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Lgnen omkring B orup og Armmerslev skal af den Fremmede Heist
ses en Dag i det tidlige Lfteraar —
en af de stille Dage i September, da
den nordiske Sommer ebber ud og
til ktffked forlener kandskabet med en
egen tznde.
Aimmerslevs rsdtaarnede og Dalbys hvidtaarnede Airke hilser Hin
anden, og Uimmerslev-Ssens ^lade
er dybblaa som himlen, der hvcelver
sig over den. Skovene narr og fjcern
staar klcedt i et farvespittende Skrud,
der byder Mjet baade Underholdning
og hvile. De mange smukke fritstaaende Trceer giver Landskabet Nord
for B orup So dets fremmedartede
Lksnhed.

Gam m el-Borup med dens hyggelige prcestegaard og gamle huse
passer ind i det fredfyldte tandskab,
til hvilket den anseelige gamle Airke
saa naturligt slutter sig, medens den
ncere Ltationsby, der fkyder fine
Fangarm e ud til alle Lider, er Lindbilledet paa den nyeTid, derkommer
med Icernbaner, snurrende Vindmotorer, G as- og Vandvcerker, B u 
tiker med störe Vinduer osv.
Uranset af de lange Hovmarker,
paa hvilke Bsnderne fra alle de omliggende Landsbyer trcellede i en
sounden Tid, ligger det stilfulde og
velhavende udseende Lvenstrup med
den hvide honedbygning.
Bkod Gfteraaret, da de §2 ^5
Lpand hefte langsomt trcekker plovene
gennem Stub- og Brakmarkernes
Flader, bliver de gamle Tider lettere
at genkalde i Blinde. Det er Bille
det fra de svundne Dage, kun at
medens det nu er herremandens
Tjenestefolk, der styrer Plovspandet,
var det i gamle Dage herremandens,
noget lcengere tilbage Aronens og
endnu lcengere tilbage Klostrets B on-

B o r u p ved V in te r tid .

der, der styrede plovhestene — og
den G ang var hestene af den Beflaffenhed, at der maatte mere end
2 hefte til hver plov, somme Tider
6—8 hefte til den gamle hjulplov,
der mojsommeligt bugtede sig mellem
Aampesten og Trcestubbe. . . .
N la g le sk o v og B o r u p R yde
(eller „Ry 5kov") strcekker sig fra
Nord ind i Lognet og tvedeler dets
nordlige D m raade mellem käm m es t r u p og G a m m e ro d .
D i har tidligLre i disse Lkildringer
Hort, at Gndelsen „rod" henpeger
paa, at Byen i langst svundne Tider
er bygget paa en Rydningsplet i
Lkoven. Gammerod B y m aa siges
at vcere en typisk Rydningsby, der
omgives af Lkov i ret ncer Bmkreds
p aa alle Lider.
B p imod U lo fte rs k o v e n ligger i
Terrcenets hojeste Del U ru p (eller fom
det staves paa Generalstabskortene:
Drup), B st for Urup ligger h e jn e d e
(eller hejnenge), og 5yd for Urup —
midtvejs mellem Alosterskov og B orup
— ligger B r n i n g e (eller Brnenge).

Vestiig i Sognet ligger G r o n h o lt,
der — som Navnet fortceller os —
er en argte „Skovby". Gndelsen „holt"
er Betegnelsen for en mindre Skovstrcekning, og det er derfor en G en
tagelse, naar Skoven, der hegner Bymarken mod Nord, narvnes Gronholts k u n d .
Aimmerslev Sogn er R am ss Herreds mindste, kun godt ^000 Tdr.
Land, medens B orup Sogn har
533ö Tdr. Land og er Herredets
storste. Sognet har kun en eneste By,
Airkebyen, som hcever sig paa en
Hoj ved Aimmersiev So — men
Halvdelen af Aiovested Hörer til.
her ved Äimmerslev So h ar
aabenbart den forste Boplads vceret i
de aridste Tider. Mmraadet har formentlig den G ang vceret delvis omflvdt af v and, og i hvert Fald fra
Naturens Side vceret saa heldigt udstyret, at det let lod sig forsvare.
Holder den Dpfattelse Stik, at de
Byer, hvis Navneendelse er „lev", er
de aridste, er Aimmersiev Borupegnens
aridste Landsby.
Nken om Tiden for dens Tilbli-
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velse veed vi selvfolgelig lige saa lidt
som om vore Landsbyers i kllmindelighed. V i kan tcenke os — ogForskerne mener, at -et er saaledes —
at en Horde af vore Forfcedre i
Folkevandringens Dage, maaske kun
en enkelt Fam ilie ander sin hsvding,
Aimer, har slaaet sig ned her ved
Lsens Bred. Hans Boplads — H i
mers „Lev" eller „kein" — er gaaet
i A rv lil Hans Lfterkommere, der,
som deres Stamfader, har fifket paa
Ssen og jaget i Lkoven, Tid efter
anden dyrket de ncermeste Vange og
efterhaanden ryddet Marken i en
videre Dmkreds.
L n sksnne Dag har maaske en af
Llcegten af Navnet Bo eller B ua
fundet Änledning til at bryde op fra
det gamle M idtpunkt og har bygget
det„T orp", som Han selv gav Navn,
og som kom til at hedde Bothorp
eller Buathorp, hvilket atter senere i
Tiden er bleven til Borup.
Gisninger og Fantast — javel,
men dog med et lille Lkcer af Landsynlighed over s i g . . . .
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M en langt, langt forud for Mennefkets I^ndtog har Lgnen „Historie".
G m den Historie er intet skrevet.
G g der er Heller intet overleveret os
paa anden Maade. Gennem svundne
Hundredaar i Mennefkets Historie er
Navne og Sagn vandret fra M und
lil M und, Sceder og Skikke er bleven
asieverede fra Llcegtled til Slcegtled.
2 mangfoldige af vore handlinger
og i meget i vor Gpfattelse sporer
vi en uendelig fjcern paavirkning,
Vidnesbyrdene om Samhorigheden i
den menneskelige Udvikling.
M en fo ru d derfor, forud for klffaldsdvngernes. Flintkilernes, Stendysscrnes Tid!
J a , fra den Tid m aa I o r d s m o n n e t selv fortcelle Tgnens Saga,
og her er Forholdet da, at denne
E gn fortceller en sjcelden Saga.
Del haandgribelige M inde om disse
uendelig fjcerne Tider er — R ejnem ark B anke, eller som Geologerne
bencevner den: Aoge-Rejnemarks A as.
Den harvning i Terrcenet, som
denne A a s udviser, betegner den
Grcense, hvortil Dndlandsisen i sin
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T id strakte sig. her stod en G ang
Randen af den vceldige Ds Grken, der
laa over hele det nordlige E vropa;
og som ^sen smeltede, fsrte Smeltevandet G rus, Sand og 5ten med sig,
og det ophobede sig og staar nu til en
hojde af indtil 60 ^od over G m givelserne.
h v o rlc e n g e Dsranden — Brceens
Grcense — stod der og n a a r den stod
der? Heroin haves ingen som helft
begründet Nlening. Den stod der i
det Tidsrum , som Geologerne betegnede som „den nyeste Tid". Rken
i Io rd en s Udviklingshistorie er T id s
rummene saa uendelige. at denneNetegnelse ikke svarer til nogensomhelst
af de gcengse Forestillinger.
En
G ang for M llio n e r af A a r tilbage
stod Dsranden heit nede midi i E u 
ropa. N a ar Temperaturen, af Grunde,
som er os uforklarlige, steg, Irak Dsen
sig under uhvre Smeltningsprocesser
tilbage, gik maaske senere alter frem,
fkrumpede mere og mere ind, afsatte
fine Aflejringer paa det stenhaarde
Grundfj<Lld,skabte D anm arksM uld og
Grusgrave, medens vandet efterhaan-
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den samlede sig i de lit voeldige Dalforer. i hoilke vore Aaer nu glider
klukkende afsted mellem Dris og.
Blufkedonner.
Blen — Siedet er jo ikke her til
at henfalde til geologifke Fantasier.
Aun den Bmstcendighed, at Rejnemarks Banke Hörer indenfor det D m raade, vi befkcefliger os med, forleder
os dertil.
I „Danmarks geologiske Underssgelser"
R. Nr.
Aortbladene
Faxe og Stevns Alint) flrioer Statsgeolog N k ilth e rs : Ved Aortom^
raadets Nordrand, B st for Kvcerkeby,
optrceder et lille P a rti af den saakaldle Asge-Rejnemarks Aas. der
isvrigt hovedsagelig er beligaende paa
det nordlige Aortomraade. Den danner paa det ncermest liggende Stvkke
mod B st og mod Nest en smukt
fremtrcedende Rvg. F ra Rejnemark,
hvor Aasen er meget udprceget,
strcekker den sig Nest paa med Engdrag paa begge Lider. Dens ysjde
er visse Steder ringe, men naar dog.
et enkelt Sted en ^ojde af 20 Bieter
over Bmgivelserne, og den absolute
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Hsjde er her 50 Meier or»er havct,
den storste hojde, denne A as overhovedet naar. Der findes paa dette
Sted en tcengdeprofil i Aasen, idet
Statsbanerne her har Haft en stör
G rusgrav. Profilet viser regelmcessigt
liggende, horizontale Lag af Sand,
vexlende med Gruslag.
Sum m en
hoengende ta g kan fslges gennem hele
-et lange Profil. Rlokkene, som fin
des i Profilet, destaar hooedsagelig af
^ lin t og G rönlands Aalksten.
Geologen fremkcever, at Dvergange
i tagene andre Steder i Aasen tyder
paa, at der har fundet en Fremrykning Sted af Dsranden, medens Aalen
var ander Dannelle. Tcet Bst for
det Sted, hvor Aasen starres af ^cernbanen, er V a n d sk e lle t mellem Asge
A a s og Susaaens Vpland.
I^midlertid — det er jo M en n e sk en es Historie, vi beflceftiger os
med. Som vi ofte har Haft tejlighed til at beklage, er det jo ikke
noget stört Stof, der staar til Raadighed, naar Talen er om vore Landsbyers aeldre Historie, Landsby- eller
Lognehistorien vil for de aeldre Tiders
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Vedkommende alti- komme til at
kredse om to poler: herregaarden
(eller herregaardene) i Sognet og
kandsbykirken (me- prcestegaarden).
h vor -er er en gammel herrcgaard
i et Sogn — og -et har Udviklingen
gennem mere en- et halvt Tufindaar
fort med, at der er omtrent i ethvert
Sogn — er -er alti- nogen Historie,
selv om den undertiden er af mindre
Vcerd. V g til Airken knytter sig de
gamle kigstens, nceppe alti- sandfcerdige Dndffrifter og Fortegneisen over
prcesterne siden Reformationens Dndfsrelse.
Den Gaard, hvis Historie har
scerlig Interesse for -et Mmraade, vi
i Bjeblikket beskceftiger os me-, er
selvfolgelig

Zvenstrup.
Det er en celdgammel herregaard,
der sikkert har mindst et halvt Tufinde k lar paa Sagen — ja, maaske
mere. Dens Navneendelse tyder paa,
at -en oprindelig er opstaaet paa en
Bondebys Gm raade.
Sken naar
eller hvorledes, veed vi intet om.

,2
5venstrups N avn trceder forste
G ang frem i historiens tv s i en
ulykkelig Tid. nemlig K ar
under
den störe Dplosningstid mellem Thristoffer den 2den og Valdemar Ktterdag. Den G ang b esty red es 5 v en s tr u p a f B r o d e r I a c o b u s fr a
K n tv o r s k o v A lo s te r.
Det vil med andre G rd sige, at
5venstrup paa den Tid har Hort
under det mcegtige Dohanniterklostev
Kntvorskov ved Llagelse. B i veed
jo, at det scerlig var efter Valdemarsperiodens hcertider og de paafslgende
indre Urige, at de nye Godsdannelser
med Fcesteforholdets Udformning log
Hart. G m ^ohanniterne paa Kntvorskov har tilhandlet sig Svenstrup
eller om en gudfrygtig herremand
for at lette fit Forhold til det hinsides har fkcenket Svenstrup til Ulostret,
skal lades usagt.
Bken det var jo i hvert Fald
mcegtige herrer, som Lvenstrup og
de Godset underlagte Bonder havde
faaet.
Iohanniterne (eller hospitalsbrsdrene) opstod oprindelig som — for

at bruge et nymodens Udtryk — en
Filial af Benediktinerne, men Drdenen antog efterhaanden faste Former
som en g e js tlig R id d e ro rd e n . hvis
fornemste pligter var Flrmod, Lydigheb og Ryskhed samt R am p mod de
Vantro. For at faa den fornodne
pengelige Ballast til scerlig det sidste
Drdenslsftes Dndfrielse samlede I o hanniterne fig störe og rige Besiddelser
rundt om i L vropas Lande. Bäldem ar den 5tore, hvis fornemste Rongegerning jo ogsaa var en K am p mod
Vantro, om end i en anden Forstand
end Johanniterordenens oprindelige
(Rampen om den hellige G rav i
Jerusalem), stiftede Dohanniterklostret
ved Llagelse.
p a a den Tid, da Valdemar Fltterdag udforte sit Rcrmpearbejde paa
Gensamling og Genrejsning af Danmarks Rige, har udsendte Johanniterbrsdre i deres lange forte Rappe med
det hvide 8-spidsede R ors paa Brystet
vceret de Raadende over Befolkningen
mellem B orup.Rim m erslev.Lgnens
5kove og 5oer. h o s dem har „den
inenige kllmue" sogt Raad og Ltotte

i Ufredstider, de har hjulpet de Syge
og deres Grdenspresbyterer harsunget
Nlessen i Aimmerslev Airke.
Nkuligvis stammer Navnet A lsstersk o v en , Alosterbrodrenes Skov,
fra den Tid. F ra det folgende Huridredaar ved man, at Svenstrup da
ofte er bencevnt B r o d r e S v e n s tr u p
for at skelne Gaarden fra det en halv
M il nordligere liggende Softer Svenstrup i Daastrup Sogn.
p a a den Tid staar den katholske
Gejstlighed paa TNagtens Tinde i
Norden, og mange Gmstcendigheder
tyder paa, at de Gejstlighcden undergivne klgerdyrkere ikke har Haft de
ugunstigste H aar.
k lar ^ 5 ^ , sex klar efter at Thristian den Forste er bleven Aonge af
Danmark, Hörer vi atter om Svenstrup. Ncevnte N a r magefkiftedes
nemlig alt det til Svenstrup hörende
G ods til R o s k ild e B is p e s to l. Den
davcerende P rio r i klntvorskov, J e n s
B r u u n , har formodentlig fundet, at
Godset laa ubelejligt for Alostret.
Ved Magefkiftet fik klntvorskov som
Erstattung B rorup og andet G ods

paa Slagelseegnen. Det magefliftede
Gods, der horte til Svenstrup ten^
omfattede da:
Svenstrup hovedgaard,
hvortil
künde saas 3 kcester eller
Tdr.
Aorn. Gndvidere: 8 Gaardsceder eller
Ugedagstjenere i Svenstrup B y;
Ugedagstjenere i Gronolte; Forlle og
^cellefang mellem Svenstrup og G rsnölte; ^ G aard i Bastebjerg; t G aard
i kille B o ru p ; 6 Gaarde ikam berstorp; 2 i Llovestcede; 5 i G am m eryt;
1 i Skceverup; 6 Gaarde, ^ B ol og
en „prcestegaard" i Uymerslef, ^ i
Slimminge; 2 i Vollerslef; 2 i
Snekkerup; 2 i Äagerup; ^ i viger>
sted; ^ i Uromlsse samt 6-sle Molle.
B orup By, eller som den kaldtes
A irk e B o ru p , havde ikke Hort til
Bntvorflov, men derimod til Skovkl oster ved Ncestved. D gsaa denne
B y mageskiftedes nu til Roskilde
Bispestol. Airke B orup udgjorde den
G ang: 3 hele Gaarde, ^ ode G aard,
6 B ol og ^ Molle.
Manden, der affluttede denne störe
Handel, hed E )lu f D a a . Han v ar
Bifkop i Roskilde til ^ 6 ^ , da Han

16

Lode. Han har stiftet de 12 Apostles
Alter i Roskilde Domkirke, men er
ellers lidet kendt.
Bisperne holdt Lensmcend paa
Lvenstrup, af hvilke ncevnes: Nkathis
Rolof 1^80, David Arildsen ^uitzow
^ 8 ^ —90, Hans Aversen I u e l 1^91
— 1502 og Niels vincentsen Lunge.
D m Niels Nincentsen Lunge vides,
at Han blev Lensmand paa Svenstrup
15^5, scnere paa Gjorslev og i 1525
paa Selso.
Hans Hustru, Aaren
Rosengaard, var en Lssterdatter af
Bifkop Lave Urne, og Hans Slcegtsskabsforholdmed denne mcegtigeAdelsprcelat var bestemmende for Hans, som
det iovrigt synes, noget uklare politifke Dpfattelse. Under Grevens Fejde
blev Han taget til Fange og fort til
Nkecklenborg; fra dette Fangenfkab udlsstes Han dog og beholdt 5elso Len
til sin Dsd 1552.
Ded den Tid kommer der atter
urolige Tider over Danmark. Det af
Adelen ivcerksatte V p rsr mod (LhriM an den Anden, dennes Flugt, Her
tug Frederiks A rav paa Danmark
og Aampen mellem de to Kartier i

Landet styrtede dette ind i en Rcekke
voldsomme Begivenheder, der forst
endte ved Grevefejdens Slulning.

kn „politisk" öranä.
Ulangt et gammelt Mellemvcrrende
blev i de urolige Tider efter Aong
Christian den Andens Flugt fra Danmark afgjort under Skin af politifk
Gpgor. B aal og B rand og plyndring var ganske virkningsfulde Argumenter i de Tider, da der ikke var
Assurance el. lign.
C t saadant Ukellemvorrende havde
til Folge, at S v e n s tr u p G a a r d gik
op i t u e r .
L n af Aong Christian den Andens
partigcengere, N i e l s p e d e r s e n h a lv egge, tog paa sin Herres Vegne
hcrvn over den adelige Roskildebisp
Lage Urne ved at afbrcende saavel
Svenstrup som Bistrup, der begge
tilhorte den mcegtige Bisp, som forovrigt foruden disse ejede s8 andre
hovedgaarde i Landet.
D et Brev til Aong Frederik den
Forste meddeler Biskoppen, at „Niels
pedersen, Aong Christians Tjener",
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mens Bispen var til Landsting i
Viborg for at hylde Aong Frederik
(M arts (525) har paa Lvenstrup
„taget bort alt Bo, Bofkab, 5slv,
penge, For og Avceg og alt, hvad
jeg havde".
Den rode Hanes Galen mellem
Svenstrup hkove hin M artsn at var
et Lindbillede paa, hvad der skulde
fke i den kommende blöd- og brandfyldte Tid, ud af hvilken der steg et
aandelig fornyet, men for Bondestandens Vedkommende yderligere forkuet Danmark.
N ie ls p e d e rs e n h a lv e g g e (eller
halveg), der saaledes paa en, m an
kan vel fige temmelig enestaaende
M aade, har indskrevet sit N avn i
Svenstrups «rldre Historie, stammede
fra Sydsjorlland og synes at have
vorret en af Aong Lhristians haardhorndede hjorlpere. Nfbrorndingen af
Avenstrup var en h o rv n a k t, til
hvilken Han menes at vorre tilfkyndet
af den bortflygtede Aonge, der paa den
M aade onfkede at straffe Lage Urne,
fordi Bispen havde svigtet Aongen
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Det var intet Under, om Aong
Christian var bleven scerlig forbitret
paa den mcegtige Roskildebisp. T hi
flont denne havde vceret en af Uongens
mest betroede Nkarnd, var Han ikke
sen til at svigte, da Strsm m en gik
Aongen imod. Del var Roskildebispen, der havde budt Aong C hri
stians unge Dronning, Elisabeth af
Nederlandene, velkommen til Danmark paa Aysten ved Hvidore, havde
talt hende til i saa hojstemte, men
samtidig saa langstrakte vendinger,
at Dronningen var segnet om af
Trcethed. Det hedder, at hun maatte
„befinde sig", inden Bispen künde
fortscetle med at paalcegge hende —
ncest efter him lens og Io rd en s tzerre
— at „elfte af ganfle hjerte vor
Uonge Christiern".
Lage Urne var hurtig til at aflade
fra at elfte Uong Christian, og nu
tog Niels pedersen halvegge altsaa
den voldsomme hcron paa sin landflygtige Uonges Vegne.
D m Niels pedersens senere Fcerd
er at berette, at Han deltog i Kampene om Aobenhavn og rejste — efter
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at Aong Frederik den Forste var
kommet til fastere Lade paa Thronen
— til Aong Christian den ktnden i
kier (i Holland).
<Ln urolig Herr« har Niels pedersen aabenbart vceret. 2 hvert F ald
blev Han kun i kort T id i tier,
rejste derfra til Ulecklenborg, hvorfra
Han drev L o r o v e r i paa Danmarks
Ayster.
Lage Urne tog forovrigt en folelig
h a v n over Niels pedersen, idet Han
fik Aong Frederik til at overdrage
fig alt Niels pedersens Gods.
T ra t af Stridighederne sagte Niels
pedersen at forsone sig med A ong
Frederik, men dette modvirkedes af
Biskoppen.
s53s sagte Han Tilflugt i Norge, hvor Han imidlertid
blev taget til Fange af Lensmanden
paa kikershus, Ulogens Gyldenstjerne,
der dog ikke vilde udlevere Ham til
henrettelse, til hvilken Han formentlig
havde gjort sig fortjent ved sine
„halslsse" Gerninger.
Ulogens Gyldenstjerne udvirkede
endog, at Niels pedersen blev forsonet med Aong Frederik, og den
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gamle „herregaardsflagter" og L aper
dlev endog Skibschef under „Danmarks Vovehals", j)e d e r 5 k ra m ,
og fcegtede drabelig mod de kvbcekkere, der i Grevens Fejde angav at
flaas for Hans gamle herre og
Longe, Lhristian den klnden. Saaledes Ivder Historien i körte Trork
om „Fyrmesteren" ved Lvenstrups
B rand ^523.
Bispestolens fidste kensmand paa
Lvenstrup var J o r g e n p o d b u s k ,
-er sad her fra ^525 til ^53^ og
havde Lenet inde for en klfgift af 2
Lcester (96 Tdr.) Byg og „en halv
Gldengceld".

Zvenstrup §om Len unäer Kronen.
f536 fandt den störe Forandring
Lied, der ncevnes R e f o r m a t i o n e n «
Det var jo saa langtfra alene en
Begivenhed paa det aandelige Livs
Mmraade, at den tvcertimod havde
indgribende Betydning for mangfvl-ige andre af Livets Forhold. Forst
og fremmest betod den, at de mcrgtige
Rigdomme, som Tid efter anden,
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dels ved Gaver, dels som Folge af
Bispernes gode Forstand paa det
verdslige !Nammon, var bleven samlet under Bispestolene, nu overgik til
Rronen, hvilket i adskillige Tilfcelde vil
fige til den ny Ronges adelige hjcelpere.
I^kte alene inddrog Rronen Bispegodset
medSlotte, Gaarde, huse og Io rd , men
ogsaa kldelen fik for de gode Tjenester, den havde ydet Christian den
Tredje, Ret til at inddrage det kirkelige Gods, den künde bevise at have
en vis Ret til.
Den forste „tensm and" under det
ny Regiments var en — R v i n d e l
Det er ikke noget helt uscedvanligt, at
myndige kldelsdamer, naar deres
Blcend har vceret i teding eller er
afgaaet ved Doden, har styret B org
og Fceste paa egen haand. Den paagoeldende Rvinde var R a r e n B r e i de,
Enke efter Gunde Lange. Hun stk
kenet frit i 5 klar, hvoraf turde
fremgaa, at hun eller hendes M an d
under de forudgaaende urolige Forhold har forstrakt kgl. Rkajestcet med
Rksnt, som Rongen endnu ikke er
pengestcerk nok til at tilbagebetale,

hvorfor Han giver sin kvindelige
Areditor Svenstrup uden klfgift.
Aaren Breide havde kenet inde fra
1539—
hvorefter det for et T ids
rum af 6 klar horte under Roskildegaard ken, som omkring denne Tid
indehavdes af en af vore N ational
helte, „Danmarks Vovehals" p e d e r
L kr a m.
F ra ^550 er det atter et selvstcendigt ken, hörende til de saakaldte
„mindre ken", og den ny kensmand
blev M ic h e l S i e s t e de (o: Sehested),
„hoffinde" (): hofm and) hos Thristian den Tredje, og som Navnet
antyder en af de kldelsmcend af
Holstens? klfstamning, som var G en
stand for Aongens scerlige Bevaagenhed.
N aar en ny M and tiltraadte et
nyt ken, gik det ikke af uden en vis
hsjtidelighed. Saaledes udstedtes der
strax et A o n g e b r e v t il B o n d e r n e
om at adlyde den ny kensmand.
Dette kaldtes „Folgebrev". Det egentlige kensbrev udstedtes fsrst senere.
L t saadant kensbrev lod (Navnene
svarende til dette Tilfcelde):

„D i (Aongens Titler) göre alle
vitterligt, at D i af V or synderlige
Gunst og Naade saa og for Troflab og villig Tjeneste, som Michel
Siestede hidtil har gjort og bevist
os og Riget og Herester trolig fkal
göre og bevise, nu har forlenet
Ham med V ort og Aronens Len
Suenstrup . . .
E t Len tiltraadtes undertiden strax,
undertiden forst til ncestkommende
„P hilippi og Jak o bi Dag" (o: fste
M a j); thi paa kenne Dag begyndte
Regnskabsaaret i Lensvcrsenet — egentlig altsaa R i g e t s F i n a n s a a r .
Forleningsbrevet for Michel Sie
stede er udstedt den 20. Oktober
— eller et Llar efter at Han har
faaet kenet — og lyder paa, at F or
leningen omfatter:
Suenstrup Gaard,
Boruppe Molle,
med disse Byer:
Suenstrup By,
Gronolt,
Borup,
Aynierslouf og
Lamstrup

Der skal ikke svares nogen Lifgift
i Hans kivstid — og derefter indeholder Forleningsbrevet folgende pudsige Bestemmelse:
„Dog fkal Han bo her i Landet,
og hvis Han vil gifte sig, skal
Han gi ft e sig her i D a n m a r k
og tage en Dansk af Lidelen."
Gndvidere indeholder Lensbrevet den
for hinT id saa ejendommelige Bestem
melse, at „Han ej m a a scelge de
v o rn e de B o n d e r s o n n e r , s o m er
f s d t p a a G o d set." Lit det er nodvendigt at indfore en saadan forebyggende Bestemmelse, er et meget
sigende Vidnesbyrd om Tidens Tanke
gang.
Gndelig bestemmes det, at Lensmanden m aa skyde h arer og Rceve.
Bled Lkovene skal Han ej befatte sig,
men Han skal have fri Mldengceld til
^00 af sine hjemmefodte 5vin. Han
m aa have fri „Dldebrand" af Bindfcelderne eller,hvis saadanne ikke haves,
hugge i Underskoven. Endvidere maa
Han hugge Bygningstsm m er til G a a r
dens og til Bsndernes Gaardes Be-
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hov, men Han m aa ikke hugge til
5kovskade.
Michel Siestede var tillige forlenet
med G avno i Sydsjcelland.
Uden Rivninger mellem Lensmcend
og Bonder er Forholdet ikke gaaet af.
Scerlig synes et L a n d g i l d e s p s r g s m a a l i A i m m e r s l e v al havegivet
klnledning til tilbagevendende Tvistem aal. I ^55^ faar saaledes Lensmanden paa Roskildegaard hovedlen. H a n s B er ne c ho u , en Befaling,
gaaende ud paa: Da Aongens Tjenere i Aimerslev har klaget over, at
deres Landgilde er bleven forhojet,
og da de ikke kan overkomme at betale den, skal Lensmanden tage „fleregode
Mcend og nogle af de dLr boende Dannemcend" til sig og undersoge, hvad
Ljendom de have til deres Gaarde,
og hvor meget tandgilden er bleven
forhojet; siden skal Han foretageIndberetning til Aongen og faa ncermere
Befked. (Vi flal i det folgende se,
hvorledes lignende Spsrgsm aal gen
tagende Gange me!der sig.)
Im idlertid er Christian den Tredje
dod ^009, og H klar efter er Frederik
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den Anden indviklet i den nordifke
Lyvaarskrig, der lagde saa stcerkt Beflag paa kandets financielle Krceftcr.
Lvenstrup Len m aa atter springe som
p a n t for et Laan til den betrcengte
kongelige Aasse, og det er atter en
Dame, der har Blonten og faar
Lenet. Denne G ang er det F ru
B i r g i t t e B i l d e , sal. Thristoffer
Galdes Enke. T o A a r efter Itrigens Udbrud udstedcs der pantebrev
til Fru Birgitte paa 5nenstrup Hovedgaard med Lvenstrup og G ronholt
Bver — m an ser, at der stadig er en
kandsby ved Lvenstrup. Det tilfojes,
at Beboerne i disse to Byer er
Gaardsceder, o: Ugedagstjenere til
Svenstrup. Gndvidere omfatter p a n tscetningen: Gammerod (5 Gaarde),
B orup (8 Gaarde og j Bkslle) og
Aagerup (2 Gaarde). pantscetningen
sker for 2850 Iochimsdalere og ^50
rhinske Gylden i Guld, som hun
har laant Aronen.
Aaret efter er det atter galt med
MontenI Da faar F ru Birgitte (6.
Februar ^566) Aimmerslev (Y Gaarde
iByen) i P a n i for ^200Iochimrdalere.
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N a a r Fru Birgitts har faaet sine
Oenge igen, saa tenet alter er
kommet tilbage, vides ikke med
Bestemthed.
I
er E g g e r t U l f e l d t for
lenet med Lvenstrup, samlidig med,
at Han har Roskildegaard i Len. D
Hans Lenslid fortsaltes Ltridighederne
om k a n d g i l d e n . Jorgen Ienssen
og Ehristen pouelssen klager over,
at deres tandgilde er sat saa hojt, at
de vil vcere nsdt til at opsige G aardene. Det paaloegges Lensmanden
sammen med „Vldinge", at lade
foretage Lyn over Ejendommene og
anscelte en rimelig tandgilde.
Det er forsvrigt ganfke kuriost fra
samme Tidsrum at lcegge Blcerke til
en Aancellifkrivelse, hvoraf det fremgaar, at der i hvert Fald i visse
^enseender passedes godt paa Lensmcendenes Regnfkabsaflceggelse. ^58^
^ av den davcerende Finansminister,
den kendte Fldelsmand, Rentemester
Erik
lvalkendorph
tensm and
Eggert Ulfeldt en klntegnelse, fordi
L a m m e s t r u p INcend resterede en
F j e r d i n g S m s r i deres klfgifter.
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Det tilfojes, at der var andre Fejl r
Regnflabet.
kangildespsrgsmaalet spiller stadig
en Rolle; 3 klar efter den foranfsrte
Klage — nemlig i lo77 — fikL ave
Beck, som da havde Lenet knyttet til
Roskildegaard, en kongelig Befaling
om denne Sag. kandgilden er saa
hoj, klager Bonderne i Kimmerslev,
al G a a rd e n e f o r f a ld e r og de
selv lid e r N sd , hvis klarsag kgl.
Blajestcet befaler, al „Mldinge" flal
anscrtte tandgilden „og i Iordebogen
enten indskrive den ny tandgilde eller
flette dem
Bymcendene) for de
Bol-Galte og det Sm sr, som de nu
svarer".
Kr. Erslev anfsrer i fin tensfortegnelse, at Svenstrup fra ^577— ^588
laa under Roskildegaard. Dfolge en
Kancelliskrivelse af 3. Februar ^377
synes dog en Del af kenets G m raade
at have narret scerlig bortforlenet. 2
hvert Fald anfores det under ncevnte
Dato, at F l o r i ß I a c o b s s e n faar
kenet overdraget „for at beride Homble
Dre, Llimminge Dre, Nordrup Dre,
Beestedt, Skibbinge (?) og G rlssse (?)

50

5kove og de andre Aronens 5kove
deromkring samt Lkovene i R am ss
herred til Ringstedvejen". S nart kom
Lenet dog til at spille en stsrre Rolle
end at vcere Lon for en Skovrider.

Freäerik äen Unäens
öM gekoretagenäer paa Zvensttup.
D F re d e rik den A n d e n s sidste
Regeringsaar ses det, at Aongen har
nceret en scerlig Dnteresse for den
smukt beliggende Lensgaard. Dkke alene
har Han opholdt sig der i August I58H
— idet en Del Aancelliskrivelser da er
daterede herfra; men Aongen har
tillige fslt sig tilflyndet til at foretage Udvidelser og Forbedringer paa
Godsets Bygninger.
D et Brev fra Aobenhavn, dateret
den ^6de xtugust ^58^, faar Lensm and k a v e Beck saaledes Befaling
om: med det forste at lade bygge et
to k o f te r h s j t h u s Best for Enden
af det lille Stenhus, „hvor nu kerh u set m ed K a lm ta g e t staar", og
lade plankevcerket omkring Rideb a n e n optage og igen opscetteomkring
A d ild h a v e n .

Disse enkelte Belegnelser giver en,
omend noget uklar, Forestilling om
de Byggeforetagender, Aongen lader
ivcerkscette.
D Sommeren ^566 vidner en Aancelliskrivelse, dateret Svenstrup, om, at
Aongen aller har gcestel Svenstrup,
og adskilligt lyder paa, at disse Foranstaltninger ivcerkscettes for, al Uongen, naar Han rejser i Landet, kan
finde et behageligt Tilholdssted paa
Gaarden. Den 27üe J a n u a r ^587
befaler Han saaledes fra ^rederiksborg,
at kensmand Lave Beck paa Roskildegaard, at Han skal „lade alle Gemakkerne paa Svenstrup beloegge med
üstrag; Han skal lade lave Skiver,
Bcenke, Stole, Hynder, Bcenkedyner og
andet Husgeraad, som behoves i Gemakkerne, lade lave og bestilleSengedyner, tzoveddyner, Dundyner, Sengeklceder, kagener, Duge, haandklceder,
Lysestager og Boekkener, saa alt med
det forderligste kan blive udrettet".
------- Der findes i ovenstaaende
kgl. Befaling adskillige Udtryk, som
for Nutidslcrsere nok kan tiltrcenge
^n ncrrmereForklaring. k lstra g e lle r
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A stral var (iflg. Troels kund) den
paa den Tid i Danmark mest brugte
Gulvbedcekning. Del var en Slags
smaa brcendte Gibs- eller Lerfliser.
De fsrste indfsrtes fra Holland eller
England, men driftige Danske lcerte
fnart al lave dem. Den fsrste Astralbrcender var M orien pottem ager i
Aobenhavn (^55^); sencre leveredes
de i stört T al fra „Aobenhavns
Teglgaard", og de brugtes overalt;
saaledes ncrvnes, at Gulvene baade
paa Bidstrup og RoskUdegaard belagdes med Astral. Stenene lagdes
ofte i Monstre for at forhsje Dirkningen.
„ S k iv e rn e " var mindre Z^orde,
enten runde eller firkantede og med
Lkuffer i. Bcrnke, Stole, hynder og
Bcenkedyner angiver tydeligt nok de
paagceldende Genstandes Egenfkaber;
men adfkilligt i Tiden afspejles ogsaa
gennem disse Tings Anvendelse.
B cen k ed y n ern e syedes undertiden
af gamle kcederlagener, fyldtes derefter med Fjer og puttedes saa i
et finere Mvertrcek, finere jo hsjere
Bcmkedynernes Ejere var paa Straa.
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Den opadvendende Side künde vcere
af Gyldenstykke, vceoet Silke, flamfke
Tojer, kltlask og Flsjl. Rkedens Betegnelserne hynde og Bcenkedyne efter
vor Vpfattelse ncermest skulde vcere
Udtryk for det samme Begreb, betsd
h y n d e t i det ^6de klarhundrede
ncermest R^gpuden. Der beregnedes
i Regien et hynde for hver Siddeplads, saa at hver Siddende künde
stive Ryggen af paa den for Ham
behageligste M aade.
Bcenkene betegnede de til Vceggen fcestede Siddepladser. klt der beordres Knfkaffelse
af Stole til Svenstrup Lensgaard, er
imidlertid et Vidnesbyrd om, at
Gaardens Gemakker skulde vcere virkelig nymodens udstyrede. Troels kund
paastaar nemlig, at selv hos den
Fornemste kan m an ikke spore klnvendelse af Stole lcengere tilbage i
Tiden end til omkring klar ^500 .
Udtrykket „Tapeter over Bordene"
flal ikke vildlede nogen. Troels Lund
gor udtrykkelig opmarrksom paa, at i
Datidens Sprogbrug var Betegnelsen
„Sengetapeter" og „Bordtapeter" brugt
i Flceng med Sengetcepper og Bord-
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tcepper, og den ligeglade Anvendelse
af disse Betegnelser forte endog til
saadanneMisforstaaelser. som at man
henregner det ncevnte Dndbo til —
Sengeklcederne. N aar Frederik den
Anden befaler tav e Beck at lave
Tapeter til Bordene paa Svenstrup,
fkal dette altsaa blot forstaas som
Bordtcepper. B o rd tc e p p e r var netop
den T ids Svaghed. M an lod sig ikke
noje med et enkelt Bordtceppe N aar
et Bord var „tceppet til" i det Dm fang, som M oden krcevede, burde der
vcere tre Lag Tcepper. Det overste af
disse var Dugen, der paa den Tid
ofte var broderet i hjornerne med
Farver. For ikke at komme for vidt,
skal vi aflade fra Beskrivrlse af de
forskellige Dyner og hvad der iovrigt
ncrvnes i den kongelige Befaling.
A lt i alt bcerer denne som ncevnt
vidnesbyrd om, at Köngen har vceret
meget omsorgsfuld overfor sin G aard
Svenstrup.
M en da Gaarden stod i sin nye
G lans, parat til at modtage sin
Herre, var Frederik den Anden ikke
mere. Hans Svaghed for de fyldte

35

A rus og andre tvivlsomme „Glcrder"
lagde den kräftige M and tidligt i
Graven.

