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HARHOFF



Den 25. Marts 1921 var det 50 
Aar, siden gamle Harhoff 

døde. Mellem Embedsmændene af 
Frederik den Sjettes Skole, fær
dig uddannede i den paa saa man
ge Maader ejendommelige Tid 
forud for og under den engelske 
Krig, indtager han en fremragen
de Stilling.

I 55 Aar — fra 1814 til 1809 — 
sad han som Byfoged, Birke
dommer og Borgme-ster i Ring
sted og de hertil hørende Land- 
jurisdiktioner. Hans Grav er i 
den murede Gravhøj paa Ring
sted Kirkegaard, og endnu — 50 
Aar efter hans Død — betegner 
Udtrykket »Har hoff s Tid« et ikke 
helt udslettet Begreb om noget, 
som var og virker karakterise
rende den Dag i Dag.

Tjørnehækken om »Konferens- 
raadens Have« (ved Enden af
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Teglovnsvejen) staar endnu; men 
den omslutter ganske vist ikke 
mere en herskabelig Urtehave. 
Ringsted Sygehus ved Roskilde 
Landevej staar som et synligt 
Minde om hans kommunale Ini
tiativ — Grundstenen til det blev 
nedlagt paa 40 Aars Dagen for 
hans Embedstiltrædelse af ham 
selv personlig. Og de ældre Byg
ninger og den ældste Gasbehol
der paa Ringsted Gasværk er 
Minder om hans allersidste Em- 
bedsaar. De høje, pragtfulde 
Træer i nuværende Købmand 
Degns Have minder paa anden 
Maade om ham. Og selv det nu
værende midaldrende Slægtled 
har været nærværende ved den 
Sørgehøjtid, der i Maj 1004 fandt 
Sted ved Gravhøjen paa Ring
sted Kirkegaard, da hans Enke 
stedtes til Hvile derude. De to 
Ægtefolks Historie i Midtsjæl- 
land strækker sig da over mere 
end 100 Aar, idet Harhoff allere
de i 1802 havde faaet Ansættelse 
paa Sorø Amtskontor.

Det er ikke almindeligt, at en
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dansk Embedsmands Historie, 
naar den har været knyttet til en 
lille By, er af en saa ejendomme
lig Natur som denne. Og det mær
kelige ved den er tilmed, at dens 
Begyndelse ligger saa klart be
lyst for de første Aars Vedkom
mende. Harhoff var Fuldmægtig 
paa Sorø Amts Kontor under den 
berømte ældre S t e m a n n, der 
har saa store Fortjenester af Sorø 
Akademis økonomiske Genrejs
ning, og som efter Sagnet gemte 
Kronregalierne i Sorø Kirke un
der Englændernes Besættelse af 
Sjælland. Harhoff har til Ung
domsvennen Jakob Severin Lund 
der døde som Landmaaler paa 
Gyldensteen (Fyn), men som i 
Aarene 1810—14 opholdt sig i Kø
benhavn, skrevet en Række Bre
ve, der er blevet udgivet af Lek
tor Matthiessen, Sorø. Disse Bre
ve, der 1805 blev fundne blandt 
Harhoffs efterladte Papirer af 
hans yngste Søn, giver et over
ordentlig levende Billede af en 
ung Mands Tanker og Handlin
ger i en bevæget Tid.
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Brevene giver en ypperlig For
beredelse til Forstaaelse af den 
senere mangeaarige Embeds
mands Tankegang. De viser os 
den unge Harhoff som en lidt 
•snusfornuftig, men alsidig op
lyst, kundskabsrig og levende in
teresseret Mand. Dertil en ung 
Mand, som sætter Pris paa Sel
skabet med unge jævnaldrende 
Damer, ridderlig i sin Tone, men 
ikke uden velturnerede Spydig
heder (naar han saaledes i en 
henkastet Bemærkning udbryder: 
Grevinde Dannemand nedkom i 
Nat med en Prins (Kongens El
skerinde). Ganske driftig og for
retningskyndig er han ogsaa, 
hvad man ser af hans Spekula
tion i Kobberpenge, da Mønten 
efterhaanden bliver til Papir, el
ler naar han handler med gul 
Vox og Honning. Friskfyragtig 
som naar han udbryder: Paa 
Tirsdag have vi Marked (i Sorø) 
og da skal vi schakkre og drikke. 
Allerede i 1811 er han dog klar 
over, at den »merkantilske« Aand, 
der har grebet Folket, vil ende
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galt - »alting faar en Ende, saa- 
iedes vel ogsaa den evige Stigen 
i Priserne, og da vil det være ude 
med mangen i sin Indbildning 
stor Handelsmand.«

Man snakker meget om den 
fixe unge Mand, der aabenbart ef
ter alle de Ordrer, Vennen faar m. 
H. t. Indkøb af Støvler etc., har 
været meget pertentlig med sin 
Person; stadig er der Tale om, 
hvem man siger, han er Kæreste 
med. Men henimod Slutningen af 
Brevsamlingen (Maj-Juni 1814) 
findes der en Bemærkning, der 
uden mange Ord fortæller en Ro
man. »For nærværende Tid« — 
skriver han — »tror jeg ikke, at 
Rygtet tillægger mig nogen an
den Kjæreste end Frøken Nora, 
som nu har stødt alle andre til
bage. Da jeg sidst var i Køben
havn, var jeg nær bleven forrykt 
over al den Kjærestesnak, som 
forfulgte mig, hvor jeg kom 
frem . . . .«

Harhoff var da 29 Aar gi. Frø
ken Nora — Amtmand Ste
in ann s Datter, Dorothea Isabella 
Eleonora — var 21 Aar gi.
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Man faar et Indtryk af, hvilket 
Snakkested den røde Bygning i 
København,paa den Tid har væ
ret, naar man læser følgende Ud
brud af den unge Amtsfuldmæg
tig:

»I alle Collegier og Bureaur e.r 
det (d. v. s. Kærestesnakken om 
Harhoff og den unge Amtmands
datter) gandske almindeligt, og 
hvad der meget befordrer Rygtet 
herom er den overordentlige Ros, 
som Kammerherren (Stemann) 
i sine Erklæringer og Breve til
lægger mig, og som hine uegen
nyttige Smaasjæle forestiller sig' 
at maae (!) have anden Kilde, 
end hvad jeg ved min lange Tje
neste kan have gjort mig værdig 
til.«

Harhoff er paa den Tid ivrig 
efter at faa Byfoged-Embedet i 
Slagelse, men frygter for, at det 
skal blive Ringsted — han søgte 
begge Embeder.

Det blev Ringsted. I et Brev af 
26. Juli 1814 meddeler han sig til 
Vennen. Udnævnelsen er kom
men. Uden paa Brevet staar B y-
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foged Harhoff — men Byfoged 
hvor? I Ringsted! »Heel underlig 
blev jeg til Mode, da jeg altid har 
haft et Slags Frygt og Skræk for 
Ringsted.« Man sporer Stemanns 
mægtige Haand bag Afgørelsen. 
»Kammerherren blev glad over 
Udnævnelsen.«

»Naar Ringsted — skriver Har
hoff — var en anden Bye, end 
den er, var dette det bedste Em
bede i Amtet.«

Og i et følgende Brev: Han skal 
holde to Kontorister, men Hus vil 
han ikke købe i Ringsted, da Pri
serne er meget overspændt; saa- 
ledes er der budt 40,000 Rdl. 
dansk Kurant for et lidet Sted 
paa 8 Fag, uden at Ejeren vilde 
sælge. Nu skal han til at købe 
ind til sit Hus, alle Slags Effek
ter, Sengeklæder etc.

»Det havde saaledes — skriver 
han — nu været en god Ting, om 
man havde havt sig en Kjæreste 
i Baghaanden . . .; dog det faar 
nu for det første at gaae som det 
kan. Saas.n-a.rt jeg faar mig noget 
Kjærestevæsen, skal De være den
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Første, som jeg underretter der
om.« Han skriver videre, at 
Kundskab i Landhusholdning er 
ikke nødvendig (for Kæresten), 
men nogen Indsigt skulde hun 
dog have . . .

15. Oktober 1814 er han endnu 
ikke naaet til Ringsted. Al Snak 
om private Forhold og Forlovelse 
er ophørt. »Jeg gruer rigtignok 
meget for at komme til Ringsted, 
hvor alt er i den største Uorden, 
og hvor jeg for at hæve noget af 
den gamle Slendrian vil faa den 
største Hob imod mig.«

Sin første Embedstid deler han 
mellem Ringsted Byfogedkontor 
og Sorø Amtskontor; Kongens 
Fødselsdag (29. Januar 1815) er 
han til Bal paa Sorø Apotek — 
»uden at noget særdeles arri
verte.«

Den unge Embedsmand er fal
det til Ro i si,n nye Stilling. End
nu en Gang vender han (i et Brev 
i Marts 1815) tilbage til Spørgs- 
maalet om Vennens og sin egen 
vordende Livsledsagerinde. Men 
der klinger en vemodig Tone gen-
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nem det sidste Brev til Vennen, 
der har fortalt om sine »skiften
de Kæresteskaber« (!). Saaledes 
skriver han:

»Det gaar nu ikke med. mig 
som med Dem, at jeg saa ofte 
skifter Kjæreste; thi da jeg i den
ne Vinter slet ingen andre Steder 
har været, saa bliver jeg nu ved 
den Gamle. Imidlertid gjør det 
mig meget ondt, at Rygtet, efter 
hvad jeg tydelig kan mærke, er 
kommet for Noras Øren; thi hen
des Forhold er i den senere Tid 
undergaaet megen Forandring, 
og vi have i de sidste 2—3 Maa- 
neder næppe talt 20 Ord sammen, 
da hun ikke taler til mig og jeg 
som Følge deraf ei heller til hen
de. I Slagelse har jeg ei været 
hele Vinteren; thi ellers vilde jeg 
vel snarlig have faaet mig en an
den Kjæreste. Af alle disse Inter- 
ims-Kjærester er jeg imidlertid 
nu virkelig kjed, og jeg vilde væ
re ret glad ved om jeg kunde faae 
mig en fast Kjæreste, som ganske 
fyldestg jorde mine Idéer og 
Følelser; men hvor skal mian hen-
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vende sig for at finde et saadant 
Væsen? Jeg trøster mig ved, at 
Vorherre skulde sende mig en, 
naar Tid er; men om han vil op
fylde denne Forventning, faar 
man at se med Tiden.«

Vor Herre opfyldte først sent 
den unge Byfogeds Forventning. 
Den unge Pige, som aa.benbart — 
trods de mange flotte, ungdom
melige Ord om Interims-Kære- 
ster — har hans Hjerte, Eleonora 
Stemann, blev han aldrig for
enet med.

Hun døde ugift 1865 — 72 Aar 
gammel.

Harhoff indgik først i 1841, alt- 
saa i sit 56. Aar, Ægteskab. Hans 
Hustru blev den da 24-aarige 
Georgine Frederikke v. Krogh, 
Datter af Oberst v. Krogh i Trond- 
hjem. Hun døde den 11. Maj 1904 
og jordfæstedes i Gravhvælvin
gen paa Ringsted Kirkegaard.

Med sin unge Hustru levede 
den da allerede noget ældre Borg
mester et lykkeligt 30-aarigt Æg
teskab. En Skare dygtige Børn 
voxede op i Hjemmet i Ring-sted.
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Harhoff var i udpræget Grad 
S t e m a n n s Lærling. Han 
var Typen paa den sidste Ene
vældes stærkt bevidste Embeds- 
mænd, af hvilke man saamænd 
helt til vore Dage kan møde Gen
færd. Harhoff havde følt »Skræk 
og Rædsel« for Ringsted. Det er 
for stærke Ord at anvende om 
Ringsteds Følelser overfor ham 
gennem hans lange Embeds
tid. Ordet Respekt dækker vel 
snarere Begrebet. Til en Begyn
delse synes hans Popularitet ikke 
at have været stor. Hans Hold
ning overfor Gaardnedlæggelser- 
ne i Allindemagle har, -som det 
fremgik af de forleden her i Bla
det meddelte Skildringer, ude i 
Bondebefolkningen fremkaldt et 
saadant Had imod ham, at der 
endog i Folkemindet lever Beret
ningen om et morderisk Attentat 
paa ham. Fra et lidt tidligere 
Tidsrum (1820’erne) foreligger 
der en skarp Kritik mod ham fra 
Benløse Bønder for hans Stilling, 
da Bønderne vilde købe Kærup. 
Domstolene har dog paa dette
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Punkt underkendt den fremsatte 
Kritiks Berettigelse. Med Aarene 
synes Forholdet at have ændret 
sig en Del. Men endnu saa sent 
som i 1858 ved det stormfulde 
Valg i Ringsted, da Bondevenner
ne blev overrumplede, optraadte 
Sognef. P. Jensen, Estrup, med 
Bestemthed imod Har hoff som 
Valgbestyrelsens Formand, og 
næste Gang blev Harhoff kasseret 
som Formand for Valgbestyrel
sen, noget den Gang enestaaende. 
Den mægtige Embedsmand har 
saaledes faaet at føle, at Selv
st æ nd i g h e d sa and e n al lered e d e n 
Gang har kunnet gøre sig virk
ningsfuldt gældende blandt sjæl
landske Bønder.

Men iøvrigt synes hans Popu
laritet indenfor Landbostanden 
gennem Aarene — med de Afbry
delser, som Sammenstød kunde 
give Anledning til — at have væ
ret stigende. Hans Litografi, 
smukt udfort, vil endnu kunne 
findes i adskillige midtsjælland
ske Hjem, nu vel nok upaaagtet, 
men alligevel et ikke uinteressant
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Minde om en svunden Tid og en 
ejendommelig Mand.

Helt anderledes var hans Stil
ling i Ringsted By. I det lille ring- 
stedske Bysamfund — Byen hav
de i 1801 kun 817 Indbyggere, i 
i 1860 kun 1653 — blev han hur
tig en Konge og utvivlsomt en for 
sin Tid ualmindelig dygtig Ad
ministrator. Det var Harhoff, der 
tog Initiativet til Oprettelsen af 
Sparekassen for Ringsted og Om
egn, en af Sjællands ældste Pro
vinssparekasser, et Pengeinsti
tut, der blev kendt over hele 
Midt-, Syd- og Vestsjælland (fra 
1832).

Det stærkeste Indtryk af, hvil
ken Agtelse han nød i sin By, faar 
man, naar man læser Beretnin
gen om hans 40 Aars Jubilæum 
som Borgmester i Byen — den 
28. Juli 1854.

»Sjællandsposten«, der var be
gyndt at udkomme Aaret før, og 
som ellers ikke overanstrænger 
sig med Fremskaffelse af stedli
ge Nyheder, bringer allerede Da-

2
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gen efter Festen et virkeligt Refe
rat af Begivenhederne.

Harhoff havde forøvrigt bidra
get til, at Dagen fejredes paa bed
ste Maade, idet han som nævnt 
indledede Dagen med at nedlæg
ge Grundstenen til det S y g e- 
h u s, der endnu (omend under 
Kritik) gør Tjeneste for Ringsted 
Kommune.

»En sjælden Fest« kalder 
»S jællandsp.« Dagen. Borgerre- 
præsentanterne indfandt sig og 
overrakte Harhoff en Adresse og 
en værdifuld Sølvpokal. Fest- 
maaltid paa Raadhuset med en 
Velkomstsang og Tale af Provst 
Steenberg. Mange andre Taler — 
hvem der holdt de øvrige Taler, 
nævnes dog ikke. Referatet slut
ter:

»Efter Feistmaaltidet begav hele 
Selskablet sig gennem Klosterha
ven, der var smukt oplyst af ku
lørte Lamper, ud til Klostermar
ken, hvor et lille Fyrværkeri blev 
afbrændt. Da E'tatisraaden derpaa 
begav sig hjem, blev han ledsa
get af en talrig Menneskemæng-
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de, der adskiltes efter at have ud
bragt et 9 (n i) Gange udbragt 
Hurra.«

De ni Hurra — Kongehyldesten 
— er betegnende for Borgernes 
Stilling ti.l deres øverste Embeds
mand.

En senere Tid — og vel allere
de Samtidens oppositionelle Ho
veder — har spottet over den Al
magt, Etatsraad (senere Konfe- 
rensraad) Harhoff udøvede i 
Ringsted. Betegnende er den 
Anekdote, som endnu lever om 
en gammel Glarmester og Bor
gerrepræsentant i Ringsted, der i 
en foreliggende Sag tog Ordet og 
udtalte: »Vi er i denne som og i 
alle andre Sager ganske og alde
les af Konferensraadens Mening.«

Det Slægtled, der udefra kom 
til Ringsted i 60’eme for at tage 
Bopæl her, forbavsedes over den 
Nimbus, der omgav det Har- 
hoff’ske Hus. Fremmede kunde 
kun opfatte det som Snobberi. 
Men for det gamle ringstedske 
Samfund var dette en Selvfølge 
og sikkert Udtryk for den Agtel-

r
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se, man nærede for sin mange- 
aarige Dommer og Borgmester.

Ved hans Død bragte »Sjæl
landsposten« i sin Spids følgende 
Digt:

Et helt Livs Kæmpekraft, en høi 
Aands Stræben

Han offred’ — Ringsted — Dig til 
Held;

Saa, derfor Iløi og Lav hav Tak paa 
Læben,

En Tak for alt, et vemodsfyldt Farvel. 
Tid følger Tid, der tabes, vindes, 
Men Harhoffs Navn vil længe min

des.

Et andet Vidnesbyrd var et Pro
sabidrag blandt Bladets Kundgø
relser, mere velment end egentlig 
aandfuld't:

»Hvad har vi tabt i gamle Ring
sted By? En Embedsmand af første 
Rang — det var han, der med rast
løs Flid og Fornuftens Tanke klar, 
lig Stjernen paa Himlens Blaa, Hjer
tet det var blødt og aabent for hver 
betrængt Sjæl. Villien den var reen 
og fast; han var ei af dem, som 
Smiger kunde lokke, men havde sted
se Pligtens Bud for Øje, saavel for 
Stat som By — det Minde, vi ham
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sætte vil til ringe Løn for hvad han 
var for os i denne By.

C. A.«
Hans Jordefærd havde et me

get højtideligt Forløb. Daværen
de Kapellan i Ringsted, Møller 
(den senere Biskop) og Pastor (se
nere Provst) Andersen, Nordrup, 
talte ved Baaren. Byraadsmed- 
lemmer, fhv. Borgerrepræsentan
ter og Sognefogder fra Jurisdik
tionen bar Liget gennem Byen. 
Koral og Kantate sluttede Sørge
festen.

------ Harhoff fortjente, at der
blev skrevet en Biografi af ham. 
I Modsætning til mange af de 
Embedsmænd, der under Krigs- 
og Krisetildragelserne vied forri
ge Hundredaars Begyndelse for
greb ,sig paa de offentlige Midler, 
der var dem betroet, var Harhoff 
en af de mest udprægede Repræ
sentanter for den sidste Enevæl
des samvittighedsfulde Embeds
mænd. At hans Færd maa be
dømmes med sin. egen Tid som 
Baggrund siger sig selv. Men 
hvad han har levet og virket, vil-
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de kunne give et træffende Tids
billede af Enevældens sidste Da
ge. Og til hans personlige Karak
teristik har man adskillige inter
essante Forudsætninger i den 
ovenfor omtalte Brevsamling.



ET DRAMA I RINGSTED 
I LANDEVEJSTRAFIKENS TID*)

>) Trykt 1. Gang i Historisk Aarbog for Sorø Amt.





Imine Drengeaar hørte jeg under
tiden en Historie om Stærke 
Christen Jørgen. Han var 

da forlængst død, hans Slægt for
svundet fra Egnen, men hans Sa
ga levede. Hans l^avn var knyttet 
til forskellige Optrin af den Slags 
der kunde sætte Sindene i Lands
byen i varig Bevægelse for et Par 
Menneskealdre siden.

Men Skildringen, naar den gen- 
fortaltes i mine Drengeaar, grup
perede sig uvægerligt til Slut om 
den Tildragelse, da han paa Ring
sted Torv em Markedsdag blev ind
viklet i Slagsmaal. Han blev 
slaaet til Jorden af sine unævnte 
Modstandere og laa som bevidst
løs paa Stenbroen. Men uventet 
kom han til Hægterne igen, greb 
et Agebrædt og kløvede Hovedet 
paa en af sine Modstandere, »saa 
Hovedets to Dele dinglede til hver
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sin Side«. Dette var Historiens 
Kulmination, og dermed sluttede 
den. Dens Højdepunkt ejede de 
Egenskaber, der giver en Krimi
nalroman den rette Karakter: 
Blodsudgydelsen.

