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R ingsted K loster
i skiftende Tider.
Af Redaktor J. K.

('In/sfensen.

Otte Hundrede Aars Historie danner Baggrund
for den Tildrageist', der luendte i Februar 1912, da
det nuværende „Ringsted Kloster“s Administration
kom overens med Kobenhavns Magistrat om en
Ordning, der loste de ea. 100 Aar gamle fideikommissariske Baand, saaledes at „Klostret“s Fæstegods
kan stelges. Og naar efterhaanden dette Bortsalg
finder Sted*), er dermed de Baand bristede, der
gennem Tiderne har holdt sammen paa et stort
*| S algstilbud skete til sam tlige 1'a‘stere under
F ebruar 1913.
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Jordomraade, skiftende af Størrelse til do forskellige
Tider og under forskellige Forhold, men dog til en
vis Grad holdt sammen gennem de svundne Hundredaar.
Det „Ringsted Kloster“, der nu existerer, er
som Bygning betragtet en uhistorisk Forpagtergaard, og det Fideikommis, det Bügelske, der ejer
Forpagtergaarden og Fæstegods til en Værdi af ea.
2 ? Mill. Kr. samt en betydelig Fideikommiskapital
er af forholdsvis ny Dato, idet de fideikommissariske
Baand stammer fra 1814.
Men det samlende Midtpunkt er det Jordom
raade, der stadig formeredes i det mægtige middel
alderlige Benediktinerklosters Velmagtsdage og op
retholdtes under skiftende Former i kongeligt eller
privat Eje. Ringsted Klosters Historie afspejler
derfor paa sine forskellige Udviklingstrin Jordens,
de store Jordegodsers, Historie i Danmark.
Maaske allerede i Knud den Stores, men i hvert
Fald paa Svend Estridsens Tid lægges den første
Spire til Ringsted Kloster, idet engelske Bene
diktinermunke indkaldes her til. Klostret menes
færdig-organiseret af Bisp Svend Xorbagge i 1081
—82. Og gennem de folgende halvfemte Hundrede
Aar indtil Reformationen har dets Betydning kirke
ligt, til Tider ogsaa politisk, vieret stor.
Klostrets Opgangstid som stor Jordbesidder
— og det er s<erlig den Side, vi her beskæftiger os
med — indledes i det urolige Tidsrum, der gaar
forud for Valdeinarstiden, som for St. Bendts Kloster
betegner den største Glanstid.
Allerede under Erik Enittn1) fremmes Klostrets
Velfærd betydeligt.
Mod Slutningen af denne
Konges urolige Regeringstid rejstes der paa Sjælland
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et Oprør, i Spidsen for hvilket stod den Roskilde
Bisp Eskild og den sydsjællandske Herremand Peder
Bodilssøn. Paa Erik Emuns Side stod kun Skjalm
Hvideslægtens Mænd, der sad paa de store Gaarde
mellem Ringsted og Soro. Disse Mænds Indflydelse
var imidlertid betydelig, og da Kongen ved Jydernes
Hjælp havde sejret, er det sandsynligt, at den
mægtige Hvidesla>gt yderligere er steget i Magt.
Under disse Forhold er det rimeligt, at Kongen har
ønsket at styrke netop Ringsted-Klostret og sin
Yndest hos dette. I hvert Fald véd man, at han
1135 har udstedt et Gavebrev, i hvilket han tildeler
Klostret store Friheder, en Del Gaarde i Bjerge og
paa Amager, Halvdelen af Ringsted Skov og 10
Mark af den Kronen tilhørende „MidsommergæhP
(en aarlig Skat) af Ringsted By. Denne kongelige
Gave danner som en Indledning til en Rad<ke andre
kgl. Gaver, der mægtigt har bidraget til at øge
Klostrets Rigdomme. Jeg skal ikke i denne Hen
seende gaa i Enkeltheder, men kun anføre, at Svend
Grathc, der næppe har handlet af kristenkærlige,
men snarest af politiske Grunde, i 1148 bl. a. skæn
kede Klostret Halvdelen af Ringsted Bys Mark,
og forskellige Afgifter fra Ringsted By, der tidligere
havde tilfaldet Kronen.
Efter Knud Lavards Skrinlæggelse i Klostrets
Kirke (25de Juni 1170), er det forstaaeligt, at det
for Valdemars-Ætten gjaldt om yderligere at højne
Klostrets Anseelse. Det regner ned med Gaver
til Klostret. En Mængde Landsbyer rundt om i
Landet lægges ind under det. Den største Jord
udvidelse faar Klostret under Valdemar den Store,
der byggede den store Teglstenskirke, saaledes som
den i Hovedlinierne staar den Dag i Dag. Han
1*
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skænkede bl. a. den sidste Halvdel af Ringsted By
mark, Byens Tiender, Gods i Lynge, Bjerge, Arvestie (Aversi), Benlose og flere Byer til Klostret.
Ogsaa Valdemars-Ættens andre Medlemmer — saaledes Valdemar den Stores Dronning, Sophia, og
Knucl den Sjette, der begge senere begravedes i
Klostrets Kirke — skænkede Klostret store
Gaver, Erkebisperne Eskild og Absalon ligeledes.
Absalon skienkede saaledes en betydelig kirkelig
Afgift til Klostret, nemlig det saakaldte „MarieSkud“ af Sjællands Ostre- og Medelsyssel. Sjæl
land var i Middelalderen delt i tre Sysler, nemlig
foruden de to fornævnte: Vestre-Syssel*). Denne
Gave tillige med en Del andre stadfæstedes af Pave
Cölestin I I I 1192. I Pavebrevet kaldes „MarieSkudet“ en Kollekt2), hvilket er et svagere Udtryk
for en bestemt Afgift, en Kirkeskat, der formentlig
indbefattes omkring Martinsmesse (o: Mortensdag).
Oprindelig skal „Maria-Skudet“ have været en
Kirkeskat, som hvert Syssels Beboere betalte til
den gamle Moderkirke, den saakaldte Sysselkirke.
Omtrent samtidig (1193) lagde Bisp Peder Suneson St. Johannes Kirke i Ringsted (nedlagt 1571;
Prydelsen* og Stole skænket til Klosterkirken) og
Benløse Kirke med samt Benløse Kirketiende til
Klostrets Kirke. 1309 skænkedes Kværkeby Kirke
til Klostret. Endelig skænkede Erik Menved 1319
for sit Gravsted i Kirken Gods i en hel Række Lands
byer, og Dronning Margrethe lagde Sæby i Løve*) O stersysscl strak te sig fra Nord mellem Ø resund og
Issefjorden til Præ shibugten, V estersy sscl fra Issefjordens vestlige Arm til Susanen, M edelsyssel om
fattede Øens sydlige Del ( + Mon?) og en Straikning nordpaa til Issefjorden sam t H ornsland.
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herred til Klostret og skænkede dette 2000 lybske
Mark.
Ved disse Gaver, af hvilke her kun er nævnt
de kongelige og gejstlige — mangen privat Mand
har selvfølgelig ogsaa givet Gaver til Klostret —
blev dettes Jordegods naturligvis efterhaanden
meget spredt. Da Klostrets Abbeder havde For
stand paa Betydningen af at faa afrundet Godset i
det Omfang, det lod sig gøre, har der sikkert fundet
mange Mageskifter Sted. Et af disse Mageskifter
kender vi lidt til; det fandt Sted i 13203). Klost
ret mageskiftede nævnte Aar Gasæthoft (Gaasetofte i Arts Herred) til Herremanden Ove Hase, som
i Stedet tilskødede Klostret noget sjællandsk
Gods, som han havde faaet med sin Hustru, Ellena.
(Ove Hase skal efter nogle Opgivelser have været
en af de jyske Herremænd, der senere sluttede sig
til Grev Geert, og som den 1. April 1340 faldt for
Niels Ebbesens Skarer i Randers).

Ringsted Klosters sidste katholske Abbed var
Niels Jensen, død 1540. Abbedtitelen opretholdtes
dog endnu i en Aarrækkc, efter at Klostret var
inddraget under Kronen. Paa Frederik Ils Tid var
den lærde Ivar Bertelsen (Ivar Bartholin) Abbed
eller Lensmand paa Ringsted Kloster. Han, der
havde Lejlighed til at prøve baade kongelig Unaadc
og Naade, havde ved Siden af at være en la*rd
Mand fremragende administrative Evner; i hans Tid
blev St. Bendts Kirke Sognekirke for Ringsted
(1561); ligeledes fjernedes de mange Altre fra den
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katholske Tid, og Kirken forsynedes med Stole.
I Kirkens nordre Korsarms Sidekapel indrettedes
en lærd Skole (nedlagt 1739) for en Del af Klost
rets rige Midler. Fra 1592 ophorer Abbedtitlen
at existere; den sidste „Abbed“ var Dr. Jolian
Knoppert. Fra nævnte Aar styres Klostret med Omraade af verdslige Lensinænd.
Ringsted Klosters Landgilde-Indtægter udgjorde
omkring ved den Tid (1574) i Naturalier4):
687 Tdr. Rug, 2307 Tdr. Byg, 813 Tdr. Havre,
20 Tdr. Smør, 14 Køer, 58 Svin, 207 Faar og
Lam, 175 Gæs, 631 Høns og 180 Tdr. Kul (o: Træ
kul) samt en Pengeafgift paa 288 Mark. Lens
manden oppebar Løn og svarede Kongen til
Indtægter og Udgifter. Han havde som alle Lensmænd Forpligtelse til liostjeneste (Udrustning af
Ryttere), Ydelse af Nathold til Kongen og hans
Følge eller Borgeleje (o: Indkvartering) af Hoffets
Tjenere eller af Soldater.
Omtrent fra samme Tid som ovenstaaende Med
delelser om Klosterlenets faste Indhegter stammer
en Fortegnelse over Klostrets faste Mandskab
(1580)*), nemlig: 1 Foged, 1 Skriver, 1 Fadebursvend, 1 Brygger, 1 Bryggersvend, 1 Bager, 1 Ba
gersvend, 1 Kældersvend („skal ind- og udmaale
Klostrets Korn“), 1 Skriverdreng, 1 Kok, 2 Kokke
drenge, 1 Fisker, 1 Ladegaardsfoged, 1 Portner, 1
Vognsvend, 1 Postrider, 3 Postvognssvende, 1
Svinemand, 1 Fæinand, 1 Fædreng, 1 Dreng til at
røgte Kongens Hopper, „Mælkedejen“ (e: formentlig
en Mejeripige), 2 Ladegaardspiger - samt endelig
(for Resten paa et lidt mærkeligt Sted i Fortegnel
sen): 1 Korpræst, 1 Hører og 1 Kordegn. Der be
regnedes 33 Personer daglig — en saare anseelig

Jiiiujsted K loster i skiften d e Tider.

7

Husholdning, der jo forogcdes betydeligt, naar for
nemme Rejsende tog ind paa Klostret.
„Naar
Adelige kommer til Klostret maa Abbeden“ —
hedder det i en kgl. Skrivelse
^give dem Mad
og „Danskor (dansk 01 i Modsætning til tysk)
efter Klostrets Evne og laane dem Vogne om
Morgemen, naar de drager bortu.
Men ogsaa gennem Tilskud til forskellige Om
bud og lign. ogedes [lusholdningsudgifterne. Den
Gang var f. Ex. Stillingen som „Svinesnider“ en
Hofstilling, noget i Retning af Hofdyrhvge, antager
jeg. 1. April 15805) fik saaledes Jens Jepssen Be
stalling som „Svinesnider“ med Bolig i Ringsted,
Abbeden skal give ham 10 Daler og en sædvanlig
Hofkhedning i aarlig Lon og 4 Daler om Maaneden
i Kostpenge. Tasterne for de Operationer, han ud
forte, var forovrigt folgende: 1 Mark for Behand
ling af en Hest, 12 Skilling for en Stud og 2 Skil
ling for et Svin, og „naar han rejser i Kongens
Befaling, skal han have fri Færge“. Senere hen
synes for Resten denne Stilling at stige i Betydning;
thi 8. Februar 15965) faar Jens Seufrensen (o: So
rensen) Bestalling som kgl. Svinesnider paa 10
Slotte, Ringsted Kloster og tilliggende Ladegaarde;
han skal have 60 Daler i aarlig Lon og en sa*dvanlig Hofkhedning samt 6 Daler aarlig til Husleje.
„Naar han rejser rundt fra det ene Slot til det
andet, skal Lensmændene befordre ham med Heste
og Vogn, og han skal rejse fredeligt og sikkert
uden at blive overfaldet af nogen, men han skal og
saa sch) forholde sig tilbørligt“. I denne afsluttende
Bemærkning ligger der aabenbart et Bidrag til
Svinesniderens personlige Karakteristik og alminde
lige Omdomme.

s

J. r. Christensen

Ogsaa andn1, man kan vel sige sociah1, Spørgsmaal kigger frem gennem Kongebreve1 ang. Ring
sted Kloster. Saaledes paalægger5) Kong Frederik II
1587 Abbeden Johan Knoppert, at Christoffer Sadel’
mager, der er blind, skal nyde sin Underholdning
paa Ringsted Kloster. Dette Paabud gentages S.
Juni 1594 til Lensmanden Lave Bek, der imidlertid
synes at have.* forholdt, den gamle, blinde Sadel
mager, hvad der rettelig tilkom ham. I hvert Falel
gentages under 9. Maj 1595 det givne Paabud til
Lensmanden, idet det tilføjes, at Christoffer Sadel
mager „fremdeles maa nyde; alt, som Kongens Fader
har givet ham Brev paa“, og skal Lensmanden give
Christoffer „hvad han resterer, saa Kongen (Chri
stian IV) kan blive fri for yderligere Overlob.
Det er Kongens alvorligt1 Befaling“.
Tjenere i højere Stilling aflægges naturligvis
rundeligere end en gammel, blind Sadelmager; saaledes fik i 15GG Landstingsskriveren Mat? Langsen
for sin Tjeneste en af Ringsted Klosters Gaarde
i Ringsted, Øst for Klostret, nærmest Kirkegaarden
(altsaa omtrent, hvor Bygningskomplexet „Central“
nu ligger i Ringsted). Han faar Gaarden „med
dertil horende Boder, Jordsmon og Haverum, en
„Slade“ Jord i Aaemarken, Provstens Slader i Øster
marken og Aaemarken, en Slade Jord i Benlose
Sogn samt Kronens Part af Tienden i St. Hans Sogn“.
Ogsaa andre Spørgsmaal finder deres Afgørelse
paa Ringsted Kloster i den Tid. Vi faar saaledes
Besked om, at Kongens Skovrider Sofren Jager, der
har haft Tilsyn med Kongens Vildtbane og Eiwmærkeskove, i 1590 er bleven skudt i Kronens Enemærkeskov „Beested“ (□: Bedsted ved Kværkeby).
„Kongen kan ikke noksom forundre sig over, hvem

H i nested K loster i skiftende Titler.

