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Materialet til bisse Meddelelser er iscer hentet fra
Gehejme- og Rentekammerarkiverne i Kobenhavn, fra
Godsarkioerne paa Holstein
borg og Gjerdrup, fra Arkioet
paa Rüde Thing og sra
gamle og nye Embedsboger
ved Proeste- og Skoleembedet
her samt endelig fra agrarhistoriske Studier af Kammerraad Christensen, Horsholm.

Egn af Sjcelland, hvori Hyllested Sogn
ligger, maa meget tidlig have vceret beboet, da der rundt om paa Markerne hyppigt
findes tildannede Baaben og Redstaber af Flint
og andre Stenarter. Gravhoje og andre Old
tidsminder vidner om det samme. Disse Minder
svinder mere og mere for den stigende Kultur;
men endnu et godt Stykke ind i det 19de Aar
hundrede lau der tcet udenfor Hyllested By en
moegtig Stenscetning, der var 130 Skridt lang
og i' deholdt fiere Hundrede storre og mindre
Stene, som nu er benyttede til Gcrrder,
Grund under Bygninger m. m. Flere Steder
paa Hyllested og Nabobyernes Marker har der
vceret og er til Dels endnu mindre Stenscetninger med Gravkamre, hvori Beboerne for
flere Tusinde Aar siden gemte deres afdode
Slcrgtninge og Venner. Je g har selv vceret
med til at undersoge saadanne Steder, og har
der fundet flere Stenknive og flebne Kiler samt
en meget raat tildannet og flet brcendt Krukke,
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der vel nok i sin Tid har indeholdt et Maal»
tid til den Afdode. Hvad det var for Mennefler, der foerdedes her i disse celdgamle Tider,
veed man ikke naget am; men det er ikke fandsynligt, at det er fra dem, vi nedstammer.
Med de Redskaber, som stad til de Menneflers Raadighed, kan de ikke have skaffet sig
Livets Fornodenheder ved Agerbrug. Kvoegavl
drev de Heller ikke; thi vore Oldgranflere er
ved deres Undersogelser kommen efter, at man
4 de «eldste Tider her i Landet ikke havde andre
Husdyr end Hunden, der ogsaa benyttedes til
Fode. Forst senere er de andre Husdyr kommen
til. M a n maa altsaa i hine fjerne Tider saa
godt som udelukkende have levet af Havets Dyr,
Dyrene i de ferfle Bande og Jagten i den
störe Urflov, hvor der var Overflodighed af
Bildt. Egnen var nemlig ikke den Gang som
nu aabne Marker, men bar et Skovdcekke, der
mest bestod af Naaletrceer. Derom vidner vore
Torvemoser, af hvilke man kan opgrave mangfoldige Fyvreftammer, som Stormen har fceldet.
Senere kom Ellen og Egen til, og sidst indvandrede fra Tystland Bogen, der gennem en
lang Kamp blev det herskende Trce i vore Skove,
fordi den giver mere Skygge og bedre taaler
Skygge end de andre Troeer.
Medens denne stilfoerdige Kamp i Skoven
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ftod paa, indvandrede her andre Mennesker i
Landet, som kendte Brugen af Metal, forst kun
Bronce og Guld; senere, omirent ved vor Tidsregnings Begyndelse, kom Jernet til. N u begyndte Kvcegavlen og Agerdyrkning at trives,
og Skoven maatte lidt ester lidt vige for Jld en
og Dksen. Jmidlertid blev der dog megei tilbage, langt mere end nu, hvad man kan slutte
af mange Stednavne her paa Egnen, der min
der om Skov, hvor Skov nu ikke findes, saasom: Bogelunde, Lundby, Hesselby, Boslunde
osv. Ogsaa i dette Sogn har vi Navne som
Ellemose og Lundebanken, stont her ikke er S por
af Skov.
Den oeldste Befolkning her i Landet var
omflakkende og boede i Trce- og Jordhytter
eller i Telle af Skind. D a Agerdyrkning blev
det vigtigste Erhverv, fik Menneflene her som
andre Steder faste Boliger, og forst nu blev
Jorden deres Ejendom. Besiddelsestagelsen stete
som ostest paa den Maade, at en Del Familier
flog sig sammen og afsatte saa stör en Bymark,
som de behovede til deres Underhold. B ar der
megen Skov paa Jorden, broendte man en Del
af den, lige som man i vore Dage saa oste har
gjort i Amerika. Bymarken deltes i mange
Stykker ester sin Godhed, og hoert af disse
Stykker deltes igen i lige saa mange Dele» som
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der var Familiefcedre. P a a den M aade fik hver
M and lige megen og lige god Jo rd , men med
den störe Ulempe, at den laa splittet i mange
Strim ler hele Bymarken rundt. F or end mere
at göre Vilkaarene lige for alle brugte man paa
ikke faa Steder at stifte Anparter hvert Aar.
Hver Ejendom indeholdt saa meget, som der
künde drives med en Plov og kaldtes et Boel.
Den dyrkedes i de oeldste Tider ved Troelle,
hvoraf man antager, at der i Regien fandtes
omtrent seks paa en Ejendom. Boelene blev i
lange Tider ikke delte ved Arv, da den oeldste
S on fik det hele. P a a vore Der dreves Jorden
paa den Maade, at Bymarken deltes i tre
Bange, hvoraf den ene dyrkedes med Rüg, den
anden med Baarsoed, og den tredie laa ud til
Gross. Her gik Byens samtlige Kreaturer lose
og vogtedes af foelles Hyrder. Det er jo let at
indse, at en saadan Driftsmaade umuliggjorde
et ordentligt Agerbrug; alligevel holdt den sig
i over Tusinde Aar til henimod Slutningen af
det 18de Aarhundrede.
P a a et Sted, som syntes bekoemt dertil,
byggede man saa Byen, den ene Bolig toet op
ad den anden. M an solle sig mest tryg ved at
bo toet sammen og oversaa Farerne ved Jld svaade, flont det var lütter Trorhuse, man opforte, uden Loft eller Skorstene.

Denne Egn maa fra forst af have vceret
meget tyndt befolket, hvilket kan flonnes deraf,
at Herredet er saa stört; det naaede oprindelig
fra Storeboelt til Susaaen; Delingen i Dsterog Bester-Flakkebjerg Herred er ikke 300 Aar
gammel. Herreds-Jnddelingen er en overmaade
gammel militoer Jndretning, og til et Herred
regnedes fra forst af en Kreds paa 120 Fa»
milier, som hver fluide stille en M and til Lan»
dets Forsnar. P a a disse 9 Koadratmile levede
altsaa 120 Familier, nu henimod 30,000 Men»
nefler. Der maa folgelig i Begyndelsen have
voeret langt imellem Byerne, og udenfor By»
markens Grcenser har der paa de fleste Steder
ligget störe herrelose Stroekninger, som enhver
künde tage af efter Behag
En saadan Stroekmng kaldte man en Ore.
Ved Opdyrkning fra en tilstodende By künde
der paa Oren efterhaanden opstaa en Hel ny
By, som da undertiden stk Navn af Oreby,
undertiden af Torp (isoer naar den var lille),
der tit forandredes til strup, drup eller rup og
danner Endelsen i ikke mindre end omtrent 30
Bynavne mellem Skelflor og Ncestved. Den nye
By stk ogsaa imellem samme Navn som den
celdre med Tilfojelse af „lille", medens Moder»
byen stk Tilfojelsen „magle", d e. stör.
De oprindelige Byer kaldte man Adelbyer
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«Her Hovedbyer, og Hyllested er vistnok en saa«
dan Adelby. For en Menneflealder sideu udtaltes Navnet af gamle Folk som Holsted. Hvad
Ordet betyder, eller hooraf det kommer, veed
jeg ikke, og Stednavne er selv for Folk, der
sysler meget med gamle Säger, overmaade
vanflelige at tyde, fordi man ikke har dem i
deres oprindelige Form. Navnet maa vel fra
forst af haoe antydet en eller anden Ejevdommelighed eller Beskaffenhed ved Stedet. Ordet
with, som i Flertallet bleo til withoe, betyder
oprindelig Skov, og dette Ord gik efterhaanden
over til — wethe — ethe — ed, som nu er
Slutningen paa Byens Navn. Hvorledes et
Stednaon i et ikke langt Tidsrum kan afkortes
og derved miste sin Betydning, har man Eksempel paa i Navnet Galager, som nu Kruges
om en udflyttet Gaard af Sonderjellinge. der
ligger ved Korsor—Noestved Landevej. G aar
den har heddet og ftulde hedde Galgeagergaarden. P a a denne G aards Mark har nemlig
tidligere staaet en Galge, hvori vel Herredsfogden, som en Tid boede i den noerliggende
Landsby Vemmelose, har hcrngt sine Tyve.
Fodstykkerne til denne Galge borttoges forst,
da Landevejen anlagdes noget op i det 19de
Aarhundrede.
Hyllested By ligger samlet omkring sin Kirke
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omtrent midt i Sognet, hvortil foruden Hyllested Hörer den Del af Sonderjellinge, som ligger
Syd for Byens Gade. Her er saaledes ingen
naturlig Grcrnse mod Nabosognet, hvad der er
paa de andre tre Sider ved mindre Bandlob.
Det ene af disse Bandlob kommer fra den störe
flade Strcekning, der kaldes Piberne, hvis overste
Lag nu bestaar af Toro, men som langt tilbage
dannede en laovanvet S o paa flere Hundrede
Td. Land. Overfladen af Sognet er temmelig
joevn, af Eng og Torvefloer findes her meget
lidt, men noesten hele Arealet er god Agerjord.
Storrelsen er 1883 Tdr. Land med 223 Tdr.
Hartkorn.
N aar Hyllested' og Sonderjellinge er bleven
grundlagte, er der flet ingen historifle Efterretninger om; det taber sig i et fuldstcendigt Morke.
Bi fejler imidlertid vist ikke ved at antage, at
Hyllested er langk over 1000 Aar gl. og noget
oeldre end Sonderjellinge. Der gaar mange
Hundrede Aar, inden man Hörer det allermindste
til dem eller deres Navne blot noevnes. Dertil
bidrager nu ogsaa den Omstoendighed, at her
aldrig har voeret nogen stör G aard i Sognet,
hvor en eller anden beromt M and künde have
boet og afsat fit Navn i Historien. B i maa
altsaa tcrnke os, at her gennem lange Tider
har leset en Del Bondefamilier, som i al Ube-
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moertethed dyrkede deres fra Foedrene aroede
Jo rd , og hvis smaa Anliggender afgjordes paa
Bystcevnel, hvortil Oldermanden tudede M «ndene samrnen med sit Horn. P a a Hatte Stosvne
vedtog man, naar man stulde begywde at saa
eller haste, naar ÄEvrrt stulde opgives (d. v. s.
naar Kreaturerne stulde gaa over hele Bymarlen ester Hast), hvorledes der stulde forholdÄ
med dem, der havde overtraadt Byens Videbrev m. m. Bidebrevet var en S la g s Pokrüvedtcegt, som Byen gav sig selv for at forebygge
Uenighod og Rettergang mellom Bymoendene for
mindre S ägers Skyld. Der oar sastsat Bader
for de begaaede Forseelser, hvllke Bader sore»
lsbig nvteredes paa Byens Koep (en stad Stok,
hvori man indfiar visse Moerker) og senere be
taltes til Oldermanden eller i NadsfaD af Ham
fremflaffedes ved Udpantning. M an hdkdt ogsaa i gamle Dage Sognestoevne paa Kirkegaavden am Sandagen ester Gudstjenesten, hvor
Proesten og Kirkevoergerne sagte at forlige de«,
der var bleven uenige.
Kun een Person var udelukket fra DeltagÄse
i Gade- og Sognestoevne; det var Ratteren,
som boede i en Udkant af Bymarken og afflyedes af alle andre. H an udfsrte forflellige
Arbejder, som ingen andre i de Tider vilde
give sig af med, sordi de ansaas for uosrlige,
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f.. Eks. at flaa og begrase felvdade Husdyr, at
behandle unge Handyr, at gaa Mestermandsn
tll Haande ved Heurettelser m m. N aar en
Bonds havde Brug for Rakkeren, gik ha» ud
ttt deunes Hus> men blev staaende noget derfra og gav sig ttl at raabe. Ratteren kom da
«d og modtog Befied. Ester at Han havde udfort sit Arbejde for Bonden, fik Han M ad ud
i an P ort ellev et audst saadant Sted. M adpoüen blev derester flaaet itu og kästet paa
Moddingen. Skeen kafledes paa Jlden, uden
at man rorte ved den. I Kirken havde Rakkeren
sin egen S to l allernederst. Han og Hans Kone
künde vel gaa til Alters, men bag efter andre
Folk; der bredtes da et Klcede over Kncefaldet,
for at dette ikke skulde besmittes, og de maatte
dritte af Alterbcrgerets hule Bund.