Undertiden forsøgte jeg paa at 
fa-a den blodige Hændelse tidfæ
stet, men det mislykkedes hver 
Gang. Saa sidder jeg en Dag paa 
det kgl. Bibliotek, beskæftiget 
med den ejendommelige Episode 
i sjællandsk Pressehistorie, hvor 
den 18-aarige Student Gold- 
schmidt, den senere berømte Dig
ter. optræder som Redaktør af 
»Næstved Ugeblad«. Og under 
Gennemgangen af dette Blads 
Spalter falder mit Blik paa føl
gende Notits:

»For kort Tid siden blev i Nær
heden af Ringsted begaaet et 
Drab. En Fragtmand, Søn af Sme
demester Schrøder, Korsør, havde 
paataget sig at køre et Par Da
mer til Ringsted, men i hans Fra
værelse havde de siden gjort Af
tale med en Fragtmand, der hørte 
hjemme i Flakkebjerg .... Han
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kørte derfor hurtig i Forvejen til 
Ringsted og hentede sin Broder, 
hvorefter de vendte tilbage ad 
Vejen, hvor de overfaldt Fragt
manden fra Flakkebjerg; denne 
greb et Agebrædt for dermed at 
forsvare sig og bibragte dermed 
Fragtmand Schrøder et Slag i Ho
vedet, saa han døde et Par Timer 
efter. Han er bekendt som en stor 
Slagsbroder.«

Her havde jeg jo utvivlsomt 
min gamle »stærke Christen Jør
gen«. Og Begivenheden maatte 
h mføres til et langt tidligere 
Tidspunkt end almindeligt anta
get. Forsøg paa at tidsbestemme 
havde ført til, at man regnede 
med, at den var hændt i 50’erne. 
Nu viste det sig, at den var hændt 
i Efteraaret 1839.

Af den Goldschmidtske Notits 
mente jeg at kunne slutte, at den 
mundtlige Overlevering havde ta
get fejl. Drabet var ikke begaaet i 
Ringsted, men udenfor Ringsted, 
og da den Mand, der senere blev 
Ofret, kørte ind mod R’ingsted, 
maatte Gerningsstedet altsaa sø-



28

ges Øst for Ringsted ad Lande
vejen, det vil sige i Landjurisdik- 
tionen.

Jeg gaar i Lag med Ringsted 
Herreds Politiprotokol for det an
givne Aar; men den indeholder 
intet om Begivenheden. Jeg tæn
ker mig allerede at maatte længe
re mod Øst, ind i Nabo-Jurisdik
tionen, for at finde Slagsmaals- 
stedet, da heldigvis en Domspro
tokol for baade Ringsted Køb
stads og Herreds Jurisdiktion le
der mig paa det rette Spor, og gen
nem Ringsted Købstads Politipio- 
tokol afsløres nu for mig hele den 
Begivenhed, som spøgede uklart i 
de Gamles Fortællinger — ja 
egentlig ikke saa uklart endda. 
Det viser sig nemlig, at den 
mundtlige Overlevering i visse 
Maader er nok saa rigtig som den 
samtidige Bladnotits.

Ud af den gamle, omhyggeligt 
førte Forhørsprotokols tætbe- 
skrevne Sider tegner sig Linierne 
af et Drama, der hverken ud-
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springer af Spiritus eller Kvinder, 
men af et Næringsspørgsmaal!

I Slutningen af September 1839 
c de sjællandske Landsoldater 
indkaldt til Efteraarsmanøvre. 
Og ikke alene de bestaltede Vogn
mandslaug i Købstæderne, men 
ogsaa mange Privatfolk er opta
get af at køre for indkaldte Solda
ter til Hovedstaden. Smedesvend 
Anton Schrøder, Søn af Smedeme 
ster S., kører fra Korsør, til hvis 
Vognmandslaug Faderen hører. 
Fra andre Egne af Vestsjælland 
kører Husmand Christen Jørgen
sen, Sørbymagle, Boelsmand Chri
sten Jensen, Flakkebjerg, og Hus
mand Hans Jensen, Gyldenholms 
Hovmark.

I Løbet af Dagen den 20. Sep
tember er de alle færdige i Køben
havn og begiver sig- paa Hjem
vejen.

Til Gæstgivergaarden, hvor de 
har staldet ind, kommer to Kvin
der, Søstre, nemlig Skomager Jør- 
gnsens Kone, Ane, fra Lille 
Strandstræde, og Gæstgiver Isak
sens Kone, Maren, fra Nyhavn. De
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er begge fra Sørbymagle og har 
,fa>aet Lyst til, nu da der er Befor
dring tilbage til Byen, at se deres 
Fødeby, som de ikke har gæstet i 
mange Aar. Anton Schrøder sy
nes meget misfornøjet med, at 
Husmanden fra Sørbymagle faar 
to Passagerer, medens han, der 
hører til dem, der har R e t til at 
befordre Passagerer, ingen faar.

De tre Vestsjællændere synes at 
have slaaet Følge fra København, 
og der hænder intet, før de kom
mer mellem Roskilde og Ringsted. 
Omtrent ved Glim Bom indhentes 
Chr. Jørgensens Befordring af en 
anden, hvis Kusk, som det synes 
med velberaad Hu, søger at køre 
Chr. Jørgensen i Grøften ved at 
svinge sin Vogn lige ind paa Chr. 
Jørgensens.

Anton Schrøder springer af 
Vognen og griber Christens Heste 
ved Tømmerne, idet han raaber:

»Jeg skal lære din Tyveknægt, 
hvad det betyder at tage Passage
rer og dermed skille Vognmænde- 
ne fra deres Fortjeneste«.

Christen siger, at han har Lov
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til at køre for hvem han vil, naar 
det ikke er for Betaling.

Men Anton Schrøder genmæler: 
»Jeg skal nok hitte Dig, naar Du 
kommer til Ringsted!«

Christen truer nu med at slaa 
fra sig, og Anton Schrøder sætter 
sine Heste i Galop ud ad Konge
vejen. Christen og hans to Passa
gerer samt de to Smaakørere ta
ger ind i Ousted Kro, hvor de 
drikker Kaffe og drøfter Sammen
stødet paa Landevejen.

Hans Jensen er mest tilbøjelig 
til at dreje af ved Benløse Run
ding for over Gyrstinge at køre ti! 
Sorø for at undgaa Ringsted; me'n 
Christen har været ude hvor det 
gik haardt til før; han sætter sig 
roligt til Sæde paa Agebrædtet og 
lunter ad Ringsted til.

Anton Schrøders Broder, Sned
kermester Nicolaj Schrøder, er en 
agtet Borger i Ringsteds Nørrega
de. Anton tager ved Ankomsten 
til Ringsted ind til Broderen, spi
ser til Aften sammen med ham og 
hans Kone, og det anføres ud
trykkelig i Forhørsakterne, at de
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kun har faaet hver halvanden 
Snaps.

Efter at de har spist, gaar de en 
Tur i Byen, bl. a. hen paa Gæstgi- 
vergaarden, hvor de snakker med 
forskellige af Byens Folk, uden at 
der oplyses noget om, at de har 
drukket Spiritus.

Anton har ved Aftensbordet for
talt ,at han paa Turen har været 
i Klammeri med en Bonde i Nær
heden af Glim; Bonden vilde køre 
omkap med ham; da den Paagæl
dende havde to Passagerer med, 
hvad han ikke havde Ret til, vil- 
d Anton nu foranledige ham an
holdt. Madam Schrøder er urolig 
ved Udsigterne til, hvad der nu 
kan ske. Hun giver sit lille Barn 
til en Pige, faar de to Brødre ind 
og trakterer dem med Kaffe, som 
det synes for at holde dem ved 
Hjemmet.

Det er imidlertid blevet mørk 
Aften. Vægteren har alt raabt el
leve, da man hører en Vogn rum
le over Nørregades toppede Sten
bro. Og Dramaet udvikler sig nu 
med stor Hast.
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De to Brødre Schrøder springer 
ud paa Gaden og standser Chri
sten Jørgensens Køretøj. Christen 
driver paa Hestene, og det lykkes 
ham at komme forbi Schrøders 
Hus frem mod Apoteket; men 
omtrent udfor Oberstløjtnant 
Krebs’ Gaard drejes Køretøjet ind 
mod Muren, og der opstaar nu 
stor Tummel.

Skomagermester Peder Jørgen
sen, der lige er slumret ind, væk
kes ved Tummelen paa Gaden og 
farer ud. Skomagersvend Carl 
Michaelsen, der endnu arbejdede 
paa Værkstedet, kommer ligeledes 
paa Gaden. Der høres høje Skrig, 
og fra Porte og Døre iler Folk til.

Christen Jørgensen har anvendt 
sin Pisk, men en af Brødrene 
S nrøder river Pisken fra ham, 
brækker den over, prygler Chri
sten med Stumperne af den og 
trækker ham sluttelig ned paa 
f enbroen. Rasende af Smerten 
fra det Stød, han har faaet i Fal
det mod Gadens Sten, griber 
Christen Agebrædtet, ~~ mens 
Maren og Ane skrigende bliver

3
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siddende bag i Vognen, hugger 
Christen med Agebrædtet den ene 
af sine Modstandere i Hovedet. 
Den Angrebne styrter med et højt 
Skrig om i Rendestenen, hvor 
han bliver liggende ubevægelig.

Christen forsøger under det Rø
re, der opstaar omkring den Saa- 
rede, at slippe afsted; men nu er 
Vægterne Christen Pedersen og 
Christian Jørgensen kommet til, 
og Christen Jørgensen erklæres 
for anholdt.

Trods det forholdsvis sene Tids
punkt er Distriktskirurg Krebs 
gaaet sig en Tur ud ad Nørregade. 
Da Krigsraaden kommer udfor 
Apoteket, hører han Støj og for
virrede Raab længere fremme i 
Gaden. Han ser en Person ligge 
•tværs over Rendestenen og gør sig 
strax rede til at træde i Funktion 
som Læge.

Snedker Schrøders Kone, som 
havde gjort sit for om muligt at 
afværge Katastrofen, faar Ordre 
til at istandgøre et Aareladnings- 
bind, og der foretages strax Aare- 
ladning. Krigsraaden konstaterer
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to Saar over Panden hen imod 
højre Tinding. Han bliver hos den 
Saarede til Kl. 1%.

Imidlertid er Retten bleven sat 
paa Politimesterens Bopæl. Ju- 
stitsraad Harhoff selv er bortrejst, 
c~ Retten beklædes derfor af 
Fuldmægtigen, exam. jur. Jensen. 
Baade Christen Jørgensen og Ni
colaj Schrøder føres i Politiret
ten. Paa Vejen derhen taler de to 
Kamphaner, der nu begge er af
svalede, om at faa Sagen forligt. 
Men den tager snart en alvorlig 
Vending. Kl. 3y2, mens Forhøret 
paagaaer, kommer der nemlig 
Meddelelse om, at Anton Schrøder 
ligger paa sit Yderste. Distrikts
kirurgen er atter blevet tilkaldt, 
men før han naa’r derhen, er Pa
tienten afgaaet ved Døden.

Dermed maa al Tale om at for
lige Sagen høre op. Christen 
Jørgensen erklæres for anholdt og 
indsættes i Arresten.

Dagen efter bliver den dræbte 
Anton Schrøder obduceret af 
Landfysikus Høegh-Guldberg, 
Næstved, prakt. Læge V. H-a-hn og

3*
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Krigsraad Krebs. Der konstateres 
flere Saar i Hovedet, ligesom det 
fastslaas, at Hjerneskallen er 
brudt, saaledes at Sømmen, der 
skiller Pandebenet fra Issebenet, 
er løsnet lige til Tindingen.

Der foretoges nu en vidtløftig 
Vidneforklaring, dels for at faa 
fastslaaet Aarsagen til det ulyk
kelige Sammenstød, og hvem der 
maatte siges at have Hovedan
svaret for dette. Det menes, at 
Christen Jørgensens og Anton 
Schrøders Uvenskab skriver sig 
fra, at Christen har lokket Passa
gererne fra Anton. Men Christen 
hævder, at de to Borgerkoner er 
kommet til ham i Gæstgivergaar- 
den i Lars Bjørnstræde, hvor han 
holdt, og at han intet aner om, at 
de to Borgerkoner oprindelig 
skulde have tænkt at køre med 
Schrøder. Et og andet tyder paa, 
at Schrøder har været et noget 
voldsomt Gemyt; men hans tidli
gere Mester, Smed Jens Morten
sen i Ringsted, erklærer dog, at 
han aldrig har haft noget paa 
ham at klage.
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Chr. Jørgensens Livsløb er der
imod ikke helt rent i Kanten. 
Han er 38 Aar gi., har tjent eller 
boet forskellige Steder paa Sla- 
gflseegnen, saaledes i Jærnbjerg, 
Slagelse, Vollerup, paa Rosted 
Mark og nu i Sørbymagle under 
Gyldenholm. Han har som Soldat 
gjort Tjeneste i Kronens Regi
ments Jægerkompagni. Af hans 
tidligere Livsløb noteres, at han 
en Gang, mens han tjente paa Ca- 
trineholm, da Forpagteren vilde 
revse ham, tog Kæppen fra denne. 
Mens han boede i Vollerup, havde 
han haft en Strid med en Mand, 
der hed Ole Andersen, hvem han 
havde givet en Ørefigen med det 
Resultat, at Christen maatte be
tale baade Erstatning og Proces
omkostninger.

Sagen fra Ringsted Nørregade 
kom Christen trods den triste Af
slutning, forholdsvis godt fra. Det 
konstateredes gennem Undersø
gelsen, at der ikke forelaa nogen 
Hævnakt, men et Nødværge. Chri
sten var bleven overfaldet, da han 
kørte sit lovlige Ærinde ad den
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eneste Vej, man kan komme gen
nem Ringsted; men han havde 
oveitraadt Grænsen for sin Nød
værgeret, og »under Hensyn til 
samtlige det oplyste« idømmes 
han derfor 4 Gange 5 Dages Vand 
og Brød.
Nicolaj Schrøder har ved sin Ad

færd været med i Overfaldet paa 
»en til en vis Grad sagesløs 
Mand« og idømmes derfor 3 Gan
ge 5 Dages Vand og Brød. I Sags
omkostninger maatte Christen 
betale 5 Rdl. 48 Sk. Sølv, Schrø
der 4 Rdl. 40 Sk. Sølv. E/ividere 
dømtes Christen til at betale 15 
Rdl. 1 Mk. 12 Sk. Sølv, som Om
kostningerne ved Obduktionen 
udgjorde — en stor Sum for en 
Indsidder, der sad i et jordløst 
Hus med Kone og sex Børn, af 
hvilke det ældste kun var 7 Aar.

* * *

Saaledes tegner sig da den blo
dige Begivenhed, der udspilledes 
for godt 80 Aar siden. At den har 
gjort et dybt Indtryk i en vid 
Omkreds, fremgaar alene deraf>
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at den stadig har levet i den 
mundtlige Overlevering, længe ef
ter at Hovedpersonerne i Dramaet 
er døde.

Og det Kuriøse er der ved Sa
gen, at hvad dennes Realitet an- 
gaar, har den levet korrektere i 
Overleveringen, end den er ble
vet fremstillet i den samtidige 
Bladnotits.

Hele Undersøgelsen giver et 
haade levende og sørgeligt Tids
billede: Mennesker, der er blevet 
onde paa hinanden, fordi de men
te at gaa hinanden : Næringen. 
Et rorende lille Træk i Romanen 
frembyder den ængstelige ring- 
stedske Borgerkone, som frygter 
Følgerne af de vrede Slægtninges 
Planer mod Husmanden, der har 
kapret Passagererne, medens den 
lovlige Vognmand maatte køre 
med tom Vogn.

Alt i alt er det da et ved sin 
voldsomme Afslutning ejendom
meligt Udsnit af Livet paa Lan
devejene i den gamle Tid — før 
Jærnbanen tog Passagerbefor
dringen.





FRA TYBJERG HERRED





TRÆK AF TYBJERG SOGNS 
OG TYBJERGGAARDS HISTORIE.

Susaaens milelange Sving mod 
Nord liar indfanget et Stykke 

Sjælland til Præstø Amt.
Det skyldes ældgamle Land- 

skabsdelinger, at det er blevet 
s-aa ledes. Bebyggelsesformer og 
landskabelige Linier er de samme 
som i det øvrige Midtsjælland. Og 
vor udmærkede Eortidsforsker, 
H. V. Clausen der af Lands
byernes ældgamle Navne har ud
ledt Regler for, hvorledes Oldtids
bebyggelsen har fundet Sted, reg
ner Tybjerg Herred til M i d t- 
sjællandsbygden, hvis 
gamle Høvdiingebyer Sigersted, 
Ringsted, Haraldsted og Viger- 
sted har Rod i Ættehøvdingers 
Tilværelse. Stevnsbygden er
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en anden Bebyggelse, maaske 
Sjællands ældste, Syd for Skov
bæltet ved Næstved ligger en 
tredje ældgammel Bygd.

Nu gaar Hovedvejen fra Nord 
ind i Tybjerg Herred ved Vetters- 
lev Bro. Tidligere gik Hovedvejen 
over Susaaen ved Aastofte, derfra 
op gennem Tybjerg By.

Susaa og Tybjerg lyder af Sus 
og Tuden. Blæsten har staaet 
stærkt paa i det tidligt, skovaab- 
ne, højtliggende Omraade, over 
hvilket Buske Mølle svinger sine 
Arme med stedse stærkere Fart, 
jo stærkere Blæsten gaar.

Fra gammel Tid har de Folk i 
Tybjerg Herred haft Ry for Styr
ke og Ubændighed. Der bor Folk 
i Tybjerg, sagde man. Naar de 
gamle Tybjerg Bønder kom sam
men i Gildelag, lod de ikke Øllet 
syrne i Kanden. Øg naar Drikke
laget havde gaaet sin Tid, blev 
Deltagerne stærke.

Saa kunde de, siddende paa 
Langbænken i den smalle Daglig
stue, der gik fra Væg til Væg, 
spænde Ryggene mad hinanden
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og Benene saa haardt imod 
»Udenværkerne«, at Huset kna
gede fra Syld til Rygning.

Endnu saa sent som i 1858 var 
det en Bonde fra Tybjerg Sogn, 
der. da Ringstedfolk overfaldt 
Bondevenner paa Ringsted Sta
tion, »gik imellem«.

Saa stærk og stor var han, at 
han kun ved at bevæge sig gen
nem Skaren uden at løfte Haand 
mod nogen, blot ved myndige Puf 
a/ Albuerne, kunde skaffe aabent 
Farvand for de Lovgivere, Major 
Mullen, Balthasar Christensen og 
C. C Alberti, der var kommet i 
Rrihe blandt ophidsede Ringste
dere.

Saadan var de gamle Tybjerge 
re Man skal høre Folkedommen 
over dem. naar man kommer paa 
den »udvendige« Side Susaaen. 
Der staar Respekt om dem.

Tybjerg
har givet Herredet Navn — den 
Herredsdeling, der afgrænses 
skarpt i Øst, Nord og Vest af Sus
aaen (samt Tjustrup-Bavelse Sø).
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Heiredsdelingen er den ældste 
kendte Deling af vo-rt Land, mili
tært juridisk og gejstligt.

Tybjerg er da et ældgammelt 
Navn. Da intet er tilfældigt i den 
gamle Navngivning, ag da vi og- 
saa kan tyde en Mængde af de 
gamle Bynavne i vort Land, er 
det naturligt, at Forskerne ogsaa 
bar beskæftiget sig med Tybjergs 
Navn.

Det fremtræder under forsket 
lig;A Former. Thyutæbyergh 
skal være den ældste Form. Nog
le mener, at dette Navns Forled 
viser hen til »Tjod«, der svarer til 
Begrebet »Folk«, at Stedet altsaa 
skulde have Navn af, at der boede 
Folk.

Senere i Tiden nævnes det 
T i i d e b j e r g; hvor usikker og 
uensartet Stavemaaden er i gam
mel Tid, fremgaar bl. a. deraf, at 
Navnet Tybjerg (i de kgl. Breve 
til Lensmændene) i 1555 staves 
T v b i e r c k e, men i 1563 T yde- 
he r i g og i 1565 Tydeberg.

Det prægende for alle disse 
Navne er imidlertid, at de to før-
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ste Bogstaver — Forledet Ty — 
gaar igen. Alle diisse Navneformer 
skulde da være Omdannelser af 
let første Navn. Nogle har villet 
forklare Navnet som det vindom- 
suste Bjerg. Andre vil mene, at 
Forledet »Ty« er det samme, som 
vi har i Ty velse, og at Navnet 
skulde have direkte Tilknytning 
til denne, ogsaa i Herredet belig
gende By.

(I Boths Beskrivelse af Dan
mark 1871 hedder det saaledes: 
Tybjerg skal have faaet Navn af 
len Bakkeaas Tyuthebyergh, paa 
hvilken den ligger, og hvis høje
ste Punkt hæver sig 214 Fod over 
Havfladen og 176 Fod over Sus- 
aaen. Paa den vestlige Ende af 
denne Aas ligger Byen Tiuvelse 
eller Ty velse, efter hvilken By 
maaske Bjerget er opkaldt.)