9

der har dristet sig til slig ubluelig Modvillighed“.6)
Alle Bymænd i alle Sogne og Herreder omkring
Skoven skal stævnes til Tinge og under deres
højeste Ed skal de forhores om Meddelagtighed.
Samtidig faar Lensmændene i Vordingborg, Roskilde
og Antvorskov Paabud om at passe paa ved Lensgnenserne for at finde Forbryderen, hvorefter denne
skal fores til Ringsted Kloster. Da Ringsted By
har krævet 22 Daler af Enken for hendes afdøde
Mands „Lejersted“ (o: Begravelsesplads) og hun
har beklaget sig derover til Kongen, faar hun be
vilget fri Begravelse. Hvorvidt Søfren Jægers
Morder nogen Sinde blev fanget og bragt til Ring
sted, beretter Historien intet om.
Derimod fortælles6) fra omtrent samme Tid om
en Ilerregaardsskytte fra Assendrup, at han har
skudt Dyr paa Kongens Enemærker, hvisaarsag
han skal hænges i en Galge mellem Ringsted og
Benløse, og „paa hver Side en af de to lange Bøs
ser, han havde hos sig“ (1585).
Af den tidligere i denne Skildring meddelte
Fortegnelse over det daglige Mandskab paa Ring
sted Klosters Gaard vil man have faaet Forestil
lingen om en stor Husholdning. Markarbejdere var
der ingen af. Markarbejdet udførtes af Klostrets
Hovbønder. Altsaa var der kun Tale om det „ind
vendige Personale“. Men efter den Betydning,
Klostret havde som Opholdssted for Hoffet, naar
dot var paa Rejse, og naar andre Storfolk var ude,
er det forstaaeligt, at der maatte være et stort, fast
Mandskab. I 1584 fandt den vordende Konge Chri
stian IVs Hyldning Sted paa Ringsted Landsting,
og det kgl. Følge boede paa Ringsted Kloster.
Ud fra Klostrets Port kom Kong Frederik II ridende
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med Prinsen, sidstnævnte „ridende pan en lille, brun
liest“ paa Kongens venstre Side; ved hver Side af
den unge Herres Hest gik en Herremand, saavel
ved Hovedet som ved Sadlen.
Rimeligvis har Frederik II under Opholdet paa
Klostret ved denne højtidelige Lejlighed lagt Ma*rke
til, at Klostergaardens Hovedbygning lod en Del
tilbage* at onske. 1 hvert Fald lader han den 14
Februar 1586 udgaa en Befaling5) om, at han vil
have det gamle Sten-has i Hingsted Kloster fornyet og
forbedret med bekvemme Gemakker og Kamre, som
Kongen selv kan bo i, naar han kommer did. Lens
manden, paa den Tid Christian Machabceus, faar Be
faling til paa bedste Maade at lade det Arbejde ud
fore og indskrive Udgiften i Regnskabet. Hvis der
behoves noget Bygningstommer, skal dette hugges
i Klostrets Skove, men paa den Maade, at der sker
mindst mulig Skovskade
Frederik II dode d. 4. April 1588; af et Konge
brev6) fra den Tid véd man, at forskellige adelige
Damer har faaet Paalæg om at drage til Ringsted
Kloster ../5r med Dage at omdrage'* de Kamre, hvori
Dronning Sophie og „de unge Frøkener“ (o: Prin
sesserne Elisabeth, 15 Aar, Anna, 14 Aar, Avgusta.
8 Aar, og Hedevig, 7 Aar), skal bo, naar den af
døde Konges Lig skal fores der forbi.
Det blev saaledes ikke Frederik II, der kom til
at lade Bygningsforetagenderne fuldfore; men andet
Steds fra véd man tilfældigvis helt god Besked
om, at dette Bygningsforetagende er bleven udfort.
Fra 1587 var forannævnte Dr. Johan Knoppert Abbed
eller Lensmand paa Ringsted Kloster. Han var af
hollandsk Æt, men hans Fader var gaaet i dansk
Tjeneste og var bleven dræbt paa en Sendefærd i
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Udlandet. Johan Knoppert havde „en Ven og
Fætter“ i Rostock ved Navn Henrik Kilian, der i
1590 sendte Lensmanden en Hilsen og Gaver ved
en rejsende tysk Student, Michael Franck. Og denne
Michael Franck har efterladt sig en skriftlig Beret
ning om sin Færd til Danmark0). Michael Franck
fortæller om, hvorledes han kommer til en aaben
Flække eller Smaastad, kaldet Ringsted, hvor Klost
rets Forvalter nu er en Doctor Knupferus, der „har
Klostret og den lille By og alle derunder horende
Landsbyer, der tæller over 70, i Forvaltning og
Regning“. Ved Ankomsten maa Franck vente paa
at faa Dr. Knoppert i Tale, fordi denne er ved at
indtage sit Aftensmaaltid. Derefter indbydes den
fremmede Studiosus til at spise med Lensmandens
Følge og dennes Broder, til hvem der er dækket i
et Sideværelse. Franck fortæller om Klosterbyg
ningerne bl. a.:
„I dette Kloster har Kongen, fordi de gamle
Værelser var indrettede paa klosterlig Vis, ladet
opføre fra Nyt en smuk, ny Borg og kongeligt Ihis,
til hvilken Bygning en Vindelstentrappe fører op,
og som snart vil være fuldført og under Tag. Ogsaa de skønne Værelser kan man begynde at se,
kun er de endnu ikke oppudsede og indrettede, saa
at man kan bebo dem“.
Videre fortæller han:
„En skøn og lystig, lille Skov haves tæt ved
Klostret, i hvilken man i Sommertiden kan spadsere
og forlyste sig . . . . I denne Lystskov har vi ofte
gaaet at spadsere og sammen med Doctorens Broder
og hans Kone forlystet os med Boldspil, Labyrinthture og andre danske Fornøjelser, og omcndskønt
der lige ved Skoven stod et Rettersted og en Galge
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for at ingen skulde forgribe sig paa Vildtet, har vi
dog ofte haft vor Förnöjelse med Egernjagt**.
Æn vaddig Koren til og fra har der stadig
vieret, saaledes at næppe nogen Dag er gaaet hen,
uden at der kom fremmed Folk til . .
Studiosus Franck havde det særlige Held at
opholde sig paa Klostret en Gang, da den endnu
kun 13-aarige Kong Christian I V giestede Klostret.
Den 19de Juni 1590 KL 11 om Middagen kom Kon
gen til Klostret med 5 Vogne, i hvilke sad hans
Hoffolk og „bestalter Raader“. Kongens Vogn var
overtrukket med sort Fløjl; hos ham sad hans
yngste Broder (den 7-aarige Hertug Hans). Forud
for den kongelige Vogn red 20 Ryttere og 2 Trom
petere, der forkyndte' Kongens Komme. Mange
Folk og Hoffolk var kommet i Forvejen og atter
draget af Stod som Furerer, Kokke, Drabanter og
andre Hofsinder. Da Kongen stiger af Vognen,
maa Drabanterne bane Vej for ham gennem dem tæt
sammenløbne Mængde. Den unge Konge skildres
som en smuk, lang Yngling, klædt i sort Fløjlsdragt;
bag ham gik hans Raader og Hoffolk. Efter Mid
dagen besaa Kongen Klostret ude og inde og havde
bag efter „sin Fornøjelse med em engelsk Hund“ i
Klostrets Have. Om Aftenen var der stor Lystighed
paa Klostret, Gæsterne blev vel trakterede, og Trom
petere og Musici spillede. Ntvste Morgen rejste
Kongen ganske stille videre.
Denne Skildring, om hvis Rigtighed, hvad En
kelthederne angaar, jeg ikke kan have nogen be
grundet Mening, men som forøvrigt ser meget tro
værdig ud, giver et interessant Indblik i det Liv,
der har rørt sig paa det gamle Klosters, senere den
kongelige Lensgaards, Enemærker, baade til Hver-
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K lostret og Kirken ea. 1660—1680.
Efter P. II. Resen: - Atlas Danicus
Forklaring: Klostret er tænkt set i Fugleperspektiv fra Nord. 1) Kirken,
2) det Sidekapel, livor Landsting holdtes, 3) Skolen (sondre Kors),
4) Klostrets Borggaard, .’») Klostrets Ladeganrd, 6) Lille Soe, 7) Klostrets Ilave

dags og til Fest. Et lille Modbillede til Festlig
hederne faar man, naar man ftester <in Opmærk
somhed paa en Klage fra omtrent samme Tid (1582);
den er fra Bonden lians Lauritsen i Ringstedtorp
(o: Landsbyen Torped ved Ringsted) og gaar ud
paa, at han, der for nogen Tid siden har „faaet en
Ringsted Klosters Gaard, givet stor Indfæstning og
anvendt al sin Formue paa dens Bygning“ nu er
kommet i en Restance af 5 Pund Byg, i Fjerding
Smør og en Bolgalt*), som han beder Kongen efter
give sig. Lensmanden fik Paabud om at eftergive
*) 1 „Pund“ Byg -= 24 Skæ pper: en B olgalt = et Svin,
der er fedet paa Bondegaarden, i M odsæ tning til Ol
densvin, der „opdræ ttedes“ i Skovene.
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dot halve — og denned har Hans Lauritzen saa
inaattet lade sig tilfreds.
Fra en lidt senere Tid (1592) horer vi om 3
Bonder i Benlose og 3 i Torp, at de har faaet efter
givet hver en Fjerding Smør; de har været ind
skrevet i Jordebogen for denne Ydelse mod at være
fri for Ægt og Arbejde; men da de alligevel er
bleven besværede med dette, fritages de, som rime
ligt er, for Smørret.

Efter forskellige Foranstaltninger at dømme
synes Christian IV at have interesseret sig meget
for Ringsted Kloster. Det var jo et stort Len, vel
beliggende midt i Sjadland med gode Jorder og —
som vi har set — gode Beboelsesbygninger. Der
blev jævnlig foretaget Mageskifter for at afrunde
Godset. 1578 var Vrangstrup saaledes blevet lagt
til Klostret. 15de Juni 1592 blev 3 Gaarde i Ters
lev, i i Reinemark, 1 i Heinerup, 4 i Testrup og 1
i Skuderløse lagt ind under Klostret, og 26de Juli
samme Aar skete det samme med 7 Gaarde i Te
strup, 2 i Skuderløse, 3 i Tjæreby, 3 i Terslev og
1 i Klippit (o: Klippede i Nordrup Sogn ved
Ringsted. 1595 befalede Kongen personligt, at
en Del Gods skulde mageskiftes mellem Roskildegaard og Ringsted Kloster, for at det mageskiftede
Gods i begge Tilfælde kunde blive bekvemmere
beliggende6).
For Christian IVs Heste og Hunde har Ring
sted Kloster haft en ret stor Betydning. Fra 1595
og 1596 har man f. Ex. saaledes flere kgl. Skrivel-
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ser om, hvad Lensmændene skal foretage sig i saadanne Anliggender, saaledes fra den 31. Januar
1595 et Paabud til Lensmændene i Kalundborg og
Vordingborg om strax, „mens Fore staar“, at sende
to Læster Rug til Ringsted Kloster, da „Kongen i
nogen *Tid vil have sine Hunde liggende dér“.
Den 28. Maj 1596 beordres der sendt 100 Tdr.
Havre og 3 Læster Rug til Ringsted Kloster „til
Kongens Jagthunde og Jagtheste“.
Christian IV var i det hele en stor Agerdyrker
og Hesteopdrætter. Ringsted Kloster var paa den
Tid et af de 10 Fadeburslen, for hvilke Kongen
nærede4 en særlig Interesse. Hans Interesse for
Hesteavlen gav sig Udslag i Oprettelsen af 6 for
skellige4 Stod7), der efter Hingstene benævntes: det
engelske, det frisiske, „Fændriks“, „Tumlers“, „Mun
kens“ og „de polske Mærers“ Stod. Det frisiske
Stod kom senere til Frederiksborg, „Fændrik“Stoddet stammede fra Hingsten „Fændrik“ paa Roskildegaarel og „Tumlers“ Stod fra en brun Hingst
„Tumler“, der kom fra Ringsted Kloster 1608. Dette
Stod blev et af de mest berømte. Modellen til
Frederik V.s Statue („Hesten“) skal have været af
denne Race. — „Tumlere-Racen blev — hedder det
et andet Sted8) — det væsentligste Grundlag fol
den senere saa berømte „Frederiksborg-Race“, en
Oplysning, som vil interessere Hestevenner og
Hesteopdrættere, der ikke alt maatte vide det i
Forvejen.
Ogsaa Svin spillede en stor Rolle i Christian
IVs Agerbrug paa Ringsted Kloster. I 1619 skal
der saaledes have været 5000 Svin paa Olden i
Klostrets Skove.7)
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For Klostrets Bonder var Tilværelsen ikke let.
De mange Korsler, som de maatte yde i Hoveri,
har sikkert tynget dem meget, særlig paa saadanne
Tider, da store Tildragelser satte mange Rejsende
i Bevægelse igennem Landet. En saadan stor Til
dragelse var Christian I Vs Kroning i Frue Kirke i
Kobenhavn den 29de August 1596. Forud for denne
Begivenhed tnvffes der store Anstalter, der ogsaa
berører Ringsted Kloster. Den 23. Juli udstedes
der saaledes Befaling om, at Soro Skole skal levere
200 Tdr. Havre til Ringsted „til Udfodring, naar de
fremmede Herrer kommer4; Kongen vil ved forste
Lejlighed betale Havren tilbage; tillige ønskes sendt
til Ringsted 2 Lauster Malt, „som skal blive betalt
til Mortensdag fra Antvorskov Slot“. Den 26. Juli
udsendes Budskab til „alle Kron-, Prælat-, Kannike-,
Vikarie-, Kiri«4- og Præstetjenere i Ringsted Klo
sters Len“ om at mode med deres Heste og Vogne
ved Ringsted Kloster, saa ofte Lensmanden Lave
Bek tilsiger dem og fremføre de Fremmede til Ros
kilde. Soro Skoles „Tjenere“ faar en lignende
Tilsigelse.
Det kan i denne Forbindelse have sin Interesse
at mærke sig, at omkring ved denne Tid (1606)
var af Bønderne i Ringsted Herred kun de 10 Selv
ejere, medens 600 var Fæstere.