De oeldste Optsgnelfer om Hyllested, jeg har
truffet paa, er folgender
Kong Olufs Brev af 1376, hvorved Han
M om m er Arluf Jvarson noget Gods i Hylle
sted.
E t Brev om tte Gaarde i Hyllested, som en
Herr Ture Knudson skal have indlost 1377.
Jndforselsbreve fra 1449, hvorved Bisp Oluf
D aa indfores i to, Gaarde i Hyllested.
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Disse körte Oplysninger siger os en meget
vigtig Ting, nemlig den, at Bonderne (eller da
nogle af dem) den Gang havde mistet Ejendomsretten til deres Gaarde. Hvorledes dette
er gaaet til vides ikke, men man kan opstille
nogle Formodninger. Byen kan voere bleven
odelagt i den Tid, da vendiste Sorovere huserede her i Landet, hvorved Beboerne er blevne
forarmede og har maattet scrlge deres Ejendomsret. Det kan ogsaa voere foranlediget ved
den saakaldte „sorte Dod" 1349, hvorved en
stör Del af Befolkningen bortdode. J a , der
kan tcenkes og var paa de forstellige Steder
ogsaa forstellige Grunde til. at Selvejendom
blandt Bondestanden blev mere og mere sjoelden
og tilsidst noesten ganfle ophorte paa de ostlige
Oer hen imod Slutningen af det 16de Aar
hundrede.
De to Gaarde, som Bispeembedet fik 1449,
ejede det endnu ved Reformationen 1536, da
de tilligemed alt andet Bispegods inddroges
under Kronen. Köngen stoenkede saa igen disse
Gaarde — tilligemed noget andet Gods her
paa Egnen, der ogsaa havde tilhort Bispestolen —
til Universitetet, som i den nyere Tid har folgt
det til Arvefoeste. W ldre Folk kaldte for en
Mennestealder siden de Bonder, som boede i
Universitetsgaardene, „de hojlcrrde Bonder".
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Bispeembedet har da ogsaa her paa Egnen
ejet „Braadegaarden" med tilhorende Bondergods, der — efter at voere kommen under Kronen
— af Frederik den Anden bortbyttedes mod en
Herregaard, ni Bondergaarde og en Molle i
det nordlige Sjoelland til Niels Trolle, en Broder til Admiralen Herluf Trolle. Niels T rol
les Son, Borge, begyndte og Sonnesonnen
Niels fuldendte Opforelsen af en ny Gaard,
som efter Sloegten blev kaldet Trolholm. Den
var saa i Familiens Eje» indtil Anders Trolle
Aar 1707 folgte den til Baron Holstein paa
Fuirendal, som samme Aar lobte Snedinge med
Gods. hvortil hoNe en Gaard i Hyllested*).
Af alt det Gods, som Baron Holstein havde
sammenkobt, oprettedes den 1. J a n u a r 1708
Grevflabet Holsteinborg, og Hovedgaarden TrolHolm stk Grevflabets Navn. Bygningerne er
endnu de samme, som Trollerne opforte.
Det Magestifte, som foregik mellem Köngen
*) Hovedgaarden Fuirendal er opstaaet ved Nedloeggelsen af en By, der hed Bindinge, efter hoilken Sognet havde Navn Snedinge er ligeledes
for storste Delen opstaaet ved sammenlagt Bondejord. Dette er overhoredet Tilfwldet med vore
fleste Herregaarde, der fra fsrst af ikke var stört
anderledes end andre Gaarde; men i det iSde
Aarhundrede var mange Adelsmoend ivrige
Landmcend og dannede sig dersor större Gaarde.
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og Niels Trolle, stete, for a t A « M w kdnde
faa fit Gods i det nordligr Sjoellandsaiocket og
afrundet. F o r Reformationstiden fandtrs her
ingen samlede Godser i Landet, undtage» til
Dels Klostrenes, me» hvad en Adelsmmrd
ejede af Jordegods, laa meget oste spvrdt rundt
om i Riget. Dette havde som oste st» Oprdvdelse fra Deling ved Arv, hvorved man gjorda
sig Umage for, at alle stulde fle 8ge Rat, og
derfor fulgte den samme Regel, som foran vr
anfort ved Delingen af en Bymark; de» e »
kelte Aroings P a rt blev derfor lige faa splittet
som den enklte Bandes P a rt af Bymarken.
Ved gentagne Stifter gennem flere Skrgtledog
Giftermaal mellem forstellige Fannlier ttmde
Godsbestddelsen derfor sagtenS tmnme t i t a t se
broget ud. M en efter RefornmtwnSstde» og
indtil henimod Slutningen af det
Aar»
hundrede, gforde saavel Köngen — HM Gods
ogsaa laa svlittet — fom
fig llomM for
Mange af bisse er imidlertid igen foefoundne;
her paa Egnen kan onfores trr r Lystager, nu
nagle Bovdergaarde ander N oon af Lystagertorp. Biiisrra gaard t Tjustrup Sngi^. hvilken
Gaard horte ander «ntworflov, men urdlagdes i
Slutningen af det tSde Aarhmrdeede, hoorefter
Jorden uddelteS til nagle Bonde». Bollerupgaord, der var opstaaet ved Smmnenloigning af
Jord fra Bjerup og Bollmup
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at stank derös Bestddolser i fluttede Godser,

og deöf« stete der i dette Tidsrum en stör
Moengde Magestister. M an fulgte ved disse
den Regel, at det modtagne Gods skulde nojagtig stive smmne Jndtorgt §om det, man stille
stg « d . F or nt saa Bished om, at dette var
Alsteldet, blev alle Bandernes aarlige Idelser
Eandgildet) amflrevne tll R ü g og Byg, som
man kaldte Hartkorn (d. e. Haardt Korn i Modstvtniag til Havre, som man kaldte blodt Korn).
E t M sempel stell oplyse, hvorledes man bar
fig «8». Af en Gaard stulde der gives neden»
staaeüde Udelser, der omflreven i Hartkorn, blev:
Tdr.

4 8 ^ Skilling i Penge .
4 A>. D y g ...................
1 T d . H a v r e ...............
1 « a m . ..........................
4 G a a s ..........................
3 Hans ..........................
20 W g ..........................

Skpr.

Fdkr.

Alb.

1
,5
1
2
1

J a lt. .
Nu künde det ved en storre Byttehandel jo
let fle, at den ene 4part stkadstilligeTdr. Hatrkorn mere eyd deu anden; denne Forstel udjoeonede man da ved at Letale det overflydende
med en kontant Sum .
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Baade Sonderjellinge og Hyllested maatte i
bette Tidsrum oste stifte Ejer. Saaledes fik
Chr. den 4de 1614 flere Gaarde i Sonderjel
linge ved Mageflifte med J e n s Sparre til
Sparresholm i Prcesto Amt, imod at Köngen
gav Ham Vederlag i Noerheden af denn«
Gaard. Aar 1626 floder J e n s Bjcelke, Norges Kansler. en Gaard i Sonderjellinge til
Christian F riis paa Kragerup i Holboek Amt;
men efterhaanden kom Köngen ül at eje hele
Sonderjellinge, som derpaa solgtes ül Fuirendal i M arts 1723 og indlemmedes i Greostabet Holsteinborg, der har ejet det til Nutiden.
Hyllested har ooeret paa endnu flere Hcender. Nogle Aar efter Enevoldsmagtens J n d forelse ejede den bekendte Overjcegermester Hahn
13 Gaarde og 6 Hufe i Byen, som Han 1674
bortmagefliftede til Köngen mod Gods ved det
nuvoerende Joegerspris ved Jsefjorden. I
Magestiftebrevet bliver det nojagtigt angivet,
hvad hver Gaard svarer aarlig i Herflabsafgist. M stal anfore et Eksempel:
N r. 1. Peder Olufsen:
1 Pund Rüg,
2 Pund Byg,
3 Skilling grot,
1 Fodernod,
6 Tdr. Havre.
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P a a Sjcelland og alle de ostlige Der var
et Pund Rüg eller Hvede 20 Skp., et Pund
Byg 24 Skp., et Pund Havre 40 Skp.; men
Tonden deltes den Gang kun i 6 Skp. her paa
Sjcelland. En Skilling Grot svarede omtrent
tll 17 A re. E t Fodernod vil stge et Kreatur,
som Bonden flulde grcesse for Herflabet. Hoveri
ydedes ikke, da der ingen Hovedgaard var at
yde det til*).
I den noermeste Fremttd erhoervede Köngen
sig endnu 8 Gaarde og 7 Huse i Hyllested;
men jeg veed ikke, paa hvad M aade det stete.
Og saaledes var da hele Sognet blevet Krön»
gods paa 4 Gaarde ncer i Hyllested, som til»
horte Universitetet, Kirken og Snedinge (d. v.
s. Grevflabet). Kirken med sin Gaard tilhorte
ogsaa tidligere Köngen, men var gaaet over til
Trolholm og fulgte med ved Salzet af dette
til Baron Holstein. Dog havde Köngen for»
beholdt sig Tilbagekobsret, hvad Regeringen
ogsaa senere maa have benyttet sig af, da den
atter var Ejer af Kirken i Midten af det I8de
Aarhundrede.
Som Krongods indlemmedes Hyllested i
*) Af den gamle Regnemaade med Pund kommer
Udtrykket „at toerske til P u n d s", som man brugte
for om den, der toerflede for Kosten og en vis Del
af den udtoerflede Soed.
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Antvorskov Amt og fik Thingsted i Slagelse.
P a a dette og mange andre af Kronens Godser
blev Hoerens Rytteri lagt i Jndkvartering, og
det benceones derfor ofte Ryttergodset. Under
Kronen blev Afgiften til Herflabet omtrent som
den havde voeret for, ja, for flere Gaarde var
den endnu 66 Aar efter ganske den samme.
M en Sognet blev ikke loenge Krongods;
det er allerede anfort, at Sonderjellinge solgtes
til Fuirendal 1723, og i Aaret 1740 besterntes
det, at Stalen vilde scelge en Del af det lcengst
bortliggende Gods i Bordingborg og Antvor»
skov Distrister. Som en Folge heraf blev der
holdt Auktion i Slagelse den 8de J u n i s. A.
over 21 Gaarde og 12 Huse i Hyllested samt
16 Gaarde og 6 Huse i Vemmelose, ialt af
283 Tdr. 2 Skp. Hartkorn. Bed denne Auk
tion blev Sogneprcesten i Hyllested, Magister
Otto Ferslev, hojstbydende med 10 Rdl. Kurant
pr. Td. Hartkorn, hvilket svarer til omtrent
3 2 ^ Kr. Hoer af Gaardene kostede altsaa en
200 Kr., hvilket svarer til omtrent 60 Tdr.
Byg efter det Aars Kapitelstakst. Hele Kobe
summen var omtrent 9200 Kr.; en Trediedel
skulde udbetales straks, Resten blev indestaaende
mod P a n t i det folgte. Bed at udbetale lidt
over 3000 Kr. blev Prcesten saaledes Ejer af
ncesten to hele Byer. Han havde imidlertid vist
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ikke megen Gloede deraf, da Han som Godsejer
maatte fore flere Processer. Derfor blev Han
ogsaa snart ked af det og folgte det hele ved
Skode af 16de J a n u a r 1751 til Ejeren af Gjerdrup, Kancelliraad Sim on Borthus. Godsejervcerdigheden forvoldte Proesten en Proces
endnu öfter Salzet. En Gaard i Hyllested var
nemlig foestet dort til en Lojtnant Strambo,
der som andre Foestere stulde svare en vis aarlig Herfkabsafgift; men Hans Foestebrev havde
paa Bagfiden den Paategning, at künde Han
ikke betale, gjorde det Heller ikke videre. Godsforvalteren paa Gjerdrup vilde ikke lade sig noje
med det og beskyldte Prcesten for, at hau havde
givet Foestebrevet denne Paategning efter Godssalget. Han indfandt sig hos Stram bo og vilde
have Herstabsafgisten; men denne og Hans
Hustru stillede sig i Doren, Han med dragen
Sabel og hun med en Lkse, saa Forvalteren
fandt det rettest at fortrcekke.
Der blev nu fort Sag, men Udfaldet kender
jeg ikke, fordi Slutningen af Protokollen om
Sagen mangler.
Gjerdrup fliftede fire Gange Ejer i de paafolgende ni Aar, og Hyllested Bonder folgelig
lige saa ofte Herstab. Den sidste af disse
Ejere var Morten Qvistgaard, som Aar 1760
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kobte Lyngbygaard*) og Gerdrup Godser, der
foruden Hovedgaarden omfattede 91 Gaarde
og 66 Huse, deraf 21 Gaarde og 17 Huse i
Hyllested.
Det var en bedrovelig Forandring for
Hyllested Bonder at komme under Gjerdrup;
thi nu maatte de for forste Gang til at göre
Hoveri. Dette ydedes i Folge et gammelt
Fcestebrev med 1) at ploje og hoste 3 Tdr.
Land, 2) at flaa Gross paa 3 ^ Td. Land
Eng, rive og hjemkore Hoet, 3) at deltage i
Opsoettelsen af Hegn om Hovedgaardens M a r
ker om Foraaret, 4) at stcere, passe og hjem
kore til Hovedgaarden 16 Loes Torv, 6) at
udfore Toerskearbejde i 60 Dage, 6) at forrette
26 Gangdage og 26 Spanddage til forskellige
Arbejder ved Hovedgaarden, deriblandt at bort
köre Soeden. T il et Löss regnedes kun 4 Tdr.
uden Hensyn til Soedarten. Ester det samme
Foestebrev skulde der svares i aarlig Afgift 2
T dr. Rüg, 3 T dr. Byg, 2 Tdr. Havre, 1 Lam,
*) Da Svenflerne huserede her t Landet 1658, afbrwndte de to Byer paa denne Egn, Lyngby og
Hojstrup. Beboerne bjergede sig i Omegnen, saa
godt de künde, og Byerne blev ikke opferte mere.
Nabobyerne benyttede Jorden t lang Ttd, indtil
Ejeren af Gjerdrup kobte den og oprettede deraf
He regaarden Lyngbygaard
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1 Gaas, 2 Hons og 1 S n es A§g. Jndfoestning
er der ikke Tale om i Brevet og er der sjoeldent
Tale om i de Tider. Derimod er der i Forste
breve fra den Tid ikke sjoeldent Tale om, at
Herskabet paa en M aade maa give Jndfcestning
ved for egen Regning at ftaffe den nye M and
en Del Besoetning og Jnventarium samt Fodeog Saasord, da der oste manglede mere eller
mindre af, hvad der ftulde folge med Gaarden
ved Forstels Modtagelse, og den Fratroedende
eller Boet ikke künde tilsvare det, der i sin Tid
var modtaget.
Bescetningen ved den Gaard, Foestebrevet
lod paa, bestod af 10 Hefte, 1 Ko, 2 Sm aastude, 1 Kalo, 6 F aar, 6 Ungsvin og 3 Goes.
Blandt Hestene var en til 96 Kr. (den Gang
en meget hoj P ris), som Herskabet havde kobt.
Ovennoevnte Herskabsafgift er unoegtelig me
get billig; men det Hoveri var jo en forfoerdelig Plage og Tidsspilde. Bonderne i Hyllested
havde 1^2 M il til Arbejdsstedet ad Beje, som
den Gang det meste af Aaret var flette, saa
Hestene var forasede, naar de ankom til Ar
bejdsstedet, og saa bestod det udforte Dagvoerk
om For- og Efteraaret med 4 eller 6 Hefte, en
M and og en eller to Plovkorere kun den, at
man havde plojet 4 Skpr. Land eller om Vinteren i, at man havde kort 4 Tdr. Soed til

