afhortes for at 
fastflaa, at intet af Jndboet var fort



bort for Branden. De ncermere En- 
keltheder i saa ^enseende har dog 
mindre Interesse.

Ester Branden forlod Gyllem- 
bourgs Gyrstinge og log Bopcel i 
Aobenhavn, hvor det Gyllembourg ske 
hjem snart blev et Midtpunkt 
af lignende A rt som tidligere 
det heibergfke. Gyllembourg kom 
efterbaanden til at spille en Rolle i 
hofkredse og var underhaanden i För- 
staaelse med talrige svenfle Adels- 
mcend, der virkede for at faa Frederik 
den 5jette valgt til Aonge af Sverig 
(^6^0). Rken planerne herom krydsedes 
af et andet Parti, som snskede den 
franske General Bernadotte, der saa- 
ledes blev Stamfader for den nuvce- 
rende svenfke Aongeflcrgt.

Gyllembourg dsde allerede ^8^5. 
^ru  Thomasine overlevede Ham i 
A ar og udfoldede fra Rkidten af 
20'erne en rig ^orfattervirksomhed. 
Mcz den, der med T>mhu studercr 
hendes foromigt ikke scerligt dybt- 
gaaende Produktion, vil maafke i ad- 
flillige af bkikkelserne finde Tvper og 
Forhold, der henleder Tanken paa



den midtfjcellandjke Proprtetcergaard, 
Ru heda l.

^ iläen  i S t. Dsge/Kov.
Di ncermer os nu Slutningen af 

vor Rejse gennem Sognene Vesten 
for Ringsted Lia. v i  begyndte ved 
hagbards hoj. v i  har set Land- 
fkabet, og vi har stiftet Bekendtfkab 
med cn Del af de Lkikkelscr, der hver 
til sin Tid har bidraget til at prcege 
disse Ggne.

v i  staar nu ved Lkrcenten mod 
Gyrstinge So. Heist flal vi staa der 
en St. Hans Liften, naar Baalene 
lyser over Loen, og Baade med 
festklcedte glade Mennesker glider frem, 
mens Raketterne tegner ildene Stribcr 
paa den lyse Lommerhimmel. H il
dens Ulunken fortceller da om soundne 
Dage, fortceller om en Tid, da Uilde- 
markederne i Gyrstinge Bogefkov, 
flettede sig ind i den Urans af Lom- 
merfester, der ved derer Lammen- 
blanden af Dvertro og kivsglcede 
saa stcerkt prcegede derer Tids Rken- 
nesker.

helt fra den hedenffe Tid har Uil-



Lerne Haft dercs ejendommelige Be- 
tydning. Som de vceldcde frem af 
Bakkens Skrcent var de Vidnesbyrd 
om hemmelige Krcefter. Vandet kom 
fra ukendte Steder, maafke dybt i 
IordensSksd. og det bar i sig Kraft 
ter, hvis Beiydrnng künde vare stör.

G m  KUdefesterne i den hedenfle 
Tid kender vi lidet eller intet. M ulig- 
vis har der varet Dffersteder i deres 
Ncerhed. Thi hvor der var let kldgang 
til godt Band, samledes Kolket gerne. 
Dysserne i Bsgeskov vidner jo i hvert 
Fald om, at Landet her har vceret 
tidligt bebygget.

Men forst i den kristne Tid og da 
helgendyrkelscn tog til, vandt Kilderne 
sig sarligt Ry. D m  Kilderne i Gyr- 
stinge Bsgeskov har vceret heiliget 
nogen Helgen, meldes der intet om. 
M uligvis har de kun vceret af verds- 
lig Bcfkaffenhed. St. Knudskilden og 
senere Svcertekilden i haraldstcd havde 
jo i saa henseende ganfke ander- 
ledes Ry.

Men for (Lgnens Befolkning har 
Kilderne i Bsgeskov — der har vceret 
2 eller 3 — Haft -eres störe Belyd-
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ning som Samlingssteder. I  Bsge- 
fkov synes Aildemarkederne ganske at 
Hane taget Luven fra den mere gejst- 
lige 5ide af Aildesammenkomsterne.

Men til sene Tider har Troen 
paa Kildens herlige Nand som kcege- 
dom for indre Vunder holdt fig. D g 
det er nceppe mere end en Menneske- 
alder, siden „Blokken", i hvilken der 
ofredes til 5ognets Wattige, forsvandt.

Aildemarkedet i Bsgeskov har — 
sikkert gennem Tusinde N ar — vceret 
Zledet for Egnens M idsom m er- 
fcst.

Fra hedenfkabets Tid fejredes So- 
lens ^ojdepunkt paa k)immelen, den 
la-naste Dag og den korteste Nat, med 
Blus og Fest og Dans i M ark og 
paa hoje. Lfler Aristendommens 
Indfsrelse i Landet kaldles Dagen 5t. 
k)ans og helligedes Johannes den 
Dsber. Troels-kund tror, at netop 
d t at Dagen kcededes til Doberens 
Nann har en dybere Mening. Gejst- 
ligheden, som ikke snskede at bibeholde 
de gamle hedenfle Festflikke, men som 
raa  den anden 5ide Heller ikke künde 
faa dem udryddede af Folkets Liv,



gav Festen en klrt Nedgangsbetydning.
Johannes den Dober havde sagt: 

„Ham bor det at voxe, mig at for- 
ringes". 5  5amklang hermed log 
Dagene af efter 5t. Hans, medens 
de tog til efter Aristi Fodselsdag, 
Iulen.

Den kirkelige 5t. hansfest flog 
imidlertid aldrig igennem, hverken i 
den katholfle Tid eller efter Refor
mationen. Men Friluftssommerfesten 
stod med de lyse Ncetters fkcelvende 
G lans om sig trods alle Vanfkelig- 
heder.

Gvertroen spandt sine Traade gen- 
nem 5ommernattens lyse Taager. 
Der tcendtes B lus paa alle hojder 
og ved 5oens Bred. D 5koven dan- 
sede Glverpigcrne, og gennem Lüften 
gik hexenes T o g  ad hekkenfeld og 
Bloksbjerg til — hekkenfeld er kun 
en Forvanskning af det ildsprudende 
Hekla Fjeld paa Island , og Bloks- 
bjerg Brocken i Karzen (Tyskland). 
hoo der vilde blive vidne til hexenes 
Fcerd künde opnaa dette ved at tage 
en Grcestorv paa hovedet eller scette 
sig ved Midnatstide paa en Rorsvej
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under en haroe, der vendte Tcenderne 
ud ad. Det künde ogsaa opnaas ved 
paa Aorsvejen at brcende et B aal af 
9 Slags Ved; dog forspildtes denne 
Fremgangsmaade let, hvis der var 
fort kig ad sanime vej. Dg det var 
der vel nok altidl

Med Hexetroen forenede sig ogsaa 
Troen paa „de Underjordiske". Der 
findes vel ncrppe den hoj eller Sten- 
dysse, hvortil svundne Tider ikke har 
knyttet Sagn om, at denne eller hin 
har set Hsjen hceve sig paa Dldstotter. 
Ved Midsommertide var de Under
jordiske imidlertid velvillige mod deres 
jordiske Medmennesker. Da var det 
blot Hexene man skulde passe paal

--------Men uden Hensyn til Sagn
og Moertro har Ungdom fra Gyr- 
stinge og Flinterup Sogne — og de 
Gamle med — Slcegtled efter Slcegt- 
led samlet sig paa Festpladsen i den 
herlige Skov ved den smilende So. 
De er maafke kommet der i Tider, 
om hvilke vi har ringe viden, de er 
kommen der i tunge Aar, da Ailde- 
sammenkomsterne i Sommernatten 
har vceret kyspunkter i en slidsom Til-



vcerelse, de er kommet der, efter at 
Overtroen er forsvundet, for at hcevdr 
den gamle Gverlevering. og de vil 
vedblive at komme der, hvis man 
da ikke lader Festerne omforme sig i 
altfor stör Udstrcekning. De Gamle 
kommer der for at mindes Tider, de 
var unge, de Unge kommer der for 
at trceffe deres ^cevnaldrende — og 
a lle  kommer der, fordi Stedet er saa 
skont og egner sig saa fortrceffelig Lil 
Fest. Ailden er Midtpunktet, men 
den har ikke Betydning som i gamle 
Dage. Dog skal enhver Aildegcest 
smage dens krystalklare, velsmagende 
Band.

St. k)ans klften ^880 hcendte der 
ved Aildemarkedet en stör Ulykke, 
om hvilken Mindet endnu leoer. 
Tidlig paa klftenen gik en Baad med 
20 passagerer i Stykker, og alle styr- 
tede i Bandet. Heldigvis var de ikke 
kommet längere ud, end at alle künde 
bunde. Men senere paa klftenen, 
Al. mellem ^  og ^2, da Baalene 
allerede begyndte at blegne, var en 
anden Baad gaaet ud med 7—8 
Mennefker; Bunden gik ud af denne



Baad, og alle faldt i Bandet. Del 
lykkedes Fisker Rasmussen at redde 
3 —^ passagerer; men  ̂ Aarl og 2 
p iger drukneüe.

Dette er den msrkeste Tildragelse, 
der knytter sig til Lommerminderne 
om Festerne ved liilden i Bogeffov.



Hl Norärup-?arringls§e§ 
Historie.

N o rd ru p .F arrin g lo seA o m m u n e  
omfatter Byerne Nordrup, Farring- 
lose (^arendelsse), Rlulstrup, Alippede, 
^ussamlingerne Dndelukket og hcet- 
lerne, samt Tvindelstrup.

Sogncts hojeste Punkt er, hvor 
Vejen til Tvindelstrup drejer af fra 
kandevcjen (t<55 ^od over havfladen); 
her fra har man et vidt Udsyn ned 
mod del lavtliggende Fredsgaarde. 
Ester de Regler, vi er gaaet ud fra i 
det foregaaende, maa .-sarringlose be- 
tragtes som den celdste af Byerne. 
Nordrup er et senere tilkommet Torp, 
^nten det saa har faaet Navn af, at 
öet ligger nord for de gamle Byer 
Farringlose og Mrslev, eller det har 
vceret en Rland af Navnet N o r i ,  
der har bosat sig der. ^ v is  Farring- 
lose paa Bebyggelsestiden har vceret



Nloderbyen, er den i kommende Tider 
bleven helt overflsjet af Nordrup. 
Farringlose 5ogn er nemlig nu ^er- 
redets mindste (1280 Tdr. Land), 
medens Nordrup 5ogn er 3963 Tdr. 
Land stört.

Aommunens Historist set mest 
mcerkvcerdige By er forovrigt N lul- 
strup , hvor det gam!e Tingsted en 
— maaste lang — Tid har vcrret.

^  T raps Bestrivelse udtales, a t 
det utvivlsomt er her, at Herreds- 
tinget og Ljcellands Landsting har 
vsret; 1259 ncevnes Nkulstrup som 
Tingsted. Gfter Dplysninger, vi har 
indhentet paa selve Ltedet, lever 
INindet om det gamle Tingsted den 
Dag i Dag i en Rcekke Ltedsbetegnelser. 
Nedenfor Bakken, hvor der nu tages 
Grus, findes saaledes Navne som 
T in g b ro e n , T in g en g en , T in g -  
m osen; en Gaard bcerer Navnet 
T in g g a a rd e n . 6er udfor Nkollen 
og vest for tandevejen har man ind- 
til for nogle klar stden opplojet 
INurlevninger, og den Dag i Dag 
finder man Teglstumper i Iorden. 
^er paa dette Lied mener man da.

156
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at den gamle Tingbygning har staaet. 
Bakken syd for Tingstedet ncevnes 
A o n g sh o j, og seine Tingstedet har 
narret paa Aongshojgaardens Marker, 
i Aongshoj har man i sin Tid fundet 
en gammel Begravelse. Bst for 
Landsbyen fandtes tidligere en Sten- 
üysse, der af en senere Tids Folkevid 
var dobt „Smorfadet", men som nu 
er forsvunden.

Der er nogen Grund til at antage, 
at Byen har Navn efter det gammel- 
nordiske M andsnavn M u l i  (M ulis
torp); et tilsvarende Navn kendes 
ogsaa fra Norge.

gammel Tid var det Skik, at 
klgrene i Dangen Hände karakteriserende 
Betegnelser, som nu de fleste Lieder 
er gaaet i Glemme. Som Lxempel 
paa disse Navne kan anfsres fra 
Lillevangsgaard folgende Ngerbetegnel- 
ser: Bukkebroagrene (ved Bukkebro 
paa Grcensen mellem M ulstrup og 
haugbyrd), Faareholmen, hyldagrene, 
Bredekcer, Vesteragrene og Tosten.

Dmellem to af Gaardene i den 
gamle By var „hampehaven", som 
Ungdommen brugte til Legeplads.
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M ulstrup horte paa Ltaonsbaands- 
tiden lil Ringsted Aloster. Gmkring 
det forrige Narhundredskifte tilbob 
Rlostret at scelge en vcesentliz Del 
af Bondegodset, men kun ganffe 
enkelie Mcend havds M od til a t 
binde fig lil de formentlig storre Af- 
gifter, og da Lalgct i de fleste Til- 
fcrlde var gjort afhangigt af, at det 
künde fke paa 6n Gang for hvcr 
bbv det ofte ikke til nogel; en Und- 
tagelse dannede dog Haugbyrd og 
Mulstrup. M ulstrups >0 Gaarde 
blcv vcd den kejlighed ^eloejergaarde 
(1789) „Velagte" A n d e rs  N ie l
sen kobte saaledes Rongshojgaarden 
for 1500 Rigsdaler, og i Aobct med- 
fulgie „al den Reltighcd og herlig- 
hed", som Godrejeren hidtil havde 
bcsiddet.

Nord for B^en, lige orerfor det 
gamle Tingstcd, har ligget et Retter
sted „Galgebakken"; her er for ikke 
saa overvcetles langt tilbaze fandet 
menneflelige Lkeletter i Io rden; 
Mosen nedenfor kaldes den Dag r 
Dag for Galgemosen.
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N o rd ru p  Bymark har Akren af i 
fit ^ordsm on at have bevaret en af 
de rüstigste og ftsrfte Lamlinger af 
Gldtidsminder fra Folkevandrings- 
tiden, nemlig fra den saakaldte 
romerfke Periode af den celdre ^crrn- 
alder. Disse Fund blev gjort, dels i 
halvfjerdserne, dels i Firserne af for- 
rige klarhundrede. Dav. Direktor 
for Nationalmusceet, Prof. k)enry 
petersen, har i „Nordiske Fortids- 
minder" givet en indgaaende Lkil- 
dring af disse, videnfkabeligt set, 
saa oigtige Fund. D klaret 187Z 
indleverede Gaardejer E h r. p e te r s e n  
i Nordrup til Nationalmusceet en 
Del Genstande, der var fundne ved 
Araniet af et Nkennefke, da man 
gravede G rus paa et 5ted, hvor der 
tidligere var fundet flere Skeletter. 
Prof. Engelhardt foretog nojere Under- 
sogelser paa Miedet, og man fandt 
blandt andet Lkelettet af en 68 
Tommer hsj bkikkelse, af hvis Ben- 
bygning det fremgik, at det maatte 
vcere af en Avinde; endvidere fandtes 
en Del Genstande af Bronce, et 
Brystsm^kke, 5olvgenstande m. m.
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5 aa  gik der en Rcekke Ä ar — ind- 
til 1881 — ; da meldtes der om nye 
^und, der undersogtes af Prof. Henry 
p e te r f e n  og Flmtmand V edel, 
5oro. ^undene gjordes paa de saa- 
kaldte L ten d y sseag re ; der var paa 
dette Tidspunkt ingen Stendysse paa 
dette 5ted, men Navnet er et Bevis 
paa, at der i tidligere T id havde 
vceret en saadan.

TNan fandt her paa denne p lads 
^ 5keletter, der laa dcekkede af 5ten 
og omgivne af talrige Genstande. 
5cerlig interessante var Fundene af 
forflellige Bronceting, der af hele 
deres Udstyr künde ses at vcere for- 
arbejdede i rom erske p ro v in s e r .  
E t Vidnesbyrd om, at der i Tiden 
omkring Thristi ^odsel har vceret en 
Lorbindelse — af hvad Llags den 
saa monne vcere — mellem Bsnderne 
paa rNidtsjcellands Lletter og Aultur- 
centrene i det romerske Rige. Llf 
ganfke scerlig arkceologifl Interesse 
var Fundet af nogle ejendommelige 
Glasbcegre med indbrcendte Figurer. 
Prof. Henry petersen skriver i ^Nor- 
difle Forlidsminder", at hidtil vides



intet saadantFund at vcere ajort andre 
Lteder end i Danmark; i Varpelev i 
Bstsjcelland var der tidligcre gjort et 
lignende, men ikke narsaasm ukt Fund.

Ved fortsatte Underssgelser i Gfter- 
aaret ^882 stodte man paa endnu 
flere Ting til Belysning af Forfced- 
renes t iv  i det 3. og Aarhundrede. 
Blandt andet sandt man Guldfinger- 
ringe, den ene en „Slangering", en 
Benkam og en 5olvmont (en Denar) 
fra den romerfke Aejser A n  to n in  u s 
p iu s 'T id  (den ncevnte Aejser regerede 
fra ^36—^6^ efter Ar. F.); videre 
fandtes i en formentlig Avindegrav 
en vcegtig Guldfingerring, et Glas- 
bceger, et Lslvbceger, en Broncekasse- 
rolle, Broncebeflag, et rom ersk 
Broncefad, ^0 5pillebrikker osv.

Arkceologerne betegner Nordrup- 
Fundene som sjceldent ocerdifulde. 
Den fundne !Nsnt kan dog ikke — 
skriver Henry petersen — gcelde som 
Tidsbestemmelse, da den paa Grund 
af sin tsdighed har vceret meget lcrnge 
i D m lsb; det bemcerkes dog samtidig, 
at INonten kun er ganfke lidt flidt.

Af den Vmstcendighed, at der ikke
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fandtes vaaben i disse Grave, udleder 
Henry petersen den kcere, at vsre 
Forfcedres Valhalslcere, saaledes som 
vi kender den, ikke har vceret gcengs 
i det 3. og Karhundrede ekler Ar. 
F.; Befolkningen har paa delte Tids
punkt kaft en anden Forestilling om 
kivet ester Hoden.

Gndvidere rnener Han, at tigene 
m aa have vceret nedlagt fuldt paa- 
klcedt, og Han fastflaar, at de rigest 
udstyrede tig  ligger dybest, dcekkede af 
Sten, medens de faltigst udstyrede t ig  
laa i de ikke stendcekkede Begravelser. 
tigkister har ikke vceret anvendt; der- 
imod fandt man Spor af, at kigene 
har vceret lagt paa Trceplanker.

Den „Vesaiie" i k^arringlose.
^ ra  hedenolds fjerne Tider ncermer 

vi os — om end paa betydelig Af- 
stand — alter den nuvcerende Tid, 
naar vi skal beskccftige os med Skikkelser 
og Tildragelser, der er knyttede til 
Nordrup-Farringlsse Aommune. D g 
der er scerlig en enkelt Tildragelse fra 
Tiden omkring R e fo rm a tio n e n , en 
Tildragelse, der aabner et Indblik til



Datidcns overtroifke ^yn paa m angt 
og meget; det er „den stö re  Djcevle- 
bescettelse i F a re n d e lo  se." Vi 
har i et tidligere klfsnit anfort Lxemp- 
ler paa Vvertroen i Befolkningen. 
klt denne Doertro ogsaa maatte give 
sig stccrke Udslag paa det religiöse 
Vmraade, er ingenlunde underligt 
M an  leocde jo i den voldsomme 
Brvdningstid mellem Papism en og 
kutherdommen. Den gamle Airkes 
Myndiahed var rokket, og den nyes 
Mvndighed ikke fcrstnet. De katolfke 
prcedikanter havde betegnet den sig 
ncermende kutherdom som et Vcerk 
af Morkets Fyrste, Djcevelen, og de 
lutherfke prcedikanter anvendte til- 
svarende Betegnelser overfor Moü- 
standerne af den rensede Airkelcere. 
Morkets Lyrste blev paa en M aade 
direkte optrcedende paa den störe 
Flrena. D g der bereites om talrige 
Djcevlebescettelser af ulykkelige Menne- 
sker. Ln af disse Ulvkkelige — og 
den, der har opnaaet Bersmmelse i 
Historien — var Bonden H a n s  
L k ram  i Farendelsse.

Aaret efter Airkerensningens Fuid-
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fsrelse i Danmark blev i ^5ö7 den 
ejendommelige p e d e r  p a l l a d i u s  
Sjarllands Biflop eller Superintendent. 
Han var en myndig B land; men en 
saadan var ogsaa behov; thi ikke 
alene fkulde Han gennemfore Grd- 
ningen af de ny Airkeforhold i Sjarl- 
lands Stifts ZIO Airker, men ogsaa 
overfor de kldelige fluide Han, den 
borgerlig fsdte, hcevde sig — en 
ingenlunde let Stilling, da Bisperne 
i den katholfle Tid havde varret adelige.