Vi har i det foregaaende haft Lejlighed til at
se enkelte Glimt af det Liv, der levedes indenfor
det gamle Klosters eller kgl. Lensgaards Mure eller
i dennes nærmeste Omgivelser. Mest har disse
Meddelelser dog angaaet materielle eller selskabe-
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lige Forhold. Men paa et givet Tidspunkt højt op
i Tiden har Ringsted Kloster faaet en aandelig Be
tydning, der, om end vidt forskellig derfra, dog i
nogen Maade minder om en af Klostrets Opgaver i
Middelalderen. Denne Periode indtræffer i Christian
JVs sidste, Frederik Ills forste Aar.

Jorgen Secfeldt i sit Bibliotek pna R ingsted K loster.
Efter Kobberstik p<u) det kgl. Bibliotek.

Den 31. Marts 1630 blev Jørgen Seefeldt') for
lenet med Ringsted Kloster. Han havde paa den
Tid ydet sit Ftedreland adskillige store Tjenester,
stod sikkert højt i Kongens Gunst og havde, da
han fik det gode Len, Tid til at fordybe sig i den
Syssel, som synes at have interesseret ham mere
end nogen anden, nemlig Samlingen og Ordningen
af sit store Bibliotek. Efter de foreliggende Beret2
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ninger at domme synes det at have været en enestaaende Bogsamling, Jorg. Seefeldt havde paa
Ringsted Kloster. Man véd, at denne Samling, der
efterhaanden voxede til 26,000 — efter andre Op
givelser 30,000 — Bind, og som ordnedes af bog
kyndige Folk, indeholdt en Mængde sjældne Skrifter
af meget høj Alder angaaende hele Nordens Hi
storie. Mellem Værkerne var saadanne, om hvilke
det hedder, at man ellers forgæves søgte dem selv
i de største Bogsamlinger. Mange fremtrædende
Videnskabsmænd var i disse Aar Ga'st paa Ring
sted Kloster, og for den Tids historiske Forskning,
for Afskrivningen af endnu bevarede originale Kilde
skrifter, havde Bogsamlingen i Ringsted sin store
Betydning. Tyskeren Johann Haue, født i Berlin,
medvirkede ved Ordningen af Biblioteket; han endte
— efter en Tid at .have været Professor i Soro —
som Bibliotekar for Kurfyrsten af Brandenborg.
Islændingen Brynjulf Svensson, senere Biskop i
Shalholt, gæstede 1639 Seefeldt og skænkede ham
ved denne Lejlighed flere enestaaende Ilaandskrifter,
ligesom han senere sendte kostbare norske Saga
skrifter hertil. Lærde Udlændinge, som rejste gen
nem Landet, forsomte ikke at standse i Ringsted og
beundre den sjældne Skat, om hvilken en af Dan
marks første statistisk-topografiske Skildrere, Arent
Berntsen, i 1656 skrev, at den ikke har sin Lige i
det danske Rige, ligesom han udtalte Haabet om,
at den Fædrenelandet til Ære aldrig maatLe splittes ad.
Ak, det kom helt anderledes! Der havde været
Tale om, at Kongen skulde erhverve Bogskatten,
men i 1657 udbrød den svenske Krig; den 12te
Februar 1658 stod Fjenden paa Sjællands Grund,
og faa Dage efter kom Svenskekongen selv til

Ringsted Kloster i skiftende Tider.

19

Ringsted, ledsaget af Corfitz Ulfelclt. Forræderen
Ulfeldt var ogsaa Bogsamler, han havde en Bogskat

Jørgen Seefeldt.
Efter Kobberstik pna det kgl. Bibliotek.

paa 7000 Bind paa Bavelse. Og allerede for Sven
skerhæren var naaet Sjælland, havde han taget det
2*
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Løfte af Carl Gustav, at han, Ulfeldt, i Krigsbytte
skulde have Seefeldts mægtige Bogsamling. Saaledes skete det ogsaa. I Februardagene 1658 slæbte
svenske Soldater de rige og sjældne Skatte ned paa
Vogne, som Omegnens Bonder var tilsagt at møde
med, og Bogerne kørtes til Bavelse. Efter RoskildeFreden forsøgte danske Adelsmænd at faa For
ræderen til at skænke Bogsamlingen til Sorø Aka
demi, men det mislykkedes. I Stedet lod Ulfeldt
den føre til Malmø, og dermed var den danske
Nationalskat tabt for Landet. Der blev baade da
og senere udfoldet flere Bestræbelser for at faa
Bogsamlingen tilbage. Men de mislykkedes alle.
Ulfeldt maatte efter den anden Svenskekrig flygte
ogsaa fra Sverig. Og 1661 førtes baade Seefeldts
og Ulfeldts Bogsamlinger til Stockholm. Aaret efter
døde Seefeldt.
Hele hans prægtige Bogsamling
menes i Tidernes Lob at være gaaet til Grunde
ved to Brande, der hærgede Stockholms Slot i 1697
og Upsala Universitetsbibliotek i 1702. Man mener,
at den eneste fra Bogsamlingen bevarede Bog er
en Bønnebog paa Universitetsbiblioteket i Kø
benhavn.

Fra 1592 til Lensinddelingen afløstes af Amts
inddelingen, havde Ringsted Klosters Omraade dels
ligget som Len til „Kongens Fadebur“, dels som
Lønning til de sjællandske Landsdommere; i begge
Tilfælde vil det sige, at adelige Mænd har siddet
paa Ringsted Klosters Gaard. Saa kommer i 1660
Omslaget fra Adelsvælde til Enevælde og deraf føl
gende lettere Adgang for borgerlige Mænd til at
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gøre sig gældende, i hvert Fald indtil Enevoldsadélen faar befæstet sin Stilling. Efter Krigene var
Kaarene fattige i Danmark, og Kongen var ogsaa i
Pengetrang. Ringsted Klosters Gaard blev nu ud
lagt som Betaling til kgl. Hofslagter Niels Olufsen
og kgl. Vognmester Niels Grimborg"3). Niels Grim
borg traadte imidlertid tilbage, og i det den 7. Juli
1664 udstedte Skode fra Kronen, er det Niels Oluf
sen, der betegnes som Eneejer. Dette Skøde11) giver
en interessant Oversigt over „Klostret“s Herlig
heder paa den Tid, nemlig Ringsted Kloster og
Ladegaard med Bygninger og Inventarium, Munke
have og Skov (tilsammen 47 Tdr. Htk.); endvidere:
5 Gaarde i Slangerup [nu nedlagt Landsby], 6 Gaarde
i Haubyrd, 8l/2 Gaard i Tolstrup, 4 Gaarde i Bal
strup samt et Omraade, kaldet „Balstrup Egede“, 2
Gaarde i Gilsager, 9 Gaarde i Torp [Torped], Hau
[Have] Mølle med et Vænge, Mølleløkken og Aalekisten, Høms Mølle, 2 Huse i Nørhus [vistnok Nordgaardshusene], 3 Gaarde i Kærup [nu nedlagt
Landsby], 17 Gaarde i Benløse, „Søskoven“ ved
Benløse, 1 Hus i Testrup, 14 Gaarde i Haraldsted,
4 i Skellerød, 12 i Ørslevunderskov, 1 i Svend
strup [nu Herregaard], 1 Gaard i Tjørntved, 1 i
Brændholt, 1 Afgift i Sandby, 1 Gaard i Skamstrup,
1 i Schielnested [SkellingstedJ, 13 Husleje- og
Jordskyldsafgifter i Ringsted, Landgilden af 38 Fjer
dinger af Marken af samme Navn, der fæstes bort til
Borgerskabet, Engleje af 14 Enge i forskellige af de
foran nævnte Byer, „Husbondhold“ af en Del Gaarde,
Stiftets Gods og Indtægter af en Række Kirkehuse,
tilsammen 1450 Tdr. Htk. à 50 Rdlr. Tønden 72,5221/«
Rigsdaler; dog skal der vedblivende svares en aarlig
Afgift til 12 Skolebørns Underhold i Ringsted Skole
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(325 Rigsdaler) og 41 Rigsdaler 1 Ort 4 Skilling
til Skolemesterens og Hørerens Lon m. m.
Om denne Niels Olufsen — den forste borgerlige
Ejer af Hingst-ed Kloster — véd man, at han var
en for sin Tid meget virksom Mand, hvilket bl. a.
fremgaar af, at han var den senere saa berømte
„Trommesals“ Ophavsmand. Udenfor K'xbonhavns
Vesterport oprettedes i 1671 et almindeligt Krccgtorv af
Hofslagter Niels Olufsen. Denne havde forpagtet Kon
sumtionen*) og vilde nu hindre Borgerne i at op
købe og slagte Øxnc og Lam uden at udrede Af
giften. Han tilbød derfor at anlægge et Kvægtorv
med tilhørende Accisebod for egen Regning, og
dette blev bevilget ham. Her kunde nu alle, baado
Slagtere og Borgere, tilforhandle sig de Øxne,
Kalve, Svin, Faar og Lam, som de havde behov,
mod at betale en vis Afgift til Acciseboden. Stedet
kaldtes Trommesalen, fordi Markedet aabnedes med
Trommeslag12). Man vil af dele forstaa, at Klostrets
nye Ejer har haft meget andet at tage Vare end
passe sit store Gods.
1688 kom Klostret med Bygning og Ladegaard
samt en mindre Del af Bøndergodset, derunder
Torped og Benløse, tilbage til Kronen gennem et
Skøde fra afd. Niels Olufsens Svigerson, Laurids
Sorensen; Sælgeren fik ved samme Lejlighed Skode
paa Langebæk Mølle ved Vordingborg.
Klostret var derefter i Kronens Besiddelse indtil
1720. I Aaret 1719 havde den fra den nordiske
Elleveaarskrig kendte Søkriger og Hofmand, Torden’ ) „Konsum tionen14 eller Accisen (o: A fgift af inden
landske P rodukter) var indfort den 18. November 1660
som alm indelig Skat, hvilken S tatsindtæ gt man altsaa
havde forpagt et ud.
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skjolds tidligere Overordnede, Overkrigssekretær
Christian Carl Gabel, kobt Giesegaard og begyndt
sine Bestræbelser paa at danne et midtsjællandsk
Godsomraade at enestaaende Størrelse. Han købte
Ringsted Kloster (med 74 Tdr. Htk Hovedgaardstaxt, 928 Tdr. Htk. Bøndergods og 24 Tdr. Htk.
Skov) for 48,621 Rigsdaler. Bøndergodset bestod af
138 Gaarde og 61 Huse. Gabel skilte sig dog atter
ved Gaarden i 1724, men beholdt Bøndergodset.
Den følgende Ejer, Amtsforvalter, Krigsraad Jørgen
Langenfeldt, fremby der lidet af Interesse for os ud
over, at han gik Fallit med Godset, der 1741 over-

G rundplan nf K lostret ea. 1763.
ICft er Pontoppidan : -Den danske Allan« (17(>3—04).
Forklaring: 1) Kirkegaarden (det hvide Kors angiver Kirkens Plads).
2) Klostrets Ladegaard. 7) Vejen til Soro fra Ringsted.

toges af dettes Forpagter JPeter Johansen Neergaard
(for 33,560 Rigsdaler). 1 63 Aar var Ringsted Klo
ster derefter i Neergaard-Slægtens Eje. Peter Jo
hansen Neergaard, hvis Billede gengives her efter
Epitafiet over ham og hans Hustru i Ringsted Kirke,
var efter alt at dømme en beslutsom Herremand,
der med stor Dygtighed formerede sit Bo og er at
betragte som den udbredte Neergaardske Herremands-
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slægts egentlige Stamfader*)- Medens mange af
Datidens Godsejere var fremmede Indvandrere, ud
sprang Neergaarderne af den danske Muld. Om
Peter Johansen Neergaards Færd som Ejer af Ring
sted Kloster vides ikke meget. Paa Epitafiet over
ham og hans Hustru staar: „Dette Minde, dog meget
ufuldkomment mod det, som skyldes de Afdøde, er
sat af deres af otte efterlevende tre Born, der have
afkobt Kirken dette Gravsted, at det aldrig maa
aabnes efter Skødet af 11. April 1773“. Til Fore
stillingen om P. J. Neergaard knytter sig Mindet
om en ejendommelig „literær“ Strid. P. J. N. døde
27. August 1772. Tre Aar efter tryktes Johan Her
man Wessels siden saa berømte Digt „Herremanden“,
hvis ætsende Satire er vel bekendt. Peter Johansen
Neergaards Son, Jens Bruun de Neergaard paa Sven
strup, fik den Forestilling, at dette Digt var møntet
paa hans Fader og forsøgte sig i en Verspolemik
mod den muntre Digter, der svarede med en meget
nærgaaende „Gravskrift“ over den afdode Neergaard,
der var Krigsraad. Gravskriften indledes med de
spydige Linier:
H erunder liviler K rigsraad N eergaard den Store,
Store, Store,
Kun Himlen ved, hvad godt han gjorde,
gjorde, gjorde . . . .