22
Korsor eller Slagelse, hvorfra mau forst kom
fildig hjem, for maafle nceste Dag at floebe tll
Gjerdrup igen.
Qvistgaard var foroorigt en dygüg M and,
som derfor ogsaa blev Medlem af den störe
Landbokommtssion, der nedsattes til at göre
Forflag til Reformer i Landboforholdene, flaut
man vidste, at Han var en Modstauder af saadanne Reformer; meu Regeringen vilde, at
Modstanderne ogsaa flulde have Adgang til at
udtale ftg. Denn« Kommission gav Stodet til
ncesten alle de störe og heldbringende Foraustaltninger, som flete i hint Tidsrum, ved hvilke
der ad fredelig og lovlig Bej foregik en Hel so
cial Omvoeltning i Danmark. Qvistgaard blev
dog en af de forste Moend i Landet, som gennemforte Udfliftningen paa deres Gods. Den
flete for Hyllesteds Bedkommende t787.
Hovedbestemmelserne i Udfliftningsloven af
1781 er i Korthed saaledes: N aar een eller
flere Ejere af en Byes Jo rd er forlanger Udfliftning, da flal denne finde Sted paa samtlige
Ejeres Bekostning. En Landmaaler opmaaler
da hele Bymarken og forfatter Kort over den.
N aar dette er flet, holder Amtmanden, Landvoesenskommisscererne, Landmaaleren og Ejerne
af Bymarken et Mode for at aftale en almindelig P la n til hele M ariens Udfliftning. E r
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Planen lagt, udncevner Retten nogle Gaardmoend eller andre Jordbrugere ttl at taksere de
enkelte Stykker. Denne Taksalion loegges til
Grvnd for Uddelingen af J o rd til hver enkelt
G aard, som stal have sin Anpart samlet i eet
eller to, hojst tre Stykker. De nodvendige Beje
lcrgges saa vidt muligt i Stellet mellem Lod
derne. T il Bygningshjcelp for de Gaarde, som
det blev nodvendigt at flytte ud paa den langst
bortliggende Jo rd , gao Staten fra 160—300
Kr. i Forhold til Storrelsen af Bygningerne,
og de Bonder, som blev tilbage i Byen, fluide
yde Korselshjoelp og Arbejdshjcrlp ved Opforelsen af Udflyttergaardene. Her — som de fleste
Steder — fik Husmcendene nogle Tdr. Land
tll Erstatning for den Grcesningsret paa Byens
Fcrlled, de hidtil haode hast.
Det er let at forstaa, at Udflistningen af
hele Landet oar et storartet, besvoerligt og bekosteligt Arbejde, som tilmed maatte give Anledning ttl mangfoldige Tvisttgheder. Vi vil
noevne blot eet Toistepunkt: hvem flulde flytte
ud? og hvem flulde blioe i Byen? M en denne
Foranstaltning har vceret til uendeligt Gaon
for Samfundet og har givet de fleste Egne af
Landet et gaafle andet lldseende. F or den Tid
laa der jo ingen Boliger paa Marken, da alle
boede samlede i en toet Klynge. Hegnene mellem
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Markerne fandtes Heller ikke; der var kun Hegn
mellem Bymark og Bymark, og det ikke en Gang
alle Vegne, da der flere Steder i Landet endog
var Foellesstab mellem Byer. P a a en Maade
var der for Resten noget storflaaet vedFcellesstabet, da Djet frit künde ooerflue störe Bidder,
og Kvceget i W oredsüden foerdes over hele
Bymarken. Det havde en Bonde i hin Tid
ogsaa en Folelse af, da Han udraabte: „Nu
kan mit Kooeg gaa over hele Hiropia."
Ester et virksomt Liv dode Morten Qvistgaard 1798, og Hans yngste S a n overtog Godset; men Han faldt som Oificer i Kogeflaget
1807 i en Alder af 32 Aar. Hans Enke giftede sig 7 Aar efter med Etatsraad Neergaard
til Gunderslevholm, som i Aaret 1816 folgte
Fcesterne i Hyllested deres Gaarde og Huse for
6000 Kr. pr. Gaard og fra 700 til 1200 Kr.
pr. Hus. Je g veed rigtignok ikke, om Kobe
summen var sat i Solo eller Sedler, hvilket
for Gaardenes Bedkommende gor en Forstel af
over 1000 Kr. Der blev stet intet udbetalt af
Kobesutnmen, som i flere Aar kun flulde forrentes med 3 pCt. Scrdpriserne .var i de ncermeste Aar for og efter Salget meget hoje, saa
jeg har Hort oeldre Folk sige, at det vilde have
vceret en let S a g for de fleste at udbetale en
stör Del af Kobesummen i de forste Aar; men
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det gjorde man ikke. S a a kom de umaadelig
lave Priser i Tyverne, som gjorde det umuligt
for Koberne at svare Renten, hvorfor mange
maatte gaa fra Gaarde og Hufe. Ejeren af
Gjerdrup nedsatte derfor i Begyndelsen afT rediverne Kobesummen til 3200 Kr. for en G aard
og gav ligeledes betydeligt Afslag paa Husene,
imod at alle Gaatdmoendene fluide indestaa for
hoerandre og ligesaa alle Husmcendene. Endda
künde ncesten ingen i flere Aar klare sig, saa
her var en saare daarlig Tilstand, der endmere
forvcerredes ved megen Sygdom og stör Dode>
lighed. Hyllestederne havde derfor i de Tider
et daarligt Lov paa sig for Vederheftighed, og
det var almindeligt ved Auktioner, at de ikke
stk Kredit.
Med de bedre Priser bedrede ogsaa Tilstanden sig efterhaanden; men der gik dog
mange Aar, for der künde voere Tale om at
sidde godt i det.
N aar Gaardfolk derfor i
Fyrrerne og hen i Halotredserne fluide have
Born gifte, ja, saa havde man ingen anden
Udoej, end at stykke Gaarden ud, hoilket der
for ogsaa er flet med mange. F or at saa en
ringe Fordel, byggede mange Gaardmcend i de
Aaringer et lille Hus paa deres Enghaveparter
ved Bjoerge Aa, hvor der nu findes en Koloni
af Smaafolk, af hvilke mange har ondt ved
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at bjcerge sig. Ved Udfliftningen gav man
Husmcendene Jo rd loengst bort mod H ove;
efterhaanden blev de kede af den lange Bej til
Jorden, og de fleste byggede sig Hus paa Lod
den; men de gam'e i Byen lod de staa og
lejede dem ud, hvorved her ogsaa er opstaaet
en Moengde Arbejderfamilier, saa vi nu har
flere Hcender, end der er Arbejde til ved Bintertide.
Her har tidligere voeret en Hestemolle i
Byen. hvorlil horte en Halo G aards J o r d ;
men den brcendte 1758 og blev ikke genopbygget. T il Bejrmollen har tidligere ikke Hort
Jo rd , og Mölleren boede i et Hus ncer ved
Skolen. Jorden lillagdes Mollen ved Udskift
ningen. Den solgtes Ire Gange i Aaret 1819
og kobtes sidste Gang af Grevflabet.
M edens alle de anforte Forandringer foregik i Hyllested, horte Sonderjellinge stadig til
Grevskabet Holsteinborg, hvorlil der soaredes
en overmaade lempelig Afgift og en Kobenhavnsrejse om Aaret. Hooeri ydedes ikke, men
i det Sted gaves der en billig Pengeafgift.
Udfliftningen af Byen foregik 1793.
I Halvtredserne begyndte Grevflabet efter
erhvervet Bevilling at bortscelge Godset. Nogle
af Fcesterne i Sonderjellinge kobte snart og fik
deres Gaarde overordentlig billigt; andre ven-
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tede for lcrnge og inaalte give langt mere, men
fik dem endda for godt Kob. De faa Gaarde,
Grevskabet ejede her i Byen, er ligeledes folgte
i de senere Aar, faa hele Sognet er nu Seloejendom faa ncer som Universitetets to Arvefoestegaarde i Hyllested.
Den eneste storre Gaard her i Sognet er
Appelsbjoerg med 142 Tdr. Land, som er opstaaet derved, at to Bondergaarde forenedes i
Folge Bevilling af 20de J u li 1794. F or Udskiftningen hed en Del af den Jo rd , Gaarden
har, Abildsbjcerg, hvoraf Gaardens Navn er
dannet. En Baron Rosenkrantz paa Krumme»
rupgaarden lobte Appelsbjoerg af Gjerdrup
1799 og folgte den igen til en Lojtnant Prytz
1802 for omtrent 15,000 Kr. Samme M and
lobte Aaret efter Kirken med en Gaard og et
P a r Hufe af Gyldenholm. Hvornaar GyldenHolm var bleven Ejer, veed jeg ikke. Over
Prytzs Hustru, som dode 1803 i en Alder af
21b/. Uar, er indsat en Tavle i Kirkens Taarnmur. Appelsbjcerg fliftede snart Ejer nogle
Gange og solgtes derpaa ved Auktion tilligemed
Kirken, dennes Gaard og to Hufe i 1822 til
Niels Gjersing paa Hesselbjoerggaard i Holbcek
Amt, og Han folgte igen faa Aar efter det hele
til Grevskabet. Dette foestede Gaarden ud et
P a r Gange og forpagtede den derpaa bort i 60
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Aar. D a Forpagteren dode. kokte Hans Enke
Gaarden af Grevskabet Aar 1874 for 70,000
Kr., men folgte den kort efter for 120,000 Kr.
Den nye Ejer byggede en Del paa Gaarden
og satte Jorden i en fortrinlig Stand. Bed
M andens Dod folgte Hans Enke Gaarden med
fuld Besceming og Jnventarium for 166,000
Kr., hvilket er 10 Gange saa meget, som G aar
den kostede nogle og 80 Aar tidligere. Tiderne
fkifter!

Hvor gammelt Hyllested er som Sogn eller
Menighed, veed jeg ikke; men det er vel nok
lige saa gammelt som Kristendommens almindelige Rodfcestelse her paa Egnen, altsaa henad
900 Aar. Det havde ved Reformationen og
endnu nogen Tid efter sin egen Prcest; men
saa blev det bestemt, at det skulde have Proest
sammen med (eller danne eet Pastorat med)
Venslov, som ogsaa hidtil havde Haft sin egen
Prcest, der boede i den Gaard, som ligger lige
Nord for Kirken. Foreningen skulde indtrcede,
naar den ene Prcest dode, og da Proesten her
blev den loengest levende, kom Prcesterne til at
bo i Hyllested, hvorimod Prcrstegaarden i Vens
lov blev tillagt Embedet som Anneksgaard.
Denne bortfcestedes til en Bonde, som svarede
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sit Landgilde til Proesten; men Aar 1782 overdrog Proesten Gaarden til Grevstabet imod en
ringe aarlig Afgift. Den folgende Proest var
meget misfornojet med denne Overdragelse, der
ikke künde omgores, da den havde kongelig
Stadfoestelse. Benslov var ellers ved Forenin
gen med Hyllested et meget storre Sogn end
nu, da det den Gang tillige omfattede det nuvorrende Holsteinborg Sogn med Undtagelse af
Bisserup, der horte til Fuirendal Sogn. Aar
1728 blev Holsteinborg Sogn oprettet, og Kapellet paa Holsteinborg stoenkedes af Grevstabet
til Sognekirke. F or Gudstjenestens Afholdelse
der stulde Grevstabet betale 200 Kr. og 16 Lces
Torv om Aaret; men det blev paalagt Sogneprcesten at holde Kapellan, da Han jo ikke hver
Sondag künde proedike i alle tre Kicker. Hol
steinborg havde endnu loenge ingen Kirkegaard,
men begravede sine Dode i Benslov. Saaledes
vedblev Sogneforholdene at voere, indtil det
1820 bestemtes, at naar Proesten afgik, stulde
Holsteinborg og Benslov udgore et Pastorat
for sig selv, og Hyllested have sin egen Prcest
lige som i gamle Dage. Dette traadte ogsaa
i Kraft 1828, men varede ikke loengere end til
1841, da alle tre Sogne alter forenedes med
to Proester i Hyllested lige som for Adstillelsen.
Ved Ledigheden i Proesteembedet stete 1863 den
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Forandring, at Kapellanen flyttede til Bisse«
rup, hvor der opfortes en Bolig til Ham paa
Embedets Bekostning.

Hvor mange Mennesker her langt tilbage i
Tiden har levet i Hyllested Sogn, er det umuligt at sige noget bestemt om, da man den Gang
ikke kendte til at holde Folketcelling. Den forste
holdtes her i Landet 1769; senere har der
vceret Toelling 1787, 1801, 1834; fra 1840
bliver Tcellingen regelmcessig, forst hvert 6te
Aar, senere hvert 10de. Den oeldste Angivelse,
jeg har set, hvoraf man kan danne sig en lidt
rimelig Formodning om Folketallet her, er fra
1667 i en gammel Herredsbog i Provstearkivet,
hvori det hedder om Hylksted Sogn, at det
har 25 Decimanter, d. v. s. Tiendeydere. Altsaa havde Sognet den Gang saa mange Jordbrugere foruden Proesten og Degnen (hvis her
var nogen saadan bosiddende), der var tiendefri. Hvor mange Familier her var den Gang,
som ikke drev Agerbrug og derfor Heller ikke
gav Tiende, kan man jo ikke vide; men det er
vist hojt regnet, naar man siger lige saa mange.
Her var vel altsaa for godt 300 Aar siden en
50 Familier i Sognet. En Familie bestaar i
vore Dage og gjorde vel lige saa den Gang i
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Gennemsmt af omtrent 6 Personer. E r dette
Skon nogenledes rigtigt, var her altsaa omtrent
260 Mennesker. Kirkeboger, hvorester man kan
optcrlle fodte og dode, er her for dette Sogn
fra 1635, lige saa for Benslov Sogn; men
disse Boger er for rt langt Tidsrum meget
kortfattede. AEgteviede indfores alene med Navn
uden Angivelse af Alder, Livsstilling eller Opholdssted. Begravede affoerdiges endnu kortere,
f. Eks. d. 29de J u n i Knud Nielsens Son, d.
7de August et Jydebarn, d. 3die Oktober dove
Mettes M and. Kun en eneste Gang har Prce»
sten anstrenget sig ved at indfore: 1672 d. 8 de
M aj dode gamle Morten Madsen, 1 1 7 ^ Aar
Med Aaret 1769 begynder en ny Kirkebog
for Hyllested Sogn, som er lidt bedre affattet.
Folger vi nu denne og de senere Boger faar
vi folgende T al for Fodte og Dode:
Fodte