Forledet Ty forekommer jo i 
adskillige sjællandske Landsby- 
navne, saaledes foruden i Tyvel- 
se: i Tjustrup (eller Tystrup) vel 
Søen af samme Navn, i Tyeise 
ved Slagelse, i Tystofte ved Skel 
skør, i Tystrup ved Faxe. Der er
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ingen Sikkerhed ifør, at dette For
led i sin Oprindelse er det samme 
i alle de anførte Tilfælde. Men 
umuligt er det ikke. Endelsen 
»Bjerg« gør øs ganske vist usik
ker. Ellers vilde man gætte paa 
et med Gudenavnet Tyr (eller Ti) 
beslægtet Høvdingenavn øg tæn
ke os, at her har vi Navnet paa 
den første boende Mand i Ty
bjerg.

At henføre Navnet til selve Val- 
hallalæren lader sig vel næppe 
gøre, selv om man da vilde have 
en forholdsvis rimelig Forklaring 
paa Oprindelsen til NavnetTaare- 
lunde (en Samling Huse ved 
Vejen mellem Tybjerg og Aversi) 
som en Lund for Thorsdyrkelsen. 
Og denne Forklaring støttes for- 
saavidt af en Navngivning af æl
dre Dato, idet det paagældende 
Jordømraade ved Matrikulerin
gen i 1682 betegnes som Toren- 
lunds Stykker. Disse Navne 
blev 1682 ikke anført efter Do
kumenter, men eftersom Folket 
selv udtalte Navnet.

Byen Tybjerg har allerede paa
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Valdemarernes Tid, ja før, været 
en anseelig By. Dens Kirke er 
nemlig fra ca. Aar 1200. Og før 
den nuværende Kirke har der 
været en mindre, antagelig fra 
den første kristne Tid og rime
ligvis af Træ.

Stedets Betydning fremgaar 
ogsaa deraf, at det var Herreds
navn. I Kong Valdemars Jordebog 
opgives Tallet af Plove i Tybjerg 
(Thyutæbyergh) Herred til 280, 
medens Ringsted Herred anføres 
til 450 Plove og Alsted til 225.

Tybjerg Kirke.
ligger højt og gør med sit slanke, 
hvide Kamgavls Taarn og sin af- 
vexlende, men dog ganske stil
rene Form et meget smukt Ind
tryk. Den ligger paa en Bakke, 
der bryder brat af mod Syd, ag 
den egentlige Kirkegaardsmur er 
paa et langt Stykke undermuret 
med en flere Meter høj Kampe
stensmur. Syd herfor breder sig 
en ganske flad Slette, der utvivl
somt i ældre Tid har været Eng 
og endnu i Vintre med megen

4
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Nedbør og pludseligt Tøbrud kan 
forvandle hele Omraadet til en 
blikkende Sø, saaledes at man i 
Mands Minde har kunnet køre i 
Slæde paa Isen fra Tybjerg til 
Testrup. Hele Omraadet S. f. Ty
bjerg By gaar under Navnet V a- 
s en. Efter Steenstrup skulde 
Vase kun betyde en over fugtig 
Grund lagt ophøjet Vej. Men An
vendelsen af Navnet her gælder 
i Lighed med, hvad der er Til
fældet andre Steder, ogsaa det 
paagældende Omraade. Det er nu 
veldyrket Agerland.

Tybjerg Kirke har sit Våaben- 
hus mod Nord, hvilket viser, at 
ebt w af temmelig ny Dato, idet 
Vaaberhuset er blevet knyttet til 
den ellers saakaldte »Kvindernes 
Indgange. Mod Syd er der en 1:1- 
sv?rende Udbygning, men uden 
Adgang, saaledes at Kirken har 
Form af en Korskirke.

Den gør et lyst og venligt Ind
tryk Kirken er bleven restaure
ret af Prof. Kornerup (1889), og 
der afdækkedes ved denne Lejlig
hed en Del Kalkmalerier.
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Fo.uuen bibelske Motiver bærer 
horbuen bl. a. Malerier af to kraf
tige Vildsvinehoveder. Den rige 
og ansete sjællandske Herre- 
mandsslægt Basse ejede det 
ældre Tybjerggaard ca. Aar 13— 
1400. Og Vildbassehovedet er dens 
Vaaben.

Kirken har oprindelig været 
meget lille: to Hvælvingfag. Den
ne den ældste Del af Kirken har 
været bygget af Faxe-Kalksten. 
Rimeligvis omtrent ved samme 
Tid, da Kirkens oprindelige 
Bjælkeloft er blevet erstattet med 
Hvælvinger, er Kirken blevet for
længet med endnu et Fag. Senere 
er Taarnet og endnu senere den 
sydlige Udbygning, Vaaben huset 
og Sakristiet (der er bygget ud 
fra Koret) kommet til.

Korbuen er ren romansk. Ind
gangen til Koret er ret snæver, 
saaledes at den anseelige ud- 
skaarne Altertavle ikke kommer 
helt til sin Ret, naar den ses fra 
selve Kirken. En Blending (en æl
dre, nu tilmuret, Vinduesaabning 
i Korets Nordside) giver et tyde-

4*
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ligt Indtryk af hvorledes Kirkens 
oprindelige højtsiddende, smaa 
Rundbue-Vinduer har været anbragt

Altertavlens rigt udskaar- 
ne bibelske Motiver i de tre 
over hinanden siddende Midter
felter forestiller (fra neden): Nad
veren,, Korsfæstelsen og Opstan
delsen.

Altertavlen bærer foroven Fre
derik III.s og Sophie Amalies 
Navnetræk. I tre Felter . er ind- 
skaaret følgende:

S. H. S. H. L. S. A. F. 1658.
Altertavlen er skaaret af Abel 

Schrøder, der havde Værksted i 
Næstved og har forsynet adskilli
ge danske Kirker, bl. a. ogsaa 
Holmens Kirke i København.

Paa Hvælvingen over Indgan
gen fra Vaabenhuset er der be
varet et Brudstykke af et Kalk
maleri — St. Jørgen med højt 
løftet Sværd og med en Vindmøl
le i Baggrunden.

Til Kirkens Seværdigheder hø
rer ogsaa en anseelig Granit-Dø
befont.
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I Kirken er Mindetavle over de 
i Krigen 1864 faldne Soldater fra 
Sognet (hvidt Marmorkors paa 
sort Baggrund) og en Sølvkrans 
over General P. F. Steinmann.

Tybjerg Sogns Byer.
------ Den Plet, hvor Tybjerg

gamle Landsby har ligget, og 
hvorpaa Kirken er bygget, danner 
ved sin høje Beliggenhed den 
bjergagtige Karakter, der har gi
vet Stedet dets Kendingsnavn i 
Forhold til sine Omgivelser. 
»Bjerg« er i Sjælland en alminde
lig Betegnelse for Bakke. Vi har 
rundt om i vor Landsdel talrige 
»Bjergbyer«, enkelte »Bjergste
der«, mange »Bjergmarker« etc. 
Bakken har paa Bebyggelsestiden 
været synlig viden om, som Kir
ken er det den Dag i Dag.

Tre af Sognets andre Byer er 
Torpbyer, d. v. s. Byer, der er op- 
staaede fra den ældre Hovedby. 
Dette gælder — tydeligt nok ved 
Navneendelsen — Hækkerup 
og Or u p. Hækkerup hed ved 
Middelalderens Slutning Hægorp
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(muligvis en Afledning af Hakes 
Torp), og Orup kunde tænkes at 
være Torpet, der opstod paa en 
Ore (det gi. sjæll. Udtryk for 
Overdrev).

Den tredie Torpby — Ty
bjerg 1 i 11 e — angiver ved sit 
Navn tydeligt nok Slægtskabet 
med Tybjerg (i Matriklen 1682 
skrives den lejlighedsvis Tybjerg 
Lilleby).

Hjelmsølille er Genboby 
over Susaaen med Hjelmsømagle 
i Ringsted Herred. Formentlig 
har de to Byers Navne fælles Op
rindelse; men denne er uklar.

I Hjelmsølille har ligget en 
mindre Hovedgaard, der nævnes 
første Gang i 1338. Ca. 230 Aar se
nere dukker den op, idet Jens 
Ulfstand faar kgl. Befaling den 
22. Juli 1565 til at »annamme 
Hjelmsøgaard« og at sætte en 
paalidelig Mand derpaa for at 
paase. at intet bortkommer. 1570 
sad ErikPodebusk, en Mand 
af den gamle danske Adel paa 
Hjelmsøgaard, vistnok som kgl. 
Lensmand. Han udvirkede en



ganske interessant kongelig Be
gunstigelse, idet han ved et Kon
gebrev af 16. August 1570 fik Til
ladelse til, at hans 7 Bønder i 
»Hellolille« (Herluflille) og 2 Bøn
der i Buskit (Buske) skulde over
føres til Tybjerg Sogn, saale- 
des at Sognet faktisk udvi
dedes med Byerne Herluf
lille og Buske. Dette ret 
sjældne Tilfælde, at Sognegræn
ser cm lagdes, blev dog ikke af 
stor Varighed. Sognepræsten i 
Herlufmagle klagede sig over, at 
have mistet en Del af sin Ind
tægt, og da Erik Podebusk døde, 
gav Kongen Befaling om, at nu 
skulde Herluflille atter høre til 
Herlufmagle Sogn. (Buske er se
nere kommet til Sandby, hvor- 
naar vides ikke).

Hjelmsøgaard skiftede jævnlig 
Ejere, og 1637 kom den under 
Sorø Akademi, hvorefter den op
hører at existere som Hoved- 
gaard. Af Hjelmsølille Bys 7 
Gaarde nedbrændte de 5 den 10de 
Maj 1896.

(Da man for en Aarrække si-
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den byggede Stuelænge til dav. 
Ulrik Larsens (nu Chr. Ulr. Lar
sens) Gaard i Hjelmsølille, fore
tog man Udgravning til en Kæl
der; tre Alen nede stødte man 
paa en solid Kampestensbrolæg
ning, der den Dag i Dag tjener 
som Gulv. Dette menes at være et 
Minde om den gamle Hjelmsø- 
gaard.)

Gennem Hundereder af Aar er 
Bondestanden tavs. Dens Navn 
kendes ikke.

Først op imod 1600-Aarenes 
Slutning efter de lange Krigstider 
faar vi fuldstændige Fortegnel
ser over Navnene paa de Mænd, 
der dyrkede Tybjerg Sogns Jord.

Det kan maaske have sin In
teresse at se Navnene fra 1682:

Tybjerg By: Hans Villum- 
sen, Rasmus Rasmussen. Hans 
Jensen, Peder Ibsen, Anders Pe
dersen, Jens Olufsen, Niels Oluf- 
sen, Niels Hansen Jens Peder
sen. Anders Rasmussen, Jes Ib
sen, Hans Olufsen. Peder Peder
sen, Anders Lauridsen, Jørgen 
Sørensen.
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Or up: Niels Davidsen, Peder 
Laursen, Anders Steffensen, N.els 
Olsen, Jens Nielsen, Mogens Sø
rensen Niels Pedersen, Peder 
Hansen og Niels Fugl.

Tybjerglille: Peder Chri
stensen Steffen Pedersen, Lau
rids Pedersen, Niels Andersen, 
Christoffer Hansen, Hans Nielsen, 
Christen Jensen, Anders Knud
sen, Anders Hansen. Peder Niel
sen.

Hækkeru p: Anders Ras
mussen, Christen Poulsen og Eb
be Christensen.

H j e 1 m s ø 1 i 11 e: Christen
Laursen, Oluf Andersen. Hans 
Pedersen, Rasmus Pedersen, Jør
gen Hansen, Peder Nielsen, Hans 
Sørensen, Jeppe Nilauson Hans 
Jacobsen. Og 9 Husmænd uden 
Jord.

Ny møl le: Fr. Hansen.

Gaardene i alle disse Byer har 
paa de enkelte Undtagelser nær, 
som betegner Tilhørsforhold til 
Universitetet Sorø Akademi eller 
Sognepræster, i Reglen tilhørt de
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omliggende Herregaarde, først og 
fremmest Tybjerggaard men og- 
saa Assendrup. Adam Levin 
Knuth, som efterhaanden havde 
erhvervet eller faaet store Om- 
raader af Kongens vidtstrakte 
Godser i det sydlige Midtsjælland 
og som havde travlt med at om
lægge Hovpligten, lagde exempel- 
vis Ha^kke-rup Bønder til Assen
drup.

H errcmændere søgte saavidt 
muligt at afrunde deres Bønder- 
gods. Des mere Nytte kunde de 
faa af deres Hovbønder. Tybjerg- 
lille var saaledes omkring 1660 
spredt mellem 7 forskellige Ejere, 
men samledes i de følgende Aar 
til Tybjerggaard.

Opremsning af Handeler og 
Mageskifter virker trættende. Og 
det er noget, som vistnok er ens 
for hele Landet. Allerede den 
Gang handledes der livligt med 
Jord. Men det var kun Herre- 
mændene, der handlede.

En anden Udvikling, so»m og- 
saa finder Sted er den, der senere
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i Tiden fører en Del Bøndergods 
direkte ind under Hovedgaards 
marken. I Tybjerg Sogn er det 
gaaet mest ud over Tybjerg By, 
hvis Jord laa bekvemmest for 
Inddragning.

Naar Tybjerg By i 1682 har 15 
Bønder, men i 1842 kun 7, og der 
nu kun er 5 hele Gaarde samt 
nogle Parceller, saa fortæller det
te en Historie, som gaar igen over 
kele Sjælland. Fæsteloven af 1861 
gav jo en Ret til ved Bortsalg at 
inddrage hver 10de Gaard. I 
Mands Minde er foisvundet to 
Gaarde — Jens Andreasens En
kes og Christen Frederiksens. Af 
Jens Andreasens Enkes Gaard, 
der ligger 0. f. Tybjerg ved Aver- 
sivejen, staar Gaardtomten tilba
ge, beplantet med Graner for 
Vildtets Skyld. Om Chr. Frede
riksen vides, at han vilde købe 
Gaarden for sine Børns 
Skyld, men kunde ikke faa den. 
Chr. Frederiksens Gaard er om
dannet til Boliger for Arbejdere.
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I gammel Tid var hver Bys Til
liggende af Bondejord delt i tre 
Vange, der skiftevis dyrkedes 
med Rug, Byg (og Havre) og hen- 
laa til Græs. I hver Vang var der 
et Antal Aase (Samling af Agre), 
og hver af disse Aase havde og- 
saa Navn. Udover Vangene og 
Aasene laa hver Mands Agre 
spredte.

Tybjerg Bys tre Vange var:
1) Østermarken, i hvilken 

bl. a. laa følgende Aase: Gad- 
agrene, Kærrebjerge, Hulagre, 
Storebæks Stykker, Smaa Avle
agre, Vransagre, Torenlunds 
Stykker, Kalleskovs Aasen.

2) Nørremarken: Kalle- 
skovsaasen, Ringstedaasen, Voxe- 
stykker, Høsænke Stykker,’ Mag- 
leagre, Lilleklinteholmen, Magle- 
mads Agre.

3) Orbymarken (vel Orup- 
by mark en): Smedetoften, Sand- 
kildeaasen, Bjergsteds Aasen, 
Haveskovsaasen, Præsteholmen, 
Dysseholmen og Traneholmen.

Orup Bys Vange hed: Skov-
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marken, Langagermarken, Sand- 
gravsmarken.

T y b j e r g 1 i 11 e: Bankemar
ken, Tvedemarken, Lillevangen.

Hækkerup: Højestensmark, 
Tvedemarken, Strædemarken.

Hjelmsølille (havde 4 
Vange): Krogsmøllemarken,
Skovmarken, Almstoftemarken 
og Mellemmarken.

Hvorfor Bondebyen forsvandt. —
Naar man fra et af Tybjergs 

mange høje Punkter lader Blik
ket vandre mod Øst og Nord, mø
der det hist og her Skuet af et 
Buskads, af en lille Plantage eller 
af et enligt staaende Træ.

Det giver Afvexling i de ellers 
noget ensformige Hovmarkers 
Udseende, og det fortæller sam
tidig en Historie. Buskadserne er 
Rester af gamle Markskel, Plant
ningerne dækker over gamlo 
Gaardtomter, og de enligt staaen
de Træer er Minder om enten en 
Indkørsel til en forsvunden Gaard 
eller »Resten« af en gammel 
Bondehave.
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Begge ældre Slægtled af Slæg
ten , Steinmann, Generalløjtnant 
Steinmann, der tilgiftede sig 
Godset i 1835, og hans Søn af 
samme Navn og Stilling, har 
været ivrige efter at bevare eller 
udvide den Afvexling i Landska
bet som spredte Plantninger 
giver, og samtidig skabes der 
bedre Levevilkaar for Vildtet. 
Den sidste Ejer, Kmh. Stein
mann, delte denne Betragtning. 
Smaa Bøgeplantninger ved Vejen 
over Vasen til Tybjerglille stam
mer fra hans Tid.

Men man skal ikke mere se paa 
Tybjerg, at det er en gammel 
Bondeby, der endnu saa sent 
som i 1682 havde femten Gaarde 
i sit Bylav.

Nu er der ikke en eneste 
Bondegaard mere i selve 
T y b j er g By.

Paa Højden, hvor Byen har 
grupperet sig Nord for Kirken, 
ligger kun Skolen, som man 
fra Godsets Side gerne vilde have 
flyttet da den nyopførtes i 1888, 
men Sogneraadet holdt Stand.
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Endvidere ligger »i Byen« den 
gamle Skole, der gjorde Tjeneste 
(ra 1851—88, og Herregaardens 
Gartnerbolig.

Endelig ligger der yderst mod 
Øst Resterne af en Bondegaard, 
nu omdannet til Bolig for Herre- 
gaardsarbejderne. En lille Byg
ning ligger nær Kirken, det 
Lepelske Hospital oprettet ved 
en Fundats af 1724, nu benyttet 
for den ene Halvdels Vedkom
mende som Bolig for en Foder
mester fra Herregaarden; for den 
anden Halvdels Vedkommende 
anvendt som Lokale for Sognets 
gamle ansete Bogsamling, stiftet 
paa Initiativ af Sadelmager H. 
Hansen, Hækkerup, i 1866 og 
videreført og fornyet med Dyg
tighed af Lærer H. Nielsen, 
Tybjerg, gennem en meget lang 
Aarrække.

De faa tilbageværende Bonde- 
gaarde — vistnok fire — ligger 
spredt bag Herregaardsmarker- 
nes Omraade.

Herregaardsmagten har her 
som saa mange andre Steder væ-
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ret Bondebruget en dyr Nabo, og 
Fæsteloven af 1861 har, naar den 
bedømmes historisk, sin store 
Svaghed netop deri, at Bortsalg 
al Fæstegods i et Sogn kunde gi
ve Godsejeren Ret til i en enkelt 
By at nedlægge saa mange Gaar- 
de som var tjenligt for hans 
Godsdannelse. For hver 9 Gaarde, 
der solgtes i et Godsomraade, 
kunde den 10. indlægges under 
Herregaarden.

I Tybjerg Sogn var det ikke 
alene Fæsteloven, der havde 
Skylden men en gammel Udvik
ling, der fuldbyrdedes.

Den mundtlige Overlevering vil 
endogsaa vide, at selve Præste- 
gaarden har maattet vige for Her
regaarden.

Indtil 1681 havde Tybjerg haft 
baade Præst og Præstegaard med 
anseeligt Jordtilliggende, hedder 
det. Og det er rigtigt nok.

Men i Aarene forud var der 
hændt forskellige Ting.

Der havde blandt andet været 
en Herremand paa Tybjerggaard, 
der hed Peter Brand t. Han
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afløste en Kongesøn, idet hans 
Forgænger paa Gaarden var Ul
rik Frederik Gyldenløve (1672— 
77).

Brandt var en af de Borgerlige, 
der var traadt i den nye Enevæl
des Tjeneste Side om Side med 
adskillige tyske adelige Lykke
riddere. Han, der var født i Søn
derborg, rykkede op gennem Eta
gerne, til han blev Rentemester, 
hvilket vel da svarede til Depar
tementschef i Finansministeriet, 
og han ægtede Overrentemeste- 
rens (d. e. Finansministerens) 
Datter. 1677 købte han Tybjerg- 
gaard, men synes at have haft 
den mindre end 1 Aar. Han maat- 
te nok gaa fra den *paa Grund af 
Skatterestancer, en mindre beha
gelig Tur for en vordende Fi
nansminister. Han styrede forøv
rigt senere Danmarks Finanser 
i en saa fattig Periode, at han 
maatte pantsætte sine Juveler til 
Fordel for Statskassen.