Biflop peder palladius foretog en 
Blarngde Rejser omkring i Stiftet for 
at visitere Airker og Skoler. j)aa  
disse Rejser kom Han i narr For- 
bindelse med den sjarllandfle Bonde- 
befolkning og larrte dens Sarder og 
Skikke noje al kende. Det var sarrlig 
det om sig gribende Uvarsen med 
utilbsrlig Banden og Svorrgen, der 
foraarsagede talrige Djcevlebesarttelser. 
G g Biflop peder palladius beflriver 
selv i sin „Visitatsbog" den Besaite 
i Farringlose:

„Gak dort til Farendelose, der 
ligger hos Ringsted; der flalt Du 
finde en B land siddende paa sin egen



Bcenk (d6r de scette hannem, d6r tage 
de hannem, Han lober ikke fra nogen); 
Hans Arop neden ved Hans Beltested 
er halvt borttagen. D g Han kan 
intet rore af den j)art, som er igen 
oven over Hans Belte; det er besät 
med Djcevelen — Gud bevare osl" 

Denne ulykkeligt stillede Bland, der 
efter sin Tids Gpfattelse ra r  besät af 
onde Aander flulde — efter hvad 
palladius fortceller i et andet ^kcift 
„D m  den störe Gudsbespottelse", 
prcentet ^557" — have faaet alle fine 
onde Gcester ved at „bande dem i 
sig", idet Han havde udtalt, da Han 
en Gang drak en 5kaal D l:

„Gid jeg drikke saa mange ^Vjarvle) 
i mig, som her er Taarer."

Biskop palladius bessgte Hans 
Lkram og samtalede med Ham i en 
stör Mennefleflares Ncervcerelse, og 
den ulykkelige Bland sagde til Bi- 
floppen, at Han fslte det. som om 
kan havde saa mange Djcrvle i sin 
Arop. Men forsvrigt led den Besatte 
meget ander Bifloppens Bessg. Hans 
M und var vrcengt op til Hans Dren, 
Hans Djne var störe, trinde og rode,
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og Han „gav gvseligSkcig og Lkraal 
udaf sia, fordi Hans Gcefter d̂e onde 
Aander^ ikke künde lide cn tristen 
B sn."

„peder", sagde kan til Bifkoppen, 
„det kildrer og mvldrer i mine Bene, 
som der var Tusinde ^purve udi 
dem."

D g  videre skildrer peder palladius 
denne B land:

„§iger Du ril Ham: „Acere Hans 
lille. kan bede Eders Fadcrvor? 
Beder D noaet om Dagen? Lad mig 
höre Tders Fadervor?" — da skalt 
Du se, hvorledcs dette blodige hjerte, 
der dog er Guds Tempel, fkont det 
er besät med fremmede Gcester 
svjcevle  ̂ vilde gerne hare fadervor 
ud af INunden; mcn Hans Tunge 
foldes fire Fold, saa Han staar og 
bider paa den som en Heft paa sit 
Bid. D g vilt Du ikkun falde neder 
paa dine Ance og bede hos hannem, 
da fkalt Du se, hvad Lader Han 
griber til, hvor Han flaar sine hcender 
op i Vejret, skriger og fkraaler, og 
hvor tit Hans Blund drages og 
vrcenges Heden til Hans Dre, og Han
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gaber saa, at Du maatte stunde^ 
stoppe begge dine Ncevcr udi Hans 
^ a ls ; og Hans B jne staa aabne og 
rode som cn Did; Han kan ikke lukke 
dem igen, saalcenge det staar paa. 
Ie g  ra r  der ikke lange siden cg en 
Hel Lllmue med mig. Blodet rsr!es 
vel i os red saadan ct Zyn; men 
dog kan Djcevlcn intet göre red os, 
fsr end Gud vil."

Det synes, som om „Besattelses- 
tilfceldet" i Farrirglose har varet 
et af sin Tids mest ondarlede, ellers 
Harde ^jallands Biflop vel nceppe 
riet det Dm tale i Io meget udbredle 
Vcerker. G g hrad der end mere 
vidner om den Dpsigt, detle Til- 
fcelde har vakt, fremgaar deraf, at 
-er blev bedt for ^ an s  Lkram i over 
halvtredje k)undrede sjallandffe 5ogne- 
kirker — uden at det hjalp.

„G irer Eder hen", siger palladius 
fluttelig. „og tröste hannem, Hans 
faltige INodcr og hendes Fader; de 
sindes gerne derinde hos hannem.

Der have D et dejligt Grcedehus at 
söge tili"

Der har som sagt raret mang-



foldige, om end vel nceppe saaalvor- 
lige Tilfcelde. L t vidnesbyrd herom 
er -et i hvert Fald, at j)eder palla- 
dius har truffet mange Foranstalt- 
ninger mod disse „Bescettelser." Det 
er gaaet saa vidt, at Biskoppen endog 
har maattet anbefale Folk at gaa til 
Djeevlemanere for at blive befrist. 
Dog havde Gejstligheden stedse haand 
i Hanke med de trufne Forholdsregler, 
idet herredets provst fkulde gennem- 
lcese Blaningsordene, at der ikke fkulde 
findes noget ugudeligt i dem. Biskop
pen selv samlede en Rcekke Lkriftsteder 
til Bcug for prcester i saadanne T il
fcelde. prcesten flulde helft tiltale 
Djcevelen paa Dansk eller katin. he- 
brceisk var maaske nok mere virk- 
ningsfuldt, men forstodes det ikke til 
Fuldkommenhed, holdt Djcevelen selve 
prcesten for. Nar.

INan kan vcere overbevist om, at 
naar henses til hele Datidens (Vp- 
fatlelse af dette mcerkelige Sporgs- 
maal, er Farringlose i det forste Halo
hundredaar efter Reformationen bleven 
ncevnt med Gysen som hjemstedet for 
en hcerskare af onde Länder.
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ÄL DrceMu Hans üorärups IievneL.
Niedens Historien om Djcevle- 

bescettelsen i Farringlose kun i be- 
grcenset Gm fang er kendt af Almen
Heden, lever der den Dag i Dag i 
Folkemunde Fortcellinger om en 
Skikkelse, der efter sin Tids Dpfattelse 
havde gaaet i „den sorte Skole" og 
forstod mere end sit Faderoor. Det 
var prcesten H a n s  N o rd ru p , en 
mcerkelig Niand, en urolig Natur, et 
B arn af en Tid, vidt forskellig fra 
vor, en fremmedartet Skikkelse i danfk 
prcestekjole. Hans Livsbane er bugtet, 
lober en enkelt Gang ind bag 
Fomgslets Dsre og ncermer sig disse 
flere Gange. Han var en vittig 
Skribent og en hsjtbegavet Taler, 
men Han forstod ikke altid at tage 
sin Fornuft fangen; hvad der lever i 
Nlindet efter Ham er mere wesselske 
Udbrud end prcrstelige ytringer.

Hans Nordrup er barnefodt i 
Nordrup prcestegaard, hvor Hans 
Fader, H a n s  S iv a rse n , var prcest. 
Han fodtes den ^2te J u n i  ^68^; 
allerede 9 A ar efter dsr Hans Fader
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(1690.) Hans Nordrup kom dog i 
Ringsted lcerde Skole, har vel som saa 
mange andre peblinge maattet synge 
for sit Brod eller forrette Tjeneste 
som tobedegn eller lign. Han blev 
Student fra Ringsted Skale klar 1700, 
og i 1705 tog Han theologifl Examen 
fra Universitetet med forste Rarakter.

klaret efter hcender der Ham noget, 
der giver et ganfke belydningsfuldt 
Bidrag til Forstaaelse af Datidens 
religiöse Forhold. S  Holbergs Epistler 
omtales en theologifl Student, R ia- 
th ia s  B ag g er. Denne havde ligesom 
adflillige af Datidens Skribenter en 
vis Svaghed for den katholfle tcrre.

Saavel Hans Nordrup som en 
anden theologifl Student, 2 . D. 
R a m u s ,  havde omgaaedes NIath. 
Bagger meget. D m  Bagger vidstes 
det, at Han var udvandret og var 
gaaet over til den katholfle karre (Han 
var forovrigt en omflakkende Natur, 
der i ca. 30 N ar fcerdedes omkring i 
Verden og bl. a. ogsaa en Tid var 
Nkedlem af det i Filadelfia oprettede 
Rvcekersamfund.) 2  1702 havde
Hans Nordrup og Ram us begivet sig



OM Bord paa et Lkib, der fluide gaa 
til Lybork, og da man mente, at de 
vilde rejse til Ltrassborg i Frankrig 
for at gaa over til den katholfle 
Religion, lod Aobenhavns politi- 
mester, D le  R öm er, dem sorngsle 
og t i l t a l e  for fljult Ratholicisme. 
M an  har i denne Fcengsling af to 
unge Mennefler et godt Bidrag til 
Forstaaelse af den stränge officielle 
Lutherdom ve- det f8de kiarhundredes 
Begyndelfe.

^ ra  Fangslet sendte Hans Nordrup 
paa egne og sin Ram m erats Vegne 
et rimet Bonflrift til kgl. Ronfessio- 
narius p e d e r  Ie sp e rse n . Bon- 
flriftet frugtede, og Nordrup og R am us 
blev begge losladte, mod at de ud- 
stedte en Erklcrring om, at de „aldrig 
har Haft i Linde at falde fra vores 
fände Tro og Religion", og at „vi 
holder og agter den papistifle tcerdom 
for vederstyggelig Ricetterie"; videre 
forpligtede de sig til aldrig at virke 
for Ratholicismens „Forplantelse" etc. 
h vo r alvorligt Ram us har ment det, 
fremgaar af, at Han nogle N ar efter 
udvandrede, gik over til den katholfle
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Leere og blev Bibliolekar hos Rur- 
fyrsten af Lsln. .

Allerede samme Gfteraar kommer 
Hans Nordrup imidlertid alter i 
Konflikt, denne Gang baade med den 
gejstlige og verdslige Mvrighed. Den 
10de Oktober prcedikede Han i T rin i
tatis Kirke t Ksbenhavn. Han talte 
ved den Lejlighed om en ung theo- 
logisk Student Thimoteus, der var 
paa Rejse sammen med Paulus, men 
udenfor Staden blev angreben af 
hovedsmanden, der forte dem for 
Magistraten, hvor de blev hudstrogne, 
hvorefter de fortes i Fcengsel.

Det kan jo ikke ncrgtcs, at med lidt 
god Villie künde denne prcediken 
„fortolkes." politimesteren klagede 
til Aonfistoriet, og Hans Nordrups 
Forhold blev atter gjort til Genstand 
for Underssgelse. Han paastod imid
lertid, at der ikke var „dobbelt Bund" 
i praedikenen, der var bygget over 
Skriftsteder. (Dg det vides da Heller 
ikke, at Han er bleven dsmt.

Det er dog meget sandsynligt, at
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Hisse to Tilfcelde har Haft en alt 
andet end heldig Dndsiydelse paa 
Hans Nordrups kobebane. Han 
betegnes af en Samtidig som et 
Under ved Univerfitetet paa Grund 
af sit hurtige hoved; men samtidig 
levede Han et vildt tiv , spillede og 
drak og fkrev Vers, der havde mange 
Steds ALrinde; Lejlighedspoesien synes 
a t vcere bleuen et Leoebrod for Ham, 
men hvor meget det har smidt af sig. 
er ikke godt atvide.

Det er ingenlunde usandsynligt, at 
Han — faaledes som et Sagn iFolke- 
munde den Dag i Dag fortarller i 
hans Fodeegn — har ladet sig hverve 
til Soldat. Sagnet fortceller videre, 
a t en Gang, mens Han var Soldat, 
overvcerede Han en Gudstjeneste i 
Llotskapellet og skal da haue sagt, at 
saadan en prordiken künde Han ryste 
ud af sit Trojecerme. ytringen bleu 
forebragt Aongen, der forhorte sig om 
den frittalende Soldat. Da Han er- 
farede, at det var en theologifk 
Student, gav Han Befaling til, at 
Nordrup skulde holde en prcediken



efter en Text, som forst blev hanr 
opgivet paa prcedikestolen. Da Nor« 
drup modte paa pradikestolen, laa 
der et B lad P apir. Nordrup tag det 
op og sagde efter at have set paa den 
ene Lide: „her staar intet I" og efter 
at have set paa den anden Lide: 
„D g her staar Heller intet . . . B f 
I n t e t  fkabte Gud Verden!" D g 
over denne Text prcedikede Han saa 
med stör Kraft. Det hedder fig nu 
videre, at Aongen derefter drog Dm- 
sorg for, at den allerede noget aldrende 
Theolog stk Tmbedet i Nordrup.

NIeget sandsynlig er denne Historie 
vel ikke. Hans Nordrup var klar 
for Han stk Nordrup-Farringlsse Aald. 
Derimod vLd man, at Han forgceves 
ansogte om Aald gennem Aongens 
Vversekretcer i en rimet Bnssgning 
I  denne forklarer Han forst, at ha« 
lange nok har „flidt paa stn Ltudenter- 
kappe og fejet Ltovet af de hoje 
herrers Trappe"; nu vender Han fig 
direkte til Rigets Dverste:

„ I  him len er der Tre; den Fjerde er 
paa Iorden,

vor Fjerde Frederik, vor synlig Gud>
i Norden,
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det, som de Tre mig gav — jeg 
mener Liv og Fland — 

bsr jo opholdes ved den Fjerdes 
Naades-Haand."

Hvorvidt det nu er dette Rim eller 
den fsr omtalte prcediken, der har 
baaret Frugt, flal vi ikke kunne sige: 
Nlen endelig i 1725 blev Han af 
Herren til Giesegaard, (Lhr. (Larl 
G abel, kaldet til Sogneprcest i Nor- 
drup og Farringlose, og beklcedte 
dette Lmbede til 17^8, da Han fik 
Uald paa Lolland-Falster.

5elv efter at Han var kommet til 
Lkelsklar og kllder, forncegtede Hans 
viltre 5ind sig ikke. Han fkrev stadig 
sine Vers og veg ikke tilbage for en 
droj Lpas. D g Han har sikkert vceret 
en velset Gcest hos Ejeren af Giese
gaard. Bl. a. vides Han at have 
vceret dennes Tillidsmand i visse 
Forretningsanliggender. Saaledes viste 
Han Trce ud til Bonderne paa et 
Gabel tilhorende (?) lollandfk Gods. 
Her kom Han i hceftig 5trid med 
Bonderne, og det endte med, at disse 
vilde prygle Ham, fordi Han med sin 
scedvanlige Fcerdighed i at rime



havde fkrevet folgende Vers paa en 
Rüde i Halsted Aro:
N aar Du, o Gud, mig straffe vil 
for mine mange Synder,' 
da fri mig -og for alle Ting 
fra Stokkemarke Bonder.

Det er forstaaeligt, at den over- 
troiffe Befolkning i Hans Sogn troede, 
at Han künde mere end fit Fadervor- 
Herom lever endnu i Folkemunde 
folgende: E n  Gang havde Hans 
Nordrup sammen med sin Aarl 
vceret i Hovedstaden. Da de paa 
Hjemvejen naaede Frederiksberg Bakke, 
var Hestene, trods Aarlens flittige 
B rug af Pisten, ikke til at faa af 
Siedet, pnesten vidste imidlertid 
strax, hvem det var, der nu drev sit 
Spil. „Spring Du af", sagde Han 
til Ausken, „og tag det hojre Bag- 
hjul af og lag det op i Vognen." 
kildrig saa snart var dette stet, og 
de atter var kommet til Scede, for 
Vognen hcevede fig; i susende Hart 
gik det nu afsted; thi de körte gennem 
Lüften, pludselig gav det et stärkt 
Stod under Vognbunden. Aarlen 
blev forstrcekket. M en p  rasten sagde:
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„Det fkal Du ikke bryde Dig om; vi 
kom bare for ncer til Usge Airke- 
taarn". Farten fortsattes, til de kom 
over Nordrup hestehave; her dalede 
Vognen, saaledes at Trcetoppene strej- 
fede den. Da de nu ad Vejen ncer- 
mede fig Nordrup prcestegaard, sagde 
prcesten: „5aa, nu er Nkaren Aokke- 
pige i Acelderen for at tappe af mit 
Nnker — der fkal hun blive!"

5 aa  rullede de ind i prcestegaarden, 
og prcesten ilede ned i Acelderen, 
hvor Nlaren ganske rigtig stod og 
ikke künde slippe lss.

Hans Nordrup endte som prcest 
paa Lolland, hvad der har over- 
levet Ham fra dette Hans n? Embede 
er ogsaa kun Lkcemterim, enkelte af 
et meget drastifl Dndhold, og Ud- 
brud, der svarer til Digtene baade i 
Nand og Tone.

Af 6 iesegaaräs Historie.
Fra Vemmetofte Ltrand til Lgnen 

mellem Ledreborg og Lkjoldencesholm 
er Landet dcekket af Lkovstrcekningerr 
en Del af disse danner en sammen-
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hängende Skov paa en M ils  tcengde, 
der stiller Nordrup fra Gorslev 
Sogn.

2  Aanten af denne Skov laa ind- 
til for halvtredje Hundrede klar siden 
en Bondeby, der hed Skivede; op- 
rindelig har det sikkert vceret en fattig 
Rydningsby i Lkoven; men de ryddede 
Io rder viste sig at vcere gode. Skivede 
tilhorte Aronen, og paa den Tid, 
Gnevcelden indfortes, bestod Byen af 
Skivede Arongaard og formentlig 
nogle Hufe. D ^668 angives denne 
G aard at have Haft ca. Td.
Hartkorn, kandgildrn soaredes kun 
i S m sr og Havre, hvilket tyder paa, 
at det mere har vceret Avcegavl end 
klgerbrug, der dreves paa Gaarden.

Tiden efter i 660 er den gamle 
kldels ^orfaldstid. Den havde tabt 
en stör Del af sine Forrettigheder, 
dens Godser var udpint af Kendens 
Hcergninger, fremmede Lykkeriddere 
kom herind i Landet og dannede det 
enevceldige Aongedommes nye Hof.

M ange af disse Nykommere var 
pengemcend, der havde forstraktAronen
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med penge under de fortvivlede Urige, 
og nu fik udlagt Iordegods i Siedet.

Under denne Situation opstaar 
Giesegaard.

Den er faaledes en Gaard af langt 
yngre Dato end de fleste andre af 
Ulidtsjcrllands herregaarde, der — 
som vi senere i disse Skildringer fkal 
se — har ganske anderledes Bund i 
Fortiden.

Ulen dens Tilblivelseshistorie er 
typifk for Lnevoldstiden. Den voxer 
frem i en Tid, da den gamle Bdels 
Fortrcengen ved «Lnevoldsmagtens 
Dndforelse vel i stört Gm fang gav 
j)lads for kykkeriddere og indvandrede 
tyfke k)ofsnobber, men hvor borgerlig 
Dygtighed, naar den var parret med 
Behcrndighed og <Lvne til at bevcege 
sig i Uronens Vmgivelser, ogsaa var 
i Stand til at bryde sig Vej baade 
til 2Ere og Gods. Ved Siden af 
det rene Hofjunker-ktristokrati op- 
dukkede ogsaa driftige Pengemcrnd, 
der blev den fornyede Trones Stotter. 
Giesegaards Historie lader os stifte 
Bekendtskab med Ulcend af begge 
Typer, med driftige og energifke



Mornd, men ogsaa med rene Dogenigte. 
E t har de alle til Falles, at de er 
störe kandardere — og det enten det 
er M and  eller Avinder, der optrader 
som Iorddrotter paa det nybyggede 
herrescede derude ved de störe Lkovel 
Derfor er Giesegaards aldre Historie 
meget interessant. Den viser, hvor- 
ledes Forretningsdriften stadig lader 
merglige Gm raader af Midtsjcellands 
Io r d  stifte Ejere, viser, hvorledes stör 
Velstand ogBundforgceldethed, Driftig- 
hed og ketlevenhed stadig forandrer 
Forholdene. Desvcrrre fortceller denn« 
Historie lidet om, hvorledes den 
arb e jd en d e  B e fo lk n in g s  R aar 
har vceret under disse Dmstiftelser. 
M en smaa 5trejfblink bidrager dog 
til at käste ty s  baade over et og 
andet.

--------Stifteren af Giesegaard er
Aammersekretcer, Am tm and over 
Ringsted Amt, F red e rik  G iese, fodt 
i Husum s625 som 5on af B^< 
flriveren dersteds. Fr. Giese var en 
af de borgerlige Mornd, der kaldtes 
til Deltagelse i Rigets Administration 
efter den störe G m valtning i s660.