Zvensttup Len
5vm „Ministergage".
Den RIand, der kom til at nyde
godt af Freden! den Andens Delvilje mod Svenstrup, var Regeringsraaden J o r g e n R o senkrantz, en af
sin Tids mest fremragende Politikers
og interessanteste Lkikkelser.
Hans Tilknytning til denne Ggns
Historie fremgaar af folgende to R ancelliskrivelser:
„2. J u l i 1586 paabydes det A rild
Huitfeldt og Erik valkendorf at vcere
til Stede ved Jorgen Rosenkrantz'
Dvertagelse af Svenstrup Gaard,
overlevere Ham Dnventarium, Jordebsger, Breve, Registre, besigte Bygningerne paa Gaarden og i Lade
gaarden og give alt beskrevet."
„27de A u g u s t 1589 udstedes
Forleningsbrev til Jorgen Rosenkrantz,
Embedsmand paa Aalo Slot, der er
forordnet til at fidde i Regeringsraadet, og derfor altid fkal skunne)
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vcere til Ltede i Aobenhavn, eller
hvor Aongens Regeringshof bliver
forordntt, saa Han ikke alene vil faa
mere Besvcer end for, men ogsaa
daglig m aa gsre stör Bekostning paa
husholdning ved hoffet, hvorfor Han
faar Lvenstrupgaard uden k ifg ift,
for at Han kan faa Len i Ljcelland."
D hvilket Mmfang Jorgen Rosen
kran tz har interesseret sig for fit
sjcellandfle ken, har vi ikke nogen
indgaaende Uendskab lil. Han var
jo en herre, der havde meget om
Grene, men som vidnesbyrd om
Hans Interesse tjener dog denAendsgerning, at det var i Hans Tid, at
B o r u p U irk e s T a a r n blev genrejst. Det tor da antages, at Jorgen
Rosenkrantz har hvilet ud fra fine
Regeringsforretninger paa det vel udstyrede Svenstrup, naar Tiden ikke
tillod Ham at drage til Hans Befiddelser i Iy llan d .
Den G ang gik der jo ingen N atexprestog, hvormed jyfke tovgivere
paa en nogenlunde bekvem M aade
künde komme til den hjemlige Ärne.
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Jorgen Rosenkrantz er en ejendommelig Skikkelse, en Type paa de
Bedste indenfor den gamle danske
Kdel. Helt fra Barndom m en var
Hans Tilvcerelse ret bevceget, og Hans
Livsbane frembyder saa megel af
Interesse, at vi her dvceler noget
ncermere ved den.
D Lftersommeren ^525 holdt de
Ganser til putlitz og dermed bcflcrgtede 5torfolk et A alas i den velhavende Hansestad tybcek, hvor m an
künde faa det Bedste, Hjertet begcerede,
naar man vi!de betale derfor. D
denne störe U alas deltog ogsaa den
danfknorske Rigsraad Dtte Holgersen
Rosenkrantz til Böller og Hans Hustru, M argrethe G ans, Datter af
den brandenborgfke Hofmarflal, Iesper
G ans. Fester blev paa den Tid
holdt under stör pragtudfoldelse, der
dog ikke künde dcekke over de hygiejnifle M angler ved Datidens Beboelses- og Festlokaler. N u har m an
som bekendt en Talemaade om Doden fr a kybcek. Denne Dsd er
intet andet end pesten, der fra det
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störe Handels-Blidtpunkt pr. Skib og
tastvogn kun altfor let spredtes viden
om.
Ncevnte Kar, da de Ganser holdt
stört Familiekalas i Lybcek, gik Dsden
fra Lybcek netop sit Sejrstog gennem
Byen i Form af en Hangende Pest.
F or denne Pest faldt saavel den
unge F ru M argrethe som hendes
husbond — hun dode den 2A.
September, Han uojagtigt en Uge
efter. G g nu var deres 6 umyndige
B orn forceldrelose.
Jorgen Rosenkrantz. der den G ang
var en lille G u t paa 2 Kar, kom
til Bedstefaderen p aa p u tlitz i B ra n 
denborg, og her voxede Han op, indtil
Han i sit ^Ode K a r kom til B srringe
Kloster i Skaane for at lcere boglig
Visdom. Kort efter kom Han til
Bkalmo for at lcere ta tin hos den
lande tektor F r a n t s V o r m o rd s e n !
men her gik det g a lt; for imidlertid
var Grevens Fejde udbrudt, og den
Christian den Knden-sindede Borger
mester J o r g e n Kock tog sig nu af
alle de unge Kdelsspirer i Bkalms
og beholdt dem som Gidster, indtil
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de fkaanske herrer tilsvor Christian
den klnden Trofkab, som de lige saa
hurtigt afsvor igen.
2 sine Ungdom saar kom Jorgen
Rosenkrantz med selve Aongens klnbefaling til Wittenberg, hvor Han
— som Han selv fkriver — horte
„mange drabeiige lcerde Wcend, besynderlig D r. W orten Luther og
P h ilippum " (Welanchton). Han var
en W and, der gerne vilde höre og lcere,
og ikke drak eller doblede sin Tid dort.
Lfter at vcere vendt tilbage til
Danmark cegtede Han Io m fru Dorthe
Lange, Datter af den tidligere i disse
Lkildringer ncevnte Frue Aaren Breide
og Gunde Lange, samlede sig Gods
i Iylland, bl. a. det nu Lstrup tilhörende Lkaffogaard, og opforte ^569
det endnu staaende Rosenholm, Rosenkrantz'ernes Slcegtsgaard den Dag
i Dag.
'
Han er i de folgende klar en politisk set overordentlig stoerkt benyttet
W and, bl. ander til betydningsfulde
diplomatifke Lendelser, og det var
naturligt, at Han ved Frederik den
klndens Dod l588 blev Wedlem af
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Regeringsraadet. Da dettes Form and
Niels A aas dsde ^59 ^, blev Han
Raadets Formand.
Dg
forstpaa
dette Tidspunkt
trceder Han altsaa indenfor det D m raade. som vi — lokalhistorifk set —
behandler.
D g det er egentlig ganske sorrtegnende, at det eneste positive, vi ved
om Ham fra dette Vmraade, er Hans
Interesse netop for A irk e n s Istandscettelse.
Liaefra Han i Ungdomsaarene i Wittenberg havde vceret
under Luthers starrte paavirkning og
til sin hoje Nlderdom bevarede Han
en usvcekket religiös Folelse. Han
var en forsigtig Nkand og en retfcerdig Nkand, Han bersmmedes —
skriver Thiset i Biograf-Lexikon —
af fine Aendinge som en T a to , der
ivrede mod al Llags Voerdaadighed.
selv var Han prceget af en streng,
religiös og sardelig Nlvor. Ved daglig Lcesning af fine gamle Lcerere,
Luthers og Nlelanchtons Lkrifter
ssgte Han aandelig Styrke, og den
evangelifke Airkes Renhed var et
Kovedmaal for Hans Styrelse. Dertil

var Han en M an d med en levende
Historist S an s og med aabent Blik
for Fcedrelandets Minder.
Det fortcelles ogsaa, at Bonderne
i Rosenholmegnen ncerede stör Hem
givenhed for Ham. Deraf lor m an
flutte, at Han ogsaa overfor de Ham
paa Sjcelland undergivne Bonder har
vist Forstaaelse og Sam hu.
Svenstrup ken fralraadtes af I s r gen Rosenkrantz efter H A ars Forlob i ^592. ,^ire A a r efter dode den
da 73aarige M an d paa Rosenholm
i Iy lland.
Han er en Lkikkelse, der vejer til,
naar danst Adel ved Dvergangen
fta 1500'erne til 1600'erne flal bedsmmes.
De folgende kensmcrnd var I o Han
B e rn e k o w (1592 — 159^), C h ris te n
H olk (159^— 1596) og E u s ta c h iu s
v .T h y m e n (1596—1610). D m disse
Herrer vöd m an kun lidet, men deres
Navne er dog i hvert Fald direkte
knyltede til B orup Itirkes Historie,
idet Io h a n Bernekow har ffcenket
„Avindestolene", medens Eustachius
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v. Thymen har skcenket Airken dens
störe Alokke.
Eustachius n. Thymen skrev sig til
Schneckendorf eller S n ekkendorp,
en Gaard, der skal have ligget paa
kammestrup M ark. D „hoffm anns
Fundationer" fra ^76^ hedder det,
at man endnu paa den Tid künde
se Vmridsene af denne Gaard. ^ en
Befkrivelse fra et hundrede klar senere
hedder det derimod, at nu er de fuldständig forsvundne.
Eustachius v. Thymen, der ncevnes
Staldmester, har ogsaa skcenket klltertavlerne til B orup og Aimmerslev
Airker.
F ra Moergangen fra t^OOerne til
t600'erne har m an en lcererig Beretning om, hvorledes V o rn e d sk a b e t
kuede Bondestanden. I Michel Sehesteds Forleningsbrev fra Midten af
det ^6de Hundredaar saa vi, hvor
ledes der maatte trceffes scerlige Be
stemmelser, der forbsd ligefremt Salg
af de vornede Bonder.
E n Sag fra
bersrer en Bonde,
der havde taget Bopcel paa Svenstrup
Len. Ved vornedskabet var Bonden

Kunden til sin Husbonds Tjendom
eller Gods, ikke til den besternte
G aard eller Hus, hvor m an var fodt.
Aronens Bonder var bundne til det
ten, hvorpaa de var fodte. Mmkring
1596 fcestede en Bonde fra Roskildegaard ten G aard paa Svenstrup ken.
Bken dette var ikke tilladt, skont begge
ken horte under Aronen. A f scer
Naade gav Lhristian den Fjerde den
paagceldende Bonde kov til at blive
boende to klar paa Svenstrup ten.
„Efter den Tid skal Han forholde fig
efter tandsens Skik og Scedvane."

Lenet äeles.
F aa A a r efter, at v. Thymen havde
fratraadt kenet, deltes dette (1622).
Det omfattede paa den Tid ca. halv»
ottende Hundrede Tsnder Hartkorn,
af hvilke den ene Halvdel bortforlenedes af lironen som scedvanlig, medens
den anden Halvdel bortbyttedes til
Roskilde Domkapitel og i den fol
gende T id bencevntes D e c a n a te t
S v e n s tru p .
^ ra disse senere A a r af kenstiden
vLd vi ikke meget om Svenstrup.

F ra ^635 omtales dog en ganske
snurrig Sag: (Lhristian den Fjerde
havde 1633 antaget en P o u l M ichelssen i fin Tjeneste som Salpetersyder (): Urudtbrcender). og -et he- i
den kgl. Skrivelse, at p o u l Michelssen
fkulde have Ret til at „grafue og
opsoge W ateria at siude Salpeiter aff"
i Roskil-e, Ringste- og Svenstrups
samt de dem underlagte ten. Dog
paalcegges -et Ham i ingen henseende
at vcere Bsnderne til Stade og Besvcering, men hvor Salpeterjord opgraves, flal hüllet aller jcevnes af
Salpetersyderen. Salpetersyderen har
imidlerlid aabenbart vceret altfor
ivrig i Tjenesten eller i hvert Fald
glemt at fylde fine Hüller; thi i 1635
Elagedes der til Uapitlet
Decanatet),
at Urudtbrcenderen gjorde, som Han
selv lystede. L n Urudtbrcender reprce^enterede jo paa en Bkaade Urigsvcesenet i Fredstid, saa Han har kendt
sit eget Vcrrd i en Tid, hvor Rigets
sverste tedelse mest af alt spekulerede
^ a a K rig og Grlog. Im idlertid ses
det, at Uapitlet med stör Jv er har
taget sig af Bondernes Sag, uden at

Ho
man dog vsd noget om Sagend
Udfald eller dens ncermere Lnkeltheder.
Blandt de sidste tensmcend kan
ncevnes (L h risto ffe r U rn e og G l u f f
B ro ck e n h u u s; sidstncevnte var Landsdommer i Ljcelland fra ^665— ^668^
Hans N avn og Vaabenfkjold finden
i St. Bendts Airke i Ringsted.

Svenstmp 6oä§
i 5vane-5Isegten8 6je.
Lfter Lnevceldens Dndfsrelse ophcevedes ^662 den gamle Lens-^nddeling af Landet, og Amlerne oprettedes; i ^666 overdroges saavel
Lenets som Decanatets Gods til
Ljcellands bersmte Biffop hans^
5vane.
hvorvidt det var et 5 alg eller —
som det i Almindelighed anfores —
Svane fik kenet som Gave af Aongen for de störe Tjenester, Han havde
gjort Uongemagten, vides ikke. U lan
har imidlertid i hvert Faid en Fortegnelse saavel over Aobesummerne
som det Usbtes D m raade:

§6
Urongodset, 3A7 Tdr.
Hartkorn.................. 19,860 Rigsdl.
Decanatet, 356 Tür.
Harlkorn................... 17,802 —
Svenstrups Bygn. (regnet lig 7 Tdr. hartk.)
350 —
prcelatengen paa Slagerup M ark (regnet
lig 3 Tdr. hartk. .
150 —
I a l t 763 Tdr. hartk. 38,162 Rigsdl.
Godset synes at have vceret meget
forsomt. I hvert Fald hedder det, at
B y g n in g e rn e v a r brsstfoeldige,
og at M arker og Dange trcengte til
Indhegning. De Bygninger, Talen
her er om, er antagelig dem, der op.
fortes og udstyredes saa godt i Lrederik den Andens Dage, men som
Tidens T and nu havde msrnet.
Del fremgaar forsvrigt af adskillige
Forhold, at Sjcellands myndige Lrkebiflop — en Titel, som Lvane fik
genoptaget — har vist fit nye Gods
en betydelig Dpmcerksomhed. Han
kobte som noevnt Godset 1666, og
ganske vist dsde Han to A a r efter;
men forinden havde Han paabegyndt
adskillige Foretagender ved Svenstrup.
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Saaledes lod Han en Del af Svenstrup gamle Lcenger nedbryde og genopfore af G rundm ur. Som det fremgaar af ovenstaaende, dsde Han, fsr
de blev fcerdige; men Hans hustru
fuldforte Nrbejdet efter Hans Dsd.
„E n latinsk IZndskrift paa en fort
Sten fortceller dette", hedder det i
hoffm anns Fundationer ^766
T il Gaarden horte den G ang 3
störe Dyrehaver og mange Fiskeparker.
Stedet er ikke her til at komme
ind paa en Skildring af denne mcegtige, myndige og for sin Tid saa
betydningsfulde prcelatffikkelse. Det
var som kendt Hans Hndflydelse paa
Enevarldens I^ndforelse, der bidrog til
at give Hans N avn Alang i Histo
rien. Han var fra sin Ungdom en i
Videnfkaben vel bevandret !Nand;
orienlalske Sprog var Hans scerlige
Studium. I ^639 havde Han Egtet
N karie ^ u ir e n , Datier af en af sin
Tids fremragende medicinffe videnflabsmcend, dertil en meget rig M and.
Bedommelserne af Svanes Aarak1er er noget forflellige. Nogen scerlig
nidkcer Grdets Tjener har Han ncrppe

vceret; Han egnede fig vistnok bedst
til at vcere ^erre og ikke Tjener. A f
sine Undergivne var Han lidet afholdt.
I fin Skildring „Danske herregaarde"
betoner Bccker bette, idet Han tilfsjer,
at Svane var „krybende for Aongen
og ikke Erlösende nogen pligt, hvor
det gjaldt at indsmigre fig hos denne,
cergerrig i hsj Grad, forfcengelig til
det katterlige." Denne Aarakteristik
er dog nceppe udtsmmende. Aonsekvensen af den Politik, Han drev,
og hvis M a a l var at kncekke den
gamle Adels INagt, maatte jo vcere
en dyb 2Erbsdighed for den kongelige Gnevcelde.
Andre Forfattere
mener at vide, at Svane folte fig
meget skuffet over den Udgang, Statskuppet i 1660 fsrte med fig, men at
Han som klog General valgte at indordne fig og tage de — betydelige —
Fordele, det nye Vcelde gav Ham —
i scerlig G rad Ham.
A t Han var en mvndig Herre,
turde fremgaa af den Anmcerkning,
Professor Ja c o b Bircherod gav Ham
ved Modtagelsen af Budfkabet om
Hans Dod. Bircherod fkriver:

„Jeg maatte nok tcenke, at A lan 
den ikke skulde leve lcenge; thi den
fidste Gang, for 5 Uger siden, jeg
besagte Ham i Aobenhavn, var Han
saa ydmyg, fryndlig (): venlig?) og
beleven, som jeg aldrig havde sei
Ham for at vcere."
Gfter Svanes Dod fik Hans Enke
kongelig Bevilling paa Svenstrup som
a d e lig S crd e g aard .
Gfter Fru M arie Svanes Dod
overtog ALgteparrets San, F re d e rik
S v an e, i §680 Svenstrup G aard og
Gods. Medens den gamle Svane
havde dyrket Politiken og Theologien
som sideordnede Videnflaber, havde
den unge Svane andre Interesser.
Han var en vceldig Nimrod, der
jagede M arkens og Skovens Dyr, og
som, naar Ioegerblodet kom i Aog,
ikke saa efter hegnspcele eller lignende
Bagateller.
Dette havde en G ang noer bragt
Hans Svanehals i Rlemme. Under
en af sine ivrige Iagtfcerder kom
Han nemlig ind paa Aongens Gnemcerker. E)g som det gaar overalt i
denne syndige Verden: hog er over
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h sg l Iagede Bonden herremandens
Dyr, vor det Bremerholms Icern for
Bonden, ^agede herremanden Aongens Dvr, saa var det ogsaa en kost
bar Historie. Frederik Svane havde
„gode" Venner, som fortalte Aongen
om Hans formastelige Fcerd. INen
Christian den Femte havde ikke glemt,
hvad Hans Fader og derigennem Han
selv skyldte Svaneflcegten. Cnevoldsmagten künde vel nok opveje en anskudt kongelig hjort. O g allernaadigst udbrsd Christian den Femte:
„Svane har Lov til at skyde. Han
er v o r Ic e g e rm e ste r" .
j)a a den Bkaade reddede Fr. Svane
ikke alene honnoren, men ogsaa en
Titel, som Mennefkene den G ang
paafksnnede endnu hsjere end nu om
Vage.
Frederik Svane ncevnes som Stifter
af Skolen i G r o n h o lt. Han dsde
^730 — samme klar som Frederik
den Fjerde.

16 Aars Kamp lor en Zkilsmisse.
Den Sie kivgust ^732 cegtede Fre
derik Zvanes Datier, M arie Spane,

Kammerjunker, Körnet i hestgarden
F red e rik B rtz e n (eller Brtz).
2Egtefkabet var utvivlsomt et udprceget Fornuftparti — i hvert Fald
fra Hans Lide.
Han var 2^ klar gl., altsaa endnu
en pur ung M an -, medens hun var
^n 35.aarig Enke — hendes forste
M a n - var (Oberst Iesper Friis. h u n
var jo ganske vist endnu en Dame t
stn allerbedste kllder; men alligevel er
-et nceppe tilfceldigt, at selv alvorlige
Biografer for ret at karakterisere
hende nceoner hende: den rig e klrv in g til S v e n s tru p .
Frederik Brtz' Fader var den sikkert
ikke overdrevent rige Generalm ajor
B althasar Brtz. Hans M oder var en
fodt Komtesse F riis; hun cegtede efter
stn forste M ands Dod en Grev
B lo m e, og under dette N avn ser vi
hende optrcede i det folgende.
For Familien Brtz var det af stör
Betydning at komme i Slargtskabsforbindelse med Svamslcegten, der
vedblivende havde en hsj Ltjerne ved
Hove.
Avancementet efter Brylluppet gik
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ogsaa raff nok. Allerede Brvllupsaaret blev Aammerjunkeren G re v e
a f B rtz, Aaret efter blev Han Uammerherre og A m tm and over Roskilde
Am t. 2 hustruens Gunst avancerede
den nybagte Greve derimod om muligt
endnu hurtigere — den modsatte Vej l
Gemytterne stemmede ikke overens.
Blaaske var der ogsaa andre T ing i
Vejen. 2 hvert Fald ansogte det
nygifte A ar allerede i ^735 om Aongens Tilladelse til at blive fkilt.
A7en denne ^remgangsmaade passede selvfslgelig ikke Christian den
Sjette.
V g der foreligger i denne Sag fra
Uongens h aan d en Rcekke hsjst inter
essante Breve, der giver et Icererigt
Hndblik i, hvilke Vanfkeligheder den
skilsmissesnfkendesvenstrupske Naadigherre og Naadigfrue volder selve den
enevceldige Aonge. Brevene, der alle
er skrevne paaTysk og stilede til den
kendte Statspolitiker, Gehejmeraad
t . H o ls te in , strcekker sig over et
T idsrum af H A ar.
T il at begynde med — den 25de
September ^735 — er Aongen ganfke
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paa -et Rene me-, at „de to ASgtefceller skal leve kristeligt og fornuftigt
me- kinanden". „Der foreliggcr intet
ASateskabsbrud, og -et hedder udtrykkeligt, at hvad G u - sammenfojer
skal Rlennesker ikke adfkille". Aongen
har saaledes sin Blening fcerdig i
Dverensstemmelse me- sin strcenge
religiöse Dpfattelse; men Han flutter
-og Brevet me- at u-be-e sig M e--elelse om, hva- Gehejmeraa- h o l
stein me- god Samvittighed mener,
der kan vcere at göre.
mere end et klar har andre
Lager im i-lerti- optaget Aongen.
Forst den 16. December 1736 fkriver
Aongen alter om Sagen, idet Han
tilbagesender Holsteins Betcenkning i
Sagen og onfker at denne „endelig
en G ang m aa faa en Ende og Skan-alen („das Scandahl") ophsre". D g
Io Dage efter ytrer Aongen sin Forbavselse over, at Grev Brtz nu ssger
Forlig med sin Aone. Da Aongen
trvgter, at der „bagved ligger allehaande, som ikke -uer", snsker Han,
at en allerede nedsat Aommission
skal have Fremme, saa at ingen P a rt
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skal besvcere sig over Iustilsens Tilsidesceltelfe.
Den folgende Dag indskcerper Kongen, at Kommissionen fkal fortscette,
og at Greven og Grevinden kun saalcenge, til Sagen er tilendebragt, ikke
fkal leve sammen. Köngen karakteriserer sluttelig den cegteflabelige Strid
som „en smudsig Sag".
S aa gaar J u l og Nytaar, og i
Februar er det alter galt. Greven
vil ikke mode for Kommissionen og
Grevens M oder fkriver „impertinente
Breve".
M en allerede den G ang har der
nok vceret den Fejl ved Kommissio.
nerne, at de ikke künde blive fcerdige.
Det er altsaa noget arveligt. Nytaarsaften ^ 5 7 fkriver Köngen et
Brev, der bcerer Vidne om, at selv
den guddommelige Gnevcelde havde
ondt ved at hcevde sig, naar den stod
overfor en Dame med Gnergi. klf
dette kongelige Brev ses det, at Grev
Brtz' Moder. Grevinde Blome, nu
ikke indffrcenkrr sig lil at flrive imper
tinente Breve. Köngen fkriver, at
„Grevinden gor et stört Skrig. klager

55

over Vold og Uret, siger at Grevinde
Drtz har v o rh a an d osv." . . . . „M ed
disse Lamentationer opfylder hun det
ganfke Hof og den ganfke Stad."
Aongen udtaler endnu en G ang sin
vcemmelse ved Sagen; men det taler
til ALre for Hans Retfcerdighedsfolelse, at skont Han aabenbart er
krcrnket, vil Han dog selv efterse, „om
der er passeret noget ubilligt i Sagen;
thi vi vilde nsdig med viden göre
noget Mennefke Uret eller give G rund
ti! Alage".
Den ^0. K pril ^738 er Sagen ikke
kommet et Skridt rüdere. Uongen
fkriver nu, at det ser ud, som Grev
inde Drtz trcenerer Sagen og „m isb ru g e r den F rih e d , v i (Uongen)
h a r g iv e t hende t i l a t b liv e f r a
sin M a n d , saalcenge S a g e n s t a a r
p a a ". Aongen indskcerper alter Uommissionens Fremme og slutter med
den ikke uvittige Bemcerkning: „G rev
inde Blome lader os flittigt plage af
alle Mennefker".
D g hvad der nu end kan have
voeret bestemmende for Aongens Syn,
saa fremgaar det af en Skrivelse fra
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Ham den ^2 . M a j 1739, at Grundsynet om, at „hvad Gud har sammenfsjet, bor Mennesker ikke adstille", ikke
har kunnet fastholdes i denne Sag.
Ncevnte Dag fkriver nemlig Köngen:
klf vedlagte M em orial fra Biskop
Herslof, som vi kun sender Ham*) til
H ans Kundflab, vil Han se, hvorledes bemeldte Biskop gerne onsker at
blive befriet for den Brtzifle K om 
mission. Grundene, som Han fremforer, er dels gode, dels sielte............
Han behage derefter at foreflaa os
en anden Theologum, som kan sidde
i denne kedelige (verdrießliche) Sag,
og hvis det var muligt, var det godt,
om m an künde fin d e en, om hvem
m a n v a r o v erb ev ist, a t Han v a r
f o r A L g teskabsskilsm isse**).
Det ligger udenfor denne Skildrings
G m raade at folge denne mcerkvcerdige
Skilsmissesag i alle dens Gnkeltheder.
Hvad Resultat Kommissionen kom
til, v 6d vi ikke, men 17HH — altsaa
efter 9 Flars proces — domte Hsje*) Tilraleformen til Holstein.
" ) Udh. af Forf.
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steret Herskaberne paa Svenstrup, at
TEgtefkabet fremdeles skulde bestaa,
og ALgtefcellerne leve kristeligl med
Hinanden.
Forst 7 klar efter hcevede 'tiong
Frederik den Femte efter en Aommisfions Indstilling ALgteskabet. Grevinde Brtz fik Titlen Grevinde af
Svane og Grev Grtz, der forsvrigt
under den ny Aonge havde fortsat
sin fint begyndte AarriLre og var
bleven Ridder af det hvide B aand
m. m., cegtede den 2^-aarige A sm lesse klmalie Brockdorff i ^752.
Den af Hans handlinger, der har
mest Interesse for os, er imidlertid
Hans S a lg a f S v e n s tr u p G o d s .
Dette Salg fandt Sted i ^75^, og
Asberen var Stamfaderen til den
vidtudbredte Neergaardfke Godsejerslcegt, A rigsraad P e te r I o H ansen
N e e rg a a rd , der har et pragtfuldt
Gravsted i Ringsted St. Bendts
Airke.
F ra ncevnte klar til denne Dag
har Svenstrup vceret i den N eerg a a rd s k e Slcegts Lje.

5,8

Zvenstrup i äen N eergaaräske
5>Xgt§ 6je.
Mellern den nyere Tids til en Begyndelse borgerlige herremandsflcegter
indtager N e e r g a a r d e r n e en frerntrcedende p la d s scerlig paa Sjcelland
og ikke mindst i Midtsjcelland. D
ca. 200 klar bar de sat deres prceg
paa en Udvikling i midtsjcellandlk
herregaardshistorie, som ikke er almindelig. Oe bar til Tider vceret Lgnens
mcrgtigste Iorddrotter, og den Dag i
Dag er Neergaard-Navnet jo knyttet til
en Rcekke af vort Lands herregaarde^
om end en enkelt as Llcegtens Linier
for Tiden er ude af Raadighed over
sin P a rt af de fra Fordrene nedarvede
Rettigheder og herligheder.
Infolge en Dpfsrelse i kldelskalenderen for 1883 ejede den Neergaardfke Slcegt folgende Gaarde og Godser:
Fideikommisgodserne Lkjoldencesholm
og Svenstrup. Tharlottendal, Faarevejle, Fuglebjerg, Fuglsang, Forslev,
Gunderslevholm, Gyldenholm. Helle»
strup, Aastrup, Mxholm, prierflov,
Ltubberup og Tcero.
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D i har tidligere i bisse Tkildringer
set et klfsnit, hvor bet sorrlig var bet
nye Lnevolbshofs tznb!inge, der
samlebe Io rb en ander sig. D i ser
til andre Tiber, heorledcs briftige
Ltorhanbelsmornb sorlter beres penge
i den gode banske INulb. Neergaarderne ubspringer sein af benne Nluld,
dvs. de begvnber som Forpagtere og
svinger sig i helbige Tiber og veb
personlig Dygtighed op nl at vorre
Tjere.
Den forste af SIcegten, som man
kender Navnet paa, var T h o m a s
N Iab sen N e e rg a a rb . D m Ham
vLb man intet ub over, at Han var
Forpagter paa Svenstrup, der paa
den Tib — bet har vel vceret veb
Geergangen fra 1600'ernetil ^700'erne
— har kunnet give baade herskab
og Forpagter beres runde!ige kevemaade. Hans Son, I o Han T h o morsen N e e rg a a rb . ejede Fuglebjerggaard og Grevensvcenge. Han var
gist meb S ib sel p e b e r s d a t t e r
lD a rtb e rg , og de havbe Tonnen
P e t e r I o h a n s e n N e e r g a a r b ; bet
er Ham, der efter den langvarige
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Brtzmske Skilsmisseproces tilhandler
sig Svenstrup af den frafkilte Greve.
Peter ^ohansen Neergaard er Neergaard-Slcegtens egentlige Stamfader,
en typifk ^orddrot fra klllongeparykkernes fidste Dage, en selvbevidst herre,
der kendte sin LNagt og Betydning.
Medaillonen paa Hans Gpitafium i
St. Bendts Airke viser os en B land
med et kräftigt fkaarct Knsigt, en
villiefast 7Bund og bydende Trcek.
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Hans Birksomhed som sjcellandsk
Godssamler falder i en Periode, der
kan betegnes som Iorddrotdsm m ets
sidste Glansperiode, nemligBkenneskealderen for Stavnsbaandets kosning.
Del var i lige Blaade Bondens
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storste Trcengselstid. Sagen var den,
at omkring 1700'ernes M idie begyndte Landbrugskonjunkturerne at
bedres noget. Ganske vist hcergede
Avcegpesten, men tandbrugsproduklerne begyndte at stige i Vcerdi.
herremeendeae saa' baade Fordelen
ved og Nodvendigheden af at faa
mere ud af deres Io r d ; men hvem
skulde flaffe dem M erudbyttet? J a ,
det fluide Bsnderne gennem hoveriet.
Scerlig naar en tidligere driftig Forpagter som j). I . Neergaard ksbte
sig Gods, er det klart, at det for
Ham gjaldt om at faa stedse mere ud
af de nye Ljendomme. M en til at
udfore dette Llrbejde havde Han —
som enhver anden Godsejer paa den
Tid — jo egentlig kun sine Bonder.
I o dygtigere en Io rd d ro t derfor var,
des storre Beslag maatte Han lcegge
paa sine hovbonders Nrbejdskraft.
N aar hovmarkerne bearbejdedes starrkere, n aar Moser og Sumpe flulde
forvandles til Lng, og naar Skove
og Aratstrarkninger flulde ryddes —
ja, saa forogede saadanne i sig selv
gode og hensigtsmarsfige Foranstalt-
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ninger Bondernes klrbejde og forringede den Tid, de künde anvende
paa deres egne spredte klgre.
p a a den Tid, da Peter Iohansen
Neergaard kober sine störe midtsjarllandfle Besiddelser, er Iorddrotten
en lille Aonge paa sit Gods. ^ ra
1733 var hele Udskrivningsvcesenet
saaledes lagt i ^orddrottens h aa n d ;
Godsejeren künde afgive til Soldat,
hvemsomhelst Han fandt for godt,
naar Vedkommende var i FUderen
mellem de 18de og 36te Ftar.
G m Peter Iohansen Neergaards
Person kender vi forovrigt kun lidt.
Han begyndte her paa Ggnen som
F o r p a g ier af Ringsted Aloster. Saavel Ringsted Rloster som Acerup var
i 172^ folgt til Amtsforvalter J o r 
gen k a n g e n fe ld t, der imidlertid
1731 maatte gaa fra Godset paa
G rund af Gceld til Arigshospitalskassen, der overtog Godserne for
20.100 Rigsdaler. Formentlig omtrent
paa denne T id er p . I . N. bleven
Forpagter, og da Godserne 17^1
solgtes ved klvktion, overtog Han dem
for 33,560 Rigsdaler.
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Han var herregaardshandler paa
en hals. 1
havde Han kobt Tryggevrelde og Qlslevgaard, og det var
for disse to Gaarde, at Han tilbyttede
sig L v e n s tru p i^75^. Lamme klar
ksbte Neergaard forovrigt
ogsaa
L s k ild s tr u p , som Han ^755 folgte
til sin Lvoger, I o h a n L a a b y e .
Lvenstrup beholdt Han derimod, og
denne G aard blev srerlig under Hans
Lon J e n s B r u n n N e e rg a a rd
Llcegtens vigtigste Ljendom.
Peter Iohansen Neergaard, der var
fodt ^702, havde som ZH-aarig reglet
A irs te n T o n n e s d a tte r . formentlig
— hvad de senere Navne i Lloegten
tyder paa — Lteddatter af en Arigsraad og Regimentsffriver ^en s B ruun.
Da Peter ^ohansen Neergaard efterhaanden dlev en stör herremand,
klang en Titel ikke ilde. Han blev
Arigsraad, en Titel, der noeppe svarer
stoerkr til de Forestillinger, man gor sig
om denne Iorddrot, men som maafke
flal soges begründet i Lloegtflabet
med A rigsraad J e n s Bruun.
Laavel Peter Iohansen Neergaard
som Hans hustru hviler som ncevnt
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i 5t. Bendts Airke. De ligger begge
i Midterfkibet, og det smukke M armor-Lpitafium, som gengives her,
sidder paa en af pillerne ud mod
Midterflibet, ved Foden af Pillen
hviler de jordifle kevninger. p a a
Gpitafiet staar: „Dette Minde, dog
meget ufuldkomment mod det, som
skyldes de klfdode, er sat af derer af
otte efterlevende tre Born, der have
afkobt wirken dette Gravsted, al det
aldrig m aa aabnes efter 5ksdet af
klpril ^773." D p til Pillen ligger
ligeved 5tolercekken ud mod nordre
5ideskib tigstenen over Airsten Tonnesdatter Neergaard. Denne kigsten
har sin egen ejendommelige Historie,
hvorom tsffler fortceller i sit Vcerk
„Gravminderne i Ringsted Airke":
„tigstenen har oprindelig doekket over
en grmmel Ringsted-klbbed P etrus'
G rav. klbbed P etrus dode ^ 2 5 .
prcrsten Hans Dvesen Guldberg
(17^0— ^769) solgte imidlertid tigstenen til en i Ringsted boende M and,
som vilde lade den indrette til G ravsten for en af sine 5lcegtninge. Da
klrkivtegneren 5 o re n k l b i l d g a a r d
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bot. Kock, krinßsteä.

vet

Lpitaüurn i 8t. Lenät« Lü'ke.

67

imidlertid ved den Tid kom til R ing
sted for at undersoge et og andet ved
Airken, saa Han, at m an var begyndt
at omdanne Stenen, der laa bag
ved Alteret. Han fik sat en Stopper
derfor; men senere synes der alligevel
at rcere bleven sluttet en Forretning
om den oervcerdige Ligsten. I hvert
Fald har den nu i mere end 100
A a r hvilet over Fru Airstens G rav."
p . I . Neergaards Leidste Son var
J e n s B ruun Neergaard, der i sit
TEgteskab med A n n a M a r ie M ö l 
ler, Datier af Brygger J e n s Möller,
Usbenhavn, blev Stamfader til de
midtsjcellandfke Neergaarder. Han fik
1763 af sin Fader Skode paa Svenstrup, giftede sig klaret efter og avan
cerede stot op ad Rangstigen: fra
Urigssekretcer over Iu stitsraad til
Etatsraad, indtil Han sluttelig blev
ophojet i Adelsständen, hvorefter
Neergaarderne blev „äe".
Slcegtens v aaben blev i blaat Felt
gennem en Arone stukne hvedeax;
paa hjelmen en Arone; paa hver Stde
as Skjoldet hcenger en kaurbcerkrans.
Peter Iohansen Neergaards ncest-
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aridste 5on hed Io h a n T hom as; endvidere var der en Datier.
Io h a n T hom as' aridste Ssn, der
bar Ltamfaderens Navn, Peter I o Hansen, blev senere i Tiden Ljarllands
jordrigeste Godsejer.
J e n s B runn de Neergaard opforte
Lvenstrups nuvaerende (dog senere gennemrestaurerede hovedbygning) ^782.
T il J e n s B ruun de Neergaards
Person knvtter sig et pudsigt literarrhistorifk Blinde om et marrkeligt
Lammenstsd med Datidens muntre
Digter, I o h a n h e r m a n W essel.

Ä esrels vigt „6enem anäen"
og äe gamle Neergaaräer.
Den gamle A rigsraad Peter Lohau
sen Neergaard dode den 27de klugust
l772. Tre klar senere tryktes for
forste G ang det siden saa beromtr
wesselske Digt „Herremanden".
Digtets ^ovedtrark er som kendt
folgende. Det begynder saaledes:
En Herremand sov engang hen,
og saa skal alle Herremcend,
hvor gerne de end leve vilde,
og det er ilde
at do, naar man endnu ej vilde.
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Ten Herremand, jeg synger om,
did, Stakkel, efter Doden kom,
hvor ingen sros, skont alle vilde,
og det er ilde
at ikke fryse, naar man vilde.

5 a a trceffer Han sin Aus! i tzelvede
og studser. klt herremanden er kom
men i helvede, anser Han selv for en
felvfolgelig Ting. Det er Sonnens
Lkyld — Han har sviret Godsets
penge og velfeerd bort . . . Mg
af Godhed for det Skumpelskud,
jeg sued mine Bonder ud
og deres Suk ej taale vilde.
Og det er ilde
ej Bonders Suk at höre vilde.

Dokum Kusk giver den
bekendte Forklaring.

noksom

„Den Son, som volder I er her,
har jeg paa Halsen skaffet Jer,
jeg Iru en imet ncegte vilde."
Og det er ilde
siet ingenting at ncegte ville.

D g sluttelig den kräftige „ M o ra l":
Sligt leerer hvert utugtigt Skarn
at ikke staffe Ncesten Barn,
stont Ncestens Kone gerne vilde.
Og det er ilde,
a t Ncestens Kone gerne vilde.
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Dette Digts Fremkomst virkede, saa
mcerkeligt det lvder, hsjst irriterende
paa Dens B runn de Neergaard,
der Iroede at det var montet paa
bans Fader og derigennem ogsaa paa
Dens B ruun de N selv. ^vorvidt
der er kighedspunkter, der kan have
begründet denneForestilling. ikal lades
usagt. Dertil kender vi for lidt til
de to herrers almindelige Fcerd.
Bien n aar J e n s B ruun har op»
faltet Digtet som et personligt Lin»
greb paa sig og Familie, tsr m an
vel — som kiteraturhistorikeren D
Levin (^878) ikriver — deraf flutte
lidt i Retning af, at Peter Dohansen
N. ikke har vceret den aller blideste
mod sine Bonder, at Hans Hustru
har Haft fit Rygte angrebet af Bag.
talelsen, samt at h r. Dens er bleven
beskvldt for at have fort et noget
uregelmcrssigt Ungdomsliv.
5 om 5 v a r paa Digtet udgav Iens^
B ruun i hvert Fald en meget grov
p aro d i mod lDessel. Dette Digtervcerk er beklageligvis gaaet helt tabt.
L n af sin T ids Antikere betegner det
som Grovheder og Nonsens; det er

alt, hvad m an vtd om det. M en
det har krcenket Wessel dybr. Wessel
var nemlig, sksnt selv en kräftig
pennens M and, meget omfindtlig
for klngreb, og det her ncrvnte har
opirrret Ham stcerkt.
Hans 5 v a r var en af de bekendte
Gravfkrifter, af hvilke Han jo fkrev
flere — ogsaa en over sig selv*) —, og
den lsd saaledes:
Herunder

hviler Krigsraad Neerqaard
den Ltore,
Store. Store,
Kun Himlen veed, hvad godt Han gjorde,
Gjorde, Gjorde,
At tale om Hans kcrre Frue,
Da var hun venliq som en Tue.
Ar tale om Hans tvende Sonner
Det ei Umagen lonner.
Men naar leg tcenker paa Hans Datter,
Kan jeg ej bare mia for Latter.