Da Peter Brandt (hvis Sønne
søn forøvrigt er den med Struen- 
see samtid. Enevold Brand t,

5
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der delte Struensees Skæbne) 
maatte gaa fra Gaarden, tilfaldt 
denne Kronen.

Christian den Femte forærede 
1678 Tybjerggaard til en af sine 
Yndlinge, Overkammerjunker 
Adam Levin K n u t h. Knuth, der 
som saa mange af den ny Ene
voldsadels Tilløbere, var en Ty
sker (Meklenborger), forstod sig 
først og fremmest paa at øge sit 
Bo.

Den mundtlige Overlevering si
ger, at han uden videre inddrog 
Præstens Andel i Bymarken un
der Hovedgaardsmarken. Og da 
dette var sket og der blev klaget 
derover, erklærede Kongen, at 
saasom Inddragningen var sket, 
skulde det derved forblive.

1680 fik Knuth Kaldsretten til 
Tybjerg, Aversi og Testrup Kir
ker. Den officielle Afgørelse m. 
H. t. Kirkegodset i Tybjerg faldt 
umiddelbart efter. Og mod et 
ganske ringe Vederlag kunde han 
nu inddrage baade Præste- og 
Degnejorden under sin Gaard.

Knuth saa det i d e n Henseen-
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de blomstre om sig. Han skabte 
Assendrup. Han købte Gisselfeld. 
Og siden solgte han Tybjerggaard 
til Giveren (Kongen) og fik 
25,668 Rigsdaler — en for den Tid 
stor Betaling — for den.

Det var en kontant Forretning: 
at sælge Gaven til Giveren! Det 
kunde ogsaa lade sig gøre!

Hemmelighedsfuldhed hviler 
over visse Sider af hans private 
Liv. Han var i mange Aar forlo
vet med en dansk Adelsdame. 
Hilleborg Hoick. Hun blev 
41, han 51. Men Ægteskab blev 
der intet af. En Morgen fandtes 
han død i sin Seng (1699). 25 Aar 
efter døde hun, 66Aar gi. Først da 
blev de i Døden forenede, idet de 
kom til at hvile Side om Si
de i Braaby Kirke.

Ca. 70 Aar efter hendes Død 
aabnedes hendes Kiste. En Pakke 
Breve laa under hendes Hoved. 
Gav de Svaret paa Gaaden? Hvis 
de gjorde det, fik de i hvert Fald 
ikke Lov til at tale. En nærmere 
Undersøgelse af Brevene blev for
purret. Hvorfor? Ja, hvorfor skal

5*
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Nysgerrighed og Videbegærlighed 
altid tilfredsstilles? ?

Aarene gik — nye Ejere gik ind 
og ud paa Tybjerggaard, mens 
Bønderne sled paa Hovmarken, 
og Landets Økonomi svingede op 
og ned.

1650 kostede en Td. Hartk. ca. 
50 Rigsdaler, ca. 1700 var Prisen 
faldet til 10—15 Rigsdaler.

1728 kom den daværende Ejer, 
Fr. v. d. Maase, ridende paa 
Vejen over Rødeledsmarken. Paa 
Hjørnet, hvor Vejen drejer ad 
Orup til, styrtede Hesten med 
ham. Folkeoverleveringen siger, 
at han brækkede sin Hals ved 
dette Fald.

Paa en Sten blev indhugget:

F. V. D. M. 1728.

og denne Sten, der sidder i det 
gamle Gærde kaldes endnu 
»Herrens Nav n«.

Til den anden Side sidder for
resten en anden Sten, der bærer 
Jakob Neergaards Navn og Aars- 
tallet 1828. Om den er opsat i
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Hundredaaret for den første Til
dragelse, vides ikke.

Det var Jak. Neergaards Enke, 
der 1835 ægtede den første Gene
ral Steimann. hvorved Gaarden 
kom i den nævnte Slægts Besid
delse.

1735 var Prisen paa Tybjerg- 
gaard atter naaet op til det sam
me Beløb, som Christian den 5te 
havde givet Knuth for den, nem
lig 26,000 Rigsdaler.

Da Jak. Neergaard ca. 75 Aar 
senere købte den. var Prisen ste
get til 135,000 Rigsdaler.

Stengærder
strækker sig vidt og bredt over 
Tybjerggaards Marker, skønt 
mange i de senere Aar er for
svundne.

Disse Stengærder fortæller en 
lang Historie. De fortæller først 
om, hvad det vil sige, at de Sten 
en Gang har ligget drysset ud 
over Markerne. Hvert eneste Sted, 
hvor en af disse store Krabater 
laa, maatte Ploven gaa uden om.

De fortæller endvidere om det
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uhyre Arbejde, der er udført. 
Hvert Aar skulde hver Bonde 
sluffe Sten til 3 Favne Gær- 
d e og lægge Stenene efter Befa
ling — saalænge vel, til der ’kke 
var flere Sten at slæbe eller Gær
der at rejse.

Nu piller man de gamle Sten
gærder ned og slaar dem til 
Skærver. Men man bør alligevel 
ikke lade dem helt forsvinde. 
Lad et Minde blive staaende dels 
om et agrarisk Fremskridt, dels 
om vore Fædres Slid.

Til de gamle Bondeskikke i 
Tybjerg By hørte

Kildemarkedet.
Hvor Raasømarken sænker sig 

mod Nord, bryder der i Bakke- 
hældet Kilder frem; enkelte af 
dem vil aldrig forsvinde, selv om 
de dræn es aldrig saa grundigt.

Inde paa Marken staar der flre 
høje Elme om et gammelt Kilde- 
sted. Det er — siger man paa 
Stedet — en H e 1 e n e k i 1 d e. en 
Lægedomskilde. Men at nogen
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har hentet Lægedom dér, kan 
man dog ikke huske.

Derimod staar Kildemarkedet 
i levende Minde. Dets Afslutning 
blev et Led i Brydningen mellem 
Herregaard og Bondeskik. I 
Mands Minde var Kildemarkedet 
blevet fejret af Byens Folk, mest 
naturligvis Ungdommen, med 
Dans og munter Støj paa den 
gamle Landsbygade, nu Herre- 
gaardens Kørevej.

Længe havde det været Herre
manden en Torn i Øjet at denne 
Tummel skulde finde Sted paa 
noget, som han maatte betragte 
som s i t Enemærke.

Men Bønderne havde Alderstids 
Hævd paa Retten til at danse paa 
Gade og lade afholde Kildemar
ked med alskens Kram, naar 
Sommeren straalede i al sin 
Glans.De holdt fast ved den gamle 
Skik.

Saa fik Herremanden imidlertid 
bevæget Bymændene til at flytte 
Markedspladsen om S. f. Kirken. 
Der blev Kildemarkedet saa holdt 
nogle faa Aar. Men dér trivedes

Glans.De
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det ikke. Og da der ikke var 
Hævd paa den Markedsplads, 
var det en let Sag at faa Død paa 
det sikkert ældgamle Kildemar
ked.

Det var vel død alligevel!

De gamle Tybjerg Bønder har 
vel gennem Tiderne lignet deres 
Standsfæller i de sjællandske 
Landsbyer.

Med Oplysningen var det saa 
scm saa.

F^rst i Aaret 1740 blev der 
grundlagt

en Skole i Tybjerg;
den skylder daværende Ejer af 
Tybjerggaard, Major West, sin 
Tilblivelse. Det var en 6 Fags 
Bygning, hvoraf Skolestuen tog 
de 3 Fag, og der skulde være 
Plads til 40 Børn. Skolen laa 
vistnok S. f. Vejen til Gaarden 
omtrent overfor den senere Skole
bygning. Den brændte 1851*).

) For Oplysninger særlig om Sko

levæsenet, men ogsaa for mange
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Jordlod var der ikke til denne 
Skole. Degnejorden, der vistnok 
har ligget S. f. Kirken (her kaldes 
et Vandsted endnu Degneparken), 
var jo inddraget af Knuth.

Den 1. August 1756 kom Provst 
Beyer fra Glumsø til Tybjerg 
Skole for at visitere. Skolebørne
ne svarede »ret vel«.

Den 6. Marts 1758 kommer han 
igen men er skuffet; der var kun 
tre Børn, der kunde læse.

1760 ser det bedre ud; Børnene 
læser ret godt indeni Bog. »Sko
len var i god Stand, og Skole
holderen faar sin Løn«. 
Det har altsaa ikke været almin
deligt allevegne, siden det næv
nes.

Saa gaar det op og ned gennem 
Aarene. Og 3. Aug. 1783 er Prov
sten igen i Tybjerg. »Ungdommen 
var i god Mængde til Stede, de 
allerfleste svarede meget vel og 
viste god Prøve paa deres Kri-

personlige Oplysninger fra Sog
net i Mands Minde skylder jeg 
Lærer H. Nielsen min bedste Tak.

Forf.
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stendomskundskab, saa det var 
fornøjeligt at høre. Skolebørnene 
læste ogsaa godt.«

Og 1788 — Stavnsbaandsløsnin- 
gens Aar, netop i de Dage, da 
den store Begivenhed stod lige 
for Døren — var Provst Beyer d. 
22. Maj i Tybjerg og bemærker 
bl. a., at nogle lærte at 
skrive.

Aa,ret efter stiller Provsten 
Forslag om, at

Sognet skal have lire Skoler,

nemlig foruden i Tybjerg (30 
Børn) og i Tybjerglille (34 Børn) 
ogsaa i Orup (16 Børn) og i Hjelm
sølille (30 Børn).

I 1813 er der Uvenskab om 
Tingene. Tybjerg Bønder vil 
ikke levere Ildebrændsel til de
res Skolemester. Forvalteren paa 
Tybjerggaard foreslaar da Amt
manden. at Bønderne i Orup og 
Hjelmsølille tilpligtes at levere 
Tørv, da de har Tørveskær paa 
deres Marker, hvorimod Tybjerg 
Bys Gaardbeboere skal betale,
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hvad det koster at bearbejde Tør
ven — et Læs for hver Mand. Sa
gens videre Forløb ubekendt.

I 1821 — altsaa for ca. 100 Aar 
siden — er Amtsprovst B ø gh 
misfornøjet med Resultaterne i 
Tybjerg Skole: Til Visitatsen var 
mødt 65 Unge. Sangen gik an. 
Boglæsning, Kristendomskund
skab, Skrivning var nogenlunde. 
Udenadstavning, Skriftlæsning, 
Regning en Del forsømt. Lære
ren selv for r a a til at bibrin
ge Børnene nogen Dannelse.« 
Det ser ikke allerbedst ud.

Med 1814 er en ny Tid indledet 
for Skolevæsenet, og selv om det, 
som det saa ofte i Overgangs
tiden, til at begynde med gaar 
smaat, saa gaar det fremad. 
Endnu i 1841 er kun hver 
tredje Bymand paa Ty- 
bjerggaard Gods i Stand 
til at skrive sit Navn. Det 
er mest de Gamle, der i den Hen
seende staar tilbage; men efter- 
haanden som de nye Slægtled 
rykker ind paa Gaardene, bortfal
der ogsaa det Skel, som rnang-
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lende Evne til at skrive for sig 
selv sætter i Befolkningen.

Medens Brydningen paa Ty
bjergs gamle Byomraade staar 
mellem Herregaard og Bonde- 
gaai d med detResultat, at Bonde
gaard efter Bondegaard lægges 
ind under Herregaarden, fore- 
gaar der en modsat Bevægelse i 
andre Dele af Sognet.

Ældre Udstykning.
Staar man paa Rødeledsmar- 

kens høje Bakke og ser over mod 
Hjelmsølille Bakker, breder sig 
for Ens Blik en Række Smaabrug, 
der ikke skyldes den nyere Ud
stykningsbevægelse men stam
mer fra forr. Hundredaars første 
Halvdel, da der her byggedes en 
Del Smaasteder. Udstykningen 
er vistnok sket omtrent samtidig 
med Udskiftningen. Og disse 
Brug har i Landbrugets vanske
lige Tidsafsnit i forrige Hundred- 
aar haft svære Kampe at bestaa; 
der lever endnu Beretninger om, 
hvorledes Folkene næppe kunde 
bjerge Føden.
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Men Slægten holdt ud.
Og de sidste Slægtled løftedes 

ved Andelsbevægelsen ud af de 
mest tyngende Vanskeligheder, 
og Slægten nu høster Lønnen for 
eget og forudgaaende Slægtleds 
trofaste Flid og Nøjsomhed.

En lignende Udstykning har 
fundet Sted i Tybjerglille Bak
ker idet der af Ravnegaarden 
ved forrige Hundredaars Midte 
udstykkedes en hel Del Parcel
steder. Ogsaa paa denne tidligere 
daar lige Jord lever der nu en 
virksom Befolkning, der arbej
der sig frem til trygge Kaar, men 
ikke kan nøjes med 8 Timers 
Arbejde.

Vide Udsyn
er der fra alle de Bakkedrag, der 
har givet Tybjerg Sogn dets 
landskabelige Karakter.

Fra Tybjerg kan man i sigt
bart Vejr se 20 Kirketaarne.

Skove og nye Plantninger bry
der Landskabets agrariske Egen
skaber. I Skoven staar en Sten 
med samtlige Ejeres Navne ind-
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hugget (af nyere Dato). Paa 
Hjelmsølille Mark ligger Peters- 
høj, der beplantedes i 1846.

Sydligt i Sognet ligger den 
ejendommelige Galgebakke, 
en mægtig Kæmpehøj, der hæver 
sig 65 Meter over Havfladen. Den 
er beplantet med Fyrretræer. 
Herfra naar Blikket vidt ud til 
alle Sider.

Om Galgebakken fortæller et 
Sagn, som vi ikke har hørt i Ty
bjerg Sogn. men i et Nabosogn, 
at paa den hængtes en Gang 
Røvere og Voldsmænd, der havde 
holdt til i Tybjerg Kirke og der
fra plyndret Egnen og de Rej
sende. Der foreligger ikke For
fatteren noget bekendt om saa- 
dant Røveruvæsen i de Tids
afsnit, han har overskuet. Sand
synligt er det dog, at Overleve
ringen ikke er uden Hjemmel i 
et faktisk Forhold, som senere 
skal søges oplyst ad andre Veje.

En Oktober-Eftermiddag ved 
Solnedgangstid kører vi ad Vejen 
fra Tybjerglille Bakker til Ty-
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bjerg. Den nedgaaende Sols 
Straaler flammer i blanke Vin
duer. Folk tager hjem fra det 
travle Markarbejde med Roerne.

»Landsoldaten«.
Til Venstre for Vejen lidt inde 

ligger et lille hvidt Hus. Her 
levede til sin høje Alderdom — 
han blev over 90 Aar, og han 
holdt sig rask til det sidste — 
»Landsoldaten«, den Veteran fra 
1848, der havde staaet Model til 
Bissens Landsoldat i Fredericia. 
Han hed Chr. Christiansen. 
Og hans Samtidige fra hans se
nere Leveaar bevarer et Billede 
af den gamle hvidhaarede Mand, 
der sad under Kastanien udenfor 
Huset paa solvarme Dage.

Hans Livs ejendommeligste 
Oplevelse som Tilgift paa Krigen 
blev hin Dag i 1849, da hans 
Premierløjtnant sagde til ham: 
»Gaa op til Bissen —!« Med Fo
den paa Mørseren blev Modellen 
af hans Legeme Sindbilledet paa 
Danmarks mest folkeyndede. 
evigt unge Type, »den tapre
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Landsoldat«. (Til Landsoldatens 
Hoved stod efter Overleveringen 
en Soldat fra Mullerup ved Sla
gelse Model.)

Efter Krigen slog Chr. Chri
stiansen sig ned i Tybjerglille 
Bakker. Han var Murer om Som
meren, Træskomager om Vin
teren.

Stille og i nøjsom Flid skred 
hans Dage. Da han i 1900 fejrede 
sit Guldbryllup, skænkede hans 
Sognefæller ham en Gengivelse 
af Landsoldaten. Han døde den 
15. Marts 1916, næsten 91 Aar gi.

I et andet lille Hus ved Vejen 
paa Hækkerup Grund boede 
Sadelmager Hans Hansen, 
Hækkerup, hvis Navn er godt 
kendt i Sydsjælland og det syd
lige Midtsjælland. Han var en 
ualmindelig vaagen politisk og 
almént interesseret Mand, der 
boede i Hækkerup fra 1866 til sin 
Død (April 1910). Som Kommu
nalmand var han særlig virksom 
for Skolesagen, og han har gjort 
et frugtbringende Arbejde for at 
forsyne Tybjerg Sogn med goda
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Skolebygninger. Politisk deltog 
han i Kampaarene stærkt i Ven
stres Arbejde. Paa sine gamle 
Dage sluttede han sig til Radi
kalismen; men Folk, der person
lig har kendt ham, erklærer, at 
han i Virkeligheden var en altfor 
positiv Natur til, at han i Læng
den vilde kunne have sluttet sig 
til det Parti.

Han gav i 1866 Stødet til Op
rettelsen af Tybjerg Læseselskab. 
Og den sidste Dag, han levede, 
aflagde han Bogsamlingen et Be
søg for at hente Bøger. Paa Vejen 
hjem — han var da saa mærket 
af sin Sygdom (en Hjertelidelse), 
at Lærer Nielsen fulgte ham — 
segnede han om kort fra sit Hjem. 
En Vogn bragte ham til dette. 
Læge tilkaldtes. Men faa Timer 
efter sov han hen.

I Hækkerup fødtes den Mand, 
der i 1848 blev Ringstedkredsens 
Repræsentant i den grundlov
givende Rigsforsamling, Parcel
list Lars Andersen Hæk
kerup i Vetterslev. Senere re-

6
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præsenterede han en Tid Næst- 
vedkredsen og var derefter Med
lem af Landstinget.

TYBJERGGAARDS 

MÆRKELIGSTE EJER.

For fra 125—150 Aar siden sad 
der paa Tybjerggaard en ejen
dommelig Mand.

Han blev vistnok noget over
vurderet af sin Samtid og en føl
gende Eftertid. Grundtvig bæver 
ham f. Ex. til Skyerne i sit Ind
ledningsdigt om ham i »Til Fæ
drenelandet« 1813. Han siger til 
Fædrelandet, idet ban revser dets 
Snæversyn:

»Du glemte mangen herlig Daad 
og Tunge,

Du drev den gamle Tyge fra sin 
Borg,

men at Du saa bar glemt den gæ
ve unge,

det maa din Søn med bitter Hjer
tesorg
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til Dig paa Sagatavlen skrive:
Det er en Synd, som Gud ej kan

tilgive,
før Du bodfærdig knæler paa 

hans Grav.«

Den »gæve unge« Tyge, paa 
hvis Grav Folket bodfærdigt skal 
knæle, er ingen anden end Tyge 
Rothe til Tybjerggaard, Ejer af 
G aarden og Godset fra ca. 1762 i 
ca. 30 Aar til sin Død 1792. Han er 
en af de mange Skikkelser, der i 
1700-Aarenes sidste bev. Halvdel 
øver en betydelig Indflydelse i 
vort Land. Men efter Grundtvigs 
Ord at dømme har han allerede 
en lille Snes Aar efter sin Død 
været ganske glemt.

Naar Grundtvig føler sig saa 
stærkt grebet af hans Person, 
skyldes det denForfattervirksom- 
hed, som T. Rothe havde udfolder. 
Grundtvig havde i 1812 fuldendt 
sin »Verdenskrønike«, og paa 
Grundtonen i dette Værk havde 
Tyge Rothes Hovedværk: »Kri
stendommens Virkning paa Fol
kenes Tilstand i Evropa« (5 Bind) 
øvet en stærkt bestemmende Ind-

6*
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flydelse. Tyge Rothe har vistnok 
skrevet en meget væsentlig Del 
af dette Værk ude paa Tybjerg- 
gaard.
Tyge Rothe var nemlig omkring 

ved den Tid, da han skrev sit 
Kæmpeværk, gaaet ud af den 
»aktive Politik« — for at bruge et 
moderne Udtryk — og havde vist
nok fra da Bopæl paa Tybjerg- 
gaard.

Han, der var født 1731 i Randers 
som Søn af den tyskfødte Regi
mentskvartermester C. A. Rothe, 
havde i sine unge Aar studeret 
Theologi, Historie og Sprog først 
i Slagelse og Sorø og siden 
ved tyske, svejtsiske og fransKe 
Universiteter, for derefter i 1759 
at blive Professor i København. 
Samtidig havde han dog ogsaa 
beskæftiget sig med Tidens poli
tiske Spørgsmaal. Han havde 
kendt Reverdil og havde staaet i 
Forbindelse med den ældre Bern- 
storff der var indkaldt fra Han
nover og Minister her i Lan
det fra 1751—1770, da han styrte- 
tedes af Struensee.
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Ogsaa til denne den mærkelig
ste Statsmandstype Danmark har 
at opvise, havde han stærk Til
knytning. Exempelvis blev han af 
denne kaldet til at beklæde det af 
Struensee oprettede nye Over
præsident-Embede i Kobenhavn, 
som han dog kun indehavde halv
anden Maaned.