D ode

O oeiskud

496 413
83
F ra 1761—1800.. . . .
—
1801— 1840 . . .
644 498
146
—
1 8 2 1 -1 8 8 0 ,. , 8 5 9
487
375
Overskudet var altsaa kun ringe i de forste
40 Aar, kun 2 Personer om Aaret; i de nceste
40 Aar 3', -, om Aaret, men i de sidste 40 Aar
ncesten 9 / , om Aaret. I Forhold til Folkemoengden var Dodeligheden langt storre i de
forste 40 Aar end senere, navnlig blandt Born.
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Saaledes dode her af Born 1766: 11 , 1767: 9,
1768: 6 , 1772: 11, 1775:11, 1776:6, 1777:10.
Her dode altsaa i disse 7 Aar 65 Born. Kirke
bogen angiver aldrig Dodsaarsagen; men vi
fejler neppe ved at antage, at den storste Del
af Bornene dode af Smaakopper, som for
Vakcinationens Jndforelse tit rasede med stör
Boldsomhed mellem Born. Dodeligheden var
her igen meget stör fra 1828 til Udgungen af
1833, j hvilke 6 Aar her dode 175 Mennester
(i 1829 alene 41) eller noesten en Trediedel
mod dem, der dode i de forste 40 Aar af det
19de Aarhundrede. Det var Koldfeber og en
ondartet Tyfus, som iscrr hoergede Befolkningen*).
Gamle Folk har fortalt mig meget om den
sorgelige Tilstand, som herstede her i disse Aar.
Blandt alle de dode fra 1769 til 1845, alt
saa i 85 Aar, var her kun en eneste Selvmorder, men siden har her voeret 10 , nemlig 8
*) Dodeligheden var meget stör over hele Landet i
disse Aar, ja, 1831 dode der endog flere end her
sodtes. Gründen hertil var den störe Moengde
Regn og Sne, der faldt. Rügen fordcervedes paa
Marken og kom fugtig i Hus. Brodel af den bleo
til en Dejgklump. For at forbedre det brugte man
oste at komme en gloende Graasten i Dejgen, naar
man lagde den om Astenen. Man blandede Byg,
SErter, ja endog Vtkker i Rügen. En meget gam
mel Bonde har fortalt mig, at man undertiden
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Mcend og 2 Kvinder, og 1 Kvinde er bleven
myrdet af sin M and. Det ene af disse Sein»
mord er et grufuldt Eksempel paa en ond
Samvittigheds ulidelige Kvaler hos et brodetynget Menneffe. TU det anforte M ord knytter
sig Omstcendigheder, der vidner om en ubegribelig Dumhed og Lettroenhed. M an kommer
til at tcenke paa Franstmandens (Voltceres)
Ord, at „det var den forste Skoelm, der traf
paa den forste Dosmer", hvilket S v a r Han
giver paa det opkastede Sporgsm aal: Hvem
var den forste, der anvendte overtroiske M idier?
Den myrdede Kone blev forst begravet som
Selvmorderfle; men der fremkom snart saa
mange mistige Omstcendigheder, som Forfatteren
af disse Linier bragte for Lyset, at M anden
blev arresteret og snart tilstod sin Forbrydelse,
hvorpaa Konen blev opgravet og obduceret af
Embedsloegerne. Morderen blev domt fra Livet,
men benaadedes mcd livsvarigt Tugthus. Han
maatte gaa barbenet ved Mejningen, fordi Soeben
mange Steder stob i Band, og for at den mejede
Sced künde ligge tort, maatte man flytte den fra
Renene til Ryggen af Agrene. Dette minder noget
om hoad der fortoelles fra Oluf Hungers Tid for
800 Aar siden. Naar man loeser denne Anmoerkning maa man huste paa, at den Gang bagte Folk
deres Brod hjemme, at Droening var ukendt, og
Udgroftning af Jorden meget ufuldkommen.
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gaar imidlertid nu frank og fri i Amerika, hvis
Han er levende.
Folketoellingerne har givet folgende Resultater:
1769 ) haves i det statistiske Kontor kun
1787 ^ amtvis, ikke sognevis.
1801 1 Familiernes Antal
343 Personer
457
—
1834 < kendes ikke.
1840
501
—
ligesaa.
672
—
1846
103 Familier
1850
611
—
112
—
1855
128
—
655
—
1860
137
680
—
1870
147
686
—
724
—
1880
163
—
Befolkningen voksede altsaa fra 1841—60
med 179 Personer, fra 1861—80 derimod kun
med 44 Det ses ogsaa af de sidfte Tcellinger,
at Familierne begynder at blive mindre; for
var en Familie (Husstand) omtrent 5 ^ Per
son, nu er den under 5. Dette kommer af, at
Tyendeklassen er mindre talrig end for, dels
paa Grund af Tjenernes Fordringsfuldhed.
dels paa Grund af, at Mastinerne nu i mange
Retninger trceder i Haandkraftens Sted. Mange
Arbejder, iscer af Kvindernes, udfores nu Heller
ikke mere i Hjemmet som for; der hverken brygges eller bages eller kjernes, kartes eller spindes.
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Mange Unge udvandrer desuden til Amerika
eller soger til deres Fordoerv Hovedstaden. Det
vil derfor nok vise sig, at Befolkningen vil aftage i mange Sogne. Hsrdyrkningen er snart
ophort her i Landet, et godt Bevis paa, hvorledes det er gaaet tilbage med Koindernes Husflid, fordi man nu ikke som for kloeder sig i de
solide hjemmelavede Tojer. M an kommer til at
toenke paa den fynfle Bondedigter M ads Han
sens „Klane" over Tiderne, naar Han siger:
„Aa noesten di Halle a' Pejerne goar
me' Gujl di Orerne stikker,
aa Bjejler i Nakke aa Blomster i Haar
a' dem, som di gjor i Butikker,
aa somme har Slow
paa Kjolt te Hoev
des Retnt de tar oe forflroekkele skjoov,
aa hoo' fla' vi faa
di U'givter fraa
som de forer me' sej? de' ka' jette fo'staa".

Det künde NU voere interessant at hore noget
ncermere om, hvorledes man har Haft det her i
Sognet i de fremfarne Tider, hvorom der endnu
ikke er meddelt ret meget i det foregaaende.
J e g ser mig imidlertid ikke i Stand til at gioe
Meddelelser lige fra seine Siedet loengere tilbage
end til ind i det 18de Aarhundrede. Der er nu
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ingen Grund til at antage, at Tilstanden her
var voerre eller bedre end i andre Egne af
Landet med lignende Natur. Hvad der altsaa
passer for saadanne Steder, maa vel ogsaa
passe her. Ved nu at gennemloese mangfoldige
Beretninger om tidligere Tiders Bilkaar og
Forhold, faar man et bestemt Jndtryk af, at
Tilstanden i Kalmarforeningens og til ind i
Christian den Fjerdes Regeringstid — altsaa
gennem det 16de og 16de Aarhundre har voeret
god. Boligerne var rigtignok saa tarvelige, at
der sjceldent fandtes Skorstene i Husene, og
langtfra altid Glasvinduer, kun Ruder af Bloereftind eller ovsproettede Tarme. Je g vil raade
dem, der vil have et klart Begreb om gamle
Dages Boliger. til at tage ud til Lyngby ved
Kobenhavn og se de gamle Bygninger. som er
flyttede dertil. Det er meget loererigt. Kloededragten var derimod forbunden med en vis
Luksus, og Foden var god og rigelig. M an
lceser nemlig, at Bonderne i de Tider som Festdragt var iforte Troje og Benklceder af lyst
Kloede med en rigelig Moengde Solvknapper,
der endog anvendtes paa Kvindernes Stromper. I det hele brpgtes en stör Moengde
Soloprydelser, hvoraf Livboeltet var den pragtfuldeste. Kander af Solo var Heller ikke sjoeldne.
Derimod havde man ingen Penge i Banker og

Sparekakasser; thi saadanne Jndretninger kendte
man ikke.
Bed Gilder gik det meget overdaadigt til;
man aad og drak til Umaadelighed, og det
gjorde baade Hoje og Laoe. Til daglig Brug
sultede man Heller ikke. Til 26 Tjenestefolk paa
Antvorskov brugtes saaledes iAaret 1609:80 Tdr.
Mel, 120 Tdr. M alt. 122 Skpr. Humle, 4 ^
Td. Smor, 108 Eider Flcesk, 123 Soinehoveder, 70 Svinerygge,
Okse, 244 Lam, 200
Goes, 2X Lcest 4 Tdr. Sild, 17 Tdr. Torfl,
5 Tdr. Kuller, 2 Tdr. Graahajer (et S lag s
meget störe Torsk), 2 Skpr. Sennep, 2 Tdr.
S alt og 10 Tdr. Gryn. Det var jo en ganfle
god Fortoering af 26 Mennester
Ester en
anden Beretning stk en Klosterjomfru til sit
Underhold mere end to Arbejdsmoend künde
fortoere. Det var den Gang som nu hos Bon
derne isoer saltede Sulevarer, man spiste, og et
Saltmadsfad stulde i Folge Skik indeholde ^
Eide Floefl,
Okse, '/i Lam. X G aas, en
Oksetunge og en Kodpolse. Herved maa man
dog vel moerke, at alle Husdyrene vare mindre
end nu. M an blev torstig efter al den Nydelse
af Saltmad og drak derfor ogsaa en Masse
Ol. 10 Potter om Dagen ansaas for en p as
sende Moengde til en M and.
Der blev ved
Gilder drukken en Del Mjod, men forst hen-
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imod Slutningen af bette Tidsrum kom Broendevin i Brug. Kaffe og The kendtes ikke. En
osterrigsk Minister var en Gang i bet 16de
Aarhundrede med til et Bondebryllup ved Ko«
benhavn, og Han forbausedes over den Overflodighed af M ad og Dl, Bonderne havde, og
over det, de künde spise og dritte saa vel som
over deres störe Goestfrihed.
Ester denne gode Tid kommer der et T ids
rum paa over halvandet Hundrede Aar, hvor
Tilstanden stedse blev ringere og ringere og
tilsidst helt elendig. Der var mange Grunde
til, at det blev saaledes. Forst var der Kristian
den 4des Deltagelse i Trediveaarskrigen, hvorved hele Halvoen oversvommedes af de grumme
Fjender, som laa der i 7 Fjerdingaar og „holdt
et soelsomt Hus, saa det svier til det Barn, i
Vuggen ligger", hvad en dalevende Proest har
opflrevet. S a a kom Krigene med Sverig, hvorved Riget tabte störe og vigtige Provinser og
aldeles forarmedes. Ester bisse Krige fulgte
vel en meget lang Fredstid, i hvilken Landet
burde vcere kommen til Krcefter igen, hvad dog
ikke blev Tilfoeldet, fordi Landboforholdene stedse
mere antog en Skikkelse, som var hojst fordcervelig for Sams»!-det. Den katholste Kirke ejede i
sin sidste Tid godt ' z af Landet, Kronen og
Abelen hver omtrent '/« og de „jordegne Bon
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der" godt '/?. Kirken var i Regien et mildt
Herflab („under Krumstaven er godt at bo",
siger et gammelt Ord); men med dette milde
Herflab var det nu forbi, da den storste Del
af Kirkegodset blev inddraget under Staten,
der nu kom til at eje ^ 5 af alt Jordegods.
Adelen fik ogsaa en P a rt af Kirkens Gods, og
ved en Mangfoldighed af Mageflifter mellem
Kronen og Adelen og mellem Adelen indbyrdes
dmnedes efterhaanden de samlede Godser.
Som foran sagt nedlagdes en Mcengde Bondergaarde for enten at banne nye Herregaarde
eller forstorre de celdre, og dermed blev man i
lang Tid ved, saa at der i Tiden fra 1660 til
henimod Slutningen af Aarhundredet forsvandt
flere Tusinde Bondergaarde i Landet. Med de
samlede Godser og de störe Herregaarde kom
Hoveriet forst rigtig i Gang i den Skikkelse,
hvori det blev til Plage og Fordcerv for Bon
den og tilsidst da for Herremanden med.
Til alt dette kom saa, at Landet i Midien
af det I8de Aarhundrede flere Gange blev
hjemsogt af stör Dodelighed mellem Husdyrene,
navnlig rasede den flrcekkelige Kooegpest her,
som i Aarene 1745—51 bortrev omtrent 2
Millioner Stykker Kvceg og i Aarene 1762 og 63
henved 250,000 Stykker. Hyllested Sogn blev
ogsaa hjemsogt af Pesten, og Byen blev en
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Gang afspoerret fra Omverdenen ved Soldater,
og det blev forbudt Beboerne at komme udenfor Byens Groenser, ja, de maatte ikke en Gang
komme til Mollen toet uden for Byen, men
maatte bringe deres Sced til det yderste Hus,
hvor Mölleren saa hentede den og igen bragte
den, naar den var malet.
Agerbruget stod i disse Tider saa lavt, at
man regnede 4 (men maatte ogsaa nojes med
1 ^ — 2 og 3 Fold) for det almindelige Hostudbytte. Deraf brugtes det ene Fold til S a a 
soed; Tienden og Landgildet tog ogsaa en Del,
saa Bonden havde kun lidt ril sig s>4o. Og hvad
var det saa for Soed? Noget jammerlig Tojeri.
M an rensede en Gang en Prooe og fandt, at
den indeholdt 38 pCt. Hejre, 32 pCt. daarlig
Rüg, 4 pCt. Klinte, 2 ^ pCt. TEcter, 2 pCt.
Havre, 2 pCt. Hved^, 1 pCt. Byg, 1 pCt. Vikker og 17' 8 pCt. Fejeflarn, Avner og Groesfro. P a a Grund af den ringe Host havde Bon
den gerne opspist, loenge for Hosten kom, og Han
havde intet at saa i Jorden om Foraaret.
Godsejeren maatte derfor i Foraarstiden oste
forstroekke med Fode- og Saasoed, som Bonden
saa fluide betale af noeste Aars Host. Det künde
Han mange Gange ikke, lige saa lidt som Han
künde lev re sin Afgift eller betale sine Skatter,
som Godsejeren da maatte udrede; thi Stalen
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holdt sig til Ham og ikke til Bonden. Der gik
tit flere Aar, uden Herflabet stk noget af en
Förster, hvis Restancer altsaa blev starre og
starre.