*) E fter ‘en Opgørelse i A delskalenderen for 1SS3 ejede
den N eergaardske S læ gts forskellige R epræ sentanter
den Gang: Fideikom m isgodserne Skjoldenæshohn og
Svenstrup, endvidere Charlottendal, F aarevejle, Fuglebjerg, Fuglsang, F orslev, Gunderslcvholm , Gylden
holm, Ilel lestrup, K astrup, Oxholm, P rierskov, Stubberup, Tæro.
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Epitafiet i St. Bendts K irke over Peter Johansen N eergaard
og K irsten T onnesdatter Ncergaard.

Det oplystes senere, at Mistanken orn, at Digtet
„Herremanden“ var møntet paa den gamle Krigsraad,
var ganske ugrundet, og Wessel og Jens Bruun de
Neergaard blev senere forligte13).
I 1765 havde Peter Johansen Neergaard købt
Basnæs i Sydvestsjælland; han overdrog den nævnte
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Gaard til en af sine Sonner, senere Kancelliraad
Johan Neergaard. I Folge den flittige, men ikke
altid lige paalidelige Egnshistoriker Pastor Seyer
Malling Beyer, Sognepræst i Bringstrup-Sigersted
1768—88 og fra 178(8 —1835 i Egeslevmagle, skal
Kancelliraad Neergaard have gjort et ejendommeligt
Forsog; han fandt nemlig Befolkningen paa Basnæs
Gods demoraliseret, hvorfor han forsogte at forbedre
Racen med frisk Blod, idet han flyttede Bonder fra
liinysted Kloster derned, og man mente, at Forsoget
lykkedes'4). Denne Historie, dens Rigtighed for
udsat, tyder paa, at Ringsted Klosters Bonder har
haft et godt Lov paa sig. Kancelliraad Johan Th.
Neergaard ejede Ringsted Kloster samt Kærup og
Merlosegaard til 1793, da han overdrog Klostret og
Kærup til en af sine Sonner, Beter Johansen Neeryaard,
I disse Aar finder Udskiftningen af Ringsted
Klosters Jorder Sted, og den Deling, som ved den
Lejlighed indfortes, er i alt væsentlig den samme,
som endnu er til Stede, idet Fideikommisbestemmelser, der udfortes faa Aar efter, har hindret Om
sætning.
Som de dygtige Landmænd, Neergaard’erne
utvivlsomt har været, fremmede de naturligvis de
nye Driftsmaader. Omkring mestforrige Hundredaars Slutning blev den ældgamle Trevangsdrift efterhaanden fortrængt. Det begyndte paa Sophiendal
i Terslev Sogn, hvor man i 1770 indforte „Kobbel
driften“. Kloverens Fremtrængen som en af Land
brugets nye Nytteplanter fremmede denne Udvikling.
T sit Værk om Agerdyrkningens Tilstand i Dan
mark omkring 1800 fortæller G. Begtrup, at Ringsted
Klosters Mark paa den Tid var delt i følgende 10
Kobler: Brak (med Gødning), Hvede, Byg (med
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Klover), Kløver (2 Slet), Sommerbrak, Rug eller
Hvede, Byg, Havre med Klover, Kløver, Kløver
marken brakkes15). Den gamle Begtrup fremhæver
forøvrigt i samme Værk og med förnuftige Betragt
ninger Betydningen af passende Udstykning og af,
at Husmændene faar Jord. Han meddeler, at paa
Ringsted Kloster er der ved Udskiftningen bleven
tildelt 65 Ilusmænd Jord (fra 2—6 Tdr. Land).
I 1804 solgte P. J. Neergaard Klostret med
Gods til Kancelliraad Jorgen Quistgaard; Købesummen
var 400,000 Rigsdaler. 1 lians Besiddelsestid ind
traf den 21. Juni 1806 on stor Brand, der udslettede
alle synlige Minder om den gamle Klostergaards
Forbindelse med St. Bendts Kirke. Af Billedet S. 13
og Planen S. 23 faar man en Forestilling om, hvorledes
Bygningerne til Klostrets Gaard har ligget med Til
slutning til den Vinkel, som Kirkens søndre Kors
arm danner med Langskibets Sydside. I den Tid,
da der her laa et Munkekloster, var Forbindelsen
med Kirken jo naturlig nok, da Kirken var et Led
af Klostret. Efter at dette var gaaet over til at
blive en ren verdslig Indretning og særlig efter, at
en Del af Bygningerne var bleven brugte til Avls
væsen — nogle af dem var tilmed tækkede med
Straa — var en Forbindelse, som den her skildrede,
i høj Grad farlig. Ved de i Tidernes Løb sted
fundne Ombygninger — bl. a. de foran omtalte i
Frederik Ils og Christian IVs Tid — var vistnok
saa godt som alle Spor af de oprindelige Kloster
bygninger forsvundne. Men efter de foreliggende
sparsomme Billeder kan det dog antages, at Bygningskomplexet har været ret anseeligt endnu i
1806. Ilden udbrød vistnok i Gavlen til en ud til
Sorø Landevej stødende Ladebygning.
Og den
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bredte sig — efter en samtidig Beretning10) —
„med saa usigelig Hast, at de tililende Sprøjter
intet kunde udrette. Cancellieraad Quistgaards red
dede sig gennem Kirken ind i Byen". Det hedder
i samme Beretning, at „Klostret var overalt belagt
med Slraa“ o: straatækket.
Branden bredte sig til store Dele af Ringsted,
hvor der brændte saa mange Huse, at over 30 Fa
milier blev husvilde, og offentlig Hjælp maatte paa
kaldes. Dagen efter den store Brand brændte
Skyttens Hus paa Klostret, og dette gav Anledning
til nyt Røre. Mistanken rettedes mod en Røgter
eller Oksedriver, der tjente hos Klostrets Forpagter,
Moller, og gik under Navnet „Lange Anders“. I
Forhoret17) godtgjordes det, at „Lange Anders“
i høj Grad havde forsømt sin Pligt, idet han i
Stedet for at være med i Redningsarbejdet havde
siddet og sviret hos Købmand Barn i Ringsted;
men det blev tillige fastslaaet, at han havde været
i Marken med Kvæg, da Ilden udbrød. Han slap
med 4 Mark i Bøde eller 4 Dages Vand og Brød.
I Forhørene blev efterhaanden fremstillet indtil 40
Mennesker, men saavidt mine Undersøgelser har
ført mig, blev der intet paalideligt oplyst om Bran
dens Aarsag.
Efter denne Brand flyttedes den ny Avlsgaard
et Stykke fra Kirken.
To Aar efter, nemlig i 1808, købte Grosserer,
senere Etatsraad, Caspar Peter Bügel Gaard og Gods.
Han havde i den danske Handels Stortid omkring
Hundredaarskiftet tjent sig en stor Formue, som
lian, ligesom mange andre af Datidens fremskuende
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Handelsfyrster, satte i den gode, danske Muld.
Ved Skødet, der først er underskrevet den 18de
December 1809, overdrager Jørgen Quistgaard til
Caspar Peter Bügel: Hovedgaarden („fri Hovedgaards
Taxt“) ca. 86 Tdr. Htk. og godt 2 Tdr. Skovskyld,
Merlose Mølleskov med 274 Tdr. Htk. og 41/» Tdr.
Skovskyld, Bøndergods („kontribuabelt“ Hartkorn),
godt 381 Tdr. Htk.*) samt den Klostret tilhørende
i Ringsted beliggende Gaard med derved værende
Hestemolle. Købesummen var 330,000 Rigsdaler.
Som 1. Prioritet blev staaende i Gaarden 150,000
Rigsdaler, som Quistgaard havde skyldt Justitsraad
Neergaard, Gunderslevholm.
Den 27de December 181418) udfærdigede Bügel et
Erectionspatent paa „et Stamhuus eller Field Gommission familicc“ for sine 6 Børn, og den 9de Marts
1815 fik Oprettelsesdokumentet kongelig Bekræftelse.
Bügel havde paa dette Tidspunkt frigjort Ejen
dommen for al Gæld og Behæftelse, endog for
Prioriteten til Rigsbanken efter Forordningen af 5te
Januar 1813. Bügel var, da han overtog Ringsted
Kloster, en Mand paa ca. 50 Aar, hans Hustru,
Cathrine Marie, f. Adzer, var 10 Aar yngre end
han. Paa Oprettelsesdokumentet har hun skrevet:
„Jeg er aldeles tilfreds med denne Disposition“, og
dette tiltrædes af de to myndige Børn, Daniel Ni
colaus Bügel og af Frideriche Margarethe, f. Bügels,
Mand C. Brun. Der var ialt 6 Børn, af hvilke de 4
altsaa paa den Tid endnu ikke har haft naaet Myn
dighedsalderen. Oprettelsesdokumentet er meget
udførligt i sine Bestemmelser, der dog ikke i denne
) Til G odset horte den G ang 48 G aarde, 64 Huse med
Jo rd og 12 uden Jord.
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Forbindelse er af særlig Interesse. Hovedbestem
melserne gælder Arvens Fordeling mellem Hoved
linier og Sidelinier. Formuen deltes ligeligt mellem
de 6 Born; tvidste Barn af hver Arving var Hoved
arving til */«• Tre af de 6 Linier er uddode, og
de 3/0 af Formuen er derefter gaaet til en Fideikommiskapital, hvis Renter uddeles til andre Slægt
ninger indenfor den Bügelske Familie (for Tiden ialt
ca. 40). De andre 3/ß af Formuen oppebæres af
Hovedlinierne, hvis Repræsentanter for Tiden er:
Fru Pastorinde Stahlfest-Mollcr, Ringsted, Fru Kam
meradvokat Vagn Aagesen, Kobenhavn, og Enkefru
Hartmann, København. For at der ikke skulde opvækkes Splid mellem Arvingerne, bestemtes det, at
ingen af disse maatte bo paa „Klostret“. Det bestemtes
endvidere, at for at Salg skulde kunne finde Sted,
skulde alle Arvingerne derom være enige, og hvis
Salg skete, skulde en Tredjedel af Salgssummen til
falde St. Hans Hospital. Hvis Descendenterne efter
Caspar Peter Bügel uddode, skulde Efterkommerne
efter C. P. B.s Broder, Georg Martin Bügel, nv&tv
Arvinger. Men hvis ogsaa den Gren af Familien
uddode, skulde hele Herligheden tilfalde St. Hans
Hospital.
Samtlige disse Bestemmelser har nu gennem
ca. 100 Aar staaet som et uigennembrydeligt Bol
værk, mod hvilket den alle Vegne stedfindende og
stærkt fremskredne Udvikling i Retning af Selveje
forgæves har rettet Angreb.
Til Fideikommisset horer nu: Hovedgaarden
(716 Tdr. Land, 967/8 Tdr. Htk.), Have Molle (en nu
nedlagt Vandmølle ved Ringsted Aa), Mølleskov i
Tostrup Sogn og Bøndergods (4150 Tdr. Land, ca.
455 Tdr. Htk.). Bøndergodset er fordelt paa 59
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Gaarde og Boelssteder og 82 Huse med Jord*).
Der har flere Gange været Sporgsmaal fremme,
sigtende til at faa de fideikommissariske Baand
løste. Da Banen først i Halvtredserne af forrige
Hundredaar skulde fores torbi Ringsted, kunde der
ikke en Gang skaffes Jord til Anlæg af et Hotel
overfor Banegaarden.
I Foraaret 1872 fandt der en Del Forhandlinger
Sted mellem „Klostret“s Administration og Fæsterne,
der længtes efter at blive ligestillede med Fæstere
paa andre Godser i Henseende til at kunne købe
deres Gaarde. Forhandlingerne førtes paa Admini
strationens Vegne af Amtmand Vedel, paa Fæsternes
Vegne af Folketingsmand C. A. Alberti og Redaktør,
cand. theol. P. Chr. Zahle. Forhandlinger førtes
endvidere med Københavns Magistrat og Borger
repræsentation paa St. Hans Hospitals Vegne, men
de førte ikke til noget Resultat.
Administrationen ønskede at faa frie Hænder
uden Opretholdelse af Ordlyden af de s trænge Af
giftsbestemmelser, der skulde gælde, naar Godset
solgtes. Der var Tale om at betale Københavns
Kommune 30—40,000 Rigsdaler som Erstatning én
Gang for alle**). Sluttelig havnede Spørgsmaalet
for Domstolene, idet Kloster - Administrationen
fortolkede Oprettelsesbrevet derhen, at St. Hans
Hospital (nu Københavns Kommune) kun havde
Ret til Tredjedelen, naar hele Godset solgtes. Del-

*) T il Fideikom m isset horer
1,400,000 Kr. (1913).

endvidere K apitaler,

**) „F æ drelandet“ støttede denne Tanke.

ca.
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vist Salg skulde altsaa være tilladt. Men denne
Fortolkning kunde Domstolene ikke godkende; ved
Hojcsterets Dom af 13. November 1876 blev For
tolkningen ganske underkendt19). Og paa dette har
Sagen da staaet i ca. 26 Aar.
Den 3. Februar 1883 stillede gamle Alberti saa
i Folketinget20) til Justitsminister Nellenmnn en Fore
spørgsel, om Ministeren vilde foranstalte Loven af
1854 om Fæstegods Afhændelse gjort anvendelig
paa Ringsted Kloster. Forespørgeren gav en ud
forlig Begrundelse, i hvilken han rettede adskillig
Kritik mod Administrationen. Justitsministeren sva
rede imødekommende, men henviste til de Vanske
ligheder, der vilde opstaa, idet man ikke kunde
tvinge Administrationen til at sadge til andre Priser,
end dem, Administrationen selv vilde fastsætte. Folke
tingsmanden for Ringstedkredsen, P. Andersen, Jydstrup, paapegede under Forhandlingen de Vanske
ligheder, der var for Ringsted Købstad, idet
denne kun kunde faa en Sti til Banegaarden ved,
at to Mænd fæstede den paagældende Jordstrimmel.
Siden 1883 har Sporgsmaalet af og til va?ret
droftet — eller rettere: der har aldrig været helt
stille om det. Sporgsmaalet om en Ordning m. II. t.
den mellem Ringsted Kobstad og Banegaard belig
gende Kloster mark har Gang paa Gang været
fremme.
I Slutningen af Aaret 1911 blev Sagen aktuel
som ingen Sinde for. Der indlededes Forhandlinger
mellem „Klostret“s Administration og Kobenhavns
Magistrat ved Finansborgmester Jensen (Administra
tionen bestaar for Tiden af Hofjægermester Brun,
Sædingegaard, fhv. Herredsfoged Gjern, fh. Ribe, og
Amtsfuldnuegtig Krarup, Næstved). Under disse
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Forhandlinger stilledes der fra Magistratens Side
Krav om en Godtgørelse én Gang for alle paa 300,000
Kr., saa vilde man frafalde Kravel om Tredjedelen;
derimod opretholdes Bestemmelsen om, at Køben
havns Kommune er Universalarving, hvis alle Efter
kommerne af Bügel uddør. Den 24. Febr. 1912fremkom
der offentlig Meddelelse om, at Sagen var gaaet i
Orden. Derefter nedsaltes en Taxationskommission,
der vurderede Klostrets Bøndergods til 2,582,275 Kr.,
medens en samtidig Vurdering af Ilovedgaarden
satte dennes Vierdi til 900,000 Kr. Bøndergodsets
Bortsalg vil finde Sted i Foraaret 1913. M. H. t.
Ilovedgaarden er der ikke taget nogen Bestemmelse;
den er foreløbig bortforpagtet for en kortere Aarnekke.