Allerede den Gang havde han 
i flere Aar ejet Tybjerggaard. I 
1761 havde nemlig den da 30-aari
ge Mand som ikke havde andre 
Midler end dem, der grundedes 
paa hans Lærerløn ved Universi
tetet, ægtet en af sin Tids rigeste 
og mest sympatiske unge Kø- 
benhavnerinder, Karen Bjørn. 
Og for hendes store Formue hav
de han købt Tybjerggaard, hvor 
han boede skiftevis med Ophold 
i sin Lejlighed i København.

Det vidner om et godt praktisk 
Blik, naar Tyge Rothe købte net
op Tybjerggaard. Det var en gam
mel historisk Gaard, dens Oprin
delse daterer sig helt fra Middel
alderen — den nævnes første 
Gang 1291 —, og ganske vist hav •
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de den ved Overgangen fra 
1600’erne til 1700’erne været en 
udpræget »Handelsgaard«, idet 
den i Tiden fra 1672 til 
1728 havde skiftet Ejere 
ikke mindre end 8 Gange.

Men den Mand der derefter 
havde købt den i 1735, var en af 
dem, der forstod sig paa de Ting, 
han havde med at gøre. Major 
Peder v. West var en af de 
fremragende Landbrugs-Refor
matorer for 200 Aar siden. For det 
første vovede han det store 
Spring fra Trevangsbrug, 
under hvilket hele Gaardens Om- 
raade var delt i 3 store Marker (2 
med Korn, 1 med Græs) til 
Vexelbrug med 6 Marker (3 
med Korn i 3 Aar, 3 med Græs i 
3 Aar); endvidere havde han ind
ført Kløveren som fast Udsæd 
i Græsmarken, noget for den Tid 
ganske enestaaende.

Og endelig havde han bygget en 
Staldbygning, om hvilken 
det i samtidige Beretninger hed
der at den var berømt over 
hele L a n de t. Dens Berøm-
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melse skrev sig ikke alene fra 
dens Størrelse, men særlig derfra, 
at Krybberne var bygget saaledes, 
at Kreaturerne ved Vintertid 
kunde vandesi Stalden. Ma
jor West var Raadgiver baade for 
sine Standsfæller og for det Of
fentlige ang. Landbrugsanliggen- 
derne.

Det har da været en ligefrem 
Mønstergaard Tyge Rotne 
overtog. At Major West havde 
faaet L«n for sit Arbejde, frem- 
gaar bl. a. ogsaa deraf, at G aar
den. som han selv havde givet 
26,000 Daler for, kunde han sælge 
til Rothe for 50,000 Daler.

Samtidig med at Rothe passeae 
sit nye Gods, som han omfattede 
med megen Interesse, havde han 
overtaget et Par offentlige Stillin
ger der dog nærmest var at be
tragte som Honnørposter (Vice- 
landsdommer og Kommitteret i 
General toldkamret).

Da han fratraadte Overpræsi- 
dertposten, var det kun for at 
overtage en ny og politisk sei 
langt betydningsfuldere Stilling i
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det ny oprettede Finanskol
legium (Finansministeriets Afde
ling for Landbosager, der den 
Gang ikke havde noget særligt 
Kollegium eller Ministerium).

Struensees Broder, Justitsraad 
S., der senere fulgte Broderen 
paa Skafottet, synes at have væ
ret stærkt medvirkende ved den
ne Ordning.

Tyge Rothe synes da at have 
været stærkt overbevist om, at det 
Struensee’ske System skulde ha 
ve en lang Fremtid for sig.

Men her havde han grebet fejl. 
En vis Evne til at staa paa en god 
Fod med de øjeblikkelige Magt
havere synes han at have haft. 
Under Frederik den Femte (1760) 
havde han saaledes afbrændt en 
rimet Kongerøgelse saa kraftig, at 
selv hin Tid, der ellers kunde 
døje en hel Del, gjorde ham til 
Latter. Nu da Struensee og hans 
Mænd, der havde været Tyge Ro- 
thes Velyndere, styrtede i Afgrun
den, sadlede han rask om og 
brugte de stærkeste Smædeord 
mod Struensee.



89

Men det gik alligevel ikke godt. 
Han blev sendt til det holstenske 
Amt Segeberg som Amtmand, en 
meget smuk Stilling, men allige
vel ikke noget for en Mand, der 
gerne vilde nær Begivenhedernes 
Midtpunkt. Og fra denne Stilling 
fik han sin Afsked Januar 1773 
og vendte tilbage til Tybjerg- 
gaard.

Fra den Tid lever han som 
Godsejer — dels paa Gaarden, 
dels i København — og som For
fatter. Og fra 1773—84 udgiver 
han det store Værk om Kristen
dommens Virkning paa Folkenes 
Tilstand det Værk, som 40 Aar 
efter inspirerer Grundtvig saa 
stærkt, samtidig med at han er 
ivrigt optaget af Landboforholde
ne paa sit Gods og dér ingenlunue 
glemmer sig selv.

Det Hoveri-Reglement, som han 
lader udarbejde i 1784 umiddel
bart før Landboreformerne er 
ingenlunde mildt. Det kan exem- 
pelvis i ingen Henseende i Mild
hed og Hensyntagen til Bønder
nes Interesse staa Maal med aer
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omtrent samtidig paa Skjolde
næsholm af Grevinde Danne- 
skiold-Laurvig gennemførte.

Selv om vi ikke har Ret til i 
nogen Maade at anlægge Nuti
dens Maalestok paa Datidens For
anstaltninger, saa forekommer 
det dog, at Tyge Rothes Hoveri
bestemmelser er strængere end 
he’t tilstedeligt for en Mand, aer 
opfatter sig selv og til en vis 
Grad maa opfattes som Sain- 
fundsreformator.

Men selv fandt han dem men
neskekærlige og den Omstændig
hed, at hans Navn nævnes med 
Anerkendelse (ogsaa mellem 
Landbrugs-Reformatorerne) gi
ver os et stærkt Indtryk af, hvor 
utaalelige Tilstandene maa have 
været, før man overhovedet gik 
til faste Regler for Hoveriet.

I 1786 udgav han et Værk om 
Danske Agerdyrkeres Kaar i 1783, 
sikkert skrevet med det for Øje 
at være vejledende for store 
Kredse. Han udmaler heri Old
tidens »OdeLsfrihed« i Modsæt
ning til Samtidens ringe Mening
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om Agerdyrkernes Kaar. Ri
meligvis har han ved Forbere
delsen til dette store Arbejde 
ogsaa tænkt paa at komme i Be
tragtning ved den store Landbo
kommission, der kom i de samme 
Aar. Men her blev han skuffet. 
Han blev ikke Medlem — enten 
det var fordi, Struensee-Støvet 
endnu hængte ved hans Støvler, 
eller fordi man fandt ham for — 
indviklet.

Det er nemlig Sagen at selv 
om Tyge Rothe utvivlsomt nød 
megen Anseelse for sin Lærdom 
cg for sin Evne til at skrive store 
Værker, saa trak man lidt paa 
Skuldrene af denne Lærdoms 
Form.

Den vittige Ceremonimester, 
den lærde Bogsamler, Gehejme- 
raad B. W. Luxdorph, Tyge Ro- 
thes lidt ældre Samtidige, sagde 
en Gang om Herren til Tybjerg- 
gaard:
»Rothe skriver virkelig et smukt 

Sprog. Dersom han blev oversat, 
skulde jeg sandfærdig læse ham.« 

Men paa alle Mennesker er der
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jo en Del at sige. Og har Grundt
vig sat ham for højt paa Piede
stalen, saa har Luxdorph gjort 
ham Uret.

Fra to andre berømte Samtidige 
har man overmaade interessante 
Bidrag til Karakteristik af den 
ejendommelige Naadigherre til 
Tybjerggaard.

Henrik S t e f f e n s har gæstet 
ham en Gang i hans Hjem og 
giver derfra følgende Skildring 
af T. Rothe:

»Jeg har aldrig set en gammel 
Mand, der saaledes imponerede 
mig ved et vist fornemt og tillige 
højst betydningsfuldt ved det 
første Øjekast strengt Udseende. 
De stærke Øjenbryn dækkede de 
endnu klare, hvasse Øjne Læber
ne var strengt lukkede, han syn
tes hensunken i dybe Eftertanker; 
jeg fandt ham i en grøn Silke
slobrok, der i vide Folder let om
hyllede ham, Hovedet var dæk
ket med en rød Fløjls Hue; han 
sad i en sirlig, blød Lænestol, 
foran ham laa Bøger og Papirer, 
men skønt bestemte til Brug,
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uden Spor af Uorden. Smukt ind
bundne Bøger stod ved alle Væg
ge; den høje lyse Stue var ele
gant, ja kostbart møbleret; han 
var et saadant Billede som fore
svævede mig, naar jeg saa Por
trætter af store Lærde foran de
res Værker.«

En af Tidens kendte Mænd> 
W. H. Fr. Abrahamsen, der var 
gift med en Rothe, uden at 
Slægtskabet iøvrigt er os bekendt, 
siger i et Mindeskrift om Tyge 
Rothe, at som han var agtet af 
alle, var han elsket af dem, der 
naaede til fortrolig Omgang med 
ham. Lærerige var hans Sam
taler for enhver, der gad under
vises underholdende var han vea 
den Gave, han havde, til altid at 
finde det, der interesserede andre. 
Skønt i hans sidste 20—30 Aar 
det Alvorlige var overvejende hos 
ham, var hans Samtaler dog tit 
muntre og vittige, men altid in
den for den fine og gode Smags 
Grænse.

Hans Ord kom oftest med 
en mageløs Fynd, og han havde
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en ejendommelig Evne til at ud
trykke sin Tanke med faa ma
lende Ord.

Disse to Skildringer giver i 
Forening et sjældent tiltalende 
Billede af en Personlighed, der 
lever et rigt indre Liv; og dette 
billede bekræftes af de S a 1 m e r, 
der endnu findes af ham i vor 
Salmebog.

Tyge Rothe som Salmedigter.
I Salmebog til Kirke- og Hus

andagt (1891) findes der tre Sal
mer af Tyge Rothe. I Salmebog- 
for Kirke og Hjem (1897) kun to. 
De to, der er bevarede i vor nu
værende Salmebag, er Nr. 62 
(Den mørke Nat svandt rolig 
hen), tidligere Nr. 75, forkortet 
med et Vers, og Nr. 579 (Stadig 
Kamp vort Liv maa være), tidli
gere Nr. 463, uforandret. Den, der 
er udeladt, er Nr. 317 i den gamle 
Salmebog:

De trodse hårdt imod Guds Ord, 
de Jesu Christi Fjender, 
de spotte den. som ærlig tror 
og Frelseren bekender;
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vel sørge maa vor Sjæl, 
de røve vil vort Held!
Ak, de Vildfarende, 
oplys dem, at de se,
Du var og deres Fader.

Salmen (fem Vers) er ikke be
tydelig; men den har — særlig 
dens første Vers — nogen Værdi 
for Bedømmelsen af hans reli
giøse Syn. Tyge Rothes Skildrer 
i Biogr. Lexikon betoner, at R. er 
afgjort Rationalist. Netop dette 
første Vers af Salmen nævner 
Frelseren paa en Maade, der gør, 
at man føler nogen Tvivl, om Ud
trykket »afgjort Rationalist« nu 
ogsaa dækker.

Den første af de endnu brugte 
Salmer er Kingo’sk i sin Tanke
gang og Rythme:

»Den mørke Nat svandt rolig hen, 
alt Herrens Sol for mig igen 
paa højen Himmel straaler, 
i Magt og Godhed lige stor, 
alvise Gud Du ved dit Ord 
os Tid og Stund tilmaaler.
Pris Dig, Tak Dig 
Fader, Herre, Dig til Ære 
vil jeg leve
vil jeg hver min Dag henleve.«
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Man tænke sig den gamle Herre 
staaende højt paa Terrassen i sin 
Have og seende ud over Land
skabet. Nattens Mørke er endt. 
Stormene, der bruste gennem Ha
ven derude, har lagt sig. Solen 
straaler paa højen Himmel:

Nu jeg i Jesu Christi Navn 
begynder Dagen, og til Gavn 
skal ogsaa den mig vorde.

Og som en Sum af sin Livser
faring udbryder han:

Stadig Kamp vort Liv maa være, 
varsomt her vi vandre maa 
da kun da med Sejers Ære 
vi vort Maal i Himlen naa, 
agt. o Kristen, det og vid 
Livet her er Prøvens Tid.
Farer hver paa Banen finder, 
salig den som overvinder.

Og atter her lyder hans Ord til 
Slut som en Bekendelse til Frel
seren, Jesus Christus:

O, jeg mig til ham hengiver, 
hans jeg er og hans jeg bliver.

Det vil være naturligt at lade 
vor Skildring af Tyge Rothe rin-
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de ud til Genlyden af hans Sal
mers Klokkeklang.

En ny Tid var ved at marsche- 
re frem hvor Skridtene skulde 
gøres større, end de havde været 
i de Rothe’ske Planer. Vel sag
tens derfor kunde man ikke bru 
ge den noget forsigtigere Rothe i 
Kronprins Frederiks store Land
bokommission.

Fra 1786 lever Rothe da tilba
getrukket i sit Hjem, omgivet af 
sin elskelige Hustru, Karen 
Bjørn, og sine Børn (Andreas 
Bjørn R. f. 1762, d. 1840; Carl 
Adolph R., f. 1767, d. 1830; 
C h r i s t i a n R. f. 1770, d. 1852), 
der alle blev Mænd, som naaede 
høje Stillinger i deres Land.

Nogen gammel Mand blev Ty
ge Rothe ikke. I Vinteren 1795 
havde han den store Sorg at mi
ste sin Hustru, og efter dette 
vandt han aldrig sin Legems- og 
Sjælsstyrke tilbage. Han blev, 
saavidt man skønner, hele denne 
Sommer boende i København el
ler paa Frederiksberg — Tybjerg- 
gaard havde han solgt til sin

7
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ældste Søn 1792. Han fordybede 
sig i Minderne om sin Elskede og 
udarbe jdede /et Skrift om hende 
og sin Moder: »Karen Bjørns 
Minde«.

Den samme Dag dette Skrift 
averteredes i Avisen, døde Tyge 
Rothe — den 19. December 1795.

Tybjerggaard gik hurtigt ud af 
Rothe-Slægtens Eje, idet Andreas 
Bjørn Rothe solgte Gaarden alle
rede i 1796 til en Dr. Tyge 
Bræstrup.

Men den Dag i Dag har Gaar
den sit Præg af den Skikkelse, 
der 1763 gav den dens Hovedbyg
ning, medens de svære Lade- og 
Staldbygnin. mod Øst med deres 
mægtige Bindingsværksbygnin
ger er ældre end Tyge Rothe, idet 
de utvivlsomt stammer fra Major 
Wests Tid.

En Efteraarsdag gaar jeg for 
første Gang gennem den gamle, 
parklignende Have, der slynger 
sig om den høje stejle Bakke, 
som danner Afslutningen paa
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Markerne Nord for, og paa hvil
ken Gaardens Hovedbygning lig
ger.

Der er saa stille i den gamie 
Park. Faa Mennesker har Ærin
de mellem Havens Træer. Vild
ænderne lever deres trygge Som
merliv mellem Sivene og Rø
rene; de rejser sig i kile
formede Fylkinger for at svin
ge sig bort over Træerne. 
Stærene holder en Sladder af 
Verden i Buskadserne; de fortæl
ler vel om Sommerens Oplevelser 
og lægger Rejseplanerne. Solen 
mod sin Nedgang over brede Mar
ker og bag stille Skove kaster 
gyldent Lys over gyldent, stærkt 
udtyndet Løv.

Fra den med Rækværk forsy
nede aabne fliselagte Veranda 
har man et vidt Udsyn over hele 
Omraadet.

Her kom han ud af sin Dør i 
den aarie Morgen, naar den mør
ke Nat var svundet roligt hen,

»alt Herrens Sol for mig igen 
paa højen Himmel straaler «

7*
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og naar han har kastet Blikket 
ud mod Syd og Øst, har hans 
Sjæl bølget af Taknemmelig
hed over alt det, Livet bragte 
ham:

Fader, Herre, Dig til Ære —«

Alt dette var jo hans og hans 
Hustrus. Side om Side har de 
staaet paa den smukke Høj i 
Sommermorgenstunden.

Blikket vandrer over Markerne 
til Skovene ved Bregentved, til 
Gisselfeld, til Nabogaarden As- 
sendrup, til de hvide Kirketaar- 
ne i Testrup, Haslev og Braaby. 
Mod Syd rejser sig Tybjerglille 
nøgne Banker med Galgebakkens 
mørke Kalot — Stedet, hvor 
Misdædere falder for Verdens 
Dom.

Mod Sydvest naa’r Øjets Blik til 
Herlufmagle og Stenskovens 
mørkegrønne Bræmme.

Et smukt og dejligt Omraade, 
hvor han paa sin Vis har været 
med til at skabe tryggere Vilkaar 
for sine Bønder — tryggere ogsaa
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i den Henseende at en Mand af 
hans milde Livsanskuelse har 
betinget et aabent Øre for beret
tigede Krav og Klager.

HVAD BONDEN MAATTE UDRETTE 
I HOVERITIDEN.

(Hoveri-Reglement af 11. Juni 
1784:)

De tilsvarende Bestemmelser i Hoveri- 
Reglementet af 20. Maj 1840 gengives 

i Parenthes til Slut i hver Udgang.

Hver Bonde paa Tybjerggaard 
Gods skal forrette:

1) 8 Pløjedage om Aaret og paa 
hver Dag pløje 1 Hovmaal. (8 
Pløjedage, 3 om Foraaret, 1 om 
Sommeren 4 om Efteraaret).

2) pløje 3 Skpr. Land i Skoven 
til Havre. Bruges ej alle 8 Pløje
dage, gør Bonden 3 Spanddage 
med Karl og Køresvend. For 
Harvning er han fritaget, hvis ik
ke Herremandens Bæster bliver 
syge; i saa Fald skal Bonden
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harve sit Hovmaal, men 
faar da 3 Mark for en Byglod, 2 
Mark for en Rug- eller Hvedelod 
og 1 Mark 8 Sk. for en Havrelod. 
— (Som 1784).

3) En Mark skal han tromle, 
naar det forlanges af ham. — 
(Som 1784).

4) Hanskalhøstealt hvad 
der gror paa den Mark, han har 
pløjet og ligesaa paa den Jord, 
der første Gang bringes 
under Plov i Hjørnemarken. 
(Han skal høste 5 Hovmaal).

Han skal ikke brække Jorden 
(d v. s. pløje første Gang), skal 
kun pløje til Vaarsæd. (Som 1784).

5) Hø til Baand udleveres ham. 
Forvansker han Baandene eller 
binder i Kornet, skal han betale 1 
Rdl. til Godsets Fattige. (Binde
foder udleveres til Baand, ingen 
Bødebestemmelser).

6) Han skal tilligemed de andre 
slaa Gaardens Enge, samt Græs
markerne, Haven og i Skoven. 
Raasø skal slaas to Gange. (Lig
nende Bestemmelser som 1784).

7) Gødningen skal Bønderne ud-
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bringe paa den sommerpløjede 
Jord. Udkørslen skal ske 2—3 
Uger efter, at Bønderne selv har 
saaet. Det øvrige af Møddingen 
udages om Efteraaret. (Lignende 
Bestemmelser som 1784).

8) Hver Bonde skal selv læsse 
og sprede det Møg han udager.

Under Møgagningen skal der 
anvises »Beed« (Græsningsplads) 
i Eng Mark eller Skov til Heste
ne. (Lignende Bestemmelser som 
1784).

9) Bonden skal gøre 2 Vinter
rejser og 2 Sommerrejser (til Kø
benhavn eller Køge). løvrigt 
fører de efterOmgang alt 
Kornet bort til Næstved, 
Ringsted eller Sorø eller lige saa 
langt fra Hovedgaarden.

Bonden leverer selv Sække. 
Hvad der spildes paa Vejen, beta
ler han. Et Læs er: Hvede og Ær
ter 3 Tdr., Rug 3V> Td., Byg 4 Tdr. 
Malt og Havre 5 Tdr. — (1840: 
Saa vidt fornødent, skal der aar- 
lig gøres 6 Rejser, 3 til Roskilde 
Holbæk eller Køge, 3 til Karre
bæksminde, Næstved eller Ring-
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sted. Endvidere: 1 Rejse til Kø
benhavn hvert andet Aar, 1 Rejse 
aarlig til Næstved efter Bygnings
materialer ell. lignende. Bompen
ge betales af Ejeren. Læssene 
bar samme Størrelse som før.)