F or at scette mig ind i Tilstanden og faa
et klart Begreb om, hvorledes Folk her paa
Egnen var stillede, har jeg gennemgaaet Skifteprotokollerne for Trolholms Birk og Grevskabet
Holsteinborg fra Aar 1700 til 1739 samt en
Retsprotokol fra Holsteinborg Birk, og jeg skal
nu give Lceserne nogle Meddelelser efter disse
Bager i Forening med, hoad jeg af mange
andre Kilder har kunnet samle om Forholdene.
Jeg holder mig ikke alene til Hyllested Sogn,
da det jo er lige saa interessant og oplysende
at Haie noget fra Omegnen.
Skifterne paa Grevskabet foretoges i de Ti»
der ikke af Birkedommeren, men af Grevskabets
Forvalter, som madte i den afvade M ands eller
Kvindes Hjem med to Vurderingsmoend, som
fastsatte Bcerdien af alt. hoad der fandtes paa
Stedet. Den udfundne Voerdi kaldte man
„Boens Middel". Derefter gik man over til
„Boens Besocering", hvortil iscer horte tre P o 
ster: hoad der skulde vcere ved Fcestestedet af
Bescetning, Avlsredflaber, Fade» og Saasoed.
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Alt dette var Festeren overleveret af Herskabet
og dettes Ejendom, ikke Bondens. Den noeste
Post var ncesten altiv Restancer af Skalier og
Landgildet og Udscettelse paa Bygningerne. Som
tredie Post har man gerne den Lem, Tjenestefolkene havde til Gode. Anden Besvoering var
der sjceldent» naar undtages Bgravelsesomkostningerne; men deite var ogsaa mere end nok,
da der ncesten altid var Understud. Auktion
efter den Afdode holdt man meget sjceldent,
men den efterlevende Enkemand eller Enke beholdt, hoad der var, looede at opdrage Bornene og af yderste Formue efterhaanden at betale, hvad man formaaede af Restancer til Her
stabet og at forbedre Bygningerne Rede Penge
fandtes ncesten aldrig i Boet, og Tjenestefolkene
stk gerne deres tilgodehavende Len i Klcedningsstykker eller noget B ohave,«t P a r F a a r eller desl.
Ester Forordn. af 13. J a n u a r 170 t flulde der
paa en Fcestegaard vcere „et Plovbcest" for hver
Td. Hartkorn samt en Bogn, en Plov og en
Haroe for hver 8 Tdr. Hartkorn. Derfor er
der til „Boens Besvoering" opfert 6, 7, 8, 9,
10 „dogtige Bcester" efter Gaardens Hartkorn.
E t dogtigt Bcest sattes i Almindelighed til 8
Rdlr., der svarer til Bcerdien af 6 —8 Tdr.
Byg (30 a 40 Kr). Det var meget sjceldent,
at de Hefte, som fandtes paa Siedet, ourderedes
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saa hojt. En Ko sattes gerne til 2 —6 Rdl., et
F aar til 4 —5 Mark, et Aarssvin til 2 —3
Mark. Toaaissvin kaldes endnu Ungsvin, forst
med 3 Aar betragtedes de som udvoksne.
Je g skal nu anfore nogle Eksempler paa.
hvad der for halvandet Hundrede Aar siden
fandtes paa en Bondegaard af Besoetning og
Jnventarium. P a a en Gaard i Sonderjellinge
vor 4 Hefte, 1 Ko, 3 Faar, 1 Lam, 5 Goes,
4 Hons. Alle disse Dyr vurderedes til 29 Rdl.
1 Mark, hvilket omtrent svarer til 12 Tdr. Byg
efter Kapitelstakst. Af Aolsredskaber var deren
Vogn med „Behor", et P a r Hostharver, en
Tromle, en gammel Sloede, der tilsammen vurderedes til 6 Rdl. 6 Mark 8 Skl. eller omtrent
21 ^ Kr. Alt, hvad der fandtes paa Gaarden,
sattes kun til 47 Rdl. 4 Mark eller henimod
150 Kr. S a a daarligt var det nu ogsaa sjoeldent. P a a en anden Gaard i samme By var
der 12 Hefte, 6 Koer, 3 Kvier, 3 Smaastude,
5 Aarskalve, 10 Faar, 21 oeldre og yngre
Svin, 6 gamle Goes, 16 Hons, 4 W nder. Alt
paa Gaarden sattes til 237 Rdl. 4 Mark 15
Skl. eller omtrent 840 Kr. Der var ingen R e
stanter til Herflabet. Saaledes omtrent var det
paa de allerbedste Steder, men ellers var der
Landgilderestance for 2 , 3, 4, ja, lige til 18
Aar. Kun med een Genstand var man ikke
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sjoelden ganfle godt forsynet; det var med Sengklceder, hvilket formodentlig kom deraf, at man
holdt mange Goes. P a a den sidstnoevnte G aard
i Sonderjellinge fandtes saaledes 11 Dyner og
12 Puder.
M idi i al denn« Fatügdom er det glcedeligt at se, at der dog fandtes enkelte velhavende
Folk. Der var saaledes en rigtig M atador i
Benslov ved Navn Andreas Dansker. Ved
Skiftet efter Hans Kone 1734 fandtes 11 Hefte,
6 Koer, 2 Kvier, 3 Tyre. 10 Stude, 24 Faar,
12 Svin, 6 Goes, 7 W nder, 6 Hons, 14 Bistader. I Boet fandtes 3 Tdr. Mjod, der sat
tes til 20 Rdl. eller omtrent 63 Kr. Der var
ingen Restancer, og Gaarden var vel holdt.
Samme M and «jede en Hestemolle i Hyllested.
Hele Boet lob op til 662 Rdl. 2 Mark 14
Skl. eller over 1800 Kr., hvad der den Gang
var en meget stör Sum .
Jeg vil her indskyde nogle Benurrkninger
om Husdyrene og Husdyrhold i forrige Tiber.
Forst i det Ilde^Aa hundrede blev det almindeligt paa vore Oer at ploje med Hefte; tidltgere
benyttede man Stude dertil saavel som til Korsel
ligesom man for en Del gor endnu i de jyske
Hedeegne. De Hefte, Bonderne havde i gamle
Dage, var mcget mindre end vore og i Regien
ikke mere end 8—S Koalier hoje. Men hvad
fluide de ogsaa blive störe af? De leoede om
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Vinteren mest ved Ho, om Sommeren ved Gross
og fit kun en Smule Koerne i Plojetiden. De
gamle maatte gaa ude om Efteraaret saa loenge
som muligt; naar de ikke künde bjoerge sig paa
Marken lcengere, tyede de til Skoven (hvis der
var Skov i Nosrheden), hvor de saa gik og stavrede om, indtil Sneen jog d m hjem. Koerne
i gamle Dage var ligeledes kun smaa; man
regnede, at en flagtet Ko gav noget over eller
under 10 » Pd «od Saadanne Smaakoer gav
aarllg 200 2k 0 Potter Mcrlk og störe Herregaardskoer 6 7 0 Potter. Selv paa Herre
go ardene regnede man kun 1 Pd. Smor om Ugen
af en Ko og maatte t,t noj s med 40 Pd om
Aaret At soelge Smor til Udlandet kendte man
ikke til, og Bondeine savnede jo ogsaa den Gang
alle Betingelser for at kunne levere en ordentlig
Bare Man holdt derfor hverken hos Bonder
eller paa Herregaarde flere Koer end hojst nodvendigt, men derimod en D l Stude til Troekbrug eller til Salg. Svinene i Fortiden horte
til en anden Raee end vore nuvoerende og havde
et noget andet Udseende. De var hojbenede,
havde et langt Hoved, en stoerk, rod Haarvoekst
og var magre, da de mest levede ved at staa i
Tojr paa Gross, indtil de om Efteroalet i Treaarsalderen kortes til Skovene for at sedes med
den nedfaldne Agern og Olden, og hvorfra man
saa drev de fedede Dyr hjem ved Vinterens Begyndelse. Deraf ec vel Talemaaden kommen: at
köre ud og gaa hjem lige som Svinene Man
gav i Almindelighed hvert tiende Svin for at
have dem paa Olden, og det var Hovedindtoeg-
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ten af Skovene i de Tiber, hvorfor de ogsaa
vurderedes efter det Antal Svin, de künde sede.
Skovene afgao i hine Lider i det hele Fode til
en utrolig Mcengde vilde og tamme Dur. og
spillede derfor en vigtig Rolle t Henseende til
Befolkningens Ernoering, hvad jo nu ikke er Tilsceldet. — Af Faar havde man t gamle Dage
en stör Mcengde, men oste endnu fle,e Geber,
der dog esterhaanden lagdes af. da de gjorde
wegen Skade, isoer i Skovene. Goes og Hons
havde man ogsaa mange af, derimod var Wnder
meget sjoeldne, selv paa Slotte og Herregaarde.

J e g har ikke i noget Bo set angivet Behold»
ning af Floell eller ooerhovedel af Levnedsmidler, undtagen af Sced. Kua i et eneste Bo (hos
Andreas Dansker) fandtes et Ur, og i hvert andet eller trestie forekommer en Joernovn. Hvor
en saastan ikke fandtes. maa man enten have
Haft Ovne af Sien eller ogsaa en Arne i en
Krog af Stuen, hoorpaa der da i koldt Vejr
broendte et Baal, som sendte Barmen ud i Siuen;
men den allerstorste Del gik rigtignok til Spilde
op igennem Skorstenen. J e g har selo som Dreng
set saadanne Arner i Bruq i et Hospital, som
var bygget 1728, og som i min Barndom endnu
stod i sin oprmdelige Skitkelse. Ligeledes har
jeg set en Stenovn i Brug, der lignede en stör
Bikube. M an havde ogsaa Ovne af et eget S lags
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Stene, der undertiden vare prydede paa den udvendige Side med farvet Glasur. M an kaldte
disse Stene Kakler, og deraf er Ordet Kakkelovn kommen. Del er altsaa i Gründen meningslost at sige Joernkakkelovn. Gulvet i Boligerne
var naturligvis af Ler; Binduerne var smaa
og anbragte tcet under Lostet, som man nceppe
nok künde staa opret under. Ruderne havde S to r
relse som et Kortblad og vare indfattede i Bly.
Saadanne Vinduer künde ikke lukkes op. Bed
Bintertid maa det have störtet socert i Boligen
paa Lys og Barme samt paa frist Luft, da
man opholdt sig, spiste og sov i det samme Voerelse, som Menneflene delte med Fjerkroeet, der
havde sit lune Stade i den aldrig manglende
Gaasebcenk. -Et andet Stykke, der ligeledes altid fandtes i Stuen, var et „Braastab" eller
— som man nu kalder det — et Homgeflab,
der endnu for godt et Halvhundrede Aar siden
fandtes paa de fleste Bondersteder, ja, enkeltvis
kan troeffes den Dag i Dag. J e g har set et
saadant, der var 800 Aar gammelt. Hvad der
forovrigt fandtes i Stue, Kammer og Siegers
havde kun ringe Voerdi og bestod i Regien kun
i et P a r Borde, nogle Boenke, Stole med Halmsceder eller Hinnder (Hynder), et P a r Kister,
nogle Troekar til Dl og Mcelk, nogle Kokken
redstaber og en Bryggerkeddel.
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Kloededragten i det 18. Aarhundrede hos
Bonderfolk bestod baade for M and og Kvinde
noesten udelukkende af hjemmegjorte Tojer eller
Skind, og man havde ikke mange Dragier at
stifte med. T il daglig Brug var Manden kloedt
i en Skind- eller Vadmelstroje, der gerne var
graa, men Heller ikke sjoelden hvid eller rod;
derunder havde Han en stribet Brystdug (Best)
af Hvergarn eller Badmel. Forstykket og Ryg»
stykket var af samme Toj. P a a Underlegemet
bares Knoebentlceder af Skind eller Badmel om
Vinteren, om Sommeren af Lcerred. Benene
var iforte lange Uldstromper og Fodderne
Trceflo. P a a Hovedet bares Hue. Denne var
strittet, endte i en Dust og var rod. Stadsdragten var en farvet Kjortel med mange Knap
per, Kncebukser med blan'e Metalspoender og
Sko med Spcrnder. Stovler brugtes sjceldent;
de var for dyre. I Skiftebogerne ncevnes Stov
ler kun en Gang. En bredflygget, fort Hat
var M andens storste Prydelser, men toges Hel
ler kun paa ved vigtige Lejligheder.
Kvinderne bar i Ungdommen paa Hovedet
en Hue, som celvre tillige et Lin, hoorunder
Haaret var stroget tilbage; om Bryst og Liv
bar de en Troje med körte Wrmer, og uden
paa denne et Livstykke (en Bulle) uden Wrmer.
Om Halsen bar man et Torklcede, som var
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stukket ind under Livstykket eller ogsaa foestet
med en trekantet Snip uden paa mellem Skuldrene. Störtet var af Hvergarn eller Badmel.
Naar man gik til Alters, var man ifort stt
bedste Smykke: en fort Kjole, et hvidt Torkloede
og et stört, hvidt Forklcede. Havde man Raad
til det, künde der not blive nogen Afveksling i
den anforte Dragt. M an var Heller itke den
Gang fri for en Smule Forfcengelighed nu og
da. hvad Moendene iscer viste ved deres S olo
knapper og Koinderne ved Hooedpynten eller
Trojen. Saaledes efterlod en M and, der tidligere havde voeret „Urtegaardsmand" paa Hol
steinborg, men dode hos en Broderson i Vens
lev 1718, sig en brun Vadmelskjortel med 33
Solvknapper til en Voerdi af 11 Rdl., der svürer til en 6 Tdr. Byg. I et Bo i Bjerge
fandtes en brun Klcrdesvest med 27 Solvknap
per, men her var ogsaa Beistand; thi der var
66 Rdl. 4 Mark, som var betroede Prassten i
Hyllested til Forvaring. Koinderne künde drive
det til lidt Kniplinger og en Callemanches eller
Sirtsestroje.
Den daglige Levemaade var yderst tarvelig
og mere ensformig end nu, da man ikke brugte
Kaffe eller The og ikke kendte Kartofler, der
forst bleo udbredte ved Slutningen af det 18.
Aarhundrede. S a a godt som det eneste, Bon
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den kokte til den daglige Kost, var Sild og
S a lt; ellers leoede man af, hvad Gaarden
künde frembringe. Aftensmaden var gerne Rugmelsgrod, kogt i Band. Til festlige Lejligheder
som Bryllup og Barnedaab maatte man jo
have et og andet hos Kobmanden, men det var
vist ikke meget. Hvad og hvor meget kan jeg
ikke angive. Derimod anforer Skiftebogerne
oste, hvad en Begravelse kostede, og det var i
Almindelighed en 12—16 Rdl. Ved Begravelsesgildet nod man meget Ol og noget Brcendevin. Det var det gamle „Graool", som ikke
endnu var glemt Saaledes dode der en tilrejsende sättig Lojtnant hos en Bonde i Sonderjellinge 1734. Hele M audens Efterladenflaber vurderedes til 2 Rvl. 3 M ark; men
Sktfteforoalteren fandt det dog nodvendigt at
give Bymoendene en Td. Ol for at karre Liget
til Graven, nagtet Han selv maatte belale Begravelsen.
Udgifterne ved Begravelsen af en Enke, der
havde bestyret Folkehusholdningen paa Hol
steinborg, udgjorde i Folge Regning, som var
indgivet til Skifteforvalteren, folgende Belob:
Rdl.