(Zsnnerne var Dens B runn og
DohanThomas;VatterenhedDohanne,
hun cegtede Amh. Niels Lvanenskjold
til Svanholm ; hun var forovrigt forvoxet.)
*) H^n aad oa drak, var aldrig glad,
Hans Stovlehcele gik Han skceve.
Han ingentina bestille gab,
tilfidst Han flad ejheller leoe!
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Wedens Wessel i sit Digt netop
understreger ^ ru Neergaards gode
Lgenskaber, er Hans Voerfald paa
Datieren jo temmelig raat, hvis der
da ikke sigtes til Ting og Forhold,
om hvilke man ikke kan have nogen
Aundskab.
V gsaa paa anden V is ser man
Wessel minder Sammenstodet med
Neergaarderne. D et andet af sine
Digte. hvor Han af godt hjerte gaar
los paa herremcendene, sinder Han
sig befojet til at lcegge h aan d paa
W und, da Han ellers risikerer at
komme til at stifte Bekendtskab med
herremandens Hund.
„Thi Herremandens Hund til Rov feg
ellers blioer,
hvormed en Herremand mig en Gang
for har truet.
udi et Manmlript vaa S v e n s t r u p
vubliceret,
som af en Slump jeg traf, en Garq jeg
tobte Sukker . . .

Fit Wessel har fslt sig stcerkt overbevist om sin egen Slillings Uangribelighed turde alene fremgaa deraf, at
det er oplyst, at Han havde taget

Htoffet til Digtet „kerremanden" fra
et engelsk Dittighedsblad.
Det kan tilfojes, at Digteren kort
for sin Dod personlig traf sammen
med Je n s B runn de Neergaard til
Avenstrup, der greben af sin formentlige klvindsmands stille, milde Deesen
og !yse Did gjorde Ham Kfbigt og
forsonede sig med Ham. Dette stete
en ha!v Snes klar efter Fejden.
Neergaard lod sig forestille for Wessel,
udbad sig Hans Denstab, bad om
Forladelse for sit uforstyldte^ Udfald
og folte sig, som det forteelles i et
af Datidens Tidsstrifter („M inerva"),
„stolt over at have lignet Wessel
som Oigter, siden den Dise, Han
havde gjort, havde samme Vmkoeed
som Wessels."
Meget pudfigl er forovrigt det Udstyr, som Gravfkriflhistorien fik faa
klar efter begge de gamle M odstanderes Dod:
D „hundre og Tive historier og
I^ndfald til anstcendig Tidsfordriv",
en klnekdotesamling. der udgaves
forteelles nemlig Historien —
uden klngivelse af Navne og med

Pointen fuldstcendig misforstaaet eller
maaske med villie undertrykket —
saaledes:
„ M a n forlangede af vor beromte
Wessel, at Han vilde forfatte en
Gravskrift over en herremand, som
skulde staa paa et prcegtigt M arm o r
M onum ent. Han skulde derfor have
50 Rigsdaler. kcenge lod Han dem
bie. Gndelig leverede Han den, som
havde bestilt det, folgende:
„Herunder hviler Navnelos den Store
den Store . . osv.
„2H, Wessel, den Gravskrift kan
vi ikke bruge. Den faar Du ikke
noget for."
„2a, ja, F a'r min, saa er det lige
meget; over denne M and kan jeg
ikke Heller göre nogen anden G ra v 
skrift."
Som m an ser, er hele Historien
dir bleven til Vrovl.
— tevin fortceller, at endnu i 1978
„levede Historien om Wessels Strid
med Neergaard lilborligen udstyret
mit Umständen i Ringstedegnen."
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Kicke og Pinsler.
Kirken den er er g a m m e lt H u - ,
staar om end Taarnene falbe.
Taarne fuldmange sank i Grns,
Klokker end kime og kalbe,
kaldec vaa Gammel og paa Ung,
mest dog vaa Sjcelen, trcet og tung^
syg for den evige Holle.

M ed sin 7 —800-aarige Aklde staar
Airken i tandsbren som det Blivende,
mens Tider flifter og Slcegt fslger
Slcegt. kad den religiöse Folelse til
de forfkellige Tider have vceret stcerkere
eller soagere — ingen Tid har savnet
den dybe ALrbodighed, som det cervcrrdige G udshus paakalder. Uirkegaardens I o r d gemte de smuldrende Ben af de henfarne Slcegter, og
under liirkegulvet sov de mereFremtrcedende den evige Ssvn. F ra Airken
var gennem Tiderne udgaaet en
mcegtig I^ndflydelse over Menneskenes
Sind og Tanker, her havde de
faaet N avn og hid fortes de. n aar
Flffkedsklokken havde lydt. Gennem
hele det flidsomme Mermefleliv var
Sondagene kvrpunkterne, hviledagene.
hverdagene gik med tit trcelsomt
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tegemligt Slid. Kandelig Syssel var
der liden Tid og mindre tyst og
ondnu mindre Tone lil at befkceftige
sig med. p a a hovmarken og Bymarken tog klrbejdet de fleste af
Arcefterne i Brug, og Bystcevnet var
det eneste Sted, hvor der künde tales
om de fcelles Flnliggender og hentes
en Smule aandelig koftelse, en Slags
Samfundsfolelse. I Airken, hvor
m an samledes hojtidsklcedte og i Bevidstheden om, at have en kel Fridag
for sig, blev Sindet da ganffe anderledes modtageligt for ^ndtryk ude
fra.
N ellem Airkens !Nure har Sogtlets ^olk samledes fra de forste Dage
i Aristendommens Morgengrv i Danmark. De haardsindede ALtlinger af
det Slcegtled, der havde blotet til
Thor, var de forste, der lyttede til
Budskabet om den hvide Arist; og
saa stcerkt havde Mldtiden T ag i dem,
at de msdte med Stridsoxe og Svcerd
ved kcend, saa der maatte indrettes
et scerligt Lorhus, i hvilket de krigerske Tegn m aatte scrltes til Side, deraf
Betegnelsen Vaabenhuset. D den ka-
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lolske Airkes G lanstid i den egentlige
Niddelalder bolgede Rsgelseduften
over Nenigheden, processionerne gik
gennem Airkeil, Aorsangens Toner
lod herligt for Dret, og den latinske
Nesses gaadefulde D rd betog 5indene. helgenbilleder prvdede Nurene^
og den evige Lampe god fit hemmelighedsfulde Lys over Nenigheden^
der samledes ikke alene paa ^sndagene, men paa de mange Helgenda ge.
5 aa kom Lutherdommen og bragte
N odersm aalet til ALre i Airken.
N angen gammcl Skik forsvandt, og
— desvcerre — mangt et gammelt
N inde gik labt i denne störe D m vceltning, som taget i polilikens
B rug formede sig noget änderndes,
end om en virkelig aandelig Folkeomvendelse straxhavde fundet5ted. E ndnu
Llcegtled efter Reformationen var der
meget „papistisk Vcesen", som Flar
hundreder havde fcrstnet, og som alene
ved sin kllder havde Ävtoritet.
N e n medens fsr andre havde
sunget for Nenigheden, sang denne
nu selv med; den fslte, at den v a r

78

med, og dette, bortset fra alt andet,
betod en aandelig kosteise. Bibelen
kom paa Rlodersmaalet, og dens
Dndhold blev hverm ands Lje. L n
Bibel var det derimod — i Bogtrykkerkunstens forste klarhundrede —
ikke hverm ands Sag at anfkaffe. De
til Airkerne anskaffede blev med en
^cernlcenke fcestede til kllteret eller
Degnestolen, for at de ikke skulde foriommes.
--------klnseelig i Forhold til sine
sättige forhutlede Mmgivelser laa
Airken midt i kandsbyen, og den
myndige Rkand, der varetog Sognefolkets aandelige velfcerd havde ogsaa
— ncest Herremanden — en betydelig Dndflydelse paa den timelige.
tzvad „vor F a'r" gjorde og sagde,
var Rettesnoren i hvert Faid officielt.
D det private kiv gik vel den
G ang sorn nu Tingene sin skceve
G ang.
Der har vceret ca. 25 prcester i
Borup-Aimmerslev siden Reformationens Jndforelse, og med Undtagelse
af den allerforste Tid eftec Reforma
tionen kender m an Navnene.
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^5—
ca. 1580
ca. 1600
ca. 1611
1628
1657
1666

1695
1722
>7H5
1765
1776
1785
1791
>801
182>
1853
18^
1867
1870

Hans Grovsmed (Groffsmidt).
M adspedersen i 20 K ar.
Jo rg . Hansen i 11 K ar.
Christen Hansen.
Hans Hansen hoyer.
J v e r Cnevoldsen Broch
mann.
Soren Christensen tem vig,
havde narret Kmanuensis
hos Hans Svane.
Biogens Kndersen Regel.
M orten Iacobsen Baden.
peder Hansen Ursin.
Hans Ceilmann.
Peter Teilm ann.
J o n a s Collin.
Peter Pensen.
G otthard J u liu s Schmidt.
C arl Gustav Johnsen.
p o u l Christian v. Tillisch.
Grnst Henrik holst.
Theodor Sm idt Dxholm.
Henrich Ferdinand Binzer
var, mens Han var res.
Kapellan i Kolding, Folketingsmand for denneKreds
fra 4 . Kvgust >852 og der-
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efter fra 26. Februar ^853
til Rigsdagens Gplosning.
^88 l Christian L m il Brunnemann.
(?)
provst Ldv. Spreckelsen,
dod 20. Oktober ISYH.
^890 C. F. Balslev.
A un lidet er os bekendt om bisse
Mcend, der, om de har magtet deres
Kald, til bver sin Tid har ovet en
ikke ringe Indflydelse paa de Mennesker, de virkede iblandt. D m et
P a r Lnkelte bringer en tigsten Besked, om en anden dukker en enlig
Lflerretning op. Lllers er det kun
N avnet og Roekkefslgen, vi kender.
D m den forste protestantifke prcest
synes Tilnavnet at tyde paa, at Han
har passet en G ro v s m e d s hcederlige
haandtering, inden Han besteg prcedikestolen. ^ klarene efter Reforma
tionen var dette ingenlunde noget
uscedvanligt. Troels tu n d fortceller
saaledes, at f. Lx. den ander lutherske prcest i Ia n d ru p i Ribe Stift
netop ogsaa var Sognets Smed; i
Bergens Stift blev ^559 Bispens A arl
ordineret til prcest. M a n har andre
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Txempler paa, at „et lydeligt M a a l"
har vceret en ret vcesentlig kldkomst
til at blive Vrdets Forkynder. Det
var maafke flet ikke den daarligste
M aade at lade jceone Mcend, der
havde toenkt over Tingene, hjcelpe den
wenige og lidet oplyste kllmue med
de vanflelige aandelige Sporzsm aal,
der netop i kenne underlige Dvergangstid maatte gribe alle, ^cevn
dansk Tale fkulde jo alligevel aflose
den latinske Messe.
D g de nye
prcester havde et vaagent Dverhoved
i Ljcellands forste Bifkop, p e d e r
p la d e , der var utrcettelig i at vejlede, baade i Tale og Zkrift og paa
sine Rejser, hvor Han holdt Forelcesninger under stört Tillsb. Da det
kneb for Folket at fastholde Grundlinierne i den religiöse Rsrnelcerdom,
forfattede peder plade en saakaldet
„R im sto k " med Fortegnelse over
samtlige Lsndags-Lvangelier og tilegnet ^ogncdegnene i Sjcellands 5tift.
klf disse lelfattelige Eoangelietexter
skal her hidscrttes et P a r prsver:
„Kristu s ind til Jerusalem red
os alle til Trost og Salighed."
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„Der Jesus gik i sil 12te Aar
af sine Forcrldre forglemt Han vaar."
„Kristus rensede Spedalske ti,
men utaknemlige vaare de ni."

p a a flig lctfaltelig v i s undervistes
Kolket i Aristendomskundfkab paa
den Tid, da Hans Grovsmed var
prcest i B orup og liimmerslev.
Forovrigt synes B orup Airke i
Reformations-Hundredaaret at have
vceret i en meget forfalden Tilstand.
Den 6. A pril ^589 udstedes der saaledes et kongeligt aabent Brev om
hjcelp af alle lironens og Aapitlets
Landsbykirker i Sjcelland, der er ved
Forraad, 1i! B o r u p A irk e s B ygn in g. G g den 30. A pril ^59 ^ sendtes
„en M issive" til „de hojlcerde ved
Aobenhavns Universitet" om at lade
Befaling udgaa til liirkevcergerne
om, at enhver ltirke efter sin Lvne
flal komme B o r u p liirk e , h v is
T a a r n er b y g fceld ig t (o: faldefcerdigt), til hjcelp. I disse henvendelser
sporer vi den davcerende kensmand
J o r g e n R o sen k ra n tz ' D m hu for
den liirke, der laa Lvenstrup ncermest.
2 h ofm ans Fundationer
hed-
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der det da ogsaa, at paa Stolene i
Taarnet Iceser m an Jorgen Rosenkrantz' Navn.
Ggsaa senere tensmcend viste deres
Dnteresse for Ricken. I o h . B e rn e chou (^392) skcenkede Rvindestolene.
E u s ta c h iu s v. T h y m e n (^596 )
fkoenkede den störe Rlokke. J u s t h s g
tit Gjorslev (tensm and omkring
^630) flcenkede prcedikestolen. Endelig har Erkebiflop S v a n e givet
Rirken „et Sejervcerk".
D ^657 opkom en snurrig Strid
mellem den da udncevnte Sogneprcest
D ver E n e v o ld s e n B ro c k m a n n og
Hans Forgcengers Krvinger. h r. Iv e rs
Lorgcenger var h r. H a n s H a n se n
h s y e r , hvis mandlige hovedarvinger
var Hans to Sonner, Io h a n og
Lhristen, begge Studiosi ved Robenhavns Univerfitet. h r. Dver forklagede
de to gceve tznglinger ved Ronsistoriet
for at have
„afbrstt og bortfort af den M olles
rette Tilbehsring, som paa prcestegaardens G rund og Stavn foreforefandtes, saa meget at kun de

blotte og bare Bcegge med T ag og
Dverhceng er tilbage".
Dette var efter h r. Invers Dverbevisning ganfle stridende med den
om Naadensaaret afsluttede Dverenskamst.
13. J u n i 1657 fkriver kensmand
D lu f Brockenhuus til kelrtoi- maAn illous og begcerer, at afgangne h r.
Hans' Ssnner i Borup, „som beviste
stör Modvillighed", maatte ved skriftlig Rektors Befaling fordres til
Universitetet, deres Studeringer at
tage vare.
Saavel de to Studenter som Formynderne for deres Softer B arbara
hansdatter, nemlig peder Madsen i
B orup og J e n s Ibsen i Snekkerup,
samt M ath ias Iacobsen i Roge paa
h r. Hans' afdode hustrus Vcgne
stcevnedes for Aonsistoriet.
Sagen gik ved dette h r. Iv e r imod
for M ollens vedkommende, hvisaarsag Frederik den Tredie lod Sagen
indstcevne for Danmarks Riges Raad.
M en om dens Forlob her foreligger
der intet. Danmarks Riges Raad
fik jo snart — ved Svenfkekrigens
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Udbrud — andre og storre Ting at
tage Bare paa.
Gver Hans hoyer findes der i
Borup Kirke en kigsten med latinsk
Dndflrifr, saalydendei
Iran sieie Patr68 8iinn1
Kino tran8idirnu8 oinn68
In cMlo patriLM, c^ni
den6 tran8it, tiadet.

(Dverscettelsei henfarne ere vore
Faedre, som dem vil vi alle farehen;
i himmelen er Fardrelandet for dem,
som farer vel hen.)
Vgsaa over en anden Praest, neinlig Dver Brochmanns Gfterfslger,
L o re n (L h risten sen te m v ig , der
havde vcere klmanuenfis hos Hans
Svane, findes der i B orup Kirke en
Gravsten med Dndskrift, der lyder
saaledes:
h r. hviler cervaerdige og meget
............... h r. Lsrren (Lhristensen,
fordum Sognepraest til B orup og
Kimmerslev, som dode klar ^6^2
i sin kllders 57de klar,
saavel som og Hans elskede tvende
hustruer, de dydige og G ud elskende
Bkatroner, Bodild lvolfgangsdat-
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1er, som dode 1679 i fit kllders ^6de
Flar, og Dorothe Andersdatter, som
log klffked med Verden klnno f a ll e t
mangle^, da hun havde levet i
f a ll e t mangler^ klar.
Rimeligvis er det hende, der har
ladet kigstenen lave, men da hun har
„taget klfsked", er der ingen, der har
fundet det Ulejligheden veerd, at lade
de manglende T al indhugge.
Noget ganske tilsvarende gcelder
forovrigt en anden af Airkens G ra u 
sten over en forlcengst afdod Borupper^
formentlig en velstaaende Bonde eller
maaske knyttet til Svenstrup Gods.
Indflriften lyder (paa Nutidsdansk):
her ligger begraven cerlig og
velforstandige B land 2ep Lsrensen
udi Borup, som hensov udi Her
ren Ä nno 16 . . den ^manglerj
samt og Hans kcere hustru cerlig
og gudfrygtige Uvinde tisabeth
Thristensdatter, som hensov udi
Herren A nno 1677, den 1- B laji.
G ud give dem en glcedelig Vpstandelse og det evige tiv . klmen.
svidere er indhugget begges Bo»
mcerke og derunder:^
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Henne Sten Hörer mig Dep
Sorensen og mine Flrvinger til.
her er Dep Sorensen nok den sidst
afgangne, men Heller ikke Hans klrvinger har fundet G rund til at feeste
Hans Dsdsdag og -klar til Stenen.
------- D m B orup Airke er forsvrigt at meddele, at den i ^880—8 ^
var Genstand for en grundig Dstandscrttelse ved hvilken kejlighed Airkens
to Rcekker hvcelvinger fjernedes og
erstattedes med et fladt Bjcelkeloft, en
Foranstaltning, som maafke nok kan
siges at svare mere til Airkens oprindelige Stil end hvcelvingerne, men
som dog ikke er nogen Vinding for
Airkens Dndre.

?ra 5 olkemunäe.
I en Ggn, der som Borup-Aim merslevegnen har ligget ret afsondret,
inden Dcrrnbanen kom, har gamle
Sagn og M inder holdt sig bedre
end de fleste andre Steder. her mellem tcette, tildels vidtstrakte Skove,
vide hovmarker og ode Dverdrev
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uden Bebyggelse har Folkefantasien
faaet Vinger. G g naar Morket faldt
og portene stcengedes, samledes man
om den buldrende Bilceggerovn eller
den aabne klrne. Den G ang gik
m an ikke til Mode om Nftenen, ejheller var der megen Gcestefcerd mellem Naboer, i hvert Fald fcerdedes
m an nsdig udenfor Byen. De, der
fcerdedes over Mose og i 5kov var
mest Vildttyve og andet Skarnsfolk;
kun enkelte forsinkede Nejfarende
hastede af Sted for at finde Ly hos
Godlfolk, der i Araft af Nlm uens
almindelige Gcestfrihed tog imod
dem, der havde et nogenledes trovcerdigt Udseende. Helft holdt m an
imidlertid sin Dor stcenget i Fslelsen
af, at der, der kom ude fra det
gaadefulde Morke, sjceldent var af
det Gode. Der lever endnu Folkeminder om, hvad D ndt der saaledes
kan vcere bedrevet i det tcette Morke,
men ogsaa om den Relfcerdighed,
hvis straffende h aan d naa'r frem i
Tiden.
*) Jen skylder Telefonbesttzrer, Barber
La r s e n - He l t b o r n Tak for at have
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Zydsst for N srre Dalby ned mod
klaen ligger en lille 5kov, der kaldes

I^avnens fiave.
her udspilledes — saaledes fortceller Sagnet — i lcengst svundne
Tider en stormfuld Efteraarsnat et
Sorgespii: E n R ansm and eller en
rNand, der vilde hcevne sig, laa i
Baghold og overfaldt en fredelig
Vejfarende, drcebte Ham og begravede
kiget under Grcestsrv og vissent
to v . Da Udaaden var ovet og alle
S por udflettet, vilde Udaadsmanden
ile til sit hjem . !Nen Stormen var
taget til og fo'r frem under tordenlignende Brägen. D g midt i Bulderet
lod som en truende Rost fra det
hsje: „D m hundrede klar vil din
Daad ligge klart i Dagen." Rcedselsiagen flygtede INorderen mod Aimmerslev. klarene gik. Der faldt Ro
over Hans Sind, Han dovede sin Samvittigheds Rost og trostede sig til, at
„om ^00 A a r var alting glemt."
optegner de fleste af de folgende
Meddelelser fra Folkemunde.
For f .

90

M en klarene led, Slcrgterne fulgte
paa Hinanden; men i Ggnen levede
en celdgammel M and, som ikke künde
do. Hans Slcegt gik i Graven, ingen
kendte den G am les kllder.
I de
Tider fik „Ravnens have" sit Navn.
T h i ustandselig lod Ravneskrigene
derfra i de stormfulde Lfteraarsncetter.
Da mange, mange klar var gaaet,
holdt Herren til Svenstrup en G ang
stör Ilagt i Ravnens have. Gt
Aobbel ^agthunde standsede hylende
et 5ted i Tykningen, og da der blev
gravet paa Stedet, fandt man en
mennefkelig Benrad;
den knuste
hjerneskal fortalte, at her maatte vcere
ovet en ^orbrvdelse.
Herren lil Svenstrup tilsagde hver
af Ggnens Mcend at give Mode i
Aimmerslev Airke, hvorhen den Dodes
Levninger blev bragt, for at svcerge
sig fri for 5kyld. p a a den bestemte
Dag var Airken fyldt. og hver M and
gik frem til de blege Ben, der laa
paa en Baare, og alle svor sig fri.
M ens dette stod paa var en celd
gammel M and, hvis kllder ingen
kendte, vaklet ind i paabenhuset og
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bag Doren, -er stob paa Alem, holdt
Han sig skjult. Bken det var Godsherrens Bud, at enhver skulde svcerge.
Dldingen fortes frem til Baaren,
lagde sin hsjre H aan- paa Skelettet
og svor Eden.
I samme Stund faldt Han dod
til Worden, Hans hsjre H aan- og
klrm blev helt fort, og under Airkens hvcelving lsd sorn en Brusen
og en Rost, -er udtalte: „hundrede
klar svandt hen, men -in Daad lig
ger klart i Dagen."
Den Drcebtes tevninger stedtes til
hvile under Airkegulvets Fliser.
Sagnet lever -en Dag i Dag. men
fcester ikke Tildragelsen til nogen
bestemt Tid.
D hvilket D m fang en eller anden
virkelig Tildragelse ligger til G rund
for det, flal lades usagt.
T il en anden A ant af Ggnen
nemlig Storefkov ncer Stubberupgaarden knytter sig Fortcellingen om
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KrXmmerhuIen,
der er Navnet paa et Stykke indelukket 5kov L y d v e s t for N E v n t e G aard.
her var i gamle Dage et uigennemIrcengeligt Arat, gennem hvilket forte
en smal l)ej eller Lti. N u fortcelles
det, at i hine lcengst svundne Tiber
hcergedes Egnen af en Bissekrcemmer,
der ikke var kendt for sin Dyds Lkyld,
men som m an alligevel ikke künde
faa R am paa. Tilsidst fandt B on
derne dog, at 5karnsstregerne havde
varet lcenge nok. E n Dag samlede
de sig og anstillede en fuldstcendig
A lapjagt paa Arcemmeren, som de
fangede i ncevnte A rat hvorefter de
alle kastede sig over Ham — for at
ingen Enkelt fkuldc anklages — og
ihjelslog Ham. F ra den Tid — siges
det — bcerer Skovpartiet Navnet
Arcemmerhulen.
M en den celdste Aone i Byen, J e n s
Nielsens Enke, fortceller min hjemmelsmand, at efter hvad hun har
Hort stammer Navnet fra, at en omvandrende Aniplingskrcemmer
en
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G ang har endt sit kiv
Haand i det tcette Arat.

for egen

O lätiäslunä
knytter der 6g ogsaa til forflellige
Steder paa Ggnen, og i Tider, hvor
der til flige Fund ofte knyttede sig
Forestillingen om noget D vernaturligl, har de selvfolgelig virket stcerkt
paa Folkefantasien. Det var jo i hine
Tider den almindelige Dpfattelse i
kUmuen, at „de Underjordifle" holdt
til i de gamletzoje, at der til Gravfund knyttede sig noget, som m an
fluide vare sig for. klt Bondens
praktifle S an s dog sikkert har kunnet
mestre Goertroen, naar der fandtes
noget af Vcerdi, anser vi for givet.
Rejnemarks Bakkers geologifle Betydning har vi tidligere omtalt. I de
hoje Bakker har Befolkningen gennem
klarhundreder hentet G rus. Dfte
har man, efter hvad der fortcelles,
her fundet Benrade baade af Mennefler og Dyr, mest Hefte, ligesom m an
i Moserne der omkring har fundet
velbevarede Gevir af Kronhjorte.

N u strcekker sig ved Balkens Fob
frodige Enge, men for en 60—70
k lar siden var Forholdet et heit anbei,
da var V m raadet heromlring under
Band. Mg over den svovlede Bund
svcevede tyglemcendene i morke Ncetter.
Del er en alminbelig Forestilling,
at der i lcengst svundne Dage — man
flal formentlig heit tilbage til vikingetiden (for et Tusind klar siden) —
har vceret Sejlads fra Aoge Bugt
helt herind i Sjcellands hjcerte. T il
^ u m le o r e Skov (der ncevnes i
kenne Forbindelse sksnt det ligger i
Rvcerkeby Sogn) knytter sig en Fortcelling om. at en af Sagnkongerne
^ h u m b le, der ncevnes hos Saxo)
har Haft sin befcestede G aard her i
Skoven, og har holdt til her, naar
Vikingefcerden var til Ende.
Det gamle voldsted af humleoregaard saas indtil for en halv Snes
N a r siden ganske tydeligt og viste, at
her tilforn havde ligget en Herreborg.
N u er Tomten imidlertid beplantet
med unge Graner, og da vi i S om 
mer gcestede Stedet, var vi paa det
Rene med, at kun med stedkendte
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Folk i Folge künde m an faa nogen
klar Forestilling om dette oste om»
talte Boldsted. (Aenere i disse Lkildringer vil vi m uligvis kunne bringe
ncermere Mplvsninger om humleore»
gaarden eller »Borgen, som den ncevnes.)
Det fortcelles at ved Borgen blev
der efler dens Forsvinden et bundlost
Bkorads. „For ca. 30 klar siden
künde man med en lang Ltang ikke
finde nogen B und i dette M orads."
p a a Gaardejer M D a n ie ls e n s
LNark — ca. 500 kllen fra Rejnemark By — er der en Bakkekam,
hvor den tidligere Ljer (j). Iepsen)
for en 14— 16 g a r siden ved Ud»
gravninger skal have stodt paa Blunkestenslevninger. Han tildcrkkede imidlertid alter det Fundne, og der har
ikke siden vceret foretaget Undersogelfer paa Iledet. Det vilde, efler bvad
stedkendle Folk mener, sikkert vcere af
Interesse, al faa denne p la d s undersogt ncermere.
L n vis ejendommelig Betydning
for gamle Tiders Bondeliv har ogsaa
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Wclerne
Haft. Del var ikke alene den landskendte Anuds*Ailde i Haraldsted, der
havde undergorende Araft. Ncesten
til hvert Sted, hvor en Ailde sprang
frem af Nordens Skod og sendte sit
klare Vceld gennem Iordsm onnetknytter sig Forestillinger om noget
udenfor det Scedvanlige, nogethelligt.
D m to Ailder i Borupegnen lever
der endnu M inder, der forer deres
Betydning helt op til Nabolaget af
vor T id; den ene var paa nuv.
Peter Tarlsens M ark i tammestrup,
den anden paa Peter Nielsens M ark
i Drninge. Rimeligvis har de i den
katolske Tid vceret indviet til en eller
anden stedlig Helgens ALre. Ved
Ailderne var der opstillet Blokke, i
hvilke de, der fandt Lcegedom for
deres Lidelser, ofrede. Blokpengene
forvaltedes af prcesten og tildeltes
de Fattige. Langt op i Tiden havde
Ailderne Betydning, dels for deres
kcrgedoms Skyld,dels og formentlig mest
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for Aildefester, der afholdtes ved dem
ved 5t. Hans. Den sidste Aildefest
ved Grninge skal vcere afholdt saa
sent som i 80'erne i forrige Hundred
aar.
Der lever endnu adskillige
ALldre, som kan hufke disse Fester og
som har svinget sig til Fiolens Toner
i toen paa den Gaard, paa hvis M ark
Ai Iden var.
T il Ailden paa tam m estrup M ark
knytter sig en Fortorlling, som vi skal
gengive i denne Sammenhcrng.
Vmkring s7HH boede der i Aimmerslev en dygtig husm and, D a k o b
H ansen. Det kneb i de Tider med
at saa Gaardene besaite med Fcestere
eller Forpagtere. Det var behageligere
at tjene sit Brod ved Dagleje end
ved at flide paa de magre Io rd e r
eller i hovmarken som Fcestebonde.
Herren til 5venstrup — det m aa,
hvis det her anfsrte T a l passer, have
varet Grev v o n T r tz — havde
kästet sine Blikke paa Dakob Hansen
og vilde have Ham ind i en G aard
i tammestrup. M en Dakob vilde
ikke. h er hjalp imidlertid ingen
karre M o 'r
L n skonne Som m er
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morgen kam Ridefogden og Folkene
fra Svenstrup me- en stör hostvogn
til Dakobs h u s i Aimmerslev, lcessede alt Dakobs husgeraad paaV ognen og forte Ham til tammestrup.
F ra -en Dag var Dakob Hansen
G aardm an-.
Dakob var en rafk M a n - og dyrkede sin D or- med Dver, og da en
Ailde hvis B and rislede u - over
Ägrene hcemmede plojningen kastede
Han Ailden til og afledte Vandet.
N u havde Dakob Hansen en Aon,
der hed Hans, og som havde Lkade
paa sit Lyn. Jak o b sagte Raad og
tcegedom, baade hist og her ved
heilige Ailder og hos klage Aoner;
men lige meget hjalp det. Det blev stadig daarligere med den lille Hans, der
tilsidst var helt blind. Tilsidst henvendte Dakob sig til en klag Aone i
det nordlige Ljcelland og klagede sit
B arn s Nod for hende.
O m Han ikke havde gjort naget
Han ikke m aatte göre, spurgte den
klage Aone. Jak o b mente Nej, og
da Han saaledes fandt, Han ikke
havde naget at sone, saa maatte
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Dionen lade Ham rejse hjem uden at
kunne hjcelpe Ham.
Hjemkommen fortalte Han sin Aone,
hvad denRloge havde sagt, og Haus
Uone tornkte nu nojere over, hvad
-er künde sigtes til. pludselig gik
det op for hende: „Du har alligevel
gjort noget, Du ikke maatte; Du har
kästet den heilige Kilde til ude paa
M arken".
Dagen efter tog ^akob og Hans
Aone hoer sin Spade, gik ud paa
Marken og gravede Ailden frem
igen. Mg da de kom ind igen, laa
derer lille Dreng i Vuggen og legede
med den Brodfkorpe, Han havde
faaet og faa paa dem med klare Mjne.
F ra den Dag gik der stört Ry af
Uilden i kammestrup.
Jak o b Hansens ALtling er nuvcerende Forpagter A n d e r s H a n se n
ikammestrup, hvis N avn er velkendt
her paa Egnen. Han har siddet i
Sogneraadet det meste af en 5 nes
A a r og faaet Dannebrogskorset.
H an er velkendt i politifke Aredse og
en interesseret M and.
Hans G aard brcendte i s895 og

ved den tejlighed gik desvcerre en
Del interessante Papirer, bl. a. ogsaa
saadanne, der fortalt« om Gldefaderen,
den foromtalte Jak o b Hansen, tabt.
Llcrgtfolgen i de fire ted er denner
Jak o b Hansen, H ans Jakobsen,
Hans Hansen og nu Anders Hansen.

?ra fiovetiets c>'ä.
Der lever endnu paa Borupegnen
mange M inder fra hoveritiden. I
Almindelighed er det jo de morke
M inder, m an faster sig ved, n aa r
m an taler om hin Tid, og m an gor
det med god G rund. T h i Bondestandens Fornedrelsestid v a r e n m s r k
T id i Danmarks Historie.
M en selv i de morke Tider var
kivet jo ikke alt sammen Morke.
Tvcertimod — m an tog den kystighed, som kivet bod. G g hverken
herremandsvtrlde eller Ridefogedhug
künde kue det gode danske Humor.
p a a Maglemose foregik Enghosten,

og herhen stcevnede da Ung og G a m 
mel i Hoflettens Tid. De Unge for
at arbejde, de G am le for at fe lil og
höre Nyt. Lenere paa Dagen kom vor
Dio r —
husmodrene fra deforIkellige Gaarde — med alle Llags
Forfriskninger, og naar Lolen sank
i Vest og hoet duftede stärkt, saa
handle det, at Dkuflkanterne med
F io l og Alarinet fandt Vej derned,
og saa svang m an sig i fri Takt
Paa den blöde Engbund, til Dkorket
saldt. Derefter gik det — mest paa
Hoflettens sidste Dag — med Musikanterne i Spidsen tilbage til Byen,
hvor Festligheden fortsattes med D ans
paa Loen hos den Dkand, som efter
T u r skulde vcere V art.

kt Zammenstsck unäer
hovarbejäet. *)
Ud af en enkelt og i sig selv ube-) Denne Fremstilling skhldes ikkeMeddelelser fra Folkemunde, men derimod
den oprindelige-Saqs Udflrift, som
velvilligt er bleven mig overladt af
Postmester
Danholm - Nielsen,
Mngsted.
Forf.
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lydelig Lag som den, vi i det folgende
skal befkceftige os med, lvser Genskceret af Tidens Brydninger og af
Datidens sociale Lpsrgsm aal.
Den 10de Avgust 18^6 blev der
kort Ho ind fra hovmarkerne, Fcellederne og Gnghaven paa Svenstrup.
M ange Folk var i Arbejde, og de
belcessede vogne körte i Rcekke til og
fra Hsladen.
Mellem dem, der den Dag er paa
Kovarbejde, er Tjenestekarl p e d e r
H ansen, d e rtje n e rh o s Ie n s D a n ie l 
sen i Dalby, og det er scerlig med
Ham, vi i det folgende kommer til
at beskceftige os. Gndvidere var her
til Ltede paa Arbejde: J e n s N ie l
sen, tjenende hos sin Fader Niels
Hansen i Gronholt, H a n s p e d e rsen, tjenende hos Anders Hansen i
Lnekkerup, J o r g . N ie lse n , tjenende
hos peder Nielsen i
Rlsvested,
G aardm and L a r s J e n s e n i Dalby
og J o h a n n e k a r s d a t te r , tjenende
hos J e n s Jorgensen i Vigersted. Der
har selvfolgelig vceret mange flere,
men n aar vi kender Navnene paa
disse, er det, fordt de senere undev

Sagen blev indstcevnede som Vidner.
Under hin hobjergning for snart
sOO klar siden kommer Lei saa til et
Sammenstsd mellem Uarlen peder
Hansen og Lvenstrup kadefoged,
H an s P ensen,
klf Ladefogdens
Fremstilling ser det ud, som om
Striden opstaar som Folge af, at
peder Hansen ikke passer sine hefte,
men lader disse „cede og adskille
eller adsplitte det ho, som var la s
set paa den Vogn, der holdt foran
Hans."
M en af de afgivne vidneudsagn
faar man et noget andet Indtryk af,
hvad der var paa Forrde.
tadefogden syntes at have vceret
ilde lidt af hovfolkene. G gS am m enstodet mellem Ham og peder Hansen
synes opstaaet derved, at Peter H an
sen — i k ln le d n in g af, a t Ladefogden h a v d e s la a e t en a n d e n
U a r l — har taget P a rti for Sidstncevnte. peder Hansen spurgte neinlig Ladefogden, hvad Fornojelse
denne künde have af at flaa den fattige Karl, hvilket var sket paa et a n 
det Sted under hovarbejdet.

hertil svarede saa Ladefogden:
„h v is jeg nu gav gav peder Hansen
nogle „Rapper" — hvad saa"?
hvo rtil peder Hansen svarede:
„h v is Ladefogden saa fik nogen igen
— hvad saa?"
Äs et andet Vidneudsagn synes at
fremgaa, at den anden A arls kifstraffelse er stet ved p is k e s la g .
peder Hansens S v ar til tadefogden sagde jo tydeligt nok, at Han
vilde have flaaet igen, hvis kadefogden havde flaaet Ham.
Det var en ny „uregerlig" Tid,
der afspejler sig i dette 5 var angaaende ^orholdene paa hovmarken,
og Forvalter Schröder lod da ogsaa
peder Hansen stcevne for politiretten,
der holdtes i Lvenstrup Tingstue den
27. Ävgust s 8 s 6.
Birkedommeren, h u u s h e r fra
Ringsted forsogte fsrst at forlig« p a rterne; men dette mislykkedes. Peter
Hansen ikke alene bekrceftede Sand
heden af Alagen, m an „gentog her
i Retten, at Han ikke ta g h u g a f
k a d e fo g d e n ."
Fjerpennen synes
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bagefter at have spruttet, da den nedskreo den oprorske Bekendelse.
Del anfsres som et for Anklagen
skarpende Nkoment, at peder Hansen
er S o ld a t og derfor i soerlig G rad
maatte have Forstaaelse af, hvad
tydighed og Disciplin betod. D äm 
meren fandt saaledes G rund til at
„anmcerke", at peder Hansen vel ikke
künde opfore fig saaledes mod sine
Dfficerer, hvis Han af disse blev
truet med h u g eller fik hug.
hertil svarede peder Hansen tort,
at der vel ogsaa var nogen Forskel
paa en Gfficer og en kadefoged.
hvilken Formastelighed af en hovbondekarl at rcesonnere saaledes!
M en peder Hansen viser sig ydermere under Sagen som A arl for sin
h at. Da Jorgen Nielsen fra Alooesied er i Forhor, begarer Han saaledes denne tilspurgt: om Han vidste,
at Ladefogden havde sagt, at det var
Hans (Ladefogdens) p laftr, at ingen
Aarle künde vare paa Godset eller
faas paa Godset.
Dette Sporgsm aal viser os kadefogden, som Han er i Bondekarlens
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Dpfattelse; men Forvalter Schröder
onffer ikke dette Spsrgsm aal droftet.
Han protestier imod det, og Do in
nreren f o r b i g a a r det!
Ester Forhsrenes klfflutning ererklcerede j)eder Hansen, at Han onskede Sagen for Forligelseskommisfionen i Roskilde, men Dommeren
oplyste Ham om, at dette ikke lod sig
göre. Derimod var Dommeren villig
til endnu en G ang at forssge Mcegking mellem parterne, men det vilde
peder Hansen ikke vide noget af.
Sagen blev saa optaget til Doms.
K t der tillcegges Sagen mod den
opscetsige hovkarl en soerlig Betydning fremgaar af Dommen, der er
udformet med stör Mmhu, og saa
indledes med folgende Mrd:
„Subordinationen er Sjcelen i den
militcere E tat. Den er det ikke mindre i den civile, i Scerdeleshed,
h v o r god G r d e n skal h a a n d Harnes ved h o v e r ig o d s e rn e ."
Dommeren anforer Forordningen
af 25de M a rts
i hvilken der
fastscettes „anseelige pengemulkter,
Forbedrings- eller Tugthusstraf mod
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Tjenestetyende, som vistr sig opscetsige
og dristige ved V rd eller Gerninger"
mod Dorddrot eller tadefoged. D g
Dommeren fortscetter med at fremhcrve, hvorledes det scerlig indskcerpes
Soldaterne at give andre Tjenestefolk
Gxempel til Lydighed mod Jorddrotten og Hans Betjente. Derefter
resumeres, hvad der er oplyst i Forhorene og derefter udlales:
„peder Hansen er Soldat i det
respektive Gardekorps, hvis hoje Foresatte upaatvivlelig kender kovens
Bud og ligesaa upaatvivlelig ved
Hans Permission m aa vcere indfkcerpet, at naar Han kommer til
kcegdet, betragtes Han ikke som Soldat,
men som simpel Bondekarl og dLr
saavel som under hovarbejdet er de
civile kove og husstraffe undergivet
og underkastet som andre Bsnderkarle, og Han m aa have liden Fslelse
af ALre og p lig t og siet ikke kende
til Subordination, om Han troede,
at saadant S psrgsm aal („hvis jeg
nu flog igen?"^. künde fremscettes
blot til den ringeste Dfficer."
D g Dommeren flutter med at

ikende peder Hansen en M ulkt af
lO Rigsdalers Sslvvcerdi og Sagens
Mmkostninger — en meget folelig
S traf i en Tid, da pengenes vcerdi
og Tyendets ksn var ganfle forskellig
fra Forholdene i Nutiden.
— Den Mmhu, ja Mmstcendelighed, hvormed hele denne Sag er
behandlet, viser til Fulde, hvor alvorligt m an frygtede enhver Slags Uro
under hovarbejdet. Det brod og
zerrede jo under en tilsyneladende rolig
Mverflade. Der var ganske vist paa
den T id kun gaaet omkring et kvart
Hundredaar efter Stavnsbaandets
Lssning og Bondefrigorelsen, og den
engelfle Urig med de andre paafolgende Nationalulykker havde lagt et
stcerkt Tryk paa Folkesindet; men
alligevel: Sceden groede i det Stille.
Mg den faltige Tjenestekarl paa
Svenstrup Gods, den fhv. Gardist,
der tog sin ringere stillede Aam m erat
i Forsvar overfor Iorddrottens
Reprcesentant, fortjener ogsaa at ncevnes som en Banebryder — om end
i det Lm aa.