Der er bag St. Bendts Kirke en fredsæl Plet,
hegnet af Kirkens ærværdige Mure til den (me Side,
af den nuværende Klosterhaves til de andre. Det
er den samme? Plads, hvor i fordums Tid det gamle
Benediktinerkloster stod, og som i senere Tider var
Vidne til Adelsinænds og Fyrsters Færd, og over
hvilken Ilden fejede hin Midsommerdag 1806. Midt
paa denne Plads ligger den Biigelske Slægts Grav
høj med sin svære, trappeformede Kampestensind
fatning. Her hviler Slægtens Stamfader og efter
følgende Slægtled. Overfor Gravhøjens Indgang er
en Gitterport ind til Klosterhaven. Den aabnes kun,
naar en af Slægten stedes til Hvile. Her slutter de
sidste Kapitler af det ældgamle, ofte omdannede
Ringsted Klosters Historie.
Men ude paa de brede Marker gaar Livet, som
det har gaaet gennem de svundne Sekler. Formerne
3
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or andro, mon Ploven trækker sine Furer i Jord af
on ældgammel Kultur. Og Landskabets Linier or
delvis de sanune. Sæden bolger over Bondemar
kernes Sletter og over det vaddige Bakkedrag, der
stiger fra Kingstodaaens Dalbund op imod Torped
— „Lovbjerget“ kaldte de i gammel Tid denne
Bakke — og op imod Ringsted By, hvor Kirken
staar som det Midtpunkt, den har været i <S—900
Aar.
Landskabet vil vise de kommende Shegter
Profiler. Nye Boliger vil rejse sig, nu de gamle
Baand loses. Og den rige Jord, der altid gav
gylden Grøde, vil kommt* endnu flere i Ikende.
Hvor fordum Midtsjællands Bonder modto paa Hov
marken for at gore forst Klostrets „Dagsværk",
senere i Tiden Herremandens Hoveri, vil nye Iljem
rejse sig for de kommende Shegter.
Derfor har Ringsted Klosters nuværende Ejere
ved deres Repræsentanter i Administrationen i
Forening med Københavns Magistrat vieret med i
en historisk Gerning, da de gjorde det afgørende
Skridt til den Løsning, der nu staar paa at fuld
byrdes.

D augaard: De danske Klostre. — 21 K irkehist. Sam
linger 1007. — 3) Hist. T idsskr. 2. R. 4 B. —
Kr. E rslov:
D anm arks Len og Lensnnend. — •"’) K ancelliets Brevboger.
— c) Meddelt af T roels-L und i ,,Danske M agazin“ 1S87—s9.
O riginalen opbevares i K aadsarkivct i Zittau i T yskland. —
7) C hristensen, H orsholm: A grarh isto risk e Studier.
8) D anm arks S tatistik.
'•’) Nyt H istorisk T idsskrift IV. —
10) T raps Danmark. — u ) K ronens Skoder (A. 4. W estsUdgave). — 12) Carl Bruun: Kobenhavn. — 13) 4. Levins
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U dgave af W essels Digte. — 14) B eyer: Topografi over E g eslevmagle. — 15) G. B egtrup: A gerdyrkningens T ilstand i
Danm ark. ISOS. — 10) Af K apellan Ad. Petersen, Ringsted,
i K irkehist. Sam linger 4 R. 2. B. — 17) Ringsted H erreds
Poli uprotokol 1806. — 18) E reetionsbrevet. — 19) H ojesteretstidemie. — *0 S æ rtryk af R igsdagstidende, udgivet af C.
A. A lberti.

A ngaaende Jørgen Seefeldts B ibliotek er jeg — efter at
næ rvæ rende A rtikels 2det A rk var gaaet i T rykken — af
Dr. pliil. K n u d F a b riciu s bleven gjort opmærksom paa, at
der endnu i det kgl. Bibliotek i Stockholm findes forskellige
Lovhaandskrifter, stammende fra Seefeldts Bibliotek, bl. a.
en A fskrift af „E riks sjæ llandske L ovu (der oprindelig har
tilhort N æstved By).
Ogsaa et andet H aandskrift ang.
samme Lov samt et tredje, der indeholder Jy sk e Lov, menes
at stamme fra samme Bibliotek. De omtalte H aandskrifter
er registrerede af F rk. Dr. E llen Jørgensen.

Rettelse. Umlet* Plangengivelsen S. 23 staar fejlagtigt : Den danske
Atlau, skal være - Den danske Atlasc.

E'geslevmagle.
I Tiden om kring 1850.
Af Tit. J. Spange.
Ved Stavnsbaandets Losning 1788, Udskiftningen
af Jorden og Hoveriets Aflosning var der tilveje
bragt store Muligheden’ for Fremskridt, men den
ulykkelige Krig med England og de af den folgende
Forstyrrelser i Pengevæsenet — særlig ved Udste
delsen af Papirpenge — virkede som en Hæmsko i
mange Aar. Det viser sig tydeligt ved Kapitelslaxterne, der Aar 1800 var 3 Rdl. 88 Sk. for Byg,
1805 7 Rdl. 54 Sk., 1808 12 Rdl. 72 Sk., 1810*39
Rdl. (58 Sk., 1811 42 Rdl. 88 Sk.,1812 (54 Rdl. 88
Sk.. 1813 70 Rdl. 7<5 Sk. (Rug 80 Rdl. 76 Sk.,
Havre <58 Rdl. 88 Sk.) pr. Td., og som forst i Lobet
af 8 Aar, fra 1813, atter kom ned i et naturligt Leje
ved 1822 at væn» 5 Rdl, 1823 3 Rdl. 16 Sk, 1826
1 Rdl. 64 Sk, hvorefter den hævede sig langsomt
til 1852.
Fra „Trevangsbrug'* for Udskiftningen, hvor
Storsteparten af Jord laa hen som Overdrev med
naturlig Græsning, og Kornavlingen foregik i 2
Vange med Rug, Byg og Havre, medens den 3die
Vang laa i Brak, gik Driften over til „Kobbelbruget“,
hvor al Jord. der egnede sig til Sæd, blev taget
ind til Dyrkning og inddelt i Skifter, der afvexlcnde
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benyttedes til Sæd, Hoslet, Græsning for Kreaturerne
og Brak. Lundstikkevognene forsvandt, Hjulplovene
ligeledes, men Redskaberne var dog klodsede og
tunge i Forhold til Nutidens. De gammeldags Tnvredskaber afløstes særlig efter 1830, da Svingploven
kom i Brug. Samtidig indskrænkedes Hesteholdet.
Plejning foretoges baade For- og Efteraar, og det
var forst efter lang Tids Betænkning, at man tog
„Svenskharven“ i Brug og opgav Foraarsplojningen.
De gamle havde den Skik, at Husbonden, for
Ploven sattes i Jorden, gik ind i Kokkenet og lod
Kvinderne tage af Ilden, hvad der stod og kogte,
og naar det var i Orden, begyndte Plöjningen.
Naar den horte op, blev ligeledes alt taget af Ilden
en Stund, medens Hestene førtes i Stald.
For de begyndte Saaningen tog Husbonden en
Haandfuld Korn og strøede det langsomt ud ved en
kredsende Bevægelse af Armen og med de Ord:
„Saa saar jeg min Sæd i Jesu Navn“! og tog saa
fat paa Arbejdet.
Skulde en ung Hest for forste Gang læres til
at trække ved Letharven, blev der, for de trak den
ud af Stalden, sat Staal (en Kniv eller et Stykke
af en Le) over Stalddøren og Staal under Tærskelen,
og modte Karlen med en ny Pisk, spurgte Manden:
„Har du slaaet Hunden?“ Var det ikke sket, gik
Manden afsides med Pisken og leverede den forst
tilbage efter at den var gjort uskadelig. Hvad der
blev gjort ved den, ved jeg ikke, men da en Karl
— han hed forresten Niels — maatte svare benæg
tende paa Husbondens Spørgsmaal, mente han dog,
at der kunde varne noget i det, og lod Pisken, da
han forte Hestene ud gennem Porten, glide hen
over Hunden, som var bundet der.
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Xaar Saatiden var forbi, kom der en tilsyne
ladende Hviletid indtil Host. Dog ikke rigtig for
dem, der skulde' ælte Torv og „soppe“ Høet op i
Engene, som gerne stod under Vand i længere Tid.
St. Hansaften lyste Baalene viden om paa Højene;
muligvis for at skræmme Hexene — og dem var
der mange af
naar de paa deres Kosteskafte red
ad Bloksbjerg til, hvor Dansens Glæde ventede dem.
Paa en saadan dejlig Slaersommeraften gik Pigerne
ud i Marken at meje Hørren med grønne Grene;
Hørren skulde blive lige saa høj som Grenene.
Husmoderen sad der hjemme og havde simi egne
Tanker om Fortid og Nutid. Hun tænkte paa Pi
gerne og paa den Mand, de muligvis kunde faa
hver især, tog St. Hansurter i Haven og stak dem
ind mellem Bjadker og Loft paa Steder, hvor de
ikke faldt for meget i .Øjnene. Bøjede de sig sam
men, var det et godt Tegn, voxede de hver til sin
Side, et daarligt.
For at forhindre Hexene i at skade Koerne St.
Hansaften, naar disse Kællinger var mest paa Tæerne,
blev der lagt Staal i Malkespanden. Og for at
„vare“ Vandet mod Skade, blev „Griselen“ og „Råen“
anbragte over Brøndkarmen. Hexene tog „Råen“
til Ridehest og „Griselen“ til Ridepisk, og i deres
Glæde over at finde passende Befordringsmidler,
glemte de at gøre Ulykker. („Råen“ var Ovn
skraberen og med „Griselen“ blev Brødet sat i
Bagerovnen).
Høsttiden var meget fornøjelig, og naar jeg
tamker tilbage, synes jeg, at det al Tid var Solskin,
og at Børnene hoppede saa morsomt om paa bare
Fødder. Der arbejdedes med et straalende Humor
fra tidlig Morgen til langt ud paa Natten, og det
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gode, hjemmebryggede 01 blev flittigt besøgt. Ved
Midaftenstid kom ofte Madmoderen til Stede i Mar
ken med en (dier anden Forfriskning — Æbleskiver,
tykke Pandekager og søde Snapse — og tog for et
Syns Skyld Del i Arbejdet. Den øvrige Tid af
Dagen skøttede hun Arbejdet i Hjemmet øg passede
Smaabørnene: alle, der kunde tage en Haand med
i Arbejdet ude, var i Marken.
Naar det sidste Neg skulde bindes, gjaldt det
om at blive først færdig med sin Skaar: den, der
korn sidst, skulde binde „Høstkadlingen4’, og det
blev gerne Pigen, hvis hun ikke havde en god
Ven, der „dryssede“ lidt med sin Skaar, saa hun
kom forud for ham. Men var Pigen den, der bandt
det sidste Neg, var hun til Gengæld ogsaa den,
som fik den øverste Plads ved Festbordet under
Høstgildet. Naar der var afmejet og opbundet, kom
Mejerne med hver sin Binderske marscherende ind
i Haven og begyndte at stryge Leerne, saa det klang
over Vang. Husmoderen skyndte sig ud og spurgte,
hvad de havde i Sinde, og naar de saa fortalte, at
de var komne for at hugge Kaalen. ilede hun ind
i Huset og kom tilbage med Æbleskiver og en
Dram og lovede, at de skulde faa Høstgilde, naar
de vilde lade hendes Kaal staa.
Og Høstgildet kom hen i Efteraaret med god
Mad, Dans og megen Glæde. Det var i Tider, hvor
Nøjsomhed og godt Humør sad til Højbords; ikke
alene ved Fester, men ogsaa paa Hverdage.
Efter Høsten kom September med sine klare
Dage og klingre Luft, og Koerne og Faarene gik
i „Ævre“. Vogterdrengen havde travlt med at
passe paa sine Undersaatter, hvoraf Koerne var
særlig slemme til at søge Kartoffelstykkerne. Ellers
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var hans Herredomme udstrakt over den øvrige
Mark, hvor han slog vældige Knald med sin firslyngede, tjærede Pisk og skældte Kreaturerne ud
efter Noder. Koerne holdt af Kartoflerne, men
Menneskene satte den Gang ikke saa stor Pris paa
dem; vel nærmest, fordi Arten ikke var saa god
som nu til Dags.
Saalænge der var Græs nok til Fode for Koerne,
fik de Lov til at gaa ude om Dagem — Faarene gik
som Regel ude Inde Vinteren, naar den var taalelig
— men naar Efteraarsploj ningen var besorget, kom
de paa Stald. Man er tilbojelig til at tro, at Kvæget
er en Samling dumme Dyr, ja, man har endog et
gammelt Ord: „at glo som en Ko paa en malet
Port“, der, overfort paa Mennesker, ikke horer til
de smigrende*, men den Anskuelse behover man
ikke at nære. Det er kedeligt for en Ko at staa
i en Stald med Hovedet mod Va*ggen hele den
lange Vinter, og kunde* det lykkes for een at faa
et Horn gennem Lerva*ggen, saa de kunde se ud,
var de meget optagne af, hvad der gik for sig
udenfor. Kær af Hjemmets Hygge var de ikke,
naar de stod og gumlede paa lidt Ilo to Gange om
Dagen og forovrigt lang Halm, og megen fed Mælk
gav de ikke. De stod nærmest paa Vand og Bred.
Drikke fik de ved Gadekæret efter at have vadet,
gennem et bundlost Morads i Regntiden eller over
Is til Vaagen i Frost. Det fornøjeligste for dem
paa disse Vandringer til Kæret var, naar de fandt
en Pad eller et Tra». som de kunde bruge som
Klopind.
Mejeriet var Bottemejeri. Man skummede Flo
den af og gav Mælken til de fattige Koner, der
besorgede Byens Nyheder fra Sted til Sted; lidt
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Mælk blev brugt (il Kalve og Svin, hvoraf man
ikke havde flere, end Huset kunde forbruge. rJ'il
Tider havde Koerne ingen Madk at give i Spanden:
det var de kloge Koners Skyld. En Mand fandt i
flere Morgener Spandene tomme, naar Pigerne kom
fra Malkning. Om Aftenen var der Madk, — <let
var en løjerlig Historie. Han tog da ned til den
kloge Kone i Korsør, og hun sa‘, at <l<*t var den
kloge Kone i Tjornehoved ved Pnestø, (1er malkede
dem, — og saa fik han vel nok noget Staat at
hamge paa Koerne.
Smørret var godt som Gnessmør og Ævresmør:
ved Sommertid kunde det vau*e lindt som Vælling
og om Vinteren tort. Naar Hønseknemmeren kom
efter Smørret, hældte* han det i store Fjerdinger alt imellem hinanden, og førte det lil København.
Foruden Smør førte* han Æg, Høns, Kyllinger og
efter Aarstiden Gæs og Ænder samt Kalveskind
paa sin svære, firspændige Vogn. Til Hjemrejsen
indkøbte han større og mindre Urtekrampakker,
hver indeholdende et vist Kvantum Kaffe, The,
Sukker og Krydderier, som han igen solgte til sine
Kunder. Og han blev en velhavende Mand. Fra
København blev Smørret ført til Udlandet, hvor det
fra gammel Tid havde et meget slet Ry paa sig og
blev kaldt „Mastesmør“. Herregaardssmør, som
var bedre, maatte, for at kunne konkurrere med
gode, fremmede Varer paa Londons Marked, antage
Navnet „Kieler-Butter“.
Vogterdrengen maatte om Sommeren holde
Lammene og Gæssene fra Sæden: Faarene stod
tøjrede. „Lammekræmmerne“ købte og samlede
Lam i Dalmose Kro, og naar Flokken var stor nok,
gik det i Galop ad København til. I. Begyndelsen
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af Rejsen rnaatte Dyrene uafbrudt lube for at holde
Klokken sandet, efter kort Tids Korlob kunde de
og Driverne tage Rejsen med mere Ro. Da Jan*nbaiii‘11 fra Kobenhavn til Kursor blev aabnet 1856,
blev Forholdet bedre for begge Parter. Nu er Lam
menes Driverliv forbi; den 4. Juli 190$) havde Egeslevmagie Sogn kun So Faar og 84 Lam, og i Nabo
sognene er der forholdsvis ikke flere. Gæssene
er det gaaet ganske forsknekkeligt tilbage for; her
var kun 13 Stkr. nævnte Aar og Dag. 1S74 spad
serede de Flokkevis her paa Gaden, og for 60 Aar
siden var der stor Ilandel med Gies i Efteraarstiden. Da kom „Roskildeprangerne“ fra Hedeboegnen i deres solvknappede Trojer og Veste og
opkobte dem i Hundredevis; ogsaa Giessene rnaatte
vandre bort paa deres brede Fodder, hvis de ikke
fondrak at gaa paa Vingerne ad Luftvejem til
mange Sider.
Morren blev „rusket“ (op) i August og lagt til
Torring paa Markem. 1 September, naar den blev
brudt, fik den anden Behandling. Der blev gravet
em lang, dyb Grav med en Fordybning veel begge
Langsiden* til Staaplads. Over Graven paalangs
blev lagt lange Stamger, og naar Torveilden blusseele i Dybet, torredes Ilorren, som blev bredt ud
paa Stamgerne. Den Kvinde, eler havde Plads i
Fordybningen, som laa i Vindsiden, passede paa, at
Ilorren blev tilpas tor, og derefter langede hun den
om til Mamdene, der knuste dens træagtige Dele i
„Braerne“. Siden hen „skættede“ Kvinderne den,
Indst i en Port, hvor der var Træk, saa de fnuggede
Dole, „Skæverne“, kunde blive forte bort, og naar
Morren ad den Vej var bleven yderligere ren, var
den færdig til Ihegling“. Paa en med Jernpigge