Han havde faaet en omhyggelig Ud- 
dannelse, forst i Aancelliet paa Got- 
torp, siden paa en H klars Rejse til 
Tystland, England og Holland, hvor 
Han som Hovmester for en ung danjk 
Ädelsmand fik Lejlighed til at scette 
sig ind i Politik og Finansvorsen. 
Ällerede i 50'erne bliver Han General
auditor, og i ^660 blcv Han 5ekret«r 
i Lkatkammerkollegiet, en Htilling, der 
vel norrmest var en Rkelleniting mel- 
lem en Finansministers og en Ve- 
partementschefs; der findes i Rigs- 
arkivet mangfoldige Papirer stam
mende fra Hans Haand, et Vidnes- 
byrd om Hans störe Ärbejdsevne og 
Jndfigt.

s668 fik Han som Erstatning for 
Forstrcekninger til Aroncn udlagt 
Lkivede Arongods tilligemed 9 Gaarde 
i Nordrup og s G aard i Alippede, 
ialt Tdr. Hartkorn for 50 Rigs- 
daler pr. Td. Hartkorn, en for sin 
Tid betydelig p ris .

Byskriversonnen fra Husum og 
Hans Broder, Easper Joachim  Giese, 
har forstaaet at formere derer Gods. 
Fr. Giese fik kimtmandsembedet i
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Ringsted overladt som Retrcrtepost, en 
Belonning for Hans trofaste Arbejde 
under det ny Regimente. Hans Enke, 
Fru R k arg re th e  G iese, gik efter 
Hans Dod (söHZ) vcerdigt t Hans 
Fodspor. Hun overtog det betydelige 
Gods, da hendes R land dsde, og 
styrede det sammen med Tonnen, 
Joachim ; de stk kongelig Bevilling 
til at nedbryde de to Gaarde, hvoraf 
Skivede paa den Tid bestod, og der- 
paa opfere Hovedgaarden, som Slceg- 
ten gav Navn, og som hun derefter 
beboede.

Giesernes Rigdom gik imidlertid 
paa Hceld i de vanskelige okonomiske 
A ar mellem Lvenflekrigene under 
Christian den Feinte og Frederik den 
Fjerde. Iorderne blev udpinte og 
Lkovene forhuggede. Fru Giese, der 
samtidig ved sine störe Bygnings- 
foranstaltninger havde bundet störe 
Rapitaler, optog nu et stört ta a n  hos 
E tatsraad Thr. S c a v e n iu s  (Hojeste- 
rets-Iustitiarius i Thr. d. 5.s Tid, en 
usympatetifl og meget pengekcer Rkand), 
-er — da de indgaaede Forpligtelser 
ikke opfyldtes — i Aaret s?s2 lod



fig Gaarden udlcegge. Den blev nu 
overdraget til en Iustitsraad H jo rth , 
dog vist ncermest faaledcs at forstaa, 
at J o a c h im  Giese, der imidlertid 
var bleven klmtmand over Vording
borg klmt, havde en Llags Gjendoms- 
ret til den. Gfter Hans Dsd i 1?19 
overtog Lcavenius selv Godset for 
13,^00 Rigsdaler.

Ved den i indevcrrendejklar (5om- 
meren ^907) foretagne Dstandscettelse 
af Nordrup Airke har man fandet 
de delvist befkadigede Gravstene over 
Gieserne. Det har nogen Interesse 
at kende Vrdlyden af disse Lienes 
I^ndskrifter, der, saavidt de har kunnet 
Icrses, lyder saalcdes:

I.
Den Wel Lälo o§ VVeld^räi^e lVlanä 
^ r iä e r i e l i  0 1 e 8 e  til O ie86A aarc1. 
Ran8 Lon^I. Ä1aj8t. til Dänemark

Ror§e eet
Oaneelli-Oanier- o§ ^.clmira1ites8-^8868- 

8or o§ Oamer-Kelrretrer 
^int^aoä over R1rio'8teä ^.mt, t'oät 

1 Hu8uni 1625 ä. 15. ŝani 
Raver vaareä Rieme tio8 k̂ orarlclre OA 

Inkorinatore8 inecl sördolH^o-ed 
o§ §oä prokeet äet Iat1n8^e ^rse8ke 

8prol^ 1 14 ^.ar



Ros k'rommeäo udon Raoäs Omlni 
o§ Üitti§1i6ä i 9 ^.ar oZ' kos 

Iren äe äanemar^s ^or§68 Ron§6r 
L unäeräaniASt Iroskad i 46 ^.ar, 

ak R vM e lianä kra 6ii ^ ros trappe til 
6Q anä6n Xsadi^st 6r opst. 

o§ at ^ulceselig  ̂ meä ä6n Rs^seälS o§ 
^Vel 8^r6i^6 ^ru6

A 1ar§ar6ttiaL1L8ad6t1i86lisndae1i 
I et l^okoli^t ^R1<t68l<ad volsi^net M6ä 

2 8oo6r o§ 5 Vstr6 
8i6l6n som 6i- ov6rsat i ^68us kti§6 var 

i ä6tt6 äsä6li^6,
80M 1 Rjsd6o1iakn dlet' H6ä1a§t ä. 12

^dr. 1693,
l i l  Rii86 i 69 ^.ar mikiäi'6 4 Uaari6ä6r 

OA' l6 V 6 r  1 l6 6 N  L n ä 6 .

II.
R 61' inll6n 1ivil6r

I)6nä Rs^r6äl6 o§ V6ldaarn6 R6ri6 
Okristoplior <Ioe1ium 01686 til 

Oi686 Oaar6.
Raus Lon^i. i^ajst. Ltatsjustits-Raaä 

^mtmantl ov6i' Vor6in^boro- ^wt, 
livis livs 1̂ 8 trvliätis i66tt 6. Januar 

6kt6r 51 .̂ai'8 6 maari666r8 skin 
v6i'äon 6Nlitis 1719 6. 6. ŝuILi.
Var Visäom, Ounst, cliiä o§ anä6o 

Rimni6l§av6
1L1 I^anäs OK- Lon^6N8 Oavn paa it 

8t66 sat i 1av6,
8aa var ä6t samiit dor I Ro^rosvsercliZ'

Slviiv



U e u  8Ä V U 68 NU 8 0 M  8 l u § t  —  I  v s ä 8 6 U 8  

S V 6  d l6 A U 6 !
Uvaci unäer! vsäsu uaar v^äeu

86lv ruaa dl6§n6 .
0^  äerveil I^ekeu8 dsru 8i^ u1^k8a1i§

re^ue.
Neu kvaä! Ouä vi8t6 08 kuu 8k^§§«u 

ak kau8 äüä.
vet d6 ä8t6 §6 wt6 Ouä Ko8 81§ til 6V1A

kr^ä.

Digteren af denne for fin Tid 
karakteristifke Gravfkrift har selv sat 
sit Navn paa Ltenen for ogsaa at 
bevare fit eget Navn Lide om Lide 
med de störe INennefker, Han for- 
evigede. Han hed kl. h a a r d ;  men 
hvem Han ellers var, ser vi os ikke 
i Ltand til at oplyse.

— INen tilbage til Giesegaards 
fortsatte Historie.

p a a  den Tid — altsaa for om- 
trent 200 klar siden — horte til 
Giesegaard: Nordrup og Farringlsse 
Uicker, l l  Gaarde i Nordrup, 7 
Gaarde i Alippede, 10 Gaarde i 
Rlulftrup (senere under Ringsted 
Aloster), ^ Gaarde i Gorslev, 1 i 
Farringlsse og 1 i Tjcereby — ialt 
295 Tdr. Hartkorn.
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Tcavenius beholdt imidlertid ikke 
Godset, men overdrog det Aaret efter 
for den tidligere neevnte Udlcegssum 
til den fra Fcedrelandskistorien bekendte 
Adm iral C h r is t ia n  C a r l  G a b e l.

Denne Aland, der en Tid spillede 
en betydelig Rolle som midtsjcellandfl 
Iorddrot, er en historisk bekendt 
Skikkelse, knyttet til Tildragelser under 
den nordiske H -A ars Urig, Han 
horte til en af de nye Alcegter, der 
havde flaaet Ureds om Uongehuset, 
var med at beere oppe og selv blev 
baaret oppe af den forste Gnevoldstid.

Gn baade dygtig, driftig og dristig 
Aland har Han vceret, virksom baade 
som Uriger og som Gmordner af 
den danfke Alarme. Bedst kendt er 
Han bleven som T o rd e n sk jo ld s  
Gverordnede saavel under Uampene 
i Gstersoen som Uattegat (1709—20). 
Den bersmte „tsvendals Galej", der 
fortes af Peter Wessel, horte til 
Gabels Gfkadre. Lammen med 
Wessel vandt Han i 1715 det störe 
Loflag ved Uolberger Heide, ^emern, 
og tvang ved Bülch paa Holstens 
Uyst den svenske Flaade til at over'
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give fig, en Tildragelse, der mcegtigt 
bidrog til at bringe Wessels Navn 
frem i forste Linie, samtidig med at 
den blev klnledningen til Gabels 
Udncevnelse til Viceadmiral. Under 
de paafslgende Sskampe blev Gabels 
Ry dog ganske overflojet af Torden- 
fkjolds.

2midlertid naaede Han dog, som 
den behcendige hofmand Han sam
tidig var, frem til den hsjeste mili- 
tcere Stilling, idet Han ^?1? udncevntes 
til Vverkrigssekretcer (^orsvars- 
minister). Med stör Dygtighed om- 
ordnede Han efter Urigen alle Flaa- 
dens Forhold. D g samtidig for- 
somte Han ikke sine egne Säger. Gn 
betydelig ^orm ue havde Han samlet 
sig, og kenne frugtbargjorde Han nu 
i den sjcellandske Io rd .

kobte Han Giesegaard, og det 
folgende A ar lagde Han Ringsted 
Ulosters störe Iordom raade dertil. 
Ulostreis ^002 Tdr. Hartkorn og 26 
Tdr. Skovfkyld overtog Han for 
^8,621 Rigsdaler, og samtidig til- 
kobte Han fig Iagtretten, der hidtil
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havde Hort til den saakaldte kongelige 
vildtbane, for 1000 Rigsdaler.

Med Ringsted Aloster fulgte for» 
uden ^ovedgaarden: Ujcervp, 138 
Gaarde og 61 huse. p a a  del ny- 
erhvervede og paa det gamle Gods 
foretog Han forffellige ^orandringer 
„Rohaven" i Nordrup Sogn, der 
tidligere havde varret udlagt de Gorslev 
Mcend til Grcrsvang for 2 Rigsdaler, 
blev lagt under Godset; endvidere 
indlagdes under Hovedgaarden: 12
Hufe i Nordrup, 1 i Ulippede, 1 i 
Mulstrup, 5 Hufe og 3 Gaarde i 
Aarlsse, Munkeskovshuset og Munke- 
skoven, 5 Gaarde og 3 Hufe i Bjer- 
rede, 8 Gaarde i Brslev, ^ Gaarde 
og 2 Hufe i Farringlose, H Gaarde i 
Aongsted, 20 Gaarde, 1 Aro og 7 
Hufe i Slimminge, „Bogitsgaard" 
(Bsgede) med 1 Hus. p a a  den 
M aade opnaaede Han at göre Gisse- 
gaards Gmraade betydeligt mere af- 
rundet end det hidtil havde vceret, 
samtidig med at det sgedes betydc- 
ligt. Med stör Gnergi fortsatte Han 
dette Samlerarbejde.

Lamme A ar kobte Han S p a n a g e r



Gods og klaret efter R afftesv cen g e  
med Mnteraa 5kov i Mrslev 5ogn.

Ringsted Alosters ^ovedgods fo lg te  
Gabel dog i (72^ til Lrigsraad L an 
gen fel dt, men Bsndergodset beholdt 
Han. R7en flsnt Hans pengesager 
ved disse mceglige Iordspekulationer 
b!ev Üedse mere forvirrede, fsjede Han 
dog i 1725 endnu en Herregaard til, 
nemlig M t t e s t r u p  H o v e d g a a r d  og 
Gods .  ved dette sidste A sb lagde 
Han til fit tidligere Gods: 2 Gaarde 
i den da existerende D t t e s t r u p  By, 
11 Gaarde i Brslev, 1 i Aagstrup, 
5 i Farringlsse, S t o r g a a r d e n  i 
Terslev og 2 Gaarde i Uvcerede 
Meget af dette Bsndergods var i en 
maadelig Forfatning; der ncevnes 
saaledes, at flsnt der paa dette T ids
punkt var gaaet 60 klar siden den 
svenfke Krigs hcergninger i disse 
Ggne (1658—59) var Bsndergodset 
vedblivende trykket deraf, flere Gaarde 
laa ode og havde henligget saaledes, 
siden Lvenfkerne brcrndte dem af.

Roheiten, hofmanden og Io rd - 
drotten Gabel har saaledes Haft en 
betydelig klndel i de störe Gods-
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dannelser i Midtsjcelland. M en kun 
i ringe Udstrorkning kom Han til at 
nyde Frugterne af dette betydelige 
Arbejde.

Fiaret ester det sidste störe A sb var 
Han saa bundforgceldet og Hans 
Afforrer 'kommen i en'saadan"For- 
virring, 'a t Han maatte pantscette alt 
Rub og S tu b 'til Enkegrevinde A n n a  
S o p h ie  Schack, til Schackenborg og 
Gram .

Tilsyneladende skulde denne p an t. 
sortning betyde lidt, da^ Admiral 
Gabel var Grevindens Hovedarving. 
Ester Beckers Beretning i „Danske 
Herregaarde" forte en ubetydelig 
Äonflikt mellem Admiralen og Grev- 
inden angaaende nogle Iuveler, som 
tilhsrte Admiralens Broderdatter, 
Ernestine Margrethe Gabel, der var 
gift med Grev G tto Diderik Schack, 
til at Grcvinden selv som panthaverfle 
overtag det mcegtige Gods med s263Tdr. 
Hartkorn. Hun log selv Godserne i Be- 
fiddelse og ' fortsalte Admiralens 
Afrundingsbestrcebelser ved i s75s at 
kobe Iuellund (36 Tdr. Htk.) for 
^7,000 Rdl. Eourant. Mg da hun



dode  ̂760 ooergik hendes störe Rig- 
domme lil Sonnen af det ovenncevnte 
Grevepar, ^rcderik Christian Schack.

Snden sin Dod havde Gnkegrevinden 
truffen den testamentarifle Bestemmelse, 
at der af Godset fluide oprettes et 
S ta m h u s  for Slcegten, i s777 fortes 
denne Bestemmelse ud i tivet. Stam - 
huset Giesegaard fylder saaledes i B a r  
130 B ar. Godset havde, da den nye 
<Lser overtog det. en Gorld af 100,000 
Rigsdaler, en meget betydelig Sum  
efter hin Tids^ pengevorrdi. Godset 
var derfor under Administration af 
to retskyndige Mcend.

Godsets Udfliftning fandt f ester 
Stavnsbaandets kosning Sied i Tids- 
rummet fra 179^ —s802.

F. <L. Schack, vides ikke^at have 
splllet nogen offentlig Rolle udover 
at have staaet fig godt ved Hoffet. 
Hans Hustru var en tidligere Hof
dame hos Dronning Ju liane  M arie, 
Frk. v. Arogh. Hun dode s765 og 
2 B a r efter cegtede Schack en Datier 
af stmhr. Bille til Stenalt. Sonnen 
af -ette Akgteflab, A n u d  B i l l e  
Schack, blev Hans Brvtager, da den



gamle Grev Schack dsde paa Giese- 
gaard 1?90.

G m  kam vides der intet udover, 
at Han var en v^dtlsftig herre, der, 
sksnt ugift, formsblede Godsets Del 
fcerd, saaledes at der hvilede en Gceld 
paa det af orer 200,000 Riasdaler, 
da Han i 1821 overlod det i en meget 
maadelig ^orfatning til sin Sosterssn, 
Aammerjunker h . Ll Brocken hu us. 
Denne optoges i Grevestanden under 
Navnet Brockenhuus'5chack, og med 
Ham overtager altsaa den nuncerende 
Slcegt det störe Gods. Han er Bedste- 
fader til den nuvcerende Besidder.

Slcegten nedstammer fra den gamle 
danfk'norske Slcegt Brocken büus, der 
har spillet en betydelig Rolle i Dan- 
marks Historie, dels som Gfficerer, 
dels som Godsejere, i enkelte Titfcelde 
Diplomater. Linien Brockenhuus- 
Schacks Stamfader er Jorgen Dtto 
Brockenhuus, der levede fra 166H til 
1728. Han havde i sin Ungdom 
gjort Tjeneste i den hollandfke hcer, 
senere i den danfke tivgarde („Dra- 
bantgarden"), men vandt sig scrrlig 
Navn gennem sin Deltagelse i den
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störe nordijke Urig som Gfficer i den 
norfle Heer, Han ejede flere norfle 
Godser. Hans Lon var VveFrederik 
Brocken huus, der tidlig kam i Militari» 
tjeneste og bl. a. drog udenlands 
for at deltage i den spanfke Arve- 
folgekrig; Han var en klogtig Diplomat, 
der bl. a. benyttedes i en Lendelse 
til Stockholm under Frederik den 
Feinte, da Holsten-Gottorpernes M agt 
i Nabolandet begyndte at true det 
danfl-norfle Riges Likkerhed; fiden 
gjorde Han som Faderen Tjeneste i 
den norske harr. Hans Broder Hen
rik Bdam Brockenhuus var en af 
Frederik den Femtes betroede Mornd, 
blev j776 Ltiftamtmand over Ljcel- 
landsLtift. hansSonneson erden oven- 
ncevnte H en rik  A d o lp h  Brocken- 
huus-5chack, der dode ^3^2.

Dennes Lon, A  k. U. B. B rocken ' 
Huus-Lchack, overtog Godset den 
sOde J u l i  ^8^7 og gjorde fig saa 
afholdt ved fin retfindige Godsstyrelse, 
at Beboerne, forhenvcerende og da- 
vorrende Fcestere, rejste en Mindesten 
for Ham i Giesegaards have, og 
gjorde det endnu i Grevens kevetid



Denne Begivenhed fandt Sted paa 
23-Aars Dagen for Hans Dvertagelse 
af Giesegaards Gods og findes 
fympatetifk omtalt i begge Ringsted
blade fra den Tid. Affloringen fandt 
Sied den sO. J u l i  s872 ved en Fest 
i Häven. Godsbeboernes Vrdforer 
var Gaardejer H a n s  p e d e r  H an 
sen, Bjerrede, der bad Greveparret 
modtage Stötten som et Bevis paa 
den Erkendtlighed og Hengivenhed, 
Godsets Beboere ncerede for det. Lnd- 
videre talte Pastor S s re n s e n ,  Ters- 
lev, og provst A n d e rsen , Ringsted- 
Grev Brockenhuus-Schack takkede og 
indbod samtlige Festdeltagere til et 
INaaltid, i hvilket deltog 2s00 
Rlennefker. Det kan her anfores, at 
for en yngre Lon, den^ senere Amt- 
mand i Svendborg, blev der ogsaa i 
Hans Livstid rejst et Rkinde i Svend- 
borg By.



Noräen lor äe micksjsellanärke 5ser.
F ra Staved Bro i Bst til Skovene 

Vesten for Gyrstinge So slynger de 
midtsjcellandfle Soer deres blinkende 
Baand om Sjcellands Midie.

Snart runder Landet sig blodt, men 
bart ned mod Soen som paa Benlose 
siden, snart trsnger Skoven over bratte 
Aase sig heit ned til Bredden som 
ved Ringstedernes yndede Udflugtssted 
i Vrangefkov. Ved Humlebjerg paa 
Slangerupsiden falder kandskabet gen- 
nem en Slugt ned mod Soen, mens 
den bratte Sknent under tandevejen 
Vest for Haraldsted er vidt forskellig 
fra de brede gronnende Enge ret udfor 
Haraldsted og for Gsrlevmosens tuede 
Engdrag, der er opfyldt af Buffe. 
Saaledes vexler kandffabet ustandse- 
ligt i en rig Mangfoldighed. Smukt 
ved Sommertid, naar de bugnende 
Agre og de grsnne Enge favnes af 
lovklcedte Skove, og ikke mindre smukt,
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naar Lneen lcegger sit Treppe overalt 
og Lkoven staar mork og tung med 
lange blaanende Lkygger over det 
bolgeformede tandskab. p a a  G rdrup 
Banke er det fra Ringsted at se altid, 
som Lneen dir falder tidligst til kej« 
og lyser hvid, mens de omgivende 
Strorkninger endnu synes ensformigt 
graa.