E n Ligkiste til den salig Kone
Proesten for Ligproediken------ At overfore . - -

10
6

16

Mk

Sk.

„ „
„__^
„ „
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Rdl. Mk. Sk.
Overfort - . . 16
3
4
Degnen for S a n g e n .................
For Klokkerne..............................
kk 2
2
Til R ingerne..............................
2 10
F or Grasen at käste.................
F or 12 P d. Kod, som blev for2 10
brugt ved Ligbegcengelsen .
1 P d. Rosiner, 1 P d. Perle»
gryn, 1 P d. Svedfler, 1 P d.
Sukker, Peber, Muskatblomme,
Kardemomme, Nelliker og Ko4
5
render......................................
1
Tvebakker....................................
2
8
2 Potter Akoavit........................
4
1
10 Fl. Broendevin.....................
1
4
1 Td. O l ....................................
1
8
Piber og Tobak..........................
J a lt..
26
2 13
Det var en meget fin Begravelse. Af de
indkobte Säger kan man skonne, at Goesterne
er blevne trakterede med sod Suppe og Steg,
og at man ikke er gaaet torstig fra Gilbet.
For Kuriositetens Skyld anfores endnu en
Regning, som Enken efter Mejeribestyreren paa
Holsteinborg indgav til Skifteretten paa Be»
kostningen ved M andens Begravelse, bogstavret
afflreven:
ff

ff

ff

ff

kl

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff
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Memorial.
P a a ves (d. e. hvad) som er bekosted paa
min fl. M ands Begravelse:
(Enhver afdod betegnes i de Tider
som salig ^fl.j; det siges ogsaa om en
Gaardmand fra Bogelunde, som blev henrettet 1707).
til Proesten
6 floet Daller
til Deinen
3 floet Daller
til beflau til Kisten 8 floet Daller 3 Mk. 8 Sk.
for Kisten
6 floet Daller
til videre bekostning til dem som fülle det fl.
Lig til Jorden
1t floet Daller 2 Mk. 6 Sk.
til dem som käste grauen t Mk.
Somma 34 Daller 2 Mk. 14 Sk.
Anna fl. H ans Hansen Hoys.
(En flet Daler var 4 Mark, og havde
den Gang en Voerdi, der omtrent svarede
til 114 Are; men denne Sum havde jo
en ganfle anden Kobeevne end nu).
Det fremgaar af det foran fortalte, at det
gennemgaaende stod maadeligt til paa Grevflabet. Her er flere Prsver paa Tilstanden:
F ra Aar 1750 lod Grevflabet foretageSyn
over sine Gaarde og Hufe. En Gaard iHyllesied beflrives saaledes: Stueloengen er 10 Fag
i meget flet Stand. Den mangler 14 a 16
Stolper, 10 Bjoelker, 20 Sparrer, 4 Bindfleer,
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10 Lces Langhalm, 10 Tylter Lcegter, og Lostet
duer flet ikke. In g en Bagerovn findes. Bestre
Lcenge i god Stand; nordre Lcenge i nogenledes Stand. Der fandtes ved Gaarden en
Trcrvogn, en Harve og en Ploo i flet Stand.
Af Gaarden flulde aarlig svares 7 Tdr. Byg,
1 Td. 2 Skpr. Havre, 3 Rdl. 4 Mark og intet
Hoveri. Gaardens i Sonderjellinge beflrives
paa en lignende Maade, dog knapt saa galt.
N aar man nu hufler paa, at der som ostest
var störe Restancer, kan man ikke undres ooer,
et det tit endte med, at enten gik Bonden fra
Gaarden eller Herflabet labte Taalmodigheden
og lod Ham domme fra den, flont Grevflabet
den Gang som nu var et mildt Herflab. J e g
flal anfore nogle Eksempler paa, hvorledes
det gik.
Den 14de Februar 1749 domtes en Bonde
i Haarslev fra Gaarden. Han havde intet
betalt i 6 Aar, og var nu romt. — En Maa»
ned efter blev en Bonde i Tornmark domt fra
Gaarden; Han havde intet betalt i 3 Aar. Bescetning og Bo vurderedes til 29 Rdl. 1 Mk.
12 Sk Skont Herflabet lovede at hjcelpe W an
den, erkloerede Han, at Han ikke vilde have mere
med Gaarden at bestille. — Samme Dag dom
tes en Bonde i Spjellerup fra Gaarden, og
otte Dage öfter nok en Bonde i Spjellerup.
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Saaledes bliver det ved Aar efter Aar, og tilsidst tog man dem i Bunke, saa der paa een
Thingdag 1762 domtes 15 og paa een Dag i
1763 14 fra Gaardene. J a l t blev der fra 1749
i 20 Aar domt 85 Moend og Enker fra deres
Gaarde. Og efter at Birkedommeren i mange
Aar havde udfort disse bedrovelige Forretninger, gik det ikke Ham selv bedre. Han havde
en Fcestegaard i Byen Rüde, paa hvilken Han
var kommen i en Gceld til Herstabet af 204
Rdl. 4 Mark, og derncest havde Han ladet
Gaarden „ilde forfalde". H ans Bo vurderedes
ül 142 Rdl. 2 Mk. 9 Sk.
Med de Hyllesteder, som i denne Tid horte
til Gjerdrup, var det ikke bedre fat. J e g har
Haft en Fortegnelse over, hvad der svaredes af
hver M and til Herflabet baade i 1756 og i
1772, og Afgiften er gennemgaaende lavere det
sidste Aar end det forste, selv om det er den
samme Förster med det samme Hartkorn. Ejeren
maa altsaa have set sig nodsaget til at nedsoette
Afgiften. Som Eksempel kan anfores, at en
Förster, som i 1756 svarede 2 Tdr. Rüg, 3
Tdr. Byg, 1 ^ , Td. Havre og 21 Mark i Penge,
havde i 1772 faaet ^ G aards J o rd til og
svarede da tun 10 Skp. Rüg, 3 ^ Td. Byg,
11 Skp. Havre og ingen Penge. Af de 20
Bonder i Hyllested, som i Aaret 1756 horte til
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Gjerdrup, var der i 1772 kun 2 tilbage; ester
Kirkebogen er kun faa Gaardmoend dode i dette
Tidsrum; de ovrige, som er forsvundne, maa
altsaa vcere gaaede eller domte fra Gaardene,
naturligvis fordi de ikke künde svare deres Afgifter.
Sogneprcesten i Hyllested siger i en J n d beretning om sit Landbrug: „Jeg onster hjertelig den Forandring at blive ganste entlediget
fra Brugen deraf; thi Folk og Fce fortoerer
alt, hvad kan aufles og meget mere, saa at jeg
maa bruge mine Jndkomster til at kobe og ved»
ligeholde Boester til auflingens Drift, da intet
Tilloeg kan haves af M angel paa Groesning
og Hoebiering samt til at lonne mange Folk,
af hvilke man endda lider ont ved at faa de
fornodne". Proestens Vilkaar som Landmand
lader saaledes til ikke at have voeret bedre end
Bondernes.
M en naar nu Proesten og Bonderne havde
det saaledes, hvorledes mon det saa stod til
med de egentlige Fattige, med de Gamle og
Skrobelige, med de forladte Born og andre
saadanne hjcelpelose Stakler? J a , det stod forfoerdeligt daarligt til, og de dojede megen Nod
og Elendighed, hvorom en Fattigprotokol fra
de Tider giver mange Bidnesbyrd. Fattigplejeu
stete den Gang saaledes, at Kommunen deltes
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i smaa Kredse, som hver fik eet eller to Fattiglermner at bespise fliftevis; men det hedder i
Protokollen for 1753 baade om Nr. 1, 2 , 3
og 4 af de Faltige: Skulde opholdes af dem
og dem, men faar intet; og i 1772 bemoerker
Proesten: „Saaledes er vel Jnddelingen stet,
men til ingen Nytte for de Faltige; thi Bon
derne er selv formedelst trykkende Skatter og
og Armod Almisselemmer; derfor maa de F al
tige, som kan gaa ud at betle, ligesom og en
stör Moengde fremmede Betlere kommer her
daglig". Lignende Klager lyder flere Gm ge
for og siden. Saaledes hedder det for 1758:
„Det er ugorligt, at de Faltige kan nyde Spisning hos Bonderne een Dag ugentlig formedelst
de fleste Bonders Armod og Trang, som selv
den meste Tid om Aaret er Almisselemmer,
saa at de Faltiges Forflegning (d. e. Forplejning) i dette Sogn er paa en jammerlig Fod".
Proesten var Aaret forud kommen her til fra
Ballensved, hvor det vel har voeret mindre
ringe end her. I hvilken Grad Betleriet blev
drevet, kan man flutte deraf, at i Lobet af
omtrent 40 Aar dode og begravedes her 5
fremmede Betlere. E i af disse laa og dode paa
Gaden. Proesten skriver i denne Anledning i
Protokollen: „Gud oeed, hvor Han horte hjemme;
jeg fik det ikke at vide, for to af Moendene i
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Byen kom og bad om noget til Hjoelp til en
Ligkiste og fik de 1 Rdl. Bed 4 Fattigauktioner
i det 18de Aarhundrede indkom Wammen et
Belob af 1 Rdl. 5 Mrk. 9 Sk. Efterladenflabet
öfter et Fattiglem, som dode 1740, bestod i en
meget gammel Troje, et P a r gamle Bukser, en
Pjalt, som stulde vcrre Skjorte, et P a r Stynthoser (d. e. Strompestaster) og et P a r opflidte
Troeflo, vurderet Wammen for 17 Skl. J e g
har gennemlcest Fattigregnstaberne for mange
Aar, men aldrig fundet noevnet Medicin eller
Loegehjoelp. Det er jeg vis paa, at Bonderne
Heller ikke fik; i de Tider fik man i Landsbyerne Lov til at do i Fred for Doktor og
Apotheker. Det var en lidet gloedelig Forret»
ning for Proesten at vcere de Fatttges Tilflugt
under saadanne Forhold, og det ses ogsaa af
Protokollen, at Enden paa det blev oste, at
Proesten maatte selv sorge for dem. Der var
saaledes i Hyllested Proestegaard en Gang ikke
mindre end 4 faltige Born, som Proesten havde
taget til sig, fordi Foroeldrene ikke havde efterladt sig det ringeste.

I de sidste 20 Aar af det 18de Aarhundrede
stete de störe Landboreformer, som snart gav
Agerbruget et Opsving. Samtidig dermed sieg
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Scedpriserne betydelig, saa at Kapitelstaksten
for Byg i de sidste Aar af det 18de og i de
forste A a r.a f det 19de Aarhundreve var omtrent 10 Kr., i 1805 endog 12 Kr. 58 Vre,
en P ris, der maa kaldes hojere end den, vi
kun meget faa Gange har Haft siden. M an
maa nemlig huste paa, at Pengenes Kobeevne
den Gang var langt storre end nu, og at Sceden var ringe. Selvfolgelig steg Ejendomspriserne ogsaa stcerkt, og ved den almindelige
Taksation, som Staten lod foretage 1802, vurderedes derfor ogsaa Gjerdrups Ejendomme i
Hyllested til 58,556 Rdl. danfl Kurant, hvilket
omtrent svarer til 1200 Kr. for en Td. af
Byens nuvoerende Hartkorn. M an sammenligner
hermed, hvad Sogneprcesten gav 1740, hvorved dog stal bemcerkes, at Hartkornet her den
Gang var omtrent ^ hojere end nu og altsaa
havde mindre Boerdi. S a a kom den ulykkelige
engelfle Krig, som bragte vort Pengevcesen i
den fuldstcendigste Norden, og vi mistede Norge,
hvorved vort Marked mistede fit bedste Afsoetningssted for Soed, da det sydlige Norge for
Adstillelsen skulde kobe sine Kornvarer fra Danmark. N u var det forbi, og vi havde ondt
ved at soelge dem, da de kun var lidet ansete
og i England gik under Navn af „uren" Soed.
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hvilket Navn var vel fortjent, ester hvad foran
er fortalt.
Samtidig med at Agerbruget tog Opsving
her, stete det samme i andre vesteuropoeiste
Lande, og Kartoffeldyrkning blev almindelig,
hvorved Soedforbruget aftog. Der indtraf nu
ogsaa rundt om i Europa en Rcekke frugtbare
Aar. M e disse Aarsager tilsarnmen bevirkede
de lave Priser i Tyverne baade paa Sced og
Landejendomme. Der oplevedes Eksempler paa
i Jylland, at man lod Sceden staa og raadne
paa Marken, fordi det ikke künde betale sig at
hoste den.
Medens man lidt efter lidt arbejdede sig
ud af disse trykkende Forhold, kom Opdagelferne af de störe Guldlejer i Amerika og Au
stralien, og Dampens moegtige Virkninger begyndte for Alvor at göre sig goeldende i Forening med de mangfoldige Opfindelser paa alle
Omraader. Der kom rast F ort i al Ting. Landbrugsprodukterne forbedredes i hsj Grad, P riserne paa dem sieg i en endnu hojere, og J o rdens Vcerdi voksede Aar for Aar. Det var i
noesten en Menneflealder saa gylden en Tid
for vore Landmcend, som de aldrig har hast
og vist aldrig mere vil saa. De hoje Priser i
Halvfjerdserne vender neppe tilbage, da fjerne
Lande künde sende Landbrugsprodukter til Europa
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i störe Masser. Driftsomkostningerne ved Land«
bruget er stegne i en voldsom Grad, navnlig
Folkelonnen, hvorved Nettoudbyttet stcerkt for«
mindskes. Vi maa derfor indrette os paa tarve«
ligere Livsvilkaar end hidtil, og vi kan ogsaa
leve lige saa lykkeligt endda, om vi maa flaa
noget af paa de overflodige Nydelser, mange
har vcennet sig til. Livet har hojere Goder og
Gloeder at byde end disse.