Det siger sig selv, at i svundne
Tiber, da Retsbevidstheden var mindre udpraget, scerlig overfor Herremandens Dyr var

Krvbslrvtleriet
i endnu mindre G rad end i vor Ti!»
et ukendt Begreb.
Borupegnen med de mange Skovstrcekninger og den gode Vildtbestand
indbod jo til denne Idrort. D g der
lever da ogsaa endnu en og anden
Historie i Folkemunde. Disse Historier
savner ikke den drastifle Humor, som
er scertegnende for den gamle kllmue.
Det var ikke ualmindeligt, at 5kovfogden i det Distrikt, som var udset
til Iagtom raade, blev buden til
Gilde og et 5 lag Uort, og mens
dette forlsb paa bedste Ukaade, blev
Herremanden saa undertiden et P a r
Dyr faltigere.
Undertiden künde det dog gaa haardere til; saaledes stete det en G ang i
qo'erne, at en Skovrider under sin
patrouillering i Skoven stsdte sammen

med Arybskytter. Disse overmandede
Ham og bandt Ham en Staver un«
-er klrmene, saaledes at Han ikke
künde rsre fig. Derefter vendte de
heften og lod den trave hjemefter,
medens Urybfkytterne fuldendte deres
Vcerk. R7an har en lignende Historie
om en Lkovfoged, som bavde vceret
paa „ Ia g t" udenfor eget Terrcen, og
som fik en lignende Behandling.
Respekten for herfkabets Rlogskab
var ikke just grundfcestet blandt Bon«
Lerne, havde den vceret det, vilde
formentlig en Arsnike som den fol.
gende om

„ 8 ge 1 Lotte"
ikke vcere opstaaet. Lotte havde i sine
unge Vage gjort god Tjeneste for
Herskabskoretojet, men nu var den
faldet af paa den, og „Alanden"
besluttede da at scelge den.
Dette
skete. S a a gik der nogen Tid, og
herremanden besluttede saa at ksbe
sig en anden Heft paa Ringsted Atarked. Han fandt ogsaa uden Besvar

en saadan og var meget tilfreds med
Aobet. Nogle Dage efter kom Godsforvalteren i Tale med herremanden,
og de fluide da ogsaa se og beundre
den ny hest. Da Godsforvalteren
havde set lidt paa Dyret, begyndte
Han at ramme sig. „B landen" vilde
haue Befled, og Forvalteren m aatte
da ud med, at Han falte sig overbevist om, at det var „Lotte", som
var kommet igen. T il at begynde
med protesterede Herremanden mod
denn« Blulighed; men efter indgaaende Undersogelse mente m an at
kunne fastflaa, at det virkelig var
Lotte, der var kommet igen i en ny
og bedre Lkikkelse, men derfor nceppe
mere vcerdifuld end den G ang Godsherrcn folgte hende. Den Historie
ogede selvfslgelig
ikke Bondernes
Respekt for Naadighedens hestekundflab.
N aar m an med Toget mod Rabenhavn kommer ud af B orup Ryde,
fer m an til Venstre en smuk ny
Lkolebygning af rode Blursten. Det
Gammerod nye Lkole. D m raadet
dbr kaldtes i gamle Dage

hosselevet
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horrelsbet.

Del var paa Udskiftningens T id
ikke just naget eftertragtet Lt^kke
Dord, opfyldt med Lllestubbe og
Lten som det var. Det tilfaldt en
M and, der hed Niels Nielsen, men
Han var paa det rene med, at ingen
M an d künde faa sit Brod derude.
Han slap da ogsaa, og worden blev
fordelt med en kod til hver G aard i
Gammerod By. Lfterhaanden som
Io rd en er bleven ryddet, er horselob-parterne dog alter taget fra
Gaardens, og der er nu enDel min»
dre Lieder derude.
N t vcere Bonde i Gammerod har
forovrigt i gamle Dage vceret endnu
slidsommere end mange andre Lieder.
Lom Navnet angiver, er Gammerod
jo en ret sent opstaaet Rydningsby,
opstaaet paa et Lordomraade, der er
bleven ryddet for Lkov. Langt op i
Tiden har Iorderne herude voeret

fulde af Sten og Stubbe, og der
maatte slides Haardt for at bringe
det nodtorftige til dagligt Brod og
Afgifter frem af det karrige Dordsmon. 2 ksbet af det forrige H un
dredaar er det nieste af dette störe
ktrbejde bleven udfort, og de ganske
enkelte NIennesker, der kan huske 70
A a r tilbage, kan täte med om det
Arbejde, der her er ovet til Fremme
af Egnens og tandets Velforrd.
Dens Nielsens Enke i G am m erod
har forsvrigt kunnet give V plysning
om samtlige Beboere af

Sam m ersä

6 aaräe

fiden Stavnsbaandets kosning. De
har narret:
s. G a a r d : Niels Nielsen, H ans
Hansen og J e n s Nielsens Enke.
S i d s t n a v n te
h a r H aft Forste
fid en s 8H2 . Det er sikkert noget
enestaaende, at en G aard siden s788
kun har Haft Ire Besiddere.
2. G aard: Anders Danielsen, Peter
Iohansen, Lars petersen og Lars
Visen.

3. G aard: J e n s Iensen, Anders
Pensen, J e n s Andersen, nu Christian
Änudsens <Lnke.
G aard: Lars Iensen, Peter
Hansen, Peter petersen, Niels petersen, nu J e n s Augustin ussen.
Siden s827 har der veeret folgende
Leerere i Gammerod: Norm ann,
petersen, Schröder, kaursen og nu
Iensen.
Det gamle B y h o rn , som gennem
Tiderne har tilhort Gammerod By<
lag, opbevares endnu hos Gaardfeester J e n s Nielsens Enke.

Oegnen Lamilr Pensen Zisval
2 „Sjerllands Stifts Degnehistorie"
h ar Forf. And. pedersen, forhen
Vallore, givet en Fortegneise over
Degnene i Borup-Aimmerslev Logne
fra s 68 ^ til s836.
Gplysningerne om disse Degne
indskreenker sig i det veesentlige til
torre Data, i hvilke m an finder Deg-

rrenes Navne, deres Fodsels- og Dodsoar, deres tzustruers Navne etc., men
^llers lidet bemcerkelsesvcerdigt.
L n Undtagelse danner Degnen
k a u ritz S en sen S i o o a l ; men ssm
-et ikke saa sjceldent gaar her i Ver
ben: Han var ikke kendt for sin Dyds
Skyld.
Siooal var fodt i Ringsted ^72^
og blev ^7^2 Student fraA oge Skole.
^750 blev Han Skoleholder i G rsnholt.
p a a den Tid var E s k ild P e n 
sen ^ o e r c e t a n u s (hoilket er en
Latinisering af Navnet Egede),
-er var Student fra Ringsted lcerde
Skole, Degn i B orup og Aimmerslev.
Den 29 -aarige S isval blev hurtig
Inyttet til Degnefamilien i B orup
med starrte Baand, idet Han samme
klar, Han var kommet til Gronholt,
cegtede Aoercetani Datier, B a r b a r a
E g e de, der da var en 30-aarig
Dame og formodentlig med Glcede
har knyttet sin kivsflcebne til den
Gronholt Lkoleholders.
Fire k lar efter dsde den gamle
Hvercetanus, og Degneembedet i

B orup blev nu i Familien, idet den
ny Gjer af Lvenstrup, Peter Dohansen Neergaard, kaldede 5ioval til
Bestillingen.
M en som sagt, Dyden havde ikke
nogen vcerdig Repräsentant i Mon«
sieur Sioval eller k a r s D egn, som
m an vel den G ang har kaldt Ham
— jcevnf. p e r Degn hos Holberg.
Det er vistnok 5napsen, der har
vceret Liovals bedste Den og derfor
Hans — vcerste Fjrnde!
D g naar Lnapsen havde taget
Ham, blev Han, som det i Regien
gaar, kaad og grov i sin M und.
K t det har gaaet Haardt til ses
deraf, at Han i Grklcering til sin
Aogneprcest, p e d e r H a n se n U rs in ,
af 25. D anuar ^760 m aa udtale, at
Han „aldrig fkal lade sig finde i slige
Forargelser og Forsommelser i Frem*
tiden."
Kanden har maafke vceret redebon,
men Rodet skrsbeligt. L t halvt K ar
efter maatte Han nemlig afgive et
nyt koste om „at entholde sig fra al
Forargelse og anstodelig Dpfsrsel mob
sin Sogneprcest."

M en det gik stadig vcerre med
Ham. Der var en G ang Gilde i
Aimmerslev Molle, og her drak
Degnen af et Lolvbcrger, idet Han i
sin drukne Tilstand udraabte: „Dette
er Laliahedens og velsignelsens Kalk."
Han modle berufet i Airken. D g
prcesten i ^orening med Skolepatronen, Lvenstrups Ljer, lod Ham nu
stille for en provsleret. samtidig med,
at Han midlertidig afsattes fra Degnestillingen.
Ved provsteretten oplystes det, bvad
sor en K arl Han var. Dkke alene
var Han hengiven til Drukkenfkab,
men ogsaa til Gudsbespottelse, og
ikke en G ang Airkerne holdt Han fri
sor sine Udskejelser.
Dertil drev Han Lsjer med prcesten
og de kelligste Ting. Han lod prcesten
kalde til sin Hustru, for at Han fkulde
bereite hende, da hun laa paa sit
tzderste. M en dette viste sig at vcere
Usandhed.
provsteretten fandt Hans Fcerd saa
forkastelig, at den domte Ham til at
have s it G m bede f o r b ru d t. D g
denne Dom blev senere stadfcestet,
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hvorefter Han udsattes af Hegne*
boligen.
Lin forste hustru havde Han mistet
allerede i ^765. Nceppe et klar efter
havde Han dog Legtet den 33-aarige
klgnete pedersdatter Hahne i Brsted.
Ester at disse Domme var overgaaet Degnen. var der Ham en trist
Skcebne beskaaret. Han sik vel en
Lmule Pension, men maatte ty til
^nderstestuer. E n Eid boede Han t
honfke, hvorfra Han senkte et Nod*
raab ril Bifkoppen om hjcelp. Der*
efter flyttede Han til klllindemagle^
og Han endte fine Dage i Iydstrup
^788. Hans anden hustru overlevede
Ham og dode forst som 86-aarig ^819i Bjeverffov Skole.
L isvals Efterfolger var Degnen
E l a n s 2 sak se n k i w y n , der kalde»
des ^ 6 9 og senere dlev prcest i
Grsted.
De folgende Degne var: b o r g e n
B r o s b o l ^77^—85, E n e v o l d R a m *
d r u p ^785— ^8^0 og h a a g e n Niel»
s e n - B e n d i x e n ^8^0—^636.
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Nogle gamle /lgerbetegnelrer.
Forud for Matrikulertngen af dansk
I o r d i s 688 gik der meget betydelige Forarbejder, bl. a. med D ptagelsen af Blarkbsger, der rummer
mange gamle Navne, af hvilke en
Del lever den Dag i Dag.
For B o r u p B ys Vedkommende
optoges Fortegnelsen i s682. Der
var paa den Tid 6 hele Gaarde i
B orup B s. Bymarken var som
overalt ved tandsbyerne delt i tre
Bange, der bar Bencevnelserne: Alousted- (»: Alovested-) marken, M olle
marken og Akovmarken.
Ved Bymarkens Udstykning efter
Ltavnsbaandes kosning tegnedes der
Kort. Udstykningskortet for B orup
er tegnet s?99 af kl. B i o r n . Efter
dette U ort skal vi anfore forfkellige
Dplysninger
om
Nkarkstykkernes
N avne.
Den Trekant, som vejen til kämme-
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strup til den ene Lide og B orup So lil
den anden danner, bar folgende Betegnelser: Mp lil B orup Ls laa: Michels
Holm og Lvineholm. Dvenfor disse
laa Boefkovholm og Skovholm, Ny
Nrengsholm. Narr Byen laa Blommeagre, Lysthusagre og ALrteagre. B ag
dem Degneholm, Leeragre, Dueholm,
M sgholm og Ravnekrog (sidstncevnle
er et Lkifte, der gaar ind mellem
Lkovene).
Mellem Borup-tam m estrup. og
Borup-Gammerodvejen laa „peder
Borgens How" og heit ude, hvor
Nejen lil Lammestrup flaar sit Ancek,
laa „Nielses Ltumper". ^ o r Llorstedelen var dette Mmraade jo isvrigt
Lkov og Mose, der var fordelt mel
lem Gaardene. Her laa Lskkemose,
Ltore Lskkemose Tved og Lille Lflkemose.
Den bedste Del af Bymarken laa
Mst for Byen. Lcengst mod 5yd laa
prcestemarken (op lil Aimmerslev
Marker). Derefler fulgte, idet vi
stadig bevcrger os mod N ord: Lkolelod (5 Tdr. Land), Royle Ngre,
Llette Ngre, Boebek Ngre.

tige Bst for Byen laa Ocenget,
derefter fulgle mod B st: Bster og
Oester Flgre, ALrtebjergagre, „prcestesloyen Tidsfordriv^ (7), GllekicersSloyen, Sloje Flgre og prceste Slojen
og endelig Molle Io rd .
Den sidste Del af Bymarken er den
Del, der ligger til Hojre for Oejen
til Brninge, nemlia:
tavefkovs
Flgre, poelagre (der sikkert ikke har
Hort til de torrefte), Mollelund og
Mollebjergs Flgre og Grunstved Flgre.
Nord
for B unnge.G am m erod
Oejen laa Huslodder og Skov. Der
var 5 Gaarde og H Huslodder i
Borup, da Byen udfkiftedes.
A i m m e r s l e v bestod (682 af 8
hele Gaarde til hvilke der ncevnes
folgende Gjere:
M ogens Ienssen.
peder Haussen.
Dens Haussen.
peder Mogenssens ode Gaard.
B le tauritsen.
Niels Lauridsen.
Dörgen Llrildsen.
Niels Mogenssen.
Bymarken var delt i 32 Flaser.
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Lnkelte af Nymarkens Betegnelser
skal anfores, uden at dog dercs Beliggenhed kan angives, da et A ort
ikke har staaet til Raadighed, saaledes: keer-Aullestykkerne. Arog- og
Bragrene, Anssestykkerne, „Doonbjerg" (7) .stvkkerne, tundemarksStumperne, Store og 5 m aa heelbrsderne.
Lndnu fkal meddeles nogle G plysninger om G r s n h o l t , der, sonr
Navnet antyder, ligger fuldstcendig
omringet af Lkov. Nordsst for Byen
ligger „G rsnbolt kund", af hvilkerr
den nordostligste Del paa det gamle
A ort af ,78^ ncevnes „klrlehaugen"
(mon ikke snarere klrnehauge, Nrnehave, klgernhave, Lgeflov?), et an»
det Stvkke „Roland".
I G rsnholts kund ligger Hjortemosen. Stiemosen og „den onde Mose"
samt Rcevemosen. ^nde i Skoven er
enkelte ryddede klgerstykker. Nord for
Byen laa ogsaa en Del Skov. M arkerne her h ar enkelte klgerbetegnelser:
D am s klgre, der stoder op til Dams
M ose i Skovbrynet, p iils klgre og
kang Ngre. Gst for Byen laa
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„Ncenget" og Sydvest for den „Toflerne"; längere ude laa ^olm agre,
Bankagre og Rsylerne. hyldeagre og
Ggagre. Äderst mod Nord laaT rette
Mose og Tagge Mose. D g Nest
for ^uglebcrk „Store Fcrlde" s^celled)
og „trlle ^celde". D p mod Niger
sted Doerdrev laa Birkevraa Skov.
p a a det her benyttede Aort, der er
tegnet af D. T. Mathiesen, meddeles,
at Gronholt Bv efter Gtatsraad,
kandsdommer Nesrgaards ^orlangende er opm aalt og udfkiftet i klaret
178§.
De davcerende Gaardmcend i Gr on 
holt var: Zens Nilausen i den vestlige Gaard. Lars Pensen i den nordostlige og Niels tzansen i den sydostlige.
I Gronholt kund havde „G aardmcendene alle, 36, og 10 husmcend
hvec 2 hoveders Grcrs". Gndvidere
havde husmcendene et Ncrnge i
Birkevraa.
D m Rejnemark kan endelig med
deles, at Byen i 1680 bestod af 8
hele, halve og fjerdings Gaarde,
blandt hvis Indehavere kan anfsres:

jDeder taurssen, ^ a n s Davidsen
Laurst 5 rned, M ad s Laurssen, Gl uf
^yde og Lrfurd (?) Anudsen. Vangenes Navne var:
killevang og
Trellehojs M ark; der synes det A ar
tun at have vceret Bygmark og
Fcelled.
Gaardmandshoveriet blev afskaffet
paa Lvenstrup ^6 ^ 6 ; der var paa
den Tid 88 hoverigorende Bonder
paa Godset.

6n national öevXgelse
paa Zvenslrup 6oä§ 1849.
Lfterfolgende Skilse har jeg
skrevet til „Ringsted ^olketidende"s
Iu lenum er i 1908 ; den tages
rned i denne Sämling, da den
giver et ikke uinteressant Bidrag
til den nationale Ltemning i
I 8 H9 .
Skildringen er bygget
paa Mplysninger fra den i Begivenhedens Anledning foretagne
Retssag:

Gamle
M aren
C h ris tia n s 
d a tie r fra B orup Fattighus havde
Sondag Formiddag den 20de M a j
^8^9 vceret et lille Rend paa ^ovgaard-5venstrup. J a , R en d künde
man vel egentlig ikke sige, saasom
gamle M aren var ret skralt til Bens.
M en et 2Lrinde havde hun vceret,
og det havde hun besorget prompte
til husjomfruen.
D g hun gik just i Tanker om alt,
hvad godt hun havde nydt, og tcenkte
ellers forrcsten paa ingen Ting, saa
hun blev helt altereret, da hun saa
en grov Mcengde Menneskrr paa
B orup Gade.
klah GudI den UngdomI tcenkte
M aren og listede ind til sine Sladresostre for at fortcelle sin FormiddagsDplevelse paa Hovgaard.
M en havde M aren Christiansdatter vidst, hvad der var i Gcere
rundt omkring paa Lvenstrup G ods
hin M aj.Sondag i det svcere Arigsaar, saa havde hun kanhcende, ffont
hun var noget hiukbenet, ikke holdt
sig indendors.
For det, der var i Gcere, var en
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Hel national Bevargelse, en Folge af
Urigen mellem Danmark og de
slesvig.holstenske Dprsrere med samt
deres tyffe hjcelpere.
Det var en Bevcegelse, der spcendte
vidt om over alle Landsbyerne mellem
Svenstrup Skove.
Der var et J a g ad Veje og Stier,
gennem Skove og over hovmarker.
Tre Nkand, nemlig Lars Nielsen
fra Stubberup, Vcever v ilh . Io h a n sen fra hejnede og en ung Anos kom
ind til Skovfoged NIads Hansen
Grtved, og opfordrede Ham til at*
gaa med til Svenstrup for at jage
Tyskerne vcek; det var dog en grum
Uretfcrrdighed, at Tvfferne, som er
vore Fjender, fkulde have Dphold i
danjk B rsd. G g Henne hos Mldermanden i hejnede kom der ogsaa
mange Folk, en halv Sncs unge
Uarle, og de forlangte af Vldermanden, at Han skulde „tude paa
Gade".
„ Ie g w aa dog vide hvorfor!"
sagde Gldermanden.
„For Tyskerne skal ud af Landet!"
^enmoelede Drdforeren. Det künde
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have sin Rimelighed, mente Dlderwanden.
D g saa gjaldede Byhornet over
hejnede By, og Folk strommede til.
De tre fsrstncrvnte energifke Mcend
hastede
imidlertid
til
vigersted,
Snekkerup og Dyndet. Den forhenv.
T am bour, der boede i Borup, kom
helt i Arigsstemning og vcebnede sig
med en stör Anippel.
Snekkerup
msdte prcesten fra vigersted en Skare
Mcend, der var undervejs til Svenstrup. Han manede dem til Forsigtighed, og enkelte gik ogsaa hjem,
men de fleste fortsatte deres vandring.
Den ellers saa fredelige Lbbeskov
var hin vaarsondag Lftermiddag
ikke til at kende igen. Rundt om fra
Huse og Gaarde kom der Folk, og
en stedse stsrre Skare samlede sig her.
Der blev drukket Brcendevin, og
Stemningen blev stedse mere og mere
ophidset.
„Tvskerne skal ud!" blev der raabt.
Rode i Aammen var Folk; scerlig
de unge Aarle stemte stcerkt i. M en
selv celdre besindige husmcend og

Daglejere raabte hojt mod Tyskerne.
Nlle havde de taget deres solide
Ststtekceppe med sig.
Del skulde vcere N lvor kenne
G ang!
ved Femtiden saa m an et Tog
paa mellem Hundrede og halvandet
Hundrede Mcend bevcege sig ad Vejen
til 5venstrup. Fem M and var udvalgt til at gaa i Spidsen, 3 fra B rninge, 2 fra Brtved.
p a a vejen msdte de Forpagter
t u d v i g s e n fra Ltenkilstrup, der formanede Folkene til ikke at begaa
voldsomheder, men kun sende en
Deputation til 5venstrups Ljer, Amh.
N e e rg a a rd . M en derom vtlde man
intet höre.
Toget ncermede sig hovedgaardew
* *
Hvad var Narsagen til denne
mcrrkelige Bevcegelse paa et Gods i
en af rNidtsjcellands fredeligste Lgne?
I o , Amh. N e e r g a a r d havde —
som det var ret almindeligt i den
Tid — flere tyfle eller holstenfle N r-
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bejdere i sit Brod. Det var jo i den
Tid, at dansk tan dbrug hentede sin
Belcering i Holsten, p a a Svenstrup
var der en tyfl Nvlsforvalter og ^
tysktalende Nkergelgravere.
Dem vilde de danske Brbejdere
have vcek. Det var et Udslag af
Banden fra ^8 — i en noget uscrdvanlig Form.
— Da den hojrostede Skare ncrrmede sig Ladegaarden, lob Fuldmcrgtig Schröder op til Amh. Neergaard
og meddelte Ham, hvad der var i
Gcere. Aammerherren gik ned i
Baggaarden; en Del af Skaren vceldede under Raaben og Skrigen ind i
Gaarden: »Ned med Tyskerne!"
Amh. Neergaard traadte de A sm mende i Nlode og raabte: „hvad vil
2 her, Folkens?"
A l a u s M o rte n s e n fra Grninge,
en besindig M and, gik nu frem foran
Skaren som dennes valgte Grdforer,
og sagde, at m an gerne vilde bede
Aammerherren om at afskedige de
Tystere, Han havde i fit Brod.
„For ellers gor vi det", raabte
Mcengden og bslgede frem mod Am h.

Neergaard, der erkllrrede, at- Han ikke
saaledes künde smide Foek, Han havde
fastet, ud af sin Gaard.
D a Nkorngdens Holdning blev
stedse mere truende, befalede Neer
gaard alle at forlade Gaarden. „Arm
hvis T^skerne kommer bort", blev
der raabt tilbage. D det samme
sprang en NIand fra Stubberup ind
paa Neergaard, medens Raabei „N ed
m ed T y sk e rn e " ustandselig lod.
Fuldm agtig S c h rö d e r kam nu
Aammerherren til h ja lp og befriede
Ham, og -enne lob derefter op paa
sit Aontor.
Nkangden trangte sig nu frem til
en Dor, der forte ind til Folkenes
Aammer, hvor de ulykkelige Tyskere
opholdt sig.
„A sm ud, 2 fordomte Tyflerel"
blev der raabt, „saa flal D se, at der
ikke behsves 6 Danskere til at banke
Ln Tyskerl"
Stojen sieg, og ingen vilde höre
paa N i e l s L u d v ig H an sen fra
Vigersted, der opfordrede sine R am m e
rater til at forholde sig rolige og gaa
hjem.

------- D dette Mjeblik antog Stilltngen en hojst truende Aarakter.
iim h . Neergaard, der var yderst forbitret over Bkcendenes Gptroeden,
havde grebet sin dobbeltlsbede Bosse
og forlangte nu, at Bioengden fluide
forlade Gaarden.
„Du kan da ikke flyde os alle sammen I" lsd det tilbage. Mg dette S v ar
hilstes med sredsvende tzurraraaben
og Skrigen.
Gn Hel Tim e udvexledes der Behageligheder paa denne Vis. Bien sluttelig blev Bioengden troet. Nogle af
de mere fredsommelige tilbsd at for
lade Gaarden og faa deres Aammerater med sig, saafremt Aammerherren
vilde sorge for, at Tyflerne kom dort
inden
J u n i.
Gllers vilde de komme igen.
iiammerherren vilde intet Loste
lade sig aftvinge; men langt om loenge
blev der endelig Ro, og de flroekslagne
Udloendinge aandede alter op.
klllerede Dagen efter senkte Amh.
Neergaard en Nnmeldelse om det
passerede til politimesteren i Sven-

strup Birk, Iu stitsraad h a r h o f ,
Ringsted.
heldigvis gentog Tildragelserne sig
ikke. Allerede om Torsdagen henvendte de fem Tyfkere sig paa politikontoret i Ringsted og fik P a s udstedt
til hjemrejse over kybcek. Demonstranterne havde saaledes opnaaet
deres Hensigt.
Rken efter at der var fket A nm el
delse, fik Sagen selvfslgelig sit Lfterspil ved Retten. Der blev afholdt en
lang Rcekke ^ o rh sr og omtrent et
halvt hundrede Mennefler maatte
mode for Retten i Ringsted. Det
blev aldrig oplyst, h v e m der havde
givet den forste Anledning til „D prsret".
Forhsrene Irak saalcenge ud, at der
forst faldt Dom i Sagen den 29 de
Dktober ^9^9- Llleve af Deltagerne
blev domte, 10 af de Domte var
Jndsiddere og Tjenestekarle fra Stubberup, Urup, Drtved, Brninge, Gronholt, B orup og Gam m ersd samt en
G aardm and fra hejnede.
Sagen
blev forovrtgt appelleret ttl Dverretten, hvor Dommen stadfcestedes for
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de 9 af de Bnklagedes Vedkommende;
de idomtes alle sammen Bod>:r fra
10 til H Rigsdaler.

Komp— kimmerslev.
D i h ar i det Forudgaaende ssgt at
drage i Blinde Forhold ogTilstande.
som kan bel^se det Liv, der i svundne
Tider har rort sig paa B orup—Aimmerslev-Egnen mellem de smukke
5kove og blinkende 5oer paa l)erreborg og i Bondegaard.
Det 5ted, hvor Livet nu pulserer
kräftigst, er selvfolgelig i den By, der
i egrntligste Forstand er produktet af
af den ny Tid, nemlig B o r u p L ta lio n s b y . B orup var den forste Land
station, der byggedes Best for Roskilde. Aksnt den ikke strax havde
Lejlighed til at udnytte fit Forspring,
er den dog den Dag i Dag den
betydeligste Landstation ved Vestbanen
Best forRoskilde. Dens mange Vindmotorer, der svinger de jarnvingede
h ju l, fortceller paa deres Bkaade om

den stedlige virkelyst. D g Stationsbyen har ogsaa nu offentlig Forsyning
af to sor det daglige tiv saa betydningsfulde T ing som Vand og G as.
Der gik forresten mange klar efter
klabningen af den forlcengede vestbane (^856), for der rigtig blev G ang
i Tingene i den ny By, der skulde
komme. Forholdene var ret ejendommelige derude, idet Worden ejedes
dels af prcestegaarden, dels af Svenstrup. Gn Aro blev dog strax op
fert, Staldrum skulde der til, naar
Folk kom körende til Stationen, og
en kcedfkedrik künde m an ogsaa trcenge
til. T il Aroen knyttedes en lille
Aobmandsforretning. Svenstrup var
Gjer af det Hele, Aromanden lejede
af Svenstrup og lejede igen Asbmandsforretningen ud. De forste klar
drev B orups forste Aromand, Gcestgiver S en sen , dog selv Aobmandsforretningen, og da der paa den Tid
ikke var S al til Aroen benyttedes
Aornmagafinets Loft bl. a. til Dilettantforestillinger.
I ^87^ lejedes Forretningen ud til
Aobm and B o rc h s e n iu s og efter
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Ham til Kobmand D e th le ffse n .
h o s Sidstnavnte kom i sin T id D.
F. I s r g e n s e n som Aom m is, og
Han overtog fra 1396 den Forretning,
som Han siden da har drevet og udvidet betydeligt, saaledes at V m satningen paa de 15 K a r er mere end
tredoblet, medens dog Forretningen
stadig er til Hufe i den gamle störe
NIagasinbygning, der opfortes nogle
K ar, efter at Stationen var bygget.
s865 fik B orup Lage, idet tage,
senere Dustitsraad B o s e ru p nedsatte
sig der og byggede Lageboligen. tid t
senere opforte Pastor h o l s t en V illa
ligeoverfor Stationen (tag e heckschers
nuvarende Bolig). 1880 blev et Savvark anlagt. D g 1888 opfortes K ndelsmejeriet, hvis forste Form and var
nu afd. Partikulier p . N o g e n s e n ,
den G ang Ejer af Bakkegaarden i
Alovested.
Som man ser var der «fterhaanden blevet temmelig stark G ang i
Udviklingen; men det var dog forst i
det sidste T ia a r af det forrige H un
dredaar, at Betingelserne for det ny
B o r u p s Udvikling ret kom til Stede.

2 HO'ernes Begyndelse spekulerede en
Forretningsm andi Roskildepaa atkobe
Dyggegrunde af prcestegaardsjorden.
M en der var en hjemlig M and, som
ogsaa havde en fin Ncese, det var
Gcestgiver j). P en sen , B orup Aro.
Han kom Roskildenseren i Forkobet;
i I 89 H ksbte Han 3^/, Td. Land af
prcestegaardsjocden. De var dyre;
men Spekulationen var ikke fejl.
N u blev der tu st for Byggelysten.
Nybygning efter Nybygning rejste sig,
og paa mindre end en Snes klar er
da den egentlige Stationrby B orup
voxet op, saaledes at der nu er op
mod 70 Ljendomme. M a n maatte
i B orup strax bygge hsjere end ellers
almindeligl er, og klarsagen hertil er
selvfolgelig forst og fremmest de hsje
Dordpriser.
For at hindre Fremkomsten af nye Kolonialforretninger
og anden Aonkurrence til Aroen blev
der lagt den Servitut paa Grundene,
at der hverken maatte vcere Urohold,
Msllencering, Aobmandshandel eller
Forsam lingshus i de paa dem opforte Bygninger. Dette Servitutspsrgsm aal beskceftiger endnu af og til

Lindene i Borup, idet Meningerne
om dets gode Lider er stcerkt delte.
Lenere er der ksbt nye Grunde til;
her opstod forresten et Servitutsporgsm aal af en anden Llags, idet der
ved Delingen af en Gjendom blev
truffet den Bestemmelse, at da der
var Usbmandshandel i den ene Del
maatte der ikke paa den anden Del
af Gründen drives „U sbm andshandel". Udtrykket var imidlertid valgt
saaledes, at da Ljendommen feuere
solgtes til Brugsforeningen, opstod
der en proces, som fortes lige til
hojesteret — med det Resultat, at
Brugsforeningen fik sin Lxistensberettigelse godkendt ved ^sjesteretsdom.
Dmidlertid harUdviklingen i B orup
Ltationsby gaaet sin Gang, ikke uden
fm aa lokale Unser, men dog stadig
rask fremad. Der er kommet klpotek,
Vandvcerk (til 18,000 Ar.) og Benoidgasvcerk (til 22,000 Ur.) Mejeriet
har faaet elektrifl ty s, og adstillige
Boruppere snsker nu, at de havde
ventet med Gassen, saa de künde
have sprunget dette „lysende Mellemled" over for strax at havne i Glek-

triciteten; det bliver -er dog nok fore«
lobig intet af. Den stedlige GoodTemplarloge har opfert en anseelig
Bygoing, og hvert A a r opfsres der
nye Bygninger, deriblandt flereVillaer.
Ringsted Bank har lagt en F ilial til
Borup, hvad der selvfolgelig er af
Betydning for Gmscetningen mellem
Byen og Lgnen.
------- h a r m an saaledes Hndtryk
af et travlt og virksomt Forretningsliv i B orup Ltationsby, behover m an
bare at gaa det Avarters Vej, det
tager at naa til Aimmerslev Airke,
for at finde den fra N aturens Side
fuldkomneste Ddyl. Det er forresten
mcrrkeligt, at Ringstedere, der holder
af en lille Fodtur, ikke hyppigere
tager dette lille Trip.
A im m e rs le v A irke, der er en
af Ljorllands celdste tandsbykirker,
h ar en enestaaende ejendommelig Beliggenhed paa et hojdedrag lige ud
til Aimmerslev So. M a n kan ikke
frigore fig for den Tanke, at denne
Airke i lcengst svundne Dage er bygget
ogsaa med det F orm aal for Mje at
kunne vcere et Tilflugtssted for Be>

boerne i Ufredstider. Vandet hav
sikkert i svundne Tider omgivet Airkepladsen paa ncesten de Ire Lider, saaledes at man kun med Vanfkelighed
har kunnet komme til den.
N u er Taarnet fornyet og Airken
istandsat. Den ostre G avl er dcrkket
af en fuldstcendig Ujortel af Vedbend.
L n solblank
Sommereftermiddag
er der herligl ved Airken og Lsen,
en fuldkommen Ddyl, som yderligere
uddybes ved Lynet af vildcenderne,
der fredeligt dykker i Loens blinkende
Lmaabslger.
Bagved hcever sig paa den nceste
Bakke Aimmerslev S tu b m s lle , en
af de faa, der endnu er tilbage i
Nlidtsjcelland. Den nuv. Stubm slle er
opfort af NIsller L g ed e i ^833.
Nlen denne Nkolle saavelsom Aimmerslev V a n d m o lle , sammen med
hvilken den Hörer, er af langt celdre
Dato, idet der i Vindmollen er Bjcelker med Dndfkrifter, der angiver klarstallene ^802 og ^806 o g iv a n d m o llen Flarstallene ^ 6 6 og
endvidere en Bjcelke med et indhugget,
delvis ulceseligt N avn ^Folmer" eller

„V olm er", formentlig en tidligere
Möller. Aimmerslev Molle blev 1.
Ä p ril
overtaget af M öller
p e te r s e n . 2 Vandmsllen var der
i Vadmelsklcedernes Tid „Stampevcerk".------2 a, med dette Afsnit har vi endt
vor V andring gennem B orup—Aimmerslev Aommune, der flet ikke har
-saa lille en Historie endda, og vi
vender os nu til andre Lgne af
Midtsjcelland for at se, hvad Sarregent de har at fortcelle os om Fcedres Liv og Fanden i henfarne Dage.

L fte r s k rift.

( t 5ksäe paa komp-^orä m. m.
Ira Unno !24!.
V i har tidligere ander Mmtalen
af
Borup-Aim m erslevs
Historie
omtalt, at Svenstrup G aard og Gods
ved Ä aret s33H var i Äntvorflov
Alosters Eje. V i er feuere bleven
opmoerksom paa en Gengivelse af et

Lksde i kl. D. Iorgensens Aildesamling til Valdemar Sejrs Kistorie.
Dette Sksde giver et lille interessant
Bidrag til Ggnens Historie, idet det
fortceller os, at den unge helt i Dngem anns Rom an om valdem ar Sejr,
Grev G t t o af tüneborg, senere Her
tug af Brunsvig, en Tid har ejet
noget Gods i B orup og Gammerod (Navnene genkendes let nedenfor).
Rimeligvis har Hertug G tto ikke
brudt sig om at eje Iordegods i Danmark, efter at Han i ^355 havde udsonet sig med den tyfke Aejser og
derester havde taget Bolig i sit hertugdsmme. G tto var den G ang en
M an d paa 37 klar. Han dode ^252,
^8 klar gammel. Skodet lyder:
„G tto af G uds Naade Hertug af
Brunsvig hilser alle dem, som ser
dette Skrift evindelig. viselig og forsynligen har Vldtiden vedtaget, at
det, som opstaar i Tiden og dog ikke
bor forgaa med den, fkal stadfcestes
med Lkriftens Vidnesbyrd. Det skal
derfor vcere vitterligt for alle Ncervcerende og de Tilkommende fkal
have Underretning om det, at vi med

den ophojede Dannekonge Eriks
^Plovpenning^ og Hans hoje Brodre,
herre Fibel og Junker Aristoffers
Samtykke og Tilladelse og i herre
Aong Eriks Nerrverrelse har fo lg t
og tils k s d e t S t. H a n s D o b e re n s
h u s i ü n d v a a r d s k o v og B ro d ren e a f G ersteh uset i J e r u s a l e m
sammesteds folgende Ejendomme til
evig B rug og Eje, for 320 M ark
rent og prsvet Solo, sjerllandfk vergt;
nemlig: vor B y R a m s s m edügre,
Enge, Hergänge, Lkove og Hifkevand,
nemlig vor So Ramss, som ingen
anden har Lod i med, og to M öller;
sy v M re s S k y ld i B o t o r p og
en M arks Skyld i G a m m e lr u d ,
med Enge, Hergänge, Skove og Tilliggender, og en B res Skyld i Salhog ^Sallov^, med al vor Ret. ü t
nu denne vor Gave aldrig bliver
kramet af nogen vor Efterkommer,
har vi udstedt dette Brev og stad
ferstet det med vort Segl saavel som
med den nervnte herre Übels og
Ju nker Aristoffers Segl, og det i
Gvervcrrelse af folgende:
Übbed
Rikard af vor Trsstermands Aloster
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(i ALbleholt), Magister Andreas,
Aänik i Roskilde og Ribe, tzr. Jak o b
Suneson, tzr. Vagn Gunneson, Hr.
Andreas G raassn, h r. M ag n u s
Hugudson, h r. G orm Vilmanson,
Aristjern B ym and i Roskilde, B er
tel Lngelflmand, Bygm and i Roskilde, og mange andre hcrderlige
Mornd, saavel Alerke som Lcegfolk.
Sket i Roskilde i ^errens A a r s241»
den 10. Dag for forste J u li."
------- Betegnelsen „ B re Skyld" og
„M ark Lkyld" er en Vcerdiangivelse
for et Iordom raade. L n G re var
i Middelalderen ca. '/§ M ark. L n
M ark Lkyld regnedes for „et B o l"
— vistnok nogenlunde sparende til
den Io rd , der udgjorde en Bondegaards Vm raade.