10) Hver Bonde skal skære 10 
Læs Tørv, passe den, køre den 
hjem til Gaarden. Endvidere 2 
Læs til Deputeter til Aflevering i 
Tybjerg By efter Anvisning. 
(1840 Samme Ydelse, dog kun 10 
Læs i det Hele. 25 Snese Tørv pr. 
Læs; hver Tørv 10 T. 1. 5 T. br., 3 
Tom. tyk.)

11) Han skal skove h v a d F o r- 
pagteren anviser ham, 
skære det i Længde som Kæp
stokke. Kvaset samt Brænde skal 
han køre til Gaarden og aflæsse 
efter Anvisning (1840: 3 Læs a 1/3 
Favn skal præsteres.)

12) Han skal lukke Gærderne 
om Mark og Have — hver efter 
lige Maal —, opsætte nye Gærder 
eller Stengærder og forrette alt. 
hvad forefalder ved at skaffe 
Gærdsel eller Staver — s o m d e t 
befales ham. Nyt Gærde eller
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Skelgrøft skal han udføre Arbej
det ved efter Omgang. (1840: Visse 
Lempelser som Følge af en For
ordning af 1799.)

13) Han skal sammen med en 
Karl tærske en Dag om Ugr n 
fra han selv har indhøstet til 
Maj Maaneds Udgang. Falder en 
ugentlig Tærskedag paa en Hel
ligdag, skal den gøres i følgende 
Uge. Kommer han ej til rette Tid 
paa Laden, bliver strax en anden 
lejet paa hans Bekostning. Bliver 
han udover 2 Timer borte, skal 
lian tillige betale 1 Mk 8 Sk. til de 
Fattige. »Men fuld Karl skal han 
sende til Tærskning ej halv Knøs 
eller gammel svag Husmand«. Til 
at bære Kornet paa Loft skaffer 
Bonden Sække. Han medbringer 
selv Plejelstøj. Han giver hvert 
Aar forsvarligt Bud til Rensnin
gen. enten »en før Pige eller en 
rørig Kone.« Ladekarlens (d. e. 
Ladefogdens) Bud skal han lyde; 
gør han det ikke, koster det 2 
Mark. (1840: Lignende Bestem
melser, dog ingen om Arbejdsti
dens Længde.)
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14) Skel- og Vandgrøfter skal 
Bønderne ikke passe; dog skal 
de passe Hovedgrøften fra Tørve
mosen til Assendrup Skel. (Som 
1784).

15) Hvert Aar gør hver Bonde 
en Spanddag med Karl og Køre- 
svend til at køre Sten af Marker
ne. (Som 1784).

16) Bonden skal kline og rygge 
Gaardens Bygninger og vedlige
holde Gavlene. Materialet anvises. 
(Som 1784.)

17) Lade-, Korn-, Hø- og Tørve- 
husene renser han en Gang, Fæ-, 
Faare-, Hønse- og Svinehusene 2 
Gange. (Som 1784.)

18) Vandingerne renser han ef
ter Tilsigelse.

19) Korn. Hø og Halm flytter 
han, naar det forlanges.

20) Til at skovle Gaarden giver 
han hvert Aar en Karl.

21) Til at »pille Hvede« giver 
han hvert Aar en Dreng. (Klinten 
skal pilles af Hveden.)

22) Hør, Hamp etc. skal han 
pløje til og hjemkøre, ellers intet.
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Hoveriet til det personlige 
Herskab 1784:

Ordret hedder det:
»Foruden ovenstaaende 

egentlig til Forpagteren fal
dende Arbejde er Bondenplig
tig at forrette«:
1 Københavnsrejse hvert andet

Aar.
1 Køgerejse hvert andet Aar.
1 Næstved- eller Sorø-Rejse hvert

Aar.
Til Møg- og Jordagning yder 

Bonden aarlig 3 Spanddage med 
Karl og Køresvend, 4 Gangdage 
om Aaret med Karl og 6 Gangda
ge med Dreng eller Pige.

Hvis Ejeren flytter, gør hver 
Bonde 1 Rejse paa 8 Mil.

Hvis Forpagteren fratræder, gør 
Bonden en Rejse paa 4 Mil.

Hver Bonde fælder saver klø
ver og skover Vs Favn storslaget 
Brænde.

Til Skovning af Vindfælder gø
res 2 Spanddage med Karl og Kø
resvend.

Han sluffer Sten til 3 Favne
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Gærde og lægger dem efter Befa
ling.

Til at jævne Tørvemosen giver 
han en Gang om Aaret en Karl el
ler Dreng.

Han skal selv levere alle Vogne 
og Redskaber.

Straffene
for ikke at opfylde, hvad der er 
paalagt Bonden, er strænge.

Udeblivelse fra Hoveri efter Til
sigelse straffes — foruden at Er
statning skal ydes — 1. Gang med 
2 Rdl. i Mulkt 2. Gang med 4 
Rdl., 3. Gang med F æ s t e s For
brydelse og Straf med Fæst
ningsarbejde i visse Aar 
efter Sagens Omstændigheder.

Arbejdstiden
ved Hove var: fra 1. Oktbr. til 1. 
Februar fra Daggry til Solned
gang (4—5), i den øvrige Tid fra 
Kl. 6 Morgen til 7 Aften med 1 Ti
mes Hvile. Hø og Korn skal dog 
køres ind, saalænge der er 
Daglysning paa Himlen.
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Til Hoveriet regnedes ikke
Rejser i Kongens, Kirkens og Sko
lens Tjeneste, Arbejder ved Veje 
og Sluser i Hovmarken eller mel
lem Godsets Byer; ejheller hvad 
der maatte følge af Fællesskabets 
Ophævelse eller hvad der forefal
der ved afbrændte eller udflyttede 
Gaarde eller om Hovedgaarden 
skulde brænde eller om Kvægsy
ge skulde indtræffe o. s. v.

Uden nogen Afgang i 
Hoveriet skal Bønderne 
forrette alt saadant.

Ligeledes skal Bønderne uden 
Afkortning i Hoveriet hjælpe hin
anden, hvis en eller anden ikke 
kan overkomme Arbejdet hjem
me.

Hjelmsølille Bønder
faar den særlige Opgave at brin
ge Posten til Ringsted.

Orup Bønder
skal besørge Posten til Hoved
gaarden.

Herremandens »Byrde og Tvang«.
Det vidtløftige Hoveri-Regle-
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ment af 1784, som her er meget 
kort sammendraget, fylder ti tæt
skrevne store Sider og slutter 
med nogle »moralske« Betragtnin
ger bl. a. følgende:

»Som nu Tybjerggaards Ejer 
med dette Hoveri-Reglement har 
paalagt sig (!) adskillig Byrde og 
Tvang (!), alt i det Haab, at Bon
den, naar han vidste, hvad hans 
bestemte Pligt er, da med desmere 
Flid, Troskab og Ærekærhed 
skulde forestaa sit Arbejde, haa- 
de hjemme og ved Hovedgaarden 
......... o. s. v. saa paa det den vel
agte Bonde skal mindes om, at 
der herved er sket ham noget til 
gode, skal han som til en Ken
delse levere paa Hovedgaarden 
hvert Aar et forsvarligt Læs 
Langhalm, en Høne og en Snes 
Æg foruden den sædvan
lige L a md g i 1 d e.

Dette Aktstykke er undertegnet 
paa Tybjerggaard den 11. Juni 
1784 af Tyge Rothe.

Og 19. Juli s. A. meddeles, at 
Aktstykket er oplæst for samtlige
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Tybjerggaards Bønder og Genpart 
tilstillet hver af Byerne.

Dette Reglement gjaldt indtil 
1840, da det omstødtes ved Ken
delse af Præstø Amts Landvæ
senskommission den 20. Maj 1840 
og ved det kgl. Rentekammers 
Resolution af 16. April 1841.

Hoveri-Reglementet af 1840 be
stemte blandt andet foruden 
hvad foran er anført, at hvad der 
kunde fordres af

Hoveri i en Uge i 1840
og videre frem i Tiden var:

Pløjetiden: 2 Spanddage og 3 
Gangdage.

Møgagningstiden: 3 Spanddage 
og 6 Gangdage.

Hø- og Kornhøst 3 Spanddage 
og 8 Gangdage.

Andre Aarstider: 2 Spand- og 3 
Gangdage.

Men allerede den 23. November 
1842 fandt der for Tybjerg Her
reds Ret paa Næstved Raadstue 
et Møde Sted ved hvilket der fo
relagdes og godkendtes en ny 
Overenskomst, hvorefter
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alt Natural-Hoveri ophævedes
fra 1. Maj 1843 eller 1. Maj 1844 
med Undtagelse af Udkørsel af 
Gødning, 2 Rejser med Sæd (Læs
sene stiger med 1 Td.) 1 Køben
havnsrejse hvert 6. Aar, Klapjagt 
og — Arbejde ved Gaardens Op
bygning i Tilfælde af Ildsvaade.

Afløsning af det sidste Hoveri
kunde ske mod en Afgift af 3 
Rdl. Sølv for Møgagningen, 1 Rdl. 
24 Sk. Sølv for Karrebæksrejser
ne, Københavnsrejserne for 4 Rdl. 
Sølv og Klapjagterne for 1 Rigs
bankmark Sølv aarlig.

Den ny Overenskomst
er undertegnet paa Tybjerggaard 
den 19. Novbr. 1842 af Ejeren — 
P. F. Steinmann — og 7 Bymænd 
i Tybjerg, 10 i Hjelmsølille, 3 i 
Orup, 5 i Torpe 1 i Nygaarde og 
6 i Herluflille.

Af de 32 Underskrivere har de 
12 skrevet

»med ført Pen«,
d. v. s., at de ikke selv har kunnet 
skrive deres Navn.
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Fæstebrevet paa en Bondegaard 
ledsagedes af de hernævnte Reg
lementer. Ved Gaardens Overleve
ring til den ny Fæster optoges en 
Synsforretning, ved hvilken Fæ
sterens Interesse varetoges af to 
Bønder, Godsets af Godsforvalte
ren, og Fæsteren bekræftede ved 
sin Underskrift, at han godkendte 
Synsforretningen.

Den 21. Oktober 1840 overtog 
Hans Christensen, Tybjerg, en 
Gaard med 4 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. 
Hartkorn. Synsmændene er Sog
nefogderne Adolph Petersen i 
Herlufmagle og Jakob Jensen i 
Skullerup. Godsforvalteren er 
Høegh.

Til Gaarden hører 5 Heste (an
sat til Værdi fra 25 til 40 Rbd. 
Sølv, 2 Vogne, en Jærnplov, 2 
Jærnharver, 1 Rejseseletøj og 2 
Par Plovseler, alt til Værdi 237 
Rbd. Sølv.

H. Christensen skal i Afgift sva
re 6 Tdr. Byg i Landgilde (hvis 
Transport til Havn eller Lager 
han skal besørge) samt 1 Lam, 1 
Gaas 2 Høns og 1 Snes Æg. Ho-

8
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veriet skal forrettes efter Regle
mentet af 1784.

Hans Christensen kan ikke 
skrive, men maa have været en 
anset Mand, idet han — mod en 
aarlig Godtgørelse af et Læs 
Brænde — tilpligtes at være

Oldermand
for de andre fem hoveripligtige 
Bønder i Tybjerg By. Han skal 
modtage alle Ordrer paa Hoved- 
ga arden og bringe dem videre. 
Kan han ikke udføre Ombudet til 
Tilfredshed, kan han »entlediges« 
og han skal da aarlig udrede i 
forøget Landgilde 4 Rbd. Sølv.

EN RIGSDAGSMAND 
FRA TYBJERG SOGN.

Til Tybjerg Sogns Historie hø
rer ogsaa Skildringen af en Mand 
der — udgaaet fra Bondestanden 
— paa et ret tidligt Tidspunkt 
kommer til at indtage en frem
trædende Plads, ikke alene blandt 
sine Standsfæller i snævrere For
stand, men for det hele Land.
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Christen Christensen, 
Tybjerg, er et Navn, som den æl
dre og ældste Del af Slægten i 
Midtsjælland kender, og som hel
ler ikke Nutiden hør glemme. Om 
ham skrev den gamle Bondeskil
drer D. E. Rugaard ved hans Død, 
at han aldrig svigtede sine Væl
geres Tillid. Og gør man sig den 
Ulejlighed noget mere i Enkelt
heder at følge hans Livsbane, vil 
man se, at han i et afgørende Øje
blik djærvt tolkede Bondestan
dens Syn paa Øjeblikkets mest 
brændende Spørgsmaal.

Forrest blandt Underskriverne 
af Overenskomsten om Hoveriets 
delvise Afløsning paa Tybjerg- 
gaard (1842) staar Navnet Chri
sten Pedersen, skrevet med 
egen Haand.

Om ham hedder det, at han var 
en efter sin Tid kundskabsrig og 
tillige retskaffen og hæderlig 
Mand. Hans Hustru hed Birthe 
Christensdatter. Og deres ældste 
Søn, der er opkaldt efter Morfa
deren, er Christen Christensen,

8*
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der fødtes den 12. December 1822, 
konfirmeredes 1837 af Sogne
præst Tryde (med meget gade 
Kristendoms- og øvrige Skole
kundskaber) og den 24. Marts 
1845 ægtede Pigen Margrethe 
Christoffersdatter, ligeledes af 
Tybjerg.

Gamle Christen Pedersen var 
født 1780 og havde altsaa inden
for sit Livsløb oplevet de store 
Ændringer i Bondestandens Kaar. 
Da han i 1850 blev 70 Aar, over
drog han sin Fæstegaard (52 Tdr. 
Land, 4y2 Td. Hartk.) til sin Søn, 
og en Maaned senere afgik Chri
sten Pedersen ved Døden.-

Chr. Christensen er tidlig fra 
sit Hjem blevet præget af den 
Tids Bondevennetanker, Bestræ
belserne for kommunalt og (efter 
Tidens Begreb) politisk at gøre 
sig gældende til Held for Folket. 
Og at hans Sognefæller har set 
op til ham, fremgaar bl. a. deraf, 
at han allerede som 30-aarig væl
ges ind i Herlufmagle-Tybjerg 
Sogneforstanderskab.

Chr. Pedersen havde været Sog-
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nefoged, og allerede i 1856 ud- 
nævnte* Chr. Chr. til at beklæde 
baade Lægdsmands- og Sognefo
gedstillingen, og ligesom han — 
omtrent til sin Død — var Med
lem af Sogneforstand erskabet, 
blev han i 1859 valgt ind i Præstø 
Amtsraad.

Det afgørende Trin ud i den 
store Offentlighed foretog Chr. 
Christensen, da han i det bevæge
de Aar (1864) kort efter Dybbøls 
Fald under Vaabenstilstanden ef
terkom en Opfordring til at stille 
sig som frisindet Kandidat i 
Næstvedkredsen til Valget d. 7. Juni.

Næst vedkredsen var ganske 
vist repræsenteret af en Mand af 
den folkelige Retning, Gaardfæ- 
ster Jens Andersen, Skelby; 
men der var i Kredsen en Del 
Utilfredshed med ham. Jens An
dersen havde i 1858 erobret Kred 
sen fra dennes fleraarige Repræ
sentant, Ga ardfæster Jokumsen. 
Han var siden blevet genvalgt, 
idet han ved Valget i 1861 havde 
slaaet Hofjægermester Post, 
Broksø, med ca. 230 St.s Flertal.
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Chr. Christensen havde mange 
Betænkeligheder m. H. t. at lade 
sig opstille. Men disse lettedes 
ved Jens Andersens forstaaende 
Holdning. Paa selve Valgdagen 
udtalte J. Andersen, at han stille
de Vælgerne frit og udtalte sig 
anerkendende om sin Modkandi
dats Egenskaber. Chr. Christen
sen valgtes med 422 St., medens 
Jens Andersen fik 323 St. Han 
genvalgtes gentagne Gange.

Chr. Christensen havde allere
de fra sin første Opstilling stærk 
Tilknytning blandt Borgerskabet 
i Næstved By — det var ellers ik
ke paa den Tid almindeligt, at de 
bondevenlige Kandidater stod 
godt i Købstæderne —. Det er saa- 
ledes betegnende, at da han den 
21. Juli 1866 under 1. Behandling 
af den reviderede Grundlov tager 
Ordet for at begrunde sit Nej til 
denne Grundlov, gør han det bl. 
a. med de Ord, at han ligefrem er 
opfordret baade af Land- og Køb
stadboere — endda specielt 
af Købstadboerne — til at sige 
dette Nej.
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Chr Christensens Indlæg imod 
66-Forfatningen faldt med Fynd. 
Naar han alligevel under Debat
ten fik en hiaard Dyst at bestaa 
med Latteren i Folketinget o*g 
paa Tilhørerpladserne, skyldtes 
det en — for d e n Tid — noget for 
drastisk Udtalelse, idet han sag
de, at Bønderne ved at stemme 
for dette Forslag paa en Maade 
var ved at »skære Ris til sin egen 
Rumpe«.

Rigsdagstidenden paa den Tid 
havde endnu ikke aflagt at refe
rere Følgerne af saadanne For
talelser. Der staar, at denne Ud
talelse fremkaldte stærk latter 
fra Salen og Tilhørerpladsen. 
Begivenheden paataltes fra F o r- 
mandens Side — med Krav 
om mere passende Udtryk.

Chr. Christensen: Det 
glæder mig virkelig, at jeg har 
fremkaldt denne Latter hos Til
hørerne.

Formanden anmodede Tal. 
om at henvende sig til Forman
den, ikke til Tilhørerne.

Christensen gav skarpt



120

igen. Naar det kan tillades Tilhø
rerne at afbryde en Taler ved en 
saadian Latter, maa man antage....

Formanden havde ikke 
kunnet skelne mellem Latteren 
fra Salen og fra Tilhørerpladserne 
men iøvrigt rmaatte Tilhørerne ik
ke afbryde Taleren.

Christensen: J«a, jeg maa 
da forlade dette Punkt, siden 
der er en saadan Latter, at man 
ikke kan komme til at udtale sig.

Det lille Mellemspil har selv
følgelig kun Kuriositets-Betydning.

Chr. Christensens Tale er hvad 
Indholdet angaar, et fortræf
feligt Indlæg mod Beskæringen 
af Junigrundloven.

»Frederik den Syvende, Dan
marks folkekære Konge, skænke
de det danske Folk en fri konsti
tutionel Forfatning, hvorved han 
frigjorde og ligestillede os Snuaa- 
borgere med de andre Borgere i 
Staten, og nu at beskære og be
klippe en Del af disse Borgere for 
en Del af deres Ligeberettigelse 
med de andre Samfundsklasser 
kan jeg ikke være med til.«
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»Jeg tror, at Vedtagelsen af det
te Forslag er det Samme som at 
fremkalde Splid, Misundelse og 
Had mellem Borgerne.«

»Jeg tror ikke det med Grund 
kan siges, at vi har misbrugt Fri
heden, og dog vil man beklippe 
den for os.«

»Jeg udtalte bestemt paa Valg
dagen den 4. i forrige Maaned (d. 
4. Juni 1866, da C. C. var blevet 
valgt ved Kaaring), at jeg vil
de sige Nej, og dog blev jeg saa 
godt som enstemmigt valgt til 
Kredsens Repræsentant. Efter 
hvad jeg kunde skønne, var der 
kun tre, der stemte imod mig, 
hvoraf den ene var en Dreng paa 
17—18 Aar, men han havde alt- 
saa ingen Stemmeret. Jeg tror, at 
der heri ligger et Bevis for, at det 
ikke er rigtigt, naar man siger, 
at det er Købstæderne, der er 
misfornøjede med den nugælden
de Valglov til Landstinget.«

Grundlovskampen havde gjort 
det klart for Chr. Christensen 
som for mange andre af det folke-
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lige Frisinds Mænd, at nu var 
det nødvendigt, at der overalt i 
Landet oprettedes folkelige Bla
de. Og Chr. Christensen medvir
kede til, at ogsaa Næstved fik sit 
folkelige Blad.

I Næstved havde der en kort 
Tid i Trediverne været et ejen
dommeligt Blad — en Forløber 
for den frisindede Provinspresse, 
nemlig »Sjællandsposten« eller 
»Næstved Ugeblad«, stiftet af den 
senere saa berømte »Corsar«s Re
daktør og Digter Meir Aron Gold- 
schmidt. Men da den unge Gold- 
ßchmidt paa Grund af en Proces 
med Næstved Borgerrepræsen
tanter maatte opgive Virksomhe
den. tabte Bladet sin Betydning. 
1847 stiftede Bogtrykker A. P. 
Bang »Næstved Avis«, der imid
lertid nu gik med de Konservati
ve.

Arbejdet paa Oprettelsen af et 
folkeligt Dagblad førtes til et Re
sultat af tidligere Typograf ved 
»Næstved Avis«, C. V. Peter
sen, der med Støtte bl. a. af 
Kredsens Folketingsmand, den 6.
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Juli 1866 kunde udsende det før
ste Nurner af »Næstved Tidende« 
Sydsjællands Folkeblad, en poli
tisk og Avertissements-Avis.