EyesleemtHjlc.

43

besat Træplade blevalle de spegede Basttraade tagne
fra, og derved fremkom, naar alt var spundet og
vævet, Hor- og Blaarlærred.
Væverne havde meget Arbejde i de Tider, og
der var mange, der drev det Haand va»rk. Naar
Garnet var spundet, kogt og bleget i Solen, hæn
gende mellem to lange Stænger, den ene over den
anden, gik Husmoderen til Vivveren for at faa det
„sat i Væv“. Der blev ved den Lejlighed foran
staltet et lille „Snævergilde“ hos Væveren, og för
nöjet vendte hun tilbage fra dette vigtige Besog,
der med det snareste“ tilsikrede hende Udbyttet
af lang Tids Arbejde.
Det var til den indvendige Beklædning. Den
udvendige bestod i Keglen af Uld. Naar Faarene
var bievne vadskede og godt torrede paa Græs
marken eller i ren Halm i Faarehuset, blev de
klippede med en Uldsax. Hvad der sad paa Benene,
og i det hele taget al den korte Uld, blev lagt for
sig og den lange for sig. Den korte blev uddelt
til Kvinder, der havde mange Børn, men ingen
Faar, og derfor bad om „To“ til Hoser og Stoppe
garn. Den lange, fine Uld blev kartet i „Tøjer“ og
spundet til jævn Traad, og derefter vævet til Vad
mel, som igen blev stampet. Det bløde, stivrke,
varme Vadmel var et udmærket Klædningsstof, og
havde blot Landsbyskræderne vieret større Kunst
nere, end de var, vilde Mændene være bievne
beundringsværdige. Om Klædedragten, særlig Kvin
dernes, skal jeg ikke yderligere udtale mig, for den
bliver man aldrig klog paa.
I 1872 var der stor Udstilling i København, og
den italienske Regering sendte en kyndig Mand
herop for at faa en Beretning derom. Ilan meldte
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hjem, at det mærkeligste, han havde set, var nogle
Træklodser, som Landboerne brugte her, naar de
skulde færdes paa de „dyndede Marker“. Det var
vore mest udmærkede Tnesko, han havde set, thi
ikke enhver Træsko kommer paa Udstilling. Tneskomændene var delt i to Afdelinger. Den ene drog
Spidstnesko ud afBøgetne og gav dem Blikkrampe
og Jærnbeslag, den anden forsynede dem med Lauler
over Vristen og kaldte dem „franske Træsko“; men
det er ikke alene Navnet, det gælder om. Forst
og fremmest skal der va*re god Gang i dem, og der
behøver ikke at være, hvad en Mand i Begejstring
over sine ny Træsko ytrede: „Gehör i Træskoem*“.
Smedene var Grovsmede, der forarbejdede* al
det Jærn, der brugtes ved Landarbejde. Hjulringene
bestod af flere Stykker Jærnskinner, vist nok sex,
der sloges fast i Træet med store Som. Hestene
fik som Regel kun Sko paa Forbenene, og i det
hele sparedes der paa det dyre Jærn. Smedjen var
Byens Klub; der samledes Mændene og drøftede
Landets og Byens Sager, og en klog Smed kunde
ved den Kyndighed, han erhvervede, faa betydelig
Indflydelse paa Byens offentligt* Mening.
Naar Efteraarsplojningen var forbi, og Plejlernes
regelmæssige Slag lod fra Tærskeloen, kom den ny
Rug frem og blev fort paa Loftet, hvor den toges
under Beskyttelse af Badgen eller „Benraden“ af en
Ræv. Derfra fortes den til Formaling paa Smidstrup eller Kanelløj Stubmoller, og den kunde ikke
blive malet, hvor Folk fandt for godt. 1664 og
1668 blev Møllenæringen hæmmet ved, at der paa
Møllerne blev lagt en fast og uforanderlig Afgift,
der kaldtes „Mølloskyld“. Paa den anden Side
sikredes Næringen ved, at der blev lagt „Mølle-
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tvang* pan Beboerne, hvorved et Sogn blev henvist
til udelukkende at faa malet paa een eller to be
stemte Moller, og ved Forbud mod Anlæg af ny
Moller eller Udvidelse af de bestaaende. Molleskyld
og Formalingsafgift hævedes 1851 og 1852; dog
indtraadte først fuldskvndig Frihed paa Landet 1862.
Naar Rugen var malet, foregik Bagningen i
Hjemmet. 1 Kobenhavn var Bagermvringen lavsbunden, og Magistraten fastsatte Brodpriserne ved
Taxter indtil 1841. Paa Landet var Rugbrodsbag
ningen fri Ntering, og hver Gaard og de fleste Huse
havde Bagerovn, der stak frem fra Stuehuset mod
Haven som smaa Maver, dækkede mod Regn ved
et Halvtag. Naar Ovnen var bleven hed, blev den
skrabet med „Råen” og ved Hjadp af „Griselen“
blev Brødet bragt derind; men for dette skete, slog
Husbonden Kors for Ovnmundingen. Brodene var
temmelig flade og runde i Omfang, hvorfor ikke
alle „Rundtenommerne“ blev af samme Størrelse,
og de var Indler ikke al Tid lige gode. For Brødet
nærede de gamle stor Ærbødighed, som en Guds
Gave, og der fortælles om en Husmoder, at hun,
naar et Stykke Brod faldt paa Gulvet, tog det op,
torrede Sandet varlig af og kyssede Brødet.
Brænde vinen spillede en Rolle i Hosten, ikke
saa meget i det daglige Liv, og addre Arbejdere
udførte med Glæde et Extraarbejde for Husmoderen,
hvis hun lovede dem en Snaps. Og dog var Pro
duktet næppe godt. Brændevinsnæring menes at
være opstaaet her i Landet i det 16de Aarhundrede.
Allerede i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede
blev den Genstand for Beskatning og blev forbudt
paa Landet, fordi det var vanskeligt at kontrollere
Mængden af Produktet. Dog dreves den som Hus-
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flid, og man regner, at der omkring Aar 1800 var
2500 Bramderier her i Landet. Da man i 1840’er ne
gennem en liaardnakket Kamp sogte at faa Bugt
med Smugbrænderierne, afleveredes der ea. 1400
Brændevinstøjer.
Ölbryggeriet er drevet gennem lange Tider her
i Landet som Hjemmearbejde. Folk lavede selv
Malt, tørrede den paa „Køller“, tog llumle af deres
egne Haver og malede Malt paa Haandkværne.
Til Brug ved Fester bryggedes „Godtøl“, og til
Høst „Gammeltöl“. Nu er Køllerne nedrevne, Hum
len forsvunden af Haverne og Oliet købes fra
Bryggerierne. Dog er der endnu enkelte Steder,
hvor der brygges 01, men Maltet øg Humlen købes.
Kaffe er en dejlig Drik! men ingen gammel
Forbrugsartikel her. Da den fremkom, mødte den
Modstand, og der fortadles, at Grev Holstein Hol
steinborg udsatte Præmier for Husmodre, der
meldte sig som Modstandere af denne Drik. Jeg
kan nu ikke forstaa, hvorledes den Sag blev ordnet,
men der sagdes: En Kom* i Nyvang ved Vommeløse meldte sig og ved Lejlighed aflagde Greven
hende et Besøg, gav hende en Pose med Bonner
og bad hende lave Kaffe. Efter en god Stunds
Forløb kom hun ind i Stuen og meldte, at hun ikke
kunde faa Bønnerne møre, og det viste sig, at hun
havde villet koge Grød af dem. Hun maa vel have
faaet Præmien, men Folks Smil, naar de i mine
Børneaar fortalte denne Historie, sagde tydelig nok,
at Kvindelist er uden Ende.
Kaffen var dyr, Cikorien ligeledes, og saa
bødede man lidt paa Prisen ved Tilsætning af Rug
og Ærter, og det forstaar sig, at disse Hjælpemidler
kunde gøre lige saa megen Lykke den Gang, som
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don blide Maltkaffe nu til Dags. Men sandt er det,
hvad en gammel Kone i Egeslev sagde for en Snes
Aar siden: „Javakaffe er dog Javakaffe!“
For Julen! Grisene skreg, G<i»ssene og .En
derne snakked«» med, Ovnen var hed, der skulde
bages Sigte- og Hvedekager - ikke Rugbrod, for
det kom ikke paa Bordet i Julen
kort sagt,
vaddig Travlhed. Et stort Ansvar laa paa Molleren,
der skulde skaffe Mel; det gjaldt om at faa Vind i
Sejlene, men Vinden var han ikke Herre over.
Det vidste Husmodrene, og derfor holdt de skarp
Kontrol med Mollen: men omsider blev da alle for
synede med, hvad der horte til Bagningen, og en
stor Sten blev flyttet fra mange Hja»rter. Sul til
Sylte og Polse til Pigerne, der skulde have sort
Blodpølse paa fastende Hjærte Nytaarsmorgen, le
verede Grisen. Gæssene blev stukne i Nakken,
saa Blodet randt; de mistede Fjer og Dun og bleve
lagte hen for at vis«» sig som stegte Gæs Juleaften.
Luftroret blev trukket ud af den lange Hals; det
nederste Stykke, „Skrælen“, fik Børnene til at op
føre Musik med og de øvrig«» Ring«» i Roret delte,
saa «1er kunde dannes store King«» til Brug, naar
der skulde vindes Nøglegarn. — Rokken blev sat
til Side, Kvalmen maatte ikke male, og Slibestenen
ikke gaa rundt, efter at Skærekniven havde faaet
en grundig Omgang — alt, hvad «1er gik „aved om4*',
maatte staa stille i Julens 12 Helligdage. Der blev
forarbejdet „Praase“ til „at lyse med“ under det
travle Arbejde, og selv om de ikke lyste meget —
(l«»raf Udtrykket: „sikken en Praas“ — var de dog
gode nok til at gaa med i Ilaanden. Endvidere
„Dyppelys“ og „Stobelys“, der var sværere og
kunde anbringes i Lysestager og i spiralformet