LI LI LI

Skildringer
fra Terslev Sogn.
o o
I.
Der er Gldtidsklang i T e r s le v s
N avn.
Hör saa vidt Navnet kan udledes
af et N avn, der er ligt Gudenavnet
T t r (eller T y r), saaledes som m an
mener at kunne udlede Ltednavne
som Tirsbcek, T irslund o. fl. deraf,
tyder det paa Bopladsens hoje ALlde.
T y r eller T ir var nemlig en af de
Guder, der tidligst traadte naget i
Baggrunden under hedenskabets Udvikling, og det kan derfor antages, at
det meget tidligt har vorret et Navn,
som blev baaret af fremtrordende
Nlcend i det hedenfle Holk. <Ln saadan fremtrordende NIand, Borrer af
Gudens N avn, har ejet m egenIord,
og dette Hans Nrvegods (Hans „Isit"

eller „kef") har givet Bopladsen,
senere kandsbyen, Navn.
helt umuligt, om end ikke fandsynligt, er det Heller ikke, at Navnet
stammer fra det senere saa stärkt
fremtrcedende Gudenavn Thor. F o r
men T h o rie f findes oven i Asbet;
men det betyder ganske vist ikke meget.
M a n ved nemlig ikke en G ang med
fuld Likkerhed om det Thorlef, der
anfores i et Rongebrev fra s500Narenes M idie som en B y i R ing
sted herred, er Terslev. Det kan -o g betragtes som nogenlunde givet. M en
selv om m an kan se dort fra dette, saa
staar Betrgnelsen saa ene, at den intet
betyder. Dertmod trceffes Navnet
Terslev i forskellige kifvigelser G ang
paa G ang — saaledes Therslef,
Therßlof, Terslef osv. J a , i et B rev
fra Christian den Tredjes Dage findes
endog en enkelt G ang Formen
T h i r s l o f f , der altsaa gaar direkte
tilbage paa det N avn, hvoraf m an
Heist vil udlede Byens N avn; vi har
imidlerttd kun sei denne Betegnelse en
eneste Gang.
Da de Sognegrcenser, som den Dag

i Dag bestaar, vistnok i hovedtrcekkene er bleven fastsat ret tidligt, kan
m an siutte sig til, at Terslev paa et
meget tidligt Tidspunkt af Bebyggelsestiden har vosret en anseelig Boplads.
Terslev 5ogn er nemlig det gamle
Ringftcd herreds sto rste Sogn —
695^ Tonder Land med ialt 56 f Tdr.
Hartkorn.
h v is m an tor flutte fra den Regel,
som m an opfatter som den almindelig givne for Bebyggelsen, har -er
fra RIoderbyen T e r s le v , efterhaanden
fom 5kov er ryddet og stenfyldt Fcelled er bleven opdyrket, bannet sig nye,
tildels anseelige Byer.
Forst sandsynligvis T jorreby. —
Byer med Tndelsen ,,-by" menes at
vcere dem, der i kllder er lig eller
kommer de gamle kldelbyer eller
Kovedbyer ncrrmest. Professor Sten<
strup mener, at Navnet Tjcrreby kan
udledes af Betegnelsen „Tjcere",
hvorom ncevnte Förster flriver i
„Danfle Stednavne": „Der er nceppe
T vivl om, at et danfl N avn for et
V andhul eller et mindre Ferflvand i
tighed med svenfl og norst „T ja rn "

ligger lil G rund for Navne med
„Tjorre." som Forled." Forf. anforer
adflillige Txempler paa, al Byer af
dette Navn tit omgives af lavtliggende
Io rd sm o n med Enge og vandhuller
eller Spor deraf; Han ncevner dog
ikke Tjorreby i Terslev Sogn.
(Derimod henledes m in Mpmorrksomhed ved den Stenstrupske Fortolkning paa et andet N avn i Terslev
Sogn, nemlig den saakaldte „TorrneSo" eller „T o rrn S o ", et kedelformet
Mosedrag (i tidligere Tid med Tsrveflorr) Nordost for Byen. p a a et A ort
af ^806 staar det norvnte V and ganfle vist anfort som ,Torrninge S o ";
men i Folkemunde er Navnet som
foran ncevnt. Nkaafke har vi da i
dette N avn en Betegnelse af forlles
nordisk sproglig Dprindelse. „Tjorrnen" er blot i det mageligere danfke
G m aa l bleven lil „Torrnen".)
Gfter kenne lille af Tjorrebys N a v n
foranledigede Nfstikker gaar vi videre
til en anden af Sognets aridste Byer,
nemlig N a risse, et Navn, hvis Gprindelse videnskaben nceppe endnu
kender meget til. Forovrigt er det
ikke godt al vide, hvorledes dette Bynavns oprindelige Form har vorret.

I Aongebreve fra Frederik den Kn»
dens og Thristian den Fjerdes T id
ncevnes Byen som B r l s s s e (saaledes i 1588), i 158Y derimod som
Derlose) til andre Tider som B r e .
lose, en Betegnelse, der kendes fra
^601, medens Byen 1682 ncevnes
K a r l s s e.
Bynavne som Avcerede og Bjerrede
er ret ejendommelige. Navnet Uvcerede
staves i celdre Tid ^ u e r r i d ; . men
dette N avn er ikke lettere at tyde end
det andet. B je rre d e , som man i
celdre Tid ser stavet B i e r i t er forsaavidt tydeligere, som det utvivlsomt
betyder B je rg e t, en Betegnelse, som
maafke nok ikke svarer meget til
Naturforholdene, men som dog fortceller os, at dette Sted af Gmboende
er ncevnet saaledes, eller at den forste
Nybygger har fslt fig boende paa
noget, der künde ncevnes som et Bjerg
i Forhold til Beliggenheden af det
Sted, hvor Hans hjemstavn var. D
1700-Karene trceffer m an tit Stavemaaden B i r r i d .
S a a er der Bynavnene med den
nu omdannede Lndelse ,,-torp" eller

„-strup", saaledes N ls tr u p (muligvis
stammende fra Middelaldernavnet
UIv eller Uli), H a s tr u p og S te n g e ls tru p (nu forsvunden, m uligvis
oprindeligSteinkils- eller Stenkilstorp).
Endvidere G e d - en ligeledes for
svunden kandsby, hvis N avn m in
der om hoed, der alter af nogle F ö r
sters menes at kunne udledes af
how ilh — en grarsrig Skov — ; det
gamle Med har ligget i Ncerheden
af Skov paa det nuvcerende Sophiendals Marker. Navnet menes efter en
anden Gpfattelse oprindelig at have
vcrret Med, der senere er blevet til
Md, og som M in de om dette N avn
anfores endnu i s870 „Mdemarkshuset".
Een Bv har bevaret sin gamle oprindelige Navneendelse T o rp , nemlig
h o s te n to rp . Dette er noget ejendommeligt i mere end 6n henseende.
Moderbyen til hostentorp har nem
lig, forsaavidt de gorngse Navnefortolkninger holder Stik, varet Byen
h o sten (hsstan eller hoisteen), den
ved et Mosedrag hsjt beliggende
ikandsby i Nabosognet Dalby. hosten-

torp ligger forsvrigt kun delvis i
Terslev Sogn, den anden Del ligger
i Freister» Sogn, en Gmstcendighed,
der formentlig er hidfort ved Blageflifter i en langst svunden Tid.
Endelig ligger i Terslev Sogn
kandsbyen T o lle r s d . Denne B ys
gamle Navi.eform er Tholruthce.
Endelsen ,,-rod" er typist for Byer,
der er byggede paa ryddede Skovpladser temmelig langt op i Tiden, m an
gisner at adflillige af disse Byer er
opstaaede saa sent som i Valdemarstiden. Bynavnets Forstavelse er, hvor
Endelsen er „>rsd", i Blmindelighed
et M an tsn av n , herTholi eller lignende.
S „Sjcrll. Stednavne" anforer Förste
rei: E m il lNadsen, at Tollerods Navn
antagelig stammer herfra. Byens
Beliggenhed soertegner den jo tydeligt
nok som en Rydningsby, beliggende
som den er mellem Lkove til ncesten
alle Lider.

II.
Terslev Sogn er et udpraget Bondesogn. Den Herregaard, der er i Sog»

net, nemlig Sophiendal, er af saa ny
Dato, at den ikke faar nogen Betydning for Sognets celdre Historie.
D en ellers herregaardsrig Del af
Midtsjcelland har Terslev Sogn gennem hele den senere Middelalder og
Nytiden vaeret et Sogn af Bonderbyer
lige op til en Tid, der ligger vor
egen meget ncer.
Ailderne til vore Landsbyers Hi
storie springer jo ikke stankt. kandsbyhistorien grupperer sig i mange henscender stankest om herreborgen i
Sognet og om Airken. hertil knytter
fig de enkelte verdslige eller gejstlige
Stormcrnd, der for en T id har Haft
bestemmende Indflydelse paahistoriens
Gang, undertiden i det störe Samfund,
der hed Riget, undertiden i det mindre, der ncermere bestemt kan betegnes
som Ggnen. M en selve disse Skildringer af Gnkeltmcend aabner os kun
spredtvis Dndbltk til F o lkets Liv.
J a , F o lk e ts L iv I Det var dette,
vi helft vilde fkildre. Mg vi vilde
gerne drage de Lnkelte frem af det
störe Folkehav, der gennem Seklerne
har befolket dette Land, denne Ggn,

bette Sogn, lcvet med i dets Glcede,
sukket under dets Sorg. For F o lk et
— den menige ktlmue — var Sorgerne og T^ngslerne jo de sleste,
naar vi kaster Blikket ud over Historiens evigt bolzende Hav.
M en det er norsten umuligt at faa
fat paa den E n k e lte i de almuefodte Skarer. Borger og Bonde har
en lang Historie foelles med „de Store"
i bette Land. M en kun en sjcelden
G ang üukker et N a v n frem. Mg
sker -e>, at vi gennem vor historifle
S^slen stoder paa et saadant Navn,
er det tit ikke for B arerens Dyds
Skyld, at Navnet er bevaret. End
ikke en Ligsten minder om de gamle
henfarne Almuesmcrnd eller deres
Avinder. Hist og her i en Thing
bog staar der et N avn. Det fortceller
om en M and, der ikke künde göre
det, der af Andre blev sagt at vcrre
Hans p lig t og saa blev Han straffet.
Eller m an stoder paa et Navn, hvis
Borrer har gjort Mpror mod Tugt
og P lage og er bleven kuet. Eller
m an moder Navnet paa en fuldkommen Ufoerdsmand, hvis N avn det

Ingen ALre er at bevare. Eller man
msder i en Uirkebog vemodige Trcek
af et tivslob.
Ulen ellers— de Stille, de Slidsomme,
de, der bar Dagens Byrde og 6ede,
de, der ryddede den Urgrund, hvorfra
deres Efterkommer nu hjembcerer gylden Host, ja, de er i saa godt som
alle Tilfcelde glemte, deres Navne
forsvundne som en Avne, et flyvende
Fnug.
Ulen ud af den fcelles Saga loeser
vi den Enkeltes, saa godt det lader fig
göre. D g trceffer vi et N avn bevaret
da grupperer vi om det den Tid, det
Hörer til, og ser, hvad den fortceller os.
D g lidt efter lidt stiger der frem af
Fortidens Dyb Billeder, som giver
kivet mere vcerd for den nulevende
Slcegt, fordi den ser, hvor rig den —
trods Afsavn og U aar, der ttt kan
vcere haarde nok — dog er i Forhold til Slcegterne, der gik forud.
Terslev Sogn har, som sagt, ab
drig rummet nogen egentlig „herreborg". Der ncevnes ganfle vist i ^363
— paa den Tid, da Valdemar Atterdag efter Rigets enestaaende Fornedrel-

sestid havde hcevet det til en ny
hojde — en N ie ls p o u lse -n til
Therßlof. D g der findcs i Aanten
af Ltorgaardens 5koo et nu ncrsten
helt slojfet Voldsted, der i sin Tid er
opm aalt af Nationalmusceet og synes^
at have narret ret anseeligt.
M en Historien tier baade om M o n 
den, der har boet her, og om Hans
Bosted.
Derimod fortceller Byens Beliggenhed os en Hel Del. Dens V m raade
har narret stört.
D g for Uüflytningen begyndte, har den narret en
meget anseelig Bondeby, anseelig ved
sine Bosteders T al og velordnede
Beliggenhed.
De gamle kandsbyer byggedes, som
for i disse Lkildringer fremharvet,
ester en bestemt p la n . N i har („Tider
og Lkikkelser i Midtsjorllands Historie"
I.) narvnt Terslev som en af Tgnens
typiske ta n g b y e r . M a n har to stcrrkt,
fremtrcedende Landsbytyper som Udstykning og Dm flytning efterhaanden
vil udflette, nemlig Rundbyen og
tangbyen. Beggr er de oprindelige
Typer paa Bebyggelsen, fremkaldt af

Rlenneskenes T rang til at vorrehverandre narr til gensidig Ststte i Ufredstider og fcelles kirbejde i Fredens
Dage. Rundbyen var kredsformet.
Langbyen som Tersleo var af udstrakt Form ; men den var bygget og
opretholdt efter en bestemt p la n .
Den Boplads, af hvilken Terslev i
den graa G ldtid er fremstaaet, er
bleven lagt ved Randen af en Bakke
med et Lngdrag nedenfor; dette har
vcrret bestemmende for dens F orm ;
m an fer rundt om i vort Land adflillige Byer med ganske tilsvarende
Terrcenforhold, der har hidfsrt en
ganske tilsvarende Bebyggelse.
2
den hedenste Tid har sikkert
Gudedyrkelsen fandet 5ted paa det
Hsjdedrag, hvor Airken senere er ble
ven opfert; m uligvis har der ferst
rejst fig en lille uanseelig Trorkirke,
der dog ikke i ret lang T id har kunnet tilfredsstille Aravet til Gudehuset.
L nart er den bleven erstattet af en
Ltenkirke, hvortil m an har anvendt
Ralksten. Denne den celdste Del af
den cndnu vcerende Airke menes op
fert i Tiden efter Svend Lstridssns
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Dage.
5 a a kom valdem arstiden
med dens Aendstab til det ny moderne
Byggeemne: Teglstenen eller Bkunkestenen, der har fandet klnvendelse ved
Airkens senere Udvidelse eller Instandscettelse. Lenere er Taarnet kommet
til, Hvcrlvinger bleven indmuret,
hvorved Itirken baade er bleven lysere
og solidere.
Bkedens alt andet i tandstabet har
stiftet Aarakter i de soundne Tider,
staar Airken som det blivende. Den
har hcevet sig i Byens vestlige Del
og den Dag i Dag slutter den sig
smukt til Helhedsbilledet af Landsbyen.

III.
Nylig har jo Terslev B y bragt
Nutidens Lloegt en mcerkelig Pilsen
fra en Tid, om hvilken vi — bortset
fra selve Fundene — kun har Flnelser og dunkle Lagn. v i sigter naturligvis til det Fund, der den Ute
September 1911 blev gjort paa en
gammel G aards-Tom t (nu Have) i
Terslev By.
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her sprang der pludselig en Ailde
til Aundskab om en fjern Forlid.
hvad fortalte kenne Ailde? J a ,
vi skal ikke foregribe, hvad videnfkaben mulig kan udlede gennem sin
omhyggelige Bestemmelse af Fundets
klrt og Vcerd. M en saa meget
mente m an jo strax at kunne vcere
paa det rene med, at m an drog frem
af Io rd en en Skat, som er bleven
sk ju lt af dens Ljerm and — enten
det saa er sket for at vcerne den mod
Fjendevold, fkjule den for Ransmcend
eller for at udflette den af Io rd e n s
Mverflade, fordi dens Ljer ncerede
Frygt for at have den gemt paa et
for andre Mennesker tilgcengeligt Sted.
Vcere nu som det vill M en Fundets Rigdom paa fremmede M onier
fortceller hojt om den livlige Forbindelse, der har vceret mellem de fjerne
Lgne, hvorfra M onterne oprindelig
stammede, og den p let i Midtsjcellands
Jndre, fra hvilken de ca.900 klar senere
dukkede frem af Io rd en s Lksd.
I gamle Dage paastod m an jo
ellers, at der „brcendte kys" for de
gamle fkjulte Skatte. Der er spildt
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inegen Araft, ovet meget M od og
skabt wegen Hjcertebanken paa de
gamle Fortcellinger om tyset, der
brcendte over Lkatten. Her har gennem Karhundrederne Slcegt efter
5 lcegt bogstaveiig vandret hen over
den G aardsplads, i hvis M uld 5katten laa. D g der har intet kys brcendt I
Nej, det har der ikke; men for
hver G ang ncensomme Hcender hcever en saadan Skat, tcendes der nye
k s s over vort Fcedrelands og dets
forflellige Ggnes Historie. H vert^und
har sit Scerprceg, men alle indeholder
de dog ogsaa Didnesbyrd om det
Fcelles.
Desvcerre fortceller de os intet om
den M a n d , der har Haft sin Bopcel
dör, hvor Skatten blev fundet i klnno
1911. Han var en M and uden N avn
i vor Historie. D g Han bekrcefter
derfor indirekte, hvad vi tidligere har
bemerket, at Navne kender vi saa
godt som ikke i vore Bondebyers
Historie.
Derimod bringer de mange H an
deier, som Forlidens Ltorgodsejere
har affluttet om Bondergods, os
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ogsaa G ang paa G ang klnsigt til
Änfigt med Navnene paa Byerne i
Terslev Sogn.
Det er betegnende, at den forste
Gang, vi i de for os tilgcengelige
Ailder, stoder paa Navne fra Sognet,
er det i et klnliggende, der angaar
S jcelem esser. Det er i Aong D lufs
Tid, mens Hans Moder, Dronning
Margrelhe, er Rigernes Frue og Formynderske, at der paa Bregentved
lidder en Vcebner, G l u f G r u b b e , der
har Fcedrenegods i Tjcereby i Terslev Sogn. Dette Fcedrenegods bort
Händler Han til „den adelige M a 
trone", Fru Lcecilie, Gfterleverste
af Ridderen h e r m a n T r e lo w , for
to Gaarde i vedflolle ved Skelfkor,
og disse to Gaarde tilfkoder Han saa
Soro Aloster, for at Brodrene skulde
leese Sjcelemesser for Ham og Hans
Llcegt.
Det var i det Hele en Tid, hvor
Alostergodset var stört. Terslev Sogn
laa nok temmelig langt fra selve
Alostrene; men af forskellige Forhold
ia n man flonne, at de mcegtige sjceliandske Alostre, Roskilde, Ringsted og
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5o ro samt Lkovkloster havde G ods
viden om i disse <Lgne af Ajcelland
og selvfolgelig ogsaa i Terslev Sogn.
Navne som M u n k e sk o v e n (med
Munkeflovhuset) og M u n k e h u le n ,
— sidstnoevnte N avn findes angivet i
1806, idet en M ark af Storgaardens
I o r d efter en dervorrende 5 o, -er
kaldes Munkehulen, borrer Navnet
Munkehule-Marken — er bevarede
til vore Dage og er utvivlsomt M in 
der om Klostrenes og M unkenrs Tid.
p a a Tollerod M ark ved Grevindefloven ligger paa Forp. Hansens Lod,
hvor „Stenkildebcekken" glider ind i
Skoven, en ret hoj Dormning, som
ojensynlig er bygget af Menneskehomder. Den kaldes den Dag i Dag
„M unkenes
V a n d m s lle " ,
og
denne Betegnelse har sikkert Rod i
den gamle Aendsgarning, at der her
har vorret en — formentlig paa
Foranledning af Lkovklosters Munke
— anlagt Vandmolle.
kit det var under Lkovkloster i hvert
F ald en Del af Iordegodset i Terslev
Sogn horte, turde bl. a. fremgaa af
den Aendsgorrning, at en af Alostrets

Lensmcend var k a u r i d s G rik so n
B ydelsback til Bregentved.
Gm
Ham vides det, at Han laa i 5trid
med en af Erik af pom m erens Riddere, H en rik R eb erg, om forfkellige
Panter, Han havde inde, deriblandt 7
Gaarde i Ltenkelstrup o g 2 Gaarde i
Tfirreby. Ltriden om dette Gods —
samt forskelligt G ods iL neslevL ogn
— begyndte i s^30, og det ses, at
m an ogsaa den G ang künde trcekke
en proces i tangdrag.
kaurids
Bydelsback var forlcengst salig hos
fine Fcrdre, da der i IH50 fceldedes
Dom ved Aongens Retterting paa
Ringsted Rlofier; ved denne Dom
kendtes det, at Henrik Reberg havde
Uret, og at Bydelsbacks Nrvtager,
Niels pedersen Gyldenstjerne, skulde
have Gaardens i p a n t, saa lornge
Han levede. Niels pedersen, hvis
tivsskorbne er interessant nok (Han
bleo forjaget fra sine jyfke Befiddelser
ander det störe Bondeopror), interesserer os t denne Forbindelse mindre. D fit Testamente af sH56 bestemte Han, at prcesten i Terslev, h r.
p e d e r, skal have „et P a r hoser" —

hvorfor vides ikke — ; ved „Hoser"
forstaas et P a r af Datidens ejendommelige Buxer, der var Atromper
og Buxer ud i et. Hr. Niels pederfen bar i sit Testamente rigelig betcrnkt en Nkcengde sjcrllandfl« Airker,
Rlostre og Gejstlige. peder i Terslev m aa ikke have staaet Hans Hjcerte
ncrrmest; thi Han staar allersidst i
Testamentet:
„ Ite m , her pcrdhee i Tcersloff et
P a r Hosscer."
Niels pedersen hviler i 5 t. Bendts
Airke i Ringsted, og det er Ham
Rider Haggard mener, Han nedstammer fra.

IV.
Noget af det niest betegnende for
den egentlige Ndelsvceldes Ljendomsforhold var, at ncesten hvereneste Ndelsmand, der var storre Io rd ejer, havde sit Tilhorende spredt rundt
om over hele Landet, ved N rv og
Testamente» fandt denn« Sonderdeling
stadig ny Ncering, og for at bsde
paa det for Ljeren uheldige og kost

bare i denne V rdning fandt der utallige Illageskifter Sied, hvorved Bondegodset stadig fliftede Ejere.
Ser vi paa Tidsrum m et i de for
ste P a r Mennefkealdre ester Reformationens Indfsrelse i Danmark,
saar man af de Dplysninger, der
foreligger om Terslev Sogn en ganske god ^orestilling om denne ustandselige Skiften. Ester Reformationens
Indforelse havde Rongemagt og Adel
jo tilegnet sig alt Lei Gods, der tidligere havde tilhort Alostre og Bispe-ommer. Stiftet blev sikkert gennemgaaende ikke til Fordel for Bonde
standen.
D de urolige A a r omkring Refor
mationen — „Grevens Fejde" — kom
«n Del Bondergods i Terslev Sogn
til Gisselfeldt. 5 Gaarde i Terslev
og f i Hastrup, der havde tilhort
Vstdanmarks paa den T id rigeste
Iorddrot, TNourids Visen Arognos,
blev i ^530 folgt til I o h a n V xe
p aa Gisselfeld, en Herre, som ncrppe
har Haft det bedste to v paa sig, idet
Han nemlig i Grevens Fejde blev et
Vffer for fine Bonders Raseri; de

stormede Hans Gaard, Nieistrup, og
under Aampen blev Io h a n Vre selv
drcrbt ved, at en A anon sprcrngtes.
D Aarene efter Grevens Hejde kan
m an vcere forvisset om, al det lit
er kommet til Rivninger mellem herremcend og Bonder. Gppofitionsaanden sad i Blödst paa det Slcegtled
af Bonder, der havde vcrret med i
det aabne Mpror. Hör Terslevs l)ed<
kommende ses der i s555 at have
vceret en Strid om ALgtkorslerne.
Der udsendes nemlig i Februar ncrvnte
A a r en kongelig Zkrivelse, ifolge
hvilken l)an s Nielsen, Anders Sofrensen og pouel Vlufsen i T orlsf sfkal
vcere Terslevs af herredsfogden p e r
D y re i B raaby er bleven domt til
göre flere ALgter „end dennom bor
at gisre af de Gaarde, de udi bo."
2 s580 overdrages der blandt
meget andet G ods Landsdommer
t)erluf Skave en G aard iT h ie r r e b y e .
L h r is to f f e r R o s e n g a a rd Hörer
ogsaa til de jordhandlende Adelsmcrnd, hvis Virksomhed som Godssamlere falder inden for Terslev Logns
Gm raade. Lhristoffer Rosengaard,
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-er formentlig nedstammer fra Tetz
Rosengaard til Uvcerkeby (dod 1^76),
begyndte fin ksbebane som kongelig
Lage og fik for god Tjeneste ved
Hoffet en lille Forleuing paa Lolland;
denne bortbyttede Han mod 30 Gaarde
i Ringsted Herred; blandt dette tilbyttede Gods er ifolge Forleningsbrevet af 1588: „5 Gaarde i B r ls s s e (klarlose), 1 Hus, kaldetB ierrit, paa B rlssse Fang i Munckeskoufoen samt 3 Gaarde og 1 Hus
i T e r s ls f . Dette Gods har indtil
da tilhort Aronen. Del tilstodes nemlig Lhristoffer Rosengaard som Grstatning for det Gods, Han havde
afgivet til Frederik den klndens Gnkedronning Sophia, der boede paa Nykobing F. Slot.
Narlsse-Gaardene synes forsvrigt
kun at vcere blevet i Lhristoffer
Rosengaards Nestddelse en
kort
Tid. Dfslge et nyt Forleningsbrev
af 12. December 1589 faar Lhristof
fer Rosengaard nemlig „3 Gaarde i
T e r s ls f , 3 Gaarde i T h ie r r e b y e
i samme Sogn og 1 G aard i SkudderIsse" i Stedet for de 5 Gaarde i

M e rlo sse (saaledes staves Bynavnek
nu). Disse Gaarde angives at ligge
„saa belejligt for R in g ste d K lo 
ste rs G o d s, at de ikke godt kan
undvceres derfra."
Som et Kuriosum kan anfores, at
skont Slcegten Rosengaard uddsde
med den bencevnte Lhristoffer R., der
ejede Gaarden herlufstrup eller Hellestrup i Vollerslev 5 ogn, veddlev tre
af Gaardene i Terslev dog i ca. ^00
klar at höre til ncevnte herregaard,
der senere gik op i Iuellund i Dollerslev 5 ogn. Gndnu i ^682 anfores 3
Gaarde i Terslev at höre til „Hellestrup".
De her omtalte handeler er kun
enkelte blandt de mange, der fandt
Lted, saaledes at Bsnderne G ang paa
G ang skiftede herskab, hvad der selvfslgelig fremkaldte wegen Ufikkerhed.
D i flal ikke folge disse Dmskiftelser
i deres Gnkeltheder, da det vilde blive
Gentagelser og derfor virke ensformigt, men vi vil af og til i det
folgende befkceftige os dermed, for at
Nutidens Lelvejere kan fksnne om,

hvorledes Fortidens Försters gik fra
Haand til Haand.
Det var fremskridtsfattige Tider for
Bonden, Hele Tidsrum m et fra G re
vens Fejde til Stavnsbaandets Losning er i Virkeligheden en uafbrudt
Marsch paa Siedet, hvor ikke der ligefrem er Tilbagegang. De mange
Urige udpinte Landet, Herremandsvarldet tyngede, Bonden sank stedse
dybere i Ufrihed, og Farsoter harrgede Folk og For.

V.
Det beror for en stör Del paa Tilforldigheder, hvor meget, der kommer
frem af det, der ligger gemt i Folkemindet. j)a a enhver <Lgn lever der
stedforstede, overleverede Beretninger
om Ting og Forhold, der har prorget
en svunden Tiü. Storrkest lever Vverleveringen i Slorgter, der gennem
mange ked har vorret forstet til den
samme Egn. M en Vverleveringens
kivskraft beror selvfolgelig i sorrlig
G rad paa den, i hvis Lind den er
bleven nedlagt. Meget tyder forresten

paa, at det er i rette Tid, m an over
alt i Landet er gaaet i G ang med
at optegne de mundtlige Gverleveringer. Det sidste Slorgtled er nemlig i
ualmindelig G rad kaldt til Deltagelse
i offentligt Liv. N u e t s Horndelser
paakalder Mpmcerksomheden storrkere
end nogensinde tidligere. Den selvejende, selvstyrende, andelsvirkende,
regnskabsforende kandbostand er skilt
ved et 5 vorig fra den gamle Forste
bonde, der delte sin Tid mellem hovarbejdets kedsommelige 5lidsomhed,
Trevangsbrugets Gnsformighed og
„Firablerne" omkring Bilorggerovnen
ved den osende Torllepraas.
De sorste Llorgtled efter Bondefrigorelsen bevarede Forestillingerne fra
den gamle Tid, fordi de havde Hort
dem af Folk, der selv havde levet i
denne gamle Tid, M en mod sSOOklarenes Llutning er -er sket en Forandring. T il Gengoeld synes vort
Hundredaar saa rigtignok at skulle
skabe ikke mindst i vor kandbostand,
men forovrigt i alle Lag af Folket,
en hidtil ukendt Interesse for de
v irk e lig e
R e a lite te r
i Ggns-
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Historien.
5om Udslag af denne
historiske Vcekkelse har vi de efterhaanden over hele Landet opstaaede
historiste Amtssamfund. M en selv
om Realiteterne scettes hsjt, bor det
mindre fikre, men derfor tit livfuldere
mundtlige overleverede Heller ikkefkydes
til Lide.
Det er interessant at moerke sig,
hvad der i Gisselfeldts Historie fortoelles om k id a m L ev in A n u th , at
endnu i s 868 levede der blandt B on
derne paa Gisselfeldt Gods, hvortil
paa Hans Tid (s 6 8 s — s 699 ) bl. a.
horte 2 Gaarde i Tjcereby og 2 i
Terslev, den Forestilling, a t „ U n u t h
h ja lp B o n d e r n e D vor Historie
ncevnes A nuth i kilmindelighed kun
som en af det enevceldige Hofs indkaldte tyfke tzndlinge, der var med at
styrte Griffenfeld, og som m an derfor
ikke foler T rang til at beundre. M en
noget er der alligevel om den gamle
overleverede Forestilling. p a a sin B is
og efter fin Tid var A nuth en ganste
indfigtsfuld Godsejer, der altid ved
fine Godskob drog V m sorg for, at
de hoverigorende Bonder fik den

k ö rtest m u tig e H o v v ej. Del var
for sin Tid en saa betydelig Dinding
for Bonden, at Anuth fik et godt
Blinde — selv efter at det var gaaet
af Glemme, hvad det egentlig var
der b e g ru n d e d e dette Lftermcele.
T il den niundtlige Goerlevering
Hörer jo ogsaa de mange Sagn om
Underjordifke, der er knyttet til forfkellige Lgne samt andre Forestillinger
og Folkeminder. L n G ang troede
m an paa Sligt. nu bevarer m an det
for Snurrighedens Lkyld. Blen paa
det G rundlag lever de ikke lcenge;
derfor m aa de nu skrives op for ikke
at glemmes. For Terslev Sogns
Dedkommende er der ogsaa gjort
Forsog paa at opflrive, hvad inter
esserede Mcend v^d at fortcelle. Det
vil blive meddelt i nogle folgende
Lkildringer.
Der er noget andet, som ogsaa staar
Fare for at gaa i Glemme under
den stänke Mmdannelse, vort Land
for Tiden er under m. H. t. Udstykning osv. Det er de gamle Betegnelser paa Blarkstykker, saaledes som
de var, for Jorderne efter Stavns-

baandets Losning udfkiftedes. p a a
enkelte gamle Aort er en Del af bisse
gamle Betegnelser endnu bevarede;
men paa nyere U ort findes de ikke
mere. N u da ethvert Sogn er et
bevidst selvstyrende Sam fund i Staten,
burde der i Gründen drages DmsorK
for, at bisse gamle Markkort omtegnedes af historifk-kyndige Marnd og
bevaredes ved Sognets klrkiv. De
fortceller ogsaa de re s Del af Historien.
For Udfkiftningen var enhver Bymark jo som kendt delt i tre v a n g e ,
der aller deltes i et stsrre eller mindre klntal k laser, og i hver af bisse
havde Gaardene saa deres Ngre.
Dette har tidligere narret om talt t
bisse Skildringer. M en da T re v a n g s b r u g e t er arldgammelt, og da
det var nodvendigt for at kunne skelne
nogenlunde nsjagtigt mellem de forforfkellige Markstykker, at disse havde
Navne, er det selvfolgeligt, at de
brugte Betegnelser ogsaa er arldgamle.
Selv om man ikke har noget A ort
for sig kan m an da alligevel m. H. t.
T e rs le v B y m a rk banne sig en rek
klar Forestilltng om, til hvilken Ggir

af Byens M ark de i det folgende
anfsrte Navne kan knyttes. Trevangsbrugets System var simpelt. Scedstiftet
var:
Byg, 2 ) Dinlersced og 3)
Grces shvad der vilde komme af fig
selv).
Terslevs tre Dange var:
Bstre-Marken, Ssndre-Marken og
Fcelleden (Destre-Marken).

VI.
Adfkillige af de B eteg n elser, der
i Tidernes to b har fundel Anvendelse
paa Markerne, fortceller om de paagceldende Iordstykkers Ggenflaber.
klndre kan man ikke mere finde no
gen Tvdning for, nogle lever endnu
— undertiden i Bondergaardenes eller
husenes Navne — andre er forsvundne,
og alter andre er den forste Gang,
de blev optegnede, blevne misforstaaede,
saa at m an nu ikke kan se, hvad
Navnet skal betyde.
Ser vi nu paa Navnene, der knyt1er fig til Terslevs B s t re -M a rk ,
der saavidt vi kan se foruden at omfalte Worden B st for Byen ogsaa er
gaaet helt hen Nord for denne, fin
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der vi i Slutningen af 1600-klarene
Betegnelsen A o n g s h o j s - k l g r e .
G ver 100 klar senere, da M arkerne
er udfkiftede, genfinder m an dette
N avn som to Betegnelser nemlig
A o n g e n s h o j e og A o n g s h o je .
Der lever — os bekendt — ingen
Sagn om Gründen til disse Navne.
M en det tsr anses utvivlsomt, at der
i soui.den T id har knyttet sig aldeles
bestemte Forestillinger til Stedet.
Sandsynligt er det vel, at der har
vceret en Hoj her, og at Sagnet for
en kortere eller längere T id har vidst
noget at fortcelle derom. M uligvis
vilde vi dör kunne finde en Nogle til
Aundskab om Byens orldre SagnHistorie. V i kender den kun ikke.
(p a a et A ort fra 1806 anfores
Aongshsj som beliggende omtrent
midtvejs mellem Byen og „Tcerninge
So".)
S te e n -k tg re fortcellermedonfkelig
Tydelighed om denne M arks Beskaffenhed i tidligere Tid. B a n d e b te re er derimod dunkel T ale for os
(for det kan vel ikke vcrre en G m dannelse af „Baunebjerg"?). T v c d e n

er lil Gengceld saa meget tydeligere!
Tved eller „Tveje" er if. Steenstrup
„et Iordstykke afgrcenset af to Vandlob eller af to Skovdele" o: dyrket
Land, der stsder op lil udyrket; Navnet findes mangfoldige Sieder i vore
Markbetegnelser og ogsaa mange
Steder i vore Bynavne. Skrcedervcenget er jo en temmelig nymodens
Betegnelse. S k o v sk ifte r og H efte
h a n g e forklarer ogsaa sig selv med
al snflelig Tydelighed; det er I o r d i
Ncerheden af Skov, hvor Udgangssgene har levet deres utvungne, men
ikke overdaadige Liv i alskens Vejr.
S aa kommer Navne som R ceffsisengen (Rcevessengen) og L l leengen,
der fortceller om Io rd en s lave Beliggenhed; en andet Steds ncevnt
Ailde, „ E lle k ild e " , Hörer selvfolgelig til disse Gmgivelser. B r o e le d s A g re fortceller os om et gammelt
Fcerdselssted(kedetved Broen). T u b b e k ild e -A g re fortceller om den gamle
Tubbekilde eller T sp k tld e , der den
Dag i Dag giver Terslev Andelsmejeri N avn.
D ls lle h o lm
og
M s l l e a g r e taler for sig selv. G g
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la a kommer Betegnelsen T o g g e r o d t
for en Del af M arken; Toggerod er
utvivlsomt det samme som Taagerod — et Navn, der kendes fra Terslevs N abolag; Prof. Steenstrup har
-et tilsvarende N avn i sin Fortegnelse
under Formen „Tokkerod" og forklarer
det som „en Rydning i ta t Skov"; op
til Toggerods-klgrene laa N y H ö 
rende- og L ille B a n d e b je re N g r e
samt S k o v en g en .
I S o n d re M a rk e n , der strakte
sig fra Byen ud mod Gverdrevet, laa
forst p rc esten s ^ o l m ; dernoest kom
A orrnesteens N g re, hvis N avn
tyder paa, at der i hvert F ald ikke
har vaeret Brist paa Sten i Terrcenet.
Videre E n d e b je rg N g re ,B a s e h o lm ,
H edeboe-L tgre, S k a l d e r e ( ? ) ,
D y sse Ngre, V ibekiorr, E n g e skovs-ktgre og h e ste h a u g e -k lg re .
Ndflillige af disse Navn« lever endnu,
enkelte af dem har vi ingen fornuftig
Forklaring til. Dysse klgre fortorller
lydeligt nok om en Ltendysse.
I v e s t r e M a r k e n fandtes ogsaa
flere Navne, der lever den Dag i
Dag, saaledes D a la g re , E speskov,

h a v e m a rk e n , endvidere k e r g r a v s
N g re, k e r g r a v s H o l m og A ro g agre.
Ved Udfliftningen ses forskellige af
Gaardens at vcrre bleven betegnede
ved Navne, der stammer fra de gamle
Ngerbetegnelser, saaledes af det gamle
Bregentved-Gods: Endebjerggaarden,
der omkring s 788 indehaves af Niels
Rasm ussen; endvidere Apangsbroegaarden, hvis Dndehaverfle var Jorg.
Nkadsens Enke. N f det gamle Giesegaards Gods kan anfores: Bogenakkegaarden f l 788: Niels Hansen),
Lngefkovsgaarden (s788: J e n s P en
sen) og Vibekicergaarden (s788: Nnders w ies) samt hebogaarden og
havemarksgaarden.
E t morrkeligt N avn findes anfort
paa et Sted i den gamle Nestermark,
narr Gspeskovs- og Arogagre; det er
h o k k e n h a le .
N ord for Vejen fra G rslev til
Terslev er der en betydelig h sjn in g
i Terrornet; det gamle N avn for dette
Bakkedrag er k y e b je rg .N a s e n , et t
og for sig hell sorrtegnende Navn,
der giver en Forestilling om, at orldre

Tiders Nlennefler har fandet, at
Bakkedraget gav ky for de kolde
nordlige Binde. Lyebjerg-Banke er
den hojeste i Lognet.
G m Betegnelsen havemarken er
der anstillet forskellige Gisninger.
Den gamle Forestilling om Terslev
som Gffersted for T yr i den hedenfke
Tid har forsogt at ville udlede N avnet af en Forbindelse med „Gudehovet" el. lign. B i har intet Lieds
fundet Sagn-M ateriale eller andet,
der flotter denne vistnok forst i de
senere klar opdukkede Forestilling.
Endnu et ejendommeligt N avn,
som dog ikke findes paa de celdre
Dokumenter, vi har Haft kldgang til
at se, er Betegnelsen havebund eller,
som nogle siger, H a v b u n d for
det lille Engdrag Lyd for Terslev
og B st for Vejen til Tjcereby. her
har de tidligere til Bregentved G ods
hörende Terslev Bonder i sin Tid
Haft hver en Tngpart, som dog nu
for Fleres vedkommende er bortsolgt.
I e g har ikke stodt paa nogen antagelig Forklaring paa dette morrkelige
Navn, der henleder Tanken paa „hav>

bund", »den at m an dog tor have
Dristighed til at paastaa, at Navnets
Forklaring flal ssges i den gamle
Dverlevering, at der i fordums Dage
har vorret Lejlads fra havet til
Terslev. . . .