Den 12. Oktober 1866 genvalg- 
teo Chr. Christensen (atter ved 
Kaaring), og hans Livsbane, og
saa politisk, syntes at ligge lys 
for ham. Men i Tiden derefter 
ramtes han af et haardt person
ligt Slag, idet hans ældste Søn, 
en haabefuld Yngling, bortkald
tes efter et langt smertefuldt Sy
geleje.

Sorgen kastede ham selv paa et 
haardt og langvarigt Sygeleje. 
Og efter disse to Tildragelser 
kom han aldrig ret til Kræfter 
igen.

Han, der oprindelig havde væ
ret en frisk og glad Natur, var 
efter de haarde Slag blevet en 
tavs og indesluttet Mand. Han gik 
stille med sin Lidelse. Den høje 
og velvoxne Mand med det milde 
og venlige Blik var vellidt blandt 
alle, ogsaa blandt sine Standsfæl
ler paa Tinge.
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Under Fæstesagens Behandling 
i 1868 gjorde det — skriver et 
Blad fra den Tid — et dybt Ind
tryk paa de Fleste, da han talte 
om den Ret, Loven af 1861 havde 
givet Godsejerne til at nedlægge 
hver 10. Bondegaard. Hans Fæ- 
drenegaard paa Tybjerg Gods 
var udset til at nedlægges ved 
Fæsteledighed. Denne Tanke 
smertede ham dybt, og han gav 
denne Smerte Udtryk i de Ord, 
at det Sted, hvor hans Vugge 
havde staaet, var indviet til Un
dergang, saa at Godsejerens 
Plov vilde trække sin Fure over 
de Steder, hvor hans Slægt hav
de levet og virket.

Om den Bitterhed, der fyldte 
ham ved Tanken om det, der sker, 
faar man et stærkt Indtryk 
ved at læse Slutningsudtalelsen: 
»Saa længe en enkelt lille Sam
fundsklasse har Ret til at snøre 
og binde en stor Samfundsklasse, 
saaledes at den har ondt ved at 
røre sig i social og politisk Hen
seende, er vi ikke fuldkommen 
frie.«
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Disse Ord, sammenholdt med 
hans Udtalelser om 66-Forfatnin- 
gen, giver os et klart Indtryk baa- 
de af hans Frihedskærlighed og 
.hans Troskab mod Slægten. Han 
har da i sin Person rummet nog
le af de smukkeste Træk i den 
sjællandske Bondes Karakter.

Den 16. November 1869 om For
middagen Kl. 10 hensov Chr. 
Christensen omgivet af sine Kæ
re (Hustru og tre Børn), og den 
24. November jordfæstedes han 
paa Tybjerg Kirkegaard.

Pressen, saaledes »Morgenpo
sten«, »Næstved Tidende«, »Aal
borg Stiftstidende« o. fl., bragte 
hans Gerning og Minde varme 
Ord.

Og ved Baaren, over hvilken 
Herlufmagle Vaabenbrødrefor- 
enings floromhængte Fane vaje
de, samledes et stort Følge fra 
Nær og Fjærn. Sognepræsten, Pa
stor Beyer (Fr. Bajers Fader) tal
te smukt baade i Sørgehuset og i 
Kirken, og Tybjerg Herreds Sog
nefogder bar hans Lig til Graven.

Hans Enke overlevede ham i
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næsten 30 Aar, idet hun først dø
de den 14. Februar 1898.

Frygten for Gaardens Udslet
telse gik dog kun delvis i Opfyl
delse. Halvdelen af dens Jord blev 
ganske vist lagt ind under Hoved- 
gaarden, og paa denne Del laa 
Chr. Christensens Gaard (i nuvæ
rende Raasø-Mark). Gaarden ned
brødes ; men Herregaardsplovens 
Furer kom aldrig til at trække 
sig over Gaardspladsen. En Del 
Bro- og Grundsten blev liggende, 
og det Hele beplantedes. Nu for
tæller en granbevoxet Plet, hvor 
Gaardens tidligere Plads var.

Naar Vinden suser gennem 
Granerne, fortæller den om et for
svundet Hjem, i hvilket der er 
tænkt mange Tanker om sin Tids 
Problemer.

En ny Gaard, som i sin Tid in
dehavdes af Chr. Christensens 
Svigersøn, senere afd. P. Hansen, 
Tybjerg, blev bygget Vest for 
Vejen til Hjelmsølille, og en Del 
af den under Herregaarden ind
lagte Jord blev senere købt tilbage.
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Nu hvisker Vestenvinden gen
nem Granerne i Plantagen paa 
den forsvundne Bondegaards 
Plads, og Højspændingslednin
gens traadtynde Stribe paa Aften
rødens Giar indtegner et nyt Bil
lede i Landets evigt foranderlige 
Træk.

En Efterskrift.

Hækkerup og Tybjerglille 
Bønder

gjorde i gamle Dage Hoveri til 
Assendrup. Fire Aar efter Stavns- 
baandets Løsning blev der ind- 
gaaet en Overenskomst (en saa- 
kaldet Hoveriforening) mellem 
Gisselfeldt Kloster som Ejer og 
Assendrup Hovbønder i Hække- 
rup, Tybjerglille og Spragelse an- 
gaaende Naturalhoveriet.

Man faar ved den Lejlighed at 
vide, at de hoverigørende Bønder 
i Hækkerup er Niels Stensen, 
Niels Hansen, Sten Hansen og 
Peder Iversen, medens de 8 Ty- 
bjerglille-Mænd er Christen Iver-
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sen, Anders Christensen, Chri
sten Larsen, Peder Rasmussen, 
Lars Olsen, Peder Christensen, 
Hans Christensen og Christoffer 
Christoffersen. Ikke én af disse 
Mænd har underskrevet med 
Navn.

Hver af disse Bønder havde 
hidtil haft at udføre efter Tilsi
gelse Hovarbejde af følgende Art:

Kornhøst ,
Høhøst,
Hegns Vedligeholdelse,
Vandgrøfters Oprensning,
Møgagning,
Vandsteders Rensning,
Tromling,
Tærskning,
Kornresnning,
Hæsses Flytning,
Skovning af Tømmer, af Bræn

de og af Kalkovns Brænde,
Tørveskæring og Hjemkøring,
Gødning at sammenskovle og 

gammel Halm at udføre i 
Møddingen,

Borg- og Ladegaardens Vedli
geholdelse,

Afhentning af Kalksten,
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Kornægter til Næstved, Køge, 
Ringsted, Præstø og Karre
bæksminde,

— ialt 50*4 Dage med Hestespand 
og 169V2 Gangdage samt 11 Plov
dage og3aarlige Københavnsrejser.

Tybjerglille Bønder bad ved 
Lejlighed om, at »de maatte være 
i Erindring,« hvis der maatte vi
se sig Mulighed for at faa lindret 
deres Hoveri, saaledes at de i Ste
det for den lange Vej til Hesede 
maatte nøjes med at yde hele de
res Hoveri til Assendrup.

Men allerede 10 Aar efter, nem
lig i 1801, er Bestræbelserne i 
Gang for at faa afløst en Del af 
Naturalhoveriet og Tiendeafgif
terne.

Og i Stedet for den hidtidige 
Hoveriordning vedtoges det da at 
betale 4 Rigsdaler pr. Td. Hart
korn om Aaret samt at gøre Ho
veri med 2 Spand- og 2 Gangdage 
ved Brændeskovning, do. do. ved 
Skovning af Savtømmer, 2 
Gangdage ved Ladegaardsbyg- 
gemes Vedligholdelse, 2 Spand- 
og 2 Gangdage ved Afhentning af

9
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Kalk i Faxe, endvidere Vedl’ge- 
holdelse af Hegnene og Beplant
ning af disse med levende Pil el
ler andre levende Planter. Ty- 
bjergllile Bønder paatog sig end
videre at foretage 2 Københavns- 
og 4 Køgerejser mod en Godtgø
relse af 6 Rigsdaler og 4 Mark.

Ved Restance havde Herskabet 
Ret til at lade denne inddrive og 
atter lade den gamle Hoveriord
ning træde i Kraft. Med Aars Op
sigelse kunde enhver Bonde iøv- 
rigt vende tilbage til den gamle 
Ordning.

Hækkerup Bønder blev ved den 
Lejlighed fritaget for at yde Kon
ge- og Kirketiende in natura mod 
i Stedet at betale 7 Mark pr. Td. 
Hartkorn.

Denne Overenskomst blev ind- 
gaaet under meget højtidelige 
Former, idet samtlige Bønder var 
til Stede og »fremstilledes« af 
Forvalteren. De fik Indholdet af 
Overenskomsten forelæst »og 
igentoge, at den saaledes af dem 
frivillig var indgaaet og under
skrevet«.
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Som Stokkemænd (d. e. Rets
vidner) var t:I Stede Niels Møller, 
Hans Christoffersen, Hans Ras- 
Rasmussen og Peder Hansen, alle 
af Tybjerg.

Tybjerg Sogns Indbyggertal
var: 1801: 616, 1834; 625, 1840: 
692, 1850: 718, 1860: 784, 1890: 865, 
1901: 865, 1916: 814.



TRÆK AF HERLUFMAGLE SOGNS 

HISTORIE.

Et Egnsskel.
Herlufmagle danner Skellet 

mellem Syd- og Midtsjælland. Og 
det er naturligt, at Hovedvejen 
er kommet til at gaa herigennem, 
og at allerede Christian den An
den har lagt en Kro her.

Nord herfor aahner Landet sig, 
medens mod Svd Sydsjællands 
Skovnatur er den fremherskende. 
Fensmark er typisk sydsjæl
landsk. Maaske er det ogsaa Chr. 
Winthers Digte, der gør, at det 
synes os saa.

Hvor Fensmark hæver sit Kirketelt 

med den røde Top imod Sky 

og smiler over til Gisselfeld 

og til Vester-Egede By ... .
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Midtsjælland er mere aabent 
for alle Vinde.

Og naar vi fra Herlufmagle 
kører mod Nord, naa’r vi ved 
Buske Højdepunktet — et Parti 
af den Aas, der maaske har væ
ret med til at give Tybjerg Her
red Navn. Heroppe fra Buske ser 
vi langt ind i Midtsjælland.

Her kan vi tænke os, at vore 
første Forfædre, kommende Syd- 
østfra, har gjort Holdt og orien
teret sig.

Vor udmærkede Forsker af 
Oldtidsbebyggelsen, H. V. Clau
sen, har jo nemlig fastslaaet, at 
Sjællands Bebyggelse har fore- 
gaaet stødvis, bygdevis.

Visse store Omraader af Skov
lysninger og stemfyldte Marker 
har givet Plads for den første Be
byggelse.

Midtsjællandsbygden 
strækker sig fra Herlufmagle i 
Syd til det tætte Skovbælte om
kring Skjoldenæsholm, dette 
Skovbælte, der rummer Sjæl
lands højeste Punkt.
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Den sydligste Del af Midtsjæl- 
landsbygden gennemstrømmes af 
Susaaen, Sjællands største Aa, 
langs hvis Bredder vore ældste 
Forfædre tidligt har fæstet Bo, 
om end de efter alt at dømme 
med Forkærlighed har valgt do 
bedste Jorder først.

Høvdingen Helge.
Her i Nærheden af den nuv. 

By Herlufmagle har Høvdingen 
Helge rejst sin iræbygte Stor- 
gaard i Tider, for hvilke vi ikke 
véd Tal. Her har hans Trælle og 
Oxer i Forening dyrket Jorden. 
Her er den første sparsomme Sæd 
spiret af stenstrøet Fælled. Og 
da han døde, har hans Ætlinge 
delt hans efterladte Gods — hans 
»Lev« — og deraf er Navnet 
Helgelev, saaledos som Nav
net Herlufmagle skrives i de æld
ste Middelalderdokumenter — 
opstaaet.

Helgelev er senere gennem Ti
derne blevet afslebet til Helle- 
lev. Siden, da Navnet Herluf
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Trolle gav Herlufsholm Navn, 
har Omdannelsen fundet Sted. 
Og det større Helgelev har faaet 
Navnet Herlufmagle, det mindre 
Navnet Herluflille.

Mern længe før dette skete, har 
nye Omdannelser fundet Sted.

De Folk, der dannede Sam
boet Helgelev, er efterhaanden 
blevet for talrige til at finde 
Plads indenfor Omraadet.

En Nybygd fik Navnet H e 1 ge
le vi il le — senere Hellelille, 
nu Herluflille —, en anden, der 
fik Navn af den første Nybygger 
mod Vest, kom til at hedde 
Ravnstorp. Det blev langt 
senere i Tiden til Ravnstrup og 
en skønne Dag i Middelalderen 
blev Ravnstrup til en Borg (her
om siden).

Mens Aarhundrederne synker 
ned i Tidens uendelige Hav, lever 
Slægterne deres Liv.

»Slægt skal følge Slægters 
Gang —«. Og fra det mægtige 
Dyb, der har slugt Folkemillioner 
Led for Led, stiger der af og til
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en stille Røst fra en Sten, der er 
rejst paa en Høj over en afdød 
Stormand.

Nu staar der et stille »Hvil i 
Fred« paa vore Gravstene. En 
anden Tid har set lange svulstige 
Indskrifter paa Gravstenene.

Runernes Hilsen.
Me»n de ældste Gravsten, R u- 

nestenene, taler kort og fyn
digt.

I Aaret 1762 fan it man i Sand
by Kirke, nordligst i Tybjerg 
Herred en Runesten, hvis Ind
skrift lød:

Askel satte denne Sten 

efter sin Broder Tofa 

en meget brav Svend.

Ku»n to Navne! Askel og Tofa, 
det sidste vistnok det samme 
som det endnu kendte T h u e, 
det første det samme som 
Eskild, et Navn, som vi møder 
Gang paa Gang i vore gamle 
Navne: Eskildstrup i Ringsted 
Herred og to Eskildstrupper i 
Sorøegnen.
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To Brødre, hvoraf den sidst- 
levende hædrer den først afdøde 
med Betegnelsen: en brav 
Svend.

Det taler smukt om en god 
menneskelig Følelse, der altsaa 
har levet tidligt i vort Folk.

Men sammesteds — i Sandby 
Kirke — fandt man 1828 endnu 
en Runesten, der efter sit Finde
sted hører til Susaa-Afsnittet. 
Stenen var kun et Brudstykke, 
den var indsat i Muren som side- 
ordnet med andre anvendte 
Kampesten. Og den kan være 
kommet langvejs fra. Direktør 
Mackeprang har paavist en Stri
be af Kirkebygninger, der strakte 
sig fra Faxeegnen helt ind mod 
Sorø—Ringsted, og som alle i 
deres første Form er opført af 
Fax e kalk. Et Vidnesbyrd om, 
at man ikke for et lille Tusind 
Aar siden veg tilbage for store 
Anstrengelser, naar det gjaldt om 
at bygge Gudshuse.

Den stykrede Runesten, man 
fandt i Sandby Kirke 1828, og 
som vel havde siddet i Kirken i
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6—700 Aar, havde følgende Ind
skrift:

Sølve rejste denne Sten i Spalk- 

løse efter sin Fader Susur og 

gjorde denne Bro efter sin Broder 

Torils. Altid vil dette evigt le

vende Vidnesbyrd være sandt, 

som Sølve gjorde.

Om denne Sten er der Grund 
til at tro, at den har staaet i Her- 
lufmagle Sogn i ældgammel Tid.

Der findes nemlig ingen anden 
By i denne Del af Sjælland, hvis 
Navn kan minde om Spalkløse, 
end Spragelse. Spragelses 
gamle Navn er Sprakløse. 
Lydligheden er betydelig.

Og vi staar da overfor tre 
Mænds (eller maaske to Mænds 
og en Kvindes) Eftermæle, tre 
Mennesker, hvis Livsgerning har 
været knyttet til denne Del af 
vort Lad.

Sølve hædrer sin Fader, Susur, 
fordi det er Faderen — det er 
den skønne nordiske Slægtsærbø- 
dighed. Men hun (han) hædrer 
sin Broder Torils ved et Kul-
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turværk — Søl ve bygger 
B r o.

Runestenen, der staar ved 
Fjenneslev Kirke, fortæller ogsaa 
om en Mand, S a s u r, der byg
gede Bro, og man véd, hvor den 
Bro er.

Hvor Sølves Bro er, véd vt 
ikke. Men det har været Daad at 
bygge Broen. Og Broer har der 
været Brug for netop i Omegnen 
af Spragelse med de mange Mo
ser, der var langt vandrigere, før 
Kanalen kom.

Saaledes træder da Tybjerg 
Herreds og — muligvis — Her
lufmagle Omraades gamle Ind
byggere os i Møde, som Menne
sker, der hædrede deres bort- 
gangne Slægtninge som Menne
sker, der var med i Kulturarbej
det.

Men siden bliver der en lang 
Pause, hvor man intet hører om 
de bofaste Mænd i Herlufmagle 
Sogn.

Ordet Sogn er et ældgammelt 
oldnordisk Ord, og Sognedelingen
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er derfor ældgammel, muligvis 
ældre end den ældste kristne Tid.

Men om Folkene, der levede 
her, er der dyb Stilhed.

Men tier Folket, saa taler Ste
derne. Vi har hørt om Landsby
navnene. Men hver Plet — 
bogstavelig talt — a.f Danmarks 
Jord har Navne.

Hver Landsbys Mark var i Fæl
lesskabets Tid delt i tre Vange, 
henholdsvis besaaaet med Rug, 
med Byg eller Havre eller udlagt 
med Græs. Herlufmagle Sogns 
Byer er:

Hjul eb æk med Vangene: Ve- 
sterhøfd, Bøgeskovsmarken og 
Lillemarken.

Herlufmagle: Hestehave, Tofte
bjerg og Hovedskovsmarken.

H er 1u f 1 i 1 1 e (skrevet Helle
lille). Nørremarken, Østermar
ken, Lillemarken.

G j e 1 s t e d: Kirkehøjsmarken.
Stenskovsinarken(tredje ulæse
ligt).

Torpe: Østermarken, Sønder- 
kirkemarken og Nørremarken.
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Spragelse: Storebjergmarken,
Skovmarken og Højestens- 
marken.
Den gamle Herlufmagle By har 

ligget noget østligere; Forskyd
ning har fundet Sted med Lande
vejens Anlæggelse.

Byen har vistnok som Herre
dets største Landsby nydt An
seelse.

Christian dien Anden bestem
mer saaledes, at der skal være 
Domhus for Tidebjerg Her
red i H e 1 o f f — paa denne 
mærkelige Maade staves Navnet 
for 400 Aar siden.

Men om Usikkerheden i Stave- 
maaden i den Tid faar man iøv- 
rigt et klart Indtryk, naar man 
ser, at samme Konge bestemmer, 
at der mellem Ringsted og Næst
ved skal være*Kro i Helløfwe- 
m a g 1 e.

Hvem ejede Herlufmagle?
Om Byens Størrelse faar man 

et godt Begreb ved Opmaalingen 
og Boniteringen i 1682. da den 
tæller 22 Gaarde, alle liggende i
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Byen, dertil Præstegaarden, 3 
jordbrugende Husmænd og 14 
jordløse Husmænd, et for den Tid 
enestaaende stort Tal. Endelig 
var et lille Stykke Jord tillagt 
Vrangstrup Kirke.

Et Stykke Jord var her som i 
saa mange andre Byer udlagt til 
Byens Tyr — Datidens Grundlag 
for en Tyreforening.

Mere mærkeligt er det, at der i 
Herlufmagle i 1600-Aarene fand
tes et G i 1 d e h u s, svarende til 
Nutidens Forsamlingshus, et 
Sted, hvor Byens Folk samledes 
til festligt Samvær. Det har rime
ligvis været nødvendigt at have 
et saadant, fordi Byen var saa 
stor.

Vi har Navnene paa de Bøn
der, der 1682 sad til Huse i Her
lufmagle By. Men det er tildels 
de samme Navne, man kender 
den Dag, de ender paa »sen« alle
sammen.

Ejerforholdet var mærkeligt. 
Den store By var delt mellem en 
Mængde forskellige Ejere; i 1682 
saaledes følgende Ejere:
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7 Gaarde ejedes af Kammerjun
ker v. Knuth.

4 — ejedes af Biskoppen i
København.

2 — ejedes af Holmegaard.
2 — var Ryttergods.
1 — laa til Ravnstrupgaard.
1 — laa til Snedingegaard.
1. — ejedes af en Magister

Bram.
1 — ejedes af Roskilde

Domkirke.
1 — ejedes af kgl. Bonde.
1 — laa til Kirken (Annex-

bonde).
1 — tilhørte Præsten Mag.

Ludvig.
1 — brugtes af And. Han

sen Degn.
Den Vrangstrup Kirke tilhøren

de Jord brugtes af en Husmand.
6 af Byens Husmænd hørte un

der Tybjerggaard, 2 Næsbyholm, 
1 Præstegaarden osv.