4*
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Staaltraad paa Væggen i Øverstestuen, naar der
blev leget, inen man maatte endelig ikke slukke
Lysene, naar de skulde snydes — med Fingrene,
thi det varslede om Død. Æbleskiver brugtes der
mange af; de blev budt til enhver Gæst, der kom,
thi ingen maatte „bære Julen paa Doren“. I Gaar
den huserede Mandfolkene, der blandt andet skar
Hakkelse til Brug i Juletiden og sørgede for, at alt
kom paa sin Plads. Juleaftens Eftermiddag fik Hus
dyrene et særlig godt Foder, og flere Steuler fik
Spurvene et Kornneg. Lænkehunden fik noget af
alt fra Køkkenet, men jeg tror ikke, det er sandt,
hvad en Avis har meddelt, at de ogsaa fik Brænde
vin. Levegæssene fik Æde af et Sold. for at de
kunde se, at de ikke blev snydt med Afharpning.
Naar Mandfolkene havde tegnet Kors med Kridt
paa alle Døre og Porte og lagt skarrende Redskaber
med Staal i under alle Dore, samt Som i Brønden,
hvorved de sikrede sig mod Trolde, tog Kirkeklok
ken paa at ringe og kime, og saa var Julen i Hus
og alle samledes om Nadveren. Først var der
(hekket koldt Bord, hvor der blandt mange gode
Sager fandtes røget Gaasebryst, og det øvrige af
Gaasekroppen i kogt, saltet Tilstand, og naar man
med dette havde lagt en god Bund, kom Risen
grøden, Stegen og Ælbleskiverne. Ingen behøvede
at gaa sulten i Seng den Aften, ikke engang Nissen,
der fik sin Grød, men mer(i „gedulgt“. Dog har
man ogsaa Exempel paa, at han kunde vivre virk
som til Stede. „Maren Per Hans“ stod en Juleaften
og rørte i Risengrøden. Hun kom til at stamke
(irod paa Haanden og udbrod: „Av, for Fanden!“
„Hvad“, sa’ Nissen, der sad paa Ilanebjadken over
Køkkenet, „kalder Du paa Djævlen Juleaften?“
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„Jeg tænkte idde paa det, lille Xis“, sa* Maren, „for
dot gjorde saa voldsomt ondt“.
„Var der da Hul i Loftet?“ blev der siden
spurgt, da hun fortal to det. ,.Nej, der var idde
noet Loft“.
Naar Husbonden havde tændt sin Merskums
pibe og faaet en god Plads ved Bilæggerovnen,
lagde der sig en behagelig Stemning over Forsam
lingen. Børnene begyndte at spille „Sorteper“ og
„Skidtmads“ ved det lange Egetnesbord, og naar
Husmanden havde faaet et Glas Punsch, bød han
Godnat og Tak for alt godt, ogsaa for det, der var
sendt forud til Familien, og fjernede sig med et
„Glædelig Jul“, ofte i Følge med Karlen, der vilde
ryge en Pibe Nr. 1 i sin Arbejdskammerats Hjem.
Han kom dog snart tilbage, og naar han havde
„fodret Hestene til Sengs“, gik alle til Ro.
1. Juledag gik de addre til Kirke, meste Dag
de unge, og saa begyndte* Julelegene. De var noget
grovkornede, og der var kun een, der lader sig
fortælle; den om Julebukken, der har va>ret kendt
bande i Egeslev og Gimlinge. En Mand har fortalt:
Da jeg var Knøs, gik jeg en Aften i Julen ud til
en Udflyttergaard for at besøge Sønnen.
Ved
Sengetid bød jeg Godnat og Sønnen tændte en
Lygte for at lyse mig ud ad Porten. Idet jeg aabnede denne, stod der et forfærdeligt Utyske udenfor,
og jeg blev saa forskrækket, at jeg troede, jeg
skulde dø. Det var et Hestehoved med Oren, Øjne
og Mund paa en meget tyk Krop og med en lang
Hale. Det var Karlen, der vilde kyse mig, og jeg
skal love for, det lykkedes.
En ældre Kone har fortalt, at da hun var en
lille Pige, kom en Julebuk i Døren fra Forstuen til
4
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Dagligstuen og bevægede Hovedet fra en Side til
anden. Tilsidst drejede den Hovedet opad og snu
sede til Tintallerkenerne, der stod i „Rækken“ over
Doren, og alle, der saa den, skreg af Forfærdelse.
„Ja, hvor vi dog skreg!“
En Julebuk bestod af en temmelig lang Stang,
der var ombundet med Halm i den (me Ende, saaledes, at Halmen naaede et godt Stykke lamgere
frem end Stangen. Ved at bøje Halmen lidt i en
anden Retning end Stangems og omgive dem med
et Kbede, fik man Hovedet dannet, og paa Klædet
blev der malet Ojne og Mund; et Par Duske fore
stillede Orer. En Karl satte sig op at ride» paa
Stangen, der ogsaa var forsynet med Klæde om
Halmen, og naar ban saa blev skjult under et Deekken, var Uhyret færdigt og kunde nok vække For
færdelse ved ganske langsomt at rokke ind i Stuen
eller pludselig stille sig i Vejen for Folk.
De 12 Juledage blev nøje tagne i Agt. Som
Vejret var i Lobet af Dagene, saadan blev det i
hver af Aarets Maaneder. Det var „Julemærkerne“,
og de blev ofte omtalte hen paa Aaret, naar de
passede; passede de ikke, varderingen, som nævnte
det, og derfor kunde man stole paa dem.
I en Almanak for Aaret 1792 er Julennvrkerne
anførte ved Slutningen af hver Uge saaledes:
1.—7. Januarius: Ostlige og nordlige vedholdende
S. 14.
„
Vinde, medbringer stærk Kulde
15.- 21.
„
og Frost, hvorefter følger
22.—28.
„
tykkere Wejerligt med Snee.
29.-4. Februarius: Klar Luft med Soelskin, hvorved
5.—11.
„
tillige fornemmes Frost med
12.—18.
„
nordlig Wind, Winden dreyer sig
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19.—25. Februarius: til Westre Kanten, hvorpaa
følger Toe.
26.-3. Martius: Endnu temmelig Kulde med
4.—10.
„ Idart Weyerligt og østlige Winde,
11.—17.
„ hvorpaa Foraaret melder sig med
18.—24.
„ mildere Luft og Wind fra Westre
Kanten osv.
Der er det mærkelige ved denne Vejr-Forud
sigelse, at den var trykt for Julen kom med sine
Mærker.
Nytaarsaften fejredes som Juleaften med over
flødig Mad og Drikke. Naar de tog den første
Skefuld Grød, gjaldt det om at faa det mest mulige
paa Skeen, for det betød, at der forholdsvis blev
rigeligt med Mad i det kommende Aar med „Helsen
og Sundhed“. Efter Maaltidet begyndte Nytaarslojeîne med Skydning paa Gaden og Potter paa
Dørene.
Nytaarsmorgen var der gerne Travlhed med at
ordne, hvad de unge havde bragt i Urede om Af
tenen. Til Pigerne, der skulde begynde Åaret med
at spise forældet sort Pølse i Sengen, kan Morgen
stunden have været besværlig nok, men maaske
knyttede der sig Forhaabninger til — hvad man ikke
nu ved Rede paa. Om Nytaarslojer fortalte en Mand
for mange Aar siden, at han en Morgen fandt en
af sine svære Arbejdsvogne ridende oppe paa Husrygningen. Karlene havde skilt den ad Stykke for
Stykke og ved Hjælp af en Stige sat Vognen fuld
stændig sammen paa Huset. Den maatte atter skilles
ad, før den kunde komme ned, og hans Glæde over
Ungdommens Kunststykke vidnede om, at han selv
har været med til lignende Bedrifter i sin Ungdom.
4*
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En gammel Husmand mødte gerne tidlig Nytaarsinorgen i sin Husbonds Gaard, bredte Neg ud
paa Logulvet og tærskede dem. Det skulde betyde
godt med Arbejde i Gaarden Aaret ud.
Vinteren gik med Tærskning og Salg af Sæd
til Kobmamdene, der selv bestemte Prisen; med
Kartning og Spind, og saa kom Fastelavn. De unge
Karle red om i Byen i stort Folge fra Gaard til
(jaard med Konge, Dronning, Prins og Prinsesse i
Spidsen af Optoget; alle Mand pyntede paa Hattene
med Pigernes Silkebaand. Det var sikkert en meget
gammel Skik og har nok været en Efterligning fra
den lid , da Konger og Dronninger drog om med
stort Folge og med Narren i Spidsen. For en Nar
manglede heller ikke her. Undertiden skod de
lheven — en Mand indsvøbt i en Kalvehud — men
den Leg var brandfarlig og faldt snart bort. Eller
de slog Katten af Tønden. Der var dog ingen Kat
i Tønden i vore Oldeforældres Tid, men Aske, der
faldt over den Karl, som slog Tønden itu.
Søndag før Fastelavn pyntede Mødrene Ris med
forskelligt farvede Papirblomster, og Børnene mod
tog dem med en vis Højtidelighed. Det var deres
faste Bestemmelse at vaagne tidlig næste Morgen,
og naar Pigen kom og hviskede: „Skynd jer før
Mo'r og Fa’r staar op“, saa var de der, og* For
aldrene fik Ris og Børnene Boller.
Den 22de Februar har vi „Per Staals Dag“
(Peders Stol) og paa den Dag kastes den varme
Sten i Vandet, saa Isen begynder at to paa Under
siden, selv om det fryser stærkt foroven. Fastelavn
skal vel saa være en Glædesfest, fordi Vinterens
Magt er brudt, eller en Fest, hvor der gives Plads
for al mulig Galskab for Fastetiden begynder.
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Ganske vist er Vinteren ude, naar lost er Kyndel
misse Knude (den 2. Februar), men den kan dog
slaa ret stærke Slag indtil Fastelavn og somme
Tider lidt sil.
Ved Paaske var der ikke megen Travlhed i
Forhold til Julens. Skærtorsdag skulde der stilles
Suppe med 7 Slags Kaal paa Middagsbordet, ellers
undgik man ikke at faa Gigt.
Overtroen var stor i de Dage. Selv i Kirkerne
mente man Hexene kom, men usynligt for Menig
heden. Hvis en Dreng gik i Kirke Skærtorsdag
med det første nylagte Honnekeæg i Lommen, kunde
han se Hexene komme ridende ind i Kirken, somme
forlængs, andre baglængs; men han skulde* være i
Folge med en Mand, der kunde forhindre Hexene i
at slaa Ægget itu; thi skete det, knækkede de
Drengens Laarben. Hvad han saa, snakkede han
højt om, saa Hexene var i Fare for at blive robede.