F ra en Hojde af ca. halvtredje 
Hundrede Fod over Havfladen scenker 
Landskabet sig over Bllindelille noget, 
men stiger alter i kysningen mellem 
Besterskoven og Lkovparterne i Nord, 
hvor Navne som Hellebjerg, Lange» 
bjerg, Brcentedjerg og Dalbjerg for» 
tceller om tandflabets bakkedeAarakter. 
Forbi Valsolillegaarden vedbliver 
Landskabet at stige, idet det dog scenker 
sig i et Bcekken, der omfatter den 
smilende Lo, medens det mod Nord- 
vest hcever sig i L jce llan d s  ho jeste  
P u n k t, „Gyldenloves Hoj", der ligger 
fljult i Lkoven og paa de to Lider 
omgives af saa hojtliggende Land, at 
dens «fter sjorllandske Forhold anseelige 
Hojde Fod) siet ikke kommer til 
sin Ret.
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Laaledes er i ganske körte Trcek 
Len landffabelige Baggrund for den 
Lkildring, vi nu skal give af diss« 
Egnes Historie og nogle af de B land, 
der har varet knyttet til dem.

I  tidligere meddelte Bfsnit af disse 
Lkildringer har vi omtalt en Lgn 
med sarlig Gldtidshistorie (sigersted), 
en Egn med Jorddrothistorie fra 
Enevoldstiden (Giesegaard og Vm - 
givelser.) Lkulde vi give den Egn, 
vi nu beskaftiger os med, en karak- 
teriserende p lad s i Historien, vilde 
det narmest blive den m id d e la ld er- 
lige R id d e rtid . Del er nemlig 
fortrinsvis om denne, at de gamie 
Blinder derude fortaller.

her staar vi i Bllindemagle paa 
Tomterne af B l lin d e g a a rd e n ,  der 
var Billeattens Llaztsgaard, saalangt 
lilbage i Tiden, at mere nidkare end 
paalidelige historifle Lkribenter har 
villet mene, al den indtog denne 
Stilling helt paa Christi Tid. her 
laa längere mod Gst ved tangessen 
paa nuvarende Mrevadsgaardens M ark 
Borgen V a l  sie, af hvilken endnu 
de svage G m rids af voldstedet spores.
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Valislille SoBorgenLkjoldnces, som 
Poesien mente havde laant Navn af 
Skjoldungerne, men hvis Historie under 
olle Dmstcendigheder er agtvcerdig ved 
sin ALlde. D g her laa midi imellem 
den Trekant, som disse Borge har 
dannet i Sjcellands Biidte, A ongs- 
g aa rd en  i haraldsied, kandsherskernes 
Raststed paa Fanden gennem Landet, 
til sin Tid en stör Gaard, hvor en 
af Rigets betroede Blcend sad til 
huse og oppebar Jndtcegterne af 
Haraldsted 5ogn til den kongelige 
Forvaltning. Den Betydning, som 
l in u d s k a p e l le t  fik efter Valdemars- 
tiden skal her kun lige nawnes. Den 
Side har vi dvcelet ved tidligere.

Biere end en Gang har Traadene 
i vort Fcedrelands Historie trukket sig 
gennem disse Ggne. Helt fra valde- 
marernes Tid kender vi Navnene 
paa myndige Rkcend og Avinder, 
der har sat et prcrg paa deres Tid, 
og som det vel er vcerd at hsre et otz 
andet om. Bien fra en Tid, der 
ligger langt, langt forud for den, 
hvor Historien taler, har man Vidnes»
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anden fremdrages af Iordens Skod. 
I  Nationalmusceets Säm ling findes 
saaledes 3 Broncegenstande, der er 
fundne ^688 i en have i Valssmagle, 
beriblandt en Bronceoxe samt Bronce- 
spydspidser, Vidnesbyrd om, at man 
ved dette Lund er stodt paa et helt 
Seel klngrebsvaaben, der antagelig 
har tilhort Gnkeltmand. Lor faa 
klar tilbage, vistnok i ^90 ,̂ fandt 
man i klnledning af Udgravningerne 
lil et RIaflinhus for valssm agle 
Damptcerfkevcerk et Broncesvcerd og 
en Spydspids, der laa ved Siden af, 
lildels under en stör Sten. D g andre 
Steder i Valssmagle har man fundet 
baade Lifkeredskaber og Broncesxer, 
Vidnesbyrd om, at det har Darret ret 
holdne Lolk, der bar levet her i Dld- 
lids Dage.

Isv rig t findes der rundt om Sten- 
mindesmcerker i Form af Dysser, den 
unfertigste er Gravhsjen Acernehsj 
^ed Haraldsted, omsat med Rundsten, 
samt en anseelig Dysse ved Gstrup, 
ber gaar under Navn af Thingsted, 
men er en gammel Begravelsesplads.
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Tort ved Landeoejen Nord for 5s- 
draget ligger to Ucempehoje, af hvilke 
den ene er bleven gennemskaaret ved 
Vejanlorget. Den ene af dem borrer 
Navnet 5tejlehsj eller 5tejlehow — 
en Betegneise („Ksw"), som ogsacr 
trorffes andre 5teder i Folkesproget. 
F ra Folkemunde har vi UnderretninA 
om, at der ved Gravning i 5tejle- 
hsjens Top skal vcere fundet saavel 
Retterred ffaber som Ben. D Tider, 
hvor Uforrdsmornd maatte undgorlde 
med kivet for deres Forbrydelser narr 
det 5 ted, hvor Forbrydelsen var be- 
gaaet, har 5tejlehoj antagelig vceret 
Rettersted for kandsbyerne Nord fov 
5 serne.

Tndelig er af Forlidsminder det 
anseeligste tangdyssen paa Nllinde- 
magle RIark, kaldet „Thsrnehoj", eller 
Thorne Billes ^ sj, og til denne For- 
tidslevning har Folketroen knyttet 
5agnet om den Akt, som i svundne 
Tider var knyttet til denne Tgn.
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Den forsvunäne „Allinäegaarä" 
og Mlle-Zitlen.

Vmtrent der hvor Allindemagle 
Kirkes mcerkelige Bindingsvcerkstaarn 
med fit forholdsvis lange Spir titter 
frem, har i de gamle Dage ligget en 
anseelig Borg. Anseelig tsr vi gaa 
ud fra, at den har vceret for sin Tid, 
selv om intet kendes til den ud over 
det D m ra a d e , paa hvilket den har 
staaet. Thi mcegtige Mcend har 
siddet til Kufe her, om end ikke 
Bkcend, der i scerlig Grad har prceget 
kandets Historie i fin Tid. De af 
dem, vi kender mest til, har fortrins- 
vis vceret saadanne, der forstod sig 
allerbedst paa deres egen Politik og 
paa Fremme af egen Velfcerd.

T il Allindegaarden i dens forlcengst 
forsvundne Lkikkelse har Bkcend af 
B ille-51cegten gennem flere hundrede 
A ar vceret nsje knyttet.

D g for at give en lille Forestilling 
om de Bkcend, der til forfkellige 
Tider har raadet her, fkal vi for
tcelle lidt om kenne Llcegt.

Bille-ALtten har i Bkodscetning til
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saa wegen anden danfl Adel sin Rod. 
langt tilbage i Historien. Dr. phil. 
Nkollerup har i sin omfangsrige Bog 
„Bille-Aktten" fremdraget en Rigdom 
af Trcek og Skildringer til Belysning 
af denne Slcegts Forhold til Landet.

Slcegten er meget gammel. Af en 
y tring  hos Saxo om, at de B ille r ,  
Brokker og Bugger var mcerkelige 
Nkcend paa Fridle den Snares Tid 
(omkring (Lhrifti Fodsel), har en gam
mel Skribent draget den Slutning, at 
allerede den Gang havde Billeflcegten 
gjort sig bemcerket. Dr. Nkollerup 
tror dog itke paa denne Forklaring. 
Derimod mener Han, at Slcegten 
stammer fra omkring A ar 800.

Sagnet fortceller dertil, at i den 
for ncevnte Thsrnehsj flal der ligge 
en hovding af denne Slcrgt, „Thsrne 
Bille", begravet. N u flal dette dog 
ingenlunde gives ud for H is to rie  
T hi det er vist mere end muligt, at 
hsjen som Folge af sin Bevoxning 
har faaet Navnet Tornehsj eller 
Tjornehsj, og en senere Tid har med 
mere Sans for det dramatifle end for 
reelle historifle Aendsgeruinger faaet
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cendret dette til at vcere Navnet paa 
en Person. Bken lil det h e ll  umu- 
lige tsr det Heller ikke regnes, at der 
virkelig künde ligge en gammel Bille 
begravet. I  saa Faid lader vi Ham 
hvile i Fred.

klllindegaarden, som er en af Bille- 
cettens gamle Äorgtsgaarde, stammer 
fra den herremandstiü, der paafulgte 
Valdemarernes Tid. De Hundredaar 
derefter viste jo, som oste i denne 
Lkildring fremhcevet, Bondestandens 
Tilbagegang. L n driftig INand af 
5 lcegten samler da Io rd  sammen, og 
mellem klarene 13— ^ 0 0  er klllinde- 
gaarden opstaaet som hovedgaard.

klllindegaarden var i de urolige 
Tider ingenlunde til Stadighed i 
Slcegtens Lje. Gmkring klar ^ 00, 
fra hvilken Tid m an har de forste 
fikre Lfterretninger om Gaarden, 
tilhorte den et Bledlem af Llcegten 
Lunge, en paa den Tid og i det 
folgende hundrcdaar meget rig Llcegt, 
hvis Bkedlemmer bl. a. ejede en forlcengst 
nedlagt hovedgaard i Broby, en do. 
i Skovss og forsvrigt Gods rundt om i 
Landet. T il denne Slcegt Hörer Blcend,
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soni stob Valdemar kltterdag meget 
ncer. klar ^400 folgte k ln d e rs  
G lu fse n  k u n g e  alt sit Fcedrenegods 
i klllindemagle By til B ifkoppeder 
I e n s e n  k o d eh a t i Roskilde. Ros- 
kilde Bispestol samlede fig i den for 
Gejstligheden betydningsfulde Tid 
mellem Valdemarerne og Erik af 
Pomm ern merglige Rigdomme Landet 
over. NIen denne Nland var fsrst 
og fremmest verdslig set Aronen en 
yderst trofast Nland. Han var vist- 
nok den forste af de Rigets gode 
Nkcend, der stod trofast ved Dronning 
N k a rg re th e s  Lide gennem en lang 
Rockte klar, ikke mindst som hendes 
financielle Raadgiver og virksomme 
Ltotte. Godset i klllindemagle har 
aabenbart spillet en Rolle i Hans 
Bestrerbelser for at samle Aronens 
Gods saa meget som muligt. Rime- 
ligvis som Lrstatning for andet Gods 
udfksdede Han det umiddelbart efter 
Gvertagelsen til Uannik N ie ls  
B ille . Samtidig havde andre Nkcend 
af Billeflcrgten faaet Gods i klllinde
magle, og der synes opstaaet Stridig- 
heder mellem Slcegtensforflellige Grefte.



205

1420 ksbte nemlig Erkebisp p e d e r  
Lykke Gods i Allinde af Fru A ir
stine Bydelsbach. peder kykke var 
5on af I o n  Bille til 5olbjerg, men 
havde antaget sin Bloders Slcegts- 
navn. Han horte ogsaa til sin T ids 
fremragende Politikers, idet Han ledede 
Forhandlingerne angaaende Erik af 
Pomm erns Formarling med prinsesse 
Filippa af England. Stridigheder 
vedEjendomsoverdragelser synes imid- 
lertid at have vanskeliggjort Forret- 
ningerne for Erkebisp peder og Fru 
Airstine; i hvert Fald maatte Aong 
Erik selv trcede til, og i 1450 til- 
dsmte Han Hr. peder Godset. T o 
A ar efter er Fru Airstine ogsaa 
faldet til Fsje; thi da udsteder hun et 
Brev til alle sine Vornede (Bonderne) 
i Allindemagle, hvori hun paabyder 
dem at „höre og svare" til Erkebisp 
peder, hvem hun har tilfksdet alt fit 
Gods dLr.

Da Erkebisp peder som gejstlig 
Bkand ikke künde efterlade sig lovlige 
Arvinger gik Godset over til B e n t 
B i l le  i Aaret 1H36. D g forst med 
Ham er det, at Allindegaarden op-
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hojes til at blive e n h e rre b o rg , idet 
inan mener, at det er Ham, der har 
opfsrt den Gaard, af hvilken de svage 
Spor endnu findes.

Dr. Bkollerup fkriver herom i fit 
vcerk:

Den mcegtige Billecet har i Virkelig- 
Heden vceret noje knyttet til klllinde- 
magle, der staar som 5ymbolet paa 
og det forste Udtryk for den Gnighed 
og Slcegtsfolelse, der gjorde Billecetten 
faa stcerk og lagde Gründen til dens 
B lagt og Sndflydelse.

klf Borgen findes der nu — hedder 
det videre — kun ringe Spor tilbage. 
Dr. Henry petersen har dog paavist 
dens Beliggenhed. Borgen laa paa 
Io Holme i kort klfstand fra det Nces, 
hvorpaa Airken ses at vcere bleven 
bygget. Medens den stsrre Holm 
nu er helt optaget af huspladser, ses 
den mindre tcet sstenfor den som en 
overplojet, meget lav, omtrent cirkel- 
rund Tomt, 56 Fod i Tvcermaal. 
Graven rundt om er tydelig og 
Grundsten fkal vcere opgravede. D 
Üllindemagle Airke fandtes endnu i 
INidten af det ^9de klarhundrede et
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Glasvindue, i hvilket var indbrcendt 
Bent Billes og hustru Fru Ingers 
Navne.

Bent Bille, der boede paaSolbjerg 
ved Slagelse, skabte Grundvolden for 
Billeflcegtens Rigdom^ det hedder om 
Ham, at Han ikke deltog i Politik, 
men i des storre Udstrcekning forvaltede 
og formerede sit Gods, og i saa hen- 
seende ffaanede Han ikke dem, Han 
havde R?agt over. Hans Navn 
fandtes under Skjoldfrisen i Ringsted 
St. Bendts Airke, og Han menes at 
vcere begravet der.

Gfter Bent Billes Dod overtog 
Sonnen T o rb e n  B i l le  Gaarden. 
Han var en ikke mindre ihorrdig 
Godssamler end Faderen, hvad Han 
ikke arvede eller ksbte, giftede Han sig 
til, og da Han var gift Io Gange og 
rigt gift, saa kan man forstaa, at det 
efterhaanden maatte blive til noget. 
Det blev ogsaa til noget, baade hvad 
Born og Gods angik.

Han boede paa Flllinde; men Han 
ejede foruden Soholm, Skullerupholm, 
Svanholm og Ggede. Han handlede 
ustandseligt med Bondergods, og Han
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laa jcevnligl i Strid med den svrige 
Slcrgt. Kun naar Slcegten blev an- 
grebet udefra, stod den sammen.

Gods havde Han nok af, selv om 
Han aldrig selv solle, at Han havde 
nok. L n  saa rig B land blev selv- 
fslgelig en mcegtig Ridder, og ^ 5 0  
blev Han dertil Lensmand paa 
Äbrahamstrup sIcegerspris.)

Han deltog ogsaa i enkelte diplo- 
matifle Sendelser; men Politik var 
«llers ikke Hans Fag. Dertil havde 
Han for meget om Brene.

h r. Torben var dog saa meget P o li
tiker, at da Lrik af Pommern kom i 
Slrid med den danffe Adel, holdt 
Han den gaaende til to Sider, indtil 
det blev indlysende, at Adelen var 
den stcerkeste. S aa valgte h r. Torben 
fit P a rti og flmtede fig til Köngens 
Blodstandere.

Han var rig paa Gods og rig 
paa B o rn . Han havde ^  Born 
med sin anden Kone, Sidsel Lunge, 
og fra disse ^  nedstammer de fol
gende Biller.

L n  af Hans Dstre var den billed- 
skonne Lisbeth Torbensdatter, der var
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trolovet med Herluf Gsve, og sorn 
for sin Lksnheds Lkyld ncevntes 
„D an m ark s  B lo m st."  M en i 
hvad nu Aarsagen har vceret: ung 
herluf forlod fkon Lisbeth for at 
tage hendes ^rcenke, Margrethe Bille, 
til ALgte. Dette uedbojede den unge 
sksnne Io m fru  paa Allinde saa 
dybt, at hun brod med denne Verden 
og gik i Uloster.

Ubersrt af alt, der angik hjem og 
Politik fortsatte Hr. Torben sine 
Ddrcetter. Gndnu saa sent som i 
1464 — Han dode i 1465 — gjorde 
Han en betydelig Forretning, idet Han 
mageskiftede en Del Gods i Fuglede, 
Uggerlose og Bregninge for G s tru p  
By, der derigennem kom ind under 
Allinde.

Da Han den 25de November 1465 
— mcrt af Gods og Dage — var 
stedt til hvile i Antvorskov nu for- 
lcengst sammensunkne Alosterkirke, 
log Hans trofaste Vio, Fru Lidsel, 
der havde fodt Ham Hans 14 Born, 
Styret. G g bun overlevede Ham i 
ncesten 40 Aar, idet hun fsrst dode 1503.

M en 5lcezten voxede i Frodighed
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og Belmagt. Lfter at Fru Sidsel 
havde siddet Gnke paa Kllindegaarden 
indtil ^ 8 2 , overtoges denne af Rigs. 
raad S te n  B ille , hendes yngsteSsn. 
Hans Navn er fortrinsvis knyttet til 
Skaane, i hvilken p rovins Han var 
kandsdommer. Bken at Han ogsaa 
har vist Kllinde sin Interesse, frem- 
gaar deraf, at Han faa K ar fsr sin 
Dod lod Kllindemagle Airke udbedre, 
det gamle Aor nedbryde og Skibets 
Vcegge forlcenge. Han var to Gange 
gift og havde ialt 20 Born, men 
som et Vidnesbyrd om Tidens 
mangelfulde Barnepleje kan anfsres, 
at kun de ^ overlevede Forceldrene. 
Hans anden hustru var Fru Bkar- 
grethe, og sammen med hende hviler 
Han i B ram  Airke i Skaane. Mg 
som det var den Tids Skik fortceller 
de Dode selv paa deres kigsten: 
Siden dode vi hen af Klderdoms

Mön,
i B ram  da hviler sig nu vore Ben 
og Sjcelen i Lngleflare.

Med Sten Billes Ssn, L la u s  
B ille , der nu overtog Kllinde sam
men med flere andre Gaarde, staar
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flcrgten af en helt anden Slags end 
de for ncevnte. Ester at Slcegten nu 
har naaet stör B iagt og Rigdom, 
kaster den fig over Politiken. E lans 
Bille og Hans Broder, Erkebisp 
Torben Bille i Lund, stod i de urolige 
Tider i Danmark, da Nyt og gam 
melt brsdes voldsomt, Side om 
Side.

Han var Kong Christian den 
Andens betroede B land under Aam- 
pene mod Svenskerne, og i svenske 
Smcedeviser fra hin Tid paastaas 
det endog, at det var Ham, der bar 
Boddeloxen frem ved Blodbadet paa 
Stockholms Torv. Bien efter at den 
danske Ade! havde brudt med C hri
stian den Anden, fulgte Han sine Fceller 
og sluttede sig til den ny Aongelinje. 
Reformationen kom Ham og Hans 
S lagt paa Tvcers, men de forstod at 
indrette fig efter Tidens Behov og 
beholde derer indflydelsesrige Stillinger 
i State». Han efterlod sig ved sin 
Dod uhyre Rigdomme.

Sndenfor vore Lkildringers Ramme 
spiller Han ingen stör Rolle. Som
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den Arigens og politikens M and 
Han var, fcerdedes Han ustandseligt i 
Lendelser, eller Han sad som Aom- 
mandant paa Fcestninger for at maale 
Alinge med Fjenden.

Gt jcevnt og virksomt Liv paa 
gammeldags herremandsvismed Jag t, 
Drik ogDobbel sammen med Naboerne 
har Han ikke hast Tid til.

Allinde har nceppe set meget til 
Ham. Dog vides Han at have sk affet 
G a a rd e n  B irk ere t, en Begivenhed 
af ikke ringe Interesse, som vi der- 
for skal dvcele lidt ved.