V II.
De gamle Bgerbetegnelser, som vi
i det Forudgaaende har stiftet Bekendtskab med, er dem, der har
levet paa Bondens korber i henfarne Dage. Den G ang talte m an
jo ikke om B r i l d A n u d s s o n s eller
L o ffre n h a n s s o n s M ark — for
at ncevne et P a r Terslev-Bonder, som
levede for 230 B a r siden. B rild
Anudsson og Loffren hansson havde
J o r d fcelles med de andre s8 Gaardmornd i Terslev By. Der künde derfor kun tales om B rild Anudssons
B ger paa Lndebjerg-Basen i Ssndre
V ang eller om Loffren hansssns
B ger ved Broeledet i Dstre v an g .
D g n aar der skulde plojes eller
saas, Lord Höstes eller h o bjerges be
sternte B rild Anudsson ikke selv dette
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for sine 6 g res Dedkommende; nej,
Han modle selv 20de paa Grandestcevnet, efter at VIdermanden havde
ludet paa Gade, og naar saa Beslutning var faltet, saa log m an fat alle
i Fällig. D m Daaren blev det tit
filde, for m an fik fat F art i den
PIsjning, som m an ikke var naaet
til Ende med om Efteraaret; thi
Daudet sivede sent i Grofterne i en
Tid, hvor Io rd en var u-dranet, og
de tunge Lergravs-6gre var vanstelige
at faa tjenlige, end mere var det
Tilforldet med de Ngerspidser, der
naaede ud til Engdragene, hvor D a u 
det stod og gjorde Io rd en für langt
hen i Sommeren. N a ar saa Forberedelserne var overstaaede gnavede
denaf 6—8 loddenhudede, trangbrystede
^este trukne Kjulplov sig en besvcrrlig og langsom Dej.
Nken Bonden havde jo et langt
besvorrligere Nrbejde end sit eget;
Han havde ogsaa Herremandens at
passe. N a ar N rild Anudsson skulde
til „Hovningsarbejde" paa ThurebyHolm, skulde Soffren hansson göre
ALgtksrsler for Rytterchefen paa

Bregentved; og fluide — foratncevne
et P a r andre Terslev-Bonder fra
Slutningen af ^600-klarene — p e r
p e r s s o n til Bregentved klvlsgaard,
fluide R a s m u s t a r s s o n til Hellestrup og N i e i s (L h ris to ffe rs s n til
Lflildstrup.
N a ar Bymcendene havde saa mange
Steds 2Erinde, er det forstaaeiigt, om
det gik ud over hjemmearbejdet og
det ensartede Fodslag.
Den, der
havde mindre hoveri end den anden,
knnde bedre faa passet sine klgre end
den anden. Der opstodletMisundelseog
praktifleVanfleligheder i saadanneTilfcelde, hvor den ene Nabo af Vmstcen
dighederne blev tvunget til at passere
den andens fcerdigbehandlede Mmraade. Mg selv om m an intet Hörer
om, at de Terslev Bymcend har ladet
Vognkceppen tale i de indbyrdes
Troetter og Stridigheder, saaledes som
m an Hörer det fra adflillige andre
Steder, saa kan m an vcere forvisset
om, at fredeligt er det ikke altid
gaaet til.
klf blidt Sind künde m an vel Hel
ler ikke forlange, at vore Forfcedre

fluide blive, dertil msdte de for lidm
Denlighed fra deres Herflaber, ligesom
de kun altfor vel kendte de tomme
Arsbber, der ifolge et gammelt D rd
giver bidfle Hefte.
Aken det gamle kandsbysamfund
var alligevel et paa sin V is velordnet
Samfund, ledet efter de Regler, som
de gamle „vider" eller Landsbyoedtcegler fastflaar, og som giver en
rNcrngde Forflrifter for, hvorledes
det daglige Samvcer i B y og V ang
flal forme sig. F or Terslevs Vedkommende er den gamle Vedtcegt ikke
bevaret, og da vi tidligere i disse
Skildringer har om talt disse Vedtorgters, i mange Tilfcrlde ret ensartede Bestemmelser, flal vi ikke her
drage de Slutninger fra det Vlmene
til det Sorrlige, som det ellers künde
vorre fristende at drage.
F ra disse Vedtcegters Bestemmelser
er der et meget stört Spring til det,
som nu angiver Reglerne for det daglige Samvcer. Den G ang var By<
Vedtcrgten det lille Sam funds dag
lige G rundlov; nu har hver S am menflutning sine sarlige tove.
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Der er ogsaa i andre henseender
et stört Spring fra dengam leT id til
vor.
A n d e ls ta n k e n s Udvikling
gor, at vi synes at stile mod en Tid,
hvor der er en Slags F cellessk ab
om alt undtagen Iorden. D den
gamle Tid var man ikke fcelles om
stört andet end Io rden. I o , i hvert
Fald paa öt Punkt var der en anden
S lags Fcellesfkab, der paa en Blaade
danner Udgangspunktet for Nutidens
Avlsforeninger: Byen var fcelles om
T v re n .
T il Byerne i Terslev Sogn var
der endog udlagt scerlig I o r d til
Tyren. Saaledes havde „ T v r e jo r d en " i 1682 i Terslev 2 Skpr. 3
Fdk. 2 Alb. Hartkorn og i Avcerede
1 Fdk. 2 Alb. hartk. De bevarede
kandsby-vedtcegter fra andre Steder
indeholder nojagtige Bestemmelser om
den G m hu, der flal vifes Tyren. ^
de to Vedtcegter, vi kender fra S ors
Am t, hedder det henholdsvis:
„Skal Byes Gldermand have flittig Indseende, at Tiuren bliver vel
fsd og medfaren ock skal ingen Bland,
som haver Tiuren at fode, under en
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Fjerding G ls Fortabelse, lade Han«
nem bruge uden Mldermandens Vid«
skab . . ."
„Tiuren ffal indtages Ällehelgensdag og holdes inde til V alborig Dag,
uden det er med Byemandenes Sam tykke, at Han gaar langer udi skal
bodes 3 M ark".
Hvor Byen var storre maatte der
holdes flere Tisre. Det fremgaar for«
ovrigt med tilstrakkelig Tsdelighed af
^artkornet til den udlagte Tyrejord
henh. i Terslev og Avarede, at Tyre«
holdet har varet betydeligt storre i
den forstnavnte end i den sidstnavnte
By. M en Terslev har jo ogsaa H
Gange saa mange Gaarde som
Avarede.
J a , det var altsaa sluttelig en lille
Fortalling om T y r e h o l d s f o r e n i n g e rn e s Forlsbere.

vm .
D i har forhen skrevet, at d e g a m l e
tzerremand
handlede
ivrigt
med B o n d e rg o d s , saaledes at B o n 
derne ustandseligt skiftede ^erskab.

D i har i det tidligere Afsnit hsrt
om A dam Levin A nuths Godskob i
Terslev. 2 1699 folgte Han Gisselfeldt til et af de kongelige Glflerindeborn, Christian Gylüenlooe, hvis
Enke, Dorothea Arog, arvede Godset.
h u n var en lige saa giftesyg Dame,
som hun var en flet husholder. ^
hendes T id forfaldt Bondergodset
p aa Gisselfeldt saaledes, at af over
200 Gaarde havde kun de 10 „gode
Bygninger", og 52 Gaarde var hell
nedfaldne, blandt disse een i Terslev.
Bondergodset i Terslev samledes
ellers i tobet af det s7de A arhun
drede stedse mere under Bregentved.
D 1620 kobte Frederik Urne til Alslevgaard hele Bregentved Gods og
overtog dermed i Terslev Sogn: H
G aarde i Stenkelstrup, 3 ihostentorp,
1 i Tjcrreby og 1 i Terslev. 2 16H7
afrundede Han yderligere fit Gods
bl. a. med folgende Gaarde, som Han
kobte af 5ten B rahe til Hvedholm:
H Gaarde i Terslev 5 ogn, hvoraf
den ene var Askegaarden i Tjcereby,
der havde ligget sde i mange klar.
Aaretester fortsatte Han Afrundingen
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<if Godset ved at ksbe „de tre Gaarde
med deres Lkovtilliggende, der laa
mellem Stenkelstrup og ^rerslev og
udgjorde Byen G e d " i Terslev Sogn.
Disse
Gaarde
ejedes
henholdsvis af Niels Arabbe lil Skellinge i
Skaane og peder Grubbe til kystrup,
Fsrstncrvnte havde 1 Gaard, Sidstncevnte 2 ; til peder Grubbes Gaarde
horte et Skovtilliggende, paa hvilket
120 Svin künde oldenfodes. Skoven
var beliggende i Geds Nordmark,
Vestermark og Vaesemark samt Byens
^estehave og Skov paa Gverdrevet.
Frederik Urne dsde 12. A pril 1658,
og Hans Luke Fru R a r e n A h r e n 
feld t, Rusine til Rirstine Nkunck,
arvede Ham og fik en flcebnesvanger
Dndflydelse paa Udviklingen afherregaardsgodset t Terslev Sogn.
Herom og om forfkellige andre
mcerkelige horndelser vil der blive
fortalt senere.
I Aarene efter 1658 gik den harrgende Svenskekrig hen over Danmark
og ikke mindst over Sjcelland. Ester
Rrigen var flere Gaarde saa forarmede, at der overhovedet ikke künde

svares Landgilde af dem, deraf s i
Terslev, 3 i Tjareby og 3 i Ltenkelstrup, hvor alt tidligere 3 Gaarde
var bleven hell ode, dog ikke som
Folge af Rrigen.
— Ester Arigen, da saa mange
G aarde var ruinerede og da Atatslassen var tomt, skulde der skaffes
penge, og m an begyndte derfor paa
det störe Matrikuleringsarbejde, der
dannede Grundlaget for den hartkorns-Ansattelse, der blev Fremtidens
Skattegrundlag. Det forste Arbejde
blev ikke fuldfort. Forst ester den ny
Svenflekrig (s676—78), der yderligere
havde forringet kandets Finanser,
blev den meget omfattende Natrikulering fuldfort.
D g paa G rundlag af dette A rbejde kan vi da fastslaa med fuldkommen
Nojagtighed,
hvorledes
E j e d o m s f o r h o l d e t ved den T id
h a r vceret t il s a m tlig e G a a rd e
i T e r s le v S o g n :
F or T e r s le v B y stiller Forholdet
sig saaledes: s G aard ltgger til
Thurebyholm, ^ Hörer under Rfttergodset, 6 under Bregentved, 3 til»
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Hörer en Island, der hedder T o r t
j)lo m , der sein angives at bo paa
en G aard i Terslev, men har Försters
paa de to andre, 3 Hörer til hellestrup, 1 ejes af „Aongelig INayestcet",
2 Hörer under Lskildstrup. Lndvidere
er der prcestegaarden med godt 7
Tdr. harkorn, og S o ffre n R a s m u s sen D egn har godt 2 Skpr. Hart
korn, samt et Slykke J o rd paa 1
Fdk. 1 LUb Hartkorn, der ligger til
„en ode Vejrmolle". Ä f Gaardene
er de fire ode; disse fire har tilsammen over 30 Tdr. Hartkorn.
S to r e g a a r d e n , 9 Tdr. Hartkorn,
beboedes af R asm us INortensen og
horte til Lstildstrup.
k ta rlo s e havde 11 Gaarde, af
hvilke de 9 Gaarde horte til Thurebyholm, 1 til Io n strup og 1 til hellestrup. L n G aard var ode.
INunkefkovshuset horte til Thurebyholm, hesleholmshuset til Ionstrup,
Rafftishuse til Taagerodgaard.
I A u s r e d e laa 5 Gaarde, deraf
2 til Ährenfeldtsborg (hvorom senere),
1 til Slagelse Hospital og 2 til
Lskildstrup.
T o husm andslodder
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horte lil T e r s le v R irk e g o d s, der
tillige omfattede Aarlose Rirkejord og
et Stykke Airkejord paa Tjcereby Rtark.
V e d B ys tre Gaarde hsrte til
Ahrenfeldtsborg.
I H a s t r u p laa de 3 Gaarde til
Thurebyholm, s til Ahrenfeldtsborg
og 1 til Terslev Rirke.
As ö t e n k e l s t r u p s 7 Gaarde
horte de to til Ahrenfeldtsborg og ö
tilhorte Aongelig Rkayestcet. 2 Gaarde
var ode.
A f U l s t r u p s Gaarde laa 2 til
Trolleholm, s til Snedinge og 3 til
Thurebyholni.
T o l l e r o d bestod af H Gaarde og
1 Hus, der alt laa til Thurebyholm.

H o s t e n t o r p s 7 Gaarde laa til
Ahrenfeldtsborg.
Tj ce reb y havde s3 Gaarde, hvoraf
s til Ährenfeldtsborg, 3 til Bregentved, 2 tilhorte
M ons. p e r Skade i Roskilde og
tilhorte M ons. Gjhild i Roskilde,
medens 1 horte til Uobenhavns
Hospital. Ä f Husene, af hvilke der
v a r 3, laa s til Assendrup, s til
2 laa til Assendrup,

Gisselfeld og f lilhorte Hendrich
EilerseN. 2 G a a r d e v a r ode.
' B je rre d e havde 5 Gaarde og 1
hus, der alle laa lil Thurebyholm.
Gennem f700>klarene fortsattes
handelerne, som vi ikke flal folge i
alle Gnkeltheder. Bestrabelserne gik
stadig ud paa at afrunde, og dette
lykkedes ogsaa efterhaanden. Bledens
Terslev Sogns Bondejord i f682 var
delt mellem ncesten en Snes forfkellige „herflaber", laa i f7H0, da
Christian den Sjette kobte Bregentved af ^rederik ksvenorn, folgende
Gaarde og Hufe i Terslev Sogn til
ncevnte Gods: Tjcereby: f3 Gaarde,
3 Hufe, Hostentorp: 7 Gaarde, f
hus, Avorrede: 2 Gaarde, Terslev:
f2 Gaarde, 3 Hufe; en stör Del G ods
i Terslev Sogn, der tidligere havde
ligget til Tr^ggevorlde Rytterdistrikt,
var nemlig i l73f bleven kobt til
Bregentved.
For Terslev B y s Vedkommende
var kifrundingen efterhaanden bleven
saa fuldstcendig, at Byen paa Ud>
fkiftningstiden f f 787— 88) kun laa
til to Godser, nemlig til Bregentved

12 Gaarde og til Giesegaard 9
Gaarde.
Saaiedes var en Udvikling bleven
fuidbyrdet. Der stod nu kun tilbage
det sidste Skridt: S e iv e je ts J n d fsrelse.

IX.
D ian har i vistnok de fleste 5ogne
i Danmark — maaske dem alle —
en Fortegneise over samtlige proester
fiden Reformationen.
Fortegneisen
indeholder Vplysninger om de p a a gceldendes Lmbedstid, om hoem de
var gift med, om Bornenes klntal
og lign.; men om prcesternes Dkenneskevcrrd, deres aandeiige L^etydning
for det 5ogn, de har arbejdet i, vLd
m an i Regien ikke meget. Det gaar
her, som det gaar ved ncesten alt i
vor kandsbyhistorie, at hvor vi kender noget om en eller anden, er det
i Regien ikke for Hans Dyds Skyld.
Det vilde ellers nok vcere vcerd at
vide, hvad det var for en Person
den G l u f eller M le Ligesen, der
som forste protestantifk prcest varetog

Airketjenesten i Terslev i ^530'erne.
V a r Han en jceon M and, der solle
sig saa stärkt draget af den ny Forkyndelse, at Han med en kortvarig
Uddannelse künde tale G uds Mrd
for de Terslev Sognemcend og derer
Avinder? Eller var Han en Gejstlig,
der forstod at stifte aandelig Habit i
det rette B jeblik? V i vLd det ikke.
Nken noget for den T id ganste Nyt
har den forste g ifte p rc e st i T ers
lev vcrret for sit S ogn; de katholste
pr«ster var jo alle ugifte. Ester
Wibergs prcrstehistorie har Hr. D ie
kun hast en kort Virketid; allerede i
s5H7 norvnes Hans Efterfolger, N i e l s
M lsen , der er prcest i
N ar,
hvorefter folger L o ffre n N ie ls e n ,
der klorder Embedet i 27 N ar. N)iberg mener at disse tre forste protestantiste praster, der har varetaget
Forkyndelsen i Terslev, er Fader,
L sn og Ssnneson.
Forovrigt er Gvergangen fra
Lutherdom til Aatholicisme ingen
lunde gaaet saa glat, som Historien
melder, hvor vi med Udtrykket „Reformationens Dndforelse i Danmark"
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er tilbojelig til at forbinde Forestillingen om en ogsaa i Folket fuldbyrdet Aendsgorrning. Laaledes var
det ikke. N a a r Forandringen efter
den officielle Dndforelse fuldbyrdedes
uden fortsatte voldsomme Rivninger,
flyldtes det sikkert, at Reformationens
forste Airkeledere i mange henseender
var baade klage og besindige Mcend
og dertil gode Taktikere.
Dndfkriften paa den störe Alokke,
der hornger i Terslev Airkes T aarn,
fortceller et Ltykke Historie i saa henseende. Denn« Alokke indeholder fol
gende Dndstrift: „M H err« G u d ,
g iv o s F re d i v o re D ag e; th i
der er in g en , der kan s trid e fo r
o s u d e n D u." (korst af 2 . F.
Fenger, meddelt i Uirkehist. Sam l. II.)
M en hvad Forbindelse har dette
med den foranforte Form odning?
Gennem Llorgtled efter LIcegtled
var det i hundreder af klar indgaaet
i Bevidstheden, at der, n aar M orgen og klftenklokkerne Isd fra Uirketaarnet,
fkulde bedes en Bon. Den ved disse
Lejligheder almindelig anvendte Bon
v ar ^V 6 ^ la r ia — Bonnen til den

heilige ^om fru, G uds Moder. Den
skulde i den katholske Tid bedes tre
Gange. Mg det er kun saa naturligl, at n aar Airkeklokken klang over
M ark og Dang, over G aardsplads
og ind i Siegers og Stue, saa fandt
Tanken leitest og hurtigst de Udtryk,
som var nemmet fra Barndommens
Dage. M en
U a i ia var papistisk
Vcesen; de papistiske Traditioner skulde
dort — ; der gik megei andet tabt i
den Tid.
Mg for at den gudfrygtige M and
og Uvinde ikke skulde staa famlende
overfor de Udtryk, som Han skulde
anvende i Bonnen, gav Biskop p e d e r
p a l l a d i u s Menigheden paab u d om
at bede F re d s b o n n e n .
M en Fredsbonnen havde netop
den Drdlyd, som Dndskriften paa
Terslev störe Airkeklokke meddeler
os: „ G H erre G u d , g iv o s F r e d
i v o re D ag e; th i der er in g en ,
der kan s trid e fo r o s uden Du."
Det er jcevne og letfattelige Udtryk,
som har kunnet tale til hjcertet i et
Folk, der lige havde udstaaet Grevefejdens Rcedsler og Uampene om

Tronen. Mg den Vmstarudighed, at
Bonnens V rd stod paa den Alokke,
-er scndte sin Morgen- og klftenhilsen
ud over Tgnen savner ingenlunde
sindbilledlig Skonhed.
I Tidsrum m el fra 1608— 1619
har Terslev ikke mindre end tre
Gange skrstet Praest: 1608— 17 Hans
poulsen N o v io m a g iu s , 1617 —19:
Laurids Hans M o e n b o e , 1619 T h risten S o re n s e n Scebye.
Til Sidstnceontes Aarakteristik fin-es der et just ikke rosenrodt Bidrag.
I Sjcellands Stifts tandemodesklkter fra 1628 findes der nemlig en
sorgeligFortegnelse over d rik fceld ig e
p rc e ste r i Sjcellands Stift og mellem
disse drikfceldige Velcervcerdigheder
noevnes de tre Naboprcester h r.
M ö g e n s i volderslof, h r. M atz i
Lidemark h r. T h r is te n i Tersloff.
Denne h r. Thristen kan ikke vcere
nogen anden end h r. Thristen Sorensen Scebye. N a ar Hans Driksteldighed allerede 9 k lar efter Hans Ualdelse er en fastsiaaet Aendsgcerntng
for Hans Foresatte, saa har disse vel
sorget for, at Han forsvandt? In g e n 

lunde. hr. Christen beklcedte Cmbedet
i Terslev til sin Dsd ^653. G m Han
har forbedret sig skal lades usagt,
Historien melder intet derom; men
det har vel den G ang ligesom nu
vceret vanfkeligt at drive „en gammel
kldam " ud.
h r. Christen havde forovrigt for sin
Udncevnelse til prcest i Terslev vce
ret forste residerende Uapellan ved
den nu forlcengst forsvundne Nikolaj
Uirke, af hvilke det kendte T aarn er
den sidste - nu spirprydede — Rest.
*
C n celdre M an d paa Cgnen, dog
ikke fra Terslev, har en G ang for
talt mig folgende:
*
„klarlose B y ejedes langt tilbage
i Tiden af en Ukand, der hed Gabt,
og hvis 5 s n blev prcest i Terslev.
Da den gamle G adt forste G ang
fkulde höre sin 5on prcedike, indledede
denne med Grdene (af Skriften):
m in Laders h u s er mange vcerelser . . . ." Da gamle G adt horte
disse Grd, rejste Han sig med Ud-

brudet: „A sm phylax og lad os
gaa, her vanker nok Spitzer!"
D i Lager denne lille, i sig selv betydningslose, mundllige Vverlevering
med, fordi det er muligt at finde
den Forbindelse, hvoraf den er opstaaet uden at vi iovrigt kender dens
dybere M ening. F ra ^633 — ^695
var G jle r p e d e rs s e n G a d Sogneprcest i Terslev. M en n aar vi ser
paa Fortegnelsen over Gaardmcendene i klarlsse for omkring ^680 , gen
finder vi i Nirkeligheden G a d s Navn,
idet der udfor den ene G aard staar,
at den tilforn var p e d e r G a d s. I
lvibergs prcestehistorie staar, at Gjler
pederssen G ads Fader formentlig
var peder Nielsen Gad. Dette Forhold sammenholdt med den mundtlige Vverlevering gor det sikkert nok,
at Pastor G ad var en Bondessn
fra klarlose. Den G am les holdning
— efter den mundllige Vverlevering
at domme — turde tyde paa, at Han
ikke har vceret tilfreds med, at S on
nen havde slaaet sig paa Bogen.
(yan er forresten ikke den eneste
fra tandsbyen Narkose stammende
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Bond<ssn, der i de R a r — for ca.
300 klar fiden — har forladt Bonde
standen og skaffet sig et kendt Navn.
I Rugaards „Fremragende danske
Bonder" ncennes saaledes N ie ls
p e d e r s e n , barnefodt i Brelose 1601,
som Professor i ssterlandske Sprog
og som Doktor og Professor i
Tbeologi. Hans Fader hed peder
Nielsen — foronrigi samme Fornavn
som prcestens Fader. Professor Niels
pedersen dode allerede 163H.)
De folgende prcester er kun Navne
for os: Henrik klarbye fra 1695,
M au rid s kllbertsen T rap eller Trappe
(om hvem vi skal höre i det Fol
gende) fra 1708, Niels Larsen Roy
fra 1?1?, Lauritz Thristenstn 1736,
Diderik Taspersen
M üller 17^0,
Magister L. I . Boserup 1778, Son
nen I o h . Joseph Boserup 1811,
J e n s Christian petersen 1835, kl.
klmmentorp Sorensen 1853.
T il Nutiden Hörer folgende prcesteskikkelser, der anfores her for den
kronologiske Folgeordens Skyld: L.
N). B l u h m e 187^; Han havde vceret Uapellan i Terslev fra 18^7—50
og blev derefter Feltprcest, forst ved
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Schepelerns Brigade, senere ved Generalkommandoen i Rendsborg; Han
var gift med en Datier af Gberstlojtnant M agius, der faldt ved Slesvig paafkemorgen ^8H8, og havde 9
Born med hende, hvoraf de 7 overlevede Ham.
Gfter Bluhme bleo
G tto Skaarup ^893 Sogneprcest i
Terslev; Han dsde og efterfulgtes
1900 af
T. Anuhtsen, der fratraadte ^911, og hvis Efterfolger blev
N.
G. Fl. Birke, indtil da i Snodstrup.
*
2kke mindst i den pietistifke T id
udgik der en stör M agt fra prcestegaarden. Pietism en holdt som bekendt sit Dndtog i Danmark under
Frederik den ^jerde og kom til sin
fuldkomne Blomstring under Christian
den Sjette. Dens gode Sider skal ikke
underkendes; men den avlede hykleri
og Underfundighed, og de Straffe
midier, som Airken forlenedes med,
svarede nceppe til deres Hensigt,
hvorvel m an har Gxempel paa, at
nidkcrre prcester har fordristet fig til
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fra prcedikestolen at tale de Faltiges
S ag overfor navngiven mcegtigMand.
L n strceng Straf for Forbrvdelse
mod det 6te Bud r>ar det aa b en b a re S k rifte .
Terslev Airkebog
udviser ikke faa Lxempler paa, at
kenne Straf har vceret fornoden. L t
Lxempel fra 200 klar tilbage i Tiden:
„5. Ssndag efter T rinitatis stod
aabenbar Skrifte for Forseelse mod
det 61e Bud M aren Svendsdatter i
klarlsse, der udlagte Hans Madsen
som Barnefader, og Tathrine Thristophersdatter, der udlagte til sin
Barnefader Lars Nielsen Dragon,
som havde fit Logemente hos Je n s
Lovis i Tiereby."
Medens Hans Madsen — sikkert
under megen Ruelse — bodede for
sin Forseelse nogle Sondage efter og
stod aabenbar Skrifte, flap Lars Niel
sen Dragon billigere. Dette hcengte
sammen med den Forrettighed, som
menige Soldater havde paa dette
Vm raade. Medens Avinden straffe«
des, gik M anden fuldstcrndig fri, naar
Han var m e n ig S o ld a t (de „ Gemeene");
Dfficerer skulde derimod baade straf
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fes militcert og udstaa „Airkens
Disciplin".
E t andet Exempel, som ogsaa fortcrller om Militcerets forforerifle
Egenflaber, er folgende:
„25. Dktober 1711 stod Else peders-alter aabent Skrifte i Terslev for
Forseelse mod det 6te Bud. B arne
faderen var en Rytter Sofren klnderssen, som havde sit Avarter hos
Sofren Hansen i Terslev, hvor hun
tjente; tejermaalet beganget ib id em .
Mgsaa andre strcenge Straffemidler
raadede Airken over, hvorom fol
gende Bkeddelelse i Terslev Airkebog
beretter:
D J u l i 1 730 o p s a tte s en Peel
p a a A irk e g a a rd e n , ved h v ilk e n
F o rb ry d e re , der krcenkede S a b b ath en , s tra ffe d e s.
Selve det aabenbare Skrifte bortfaldt forst ved Forordning af 8.
J u n i 1767 — med den karakteristiske
Begrundelse, at det „isteden for at
opnaae den derved hafte gode og
christelige hensigt medfsrer adskillige
Ulejligheder og giver Flnledning til
M isbrug og Forargelse." D Siedet
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for künde man sone sin Farseelse
med naget saa nymodens som V a n d
og B ro d .

X.
D klarene omkring Kundredaarsstiftet fra 1600'erne til ^700'erne
hcrndte der m a n g e m cerkelige T i n g
i T e r s le v S o g n .
^69 ^ jordedes den gamle ^ e n s
B j o r n s o n af h ad stru p , hvis Felder
angives al have vceret ^08 K ar —
en Klder, som nceppe nagen for eller
efter Ham har opnaaet i Terslev
Sogn. hvorvidt Klderen er nsjagtig
opgivet kan der herfke nagen Tvivl
am, da der ikke for
fortes
Rirkeboger.
^698 degravedes „ J e n s J e n s o n
S k o v s ta pigeborn af Terslev, som
fik deres helsot af en fargiftig Rae,
som de opsamlede paa Gaden og
aad." Det tor antages, at scerlig den
fidste Tildragelse har beflceftiget Sindene stcerkt, al den Stund den oven i
Rodet er bleven optegnet i Sognets
Airkebog.
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gik pesten over Landet, men
har nceppe gcestet Terslev Sogn; vr
skal senere se en Dodsliste, der viser,
at herude fjernt fra hovedstaden og
Aobstcederne har den ikke anrettet
Ulykker som f. Tx. i Aobenhavn,
hvor der i ^7^0—^ faldt i Tusindvis af Menneffer som Dfre for den.
l7^8 brcendte p rc e s te g a a rd e n ,
en Begivenhed, der den Dag i Dag
minder oed en Dndfkrift paa den ny
prcrstegaards Ltuebygning. p a a et
Brcedt over hovedindgangen stod tidligere en Versindskrift, forfattet af
Poeten J o r g e n 5 o r te r u p .
Da prcestegaarden i ^89^ ombyggedes, b!ev I^ndflriften ikke alene
foreviget, men forlcenget og forsynet
med nye historifle Rendsgerninger.
Den gamle og den ny Dndfkrift lyder
faaledes:
Magister M aurids T rap saa og hans^
^ustru dode,
og prcestegaarden kom ved 5medeglsd i Brand.
Gud senkte Hr. Niels Roy den Skade
vel at bode,
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Han haver den igen opbygt og sat i
Stand.
F ra klar ncest Iu b e la a r begvnder
Gaardens kllder,
G ud give den m aa staa, til hele Ver
den falder.
I . S o r te r u p
E n d faldt vel Verden ej, og ej er
Gaarden faldet,
men gammel bleo den fksr, oghcender brsd den ned.
Hr. D tto Skaarup kom som prcest
til Terslev kaldet,
Han rejste G aard af ny som Gud og
Hvermand veed.
N u staar den kon og stcerk, hvor hojt
dens Vage tcelles
det kender ene Han, hvis Bygning
aldrig fceldes.
v . R s r d a m ^694.
Den triste ^cendelse i
indtraf
4de Sondag efter paafke, og Dlden
opstod Al. 2 om Eftermiddagen og
stammede fra „Smiddehuset" i Niels
Ien sso n s G aard;
hus, Gaard,
prcestegaard og Degnebolig nedbroendte „totaliter".
G g T irsdag den
M a j jordede
Hr. Niels Roy paa Terslev Uirke-
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gaard H a n s R o l li n g , som „blev
opbrcendt i den störe ulykkelige B rand".
Der vides intet ncermere om, hvorledes tzans Rolling blev Gffer for
Branden. Rendingsnavnet Rolling
haves fra lcengere tilbage i Tiden
fra Stenkelstrup, hvor der i Slutningen af 1600. 6 arene var en !Nand,
der hed peder Hansen Rolding.
prcrsten M a u r i d s T r a p , der ncevnes i Dndflriften, var prcest i Terslev og G rslev fra ^708 til ^7^7.
Han var gift med en Datier af en
Renteskriver i Robenhavn, der ses
ved Barselgilderne, af hvilke der var
mange, at have vceret mange „fornemmede' Folk til Fest. Hun dsde
i (Oktober ^7^7 efter at have flcenkel
fin ALatefcelle det 7de B arn i 8
klars ALgteffab; hun blev kun 26
klar gl. Hendes Nkand overlevede
hende kun faa Uger, idet Han jordedes den 3dje November
kun
37 klar gl.
Begivenheder som disse har selvfslgelig vakt del lille Lam funds Del
tagelse. Interessen for, hvad der fker
indenfor L n s eget Byfkel er stör, selv
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den Dag i Dag, hvor saa meget
^preder, og hvor man hver Dag underreltes om al Verdens hamdelser.
h v o r meget mere har Tildragelserne
indenfor Sognets Mmraade da ikke i
hine Dage oplaget InteressenI
Mm de krigerske Tildragelser, som
i klarene fra ^7^0 2^ ogsaa har
farngslet Sindene, har m an paa en
egen M aade kunnet faa direkte Underretning i Terslev. Som Historien
fortceUer blev den 7de klpril ^7s^ en
svensk hcer paa ^ 000 INand ander
General Steenbock tagen til Fange
af de Danfke i Fcrstningen Tsnningen
i Ssnderjylland. Gn af de tilfangetagne Svenfkere er paa en eller anden
N a ad e kommet til Terslev — hvorledes vsd vi ikkel v i vLd kun, at
Svenskeren— H a n s I o n s o n L ilie
— i
i Terslev Kirke maatte
svcrrge Troflabsed til den danske
Konge efter en af herredsprovsten
forfaltet Form ular. Sam tidig bekrreftede Han, at Hans hustru i Sverig
var dsd, formodentlig fordi Han vilde
indgaa nyt ALgtefkab.
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XI
L n Begivenhed af storre aimen
Interesse end nogen af de foregaaende
indtraf i de samme Flar, idet Terslev fik en ny Skole.
Visdommens Riider sprang ikke
stcerkt under det gamle Skoievcesen.
Undervisningen besorgedes jo af Deg.
nene; i Regien var dette Studenter,
som enten ikke havde Haft M idier
til at fore deres Studier til Ende,
eller som ved egen Skyid var flaaet
ud af den mod prcedikestoien afstukne
Rurs. Det har fikkert ikke manglet
paa „haivstuderte Rsvere" ibiandt
dem af den Hoibergfke „Per-Degn"Type; men det tor dog ogsaa antages,
at der har vceret Mcend ibiandt dem,
som, set med Tidens B jne, har rsgtet deres Aald med Nidkcerhed. Deres
A aar var gennemgaaende smaa, og
i Virkeiigheden har de i et saa udstrakt Pastorat som Tersiev-Mrslev,
hvor der kun var een Degn, Haft
nok at göre. De skulde „ringe og
fiunge", de fluide opfrifle Ungdommens Bornelcerdom „med kyst og
kempe" — peder palladius paabod,
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at n aar der om Sondagen efter for
ste Ringning blev klemtet 15 — 16
Alemt, da fkal Ungdommen vide, at
det klemter til Bsrnelcerdom. T il
Ststte for Degnene künde der, naar
disse blev aldrende. anscettes S ubs titu tte r .
D m Degne og Sudstitutter indeholdt Christian den Femtes kov af 1683 den Bestemmelse, at
de foruden det foranfsrte fkal sorge
for, at Ungdommen i Sognet een
G ang om Ugen bliver undervist „og
paa det sligt des bekvemmeligere ske
kan, fkal Ungdommen af Torper og
smaa Byer forfsje fig til det Sted,
hvor Degnen dem henstcevne med
prcestens Villie og Raad."
Degnene i Terslev-Drslev ses saa
godt som alle at have vcrret gamle
Studenter.
M ed den Forordning som Frederik
den Fjerde udstedte den 28de M a rts
1721 stk Undervisningen i Terslev,
som i en Rcekke andre Sogne, et
stankt Stod fremad. D 1718 havde
Uongen ksbt Bregentved Gods og
indlemmet det i det ringstedske Rytterdistrikt. L n Hel Del I o r d udlagtes
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i de saakaldte Rytterdistrikter som
Grcesgang for Rytterheste, og Rytterne lagdes dels i R varter paa
^ovedgaarden, dels hos Bonderne
paa Godset. Mgsaa tidligere havde
-er vceret Ryttergods i Terslev Sogn.
B t konime til at höre til Ryttergodset betod i Regien ingen kempelse for
Bonden. Ratteren havde da i kllmindelighed sit eget R y t te r h u s
bygget op til Bondegaarden, og det
kom tit til Rivninger mellem Bonden
og Rytterne, der betragtede stg som
Bondernes herrer i en faadan G rad,
at der i 170 s maatte udstedes en Forordning, i hvilken det forbodes R at
terns, saavel „Mfficerer som Gemene
at begegne Bonden med Hug og 5 lag,
naar Han var i hoveri."
Blen som sagt: for LUmenoplysningen kom det nu til at betyde en
Vending at höre til Ryttergodset.
l?22 asfluttedes en Gverenskomst
med Bkurmester L a r s L rik s e n i
Aobenhavn, som paatog fig at opfore de 2^0 Skoler.
p a a Skalen i Terslev var der som
paa de andre Skoler indhugget fol

gende Dndflrift under Frederik den
Fjerdes Navnetrak med Arone:
N V 6 6 X X I (1721).
halvtredsindstyve B ar, Gud, har Du
mig opholdet
at Sygdom, A rig og Pest mig intet
ondt har voldet;
thi yder jeg m in Tak og breder ud
Dit N avn
og bygger Skoler op de Fattige til
G avn.
G ud I ta d i dette Vark Din Naades
F^Ide kiende,
lad denne min Fundatz bestaa til
Verdens Ende.
ta d altid paa min 5 to l en findes af
min ALtt.
som mener Dig, m in Gud, og disse
Lkoler ratt.
N u fidder Mindestenen bevaret i
Terslev ny Lkole.
Skolemesteren ved Rytterflolen var
lonnet med: 2H Rigsdaler, 3 Skovla s Brande, s t a s T srv af hver 20
Tdr. hartk., s tisp u n d Hs og s
kispund Halm af hver Td. hartk.
samt G rasn in g til 2 Äser og 6 Faar,
Skattefrihed og dertil s M ark eller 2
Vages klrbejde af hver husm and.
Undervisningen fluide begynde alle

rede med B arnets 5te klar og omfalte Aristendomskundfkab, Morgenog klftenbon, Sang og Lasning.
hvem der var den forste Skale
holder i R^tterskolen i Terslev v^d
vt ikke. Derimod vLd vi, at der den
28de M a rts s757 dode en 78-aarig
Skoleholder H a n s J a c o b s e n F a b e r
i Terslev.
Hans kllder, gor det
sandsynligt, at Han var den forste.
M ed Sikkerhed v§d vi, at paa den
Tid, Rytterskolen oprettedes, var B e r 
tel I e n s e n A js lb y e Degn i T ers
lev og Grslev. Han dode s72Y, og
til Hans Cfterfolger kaldtes Degnen i
Gorslev C h r i s t ia n R a s m u s s e n
k a m borg, der dog kun var her i 5
klar, da Han esterfulgtes af A n d r e a s
p o u ls e n B uch s73^. klaret efter
Hans Aaldelse handle der St. H ans
Dag (s735) den markelige Begivenhed, at Subslitutten D v a r G a lt h e n
druknede paa hjemvejen fra G rslev
Kirke ved hsjlys Dag.
Ulykken
handle Al. 3 om Eftermiddagen i
„Braadebak".
M a n gor sig sine
Tanker om dette Ulykkestilfalde.
klt det tit var smaat for Sogne-

2^2

degnen og scerlig for Hans Enke,
naar hun ikke künde blive gift med
Eftermanden, faar m an en Forestilling om ved at höre folgende:
„ I ^75^ blev J o h a n n e s Leeg a a r d kaldet til Degn i Terslev.
Han havde tidligere vceret Hörer ved
Slagelse katinskole, men gjort sig
flyldig i Lvlderi, Uduelighed og
uordentlig Vandel. D m del varderfor Han landede i Terslev, fkal lades
usagt; Han var ZZ klar, da Han kom
hertil; i M a rts §752 trolovede Han
sig med k ln n e L e c ilie k a m b o rg ,
formentlig en Datier af forncevnte
k ; men i M a j s. kl. dsde Han. h u n
cegtede saa sin ^orlovedes Efterfolger
paa Aaldet, A L g id iu s J o h a n n e s
W ed el, der dsde 6 klar efter; hun
overlevede sin M and i kun 3 klar,
og da hun begravedes i ^761, v a r
h u n sa a fa ttig , a t B e g ra v e ls e n
end ikke künde b ekostes fo r hem
des E je n d e le .
provst R o rd a m
bsnfaldt i den klnledning Bifkoppen
om at sorge for, at hendes lilleefterlevende Aon, klnders, maatte blive
fort frem."