Tilnavn — Kendingsnavn.
Der var tre Rasmusser i 

Herlufmagle paa den Tid, og det
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har knebet med at kende dem 
fra hinanden.

Der var Hasmus Hansen Sko
mager og Rasmus Hansen Fynbo 
og saa var der Rasmus Rasmus
sen.

Rasmus Hansen Fynbo var 
sikkert født i Byen og saaledes 
Sjællænder; thi vi véd, at i 16£4 
var der en Hans Rasmussen 
Fynbo i Herlufmagle, og hans 
Søn har beholdt Fynbonavnet 
som Kendingsnavn.

Indehaveren af Gå-ard Nr. 1 i 
Herlufmagle hed i 1682 Ras
mus Skomager. Og hos ham 
begyndte den 24. August 1682 
Landmaalingen i Herlufmagle 
Sogn, Landmaaleren hed Jens Høy.

Og han sammen med sine Med
hjælpere og to Mænd fra Byen 
gik da ud over Markerne for at 
opmaale hver Mands Jordstykke.

Jens Høy og hans Medhjælpe
re, der skulde maale Herlufmagle 
ep, gik først ud i Hoved
skovsvangen, og her viser 
det sig, at Rasmus Skomager har 
Jord i
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1) Smedeageraasen,
2) Sønderhave-Aasen (hvis før

ste A&er iøvrigt var udlagt til 
Byens Tyr),

3) Vejrehornet (?).
Derimod har han ingen Agre i 

Sletteskovs- eller Øxebjergs-Aa
sen, men i

4) Hesselveds-Aasen,
5) og 6) Søskovs-Aasen (paa 2 

Steder),
7) og 8) i Hovedskovs-Aasen 

(paa 2 Steder),
9) i Borrevolds-Aasen v. Ravn

strup Sø (en anden Del af 
denne Aas hedder »Borre- 
vold ved Stengærdet«.)

10) i Hedager-Aasen, et vidt
strakt Omraade, der har talt 
ikke mindre end 99 Agre. 
Modsætningsvis har Hede
krogs-Aasen kun 4 Agre;

11) i Tjørnsagre-Aasen
12), 13) og 44) i Ovre-Røyle-Aas 

(tre Steder),
15) og 16) i »Bofboms«-Aas (2 

Steder); Aasen havde ialt 
117 Agre.

Paa lignende Vis har hver af
10
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Bymændene i hver Vang haft ec 
lignende Antal Jordstykker at 
dyrke. Det vil sige, at hver af 
Herlufmagles 17 Bønder har haft 
sin Jord fordelt paa 40—50 Steder 
i Bymarken.

Et ordentligt Optog har det væ
ret, naar de 17 drog af By med 
Oldermanden i Spidsen for at 
dyrke Jorden med de tunge Hjul
plove.

Udskiftningen.

Omkring 100 Aar efter den sto
re Matrikulering løstes Stavns- 
baandet og faa Aar efter skete 
det højst betydningsfulde, at 
hver Bonde fik sin egen Jord at 
bruge — Udskiftningen 
fandt Sted, og mange maatte 
flytte ud paa Udmarkerne.

Den første By, der udskiftedes 
i Herlufmagle Sogn, var T o r p e. 
Det var Tybjerggaards berømte 
Ejer, Tyge Rothe, der 1784 be
gærede dette. De fem Gaard- 
mænd, der fik deres Gaardes Til
liggende samlet, var:
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ca. 80 Tdr. L. 
ca. 85 Tdr. L. 
ca. 82 Tdr. L. 
ca. 84 Tdr. L. 
ca. 84 Tdr. L.

af Herlufmagle

Anders Knudsen 
Niels Rasmussen 
S Christophersen 
Rasmus Jensen 
Hans Jørgensen 

Udskiftningen
By synes at være foregaaet noget 
senere, men dog at være fuldendt 
1808. Paa den Tid talte Byen 68 
bosiddende jordbrugende Fami- 
liefædre, hvilket er nøjagtig det 
dobbelte Tal mod 1682, da der 
kun var 34 Familiefædre i Her
lufmagle By.

Omkring ved den Tid er de to 
nyere Herregaarde i Sognet — 
Frederikseg og Viborggaarden — 
opstaaede. Den første er vistnok 
oprettet af en Major Brette
ville, den anden af en Doktor 
Hammer, der omkring 1800 eje
de Jord forskellige Steder i Her
lufmagle Bymark.

Vordingborg Amts Bønder,
til hvilke Bønderne i Tybjerg 
Herred hørte, var allerede før 
Bondefrigørelsen kendte for ikke 
at være saa ringe i deres Næring.

10*
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Den berømte Skildrer af Dan
mark for ca. halvandet Hundre
de Aar siden, Præsten Erik Pon- 
tcppidan, skriver i 1767, at Bøn
derne i disse Egne have god Næ
ring af Fæavl eller allehaande 
ædelige Creaturers samt unge 
Hestes Tiltræk, særdeles i Vor
dingborg Amt, hvor Bønderne 
overgaar de fleste af deres Stand 
i Formue.

Dette gjaldt dog vistnok særlig 
Bønderne i den sydligste Del, 
hvor ogsaa Frugt- og Humleavl 
spillede en Rolle.

Det viede Sted, den onde Aare 
og det gamle Ravnstrup.

»Det viede Sted?«
Navnet V i bo r g g aard e n 

henleder Opmærksomheden paa 
et af de gamle Navne i Herluf- 
magle Vange. I Byens Fælled laa 
i 1682 en Aas kaldet Viborre- 
t y k k e n (»Tykke« betyder 
»Skov«). Navnet Viborg »kender«
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vi jo fra den jyske Købstad Op
rindelsen til, idet det gamle Navn 
er Vibjerg, det viede eller hellige 
Sted. Om Navnet Viborgtykken 
har Hentydning til et saadant 
gammelt Sted for hedensk Guds
dyrkelse skal lades usagt. Det er 
maaske ikke helt udelukket.

De gamle Agernavne paa Her- 
lufmagle Bymarker frembyder 
ellers ikke mange Særegenheder. 
I det foranstaaende er anført en 
Del af disse Navne.

»Den onde Aaie«.
De*t mest ejendommelige Navn 

er knyttet til Torpe Bymark, hvor 
det nordlige lavtliggende Om- 
raade kaldtes »den ond e 
Aare«; den strakte sig fra den 
sydøstlige Del af Torpe Bymark, 
gik mod Nord til Tybjerg Skel, 
bøjede derefter mod Vest, hvor 
den udvidede sig til Viermosen. 
1 det samme Afsnit laa ogsaa 
Torpe Løng og Bagløngen ind 
mod Orup Mark — Navne, der 
minder om tidligere Tiders Lyng- 
væxt i hine Egne. Om H e d a g e r
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og H e d e k r o g e n, der laa vest- 
ligst i Herlufmagle Bymark, har 
Tilknytning i samme Retning 
skal lades usagt.

Paa Ravnstrup Hovmark S. V. 
for Gaarden laa (Kortet 1808) en 
Række Skifter, der synes at tyde 
paa et vidtdrevet Aalefiskeri. Her 
laa:

Aalehøjsmarken,
Aalehøjs-Engen,
Aalekisten,
Sorte Mose.
Koldinghusmarken er et ufor

klarligt Navn.
Endelig laa N. f. Nygaarde 

nogle Agerskifter kaldet Ting
stykkerne, der muligvis skal 
sættes i Forbindelse med et æl
dre Tingsted, som har været 
holdt under aaben Himmel, ind
til Herredstingene som Følge af 
deres ofte urolige Karakter biev 
flyttet i Hus (fra gammel Tid 
havde de været holdt under 
aaben Himmel). Landevejsbroen 
benævnes endnu Tingbroen

De næststørste af Sognets Byer 
var Gelsted, der i 1682 havde
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12 Gaarde, og Spragelse, der 
havde 8 Gaarde.

Ravnstrup.
Tybjerg Herreds to ældste 

Herregaarde er Tybjerggaard og 
Ravnstrup. Og der knytter sig 
megen Historie til dem begge. 
Begge Borge er opstaaet i Mid
delalderens urolige Tider., Men 
medens Tybjerggaard er ombyg
get for ca. 150 Aar siden, er Ravn
strup en Middelalderborg, hvis 
svære røde Mure selv uden om
givende Grave har været i Stand 
til at modstaa et Anløb.

Dens Oprindelse er den Tid i 
Danmarks Historie, som Digteren 
har skildret saaledes:

»Ræven i Skoven 
og Ulven paa Hede,
Herrer vi havde af Himmelens

Vrede,
for Tyskerne reves om Dan

mark —«

Ulven paa Hede var den kul
lede Greve, Ræven i Skoven var 
Johan den Milde, en oplagt Ræve-
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pels, der snød sin godtroende og 
uduelige danske Halvbroder, 
Christoffer d. Anden, Sjælland og 
Lolland fra.

Omtrent paa den Tid er det nu
værende Ravnstrup blevet bygget.

Et ældre Ravnstrup?
Men det er muligt, at der har 

været et ældre Ravnstrup. 
I Matriklen af 1682 nævnes som 
anført en Aas, der hedder 
B o r g e v o 1 d ved Ravnstrup Sø. 
Og paa Kortet fra 1799, som er 
udarbejdet paa Universitetets 
Foranledning med den da fore- 
staaende Udskiftning af Univer
sitetsgods for Øje, findes Angivel
sen B o r g e v o 1 d paa den Plads, 
hvor Ravnstrup Hovmark danner 
en skarp Vinkel, ca. 1000 Al. N. V. 
for Luderup Sø.

Jeg véd ikke, om dette Navn 
endnu er bevaret, eller om der 
nogensinde er fundet Levninger 
af Murværk paa dette Sted. Sand
synligvis har den gamle Ravn
strup Landsby ligget paa 
dette Sted. Men siden har den ny
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9tore Gaard og Borg opslugt 
Byen. Og den ældste Borg er mu
ligvis gaaet til Grunde under en 
af de Hærgninger, som Sjælland 
maatte udstaa efter Valdemars- 
tiden. Vi behøver jo blot at min
des det vældige Slag, der paa 
Christoffer den Førstes Tid stod 
ved Næstved mellem det konge
tro sjællandske Bondeopbud og 
Roskilde Bispestols Hjælpere 
med Rugen-Fyrsten Jarimar den 
Anden i Spidsen. Hvidtfeldt an
giver i sin Krønike Tallet paa de 
Faldne til 10,000. Selv om det er 
overdrevet, har Nederlaget be
tydet en stærk Udtynding i 
Bondebefolkningen. Og man kan 
være forvisset om, at de nærme
st Egne har maattet føle de Sej
rendes Vælde.

Og ca. 100 Aar senere — den 26. 
August 1343 — slog de holsten
ske Grever en sjællandsk Hær 
ved Fladsaa Mølle i Nærheden af 
Na'stelsø
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Herremænd og Pokalsvingere 
paa Ravnstrup.

Ravnstrup har antagelig været 
det faste Punkt i Tybjerg Herred. 
I Skelby Mose skal der have væ
ret en ældre Borg, en K u r b o r g, 
et Vagtsted og Tilholdssted for 
Flygtninge i Urotider.

Daa.
Den første Herremand, hvis 

Navn vi træffer paa Ravnstrup, er 
Esbern Pedersen Krumpen. Men 
ellers er det den gamle Stor
mandsslægt D a a, der præger 
Ravnstrups Historie. Det er netop 
i disse Aar 500 Aar siden, at Daa- 
Navnet holdt sit Indtog her. D o- 
rete Niels Skaves sad Enke 
og ægtede Claus D a a. Der 
knytter sig ingen berømmelige 
Handlinger til Daaslægten. Det 
var en Herremandsslægt, der nød 
Livet og drak af Dunken, til Ti
der tog Del i krigerske og politi
ske Anliggender, men uden større 
Virkning.
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Der gaar mange Sagn om 
Havnstrup, men intet om Mod og 
Tapperhed. Borgen med fire otte
kantede Taarne har da nok sna
rest staaet som en Trusel for det 
omgivende Folk, ikke som et 
Skærm.

De drak godt.
Doretes Sønnesøn, Claus, var en 

Vildmand og Vindhas. Og da han 
en Gang, mens han var i Kongens 
Tjeneste som Page, lavede Gade- 
og Værtshusspektakler i Køben
havn, idømte Kongen — Chri
stian den Anden — hans Fader, 
Oluf Daa, saa haard en Bod (400 
Lod Sølv), at den Gamle var ved 
at tabe Vejret.

Carl Bernhard har digtet røren
de og tragisk om den Skæbne, der 
mødte Oluf Daa’s Enke, idet hun 
— naturligvis uden at vide det — 
trolovede sig med sin Søn. Hel
digvis passer dette ikke.

Kanniken Jep Heye.
Sønnen — Claus — tabte ikke 

sit Humør. 1550 — i den danske
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Adels højeste Glanstid — var der 
et Gilde paa Ravnstrup, i hvilket 
bl. a. Roskilde-Kanniken Jep 
Heye deltog. Og Claus Daa drak 
sin Gæst saa dundrende til i 
Mjød og Brændevin, at Kanniken, 
skønt han i Kuld, Storm og Regn 
blev kørt til Roskilde, endnu 
ved Ankomsten dertil var saa 
drukken, at alle Stadens Klok
kers Lyd ikke kunde vække ham.

Da Oldermændene fik Tugtelse.

Sønnen Oluf slægtede Forgæn
gerne paa. Da han som ung (1563) 
var Gæst hos Lensmanden paa 
Bergenhus sammen med Byens 
Oldermænd, pryglede han dem 
med sit Sværd og trak de ældre 
Herrer i Skægget.

Navnene Oluf og Claus skifter i 
Slægten i dens Velmagtstid. Den 
tredie Claus D a a blev Rigsad
miral i 30 Aars Krigen uden no
gensinde at have traadt en Skibs
planke. Det gik ogsaa derefter. 
Forøvrigt var han en Mand, der 
forstod at forøge sit eget Pund.
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Kraften sat til!
Men med hans Søn Chri

stian forsvinder Slægten fra 
Ravnstrup. Den mest berømte el
ler berygtede af Claus Daa’s Søn
ner var Valdemar Daa til Borre- 
by, om hvis vanvittige Guldma- 
geri H. C. Andersen har digtet sin 
stemningsfulde Fantasi: »Vinden 
fortæller om Valdemar Daa og 
hans Døtre«. Valdemar Daa satte 
Borreby til og Christian Daa sat
te Ravnstrup til. 1673 døde han i 
Fattigdom.

Den 14-aarige Arving.
Men en ny Roman slynger sig 

nu ind om Ravnstrup. Da Chri
stian Daa døde 1673, var Ravn
strup Gods splittet og pantsat 
Manden, der samlede det paany, 
var Anders Jespersen Eng- 
b e r g, siden v o n E., en dygtig og 
dreven Præstesøn fra Stubbekø
bing, der havde levet sin Barn
dom her paa Egnen som Skole
dreng paa Herlufsholm. Han var 
en af Christian den Femtes Ynd
linge og en Mand med mange
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Penge. Han døde 1690, og hans 
13-aarige Datter, der paa den Tid 
opholdt sig i Paris hos sin Mor
broder, Gesandten Meiercrone, 
blev nu Arving til Ravnstrup. 1 
det danske Gesandtskab var paa 
den Tid Dr. Hektor Gotfred 
M a s i u s Legationspræst. Han 
forstod sig ikke alene paa de 
himmelske Ting. Han ægtede den 
lille Godsejerdatter fra Ravnstrup 
og fik dermed det store Gods som 
Medgift. Allerede som 14-aarig — 
saaledes tillod den Tid det — fød
te hun en Søn. Siden døde hun i 
Barselseng. Og Dr. Gotfred ægte
de atter med Held en rig Køb
mandsenke fra Kalundborg. Sit 
Jordegods formerede han saale
des at han ved sin Død ejede God
serne Fuglebjerg, Førslev, Gun- 
derslev og Ravnstrup. Han er 
Stamfader til Slægten v.d. Maase.

Spøgelserne paa Ravnstrup.

Man har af det Foregaaende 
set, at Ravnstrups Historie rum-
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mer et rigt Stof til Folkedigt
ning.

Og i alle Haand'bøger staar der 
da ogsaa, at der er mange Spø
gelsehistorier om Ravnstrup.

De gamle Gaarde og de gamle 
Kirker var Spøgelsernes Tilholds
sted i svundne Tider.

Saa tidligt som i Aaret 1760 véd 
man, at det har været galt.

Landsdommer H o f f m a n n, 
der ejede Gaarden for ca. 170 Aar 
siden, havde hørt om en Skat, 
som skulde være nedgravet un
der ét af Borgens fire Taarne. Og 
han tog sig da for at nedrive al
le Taamene for at finde Skatten. 
Men for hvert Taarn, der faldt, 
spøgede det værre og værre paa 
Ravns trup. Da der kun var ét 
Taarn tilbage, kunde han ikke 
bjerge sig mere. Saa solgte han 
Herligheden til Eggert Chrf. 
K n u t h (1760), og derfor blev det 
fjerde og sidste Taarn bevaret.

(Nogle paastaar ganske vist, at 
der kun har været ét Hjøme- 
taarn, men vel et Par forsvund
ne Porttaarne.)
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Det indmurede Skelet.
Men noget galt paa Færde har 

der været paa Ravnstrup.
For i 50’erne i forrige Hun- 

dredaar blev der udgivet en 
Skildring af danske Herregaarde, 
forfattet af en Mand, der hed T. 
Becker. Og han har — fortæl
ler han i en Bog — ogsaa gæstet 
Ravnstrup. Det maa have været 
i Godsejer G. J. R. Grü ners 
Tid.

Godsejeren fortæller efter Af
tensbordet sin Gæst Historien, 
der gaar om Spøgeriet paa Borgen.

Et gammelt Værelse med afble- 
gede Tapeter, der bevægede sig i 
Mørket, var det særlig galt med.

Paa den lange Gang i øverste 
Etage var der ved enhver Lejlig
hed Pusleri. En Aften var der set 
en Række Skikkelser med flag
rende Haar. (Dette viste sig dog 
at være Pigernes Hør-Tene, der 
bevægedes af Vinden.)

I en Vinduesfordybning var 
fundet indmuret et Skelet. Efter 
Stillingen at dømme var Menne
sket blevet levende indmuret.
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Sagnet fortalte, at den indmu
rede Mand sikulde have været en 
Spion.

Da efter den ødelæggende Sven
skekrig Frederik den Tredie vil
de indføre Enevælden, forsamle
de der sig en Del Herremænd til 
Raadslagning paa Ravnstrup. En 
Mand af Kongens Parti overvære
de Forhandlingen skjult i Kami
nen, han blev imidlertid opdaget 
og dræbt paa Stedet, Liget skjult 
til dets Indemuring kunde finde 
Sted.

Beretningen er ganske usand
synlig og i ingen Maade historisk 
afhjeml et.

Ravnstrups Ejer paa den Tid1 
var den forgældede Christian 
Daa, der næppe drev Politik.

Men — der er dog det Ejen
dommelige ved hele Sagen, at en 
Daa, nemlig Oluf D a a til Hol- 
megaard i Fensmark Sogn (der 
var Halvbroder til Christian Daa) 
var en af de hidsigste Modistan
dere mod de kongelige Planer 
om Enevælde.

Denne Oluf Daa hørte til den
11
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CJlfeldtske Kreds og opponerede 
kraftigt mod Kongen. Ved en Lej
lighed skrev han endogsaa til 
ham: »Tag Dig i Agt, Perikles, 
Du hersker over frie Folk og har 
at gøre med Atheniensere.«

Men hans hele Historie gør det 
usandsynligt, at der har været 
nogen Tilknytning mellem ham 
og Halvbroderen paa Ravnstrup.

Da Forfatteren T. Becker den 
Aften, han gæstede Ravnstrup, 
begav sig op paa sit Værelse, 
fulgte hans Vært ham op.

— Der staar Manden, sagde 
Godsejeren.

— Hvilken? spurgte Forfatteren.
— Den Indmurede!
Muren havde en Tykkelse, saa 

tre Mand kunde begraves i den. 
Nu blev Becker kaad og udbrød:

— Kuk en Gang, hvor Du er!
Han fortæller: Der skete intet, 

men da vi kom op til mit Værel
se, hørte vi en Lyd, som der ka
stedes Hagl eller Smaasten ned 
paa os. Der var intet at se, men 
Jomfruen paa Gaarden havde 
hørt noget lignende.
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Ser man det! Noget Spiritisten 
har der altsaa været paa Ravn
strup saa sent som i 50’em-e i for
rige Hundredaar.

Men nu har Ravnstrup jævnlig 
skiftet Ejere, er blevet ombygget 
og moderniseret. Og nu er alle 
de gamle Spøgelser flygtede.

il*
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