F ra gammel Tid var Iu r is -  
diktionsinddelingen, som vi tidligere 
har Hort, Herrederne, hvis overste 
Domsmyndighed var Herredstinget, 
der sammensattes af Herredets bosatte 
fribaarne Mcend. Dver Herreds- 
tinget stod Landstinget, af hvilke der 
var tre i Danmark, nemlig i R in g , 
sted for Ljcelland, Lolland, Falster 
og Moen, i Lund for de skaanske 
provinser og i Viborg for den jyfke 
halvs. p a a  Landstinget droftedes 
offentlige og private gnliggmder, 
derunder scerlig Retsstridigheder. Men
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indenforHerrederne opstod efterhaanden 
de saakaldte B irk e r. F ra oprindelig 
at have vceret en scerlig Aobstad- 
rettighed gik det med Udelens voxende 
Indflydelse over til at blive en h e rre - 
g a a rd s re t t ig h e d . For Aobstaden 
betod Tildeling af Birkeret i celdre 
Tid et vigtigt p lu s  i Betydning. 
Birkeretten betegnede nemlig, atB yen 
eller Distriktet sik sin scerlige Rets- 
forfatning og Iurisdiktionsret. Den 
Dag i Dag vidner talrige Navne 
paa Birker om, at i Adelstiden er 
Retligheden overgaaet til herregaardene, 
exempelvis Lkjoldencesholm og 5 ven- 
strup Birker. Bregentved-Gisselfeld 
Birk etc.; af Midtsjcellands Byer har 
Loro Haft Birkeret, fikkert oprindelig 
som Folge af, at Rlosteret har faaet 
kenne Ret.

Ällindegaards Birk existerer jo som 
bckendt ikke mere. Gaardens senere 
Forsvinden har selvfolgelig vceret be
stemmende i saa Henseende. Bken 
det er et vidnesbyrd om klllinde- 
gaardens Betydning i sin Tid, at 
T laus Bille har faaet knyttet en saa 
vigtig Rettighed til sin Borg. Den
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tigere bleven INidtpunktet for Biller- 
nes midtsjcellandfke Besiddelser. (Llaus 
Bille dsde 1558.

Hans Ssn, J e n s  B ille , var den 
sidste Bille, der ejede klllindegaarden. 
Dgsaa Han var mere Uriger og P o 
litiker end Iorddrot. Han deltog r 
det störe Tog til Ditmarfken, og vav 
fiden kensmand paa Gotland i en 
lang klarrcekke. Forst 1571 vendte 
Han tilbage til det egentlige Danmark. 
Han fslte sig imidlertid stärkere knyt- 
tet til Familiens störe Godser i Lkaane 
og bortbyttede i 1575 klllindegaarden 
til Aronen mod Vrejlev Uloster i 
Borglum herred. Han dsde samme 
klar.

Gmkring A ar 1600 har klllinde 
altsaa antagelig udspillet sin Rolle 
som hovedgaard. D g den Lkiften, 
som vi saa ofte har lagt Bkcerke til, 
fuldbyrdede sig ogsaa her, idet kll- 
lindegaardens Mörder, efter at vcere 
bleven Arongods, udstykkedes t i l  
Fcestegods under Lkjoldnees Len. 
Dermed var den naturlige historifke 
Udvikling fuldbyrnet. Det gamle
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beklageligvis fluide senere andre Arcef- 
1er komme lil a t scrtte deres Stempel 
paa dette Afsnit af midtsjcellandfl 
Landsbyhistorie.

Da Ä l̂linLemagls 6aarLe 
forsvanäi.

Gennem omtrent 200 Ä ar delte 
L^llindemagle Bymcend A aar med de 
ovrige Skjoldnoesholm Bonder. Stavns- 
baandslosningen var for dem som 
for andre Bonder en Genrejsningens 
Tid, et varsel om nye Tider. p a a  
det gamle Udstykningskort fra ^805 
ses klllindemagle By at have om- 
faltet Gaarde foruden talrige huse, 
deraf en Del med Io rd . Den an- 
seelige Bondeby, der laa sammen- 
bygget, havde 3 Gadekcer. Gaardenes 
Stsrrelse vexlede fra 53 til 96 Tdr. 
Land efter Gördens Beflaffenhed. 
Den storste Gaard var paa godt 96 
Tdr. Land, af hvilket meget var daar- 
lig Io rd , hvad Skistebetegnelser som 
„Skidenkrukke", Bkosestensagre, Brede- 
stensagre osv. vidner om.

Bken kun ganfle faa Flar efler
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Udfkiftningen Iruer en alvorlig Fare 
klllindemaglesFremtid somBondeby*).

Den dybere liggende Flarsag til 
Allindemagle Bys triste Skcebne laa 
saa langt tilbage som i Frederik den 
Fjerdes Tid. Frederik den Fjerde var 
jo en M and, der baade forte Urige, 
foretog dyre Rejser og havde andre 
kostbare passioner. Han kendte der- 
for til pengeforlegenhed. M en Han 
havde den Fordel fremfor andet 
Godtfolk, at Han künde betale egne 
Gceldsposter med Udstedelse af Rettig- 
heder for Areditor. L n  af Frederik 
den Fjerdes Fordringshavere var 
Grev F erd . k l n t o n  Dannesk jo ld .  
Med Ham, der i 1720 havde kobt 
Skjoldncesholm Gaard og Gods, 
affandt Uongen sig ved at göre 100 
Tdr. Hartkorn Bondergods til fri 
Hovedgaardsjord.

Grev Danneskjold benyttede sig 
imidlertid ikke af denne Ret; Hans 
Enke var en for sin Tid meget for- 
ständig og fordomsfri Avinde, der

*) Afhandlingen „De SkjoldenceSholm 
Bonder", „Ringsted Folketidende" 1905, 
Nr. 141 og folgende.
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indsaa, at Bondernes A aar fsrst og 
fremmest maatte bedres, og som gjorde 
meget for Gplysningen. l?i stal 
fenere höre ncermere om hendes Fcerd. 
Nken efter at Godset var folgt til 
Neergaarderne, tog Sagen en anden 
Vending. Disse var ogsaa scerdeles 
dygtige Folk. Nken deres Dnteresser 
gik i en noget anden Retning. Liter 
Stavnsbaandslssningen er det ikke 
uforstaaeligt, at der i Herremands- 
kredse raadede dulgt Nkisfornojelse i 
Retning af, at nu var der gjorl nok 
for Bsnderne.

Ved forrige Hundredaarsfkifte var 
Nllindemagle By i Nkajor Neer- 
gaardsLje, og Han fremdrog i ^8^2 
det gamle Skadeslssbrev som Frederik 
den Fjerde i ^ 2 0  havde udstedt til 
Skjoldncesholms davcerende Ljer.

Han snfkede at gsre de derigennem 
givne Rettigheder gceldende overfor 
N l l i n d e m a g l e  B y . Nllindemagle 
omfattede den Gang ^  Gaarde og 
28 Hufe med og uden Io rd . Neer- 
gaard snfkede nu at nedlcegge de ^  
Gaarde og samle deres I o rd  under 
en ny Hovedgaard. T il Gengcrld
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vilde Han tage Io rd  fra de andre 
Gaarde og deraf udlcegge 11 nye 
husmandslodder, for al Befolknings- 
tallet ikke fkulde forringes.

(Ln Fremgangsmaade af denne klrt 
syntes imidlertid at v<2re i saa af- 
gjort Modstrid mod den kland og de 
Tanker, der havde raadet i de Be- 
skemmelser, som Lnkegrevinde Danne- 
ikjold Hände udstedt i 1A70^ og i 
hvilkeIorden fluldebevaresfor Bonde- 
bruget, at klmtmand S t e m a n n  i 
Soro ncegtede at anbefale M ajor 
Neergaards klndragende til Rente- 
kamret.

M ajo r Neergaard var en klog 
Diplomat. Han lod Sagen hvile i 
hele 15 klar, og da den paany i 
^827 blev rejst, var Stillingen en 
an den. Der var en konstitueret klmt- 
mand, der ikke synes at have hast 
Aendfkab til det Dannefljold'fle 
Dokument. Tilmed havde Neergaard 
forringet fit klndragende til kun at 
omfatte 5 Gaarde, og til Gengceld 
lovede Han at udlcegge 10 Hufe med 
^ord. Dette klndragende anbefaledes 
af den konstituerede klmlmand.
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Hvad der videre er sket, ligger del- 
vis i Marke. Aun Gnderesultatet 
skinner med en fkarp G lans over de 
Tilfceldigheder, der künde komme til 
at raade under Lnevcelden. D 1831 
fik Neergaard ikke alene fit Andragende 
bevilget, men Arcefter, der i Mellem- 
tiden m aa have vceret i Virksomhed, 
havde endog stemt Rentekamret saa 
gunstigt, at dette nu gav Tilladelse 
til at inddrage 100 Tdr. Hartkorn 
^cestegods — saaledes som det var 
onfket i 1812, men frafaldet i 1827. 
Rentekammeret i 1831 gik lige paa- 
tvcers af sin egen Afgorelse i 1812. 
Dette blev Allindemagle Bondebys 
Lkoebue. Medens tidligere Gaarde 
og Huse broderligt havde ligget ved 
Hinandens Lide, blev Gaardene efter- 
haanden rsmmede og nedbrudte. og 
i deres Lted opstod 2 Tdr. tan d s 
Fcestehuse.

Allerede 1830 var de 10 af Byens 
1H Bondergaarde nedlagte. Vg nu 
er der kun en eneste tilbage.
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2(ongsliuM i haralä-ieä.
I  et tidligere Bfsnit af disse 

Lkildringer, betitlet „Haraldsted, Knud 
Lavards Helgensted", har vi Hort om 
den g a m l e  K o n g s g a a r d ,  der har 
vceret ved Haraldsted Kirke.

Mm denne Kongsgaards Lkcrbne 
kan man ikke udtale sig med fuld 
Sikkerhed.

M en helt forbi Midien af det s7. 
Hundredaar ncevnes den som Vpholds- 
sted for Konzerne, naar de er paa 
Rejse. Mm Udviklingen af dens 
Lkorbne efter er der ikke Ned-
skrivrren af disse Linier noget bekendt.

Derimod foreligger der nogle inter
essante Breve, vexlede mellem Lens- 
mcendene paa Ringsted Kloster, under 
hvem Gaarden sorterede, og Köngens 
Gmgioelser. Disse Breve giver Bi» 
drag til Forstaaelse af, hvilken Rolle 
Karaldsted Kongsgaard i sin Tid har 
spillet.

Denne Gaard, eller som det senere 
kaldtes: „Kongshuset", har efter Dp- 
lysninger af Molbech i Hans „Ung- 
domsvandringer" antagelig ligget
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paa pladsen mellem Airken, Lkolen 
og prcestegaarden.

ved forrige Hundredaars Begyndelse 
stodte man nemlig ved Udqravninger 
paa en gammel 5tengrund, der del- 
vis anvendtes til Bygning af prceste- 
gaarden.

M an  mente den Gang fsrst, at 
det var det bersmte Anudskapel, men 
senere er det jo ved Henry petersens 
^und af de endnu vcerende Ruiner 
godtgjort, at dette Aapel laa et hell 
andet 5ted. Professor lvorsaae, der 
afssgte Ringstedegnens Middelalders- 
M inder i Midten af halvtredserne, 
var da ogsaa strax paa det rene med, 
at der her kun künde vcere Tale om 
Aongsgaarden.

v o r  celdre Historie ncevner gen
tagende A o n g e n s  H a ra ld s t ed  for 
at fkelne det fra andre Byer med lig- 
nende Navne (harrested i vestsjcelland 
og harrestedgaard). valdem ars Sejrs 
Iordebog ncevner udtrykkeligt „det 
kongelige Gods i Haraldsted".

Dette kongelige Gods har endda 
for en Tid tilhort de schwerinske 
Grever, idet valdem ar 5ejrs tredje
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Son, T h r is to f fe r  den Forste, i 
^253 pantsatte „de Gods og huse i 
Haraldstadt" til Grev G u n c e lin  af 
Schwerin, sorte Grev Henriks Broker, 
for den af Ham i Aampen mod her
tug klbels Born i Sonderjylland 
ydede Underststtelse.

Aunde vi gaa saa langt tilbage i 
Tiden, vilde vi altsaa paa Haraldsted 
Aongsgaard finde som Foged en 
Mecklenburger — ja, hvem vSd, 
maaske en af de Mcend, der havde 
vceret med til at forberede Aong 
Valdemar Sejrs Nederlag.

Der er ingen Tvivl om, at i kom
mende urolige Tider har Murene om 
den gamle Aongsgaard mere end Sn 
G ang vceret Skcerm for Aongernc, 
der jcevnlig befandt sig paa Rejse 
mellem Landsdelene.

v i  vSd imidlertid intet derom — 
endnu! Maaske den i vore Dage 
saa indgaaende historifke Forffning 
senere vil finde nye interessanle Bi- 
drag.

B t Christian den Fjerde' har flaaet 
fig til Ro i Haraldsted ander sine 
Rejser fremgaa flere Sieder af Hans
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egenhcendige Gptegnelser. Natten 
mellem den 3die og 4de Februar 
t 6 t9 boede Aongen saaledes i Harald
sted paa Rejsen mellem Äntnorflov 
og Aobenhavn. G g senere samme 
N ar noterer Han for et Gphold i 
Haraldsted, at Han til Nffled gav 
Avindfolkene (formentlig det koinde- 
lige Tyende) 5 Gylden og Aokken s 
Gylden. Nndre beromte Nlcend har 
ogsaa gjort Gphold her. E t Uddrag 
af et gammelt Regnskab indeholder 
folgende Poster:

27. Duli s647 ankom Äntvort 
flov Au fl, som havde a g e th a n n i-  
b a lS e h e s te d  (den fra Danmarks- 
historien bekendte Politiker, C hri
stian den Fjerdes Svigerson, Vice- 
konge i Norge), til Haraldsted.

s2. November s6^7 er opstaldet 
Niels Trollrs 4 Aurheste, som agede 
den oldenborgfle Gesandt fraR os- 
kilde til Haraldsted.

7. December er opstaldet Hans 
fyrstelige Naade Hertug Frederiks 
(Frederik Len Tredje) hefte, der 
Hans fyrstelige hojhed rejste fra
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Aobenhavn til Holsten og laa en 
N at over i Haraldsted.
G m  U o n g sh u se ts  Beflaffenhed 

ved vi ikke megen Besked. Ulen en 
Begivenhed, som er indtruffet i 162^ 
giver os dog nogen Underretning. 
Ncevnte A ar nedbr^rndte n em lig  
p rc e s te g a a rd e n  i H a ra ld s ted , og 
i  denne Anledning modtog kens- 
manden paa Ringsted Uloster, A xel 
U rne, en Lkrivelse fra Christian den 
Fjerde, i hvilken det hedder:

„Lftersom prcestegaarden udi 
harrested udi dit ken ved skadelig 
lUdebrand for nogen Tid fiden er 
bleven afbromdt, da er vi naadigst 
tilfreds med, at Du af Dit Lens 
underliggende 5 kove maa lade 
Sogneprcesten der sammesteds be
komme saa meget Tsmmer, som 
vi! vcere Ham fornsdent til Hans 
egen Bolig, og vil vi, at Du lader 
Uirkeladen dersammesteds saaledes 
opbygge og reparere, at vi derud- 
inden kunne have vores Natteleje, 
uaar Lejligheden sig saaledes be- 
giver, at vor Vej derheden hcender 
stg at falde, hvilket Du saaledes
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have Dig til Regnflab at lade fore.
Dermed etc. — Kafnice, den 26.
Avgust 1621."

Aong (Lhristian den Fjerdes In te r
esse for alt, hvad der angik Bygnings- 
foretagender belyses ogsaa af dette 
lille Trcek. klt der foruden ved 
prcestegaarden er foretaget andre 
Bygningsforanstaltninger synes at 
fremgaa af, at der i Ringsted Alosters 
Regnflab for 16H7 narvnes baade „de 
tvende Nyhuse" i Haraldsted og „det 
ny Rskken". Der gamle Rongshus 
har efter dette at domme ikke mere 
kunnet tilfredstzille Fordringerne ril 
denne, en nyere Tids mere storslaaede 
Rejseliv.

I  165 .̂ ses der at have vceret fort 
ret indgaaende Forhandlinger om de 
Foranstaltninger, der maatte vcere at 
trceffe i Haraldsted. Beklageligvis 
foreligger der kun et enkelt Brev ril 
Belysning af dette Forhold. Dette 
Brev er flrevet af J o rg e n  Leefeldt, 
der var Lensmand paa Ringsted 
Uloster paa Lvenflekrigens Tid, og 
som i et Brev til Frederik den Tredjes
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Gversekretcer omtaler „den ny Byg- 
ning i Haraldsted" saaledes:

„ Efterdi kongelig Nkajestcet vil 
have sit Gemak i det ny h u s  ud 
mod Byen og derfor vil have 
Aokkenet paa et andet Sted, ikke 
saa narr ved samme Gemak (som 
nu er ordineret efterden hojlovlige 
herres Nkening til Borgestue) som 
det nu er, da vil Aokkenet flyttes 
og anordnes i den an den Ende af 
porthuset, som nu er Stalden. G g 
dermed haver man da ingen S ta ld ; 
thi Stalden kan Heller ikke vcere saa 
narr Hs. kgl. Najestcets Gemak. 
hvorfor mig synes, at da vil vcere 
fornodent at lade bygge et andet 
po rthus fra Airkegaarden og ned 
til Stalden, hvor der kan gores en 
Stald. Mg de scette ind et Tabulet 
paa det porthus, som nu staar, 
hvori Hs. N!aj. Sengekammer kan 
blive. G g vil der afbrydes 
tvende Fag af prcestens Forlade 
(fordi pladsen falder ellers for 
sncever), som hannem da m aa be- 
vilges Tommer at bygge igen et 
andet Sted. — N u vid jeg ikke,
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hvad Hans kgl. Majestcets naadigste 
Villie herom vil vcere, saavelsom 
om at lade scette 5 Fag h u s  til 
del gamle Aongshus for at bygge 
pladsen ind og faa togementer 
nok. Ie g  haver fortovet hermed 
indtil nu atsporge, formedelst man 
haver fort Tidender hid om, at 
kgl. Rkaj. havde en Rejse for 
herigennem ad Jü tlan d  (Iylland) 
og Holsteen, og formente da bedst 
paa Ltedet det at kunne vife og 
faa bedst Resolution og 5 v ar der. 
paa, naar h . LNaj. var selv narr
Darrendes paa samme Lteder."
Det er ikke os bekendt, hvad der er 

blevet Resultatet af disse Forhand- 
linger.

Forskellige Ting künde imidlertid 
tyde paa, at de planlagte omfattende 
Byggeforanstaltninger ikke er blevet 
til noget.

p a a  dette Tidspunkt (^65H) ncermer 
vi os ogsaa stcerkt den ulykkelige 
Arigstid.

^ire K ar efter blev Haraldsted som 
de ovrige midtsjcellandfle Byer hjem- 
ssgt af Lvenfkerne.
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INedens T a r l  G u s ta v  havde sit 
hovedkvarter i Ringsted, opholdt 
Han fig nagle Gange i Haraldsted, 
om hvilken der ogsaa ved denne 
Lejlighed af danfle Aommisscerer, der 
efter Arigen udsendtes for at vurdere 
Skaden, brugtes Belegnelsen „Aongens 
Haraldsted." De samme Aommisscerer 
giver forsvrigt i deres Dndberetning 
G rd for de hsjlydte Besvarringer, der 
lod fra den sjcellandfle Bondebefolk- 
ning ooer de svenske Loldaters 
plyndringer, da de, efter at Alarmen 
paa Aobenhavn var asflaaet, trak 
sig Vestpaa gennem Landet.

Der er en ikke ringe Zandsynlighed 
for, at Aongshuset i Haraldsted ved 
den Lejlighed har faael sin Bekomst 
og er derefter bleven en almindelig 
L^ondegaard.

SkjolLnoes.
äkjoldnces er et klangfuldt dansk 

Navn.
ökjold leder Tanken tilbage paa 

Vltidssaga, til et af de smukkeste 
Sagn i denne: — „hvor ingen hegner, 
kun Torne gro."



229

Dg Nces som den körte og flutkebe 
Betcgnelse for Düben eller Lanb- 
tungen, berskyder fig udiZoen, giver 
i ganske scerlig Grab, naar bet knyttes 
til Lkjolb, et formfulbt bansk Navn.

Dets Gprindelse kenber vi ikke. 
NIen benne ligger langt tilbage i 
Tiden. N u er ber intet tilbage af 
den fordums herreborg; kun hojninger 
i ^orbsmonnet, ber bcerer Navnet 
„ölotsbanken", men i hvilke ber ikke 
gives ^ten paa Slen. Flt bet fkulde 
have Navn af Aong Skjolb er lidet 
sandsynligt, snarere beiyder bet fljold- 
sormet Nces.

Forste Gang bet trceber ud af 
historiens INsrke er i be urolige 
Tiber omkring V a ld e m a r  N lte r-  
bag s Tronbestigelse. V or Historie- 
undervisning giver os nceppe til- 
strcekkelig klart en Forestilling om de 
ulytkelige Aaar, hoorunder den danfke 
Befolkning den G ang levebe, kuet af 
tyfke herrer, ber sab paa en Mcengde 
af Borgene Landet over.