------- Degneinstitutionen bortfaldt
«fterhaanden efter s 7gO og ophavedes
fuldstandigt fra s806, og Zndtagterne
fordeltes mellem pastoratets Skalelarere.
Blen den gamle Betegnelse Degnen levede endnu i mange A a r;
forst med det sidste Slagtled er den
forsvunden.

X II.
Henimod Blidten af kiarene med
1700 boede der i Terslev B y en
Aland, der hed k a r s B ro d e.
N a ar vi drager Hans N avn frem,
er det, fordi vi v^d en Sm ule am
Ham, en af Stavnsbaandets Bonder.
kars Brode boede i Terslev paa
«n Tid, da Bondestanden stod i et
Blorke, der m aatte foles dobbelt tat,
fordi der lige forud var gaaet lige
som et lille Solglimt.
Kong Christian den Sjette, som
stkkert var en i mange henseender
velmenende Bland, havde sei, hvorledes de af B lilitar- og Iorddrot-

hensyn beherfkede kandboforhold var
inderlig forkvaklede.
kandbolovgivningen indfkrornkede
fig lil at drage G m sorg for, at de
künde vcere Hoveribonder til Herregaardene og Militcrrmandfkab til den
af Freden? den Fjerde oprettede
nationale HeerMilitzen — „M alicen
som Bonden kaldte den.
Ved fin Tronbestigelse losnede
Cbristian den Sjette den 30. Oktober
l?30 de slrammeste af Baandene.
Aongen fik dog strax Brene ludet
saa fulde af Magthaverne, at Han
allerede den 5. M a rts j7 3 j strsg de
givne Begunstigelser og indforte et
S t a v n s b a a n d , der blev den fidste,
men ogsaa tungeste kcenke, Bonde
standen blev lagt i. Dybere ned
künde Bonden ikke komme. DaLtavns»
baandet sprcengtes, var den ny T id
der.
H ar den forste af Christian den
Sjettes Forordninger faaet Lelvtilliden
— ja, sine Steder vistnok ogsaa Vildflaben — til at blusse op, saa har
den fidste sikkert virket knugende paa
alle dem, -er havde nogen Forstaaelse.

Dertil kom, at Tiderne var slette.
p a a mindre end 60 A a r havde
Riget udstaaet Ire störe Urige, af
hvilke den forste var gaaet horrgende
over Landet (1653—60), de to sidste
(1676—79 og ( 7 ( 0 - 2 ( ) havde tcrret
tandets Araft. Produktpriserne var
lave: 2 T iaaret 1731—^0 kostede i
Gennemsnit (omsat efter vor T ids
Beregning): 1 Td. Rüg 6 Ar. 20
Gre, 1 Td. Byg H Ar. 75 Gre, 1
Td. Havre 2 Ur. ^7 Gre, ( p d .
Gxekod paa Aobenhavns T orv (5 —
(7 G re — alt efter vor T ids M ontberegning.
G g hoveriet tyngede
mere end nogensinde, fordi herremcrndene begyndte at forstaa, at Wor
den — dvs. herregaardsjorden —
maatte udnyttes stcerkere. M en til
dette havde de forst og fremmest, ja,
norsten udelukkende — Bonderne.
<Ln af de Mcend, der knakkedes under disse U aar, var Bonden L a r s
B ro d e i Terslev.
Det er den fortrorffelige Skildrer af
Ltavnsbaandstiden, den nu afd.
Leverin Ujcer, der har draget Lars
Brsdes N avn frem af Morket.
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Den s 6 de kivgust s7^6 dleo Lars
Brode — tillige med Io Lidelsesfceller
Io e n Ibsen i Druestrup og Christen
Pensen i Limmendrup — paa Lin
klage af Forvalter R a s m u s G reve,
Bregentved, domt for at have ladet
G aard forfalde og varre i Restance
med Udgifter. Lars Brode havde den
mindste Restance og Han fik ogsaa
den mildeste Dom. Dog var den
strcrng nok. Han domtes til at have
sit Gaardfceste forbrudt og hvis Han
ikke betalte til at straffes paa Rroppen med at a rb e jd e i ^scern
(d v. s. i kcenkerl) paa Citadellet
„Friedrichshafen" (Rastellet i Aobenhavn); Hans Restance var paa s02
Rigsdaler 5 M ark 9 Lkilling, og
Hans Ltraffetid var sO Maaneder.
C r det nu muligt at faa nogensomhelst Rundflab om Lars Brodes
F orhold? J a , men meget er det ikke.
M m den usselige Fcestebonde har forsomt sin p lig t af Ligegyldighed og
vanflottet sin G aard af Dovenflab,
vLd vi intet om, men adflilligt tyder
paa, at der har vceret andet i Vejen.
Det viser sig, at paa M arie Be-
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ssgelsesdag i ^ 7 ^ er Lars Brodes
^jem stcerkt optaget af en glcedelig
Familiebegivenhed. Ncevnte Dag har
Han en S sn i Kirke, og kenne Son
er bleven dobt N ie ls . M a r g r e t h e
I o h a n s d a t t e r af Terslev Kro bar
Ham over Daaben, og Faddere var:
I e p p e N ielsen , M ic h e l N ie ls e n
o g I e n s l v i is e s pige, alle af Terslev.
N i erfarer endvidere, at samme
Dag troloves I n g v a r N ie ls e n og
L is b e th p e d e r s d a t t e r af klarlose,
og at J e n s p e d e rs e n til Store,
gaarden og M le L le m m e n s e n af
G srslev var Forlovere.
D i v^d da, at der den Dag efter
Tidens faltige kejlighed har vceret
Gilde baade i Terslev og klarlsse,
og at der til begge disse Festligheder
har knyttet sig Forventninger og
h aa b : i Terslev for den Sparke, i
klarlose for de to, der har givet Hin
anden deres T ro . . . .
^ Dage efter har kars Brodes
Hustru sin „Jndgang" i Terslev
Kirke. Det var gammel Skik, atjB arselkoners forste Udfcerd gjaldt Kirken.
S aa gaar fem klar. <vg fra M a j

fortceller Terslev Airkebog os^
at ved den Tid jo rd e s k a r s B rodes ^ u s t r u , A a re n , a f T e r s le v .
D g i den folgende Avgust M aaned
er det saa, at Lars Brode selv dom»
mes til at have Fceste forbrudt og til
at skulle vandre som lcenket Fange
paa Fcestningen . . . .
Hvad ligger der mellem de to A a r?
Hvad er der hcendt? ^ a r Sygdom
i^jem m et lagt dette ode? Lller har
Hustruens Sygdom kun vceret Fuldkommengorelsen af den N sd og Fat»
tigdom, som den ved den Tid frygteligt omsiggribende A voegpest afstedkom. F ra
rasede denne Pest r
Danmark med en saadan Araft, at
Bescetningerne mange Sieder rnaatte
fornyes hvert A ar. „Bregentved G ods
var ncesten overalt bespeendt med
Avcegsygen", hedder det i en samtidig
Beretning.
Den 6-halede Aomet, der i
havde vist sig paa him len, havde
varslet, hvad der skulde komme, og
saa forfcrrdelig hcergede pesten blandt
Avceget, at der tilsidst forordnedes en
Bededag i alle Airker.
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Det var som alle Plager flog sig
sammen for at knuse Danmarks
agerdyrkende Land. Dntet Under, at
det i et drsveligt Avad, der samtidig
hentyder til den ovenfor omtalte
Aomet, lyder saalunde:
Aommer alle Holk og skuer
Herrens störe öredes R iisl
Leer hvor Han hver Sicel nu truer^
som Ham ingen to v beviis;
da Kan Pest blandt ^ucrget senden
og om sig ev Folk omvender,
de formst nok vide maa,
det dem ligesaa vil gaa.
------- V m Lars Brsde og han^
Llcegt Hörer vi intet mere. Deres
yderligere tiv slo b er skjult i det
dunkle Hav af ukendte Menneskeflarbner.

X III.
Hvis en Historiker en G ang tog
sig for at skrive vore f o r s v u n d n e
t a n d s b y e r s Historie vilde den blive
lang og bedrsvelig — en Historie om
Bondejords Gvergang i Herregaardseje.
Hvor mangen en Herregaards brede
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og lange klgre breder stg, fkulde der,
hvis en ret historisk Udvikling var
sket Fyldest, have vceret blomstrende
tandsbyer. Derfor siger vi altid, at
i vor Udstykningstid bsr m an aldrig
glemme Bondejordens historiske kldkomst til at vcere det, den er, men
fsrst og fremmest have sin Gpmcerkfomhed henvendt paa Herregaardsjorderne.
Terslev Sogn har som for anfort
ogsaa fine forsvundne tandsbyer,
nemlig S te n k e ls tru p og G e d (ikke
Mld, saaledes som T rap anforer.)
klf disse var Stenkelstrup langt
den anseeligste. Den nceones allerede
fa a tidligt som i ^ 3 5 med Navnet
S tc e n k e lsto rp .
2 ^682 havde Byen 7 Gaarde,
og da der nceppe indenfor en overfkueligTid har vceret stet Akndringer
t dette T al, kan m an gaa ud fra,
at Byen og dens M ark ned gennem
Tiden har afgivet Bosted og Dirkeplads for 7 Bsnderfamilier.
pinden til Stenkelstrups Undergang blev snittet strax efter Svenfkekrigen ^658, sksnt der endnu gik en
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Nlenneflealder, fsr tigtisten var
fcerdig.
p a a den fsrst anfsrte Tid ejedes
Bregentved, hvorunder Ltenkelstrup
hsrte, af Fru A a r e n N h r e n fe ld t,
Gnke efter Fred. Urne, h u n havde
i de urolige A rigsaar forstaaet at
fkstte sit Bo saaledes, at hun ved
Arigens Llutning var en velstaaende
Dame, h u n beslultede da at give
sin Beistand Udtryk ved Mpfsrelsen
af en ny herregaard, til hvilken hun
henlagde en stör Del af Bregentved
Gods.
For at fkaffe Gaarden hovedgaardstilliggende afbrsdes to kandsbyer,
bl. a. Landsbyen Pederstrup, og paa
en malerisk p la d s ved Lkoven paa
den nedlagte tan dsby Pederstrups
p la d s opforte hun sin nye herregaard. Gaarden fik til at begvnde
med Navnet Pederstrup. Ulen Byggeforetagendet kostede F ru Aaren saa
mange penge, at hun maatte athcende
Bregentved, hvorefter hun flvttede til
Pederstrup, der nu fik Navnet klhrenfeldtsborg. T il denne G aard laa to
af Stenkelstrups Bsndergaarde. Re
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sten var kongeligt Gods. Fru Aaren
Ahrenfeldt dode ^675, og mange A ar
fluide den ny Herregaard ikke overleve fin Bygmesterfle. Am tmanden
over Ringsted og Soro Ämter,
Frederik Gabel, flog nemlig i s689
Bregentved og Ahrenfeldtsborg sammen og ncdlagde sidstnoronte G aard.
Under disse Begivenheder er det
gaaet strygende tilbage med den gamle
tan d sb y Stenkelstrup.
Allerede i
s682 saa det ikke godt ud. A fB yens
7 G aarde var de 3 gaaet sde, af
de ode Gaarde tilhorte den ene Ahrenfeldtsborg, de to Aongen; Rkorndene,
der sad paa de andre, var B o Visen,
J e n s Bkadsen, Io e n pedersen og
Laurids Andersen. R!en 7 A ar
efter, nemlig i s689, er 5 Gaarde
ode, kun s er beboet, og s lavet om
til husmandsbeboelse.
Denne systematifle „Bliven ode"
beror sikkert ikke paa en Tilfceldighed.
I hvert Faid nyttede ^red. Gabel
nu kejligheden til at saa Aongens
Tilladelse til at overtage de hidtil
Aongen tilborende G aarde „og indtage dem til Hovedgaarden mod Be-
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laling af 20 Rigsdaler for hver Td.
Hartkorn, hvortil de er ansat efter
Len ny Matrikel". Den sidste tilbageblevne G aard i Stenkelstrup blev sde
i Tiden mellem ^693 og H7, og da
Stenkelstrups samlede Hartkorn var
ca. 30 Tdr. — idet Gaardene gennemsnitlig var paa H Tdr. hartk
hver — har Fred. Gabel altsaa kunnet nedlcegge Bondebyen Stenkelstrup
fo r ca. 60 0 R ig s d a le r . S aa hojt
vurderede m an den G ang en danfk
Landsbyl
hvad Faderen havde paabegyndt
for Stenkelstrups Vedkommende fort
satte Sonnen, den bekendte Ssofficer
og Storgodsejer Thristoffer L arl
Gabel, for Meds Vedkommende.
Som Folge af et Magefkifte med
Rongen, fik Gabel Bevilling til at
inddrage 6 3 ^, Td. hartk. Bsndergods
til hovedgaard, deriblandt var hele
L a n d s b y e n M ed samt en G aard i
Hastrup. Meds Gaarde var som
Stenkelstrups temmelig smaa, nemlig
hver paa ca. H Tdr. Hartkorn. N a ar
Byen ikke den G ang blev nedlagt,
skyldtes det, at den allerede to klar

22§

efter solgtes til Uongen. Delte gjorde
dog ikke Forholdene bedre.
G ed
b le v n e d la g t som ta n d s b y , vistnok o m k rin g ^7^8, og dens I o r d
lagt til Bregentved.
paabegyndte kl. G. Nkoltke
paa Ltenkelstrup gamle B ym arkG pfsrelsen af den nuvcerende Forpagtergaard S o p h ie n dal, der stod fuldt
fcerdig i ^767, og til hvilken lagdes
Stenkelstrups ca. 30 Tdr. Hartk., Geds
ea. ^2 Tdr. Hartk. samt en G aard i
Hastrup, der nu blev nedlagt; endvidere 70 Tdr. Land af Frerslev
Gverdrev. T il Sophiendal horte i
^770 ca. 62 Tdr. Hartk. fri Hovedgaardsjord. N u er Hartkornet til
Gaarden ca. 67*/, Td.

X IV .
Der er et Lpsrgsm aal, som videnskaben oste har brudt fit Hoved med.
hvor stcrrkt bebygget har vortFcedreland vceret til forskellige Tider?
Noget udtommende S var har aldrig
kunnet gives og vil aldrig kunne
gives. Den forste Folketcelling i v an -
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mark fandt 5ted s769 og gav et,
som -et menes temmelig unojagtigt,
Resultat, der udviste, at Danmarks
Befolkning paa den T id var ca.
825,(X)0 Mennesker (Danmark taget i
samme Vorstand som det nuvcerende
Danmark). ^undreder klar efter var
Folketallet fordoblet.
h v is
m an
deraf vilde slutte, at m an künde
halvere Tallene, naar man gik den
modsalte v ej, vilde m an -og helt
forregne sig. M a n vilde da komme
til det Resultat, at Danmark i M id 
ien af det I 6 de klarhundrede kun
havde 200,000 Dndbyggere — altsaa
en overordentlig tynd Bebyggelse og
et T al, som absolut ikke svarer til
Virkeligheden.
S aa har der vceret fremsat Formodninger om, at Danmark allerede
i Valdemarstiden havde en Folkemcengde, -er kom narr op mod den,
der var i en Tid kort forud for den
ncervcerende. Dette er selvfslgelig en
altfor dristig Beregning.
Mest tiltalende synes den Betragtning at vcere, at Danmarks Befolk
ning gennem Middelalderen — fra-
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regnet de Tider, hvor pestagtige Sygdomme („Den (orte Dsd") og evindelige Arige — tyndede stcrrkt ud i
Lolketallet, har hast et Indbyggertal,
der ikke var det forste t a l t e Folketal
saa fjcernt i Storrelse. F or den !id<
tigere Middelalders vedkommende er
der jo forsvrigt det at bemcrrke, at
Blserne gennemgaaende var smaa, og
a t den By, der nu rummer '/« af
kandets Befolkning stet ikke existerede.
. . . Ser vi nu paa det Sogn, som
her fortrinsvis beskceftiger os, saa
kender vi ikke Folketallet fra (769,
men derimod det fra (8 0 (; da havde
Terslev 87 ( Sndbyggere, S -et hele
Land havde Tilvcexten i de 32 A ar
fra (769 til (80( vceret omkring '/g,
saaledes at m an kan gaa ud fra, at
Terslev omkring Midien af (700Aarene har Haft mellem 750 og800
Dndbyggere. Sam m enligningsvis stal
vi anfore de senere ^olketal:
(8<(0: ((^3 Indbyggere.
(860: (360
„
(880: (779
„
,890: (577
„
( 9 0 (: (^65
„
( 9( ( :

( 5^5

„
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Disse T al afspejler med al onskelig
Tydelighed Landbrugets Nedgangsaar
i de sidste 20 klar af det forrige
Hundredaar. Forst med det ny Hun
dredaar stiger Bolzen atter; men
endnu har Sognet dog ikke saa mange
Indbyggere som det havde i ^890 —
for slet ikke at tale om i ^880, da
Halvfjerdsernes gyldne klar netop
ebbede ud.
Bken nu vLd vi endvidere, at i
4890, da Dndbyggertallet var ^577,
boede denne Befolkning i 290 Gaarde
og Huse; dvs., at der har vceret 290
b o sid d en d e Blcend i Sognet.
Derigennem kan vi naa til en forholdsmcesfig Bestemmelse af 2ndbyggertallet endnu längere tilbage. v i
v^d nemlig fra andre Ailder, at der
i ^68H var ca. lOO jo r d b r u g e n d e
Mcend i Terslev Sogn.
B lon vi da ikke har Lov til, idet
vi tager Forholdet mellem disse to
T al (der jo er som 1 til 3) som et
frit Udgangspunkt at beregne I!ndbyggertallet omkring ^680 til 5 —
600 Bkennefker? Tallet kan synes
nogel lavt — sksnt egentlig ikke i

228

Forhold til Tallet i (801; men glemmes m aa det ikke, at i de forud sor
1680 gaaende 35 klar havde Landet
vceret indviklet i en Rcekke blodige
Urige med Sverig.
Lad det nu staa ved sit vcerd!
^
— allsaa for godt 200
k lar siden — hcergedes Danmarks
^ovedstad af P e s t; den har ikke udstrakt sine Virkninger til Terslev
5ogn. M en Tallet af Dode er dog
forholdsvis noget storre end vistnok
ellers, hvad en Sam m enligning med
den senere Tadel vil godtgsre.
D i skal for Auriositetens Skyld
aftrykke den samlede Begravelsesliste
f o r 1? H — vi befinder os jo ncer Toyundredaaret for dette klar — dels
fordi det altsaa var et sceregent klar
(Dagen. der anfsres er Iordfcestelsesdagen):
helligtrekongers Dag: Niels Ejlersens Datier klnne i Ged.
3. Lsndag efter E piphania (6.
J a n u a r): E lias pederssens tuende
Born, peder og klnne, af Terslev.
Septuagesima: Niels Skaaning i
hadstrup, 60 klar.
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Sexagestma: M argret he Rasm usdatter i Kariöses 3 Lage gamle B arn.
sH. Februar: Ehristoffer tarsens
Aarl, Christen Nielsen i Kariöse,
28 Kar.
20 . Februar: R asm us Jensens
hustru, Knne, i tundegaarden, 77
K a r gl.
Lamme Dag:
peder M öllers
M alens, 3 Uger gl.
H. M arts: Else Tuens i Terslev,
5<s Kar.
8 . M arts:
Anud pederssen i
Bolbro, 5 s Kar.
Midfaste Lsndag: Niels to v is
D aatter'Iohanne i Ulstrup, 2 ^/, K ar.
Giertrud huusis Lon, Hans, i
Ticerebve, s 6 K ar.
2.
paaskedag: E lias pederssens
Daatter Knne i Terslev. sO K ar.
9 . K pril:
Hans Rasmussen i
Kariöse, 8 s K ar.
s2 . K pril: E arl Rasm ussens
Daatter M aren i hadstrup, 6 M aaneder.
s<s. K pril: J e p hanssens Lon,
Jen s, i Kariöse, 7 M aaneder.
27. K pril: J e n s pederssen i
Tholrsd, 53 K ar.
30. K pril: kaurids hanssens

230

hustru, Zidze Kndersdaatter i hsstentorp, HY K ar.
3.
Februar: Nkester Io h a n peisch,
Urtegaardsmaud, i Terslev.
3. Nkaj: Jo rg . Knderssens 5on
peder i Ulstrup, tH Dage.
6 . N7aj: D lu f Rasmussen i Ters
lev, 56 Kar.
Nkaj: peder Tarifen i Tholrsd, 28 K ar.
.
J u n i: peder Rasmussens Die
i ^vcerred, ^7 Uger.
3. J u l i : J e n s kove i Ticereby,
60 K ar.
5. Ssndag efter T rinitatis: Jorgen
Dlsens S sn i Bed, Jen s, ^ Uger.
27. Kvaust: Ellen Skonnings t
Tjcereby, 30 K ar.
N . Dktober: ^ a n s Rasmussens
i Bierrid, H5 K ar.
30. Dktober: Aaren Torbens i
Terslev, 60 K ar.
November: Aaren J e n s Kuggers i Rauted (Rafteshuse), 60 Kar.
8. November: Else pedersdaatters
B arn i Terslev.
t. December: Aaren Tydphis i
Terslev, 60 K ar.
5. J a n u a r
^ens Iensen i
Store, 80 Kar.
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Ester denne Liste har de Dodes
T a l i Terslev i 1711 narret 32, deraf
12 Born og 20 Voxne.
hvorledes forholder dette T a l af
Dode sig nu til Tastet i tilsvarende
klar, hvor Dndbyggertallet ikke kan
antqges at have narret sorrltg forflelligt fra Tastet i 1?H , og disse T a l
igen til Tasten« i vor Tid.
J a , lad os se paa folgende Ta>
bester:

1729
1730
1731
1732
1733
173-1
1735
1710
1715
17-16

Fodte:

rs

ff)

21

2

23

7

29
29

12
11
11

33
37 mangler
2-1
13
8
17
33
9
29
9

rr «v
»

20
29

28
13
33 *)

-r-

^
1
-s- 16
0

^

27
7
7

>
^

11
8

10

17
2-1 **)

19
21

6

') Det anfores, at af de Dode Var „10
Gamle og 23 Unge", hvilket tyder
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5er vi Dsdslisten fra 1711 paa
B aggrund af Tallene for de Dode i
l 0 senere klar, deraf de 7 i Rcekkefolge viser det sig, at sksnt der mellem disse 10 klar er et med en extraordincer stör Dsdelighed blandt Ungdommen (1^33), saa er Tallet paa
Dsdsfald i 1711 betydeligt over
Gennemsnitstallet (32 mod godt 21).
Blen mcerkeligere end dette er det at
se, at der lige efter det dsdssvangre
k lar 1733 kommer et klar (173H)
med et Fsdselsoverskud af en ganfke
enestaaende Storrelse, et Vidnesbyrd
om, at Sygdommen har taget de
svagelige Dndivider, saaledes at B la n 
den med Leen derefter et klars Tid
kun gor ringe host.
For Sanim enlignings Skyld fkal
vi anfore nogle T al af helt ny og
temmelig ny Dato; det vil interessere
at se dem paa Baggrund af de foran
gengivne:
paa, at der det ncrvnte Aar har
darret en smitsom Sygdoin (Bornesygdom) i Sognet.

" ) Deraf 12 Born.
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o

cx
-

8 8cx

f895
f896
f897
1898

13
<16
13
12

1899

11

12
11
10
13
12

1905
1907
1903
1909
1910

37
18
15
H6
46

10
8
17
8

11

8 ^

^
26
25
58

2^
22
18
22

9
20
-j- 20
1
-f- 20

^
>

13
34
23
28
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Sammenligner m an nu de to
Grupper brstaaende af 10 A a r i hver,
viser det sig, at de 10 A a r fra 1700'erne
giver et gennemsnitligt aarligt Fodfelstal af 27 med et gennemsnitligt
aarligt Fodselsoverskud af -j- 6 a 7.
De f 0 A a r i 1800'erne og 1900'erne
giver et gennemsnitligt aarligt Fodselstal af 44 med et gennemsnitligt
aarligt Fodselsoverfkud af 19Gverffudstallet fsrholder sig i Nutiden til -et samlede Fsdselstal om-

33H
trent som 1 til 2 , medens det for
godt s50 klar siden forholdt sig som
s til H — et Vidnesbyrd om Dsdelighedens klftagen.

XV.
D i har nu i Terslev Historie set,
hvorledes Bondegods vandrede fra
h aan d til haand, hvorledes Gaarde
blev sde og Byer forsvandt ander
herremandsvcrldet, hvorledes Bonden,
der ikke künde klare sig. sendtes i
V olt o g Ic rrn paa Fcestningen — vi
har fulgt den störe Nedgang . . .
Mg saa er der da det Mcrrkelige,
at netop i det 5 ogn, vi her skildrer,
viser sig de fo rste M v e rg a n g steg n t i l k a n d b r u g e ts stö re D p s v in g s tid .
Gm kring s770 var en holstener
ved N avn V o lk ersen bleven Forpagter paa den ny herregaard
Sophiendal i Terslev 5ogn. Han
medbragte fra sit hjem land <?rfaringerne om det saakaldte A o b b e lb ru g .
F ra klrilds Tid var alle
sjorllandske Bymarker bleven dyrket
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efter det tidligere skildrede Trevangsbrugs Regler. N u delte Volkersen
5 ophiendals Marker i en halv 5 ne^
Aobler, og al Io rd , som der künde
vcere Tale om al dyrke, blev inddraget i den regelmcesstge Drift, under hvilken et Aobbel aarlig laa i
Brak. Det varede ikke lcenge, fsr
Bsnderne lcerte herremanden Aunsten
af, og Bregentved Bonder var nogle
af de forste, der forlod den aarhundredgamle T radition: Trevangsbruget.
Mgsaa paa anden M aade var der
udgaaet betydningsfulde Spirer til en
Nytid fra Bregentved, idet allerede
k ld a m G o t t l o b M o ltk e i ^757
stottet paa fine Grfaringer fra dette
Gods Bondergaarde, udtalte sig om
Fejlene ved Iordfcrllesfkabet.
Det vilde fsre for vidt her at komme
ind paa alle de Forandringer, som
danfk Bondejord undergik i de bevcegede klar omkring l ? 68 . v i fkal
her blot anfore, at Terslev B y var
blandt de tidligst udskiftede. Iordene
opmaaltes af Landinspektsr I . T.
M a t h i a s s e n , og Fortegneisen om^
satter folgende N avne:
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Gaardene ejedes saaledes:
Bregentved Godses Gaardboere.
Niels Rasmussen (Gndebjerg).
Jo rg . Nkadsens Enke (Spangsbroe).
^)eder Hansen.
Soren Rasmussen.
Lars pedersen.
Hans Iorgensen.
Christen Lhristensens Gaardscede.
Anders Iohansen.
R nud Ssrensens Gaardscede.
Niels Ieppesen.
Iep p e Nlikkelsen.
^)eder Iacobsen (Uroen).
Under Giesegaard Gods.
peder Nkadsens Gaardscede.
J e n s Hansens nedlagte G aard.
Anders Christensen.
J e n s pedersen.
peder Sorensen.
Niels Hansen (Bsgenakke).
J e n s Iensen (Gngeflov).
Nkads Iensen.
Anders W ies (Niebekceren.)
Terslev Airke ligger til Giesegaard.
prcestegaarden beboes af Nlag.
Boserup.
Degneboligen af R asm us Lind.
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Den kongeligeSkole a fh . Nkuustrup.
Ved Udfliftningen blev der Lodtrcekning mellem Ieppe Nkikkelsen og
Anders Iohansen om, hvem der
fluide have Dverdrevsgaarden (nu
tilhorende peder Hansen) og hvem,
der fluide have Slethojgaard snu tilhörende And. Nielsen). Resuilatet
blev, at Ieppe Nkikkelsen Irak sig
Slethojgaard tii, medens And. I o hansen fik Gaarden paa Mverdrevet.
Sksnt der tii sidstncevnte G aard den
G ang horte ca. ^00 Tdr. Land,
medens Slethojgaard kun
havde
ei Areal af 63 Tdr. Land, var And.
Iohansen ikke tilfreds; Han fik en
Byttehandel i Stand paa det G rund
lag, at Han gav ^00 Rigsdaler i
Bytte; saa man forstaar, at Io rd en
paa Mverdrevet ikke har narret synderlig meget vcerd den Gang.
D Lobet af afvigte Hundredaar
har Selvejet saa gaaet sin Sejrsgang.
Saavel Bregentved som Giesegaard
so Igle deres Fcestegods i Terslev S ogn
efter Salgsplaner, som forelagdes i
60'erne. Den fidste Fcestegaard deri
Sognet under Giesegaard solgtes ^8 9 ^
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Den sidste Fcestegaard i Terslev Sogn
under Bregentved solgtes for 6—7
Flar siden (nu tilh. H. Iohansen i
Tjcereby). Grevskabets stdste Foestehus
i det hele taget er et Hus i Avcerede.
------- Hermed flutter Terslevs
D det
d o k u m e n t e r e d e Historie.
Folgende ffal vi meddele en Hel Rcekke
fornojelige Trcek fra Folkemunde.

2 H> HI
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w inäer lra ?olkem unäe.
(Hovedsagelig efter mundllig- Beretninger
a f J n f l v o r J n q v o r s e n , Ulstrup, m. fl.
ved C. B a g fl er.)

Jagten.
D gamle Dage var Jagten i Terslev Sogn som andre Sieder underlagt Naadigherren eller Aronen. I
Folkemunde lever endnu Beretninger
om spendende Aampe mellem Godsets Iagtbetjente og Urybskytterne,
der - de haarde Straffe tiltrods —
ikke künde betvinge deres Iagtiver.
I sin Tid, da Thurebyholm var
kgl. Rylterdistrikt, horte en Del af Terslev Sogns V m raade under den
kongelige vildtbane. D den nordlige Del af Sognet fkal m an for faa
A a r siden ved plojning vcere stodt
paa nedrammede firkantede Lgepcele,
som i sin Tid afgrcensede den kgl.
Vildtbanes G m raade mod Syd.
Glbrygning
i gamle Dage foregik paa en noget
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mere prim itiv Nkaade end nu om
Dage. Vandet opvarmedes f. Ex.
paa den Nkaade, at m an kastede
gloende Sten ned i det med v a n d
fyldte Trcekar. Ved hyppig Benyttelse blev „Bryggerstenene" efterhaanden ffsre og porsse og maatte er
staltes af andre. Ved et Aildevceld
paa en Lkrcent i Ulstrup fandt man
for nogle klar siden en Mcengde
ildfksrnede Brygstene.
Nogle Pilespidser af Flint, som er
fundet i Ncerheden af „Bryggeriet",
vidner yderligere om, at der paa det
paagceldende Sted har vceret B oplads
i en lcengst svunden Tid.
^overitjeneste
ydedes dels paa Giesegaard og
Thurebyholm, dels paa Sofiendal og
Bregentved. Forholdene for hoveribonden var dog vist forholdsvis
taalelige; kun paa Thurebyholm gik
det nu og da noget haardhcendet til,
og der fortcelles endnu om en vis
Forvalter, der var slem til at slide
Hasselkcxppe paa den usselige Bondes
arme Rygstykker.

V ed U d s k i f t n i n g e n
i s807 laa alle Terslev G aarde i
Byen undtagen Bogenakkegaarden og
Hebogaarden. L n af de gamle G aarde
i Byen, „Stengaarden", der nu tilhorer Hans pedersens Lnke, laa i sin
Tid paa den p la d s i Terslev By,
hvor det störe Fund afDanefce nylig
blev gjort.
Storgaarden flal i sin Tid have
ligget ca. ^000 kllen Icengere mod
5 yd. Den nuvorrende Hovedbygning
opfortes f860 af den davcerende Ljer
Hellemoes. De andre Bygninger op
fortes af en senere Ljer ved N avn
5uhr. p a a 5torgaardens Io rd a m raade laa oprindelig 3 a H Bondergaarde.
ved Udskiftningen blev der tillagt
Gaardene Voerdrevsparter paa hver
^2 — s6 Tdr. Land. Disse Mverdrevsparter — Terslev og Avcerede Vverdrev — var stenede Iorder, bevoxet
med T jsrn, Ural, 5 maaskov o. lign.
Da Gaardene solgtes til klrvefceste,
borttoges Dverdrevsparterne, som lagdes ind under 2 Ukatr.-Nr., og efter-
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haanden kom der mange Nybyggere
ind paa det stenede Gverdrev.
E n Ejendommelighed.
p a a den Bakke, hvor Terslev ny
Airkegaard ligger, har tre af Sjcellands
störe Vandlob Udspring, nemlig
S u saa, Aoge kia og Stevns Lia.
„Ligbjerg"
kaldes en h o j paa Gdr. Refsgaards
M ark i Terslev. D gamle Dage
var denne Hoj som saa mange an>
dre befolket med Troldfolk. Sagnet
fortceller, at Troldene en G ang lin
der Bagningen kom til at trcrde en
Mvnrage itu. De künde lkke selv
göre den i stan d , men lagde den ud
paa Marken, hvor en A arl gik og
plojede. tzan gjorde den i Stand og
lagde den igen, hvor Han havde taget
den. Da Han under plojningen kom
tilbage, havde Troldene hentet Dvn>
ragen og til Tak for Aarlens Velvilje lagt en nybagt Skoldekage, som
Aarlen spiste med stört Velbehag.
F o r T e l e g r a f e n kom,
var det ikke saa let at komme til
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Aundskab om prissvingningerne paa
Aornmarkedet, som Tilfceldet er nu
om Dage. prissvingningerne publiceredes langt om lange gennem Fragtmcend, Diligencekusk osv.
D g fsr
Aornet naaede at komme paa M arkedet, künde der vorre helt ny priser.
<Ln M an d fra Terslev 5ogn körte i
de Tider til Aoge med et kces hvede.
M en da de Aozekobmomd „kun"
vilde give s3 Rigsdaler pr. Td., körte
M anden til Aobenhavn, hvor Prisen
«fter sidste Beretning var hojere. M en
da Han naaede ind til hovedstaden,
gjorde Han den triste Dpdagelse, at
der var fket et uscedvanligt stört p risfald paa Horden; Han künde hojst
faa 9 Rigsdaler pr. Td. Horde i
Asbenhavn, og nu havde Han endda
kort den lange Vej fra Roge, hvor
-er var tilbudt Ham en langt hsjere
p ris .
M anden gjorde kort omkring og
körte tilbage med Horden for at naa
Aoge for Meddelelsen om prisfaldet.
hestene skummede af Sved, da Han
ved kiftenstid naaede Aoge igen.
„h v o r kommer Du fra", spurgte