Hyllested Kirke er ganfle af samme Byg«
ningsform som vore Landsbykirker i Alminde«
lighed har og bestaar folgelig af tre Dele:
Köret, Langskibet og Taarnet. Langskibet er den
celdste Del af Bygningen og vistnok mindst 600
Aar gammel. Oprindelig har denne Del af
Kicken vceret forsynet med Bjoelkeloft; Hvcrl«
vingerne er senere indsatte i Bygningen. Köret
er nyere og tilbygget i to Gange, og Taarnet
er en endnu sildigere Tilbygning. Dette be
staar af de bekendte störe, rode Mursten, hvor«
imod de celdste Dele af Bygningen er opferte
af utilhugne Graasten. M uren er hul, og det
indvendige bestaar kun af lose Smaastene uden
noget Bindemiddel. Kicken har to Tilbygninger: Sakristiet og Baabenhuset. Jndgangen er
gennem Baabenhuset, der kaldes saaledes, fordi
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Mcendene her i gamle Dage satte deres Vaaben
fra sig under Gudstjenesten. I crldre Tiber
gik man nemlig altid bevoebnet. F or godt 300
Aar siden körte Proesterne endog bevoebnede til
Kirke. M an fandt det dog passende at scette
Baabnene fra sig, mens man var i G uds Hus.
P a a Hojtidsdagene beholdt man undtagelsesvis
Kaarde ved Siden, fordi man flulde til Offers,
en Hcedersgang, ingen paa nagen M aade blev
barte fra. Oprindelig har Kirken Haft en J n d gang til mod Nord for Kvinderne, men den er
for lcenge siden tilmuret. De oeldste Binduer
var meget smaa, rundbuede, med Blysprosser
og fad helt oppe under Taget, saa der maa
have vceret meget fkummelt. P a a Binterdage
har man ikke kunnet se synderligt; men i den
katholfle Tid havde det Heller ikke meget at sige,
da Menigheden mest var til Stede som Tilhorer
og Tilfluer ved, hvad der foregik paa og ved
Alteret, hvor der jo brcrndte Lys. Endnu loenge
efter den Tid deltog vel de fleste ikke i Salmesangen, fordi de ikke künde loese. N u har Kir
ken störe Binduer, gennem hvilke der falder
rigeligt Lys. Den er som alle Grevskabets Kic
ker scerdeles vel holdt i alle M aader. Alteret
bcerer til venstre Aarstallet 1694 med to ade
lige Baaben og over disse staar: Knud R uds
Fcedre- og Modrevaaben. Denne Knud R ud
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ejede Herregaarden Sandholt paa Fyn og var
fra 1688—97 Lehnsmand over Korsor Lehn,
hvortil Hyllested den Gang horte. Der siges
om Ham, at Han stomkede et Skilderi til Hylle
sted Kirke, d. v. s. Han lod Alterbilledet male.
Dette fremstiller Kristi Gravlcegning og flal
voere en Esterligning af Altertavlen i Nicolai
Kirke i Kobenhavn, der broenhte 1795. Samme
Knud Rud var ellers i Familie med Christian
d. 4., da Han var Stedfader til Köngens anden
Hustru, Kirsten Munk.
Foden til Alterkalken er over 300 Aar gam
mel; den har nemlig Jndflriften: „Jep M adsen, Sogneproest til Hyllested Kirke, J e p J u l
og H ans Mule, Kirkeverger 1666." I denne
Tid ejede endnu Kirkerne mange Steder sig
selv, og der var ansat et P a r Moend, som tilligemed Prcesten stulde paase Kirkens Taro og
derfor tage mod Kirketienden, der kortes til
Kirkens Lade, et H us ved Kirken, hoor den
blev udtoerflet og gjort i Penge. Derfor anskaffedes saa, hvad Kirken manglede.
Proedikestolen har Aarstallet 1605 og boerer de to Navne: Korfits Ulfeld og Else Brok»
kenhus. Denne M and var Farbroder til Landsforrcederen af samme Navn og Hustruen Forrcederens Master. Han var Ejer af Baoelse
og blev Lehnsmand over Korsor Lehn efter
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Knud Rud. Det er som saadan, at Han indscetter Prcedikestolen.
P a a Kirkens nordre Vceg hoenger et meget
daarlig udstaaret Trcekruciftks, som rimeligois
er fra den katholste Tid.
I Taarnet er wende Klokker og et Ur, der
allerede for halvandet Hundrede Aar siden kal»
des gammelt. P a a den ene Eide af den storste
Klokke staar:
„Et tustnd seks Hundred man flreo seks Aar og trestndsttoe,
Der denne Klocke omstobt bleu, da var karfl og i Live
Friderich den trede Könning, da en sachstfl Printz mon
give
Princessin Anna Sofie hands LEgte-Mag at blive.'

P a a den anden Eide staar:
„Mag. Maarten Pedersen Cheitom,
Sogneprtest i Hyllested.
H. L S .
P. H. S .'

Den overste Rand af Klokken har den Ind»
flrift:
„Aus Ertz und Feuer bin ich geflossen.
Nicolaus Jürgen aus Callundborg hat mich gegossen."

Disse tyfle Ord betyder paa Dansk:
„Af Malm og Jld er jeg flydt,
Nikolai Jorgen a; Kallundborg har stobt mig."

Den mindste Klokke er omstobt i Kobenhavn 1826.
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Endnu vil jeg bemcerke om Kirken, at i en
Fortegnelse fra 1768 over dens Jnventarium
findes blandt andet opfert et Halsjern uden
Laos og en Ligbaare. Halsjernet har formodentlig vcrret anbragt paa Kirkegaardsmuren
og benyttedes til dem, der fluide staa i Gabestokken til S tra f for, at de ikke gik i Kirke.
Ligbaaren vor en yderst klodset Tingest, hvorpaa man for bar alle Lig fra Hjemmet til Kir
ken. Den benyttedes endnu undertiden midt i
forrige Aarhundrede.
Rundt om Kirken er Kirkegaarden, hvor i
Aarhundredernes Lob flere Tufinde Mennefler
er soenkede i Graven. Hvad vilde vi ikke faa
at höre, om vi künde kalde nogle af de gamle
Sloegter tilbage iblandt os! Men de vilde ikke
kunne senkende deres Hjem hverken i Mark
eller By. Kirkegaarden holdes i meget net
S tand af Beboerne i Sognet, der pusle med
kcerlig Omhu ved Sloegtninges og Venners
Grave, og vi har vel alle et fülle Dnfle om,
at nogen vil göre det samme ved vore Grave,
naar vi en Gang er gaaede til Hvile.

Prcesteroekken i Hyllested kan fores noesten
400 Aar tilbage og findes paa to Tavler i
Kirken. Den begynder med:
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1. Knud Andersen, som var her allerede
1620 og dode 1650. I dette Tidsrum falder
Reformationen; Han maa altsaa have begyndt
som katholfl Proest og endt som tutherst.
2. J e p Madsen, dode 1572. Det er Hans
Navn, som findes paa Alterboegeret.
3. Oluf Hansen, dode 1607. I Hans Tid
blev Hyllested og Benslov forenede.
4. Kristen Nielsen, dode 1618.
5. Jakob Meißner, dode 1636.
6. Magister Jakob Pedersen, Spjelderup,
var Rektor (Bestyrer) af Slagelse lcerde Skole,
for Han blev Proest i Hyllested. Som Proest
her stoenkede Han 200 Daler til Badmel og
Sko for 4 Drenge i Slagelse Stole. Han
maa have voeret vel anset mellem Prcesterne,
da Han blev Provst og var en af de fire Proe
ster, som af den sjoellandfle Gejstlighed sendtes
til Kobenhavn for at deltage i Balget af Fredenk d. 3. til Konge 1648. Han var en meget musikalsk M and, dode 1649.
7. Magister Morten Petersen Chejtam,
dode Nytaarsdag 1672. Han var en loerd
Mand, der har udgivet adskillige Boger.
8. Hans Pedersen, Biborg, dode 1705.
I Hans Tid stal Proestegaarden voere broendt.
9. Henning Jakobsen Achtonius, dode
1710.
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10. Antonius Mortensen Kjoerulf, var en
Normand og blev forflyttet til Norge.
11. Magister Otto Fersleo, var tidligere
Skibsproest, dode 1757. Som foran fortalt,
ejede Han i nogle Aar det meste af Hyllested
og Nabobyen Vemmelose. I sit sidste Livsaar
bled Han indviklet i en for Ham hsjst ubehagelig Trolddomssaa, hoad der kun kan forklares
paa Grund af Hans störe Affceldighed, hvorom
Hans stoerkt rystende Haandskrift i hoj Grad
vidner. Han var da ogsaa 80 Aar.
12. J e n s Munch, kom hertil fra Haarslev
nogle Uger for J u l 1767, men blev syg og
proedikede kun een Gang, hoorpaa Han dode i
J a n u a r nceste Aar, kun 34 Aar gammel.
13. Peder Aggerup, kom hertil fra Val»
lensved, hvor Han havde voeret Provst. Han
tog sin Affled paa Grund af Alderdomssoag»
hed 1784, men dode inden Han kom herfra paa
sin 71-aarige Fodselsdag. Han ligger begraset
under Vaabenhusgulvet. De tidligere Proester,
som dode her, ligger begravede i Kirken.
14. Thomas M artinus Braem Galschjott,
kom hertil fra Odden i Odsherred og var her
i 44 Aar. Folk troede om Ham, at „Han künde
mere end sit Fadervor", hvortil Han maaske
selv gav Anledning ved den soere Skik, Han
havde, at Han tit gik op i Kirken om Aftenen
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med en toendt Lygte og opholdt sig der i lä n 
gere Tid. Blandt andre Fortoellinger, jeg har
hart om Ham, er den, at da Han en Aften körte
hjem fra Slagelse og kom til Dalmose Kro,
künde Hestene ikke faa Bognen lcengere. Proe
sten sagde da ganfle rolig til Karlen, at Han
fluide staa af og lcegge det ene Baghjul op i
Bognen, og nu gik det hjemad i en F art.
Hoem der havde holdt Bognen og nu maatte
göre det ud for det ene Hjul er let at forstaa.
Galschjott dode 1828 i en Alder af 80 Aar.
Han var en kras Rationalist og en stridbar Herre.
16.
Diderik Peter Lund, kom hertil fra
Viborg og var her kun et Aar, hvorpaa Han
forflyttedes til Fejo ved Lolland. Her dode
Han kort efter.
16. Vilhelm Rothe, var her til 1834, da Han
blev Loerer ved Soro Akademi. En Del Aar
efter blev Han Proest i Bemmelov.
17. Jo h an Hahn. Han var en meget livliv M and, der stadig foerdedes omkring i Menigheden, hvor Han med rund Haand uddelte
Gaver til Fattigfolk. Derfor blev Han snart
meget afholdt, og Sorgen var stör, da forst
Hans Hustru og kort efter Han selv dode af
Tyfus i Efteraaret 1840 i en Alder af kun 37
Aar. De efterladte Born er det senere "gaaet
meget sorgeligt.
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De tre sidste Mcend var Proester for Hyllested alene; nu blev igen alle tre Sogne forenede til eet Pastorat med een Sogneproest og
en Embedskapellan, der begge flulde bo i Hyllested Proestegaard, der blev helt opfert fra ny,
hvad den hojlig troengte til. Til Sogneproest
udnoevntes Sogneproesten for Holsteinborg og
Venslov,
18.
J e n s Albrekt Leonhard Holm. Han
var her den sidste Proest af den gamle Stole,
hoilke S la g s Proester blandt andet kendtes derpaa, at de log mod Tiltalen „F a'r" af Sognefolkene, som de saa til Gengoeld sagde „Du"
til. Holm var en dygtig Proedikant og meget
flittig, men i hoj Grad upraktifl og levede mest
i fit Studerevoerelse. Han har udgivet: Grev
Holsteins Levnet, Brorsons Salmebog og Tho
m as a Kempis, hvilte to fidste Boger endnn
er i manges Hoender. Bed overdreoen Loesen
til langt ud paa Natten var Han opflidt i en
Alder af 60 Aar, hvorfor Han ogsaa ramtes
af et apoplektifl Anfald og faldt om mellem
sine Konfirmander. F a a Dage efter dode Han
i Efteraaret 1861.
Pastor Holm ansaas i Almindelighed for
gerrig og for at voere meget rig. Gerrigheden
bestod nu mest i en vis Smaalighed ogKejtethed i Omgang, der stodte mange Mennefler.
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Rigdommen vor ikke saa stör, hvad jeg veed
god Besked om, da jeg opgjorde Boet ester
Hans Dod.
I Holms forste Embedstid var her en Del
religiös Bevcegelse paa Egnen, der iscer havde
sine Bcerere i den grevelige Familie, i nogle
af Egnens Prcester og adstillige Loegfolk, deriblandt Lcerer R asm us Sorensen i Venslov og
den begavede Bonde R asm us Ottesen. Holm
var fra forst af med i denne Sag, men mcerkeds
snart, at det stet ikke laa for Ham at optroede
som Taler i Forsamlinger, hvorfor Han efterhaanden Irak sig tilbage. Bed den cedle Grev
Holsteins Dod mistede Bevcegelsen en vigtig
Stotte; nogle Aar efter rejste R asm us Soren
sen til Amerika, R asm us Ottesen til Fredericia,
og adstillige af de ledende Prcester forlod og»
saa Egnen. Det stcerke Rore takte sig derfor
lidt efter lidt og indstrcenkede sig til stilfcrrdige
gudelige Forsamlinger, hvorved Lcegfolk som
ostest forte Ordet. Denne religiöse Bevcegelse
foranledigede en heftig Pennefejde, navnlig i
Slagelseavisen, hvilken Fejde er bekendt under
Navn af „den vestsjcellandfle Krig".
19.
R asm us Theodor Fenger kom her til
fra Horsensegnen og blev i 1872 forflyttet til
Hvedstrup ved Roskilde. Han var en elstelig
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M and, just ingen stör Proedikant, men Han
messede ganske dejligt.
20. Provst Frederik Adolf Möller kom fra
Bcelum ved Aalborg, blev ogsaa Provst her
efter nogle Aars Forlob. I Efteraaret 1887
led Han af en Tandbyld, der havde til Folge,
at Han ikke stk synderlig M ad eller Soon en
Uges Tid. Han sagde Sondag Morgen til
mig, at Han vist ikke gik Gudstjenesten igennem.
Alligevel vilde Han i Kirke. Begyndelsen gik
ogsaa godt; men da Han skulde oplcese Epistelen
fra Alteret, faldt den hoje M and pludselig om
paa fit Ansigt og flog sig blodig, hvad der selv»
folgelig vakte Bestyrtelse i Kirken. Han kom
dog snart til Bevidsthed og udforte Altergangen.
M en Provsten tubte ved denne Begivenhed rent
Tilliden til sig selv, saa det varede flere Maaneder, for Han turde gaa i Kirke. Han led af
Svimmelhed og var stadig bange for en Gen»
tagelse af den uhyggelige Scene. Derfor sogte
og fik Han Affled til Decbr. 1888. H m var en
begavet M and, men passede ikke rigtig til Menigheden, hvorfor Kirkegangen tog af.
21. Eftermanden blev Vilsen Sorensen,
Sogneproest i Skivum ved Nibe. Han er meget
virksom i sin Gerning og har faaet bygget et
M issionshus i Hyllested. Han har tre Hustruer
liggende paa Hyllested Kirkegaard.
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Hvor langt tilbage i Tiden her har voeret
fast ansatte Degne (Scededegne) i Hyllested,
veed jeg ikke. Det var nemlig endnu loenge efter
Reformationstiden saaledes, at der i ncesten alle
Kobstceder var Latinstoler, hvis oeldste Disciple
udforte Degnetjenesten paa Landet i Omegnen.
Disse Disciple var ikke störe Drenge, ja ikke en
Gang al Tid unge Mennester, men künde ogsan vcere gamle Karle, „der ragede sig tre
Gange om Ugen". M an kaldte disse omvandrende Personer „Lobedegne", og det var just
ikke for deres Flids og gode Sceders Skyld, at
de blev saa lcenge i Skalen. Ved Christian den
5tes Lov blev det paabudt, at knr alle Begne
fluide vcere fast ansatre Degne, og hvor der
ingen Bolig var, fluide en saadan anskaffes paa
Kirkens Bekostning. Degneboligen her var det
Hus, som ligger lige Syd for Kirken lcengst
tilbage.
Efter Laven flulde Degnen vcere Student.
Foruden at udfore de samme Forretninger, som
en Kirkesanger har i vore Dage, fluide Degnen
om Sondagen efter Gudstjenesten i Kirken og
ellers en Gang om Ugen i Bintertiden paa et
bekvemt Sted i Sognet undervise Ungdommen
i Bornelcerdommen (d. v. s. i Luthers Katekismus), men havde forovrigt intet med Borneundervisning at göre. F ra disse Moder om-
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kring i Gaardene stammer vel det gamle Ord:
„Degne og Duer gor skidne Stuer".
Denne Ungdomsundervisning var vist ikke
meget bevendt; thi da Konfirmationen indfortes
1736, künde de Unge hyppig ikke blive antagne,
for de var henad 18—20 Aar. Degnens Lon
bestod i, hvad der blev ydet i selve Kirken, i
den saakaldte Smaaredsel (som bestod i mange
forskellige Smaaydelser af W g, Ost, Floe'fl,
Brod, G aas m. m.) samt i Degnetraven, der
toges paa Marken, lige som Proestetienden og
stulde udgore en Trediedel af denne. Han
havde ogsaa nogen Jo rd , paa enkelte Steder
ikke saa lidt endda, en 10—20 Tdr. Ld. Oprindelsen til Idelsen af Brod var den Skik fra
den katholfte Tid, som holdt sig loenge efter
Reformationen, at Proesten og Degnen i den
anden Uge efter Trinitatis gik omkring i Sog
net og velstgnede Mark og Eng, Folk og Foe.
Derfor modtog de et Brod af hver M and,
hvilket Brod bragtes dem i KirKn. M an kaldte
denne Gang omkring i Sognet Korsbyrd.
Den forste Degn, der noevnes i Kirkebogen,
hed Christen Hansen, som havde voeret her en
Del Aar, da Han dode Iste J u n i 1654. Hans
Eftermand hed J e n s Jensen, der al Tid i
Kirkebogen kaldes J e n s Degn. Han dode 8de
J u n i 1686. Efter Ham kom Jorgen Jorgensen,
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der blev begravet 27de April 1706. Del ser
underligt ud, at der i Degneboligen fra 1637
til 1686 dode 17 Mennesker, i eet Aar alene 3.
Gennem hele det 18de Aarhundrede indtil 1793
var her kun 3 Degne, forst J u liu s Prom, saa
Sonnen Jakob J u liu s Prom . Den forste af
disse skrev den sirligste Haandskrift, jeg har sei.
Ester disse kom en Langemach, der som 65-aarig
Enkemand gistede sig med Provst Aggerups
Softer samme Dag. hendes Broder blev be
gravet. D a Langemach dode 1793, blev Degneembedet nedlagt, Degneboligen folgt ved Auk
tion og Degneforretningerne overdraget til
Skoleholderen. Den samme Forandring er for
loenge siden stet hele Riget over, saa Degnene
paa Landet i Danmark i en to—tre Mennestealdere har vceret en uddod Race; men Navnet
er med Uret gomgs endnu.