Del var den Gang Danmarks 
Äige kun omfattede ^25 Avadrat- 
mile. Disse Ggne saa den usle Aong
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Thristoffer den Anden i Hans sidste 
Tid. I) Ringsted msdtes Han ^Z26, 
efter sin Tilbagevenden fra en Flugt 
fra Land og Rige, med en Del af 
sine Nkodstandere og pantsatte vcek af 
Resterne af Danmarks Rige. ^332 
endte Hans usle Saga. Iy llands 
Historie i de klar staar stcerkt fremme 
i Lyset som ^slge af Niels Lbbesens 
Bedrift. D Virkeligheden var vor 
kandsdel i ikke mindre Grad hcerget 
af Datidens Ulykker.

S  klarene, da Riget var uden 
Aonge og et godt Stykke Tid derefter, 
var S k jo ldnces saaledes i hol- 
stenernes hcender. L n Holstens! hov- 
ding har siddet paa den stcerke Borg. 
Hans Lejesvende har gjort Lguen 
usikker og vceret en stadig Uro og 
Plage for den underkuede Bonde- 
befolkning, der — saavidt den har 
gjort sig Tanker — maatte fksnne, 
at Danmarks Dage var omme.

Ulen det blev jo a l te r  Dag, om 
end det blev blodig Dag. holstenerne 
vilde ikke rykke ud med Borgene, som 
de havde faaet i pan t, selv om Uong



Valdemar stod med pengene i 
Haanden.

D klaret ^3^3 gik Arigens tzvirvel- 
storm Gang paa Gang over Sjcel- 
land. Del var i hint klar, at klbbeden 
i 5 oro Uloster gjorde störe kln- 
strcengelser for at faa Tilladelse til 
at flsjfe saavel pedersborg Airke, 
som Bakken. hvorpaa den ligger. 
da den ellers künde blive et Tilholds- 
sted for holstenfke Ufcerdsmcend og en 
Trusel rnod det velhavende Aloster.

Niedens Aong Baldemar gjorde 
sig störe kln strcengelser for at erobre 
de faste Borge ved Uysterne som 
Aalundborg Slot, Taarnborg ved 
A orssr o. fl. har 5kjoldnces Haft Fred 
i sin forholdsvise Skovensomhed. 
Skont Aong valdem ar gentagende 
Gange var i Ringsted og valgte denne 
By som Udgangspunkt for sine m itt
lrere Foretagender, synes Skjoldnces 
at have ligget uantastet. Nluligvis 
har det vceret saa fast, at det ligesom 
de for ncevnte storre Borge har 
krcevet en Hel Arigsmagts Ncer- 
vcerelse.

I  udbrod imidlertid nye
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voldsomme Rampe mellem Rong^ 
Valdemar og holstencrne paa 5jcel- 
land. Ln Mcengde midtsjcellandske 
kandsbyer vides at vcere gaaet op i 
tuer, og Ringsted udplyndredes.

I  det derpaa folgende klar synes 
Valdemar kltterdag at have foresat 
sig at ville rense Ljcellands Ind re  
for de ubehagelige Gcester. peders- 
borg, som ganfle rigtigt var bleven 
benyttet af Fjenderne som et fast 
Punkt, blev erobret; og a lle  L jcrles 
D ag  ^5^6 tog  V a ld e m a r  k ltte r- 
dag med s to rm en d e  h a a n d  
Lkjoldnces, hvis holstenfke Befidder 
ikke godvilligt havde villet lade sig 
udlose.

Det er formentlig det sidste faste 
Punkt i det nordlige og midterste 
Ljcelland, der dermed er gledet ud af 
de Fremmedes Besiddelse. Thi 2 klar 
efter vides dct, at hele Ljcelland var 
i Valdemar kltterdags Besiddelse. 
Da (^5^8) havde Rongeriget Dan- 
mark en Ltorrelse af ^50 Rvadrat- 
mile. C)g det var netop klaret efter 
at Kong Valdemar paa et INode i 
R ingsted , til hvilket Han havde
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indbudt tandstabets kldel og Be- 
fuldmcegtigede for Aobstadborgere og 
kandalmue godtgjorde, at Han af de 
Skalier, de enkelte provinser havde 
ydet, havde anvendt 50,000 M ark 
Sslv (9 M ill. Ar.) lil Jndlosning af 
panlsatte Slotte og kandstaber samt 
dertil 0̂.000 M ark (3 M ill. Ar.) af 
egne Midier.

Siden Skjoldnces i ^3H6 kom paa 
danfke Hcender, har Cysten ikke redet 
sine Hefte til Bands i valsolille Sol 

N aar den forste Besidder, der 
ncevnes efter Erobringen, er Bcebneren 
p e d e r  N ielsen  Icernskceg af en 
gammel sjcellandst Slcegt, er dette ikke 
utroligt saasom peder Icernskceg ofte 
ucevnes som en af Aong Baldemars 
betroede Mcend. Det er denne Icern- 
stceg, der i C h r is t ia n  lB in th e r s  
prcegtige Digt „Hjortens Flugt" for- 
tceller om sig selv uden Arav paa 
Historist Nojagtighed i Enkelthederne 
saaledes:

Kos Bender og hos Holster 
i Gst og Best
tit kom jeg med min Skude 
som ubuden Gcest;

XA.de


og tykkens B sr mig fojed, 
paa Ayst og i havn  
de deres Gutter aved 
med Icernskcegens Navn.

T il Gulland selv jeg forte 
Hans Folk og Skib dengang 
da Visbys M ure revned 
og portene sprang, 
da Arcemmerne til Lssning 
deres Aander og Stob 
for Dankongens Fodder 
maatte lcegge i hob.

------------ G g Historien ved at
fortcelle, at denne peder Nielsen 
Icernskceg i ^362 var hovedsmand 
paa Helsingborg og der udholdt en 

2̂ Ugers Belejring af hanseaterne. 
I  det störe Soflag, der her ved denne 
Lejlighed udfcegtedes mellem Danske 
og Tyske, blev Aong Valdemars 
eneste Ssn, Junker Lhristoffer, det 
sidste mandlige Skud paa Svend 
Lstridsens Stamme, saaret, saaledes 
at Han dode klaret efter af en hjerne- 
lidelse. M en de Danske sejrede, og et 
P a r  klar efter ncevnes peder Icern- 
fkceg som Ljer af Skjoldnces. Mutig-



vis er det tildelt Ham som kongelig 
Belsnning for ydede Fortjenester. —

5agnet fortceller om peder Icern- 
skceg, at Han som ung Bland en 
Gang var fangen i W ism ar. Det 
lykkedes Ham imidlertid at faa drukket 
Taarnvcegteren paa pelsen, saaledes 
at Han og en anden fangen Ariger 
befriede sig, og Icernskceg flap gen- 
nem den fjendtlige By ned til ^avnen 
ved at käste sin Stalbroder over 
Ryggen og flcebe Ham afsted. Derved 
lykkedes det at give de Dndfodte den 
Forestilling, at det var et P a r  drukne 
Somcend, og de undslap i Baad til 
Danmarks Ayst.

En rask Aarl har Han aabenbart 
vceret; men det forhindrede ikke, at 
Han fkal have vceret meget uheldigt 
gift. Blens Han var til Vrlogs, sad 
Hans ALgteviv, B k a re n S k a v e , paa 
Skjoldnces; men hendes hjerte synes 
ej at bave vceret tro som Guld. 
D hvert Fald fortceller den gamle 
Folkevisesamler peder 5 yv et 5agn, 
hvorefter peder ^cernskceg en Gang, 
da Han vendte hjem fra blodig 
Arigerfcerd og traf sin Hustru i Barsel-
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seng, krvstede hende saa Haardt mod 
fit jcernklcedte Bryst, at bun dode 
deraf, fordi Han af Tiden künde 
skonne, at Barnet ej var Hans.

Rkulig er det5agn og Digt, mulig 
er personerne andre; mulig Hörer de 
et andet Sted til; muligvis har 
de lave Voldlevninger i en 
lcengst svunden Tid set dette vold- 
somme Udbrud af mandlig 5merte, 
der vender sig til straffende Grusomhed.

Aort — den historifke Aendsgerning 
at fortcelle: ^ a n s  Datier, k ln n a  
p e d e rs d a t te r ,  arvede 5 kjoldnces 
efter Ham, hun cegtede fsrst D lu f  
L unge og efter Hans Dsd M ikkel 
Rud, der derefter overtog Skjoldnses. 
Rlikkel Ruds Fader var 5tamfader 
til den mcegtige Kdelsflcegt, der i hele 
den egentlige danske Fldelstid spillede 
en stör Rolle som Politikers og H«r- 
fsrere.

Mikkel Rud selv var — som gift 
med ALtlingen af en af den afdode 
Aonges forste Rlcend og Svoger til 
den myndige Bisp Je n s  pedersen 
Icernffceg — en af de forste i Riget. 
v i  kan vcere forvisset om, at an-
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seeligt Folge af Svende har fulgt 
Ham, da Han hin Qvgustdag t378 
drog til Sjccllands Landsting i R ing
sted for sammen med kldel, Gejstlig- 
hed, Borger og Bonde at hylde 
Dronning B la rg re th e  som Rigets 
fuldmyndige Frue. I  ^ 9 7  var Han 
blandt de nordiske kldelsmcend, der 
satte sit Segl under Aalmar-Mver» 
enskomsten.

Han dsde omkring ^ 0  ̂ og stcdteŝ  
til Hvile i Soro Alosterkirke.

!Ned Hans Sem J o r g e n  forlader 
Slcegten Skjoldnces, idet Han handlede 
med Lrik af Pommern, saaledes a t 
denne overtog Skjoldnces Gaard,medens 
Jorg . Rud fik vedbygaard i ksve 
Herred. Derefter blev Vedby ncevnt 
RudsVedby til Forstel fra Vedby- 
norre og -sonder Ruds-Vedbv er 
saaledes en Navneform af ny Dato.

F ra ^ 2 0  er Skjoldnces dereftev 
Aongens Ljendom og bliver fra da 
k o n g e lig t Len. Gcnnem ncerved 
halvtredje Hundrede Ä ar boede kens^ 
mcendene paa Skjoldnces.

S k jo ldnces Len horte til de saa-
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kaldte hovedlen, af hvilke der ved 
det ^6de Hundredaars Begyndelse 
fandtes ^8 paa Sjcelland. Lenene 
var jo Tnheden for det Aronen til- 
hörende Gods i Landdistrikterne. T il 
Skjoldnces Len horte Ringsted og 
R am ss herreder. Lensm cendene 
var saaledes Aronens Mmbudsmcrnd, 
Datidens Lmbedsmcend. De havde 
Forpligtelien til at „holde Bonderne 
ved Lov og Ret, vcerne dem mod 
Forurettelser, holde Godset ved hcrvd 
og Skovene i god Stand osv." 
Bkedens Lensordningen vel nok op- 
rindelig har gjort et noget lost og 
tilfceldigt Sndtryk, falder den senere 
i Tiden sammen med Landets hele 
administrative Drdning.

Lensmcendene flulde i Arigstid 
göre „Rostjeneste", stille med saa og 
faa mange Ryttere, de flulde paa 
Lensborgen yde „Nathold" for Aon- 
gen og Hans Folge og yde „Borge- 
leje" for Hoffolk og Skytter. 5elv 
oppebar Lensmanden en Del af kenets 
Indtcegter som Lonning til sig og 
sine Svende. Han gjorde Regnflab 
for Indtcegter og Udgifter og ind-
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betalte Mverffudet til Rentemesteren, 
Datidens Finansminister.

^  pengefattige Tider brugte Kon- 
gerne at scette bette eller hint Len i 
p a n t for en stsrre pengesum, og 
panlhaveren oppebar da Dndtargterne 
af Lenet som en 5 lags Rente af den 
til Kronen laante Kapital. .

5kjoldnces' Glansperiode falber i 
Tidsrummet mellem Kongerne Lrik 
af Pommern og Frederik den Anden. 
D den Tid har Borgen ved Balss- 
lille 5 s  afgivet et broget Billede, 
Darret et 5 amlingssted for mange og 
ansete Marnd.

^ ra  5 kjoldnars' Historie paa Balde- 
m ar Atterdags Tid ved vi, at det har 
narret en befarstet Adelsgaard.

M srkt og starrkt, uregelmarssigt i 
Bygningsform, med smalle 5kyde- 
huller i de tykke Mure, med udstaaende 
Murkrone og et starrkt T aarn  har 
det ligget, hvor Tomten viser dets 
5ted. Dver Graven har en Binde
bro fort ind i Borgmuren. Hygge 
indenfor Borgens M ure har der efter 
vor Tids Begreber ikke narret, p lad- 
sen var altfor kneben til, at der künde
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blive Tale om nogen pragtudfoldelse. 
her var i hine Tider kun Tale om 
det mere nodtorftige. Det stod jo endda 
himmelhsjt over Tilstandene ude 
omkring i Bonderhusene.

Borgestuen, det egentlige Sämlings- 
sted for Borgens Blandskab, var 
som Regel i Acelderen, hvor ^or- 
dindelsen fra Fadeburet var let, og 
hvortil Bladen uden altfor stört Be- 
svcer künde transporteres. 2  den 
egentlige Stueetage vilde man finde 
Lensmandens Aammer med tilhorende 
Brevkammer. Saa var der Fruer- 
stuen for Borgens kvindelige Beboere 
med Borgfruen i Spidsen, Nidder- 
salen, hvor Gcestebud holdtes osv.

D g saa var der — som soerlig 
Troels kund flildrer os det i „Dag- 
ligt Liv i Norden" — et Rum (og 
det har ogsaa vceret paa Skjoldncrs 
Borg) et Rum, som har Arav paa 
scerlig Vpmcerksomhed, den saakaldte 
„ h em m elig h ed " . hemmeligheden 
var med et moderne D rd: Toilet- 
rummet. I  gammel Tid anlagdes 
denne „hemmelighed" som en muret 
Aloak midt i Borgen. B lan synes
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for, at om Lynct ikke berortes ilde, 
künde kugtesansen ikke undgaa at 
blive det. Liden i Tiden fandt man 
paa at anbringe „hemmelighederne" 
paa saa offentlige Lieder som tzder- 
muren; men man havde da ogsaa 
den uomtvistelige Kordel, at „Affaldet" 
kom uden fo r Borgens egentlige 
Mmraade.

Lkjoldnars har sikkert ikke adfkilt 
sig fra de ovrige af den Tids kldels. 
borge. N aar herremarndene fra Gm- 
egnens Borge samledes ti! festligt 
Lag har Faklers og Aerters Lys 
straalet ud af de sncevre Fonster- 
aabninger. Aongelig G lans kastedes 
der over det gamle Llot. da Aong 
Aristoffer (af Bajern) i skarnkede 
det i ^Norgengave til sin unge Dron- 
nina, D o ro th e a  a f B ra n d e n b o rg , 
som i sin Gnkestand efter Aongens 
tidlige Dod skal have tilbragt Lsrge- 
dagene paa Skjoldncrs, der laa fred- 
sommelig skjult i en smuk Ggn og 
dog narr den gamle Farrdselsaare 
gennem Landet. D de Dage var der 
ideligt Rykind af Rigets forste INcrnd
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paa Skjoldnces Borg; Ihi mellem 
Rigens Raad og den unge Cnke- 
dronning forhandledes der om Aonge- 
valget; Ihi Fru Dorothea var „Enke 
paa Aaldet", og det var givet, at 
hun stulde vcere Dronning, hvem der 
saa blev Aonge. t450 crgtede hun 
da Ltamfaderen til den oldenborgfle 
Aongeflcegt, Christian den Forste. 
Mgsaa Ham overlevede hun. Mg 
atter har hun jcevnlig Haft Bo paa 
Skjoldnas. Hun dode og hviler 
i Roskilde Domkirke mellem sine to 
Bkcend.

D g  mens Tiden gik, laa det starke 
Slot som Repräsentanten for Rigs- 
myndigheden . . . .

p a a  Skjoldnces sad paa Christian 
den Mindens Tid som kensmand 
H a n s  B ille , ncer besicrgtet med de 
merglige Biller paa klllinde, en adels- 
stolt og magtkar Bkand, der var saa 
haard mod sine Bonder, at Aong 
Christian fratog Ham tenet. Han 
blev dog atter udsonet med Aongen, 
og da Bruddet mellem denne og 
Adelen kom, sluttede Han sig til Aon
gen og var blandt dem, der til det
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5om ivrig Aatolik var Han alter 
ivrig vellager i de politiske Bestrce- 
belser for at Halde Christian den 
Tredje fra Tranen. D Grevefejdens 
Dage fluttede Han sig til Grev Chri- 
stoffer af Vldenborg, der fsrte Chri
stian den klndens 5 ag, og dette var 
muligvis Gründen til. at Lkjoldnces 
flaanedes, medens valsis gik op i 
tuer for de ophidsede Bsnderfkarer. 
D a Christian den Tredje besteg Tro- 
nen, blev Skjoldnces Lehn frataget 
Hans Bille; Billecetten blev dag 
hurtig forsonet rned det ny Regiments, 
og allerede fik Hans Bille Rang 
Christian den Tredjes Naade. Han 
var en velstaaende Bland. Hans to 
Dstre Crmegaard og Birgitts har 
givet „Domfruens Lgede" N avn; 
Gaarden hed oprindelig Iomfruernes 
Cgede.

Lenet blev, da det fratoges Hans 
Bille, overdraget til en af de mest 
typiske af Christian den Tredjes hob 
stenfke kldelsmcend, IN e lch io r R a n 
tzau. Under Grevens Fejde havde 
Han vceret Lybcekkernes fälligste M od-
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synsios M and, Ratolicismens ubon» 
hsrlige Modstander. Han veg ikke 
tilbage for at lcegge tybcekkerne^ 
fremragende Mcend, Dörgen Mullen- 
wever og M arcus Meyer paa pine> 
bcenken, og da Reformationen fluide 
indfores, var Han den drivende Rraft 
ved Bispernes Fcengsling. Financielt, 
politisk, religisst og miiitcert var Han 
Christian den Tredjes betroede M and. 
Hans tidlige Dsd, jöZH, var fikkert et 
betydeiigt T ab for Rongen.

Hans Efterfolger paa Lenet biev 
en M and, der har efterladt sig og sin 
Hustru syniige M inder af en ret ene- 
staaende klrt. D et af de genopforte 
Rapeller lil Ringsted 5t. Bendts 
Rirke ligger en mcegtig tigsten — 
den s ts rs te  i D a n m a rk  — ; den 
vifer os en Riddertype af fuldblodig 
R raft og et klasyn med kloge Trcek 
samt en Borgfrue. hois myndige og 
beherflede klnsigt vidner om, at hun 
ikke var nogen almindelig Rvinde. 
Denne kigsten er Mindet om M o u - 
r id s  V isen  R ro g n o s  til 5kjoldnces> 
og Hans Hustru E l  ine G oje.
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Bkourids Mlsen Arognos ncevnes 
i samtidigeAroniker som Bstdanmarks 
rigeste herremand; Han ejede vidt- 
strakte Godser baade paa Sjcelland 
og i de skaanfle provinser. her paa 
Cgnen ejede Han bl. a. Bregentved. 
D Grevefejdens forste Tid fluttede 
Han sig, rimeligvis af politiske For- 
nuftgrunde til Christoffer; men saa- 
snart Han saa Lagernes vending an, 
niaatte Hans Herremands-Sympatier, 
maafle ogsaa cedlere Bevceggrunde, 
fore Ham over i det ny Aongeparti. 
Fra ^53^ Hörer Han til de -kldels- 
mcend, der stotter Aong Christian 
den Tredje. ^5^0 ombyttede Han 
Lykaa Len i Bleking med Skjoldnces 
og tog Bolig paa Borgen; ^ 5 ^  fik 
Han Skjoldnces ten  i P an i for en 
meget betydelig pengesum, som Han 
laante Aong Christian, og samtidig 
bestemtes det, at Hans hustru fkulde 
beholde tenet efter Ham i sin 
kivstid. Han var gift med en frem- 
ragende Avinde, Cline Goje — Softer 
til herluf Trolles hustru. h un  var, 
hedder dct i Skildringerne, bekendt 
for sin Gudsfrygt og sine aandelige
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Sysler. 2  Biblioteket i Stockholm 
findes endnu et omfattende haand- 
flrift af hende. M ouriüs Glsen dode 
^550, og ni A ar efter cegtede hun 
Vincens 2 uel; allerede i ^563 dode 
hun dog under et Besog hos sin 
Lsster, Birgitte Goje paa Ring 
Aloster. h u n  siebtes til hvile Lide 
om Side med sin forste Rkand i 
Ringsted Airke.

T il det gamle Skjoldnces sidste 
Historie er knyttet Beretningen om 
endnu en Avindeskikkelse. Det synes 
som den gamle danfke Adel i dens 
Blomstringstid omkring Reformatio
nen har Haft Lvne til at frembringe 
adfkillige Uvinder, hvis Navne Ester
tiden maa ncevne med ALre.