Aobmandens Gaardskarl, der undredes over, at Han kam til Aobmandsgaarden fra Aobenhavnsvejen.
„B a, jeg har blot vceret ude paa
M ollen et ALrinde; jeg har for Resten
et tcrs hvede. h v ad er Prisen?"
„ 13 Rigsdaler Tonden", sagde
Robmanden, som nu var kommet til.
M auden fik de >3 Rigsdaler pr.
Td., og nceste Dag fik Aobmanden
forst Meddelelsen om det störe prisfald.
D a h v e d e n kostede ^ 0 0
R ig s d a le r T onden.
Under Statsbankerot'en gik — saalunde lyder Beretningen — hyrdedrengene i Terslev med „saa mange
pengesedler, som der var Blade i en
Bibel".
<Ln M an d fra Terslev Sogn —
forovrigt Gdr. Dngvor Dngvorsens
Bedstefader i Ulstrup — körte den
G ang til Robenhavn med et Las
Hvede. Han fik H00 Rigsdaler for
en Td. hvede; men til Gengcrld
kostede til Lxempel s P o t Brcrndevin
sO Rigsdaler og s Skp. S alt s5
Rigsdaler.
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D en „ p u n k t e r e d e " Ai lde.
h v o r den veslfra kommende Ltenkildebcek som et forholdsvis anseeligt
V andlsb glider gennem „Aildelunden" ved Udkanten af Boholte Skov
mellem Ausrede og Jngelstrup, sprang
indtil for en god Bkenneflealder siden
en kräftig Aride frem af Iorden.
Dens Tilstedevcerelse har sikkert i
gamle Dage givct klnledning til, at
Ltedet deromkring er valgt til Boplads. Ailden med dens Rigdom af
godt og rigeligt Drikkevand var noget,
m an lagde den storste vcegt paa,
n aar man begyndte at rydde og fceste
Bo. Mg skal man derfor granske
efter gamle Bopladser, gor m an vel
i at sporge: „h v o r er A ilden?"
Gennem klarhundreder, ja vel gen
nem klartusinder havde Ailden inde
i den lille Aildelund oft fit Dndhold
ud i Ltenkildebcekken, som i flere
Forgreninger har fit Udspring i det
hojdedrag eller stenrige Morcene, der
er dannet i Dsperioden og strcekker
fig ind over Terslev Gverdrev og
videre vestpaa.
N at og Dag, k lar efter klar ned
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gennem Tiderne havde Ailden vcrldet,
Llcegt efter 5lcegt var gaaet i G raven, men Ailden var lige „levende"
og leveringsdygtig og havde sikkert
vcrret det gennem mange Llcegtled
«ndnu, om der ikke var bleven ram 
met en mcegtig Egestolpe gennem
dens uudtommelige v o m .
Da Sydbanen, som aabnedes s870,
fluide omlcrgges, fluide der ca. 600
kllen oft for Aildebronden bygges en
Icernbanebro over Aildebcrkken. Det
var et vanfleiigt klrbejde. I o r d og
Lten viide giide ud, der maatte nedramm es en Blcrngde p«Ie. Bl. a.
fik m an fat i en kcrmpestor Egestolpe,
som m an begyndte at ramme ned.
D a m an var omtrent fcerdig med
Nedramningen, flets der — saaledes
fortcelles der — det, at Stolpen forsvandt, og frem af Hüllet sprang en
kräftig Ailde. ved ncermere Eftersyn
viste det sig, at Ailden i Lunden var
fuldstcendig udtorret i samme Bjeblik,
som den ny Ailde begyndte at springe
ved den ca. 600 kAen borte liggende
Icernbanebro. Egestolpen havde ram t
den vandforende klare til Ailden i
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Lunden. Nogle klar senere begyndte
den dog at give lidt v a a d t fra sig.
2 gam leDage har den Ailde, som
horte op med at springe i Lunden,
da den gamle frsnnede Spange over
Stenkildebcekken maatte vige pladsen
for Icernbanebroen, spillet en betydelig Rolle. M ange har kvoeget og
lcesket fig ved dens vceld og antagelig
sogt kagedom for svare vunder.
For mange, mange k lar siden lod
Grevskabet Bregentved opfore «n
prydfuld Trcrpyramide ved Ailden;
den forfaldt senere og er vistnok nu
helt forsvunden sammen med saa
meget andet.
Acempehoj en i A i l d e l u n d e n .
Forüden ovenomtalte Ailde afgav
den lille Lund p la d s for en mcegtig
Acempehoj. Den ligger i et Hjorne
af Aildelunden og rummer maaske
Resterne af den Hovding og Hans
ncermeste, som i sin T id folgte Bosted
ved Ailden. Ved Foden af hojen
findes der en firkantet Stensoetning,
der strcekker sig helt omkring hojen.
Del er störe Sten, som er anvendt. ,
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Dppe paa hojen findes 3 Grave,
fra hvilken Dcekstenene er fjcernede.
Den ene G rav er dog endnu velbevaret. p a a In itia tiv af Gdr.
In g v o r I n g v o r s e n , Ulstrup, der
interesserer sig levende for vore Fortidsminder, er hsjen allerede for
mange k lar fiden bleven fredet.
I gamle Dage var det en almindelig Antagelse, at denne h s j rummede en Skat. De, der fluide grave
Skatten ud, maatte ikke mcele et Grd,
og Ildgravningen flulde fle enten St.
Hans Asien eller Iuleaften, man
ved ikke bestemt hvilken. D g Sagnet
fortceller, at to RIcend en G ang gik
i ta g med at hceve Skatten. Det
var ved Rlidnatstide, og begsort
TNsrke rugede over Vmgivelserne.
Der mceledes ikke et V rd. pludselig
stodte m an paa noget Haardt, en
mcegtig jcernbeflaaet Riste kom til
Syne. Rkcendene bojede sig tavse ned
for at hceve Risten op; da den var
kommen op til Randen, sprang en
kcempemcessig Hane med Ild sjn e frem
fra G ravens Bund. Den ene af
Bkcendene faldt nu ud af Rollen og

2§9

glemte at vcere Laos: „klldrig har
jeg dog sei saadanen Hane!" udbrod
Han. ved dette Brud paa Tavsheden
forsvandt Hanen, og Aisten med Skatten sank tilbage i Io rd en s Skod, hvor
den jo nok staar endnu.
S m e d en og T ro ld e n e .
Tcet ved Aildelunden ligger en a n 
den G ravhsj, som delvis sdelagdes
ved Banens klnlceg. Gennem et hul,
der er overdcekket med I o r d og 5ten,
kan man krybe ind i hojen.
For mange klar siden stod der paa
denne h o j et kcempemcessigt Lgetrce,
som var mcerket af Tiderne. ALlde
havde tceret paa dets Nkarv og veLd,
saaledes at det var blevet hult. Ved
hojen eller maafke i hojen — det
vid man ikke besternt — boede en
Lmed ved N avn Niels. Han havde
indrettet sin Smedie paa selve Gravhsjen. Dcekstenen over Graven benyttede Han som Nmbolt, medens
det hule Trce maatte gsreN ytte som
Lkorsten.
hertil skal Beretningen vcere i Vverensstemmelse med Aendsgerningen.
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M en nu fortalles der ordere om
en handclse, som lyder minder sandsynlig.
L n Listen, da Niels Smed staar
og fvinger Forhammeren, s a a Ia rn e t
synger og Gnisterne „lusm er" op
gennem „Skorstenen" v: det gamle
hule Lgetr«, begyndte Folk nede i
Ingelstrup B y at tude i Byhornet.
Niels holder inde et Bjeblik og torrer Sveddraaber af sin forte pande.
Han Hörer nu en underlig Stoj nede
fra hojen. v ed at lytte efter Hörer
Han mange Stemmer raabe: „N u
tuder de til Gildel T ag min h a t!"
Smeden begyndte at blive interesseret og raabte ued i hojen: „<8iv
ogsaa mig en H at!"
Der blev kästet en h a t op til
Smeden og med denne h a t gik Niels
til Gilde i Dngelstrup.
Under Spisningen fik Smeden G je
paa alle Troldene, nogle smaa j)uslinger, som lob oppe paa Bordene
imellem Retterne, af hvilke de tog til
sig af alle Arafter. Ingen künde
se dem undtagen Niels. Da Troldene
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opdagede, at Han künde se dem, tag
de Hatten fra Ham igen, og dermed
tabte Han Evnen til at se Trsldene.
Han saa ikke mere saa meget som en
„Gryssing" af puslingerne, der for<
modentlig vedblev at tage til sig af
5 ulefade ne.
H v a d I o r d e n gem te.
For en Del k lar tilbage gjord«
man under G ravning i nu afdode
V le Andersens Have i Tollerod, tort
ved „Munkenes vandm slle", et Fund,
som var meget interessant, og som
rimeligvis staar i Forbindelse med
Munkeperioden. M a n fandt nede i
Io rden to störe M almgryder, som
nok nu opbevares i oldnordifk M uscrum. Gndvidere fandt m an nedgrauet i Worden to Aister med tin»
ned, der ligesom Aisterne smuldrede
hen, da m an rsrte ved det. 2 den
ene Aistelcrddike fandt m an en 5 olvvcegt, som nok ogsaa opbevares paa
oldnordifk Musceum. M a n kaldte
den en Brevvcrgt, men den G ang
brugte m an jo ikke at veje Breve.
Sandsynligheden taler derimod afgjort
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for, at Munkene har benyttet den til
al afveje de Lslvklumper, man i
gamle Dage brugte som Betalingsmiddel. M a n huggede, som TerslevFundet ogsaa viste, smaa Stykker af
Lslvbarrer og vejede dem foratkontrollere deres Vcerdi som .Betalingsmiddel.
Det menes iovrigt, at Iorden, hvor
disse T ing fandtes, runimer mere af
Interesse.
I Ncerheden ligger iovrigt det saa«
laldte Munkehuset.
„ D le I y d e s G a a r d " .
p a a en Gdr. In g v o r Ingvorsen,
Ulstrup, tilhsrende Gnghave findes
paa et tzojdedrag en Stenbro. Den
flal hidrsre fra en Gaard, som byggedes i det ^6. Aarhundrede af en
M and, som kaldtes G le Iyde.
M o s e g a a r d i B je rre d e
ejedes oprindelig af en gammel Tvsker
paa Iuellund.
Gn senere Ljer,
Fehn, dyrkede Gaarden op fra Arat
og Mose.
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„A alv ek u sk e".
2 DiligencensTidsalderhavde m an
rundt om paa Haslevegnens Herregaarde de saakaldte „Aalvekuske", der
paa besternte Vage körte ad den gamle
Vej over Ulstrup til Asbenhavn med
alle Slags produkter som ALg, Flcefl,
Smor, Aalve, Vildt, Fjerkrce osv.,
men ikke Aorn.
Disse Aalvekuske
konkurrerede med Diligencerne, idet
de paa deres morgtige med ^ Hefte
forspcendte vogne medtog passagerer.
L n T u r med Aalvekusken fra Ulstrup
til Asbenhavn kostede en Rigsdaler.
Med Diligencen var det langt dyrere.
Asretsjerne ejedes af de paagceldende
Herregaarde, og det var Aalvekuskene
forment at tage tces med tilbage for
andre Folk. M en m an glemte oste
Forbudet, navnlig havde Aalvekuskene
ncesten altid fuldt kces fra Asbenhavn
til Aobmcendene i Asge; navnlig medbragtede oste Brcendevin til Asge, hvor
der saa lcessedes af, saa Vognene
kom tomme hjem til Herregaardene.
Aalvekusken paa Lofiendal blev en
velhavende M an d ; det samme bler>
tidligere Aalvekufle paa Bregentved.
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Embedet som Aalvekufl paa Bre>
gentved ophcevedes s865. Den sidste
lindehaver af Embedet hed Anders
Rasmussen, alm. kaldet Anders
Aalvekufl. Han levede adflillige A ar
efter og boede i et Hus ved Bregentved.
N a ar den davcrrende Besidder paa
Bregentved i gamle Dage fluide til
Aobenhavn, blev der sendt fire Skiftehefte forud til Aorporalskroen. N u
hcrndte det en Gang, at Greven holdt
og fliftede Hefte ved Aorporalskroen,
da Hans Aalvekufl kom körende fra
Aobenhavn med fuldt Lars til Aob>
momdene i Aoge.
„Hvad er det", sagde Greven.
Aalvekuflen fik i sin Forfjamflelse
ingen Ging sagt, men flyndte sig at
käste alle Varerne i Vejgroften. Da
Greven var kort, lcessede Aalvekuflen
Varerne paa vognen igen og körte
til Aoge; Han fik senere Raad til at
kobe sig en G aard.
E t L te d n a v n s G p rin d e ls e .
Längs Ulstruplund er der en Strcekning, som kaldes Bjceverflov. Den
nyere T ids Forflning mener at kunne
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udlede Navnet af Barver. 2 Mosen
skal nemlig som Rester fra en langst
forsvunden Tid vare fandet bikubeformtge Boliger, som dem Baveren
indretter sig. Boligerne bestod af
I o r d og Troe og var, som Baverens
Boliger er, delt i flere Etager og med
stndrige Damninger i Bandet ved
Boligens Dndgang. E n M asse overgnavede Trastam m er bestyrker ydertigere Formodningen om, at der en
G ang i langst svundne Dage har
levet en Baverkoloni paa det 5ted,
som endnu kaldes „Bjaverskov".
B lo d n a tte n i G re v in d esk o v en .
D Folkemunde lever der en Beretning om en frygtelig Bloddaad, som
skal vare foregaaet i Grevindeskoven.
De narmere Gmstandigheder er meget
udviskede og maaske er Handelsen
flet for saa lang Tid siden, at Beretningen om den ikke er synderlig paa>
lidelig.
D gamle Dage skal der i Grevinde
skoven have ligget en G aard ved
N avn „Teglgaarden". Endnu saa
sent som for ca. 30 klar siden stod
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der paa Stedet en Del ALbletrceer, og
pladsen, hvor de stod, kaldes „Teglgaardens Have".
Sagnet fortceller, at en stormfuld
Iu le n a t brod Ugcerningsmcrnd tnd i
Gaarden og plyndrede. Beretnin»
gerne om Begiven Heden var kun
sparsomme, idet Beboerne var forhindret i at give Dplysninger, de
blev nemlig slaaet ihjel alle tilhobe
af de formummede Rovere og Ransmoend.
M en endnu hver Iu le n a t skal det
ikke voere godt at komme for ncrr
Ugcerningsstedet, hvor der skal kunne
hores klagende og jamrende tyde,
iblandet med Hundeglam og Svinegrynt.
U l s t r u p kgl. p r iv ile g e r e d e U ro .
For mindre end sOO klar siden laa
tandsbyen Ulstrup, Terslev Sogn, t
hojere G rad ved „alfar" Vej end nu
om Dage.
s82s aabnedes den ny
brede ^ovedlandevej fra Vordingborg
til Uobenhavn. M en for den T id
gik „Hovedlandevejen" i Zigzag fra
Sydsjorlland over Ncestved, B raabs,
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S^dsjcelland over Ncestved, Braaby,
forbi S tataf Ars, (hvis Bygninger
for nogle klar siden flyttedes til Haslev, hvor de nu staar ved Norregade),
videre over Frerslev, Kosten, Tollerod,
Ulstrup, Scrdder, Tessebolle, vedflolle
Verfölge, Svansbjerg til Gl. Roge
og videre längs Stranden til Robenhavn.
Det var en snirklet og trcels vej,
men m an kendte den ikke bedre. I
de Tider var Ulstrup saaledes et
Fcerdsels-Ukidtpunkt. B l. a. laa der
i Ulstrup en kgl. privl. Rro, en efter
Datidens Forhold stör Bindingsvcerksbygning med meget svcert Ggetommer.
2 Ulstrup rsrte sig i de Tider et
rigt pulserende tiv . M ange er de
Historier, der endnu fortalles om H a n 
delser og Begivenheder med Ulstrup
R ro som Ulidtpunkt. Fragtkorere og
prangere, fredelige vejfarende i Badmelskoftr og Natmandsfolk i Faareskindspelse gjorde ^oldt ved Rroen
for at „bede" eller overnatte. Store
Drifter af Rreaturer kom ad „hovedlandevejen" Sydfra og nattede over,
i Rejseladen, der laa paa den mod-

258

satte Side af Gaden end Arsen.
Acelderpigerne maatte give 4 M ark
for en P o t Brorndevin, der kun havde
kostet Iesper Arom and nogle faa
Lkilling. N u gjaldt det jo for
Acelderpigerne om at faa de flest
mutige Lnapse af en P ot. Den, der
vilde indynde fig hos Acelderpigerne,
lod störe „Skorglevninger" tilbage i
Glasset; der skulde da mindre
Brorndevin til at fylde Glasset norste
G ang. Acelderpigerne fik derved flere
Snapse af en P o t og storre Fortjeneste. De, der var oplagt til Lojer
og T ant, gav af G alanteri de stsrste
„Skorglevninger".
Lik Vorggene i Ulstrup A rs Marie,
kuude de fortcelle om mange baade
glade og triste Horndelser og Tildragelser.
Den ny Hovedlandevej Vording
borg—Aobenhavn aabnedes s82s.
Dermed var Dagene talte for Ulstrup
kgl. privl. A rs som Aro betragtet.
Rejseladen, der gav ky og Lor for
Hefte og Avcegdrifter, er borte. M en
selve Arobygningen staar den Dag i
Dag og kan med sit svorre, solide
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Egetsmmer staa endnu i flere
ölcegtled.
Da Arobevillingen samtidig med
den ny hovedlandevejs Ü abning blev
ophcevet, indrettede Grevskabet B rezentved Arsen til en S lags Sttftelse —
„Ulstrup Hospital" —, hvor ubemidlede Ulennesker künde faa B olig med
Legat fra Bregentved. <Ln gammel
Aone, som har boet paa „Ulstrup
Hospital", lever endnu (l9 lO hos
fine Llcegtning. h u n er over de 90
Ä ar.
„Hospitalet" erstattedes iovrigt senere
af „Aarolinesminde" ved Tureby.
Mg den gamle Arobygning er leset ud.
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Dronning Dagmar.
1 2 ( 2 — den 2§

N a j — (9 (2 .

V ar det gaaet efter Bestemmelsen,
vilde Ringsted — Byen med Valdemarernes Gravkirke — sikkert paa
700 B a rs Dagen for Dronning Dag
m ars Dod vcrre blevet Siedet for et
smukt og stemningsfuldt nationalt
Stcevne. N u m aa dette Stcevne henlcegges til en anden Dag, og forhaabentlig l^kkes det da at faa holdt
denne Nkindefest efter Programme».
Den bliver blot ikke paa 700 B a rs
D a g en , men kun i 700 N a r r t.
p a a 700 N ars Dagen og i Dagene
deromkring vil vi da med et P a r
Nrtikler minder Dronning Dagmar.
p a a Baggrund af en Svcerdtid
hcever D agmar-Skikkelsen fig for vor
Forestillingskreds som fredscrl og lysbringende. R un 7 N a r kladte hun
D anm arks Dronningtrone ved valdem ar Sejs Side. R un lidet vsd
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Historien om hende. Mg dog falder
Glansen af Navnet som lysende
Ltraaler gennem 700 klar he!t lil
vore Dage. S nart stcerkt tildagetrcengt,
snart mere fremtrcedende har Dagm ar-Navnet i de svundne Sekler levet
paa Folkets tceber gennem ^olkevisernes Ltrofer. G rd som disse —
„Dronning Dagm ar ligger udi Ribe
s?S
til Ringsted lader hun sig vente;
alle de Fruer, i Danmark ere,
dem lader hun lil sig heute.
Udi Ringsted hviles Dronning Dag
m ar."
— er saa gennemtrcengt af en vemodig, driftende Tone, at de den Dag i
Dag vcekker Genklange i Ukenneskers
hjcerter.
Lad vcere, at D n g e m a n n s Digtning i „valdem ar Sejr" mest har
bidraget til at genoplive DagmarLkikkelsen for de sidste Llcegtled og
at fcestne den ejendommelige Folelse,
der besjceler alle Danfke overfor Dagmar-Ulindet, saa er det dog sikkert
uomtvistet, at til enhver Tid i de

262

svundne syv Hundredaar har starre
eller mindre Dele af dalevende Slcegter fuget aandelig Ncering af dette
M inde.
Danmarks H is to r ie er Dag«
m ars N avn knyttet til det Tidpunkt,
da Stigningslinien i den störe Fornyelses- og Genrejsningstid under
Valdemarerne er ved at naa Toppen,
Umiddelbart forud gaar valdem ar
den Stores T id med Absalons Uriger-,
Bispe- og Grganisatorflikkelse, i hvis
Folge Danmarks forste historieSkildrer, Saxo, moder os. T il Tiden
umiddelbart efter knytter sig Dannebrog-Sagnets Gprindelse fRevalflaget
f2f9). Aken ct Skridt Icrngere tilbage og et Skridt lcengere frem moder
os henholdsvis Borgerkrigenes forfcerdelige Gplosningstid og Valdemarssonnernes morke blodsvangre
Dage med Rigcts fortsatte Nedgang.
„h u n kom uden Tynge, hun kom
med Fred."
U den T s n g e — med F red!
Disse G rd gengiver som i en Sum
det, som den jcrvne Ukand saa tit
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forgceves maatte sukke efter. Tyngende
Skalier og evindelige Urige hcergede
jo ustandseligt Folkene. Mg selv i
Tider, hvor Urigen bar Sejren i
^olge, saaledes at baade Uampens
og Skattens Vorder var lettere at
bcere, har vi Vidnesbyrd om kcengfel mod frrdelig Syssel hos det jowne
Folk. Dronning D agm ars Knkomst
til Danmark falber just i et Tidsrum ,
da det genrejste Rige fslte sig tryg i
Bevidstheden om sin egen Styrke.
Vstersoen indlil Rygen var et danfk
2ndhav. De urolige Naboer i Syd
var bastede af danfke Werter. S aa
stcerk var Valdemars Rige, at Uongen paa sin unge skonne Dronnings
Bon künde give den hensynslsse
Rcenkesmed og politiske. Eventyrer
Bisp v aldem ar fri; den B on Folkevifen former saaledes:
„K arle om den M orgen
lcenge fsr det var Dag,
det var Frsken Dagm ar
hun krcrv'de hendes Morgengav.
Den forste Bon, jeg Eder beder,
den beder jeg Eder saa blide
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2 lade ud Biskop valdem ar,
allerkcereste Bkorbroder min."
Aun med stsrste Betcenkelighed gaar
Valdemar ind derpaa. D g som Tiden
viste, havde Han gobe Grunde for sili
Betcenkclighed. valdem ar var jo ikke
for ingen T ing Tronkrceveren, der
bar den retmcessige Aonges Navn.
Bken saa siger Folkevisen, at hun
satte sin Guldkrone mod Aongens
Bkodstand, og saa giver Aongen efter.
Det, der har rsrt Kolket dybest er
dog sikkert den anden Bon:
„Den anden Bon, jeg Gder beder,
den beder jeg Eder saa gerne:
D giver alle Plovpendinge til
og alle Fänger af Ierne".
hv ad plovflatten angaar, da er
det indlysende, at den af det arbejdende Folk betragtedes som en af de
mest forhadte Lkatter. Det fremgaar
ene deraf, at selv en Aonge, hvis
ulykkelige Skcebne endog sikrede Ham
en Dyrkelse som Helgen og Folkets
*) Bon om, at alle Plovflatter maa blive
haevede.
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dybeste Medfslelse, ikke künde undgaa
at faa Aendingsnavn efter denne
Skat (L rik P lo v p e n n in g ) .
Viserne om Dronning Dagm ars
Bryllup og hendes Dsd er i Dirke«
lighedei» de eneste Ailder, vi har til
Aundflab om denne mcerkelige, lyse,
middelalderlige Avindeflitkelse. Prof.
Doh. Steenstrup siger om disse viser,
at de ikke er samtidige: „M en der
lever endnu i viserne saa megen
Aundfkab om de fände Forhold, saa
megen Stemning fra valdemarstiden,
at man narppe tor scette dem lcengere
ned i Tiden end een eller to Men«
neskealdre efter Vronningens Dsd."
(Dg videre siger Han, at „det flsnne
Billede, som viserne opruller for os,
modsiges ikke af de historiske Rilder,
men bekrceftes snarere af dem." Der
er noget for den almenmenneskeiige
Fslelse tiltalende i, at videnskabens
Resultat, saa sparsomt det end kan
vcere, bekrcefter, at Folkedigtningen
ikke her midtsamler sig om en Fantasiskikkelse, men om et Nennefke,
der har vceret lysende Forbillede for
Slcegterne.
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Den 2Hde R laj s2s2 dsde ?1ronning Dagmar.
Rkan har bestemte
klngivelser af denne Dag, nemlig i
„Aong Valdem ars Jordebog" (Rigsarkivet i Stockholm) og i Jacob
Sunesons Slcegtskalender (i Britisk
Musceum i London).
I Hojsommeren s2s2 er Dronning
D agm ar bleven stedt til Hvile i
Valdemars-ALttens Gravkirke i R ing
sted. Der har hos enkelte Försters
bannet stg Forestillinger om, at det
fluide vcrre i R in g ste d , at Dronning
D agm ar udaandede. V t ffal i det
folgende anfore et og anbei herom.
Rken Gravlorggelsen fandt Sted i
Ringsted, uden at der vidcs noget
som Heist om den hojtidelighed, der
har knyttet sig til den, om Dagen,
den fandt Sted, eller om den Del
tagelse, der er bleven udvist fra Befolkningens Lide.
klf hendes jordifle kevninger fandtes der ved G ravens klabning intet
som helft Spor. Senere Tibers Begravelser i Rirken havde forstyrret
Graven. Det eneste synlige Rkinde,
der er brvaret for Tftertiden, er et
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emailleret, byzantinfl Guldkors, der
er fundet i Graven, og som nu opbevares i Nationalm usaet i Asbenhavn under Betegnelsen D a g m a rkorset. Det blev i Slutningen af
det ^7. Hundredaar — vistnok omkring
^6Z6 og af den davarende ringstedfle
Sogneprast Christen Densen Blichfeldt
— flanket til Aunstakademiet. Det
er med en ejendommelig ^olelse,
man tager dette lille Aunstvark i
Bjesyn og lader Tanken vandre de
hundreder af klar tilbage til den, der
(formentlig) en G ang har baaret det
— Dronning D a g m a r.
Gndnu et M inde om Dronning
Dagm ar ncevner F. S ch iern i sine
historifle Studier.
Der findes —
fandtes i hvert Fald ved forrige
Hundredaars M idte — i Nordby
Airke paa F an s en meget gammel
Lten-Dsbefont, der i ^slge et nedarvet Sagn flal vare flanket til Airken af Dronning Dagmar.
M an
har lroet, at Dndflriften var Runer,
men Schiern sinder, at Skrifttegnene
ligner dem, der findes paa gamle
slavifle (mährifle) Dokumenter, hvil-
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ken Mmstcendighed jo i hvert Fald
ikke forringer Sagnets mutige Trovcerdighed. Sagnets hjemfted er jo
dertil netop ncer det Sted, hvortil
Dronning D agm ar ankom fra fit
fjerne Fcedreland, og ncer den By,
hvor Folkevisen fortceller, at Dagmar
dsde, og hvortil i det hele taget
adskillige af Valdemarstidens M inder
knytter sig.
Medens den danfle Folkevise og
det danske Sagn har overleveret Slcegterne et Billede af den afholdte
Dronningeflikkelse, er der ncesten helt
tavst om hende i hendes Fcedrelands
Historie. M en det er dog lykkedes
ihcerdige Forfkere, scertig den forncevnte
danfke, historifke kcerde, F. Schiern, at
fremdrage en Rcekke Gplysninger, der,
saa sparsomme de end er, vifer os
Dagmar-Skikkelsen ogsaa i de Mmgivelser, hvorfra hun kom til Norden,
og giver os Vplysninger om Forhold, fom den almindelige tceser kun
har en begrcenset Rundskab om.
D a g m a r eller M a r g a r e t a D rag o m ir var jo en bohmifk Rouge
datier, hendes Fader var Rong
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p r e m y s l G t a k a r afB öhm en, hendes M oder var k ld e la af Meissen,
et lille af en Greve styret ^yrstendomme. M en Dagm ar kam ikke fra
et lykkeligt Barndomshjem. T vartimod var dett« hjem bleven oplost,
idet Aong premyfl i klaret s s99
havde forstodt sin Dronning efter ca.
20 klars ALgteskab.
Da Danerkongen Valdem ars Ud>
sendinge for derer Aonge friede lii
den bohmifke prinsesse, opholdt hun
sig hos sin M oder i Meissen, hvis
regerende Markgreve var hendes M orbroder, D id e rik „den Betrangte".
Det m aa have vceret en tung T id
for den forskudte Bohmerdronning og
hendes ^ Born, s Son og 3 Dotre.
Aong prem ^fl havde hos paven
sogt Lkilsmisse under paaskud af at
vcere for ncer beflcegtet (i -sde Led)
med Dronning kldela. Den fä n d e
klarsag til Sktlsmissen fremtrceder
imidlertid med al snskelig Tydelighed
i den Vmstcendighed, at Böhmerkongen, lange for den endelige klfgsrelse künde traffes, havde agtet en
ungarik
prinsesse,
C o n s ta n tia .

270

Hele Skilsmissesagen var forovrigl saa
indviklet i de forstyrrede politifke
Forhold i det tyfke Rige, at pavens
handlefrihed i Sagen var hemmet
af allehaande politiske hensyn. To
Fyrster bejlede nemlig paa den Tid
samtidig til Aejservcerdigheden i Tyskland, og Valüemar Sejr var ogsaa
indviklet i denne Strid. Dagm ars
M orbroder, Markgreven af Meissen
stod paa den ene Side — den samme,
paa hvilken A ongV aldem ar stod—,
medens Dagm ars Fader, Böhmerkongen, stod paa den modsatte Side.
B aal og B rand flammede over
hele Tyfkland i disse klar — som
saa ofte for og mange Gange efter.
I et af klarene fsr D agm ar forlod
fin M oders h us, formentlig paa
Meissens Greveborg, blev Meissner
landet saaledes hcerget af Bohmerkongens Rrigere.
F ra disse stormfulde og tyngende
Dmgivelser kom den unge — vel ca.
20aarige — bshmiske prinsesse til
det fjerne nordifle Land, hvis In d flydelse den G ang vejede til ogsaa i
indre tyske klnliggender, kom til Dan-
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mark for at agte den da 36>aarige
mcegtige Arigerfyrste.
I Folkevisen om Dronning D ag
m ars Bryllup ncevnes D agm ars
M o d e rs o m „ B e je rla n d s (s: B ayern
lands) D r o n n in g " , og Higtet indledes med, hvad Dronningmoderen
paalagger sin Datier. Folkevisen siger
her indirekte en Sandhed, naar den
netop ncevner M o d e re n som den
raadgivende, men intet som helft har
om Faderen. Aong premysl havde
paa den Tid intet med sine B orn at
göre. Derimod har Tildragelsen iovrigt intet med „Bejerland" at göre;
thi M e is s e n ligger ncer Elben i det
nuvcerende Sachsen, og der er saaledes
intet til Hinder for, at Digteren har
Ret, naar Han lader D agm ar sejle
til Danmark — nemlig nedad Elben:
„S aa vandt de op derer Silkesejl
saa hojt i forgyldene R aa;
saa sejled de til Danmark
i mindre end M aaneder to.
De sejlte af adeligste Bejerland."
T hi Flodvejen har nappe vceret
saa usikker som vejen til Lands gen-
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nem de urolige, tildels krigshcrrgede
Lande.
G m D agm ars Dronningegerning i
Danm ark vsd vi kun det, somFolkevisen fortaller os. M en den kivskraft, hendes M inde har Haft, er et
indirekte vidnesbyrd om denne Gernings Betydning. G g selve hendes
N a v n fortceller en Historie derom.
Det tor anses for givet, at hendes
N avn har vcrret M argareta Dragomir. G g at det sidste — i fordanfket
^o rm — blev det scrrtegnende for
hende, behover jo kun at ncrvnes.
Navnets Gmdannelse er noget ganske
tilsvarende til det slavifke (russifke)
M andsnavn V ladim irs Gmdannelse
til valdem ar. M en Dragom irs G m 
dannelse fik en langt dyberegaaende
folkelig Betydning. D a g m a r har
A lang som D a g e n s „ M /ra r" ,
D a g e n s M o , det lysende Daggry,
symboliseret ved den «die Avindefkikkelse, Folkets Moder, der kun vilde
Lolket det bedste.
Mcerkeligt kun, at dette N avn ikke
synes at vcrre bleven nyttct som
D aabsnavn i Middelalderen, men
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fsrst i en senere Tid, hvor Sausen
for Folkets romantifle M inder var
bleven stcerkt vaktl
G m Dagmars Slcegt kan anfsres,
al hendes Moder dsde uden at have
vundet sin Ret over for sin 2Egtemand. klf hendes Ssstre dsde den
ene ugift (t Aloster), den anden som
Grevinde af Grtenburg i Acernten.
Samme klar, som D agm ar dsde, saa
det ud, som hendes Broker, Vredislav,
fluide vcrre bleven Böhmens Herren
men klnstrcengelserne i saa hen.
seende mislykkedes baade da og
senere.
T il Spsrgsm aalet om Dronning
Dagm ars Dsdssted knytter der sig jo
en scerlig lokalhistorifl Interesse, idet
nogle historifle Forfattere mener at
kunne henfsre Dsdsstedet til R i n g 
sted. her staar m an selvfslgelig kun
overfor Gisninger, idet de eneste
holdepunkter er Folkevisens forflellige
bevarede Former. M a n sammenholder da Dsdsstedet med Visens andre
Hovedafsnit, saaledes Beretningen om
Rongens Ridt. klnfluelserne er mange.
Nogle mener, at Visens Indlednings-
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ord er bleven ombyttede saaledes at
de egentlig skulde lyde:
„D ronning D agm ar ligger i R in g 
sted syg
til R ib e monne de hende vente",
hvilket skulde betyde, at Dronningen
undervejs til Ribe var bleven syg i
Ringsted, medens m an til den Form,
som er den almindelige, knytter Forestillingen om, at Dronningen „ventes" til Ringsted, fordi m an af Sygdommen forudser hendes forestaaende
D sd med paafolgende Begravelse i
Ringsted.
Ltt der har vcrret en Rongsgaard
i Ringsted paa den Tid, er givet nok;
det vsd m an bl. a. fra Valdemar
den Stores Historie, tvg Aongsgaarden existerede endnu saa sent som i
s664, da den blev Bolig for en af
de sjcrllandste kandsüommere. Rongens Ridt skulde da voere foregaaet
fra „G ullandsborg (senere Gurreborg)
hinfides Ringsted."
N . D. Isrgensen skriver i Nordist
Nkaanedsstrift s87Z, at to af de
bevarede Haandskrifter af Folkevisen
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Lvannings og Anne Basses) har
Ringsted som Dodsstedetog „Rangen
opholdende sig i Ribe, hvochen ogsaa
Dronningen var ventendes, og hertil
svarer endelig Gmkvcedet, som det
lyder i alle Gpskrifter: Dronningen
hviles i Ringsted, dLr led hun, og
dör fandt hun Fred."
De fleste Forskere synes dog nok
nu enige om, at Dodsfaldet indtraf i
Ribe — i Dag for 7 0 0 k iarsid en — ;
men Totsten om, h v o r f r a Ridtet gik
fortsorttes.
2 det nyeste danske Standard-Vcerk
„Danmarks Riges Historie" fastslaar
Prof. Io h s . Lteenstrup den Vpfattelse,
at Dronning D agm ar skikker B ud
fra Ribe, og at Rong Valdemar
rider over Roskilde og Ringsted til
fin dsende Dronning paa Riberhus.
Dette vtvre nu som det vil; den
historiske Lide af dette Sporgsm aal
vil aldrig blive fuldt opklaret.
Det er forstaaeligt, at Tankerne
baade nu og tidligere dvcrler og har
dvcelet ved dette mcrrkelige Ridt, og
at man har forssgt at stedforste det.
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M en Ridtets Dds berores jo ikke af,
h v o r det er foretaget.
D i skal forovrigt nu kun i denne
Forbindelse hidscette endnu et j)ar
Udtalelser som Vidnesbyrd om Folkets Interesse for den henfarne Dronning ogsaa i svundne Tider.
5uhm skriver i Yde Bind af fit störe
Vcerk om Danmarks Historie sudgivet
1808): „D Ringsted Airke ligger hun
begravet paa den venstreSide af hendes herre, Aong Naldemar, under
en s o rte g r a a M a r m o r , og staar
derpaa intet andet end dette i to
Linier:
O aZ m ar k rim a Ilx o r V a lä e m a ri
L ee u n äi, og det er nok hvor Rygtet taler evigt."
D klnnaler for nordisk Dldkyndighed 18^2—^3 skriver N. M . petersen
om Dagmar-Aorset: „Uorset er maafke
det eneste i fit Llags i Norden og
Hörer ikke blot formedelst sin ALlde,
de historiske Minder, der knytter sig
dertil, men ogsaa som Uunstarbejde
til Fortidens mcerkeligste kevninger
hos os". Mm Lporgsmaalet, n a a r
Aorset er blevet fundet, skriver samme
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Forfatter, at i Beskrivelsen af Kunstkammeret ^6Z6 findes dct ikke omtalt.
Derimod ncevnes det i kaurentzens i
^7^0 udgivne I^nventarieliste blandt
„de mcerkvcerdigste og kostbareste
Säger" saaledesi „E t lidet K ors af
Guld som Dronning D agm ar i levendekive haver baaret og erfunden
udi hendes G rav i Ringsted".
Vgsaa blandt B o h m e rn e er I n 
teressen for deres Landsmandinde,
den danfke Dronning, bleven vakt.
E t bemcerkelsesvcerdigt Vidnesbyrd i
saa Henseende er en klfhandling. der
findes i „klnnaler for nordifk Vldkyndighed" ^8^7. heri meddeles, at
en Böhmer, I o h a n E rasm u s v o c a l
havde faaet koste af en danfk Skribent
om, at Dagmar-Viserne skulde blive
oversat paa Tyfl, forat Bohmeren
derigennem künde blive bekendt med
dem. Rken da den danfle Skribent
ikke indfriede sit koste, lcerteB shm eren sig D a n sk for at kunne foreIcegge det bshmifle Publikum en
nogenlunde taalelig Mverscettelse.
Rked henblik paa en omtrent
samtidig Üfhandling om Dronning
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D agm ar fkriver den ncevnte Böhmer:
„ E t saadant !Ninde har vortFcrdrelands Datier efterladt sig i det frem»
medekand, og endnu den Dag i Dag
flal det danske Folk bevare hendes
N avn i taknemlig Erindring; thi
efter hvad jeg har hsrt af en dansk
Studerende, som jeg tager paa Grdet,
skal den danske kllmuesmand ofte
velsigne Dronning D agm ars Gravminde i Ringsted Airke, idet Han
hvisker: „G ud vcrre Dig naadigl"
Ried disse spredte Trcek har vi
onsket at fremdrage for den lcesende
kUmenhed et og andet Vidnesbyrd,
der künde käste et, om end sparsomt,
kys over denne Dronningeskikkelse,
ved hvis kigsten i Ringsted 5t.
Bendts Airke den Dag i Dag saa
mangen Vandrer standser.
5 a a levende og betydningsfuldt er
dette Blinde endnu den Dag i Dag
ogsaa for det Folk, af hvilket hun
udgik, at da den 30. J u n i sZOZ et
stör re 5elskab af Bshmere gcestede 5t.
Bendts Airke, lagde det en pragtfuld
A ran s paa hendes kigsten.
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Ved den Lejlighed holdt den
bohmiske prerst, Fr. Sustr, der har
leert fig Danfl, en Tale, som vi gengiver efter det Referat „Folketidende"
den G ang bragte:
„De m aa undskylde mig, at jeg kun
kan fremseette nogle faa Drd, da jeg
endnu ikke har Haft Lidgang til at
leere Dansk tilfredsstillende. Det var
for os en Nodvendighed, naar vi paa
vor Rejse gerstede Ringsted, at ned«
leegge en R ran s paa Dronning Dag
m ars Grav, ikke blot for at eere
Dronning Dagm ars Minde, men og'
saa det danfke Folk, det nuveerende
danske Folk. Der er en stör Sym pati
mellem den danfke og den czekkiske
Nation, v i har feelles Smerte, og
det binder os sammen. v i bohmiske
Landmernd kom herlil for at studere
Landversen, men ogsaa for at leere
R ild e n til den skete Fremgang at
kende: Folkeis Dannelse og Rarakter.
V i vilde hos Dem indaande den
Frihedens Luft, som skal give os
Styrke i Rampen for national Aelvsterndighed og czekkisk Frihed. v i
takker Dem for Nkodtagelsen af kenne
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R rans, og vi beder Dem lade kenne
Tak gaa videre. Vi msdte her med
stör Begejstring for Danmark, og vi
er ikke blevet skuffet. Den voxer stedse.
D g vi haaber, De m aa bevare os i
lige saa god Trindring som vi Dem."
Derefter blev den stemningsfulde
czekkiske Nationalhymne,
der har
Tone omtrent som en af de gamle
5alm er, afsunget over Graven.

Dronning Dagm ar var hjemlos i
sit eget Fcrdreland, da en dansk Rouge
hentede hende til Danmark som sin
Brud. M en endnu 700 klar efter
hcedrede Ssnner af hendes Fcrdreland
hendes M inde t det fremmede Land.
Det var en ejendommelig, stemningsfuld Tildragelse, der i sit Sprog for
takte om den stcerke Samhsrighed
mellem Tider og SIcegler.
Ud af Folkevisens Stemning digtede en af dansk tzistorieflrivnings
Fcrdre,
klnders Sorensen Vedel
^ 6 ), Dronning D agm ar de
Mindestrofer, som vist de fleste kender
og som midtsamler hele Dagmar-
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Magnets Skemhed og dets forbilledlige
Egenflaber: —
„ h u n kom uden Tynge, hun kam
med Fred,
hun kom goden Bonde til tise;
havde Danmark altid saadanne
Blomster,
m an fluide dem cere og prise."
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