Loenge for denne Forandring stete, havde
her voeret „Skoleholdere" i Hyllested. Frederik
den 4de lod nemlig paa Kronens Godser i
Aaret 1721 opfore 240 Skoler, og Skolen her
er en af disse. I den lange Tid, den har
staaet, er den undergaaet mange Forandringer.
F ra forst af havde den Tegltag og Blyvinduer
og var yderst tarvelig udstyret med Jnven-
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tarium. Wordene var saaledes kun nogle Brcedder, der hvilede paa Pcrle, som var nedrammede i Lergulvet. P a a disse Broedder fkrev og
regnede Bsrnene med Kridt. Over Jndgangen
til disse Skoler sidder en Sten med Jndskrift i
det latinske Sprog. som bereiter, hvem der har
byggei dem, og derunder staar folgende danfle
Vers:
Halvtredstndstyve Aar Gud har Du mig opholdet,
At Sygdom, Krig og Pest mig intet Ondt har voldet;
Thi yder jeg min Tak og breder ud Dit Navn
og bygger Skoler op de faltige til Gavn.
Gud lad i bette Voerk Din Naades Fylde kendel
Lad denne min Fundats bestaa til Verdens Ende!
Lad al Tid paa min S tol En findes af min SEt,
Som mener Dig, min Gud og disse Skoler ret

F or at man kan faa en klar Forestilling
om, hvilket betydeligt Offer her bragtes af
Staten for at fremme Almuens Oplysning, bemoerkes, at disse Skolebygningers Opforelse
omtrent kostede Äcerdien af 160,000 Tdr. Byg,
og dette Offer bragtes Aaret efter, at den 11aarige Krig med Sverig var endt.
Lonnen til Lcererne ved disse Skoler var
fastsat til 24 Rdl. Solo, (hvilket svarer til
Vcerdien af 20 Tdr. Byg efter Kapitelstaksten
for 1721), 3 Skovloes Broende. Torv, 2 Koer
og 6 F a a r frit grcessede paa Byens Foelled
samt frit Ho og Halm til disse D yr om Bin-
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teren. Pengelonnen betaltes af Staten. Det
var jo en meget ringe Lon, og der künde ikke
stilles störe Fordringer til en M and, der Kodes
saadanne Vilkaar. Det gjorde man Heller ikke.
For at kunne leve drev Skoleholderen som ostest
et eller andet Haandvoerk ved Siden af Skole»
holdet, isoer om Sommeren, saa man havde
Lcerere äs det Slags, som Sten Blicher omtaler
i „ce Bindstouw", „om e Vinter wa Han Skvol»
mceister, men om e Sommer wa Han Muhr»
moeister, aa Han wa lih dogte te behgi Diel".
Med den Lcerdom, Bornene stk, var det ikke
synderlig bevendt; thi efter at her havde vceret
Skole i over 60 Aar, var Beboerne ikke videre,
end at der var kun een M and, som künde flrive
sit Navn, da alle Bymoendene ved Udfliftnin»
gen 1787 stulde underflrive Protokollen.
D a Skalen oprettedes her, ejede Staten og»
saa Byen Vemmelose i Gimlinge Sogn, hvorfor Bornene derfra maatte gaa til Hyllested
Skole, og det blev de ved med i omtrent 50
Aar, indtil Qvistgaard, som nu var bleven Ejer
af begge Byer, oprettede en egen Skole i
Bemmelose. Loereren der fik Bolig i et H us
paa 4 Fag, hvori ogsaa Skolestuen var. Lonnen var: Brugen af en Jordlod, hvorpaa der
künde holdes en Ko, 1 Skp. Rüg, 2 Skp. Byg
og 2 Mark samt et lille Lces Toro af hver af
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Byens 16 Gaardmoend, 1 Mark af hver Husmand, 8 Skl. af hver Karl, 4 Ski. af hver
Pige og Dreng. Hvilke Kundstaber de Bemme
lose Lcerere havde, faar man et Begreb om af
det Vidnesbyrd, Provsten har udstedt til en
M and, der sogte Pladsen. Det lyder saaledes:
„Hvad Hans Kundflab i Kristendom angaar,
da kan jeg ikke noegte, at Han jo har vist Prove
for mig paa, at Han er meget godt stillet til
at göre Ungdommen denne vigtige S ag ret
fattelig og forstaaelig. Angaaende Skrivningen,
da er Bogstaverne ganfle tydelige og fattelige,
og idet jeg har provet Ham, har Han intet
fattedes paa Bogstaveringen; angaaende Regning, da tilstod Han, at den havde Han glemt."
P a a dette Vidnesbyrd fik Ansogeren Pladsen.
M en Han blev der kun i 3 Aar. Eftermanden har
det Vidnesbyrd: „Han flriver lovligt, men regner
intet". I Bogstavering var Manden ikke stiv; thi
i Hans Ansogning paa 11 Linier er der 20
Sprogfejl.
At ogsaa Loereren i Bemmelose sogte at Kode
lidt paa den knappe Lon ved en Smule Ekstrafortjeneste, kan man ikke undre sig over. En
gav sig saaledes til at vcere „klog M and" og
doktorerede paa Folk; men Han maa rimeligvis
have vceret uheldig med sine Kure; thi Han
kom et Aar i Tugthuset derfor. Ester den Tid
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blev Han Kludesamler og Kammerjoeger (d. v. s.
fordreo Roller og M us) og endte tilsidst sine
Dage i Gimlinge Fattighus.

Her findes ikke i Sognet noget moerkeligt,
som fortjener scerlig Om tale; det eneste flulde
voere en Kilde paa Sonderjellinge Mark iLaoningen ved Aaen, hvilken Kilde i gamle Dage
skal voere bleven anset for loegende, hvorfor
Folk sagte dertil S t. H ans Asten. Hvis saa
er, ligger det langt tilbage i Tiden. Derimod
er det fikkert, at i den skroekkelige Vinter 1709
maatte Hyllested Beboere ty til denne Kilde for
at vande deres Kreaturer, da alle Bandbeholdninger i Byen var bundfrosne. Her er Heller
ikke foregaaet nogen stör Begivenhed, som har
Haft Betydning for en starre Kreds, end mindre
for Foedrelandet. Derimod har det Betydning
for Byen. at den har voeret hjemsagt af en stör
Moengde Jldebrande. Den starste var Dagen
for Skcertorsdag 1887, da der brcrndte 4
Gaarde og et Hus. Ved en Smule forandret
Vindretning vilde voesten hele Byen voere broendt.
— En anden starre Jldebrand hjemsogte
Byen i Foraaret 1833. Dette gik til paa fol
gende M aade: En udbrudt Tyveknoegt fra
Sorbymagle ved Navn Soren Olsen kom hem-
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melig til en Husmand H ans Hansen her i
Byen. I Forening med Husmandens Kone
lagdes den Plan, at de ved Nattetide fluide
scette J ld paa en Gaard. De havde nemlig
regnet ud, at de under den ved Branden ov»
staaede Forvirring fluide faa Lejlighed til at
stjoele en storre Sum Penge hos en anden
Gaardmand i Byen. Husmanden havde tillige
den Bagtanke, at Hans eget gamle Hus fluide
broende, og at Han for Assurancesummen künde
faa sig et nyt.
Planen sattes i Boerk, og her broendte to
Gaarde og tre Huse; men Tyveriet mislykkedes. Forbryderne blev snart paagrebne og
domtes olle tre til at have deres H als forgjort
og derefter at lcegges paa Stejle, hvilken Dom
ved kongelig Resolution foraadredes til simpel
Liosstraf for Soren Olsen, til Kagstrygning og
Foestningsarbejde paa Livstid under streng Bevogtning for Hans Hansen og for Konen til
livsoarigt Tugthus.
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Hermed vil jeg slutte mine Meddelelser.
Det er ikke störe og mcerkelige Ting, jeg har
berettet; men meget af det kan dog nok have
almen Interesse, da Forholdene i de fleste
Egne af Landet har udviklet sig som her.
M an vil se, at det kun er gennem mange
Tromgsler, at vort Samfund er naaet frem til
sit nuvoerende Standpunkt, og vi burde vcere
glade og taknemmelige for, at det er faldet i
vor Lod at leve i en god Tid, hvad de ydre
Kaar angaar. Her burde Herste Tilfredshed og
Enighed i vort oelsignede Land, og vi burde
staa sammen som een M and for at hcevde vor
Selvstoendighed som Folk og Rige. M en saaledes er det desvcerre stet ikke. B i giver jo et
enestaaende Eksempel paa at have et meget
stört P a rti iblandt os, der lader haant om
Foedrelandet og er ligegyldigt for dets Fremtid. Forerne prcediker daglig i Tale og Skrift
Had mod den nuvoerende Samfundsorden, som
flal omstyrtes. Der siges, at Arbejderne snydes af Arbejdsgiveme, der lever hojt paa Arbejdernes Bekostning, medens disse maa sulte;
og saa er Sandheden den, at saa Steder paa
Jorden lever Arbejderne under saa gode Kaar
som i Danmark, i intet Land gores der saa

80
meget som her for, at disse Kaar kunne blive
endnu bedre. J e g vil ende med folgende Vers
af S t. Bücher:
Og Fynbo og Jyde og Soellandsfar,
til eet Hus vi alle jo höre;
Gud Fader os alle i Troflab bevar,
os alle til Enighed fore.