L n  af disseAvinder e rF ru A n n a  
R o sen k ran s . hu n  varSvigermoder 
til M ourids Glsen, idet hendes Rkand 
var Älbert Goje, Broder til Eiine 
G. Albert Goje dode ^538, og Hans 
Enke, A nna Rosenkrans, blev saa- 
ledes i sit 36te A ar Eneejer af vidt- 
strakte Godser i Danmark og Norge. 
2kke uden Grund hedder det i tig- 
prcrdikenen over hende, at hun var
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„mandagtig" i al sin Fcerd. M en 
hun maatte ogsaa i 3^ K ar udfore 
M ands Gerning; saa lcenge sad hun 
Enke, opdrog sine Born, styrede sine 
vidtstrakte Godser, var sine Borns 
moder! ige Formynder og forte tal- 
rige processer, bl. a. med sine Brsdre 
om 5lcegtens norskeBesiddelser. M en 
trods hendes, som det fkulde synes 
mere end tilstrarkkeligt omfattende 
Virksomhed, fik hun Tid til at over
tage Len og saaledes skont Avinde 
trcederhunindiRcekken afRronensEm - 
bedsmcend. Mg hun var ingenlunde 
af de ringeste i denne 5tilling.

Dette Len var Lkjoldnces. Kong 
Frederik den Knden havde ikke glemt 
de störe Unionstraditioner. Den 
varmblodige og ikke altid lige om- 
tcenksomme M onark havde taget 
hcevn for Nederlaget paa Aong Hans 
Tid og underlagt fig Ditmarfken. 
Han omgikkes nu med p laner om 
at foje Averigs Arone til de to andre 
nordiske Nigers.

SkjolLnoes i IiensiiLen.
Dmidlertid led Aong Frederik
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stadig under pengemangel og maatte 
som saa mange af sine Forgcengere 
og Efterkommere ty til den rige Adel. 
A f Fru Anne Rosenkrans laante 
Han saaledes et pengebelob, for hvilket 
den myndige Frue fik Lkjoldnces Len 
som p an t. Dette stete i 1361-

Fru Anne havde Lenet inde i 3 
Aar. Da den nordiste Lyvaarskrig, 
der udsprang af Frederik den Andens 
ALrgerrighed, udbrod i 1363, viste 
det sig i Birkeligheden at vcere en 
afgjort Fordel for Lenet at have en 
kvindelig Lensmand. Forholdet var 
nemlig det, at under Arigen var 
ncesten samtLige Lensmcend i Landet i 
Felten, og hele (Lmbedsforelsen maatte 
da overlades til Skrivere og Fogder, 
der ffaltede og valtede, som de fandt 
for godt. Z den Tid fad Fru Anne 
paa Skjoldnces og varetog selv sit Lens 
Tarv.

Ltrcenge Tider har det vceret for 
Bondestanden. Vmkring Arigens 
Udbrud i 1563 vides Lkjoldnces 
Bonder at have maattet köre 2Egt- 
korseler hell til Aoge for at bringe



He der samlede Lejetropper under 
«Oberst Münchhausen Proviant.

TU Fru klnnes tenstid knytter sig 
He Tildragelser, der lagde det gamle 
Skjoldnces Slot i Ruiner.

Omkring ^566 begyndte Datidens 
störe Stats- og Finansmand P e te r  
G x e  til Gisseifeld som Rigets sverste 
Minister sin störe virksomhed for at 
göre den meget indviklede Lensstvrelse 
simplere og lettere overskuelig. Gt af 
He forste Len. Han havde sin Op- 
mcerksomhed fcestet paa, var Skjold- 
nces, som Han snfkede lagt under 
Aobenhavns Len, til hvilket horte 
Smsrum, Sokkelund, Bjeoerflov og 
Stevns herreder samt Roskildegaard, 
og som paa den Tid indehavdes af 
Lensmand B jö rn  klndersen. Peter 
Gxe fik ogsaa Aongens Bemyndigelse 
til at foretage denne Foranstaltning, 
Summen, for hvilken tenet var 
^antsat, skaffedes til Veje, og Björn 
klndersen henvendte sig til Fru klnne 
om Sagen. M en Fru klnne vilde 
ikke af med Skjoldnces.

Björn klndersen modle ganske vist 
med et kongeligt Fslgebrev, der sagde

2§9
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hende, hvad hun havde at göre; merr 
Fru Anne var kommet adskilligt til- 
Hove og vidste, at Köngens Lind 
var noget uens. Der stod imidlertid 
i dette Tilfcelde en stcerk Vilje bag 
Köngens. D g Folgen af Fru Annes 
Bcegring var blot, at hun fik et nyt 
Kongebrev, der paalagde hende at 
modtage pengene, idet Köngen for- 
sikrede, at det kun var Nsdrendig- 
Heden, der tvang Ham til at handle, 
som Han gjorde.

A t Köngen imidlertid var paa 
det rene med, at Fru Anne endda 
künde faa i Linde at handle efter 
eget Tvkke og gsre kräftige !Nod- 
forestillinger, fremgaar deraf, at Han 
gav Björn Andersen Fuldmagt fov 
fo^kellige Tilfcelde.

h r. Björn skulde saaledes lade 
pengene blive liggende paa Lkjold- 
nces, lade Folgebrevet lcese, d. v. s. 
tinglcese, og derefter overtage Lenet 
uden hensyn til den modvillige Dame.

Lkulde Fru Anne end yderligere 
rejse Blodstand og f. Lx. forlange 
penge i Dpgceld, bemyndigedes Björn 
Andersen til at „finde Raad til at
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fornoje hende", o: stille hende til- 
freds.

Hvorledes dct end gik eller ikkei 
Fru Anne lod sig fornoje. Hun af- 
stod Lenet, og det bedste Bevis paa, 
at hun ikke bar Nag i sit bjcerte til 
Aongen, var, ar hun 1573 var til- 
sagt til og gav INode sammen med 
5 af Rigets fornemste Fruer for at 
distaa Dronning Sophie ved hendes 
Nedkomst paa Aoldinghus. D g  
mange A ar efter, nemlig i 1588, 
ledsagede hun Aong Frederiks Lig fra 
Antvorfkov til Roskilbe. Aaret efter 
dsde hun. Hun bisattes i Ringsted 
Airke, rnen ligger begravet i Radsted 
paa Lolland.

— — Nied Anne Rosenkrans' 
Fratrardelse af Skjoldnces Len var 
den gamle Skjoldnies Borgs Skcebne 
beseglet. Hun afgav Lenet 1567.

D g allerede den 13. A pril 1567*) 
udstedste Frederik den Anden et Brev 
til B jörn Andersen, i hvilket det 
paabydes denne at nedtage alle de

*) C.G.Val: SkjoldroeS Slot „Folketd.* 
1898.
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huse, som findes paa bemeldte Skjold- 
nces, og Stenene scette i Hobe og 
Tommeret lcegge vel tilsammen. N i 
Dage efter faar tensmanden Befaling 
til at scelge „Foder og halm tag" til 
Bonderne. lade Nurene blive staaende 
indtil videre, men scelge Zmaa- 
tommeret. L n Del af Bygnings- 
materialierne blev senere transpor- 
teret til hillerod for at anvendes ved 
Mpfsrelsen af Frederiksborg.

Dorderne, der Hände Hort til 5kjold- 
nces tadegaard, blev bortfcestede. Ln 
Del af Ruinerne blev staaende; men 
der var mange, der snart havde 
Brug for et P a r  5ten, snart for en 
p in d  Tommer, og de sidste Rester 
forsvandt saa grundigt, at der end 
ikke findes mindste Spor tilbage.

For Bonderne var det en kettelse 
at blive af med hovedgaarden. Nlen 
det varede kun kort. De maatte
snart andet Steds hen for at opfylde 
derer hoveriforpligtelser, og da det 
forste S k jo ld n cesh o lm  opstod som 
^n Nfloser af det gamle Skjoldnces, 
men paa et andet Sted, er Tyngen
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sikkert hverken bleven storre eller 
mindre.

SkjolLnoeskolnr op/iaar.
Skjoldnces var forsvundet. Dets 

Afloser blev Skjoldncesholm. 5om  
L e n s g a a rd  havde det udspillet sin 
Rolle. Som H e r r e g a a r d  fluide det 
leve ned til vor Tid.

Vor Tid har flabt et nyt V rd: 
„Herregaardsflagter." Den M and, 
vi nu flal beflceftige os med, burde, 
set under denne Lynsvinkel, ncevnes 
„Herregaardsopdrcetter."

Det var Henrik M ü l l e r ,  en Hol
stens! Asbrnandsson, der blev to 
Aongers betroede M and, var et lige 
saa stört administrativt og ksbmands- 
moesfigt Geni, sorn Han var tvetydig 
som Forretningsmand, til lange 
Tider en af Rigets mest betroede 
Mcend og dets storste pengematador, 
til andre Tider under den alvorligste 
Anklage, saa atter ophojet, endelig 
gaaet neden om, domt af den offent- 
lige Mening, vanceret og dod i hoj 
Alderdom.

Det er en Fejl, at vor Historie for-
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tceller os saa lidt om saadanne 
Skikkelser som Henrik lNüllers.

hvad en INand af Hans Slobning, 
ei hensynslost Penge-Geni og en over
legen Dygtighed har betydel for sin 
Tid, er overordentligt.

hvor dybt og stcerkt har Han grebei 
ind i sin Tids okonomiske og mili- 
tcere Politik, kan vi ikke udmaale.

V i hsrer i de historiske kcereboger 
mest orn de officielle Politikers og 
Urigere, om Statsmcrndene og Kon- 
gerne, men Kapitalisten og Speku
lanten, der maaske i mangt et Til- 
scelde foretog det a fg s re n d e  Trcrk, 
kender vi lidet eller intet til.

Henrik Rküller begyndte sin Ud- 
dannelse under Grev R an tzau  1i! 
Breitenborgs Befkyttelse, studerede 
sammen med en Son af denne ved 
Sors Akademi, fik klnscettelse i det 
lyske Uancelli og gjorde allerede iom 
23aarig sin tykke, idet Han blev 
Kammerskriver hos Kong Christian 
den Fjerde.

Snart efter blev Han Tolder iA o- 
benhavn, og nu stiger Hans Stjerne; 
Han driver störe Forretninger med
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Harrens og Flaadens Forsrninger. 
Han kobte i Udlander og folgte i 
Dndlandet, og da Han selv stod for 
Toldvcesenet, var Fordelen ikke mindre 
end Dmsartningen.

Rigens hofmester paa den Tid 
var (Lorfitz U lfe!dt. der i ikke 
mindre Grad forstod sig paa at mele 
sin egen Uage.

Ulfeldts haand vaflede Henrik 
Müllers. De blev begge velhavende 
Mcend.

Müller kobte hele livarterer i 
Aobenhavn, og for hver Gang 
Kronen var kommet i Gceld nl Ham, 
lod Han sig Iordegods udlcegge for 
pengene. Han byggede stört og flot, 
fkaffede sig allehaande privilegier, 
endogsaa til Vinudflcenkning, og Han 
folgte störe varemcengder til hoffet 
til priser med hoje Renter. Da Frederik 
den Tredie hyldedes og kronedes 
leverede Henrik M üller v in  og 
Kramvarer til et Belob af 230,000 
Rigsdaler. 'D g  det var en god 
Lkilling i den Tids M ont.

Da det ramlede for Ulfeldt i ^65^, 
trak der ogsaa Tordenbyger op over
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Henrik Müller. M en — Regeringen 
künde ikke undvcere Hans pengel 
Kan var nu bleven General- 
toldforvalter. MEgtige og rige Mcend 
stod rundt om, alle havde de For
dringer paa Ltatskassen, og da 
Arigen kom i var Henrik
M üller ikke alene en stör Leverandsr, 
Han var ogsaa en stör Patriot, der 
sammen med andre pengemcend holdt 
en Hel Hcerafdeling paa Benene.

Da Fjenden stod for Asbenhavns 
Dolde, var Hans velfyldte pengekasse 
af uvurderlig Betydning for Re
geringen, der uden Ham vilde have 
vceret ilde stillet.

Havde Han tidligere plukket Ltaten, 
saa viste Han til Gengceld nu, at Han 
havde forvaltet sit pund  godt.

Dorgerlig fsdt, som Han var, stod 
Han med sin politiske Samhu paa 
det ksbenhavnske Borgerfkabs Lide 
ved Lnevceldens Dndfsrelse. D g saa 
vel havde Han da forvaltet sit politiske 
pund, at Ltatsforandringen ^660 
satte Ham i Spidsen for hele Statens 
pengevcesen som R en tem ester (^i- 
nansminister.)
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Det var ikke saa underligt, Han 
blev det, saaledes som Ltatens 5 til- 
ling var.

Arigen havde udpint Landet, og 
Henrik Müller, hvis Aasse havde 
staaet aaben, men som havde fort 
nsjagtig Bog over, hvad Han gav 
ud, stod som en af Ltatens stsrste 
Fordringshavere.

Mg da Han havde faaet Io rd  i 
j)an t for det, som Staten fkyldte 
Ham, viste det stg, at Han raadede 
over ^,000  Tdr. Hartkorn, dvs. saa- 
dan noget som 2000 Bsndergaardes 
Io rd .

Ved dette Udlceg kom Henrik M üller 
i Besiddelse af L k jo ld n cesh o lm . 
5 om vi har ncevnt i tidligere klfsnit 
af disse Lkildringer, laa der M asser 
af Bsndergaarde ode efter de ulykke- 
lige Arige. Mg nu flog Han Jo rd  
sammen og lavede herregaarde. 5 aa- 
ledes opstod Lejregaard (nu Ledre- 
borg) og Llnnebjerggaard i Gds- 
herred.

Mg Han udvidede herregaards- 
omraadet for en Mcengde andre 
herregaarde, scerlig her paa Sjcelland.
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Hans Virksomhed var mangfoldig. 
Han sendte 5 kibe til Grönland, drev 
Jobber- og Solvvcerker i Norge, 
5 ukkerraffinaderier i Usbenhavn, 
Handel paa Dsland, drev ^ord  i alle 
Lgne af Danmark, bestyrede Ltatens 
Finanser og var G r if f e n fe ld ts  
hsjre Haand, som Han en Gang 
havde vceret Ulfeldts.

— — 5 aa  kom (Lhristian den 3.s 
Unaade over Henrik Rküller, en 
Revisionskommission nedsattes og 
fastflog, at Han flyldte Ztaten ^30.000 
Rigsdaler og skulde erlcegge en Bode 
af ^3.000 Rigsdaler for sin Fcerd.

Ln Del af fit Iordegods tabte Han 
ved processer.

5elv dode Han som en nedbrudt 
Rkand, 83 klar gl., og saa usle var 
Hans Aaar, at Hans Lfterladte maatte 
ansoge om 300 Rigsdaler til at faa 
Ham i Worden for.

Hans t ig  blev nedsat i Familie- 
gravstedet i den davcerende Nikolaj 
Airke i Aobenhavn.

Henrik Blüller mistede ökjoldnces- 
Holm efter Aommissionsunderssgelsen 
r ^663, og dermed glider Herregaarden,
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der havde Haft 9 i Tdr. Hartkorn, 
men hvortil der lagdes 3 Gaarde, 
saa at den fik f3f Tdr. Hartkorn, 
over i fyrsteligt Eje.

Del var nceppe nagen Dinding for 
Bonderne paa Godset. T hi de fyrste- 
lige her rer havde nceppe sorrlig stör 
Interesse for deres Bondergods.

Den forste Ejer var den fra Arigs-, 
Hof- og Elflovshistorien kendteUlrik 
Frederik G y ld en lo v e , en ucegte5sn 
af Frederik den Tredje, en fuldblodig 
Repräsentant for de kongelige Elfter, 
indeborn, en stör politift Dygtighed, 
en behcendig Taktiker, men uden 
storre lokalhistorifl Interesse. Dog 
fortjener det at ncevnes, at Han var 
en varm Den af Dplysnngen og 
ogsaa paa Skjoldnorsholm Gods 
gjorde forberedende kirbejder til For- 
bedring af 5 kolevcesenet.

Hans Navn lever iG y ld e n lo v e s  
h o j, Sjcellands hojeste Punkt.

M en selvfolgelig har politift Ar- 
bejde holdt Ham borte fra Godset 
den meste Tid.

Gyldenloves Lvigerson, C h r is t ia n
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A u g u s t til Augusten borg, har ingen 
lokalhistorisk Dnteresse.

Han solgte s?20 Gods og G aard 
til Grev Ferd. Ant. D an n esk jo ld - 
agu tio r for 52,000 Rigsdaler. Hans 
Historie kender vi lidet til. M en -ct 
vides, at Han og Gyldenlove er 5tif- 
terne af frie Lkoler paa Godsets 
Vmraade, nemlig Iydstrup, Valso- 
lille, Haraldsted og Allindemagle.

M en starre Betydning end nogen 
af disse Mcrnd fik en Ävinde.

Denne Avinde var Grevinde A n n a  
I o a c h im in a  D an n esk jo ld , fodt 
Ahlefeldt, der s766 har ladet bygge 
Lkjoldnorsholms nuvcerende anseelige 
Hovedbygning. Det, der har skaffet 
hende N a v n , er dog ikke Llottets 
Gpforelse, men hendes G m so rg  
fo r  B o n d e v e lle t p a a  det G ods, 
h u n  h av d e  fa a e t i A r v  og E je.

Lige op til vor T id er denne 
Avindes M inde blevet ceret af den 
Befolkning, hun for snart halvandet 
Hundrede A ar fiden levede iblandt. 
I  en Skildring (Folketidende s898) 
skriver nuvcerende karer R. A n d e r
sen, Allindemagle: „Hos gamle Folk
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lau  man endnu den Dag i Dag höre 
mangl et Trcek — vandret fra Slcegt 
^il Slcegt — der vidner om denne 
Avindes varmtfslende og kcerlige 
Hjerte." Ester alt, hvad der fore- 
ligger om hende, har hun narret lige 
saa evnerig som varmhjertet og Haft 
en lige saa klar Forstaaelse af det 
nyttige i at fkaffe saavel materielt 
som aandeligt set bedre A aar for 
Befolkningen.

Fru klnna Dannefljold har Akren 
af at have traadt i de störe Bonde- 
frigoreres Fodspor ved det Dokument, 
hun udstedte i ^6 0 , og hvori der 
dels fastsattes besternte Grcenser for 
Hoveriet og Storrelsen af Iordfcest- 
ningsbelobene og for kandgilden, 
dels fastsatte Bestemmelser, der tilsyne- 
ladende fikrede den Del af Godset, 
som for Gjeblikket var Bondejord, 
mod nogenfinde at blive inddraget. 
Senere Ejere af Skjoldncesholm 
respekterede ikke dette Dokument, der 
i trykt Form  opbevaredes af de fleste 
Fcestebonder. M en Enkelthederne i 
denne Sag skal vi ikke her komme 
rnd paa, da den forholdsvis nslig
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har vceret behandlet indgaaende her 
i Bladet („Folketid.", s905, Nr. s3 ^  
og folgende.)

Derimod fortjener Grevinde Dann«» 
ffjolds varme Interesse for Dplys» 
ningen at norvnes. E t vidnesbyrd 
herom er, at hun stiftede den forste 
Skale i V a lso m ag le . f777 ud- 
steder hun en Fundais, i henhold til 
hvilken Skalen opfsres som et 6 Fags 
h u s  med Teglmur og Bindingsvcerk. 
,,Baade er det — hedder det i Be» 
stemmelsen — en fand Aristens p lig t, 
at Guds AL re kan stedse mere ud- 
bredes og er Vejen til Haraldsted 
lang, ligesom valsomagle er Godsets 
storste By", og derfor besiuttede hun 
at opfore Skalen.

Grevinde Dannefkjold nedbrod Hen
rik Nlüllers Skjoldnorsholm og op- 
forte ^766 det nuvcerende Skjoldnas» 
Holm.

s7y^ folgte hun Godset — alter 
til en Avinde (Avinderne har i det 
hele taget spillet en Rolle i Skjoldnors- 
holms Historie.) Den ny Asberfke 
var Etatsraadinde N n n e  N Ia rie  
N e e rg aa rd , f. Nloller, og hermed
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-gaar Skjoldncesholm altsaa over i 
den Neergaardske Slcegts Lje. Aobe- 
summen var 128,000 Rigsdaler. 
hun  overdrog den 2 N ar efter til 
sin Son.

INen Neergaardernes Forhold til 
Skjoldnceshslm har tidligere vceret 
indgaaende fkildret („Folketid." 1903, 
Nr. ^3^ o. flg.), og da vi snsker at 
give en samlet Fremstilling af denne 
Herregaards-Slcegts ^remkomst og 
Dndflydelse paa Godsdannelserne i 
^Nidtsjcelland vil vi siet ikke gaa i 
Enkeltheder angaaende Skjoldnces- 
Holms senere Skcebne, der ogsaa til- 
L>els Hörer Nutiden til. V i flulter 
altsaa forelsbig her og gaar videre i 
Lkildringen af andre Forhold Norden 
for Sonne.

Afsnittet .Norden for Sterne" vil senere 
hen blive fortsat med Skildringer fla andre 
Egne end ds alt omtalte.



Magister —  ci'vslange —  
Lensmanä.

N aar Valdemarstidens Minder r 
Ringsted Kirke saa nogenlunde — 
trods megen senere Uforstand og. 
pietetslsshed — bevaredcs Lftertiden 
til vore Dage, skyldtes dette mere end̂  
nogen anden Flbbed og Lensmand 
Hoar B erte lsen  af Ringsted Kloster^ 
Denne M and indtager i mange hen- 
seender en saa mcerkelig Slilling i sin 
Tid, at Hans tivsflcebne vel er vcerk 
at kende. S aa mcerkeliq er den, at 
Han kommer her til Lgnen som en 
ussel Fange i Soro Kloster og endev 
med at dlive Forstander og Lens» 
mand.

Han fodtes omkring ^550 som 
5on af nogle faltige Fifkerfolk r 
Middelfart. Efter at have taget 
teologifk Lxamen, uden at vi ved,. 
hvem der har stottet Ham, blev Han
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Aapellan i Aolding. Her trceffer 
Han sammcn med Aong Lhristian 
den Tredie, faar paa den bekendte 
TeologNielsHemmingsensAnbefaling 
kongelig Underststtelse til et Studie- 
ophold i Wittenberg, hvor Han horte 
selve Filip INelanchtons Forelcesninger. 
Aun 29 A ar gammel kommer Han 
^559 tilbage og bliver Professor ved 
Aobenhavns Universitet.

Fra nu af begynder Hans Livslsb 
at anflaa den bugtede Form. Han 
har aabenbart vceret en baade for- 
domsfri og frittalende W and. D g 
navnlig sin Tales Frihed synes at 
have bragt Ham i skarp Uoverens- 
stemmelse med flere af de lcerde 
professores, hvem Han befkyldte for 
ikke at omfatte dercs Lcrrergcerning 
med tilstrcekkelig Alvor og Vmhu. 
S  den Strid, der deraf opstod, kom 
Dvar Bertelsen til at ligge under. 
Han maatte opgive sin Professor- 
stilling i Veltalenhed og drog atter 
til Wittenberg, hvor Han nu opholdt 
sig i fire A ar; ^ö65 kommer Han 
atter tilbage til Rsbenhavn og bliver 
Professor i pcedagogik. D m  Stridig-
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hederne mellem Ham og de andre 
professorer har fortsat sig eller, hvad 
der er Gründen, vides ikk. Nken 
allerede samme klar fik Aong Frede- 
rik den klnden Ham ansat som 
Sogneprcest i Stege paa Nkoen.

M en nu begynder Hans Avaler. 
De forste er af en ret ejendommelig 
Natur, men ikke desmindre typifke 
for Tiden. I  Stege var der en 
prcesteenke paa Raldet, og nu var 
det efter Reformationen bleven god 
Skik i Danmark, at de unge prcester 
„udvalgte" Forgcengerens Enke til 
derer Livsledsagerinde; da hun i 
Regien var noget til klars, vilde hun 
selvfolgelig inden for en overskuelig 
Tid falde fra, og prcesten künde da 
udssge fig en yngre Livsledsagerinde, 
der, naar Han hensov i Herren, künde 
overgaa til Hans Efterfolger. 2  
Stege har der utvivlsomt vceret en 
Hel kräftig prcesteenke; hun havde i 
bvert Fald allerede overlevet to prcester. 
2var Bertelsen var ugift, og hun 
havde da al Uüfigt til at faa den ny, 
kun fem og trcdive klar gamle prcest, 
til ASgteherre. Ganfle vist var Han
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trolovet, og Trolovelse künde i den 
Tid vanskeligere opharves end ALgte- 
fkab i vore Dage („Trolovelsen" som 
offentlig Handling afflaffedes forst 
l799)i Hans Trolovede v ar-en  d^dige 
pige Airstine Lorensdatler i Ribe; 
men alligevel opioste Magister Dvar 
Trolovelsen — til at begynde med, 
til stör ^iyd for prasteenken. Hun 
blev imiolerlid fort skuffet, for enten 
nu Hr. Dvar har gjort bitre Gr- 
faringer ved sin Ribe-Trolovelse, eller 
Han Han har fundet prcesteenkeri for 
antik, nok er -et, Han vilde ikke 
cegte hende.

MenforagtetAvindeelflovvender sig 
let til dittert Had.

Fredecik den Anden laa den Gang 
i Arig med Lverig (den nordifl« 
Lyoaarskrig ^563— 70), og da Han 
jcevnlig var i pengetrang, havde Han 
blandt andet pantsat Moen for et 
storre Laan hos en pommerfl penge- 
og Adelsmand. Denne Herre tog 
Dndtcegterne af Moen ved en Loged. 
N u er det sandsynligt, at ^ v a r  Ber. 
telsen med sin udprcrgede Retfardig- 
hedsfolelse har talt Böigeres og
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Bonders 5ag  over for en haard- 
hcendet udenlandfl Foged. Fogden 
blev i hvert Fald Hr. Dvars svorne 
Fjende. Blandt andet brugte Hans 
Ancegte et Billede af k)r. I^var at 
skyde til Nkaals efter under deres 
Vaabensvelser. Den forsmaaede 
prcesteenke og Fogden sluttede sig nu 
sammen og benyttede sig af et For- 
hold, som har kulturel og kristelig- 
historifk Betydning.

Det var en celdgammel Tro i 
Norden, at den fsdende Blöder efter 
Fsdselen var „uren", og at det ny- 
fodte Barn var besät af en ond 
kland. Denne „onde Nand" fluide 
uddrives ved Daaben, ved hvilken 
der derfor anvendes en Besvcergelses- 
Formular. Den var brugt i den 
katolfle Tid og i Hovedsagen bibeholdt 
af kulher; men adflillige var imo
den. (Dg Hr. I o a r  som den fri- 
baarne!Nand, Han var, strog af sine 
Daabshandlinger helt (vrdene: „Far 
ud, du urene Nand!" Blen 5porgs- 
maalet om Djeevlebesvorrgelsens kln- 
vendelse ved Daabshandlinger var 
netop et af Ltridspunkterne mellem
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de rettroende Lutheraners og Lalvi- 
nisterne. D g i de Tider, saa ncer 
efter Reformationen, kendte man ikke 
til Fordragelighed.

h r. Dvar blev anklaget, dels for 
dette ulutherske Forhold, dels for Ude- 
btivelse fra Retten og dels for at 
kave brudt Trolovelsen med Airstine 
^orensdatter. Det hjalp ikke, at Han 
forsvarcde sig med, at selve den lcerde 
Niels tzemmingsen havde udtalt 
Tvivl om Djcevletxsvcergelsens Be- 
timelighed, eller at Han oplyste, at 
Han eg hans Trolov.de samt dennes 
Familie var kommen nogenlunde til 
Dverensstemmelse med hm syn til 
Trolorelsens Dpbcevelse. Han havde 
sat sig op mod den kirkelige Dvrig- 
heds Bud, og kan havde brudt et 
Forhold, om hvilket den lcerde Niels 
hemmingsen udtalte de interessante 
D rd: „Det har altid vceret holdt her 
i Landet, at de Folk, som har hin
anden trolovet og har Vidnesbyrd 
og Bevisning herom og har givet 
Hinanden Fcestegave, er 2Egtefolk for 
Gud og Verden." Niels hemming. 
sen holdt for, at Magister 2 var „var
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vcerd en msgit haard Straf", og at 
Han ikke maalte gifte sig. saalcenge 
>̂en vedkommende Person levede.

Retssagen, som var saare vidi- 
lsstig, og i hvis paakendelse mange 
Icerde R7cend deltog, endte med det 
for S var Bertelsen lidet oplivende 
Resultat, at Han dsmtes til Dsden 
for Ulvdighed mod gejstlige og verds- 
lige Love og Borighed. Dommens 
Haardhed kan kun forklares med den 
overordentlige Strenghed i alle religiöse 
Spsrgsm aal paa et Tidspunkt, hvor 
man stod midt i Tftervirkningerne af 
den forbitrede Airkestrid.

Den forsmaaede prcrsteenke, der 
havde faaet kivet af sine to ASgte- 
mcend, syntes saaledes at skulle faa 
Held til oosaa at se Dvar Bertelsens 
tivslvs udflukkes, saaledes at dun 
atter künde faa Held til at optage fin 
„velsignelsesrige" virksomhed blandt 
de Stege prcrster.

— J v  irBertelsen fl ip dog med kioet. 
p a a  sine Dommeres Forbon bleu 
Han af Frederik den klnden benaadet, 
dog paa Betingelse af, at Han skulde 
hensidde som Fange paa S o r s
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A lo ste r, og at det fluide koste Ham 
Hans tiv , hvis Han gjorde Forssg 
paa at flygte. ^ a n  fluide tiistaa, at 
Han havde fortjent evigt Fcengsel, 
fordi Han havde „fortornet Gud og 
kongelig Majestcet", og endelig fluide 
Han fremtidig afholde fig fra enhver 
Udtaielse i den Lag, for hvilken Han 
var dsmt.

Lelvfolgelig vilde l)r. Dvar gcerne 
frelse sit tiv , men flrive under paa 
en Erkicering som den ovenfor om- 
taite, vcegrede Han sig bestemt ved. 
Halshugge M an  den har de gud- 
frygtige Myndigheder dog nceppe 
vceret stemt for; det gjaldt blot at 
„statuere" et tilpas afflrcekkende <Lx- 
empel, og med stör Behcendighed 
lykkedes det da endelig efter mange 
kinstrengelser hofprasten og en P ro 
fessor at faa Hr. J v a rs  Underflrift; 
feuere tog Han rigtignok over for 
Ljoellands Biflop „Tilstaaelsen til» 
bage", som det nu hedder. M en 
officielt blev det ikke gjort. V g  
Gejstlighed og Aongemagt vandt 
saaledes over for Gffentligheden den 
attraaede Lejr. Forovrigt sagte m an
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ogsaa at faa hr. Dvar til at Legte 
den dydsirede Kirstine Ssrensdatter 
for derigennem at faslslaa, at Han 
ogsaa erkendte Trolovelsens Ubrsdelig- 
hed. Rken paa dette Punkt stod Han 
helt fast. „ Ieg  begcerer at vcere for 
mig og hun for figl" sagde Hr. 
Dvar, da man fristede Ham med 
^om fru  Airstine. 5 aa kom hr. 
Dvar i Forvaring hos klbbed Rkor- 
ten pederssen i 5 oro.

Alostret i Soro havde efter Re
formationen faaet en ret ejendomme- 
lig Flnvendelse. Dets Gods var 
ganfke vist inddraget under Aronen, 
men ligesom Ringsted Uloster blev 
det dog styret under ret fri Former. 
Dertil havde Rlostergodsets prcester
—  som cn Levning fra Rkunketiden
— endnu Bolig i Alostrcts rumme« 
lige Bygninger. Lndvidere brugtes 
en Floj afRlostret som Forvisning-- 
sted for Gejstlige, der havde forset sig 
mod gejstlige Lore. Lndelig havde 
Alostret, som ogsaa Ringsted Aloster, 
Forpligtelse til at huse Rongen eller 
Rigsraaderne, naar disse var paa 
Rejse.
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!Nan forstaar deraf, at der har 
rort sig et ret broget t iv  bag de 
orrvcerdige INure. Dvar Bertelsen fik 
anvist en (Lelle, künde fril benytte 
Alostrets rigdoldige Bogsamling og 
fcerdes omkring inden for dets Mm- 
raade. lNen at Han flulde afholde 
sig fra at hverve proselyter blandt 
de mange prcrster, der boede her, 
havde Han jo lovet.

Lfter alt, hvad man kan flonne 
om Ilvar Bertelsens hele Person, har 
det sikkert pint Ham meget, at Han 
havde ladet sig aftvinge en Lrklirrina, 
modsat Hans inderste Gverbevisning. 
Han vides da ogsaa at have gründet 
alvorligt over dette Sporgsmaal (om 
de Nyfsdte ved deres Fsdsel flulde 
vcere besät af en ond Fland, der 
fluide uddrives); og selo om Hans 
sättige l ia a r  gjorde det fornodent for 
Ham at anvende en god Del Tid til 
at bode paa sin eneste Alcrdning, der 
tilsidst bleo saa arm, at den nceppe 
künde fljule Hans Nogenh.d, saa greb 
de teologifle ^porgsmaal Ham dog 
fnart stcerkt. Thi den Dmstcendighed. 
at nogle af Hans venner indgav et
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Bonflrift og den anforte, at I v a r  
Bertelsens klnstuelser om Djarvle- 
besvarrgelsen vedDaaben vist egentlig 
ikke var mere kartierst« end Niels 
hemmingsens, kaldte denn« störe 
NIand frem med en lang Skrivelse 
til h r. Dvar. Niels hemmingsen er 
naturligvis bleven orngsteltg for, at 
Han ogsaa stulde komme i For- 
legenhed med „Gud og kongelig 
Nlajestort", og Han strev til h r. Svar 
et Tordenbrev for, hvad man havde 
villet ständigen paalyve Ham, den 
teologifle Professor. Dvar Bertelsen 
svarede saa bittert, som hele Hans 
uheldige Ltilling kun vel kan for- 
klare, og rettede starpe Bebrejdelser 
mod Niels hemmingsen, ja, sluttede 
endog med den ret norrgaaende Be- 
morrkning: „G id Du havde levet lige 
saa kyfl i din gifte Stand, som jeg 
i min ugifte."

Noget positivt kom der ikke ud af 
Brevstiftet mellem de to lorrde herrer. 
h r. S vars Fangenflab blev ikke 
blidere efter det. Han fordybede sig i 
sine teologifle Undersogelser og ud- 
formede norrmere i et P a r  latinste
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Skrifter, .der dog fsrst tryktes over 
hundrede A ar efter, fit Syn paa 
Djcevlebesvcergelsen ved Daaben, den, 
Han betegner som „en forfcerdelig 
Brsde", „en Gudsbespottelse."

kllleForsog paa at bevcege Aongen 
til at ophceve den strenge Forvisning 
mislykkedes. klt Fangen sein be- 
Iragtede den Erklärung, Han i sin 
Tid havde afgivet, som betydnings- 
los, fremgaar deraf, at Han nu — 
naar man stillede Tilbagekaldelse af 
Hans Mpfattelie af Djcevlebesvcergelsen 
som Vilkaar for Benaadning — be. 
tegnede det som skammeligt og ugude- 
ligt, at man under Truse! om evigt 
Fcengsel vilde aftvinge Ham en saa- 
dan Tilstaaelse.

Fifkerssnnen fra Middelfart, der 
ved kcerdom og boglig Dygtighed 
havde drevet det til at blive kcerer 
ved Rigets hsjeste Undervisnings- 
anstatt, levede nu paa tredje klar i 
den ynkeligste Fattigdom i Sors 
Aloster.

M en som det ofte gaar: N aar 
Nsden er störst, er Hjcelpen ncermest. 
Frederik den klnden, der ofte laa paa



Rejse mellein Aobenhavn og Bnt- 
vorskov Slot vedSlagelse. overnattede 
en G ang i s650 i Soro Aloster, og 
her blev den ncermest som en for> 
füllen Vmstrejfer paaklcedte Bkagister 
og forhenvcerende Universitets-j)ro- 
fessor ogprcest fremstillel for Aongen. 
Dog blev det ikke Djcevlebesvcergelsen, 
at Samtalen kom til at dreje fig om. 
Gmnet var mere neutra lt. Som vi 
senere fkal se, havde Svar Bertelsen 
ved Siden af sin teologifle ogsaa en 
udprceget historifk Interesse. Han 
havde i Soro fordybet sig i Studiet 
af de gamle Ligstene over den Hvideske 
Slcrgt, og derom drejede Samtalen 
med Aongen sig formentlig i Hoved- 
sagen. Sandsynligvis er der dog 
ogsaa andre, alvorligere Emner 
bleven berorte. Hvorom alting er: 
Resultatet af Forhandlingen blev, at 
I v a r  Bertelsen ikke alene fik en 
ny Alcrdning af selve kgl> Rlajestcet, 
men ogsaa Friheden.

G g  i Begyndelsen af det nye B ar 
udncevntes I v a r  Bertelsen til Bbbed 
og k e n s m a n d  a f  R in g s t e d  
A l s  st er. Hans tidligere Gjendele
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og Ljendomme blev Ham udleverede; 
senere forlenedes Han med et Aannike- 
domme iK arhus, fik baade Magleby 
og Storehedinge Aongetiende, og 
endnu samme K ar (30te Oktober) 
blev Han Morten pederssens Kflsser 
som Kbbed i Sors Aloster — hvor 
Han for blot et K ar siden havde 
vcrret Fange i de usleste Aaar.

Det menes med Bestemthed, at 
2 v ar Bertelsen gennem en langK ar- 
rcekke har vceret Frederik den Kndens 
Raadgiver ogsaa i Samvittigheds- 
sager. Hans hovedgcerning i de tolv 
K ar — til dennes Dsd ^583 — faldt 
ved Ringsted Aloster. M en baade 
ved Soro og Ringsted Alostre gennem- 
fsrte Han en betydningsfuld Reforma
tion, idet Han ophcever den gamle, 
fra Munketiden arvede Ordning, at 
Gmegnens prcester flulde bo paa 
Alostrene. Dette unaturlige Forhold 
veg nu for det mere tidssvarende, at 
prcesterne boede blandt deres 5 ogne- 
bsrn. Medens de andre Lensmcend 
paa Ringsted Aloster — paa en enkelt 
Undtagelse ncer — ikke har indlagt 
sig nogen Fortjeneste af den Maade,
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hvorpaa de rogtede deres hverv som 
Uirkens vogtere, har I^var Bertelsen 
paa dette Mmraade udfoldet et be- 
tydeligt Arbejde. I  Hans Tid (6te 
J u n i  1.56 )̂ befluttede Frederik den 
Anden, at Alosterkirken skal vcere 
Byens Sognekirke i Stedet for den 
gamle, faldefcerdige 5 t. Hans Airke. 
Ved 5 amarbejdet mellemAongen og 
Iv a r  Bertelsen trceffes der Bestem
melse om Airkens Udstyr med 5tole 
i 5tedet for de mange Altre fra den 
katolfke Tid. Der blev draget Vm- 
sorg for Aongegravene, og den la- 
tinske 5 kole, som underholdtes af 
Alostergodset og havde Undervisnings- 
rum i Aapellet ved den sondre Aors- 
floj oprettedes (nedlagt 175Y.)

I^var Bertelsen, der efter at vcere 
kommet til kongelig Naade cegtede en 
adelig Dame af 5lcegten Blule, dode 
^583. D Hans sidste Leveaar udstedte 
Frederik den Anden — muligvis og- 
saa paa Iv a r  Bertelsens Foranled- 
ning — en Forordning om, at „efterdi 
vi forfare, at her til Dags ikke haver 
vceret nogen Domhus udi vor Aob- 
stad Ringsted, hvorudi Landsting
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künde holdes", da havde Aongen be
strittet, at „den norderste (Lappel ved 
Ringsted Airke, fkal altid herefter 
vcere og blive Domhus."

klt Han — Lmaamandssonnen fra 
den fynske Aobstad — har vceret en 
saare ejendommelig Skikkelse, viser 
hele Hans Livslob. Han har vceret 
en M and med en fast Vilje, en klar 
Forstand og stör virketrang, og Hans 
Historie er ved mange Traade knyttet 
ncer til Midtsjcelland.

------- Det kan muligvis i denne
Forbindelse interessere at erfare, at 
Djcevlebesvcergelsen ved Daaben, der 
kom til at spille saa stör en Rolle 
i Dvar Bertelsens kiv, stere Gange i 
de folgende Menneskealdre gav kln- 
ledning til teologifle Ltridigheder. 
Christian den Fjerde tog i ^606 af- 
gjort Grdet imod den og lod trods 
en Del af Gejstlighedens Modvilje i 
^606 sin Datter Elisabeth dobe uden 
Besvcergelsen. Men Striden fort
sattes, og Aongen fkiftede Mening. 
Den varmeste Forfcegter for Besvcer- 
gelsens Flfffaffelse, Professor ved As- 
benhavns Universitet, V e n u s in ,  tog
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fig sluttelig denne Sagernes Vending 
saa fortvivlet narr, at Han druknede 
sig i en Brond i 5oro. Saaledes 
kom Soro endnu en G ang til at 
spille en Rolle i denne Strid. M en 
Besvcergelsen holdt sig endnu officielt 
i lange Tider derefter og afflaffedes 
fsrst ved en Lorordning l^83.
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