Et Bidrag til
Færgefartens Historie.
Af CAr. Pedersen.
Naar C. Plouy i sin Berömmelse af Öresund
kalder det en gyngende Landevej“ og en „Gramse,
der skiller ej“, saa kunde disse Betegnelser med
lige saa megen Ret anvendes paa Store Belt*}, der
fra de tekiste Tider og indtil 1645 delte vort Land
i to mesten lige store Dele. Som Folge heraf har
der meget tidlig været en livlig Færdsel over Beltet,
og vi tor nok forudsætte, at Rejsen over Vandet er
gaaet ulige lettere end de med saa saa mange Be
sværligheder forbundne Landrejser paa de mere
eller mindre umulige Veje.2)
Denne Færdsel over Beltet kan folges langt til
bage i Tiden; allerede l8/n 1288 havde E)ik Menved
givet Prioren i Odense Kloster og Munkene i hans
Konvent fri for Afgift over „den Passage, som kal
des Belt“. Senere (1310) fritoges Munkene fra Es
rom og 1328 Munkene fra Sorø Kloster for den
samme Afgift.3)
I de Tider, da Kongerne fik deres Indtægter
af Lenene i Naturalier, flyttede Hoffet ofte fra det
*) 1 ældre Tid hed det „B eltesund‘\ forst i det 18de
H undredaar forekommer Navnet Store Belt.1)
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ene Slot til (let andet; det inaatte da i Regelen
passere Korser, naar det skulde til de andre Lands
dele, og Kongen var som oftest ledsaget af et stort
Folge. 1 den Anledning faar Lensmanden paa Kor
ser Slot, Knud lind. 1532 Befaling til at forbedre
Slottets Værelser,4) saa at Kongen kunde bo der,
naar han rejste igennem Byen, og der er flere Gange
Tale om, at sende Skibe til Korser for at fere Hoffet
ever, saaledes 1543*) og 1550,°) og at det var et
sterre Felge, der skulde skaffes Plads til, kan ses
af, at 2,/r> 15787) faar Lensmanden i Korser, Ejler
Kranse, Anmodning om, at serge for, at Borgerne
indretter Stalde til 400 Heste, og tillige paase, at
der var Ile og I-Iavre til den Tid, Hoffet kom. 1543
udgik Befaling til Færgestedet, at Ingen inaatte
rejse til Tyskland uden Pas, og noget senere, at
der ikke inaatte udfores Heste og Kreaturer derfra
uden Tilladelse.8)
I 1533 var der blevet givet bestemte Regler
for Færgefarten; der var den Gang kun mindre
Skibe, der kunde overfere fra 3 —16 Heste, 'faxten
for en Oxe var 4 Skilling,9) men i 1567 klages der
over. at Færgelønnen var ubillig, og det befales da,
at en Borgmester, en Raadmand, Byfogden og en
Færgemand fra Korsør skal mede i København den
14. Februar for at faa Sagen afgjort10). Disse Be
stemmelser fornyedes 1615, men det er særlig Aaret
1624, der faar Betydning for Færgefartens Historie,
idet Christian IV den 24de December oprettede den
ferste regelmæssige Postforbindelse imellem Køben
havn og Hamborg over Korsør —Nyborg. ‘*) Chri
stian I V rejste selv meget, og er mange Gange
blevet færget over; han beretter i sine Optegnelser,
at han har betalt fra 8 Mark indtil 2, 3, 4 og 6
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Rdl. for at komme over. og havde den
1620 en
meget vanskelig Rejse. Fra Korser til Antvorskov
betalte han 2 Mark.12)
Omtrent samtidig med Oprettelsen af Hamborgerposten blev der givet Regler for Færgernes Be
nyttelse, hvoraf nnerkes folgende:
1. Færgerne maa tage Fragt i Nyborg og Korser.
2. De skal forst indtage Kongens Foring og Gods.
3. De maa kun fore Folk og (jods til lovlige
Havne.
4. De maa ikke overfore Betlere og Tatere.
5. De maa ikke ind- eller udfore Kobinands Gods
uden at angive det for Tolderne.
(i. De maa ikke overføre Fremmede, for Byfogden
har set deres Pas.
7. De maa ikke tage højere Fragt, end hvad der
paa en Støtte paa Torvet var angivet.
Alle de mindre Skibe blev kasserede og en Hol
lænder, William Adrian, kom 1625 med de første
Fiergesmakker. 1641 kom der 2 Smakker til, saa
at der i 1643 fandtes foruden Færger og Baade 5
store og smaa Smakker. Taxten var den Gang
(1641) 6 Skilling for en Person om Sommeren og
8 Skilling for en Oxe. 1643 kostede en Person om
Sommeren 12 Skilling, men 20 om Vinteren. 1($47
bestemtes, at der skulde gives: af hver Smakke 1
Mark og af hver Fan-ge 8 Skilling til Tolden. 1(548
tillod Christian IV. at den største Smakke mautte
anvendes til Købmandsbrug.13)
1644 var det igen galt med Fa'rgefolkene, som
fik on streng Irettesættelse af Kongen, der den 22/j
skriver til dem:
Eftersom Vi naadelig erfare, hvorledes F augemændene i vor Købstad Korsør sig lader forlyde,
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at de deres Baade ville tilhobe fore og opbrænde,
forend de vore Folk og Bude ville overfores Thi
bede Vi dig (Lensmanden) og naadeligen befale, at
du derefter flittig erforsker, hvem saadant sagt
haver, og dersom nogen befindes saadant at have
sagt, eller det ringeste sig modvillig lader befinde,
da skal du denne strax udi Jern lade* slaa og til
Bremerholm*) fremsende.“ 4)
I Krigen 1(558—<50 blev Sinakkerne brugt til at
overfore Krigsfolk og Kongens Breve imellem Kor
sør og Nyborg og foretog mange Kejser. Saaledes
gjorde den store Smakke i Begyndelsen af Krigen
81 Kejser til G Rdl., en anden Smakke 123 Kejser
til 4 Rdl. og en Jagt, tilhorende Iver Iversen, 39
Rejser til 4 Rdl. Det endte dog med, at Færgerne
blev ødelagt, og i de følgende Aar gik det süerkt
tilbage med dem lô). 1664 blev ganske vist Broen
i Korsør forbedret,,K) men LGG5 blev det bevilliget,
at Færgen ikke skulde sejle, for den havde fuld
Fragt, og ved Forordning af 2y/i 1684 fritoges Klæ
derne for Indkvartering; 1G99 bestemtes, at der
skulde svares en Afgift af G Kdl. om Sommeren og
7 Kdl. om Vinteren af hver Smakke.
1709 var der kun 3 Jagter og 1 Smakke, og da
der foruden den ringe Trafik, der bevirkede, at
Ingen vilde være Rheder for Fartøjerne, ogsaa var
idelige Rivninger imellem Færgelavene i Korsør og
Nyborg, blev der 12/r, 173417) oprettet en Kontrakt
imellem Parterne, hvori det bestemmes, at der
skulde være 4 Smakker og Jagter i Korsør (G i
*) F o r at liave stjanlet ,,In Jern n bunden selirin“ fra
F æ rgen blev en Mand dømt til at „gaa 3 A ar i J e rn ”.
tChr. IV.s egenhæ ndige Brevt* 1623).
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Nyborg) og hvad disse Fartøjer fortjente, skulde
viere fadles og deles hvert Aar i Maj. Af disse
Skibe var 2 Postjagter, som, foruden den danske,
skulde overføre den svenske Post 4 (lange ugentlig,
og disse var siden 1712 fri for at betale Bropenge,
'faxten var paa den Tid 1 Mark <S Skilling om
Sommeren og 2 Mark om Vinteren*). For en Tjener,
en Bonde eller et Sendebud betaltes henholdsvis 1
Mark og l Mark og 4 Skilling. For yderligere at
lette Trafiken oprettedes Litsenbradiene**} efter Re
skript af 19/io 1723 og 24/4 1734.,8). Endnu i 1792
var 'faxten som ovenfor nævnt, „medens Skibsfolkene lade sig nøje med 10—12 Skilling daglig,
Resten for dem bestaar i Drikkepenge af Passagerere, som ved Vanen er ligesom fastsatte.“ ’7)
Med Hensyn til de Rejsendes Bekvemmelighed var
det allerede fra 1695 blevet bestemt, at Magistra
terne i de Byer, hvorigennem den agende Post gik,
skulde sørge for Værtshuse, hvor de Rejsende
kunde tage ind. Der skulde være mindst 4 Kamre
med gode Senge, Stald til 6 Heste og Skur til 3
Karosser, og 2 Gange aarligt skulde Magistraten
sadte en Taxt, som skulde hængt' paa en Tavle i
Gæstestuen.20)
Saaledes havde endelig Færgevioscnot faaet
den Skikkelse, det beholdt indtil den nyere Tid, og
der siges nu om Færgerne, at „de var saa gode
*) Der kunde til T ider væ re en ret betydelig K reaturtransport: f. Fx. 2/3 1623. da der skulde overfores 2«S0
K reaturer, og 7/3 1645, hvor 1096 Heste skulde færges
over. ( ’hr. I Vs egenhændige Breve.
**) D rager ved Postvæ senet. Navnet kommer af det
nedertyske Litz — et Reb til at bære B yrder med.
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som nogensteds i Evropa, og kan endog fuldføre
Rejsen mod stridig Vind og Strom.“ 21)
Under heldige Forhold kunde en Rejse over
Beltet gores paa 2 Timer, som da Kronprins Arederik 9/i 1692 rejste fra Korsør til Nyborg:22) men
det kunde ogsaa til Tider være en ret farefuld
Rejse. At Frederik I I I i November 166723) blev
opholdt 5 Dage af Modvind, inden han kunde
komme over, er kun et mindre Uheld, ligesom den
Gang, da Dronning So/ie skulde til Fredetik Ils
Dødsleje i Antvorskov, og kun med megen Besvau*
naaede at komme i Land ved Korsor;24) men værre
gik det Peder Plade, der en Gang rejste over sam
men med Herluf Trolle og dennes Fader. Det blev
et saa voldsomt Uvejr, at de, efter at have lidt et
betydeligt Havari, havde vanskeligt ved at naa ind
til Korsør. 1 den Anledning skrev Biskoppen en
Bog: ,,St. Peders Skib“, som han tilegnede Herluf
Trolle til Minde om den farlige Sejlads.26) Den
Gang naaede de dog at komme i Land igen, men
hvor galt det kunde gaa, kan ses af en Beretning
hos Sa.ro fra 1179, hvor han fortæller, at Biskop
Frederik af Slesvig under en Storm i Beltet druk
nede med de fleste af hans Ledsagere.2G)
Endnu saa sent som i 1687 maatte Christian U
og hans Dronning prøve Besværlighederne ved
denne Fart, da de, i Stedet for at komme til Korsør,
var drevet ned til Agersø, hvor Skibet kom paa
Grund.27) Det samme gentog sig 1689, og begge
Gange maatte Kongen tage Herberge hos Prassten
paa Agerso, Mathias Lind. 1742 2!)/r> maatte Chri
stian V I være 9 Timer om at komme over,29) men
1807 traf Christian VII og Kronprins Frederik paa
Forhindringer af en anden Slags. Den 12. August
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rejste de fra Korser, og da Færgejagten var naaet
ud for Sprogo, blev den overhalet af et Fartøj fra
et engelsk Linjeskib. Kronprinsen maatte skjule
sig nede i Skibet, og Kongen blev udgivet for en
svensk Baron; paa den Maade slap de for at blive
tagne af Engelsknuendene, og kom senere i en Baad
ind til Knudshoved*)30'.
Var det undertidem vanskeligt at konnne over
Beltet om Sommeren, saa steg Besværlighederne i
en overordentlig Grad om Vinteren, naar Isen hin
drede eller fuldstændigt standsede Sejladsen. Den
ældste Beretning om en Overfart om Vinteren er
vel nok fra den tyske Rejsende Samuel Kieckel. der
i Februar 1586 skulde over Vandet til Korsør.
Indtil Sprogø gik d<»t nogenlunde, men da de skulde
derfra, kom de snart ind imellem Isen, saa Baaden
ikke kunde komme frem, og de maatte „skille Is
flagerne fra hinanden med Baadshagerne for at faa
Baaden frem“. I en Times Tid var de i stor Fare,
og var Vinden blevet stærkere, „var Baaden blevet
slaaet i Stykker, thi Isen var over en Fod tyk“.
Endelig kom de i Land til „en lille By, kaldet
6W r**), hvor vi spiste, thi vi var meget sultne".3')
Et Hundredaar senere foretog et Par hollandske
Købmænd den samme Rejse. Den 23. Februar 1674
tog de fra Nyborg. Langs Kysten var der aabent
*) Som (‘1 Exempel pan (hm T ids (1<S19) Sparsom m elighed
kan anføres, at F yret paa Sprogo kun skulde brænde
de Nætter, da P ostjagterne sejlede, med m indre saadunt a f R ejsende forudbestilles red p a a eyen R ekostninp
at sende R u d til Sproifø. {P r. Olsen: Postvæ senet i

Danm. 1808 4S, S. 2G3.J
**) Ringsted kalder han ,.R enesehburgu.
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Vand, men der var megen Drivis i Beltet og stærk
Strom. De kom ind i Isen, „saa vi var i Fare for
at blive klemt i Stykker. Vi fik en svær Flage for
Boven, og bagfra pressede Isen paa, saa vi hurtig
maatte trække Banden op paa Isen, der var 3 Fod
tyk“. Forst da det begyndte at blive mørkt, naaede
de ind til Sprogø, hvor de var om Natten, og naaede
saa næste Dags Middag Korsør. Derfra skulde de
til Næstved, men naaede ikke saa langt, da der laa
„Snedynger saa høje som Bøndergaarde, og Vejene
paa mange Steder var saa opfyldt med Sne, at
Bønderne, lor at skaffe Passage, maatte grave Vej
igennem dem". Den 22. Marts skulde han tilbage
igen. Om Morgenen brod han op fra Ringsted og
naaede Korsør ved Middagstid. Isen laa endnu saa
fast over Beltet, at de kørte over med 2 Heste for
og kom, uden at have set Vand, til Nyborg Kl. 3
Eftermiddag32). Det Aar laa Isen saa længe, at
Færgefarten forst blev aabnet den. 18. April, efter
at Skibene havde været indfrosne i 12 Uger.*)33)
1694 foretog Biskop Jens Birchcrocl en Rejse
over Beltet, der paa Grund af dens Fataliteter for
tjener at nævnes som et Exempel paa, hvor vanske
ligt det var at rejse i de Tider; noget, som vi i
vor med Jærnbaner og Dampfærger forvænte Tid
ikke kan gøre os nogen rigtig Forestilling om.
Den 26. Januar rejste han fra Roskilde og kom
samme Dags Eftermiddag til Ringsted, hvor det var
vanskeligt at faa Herberge, fordi det meste af Byen
*) I det 17de H undredaar var der mange strenge V intre:
1635, 1658, 1670, 1674 eg 1684. 1635 laa Isen fra B orn
holm til Skaane, 1670 kunde man „fare fra Lübeck
til Kobenhavn i S heder‘\ :u)
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var brændt 1692*). Don 27. var han i Slagelse,
kom ud paa Aftenen til Korser og fik Logis hos
en Mand ved Stranden, som hed den franske Skræder. Den 29. skulde han rejse fra Korsør, men
inaatte formedelst Modvind vente endnu en Dag og
spiste saa hos Sogne-Kapellanen, Hr. Gudmund
Poscholan, i Selskab med Kommandanten paa Slottet,
Ob er s 11ie ute nan t 1Vedel.
Da Havnen endnu den 31. laa fuld af Is, lod
Biskoppen sit Køretøj blive tilbage, og fra et Sted
Nord for Byen, „Badstuen“, sejlede de gennem
Isen ud til en Jagt, der laa en Fjerdingvej fra
Land. Den 1. Februar skriver B.: „Efter at vi udi
en Himmel-Storm havde ligget over 5 Timer for
Anker paa Belt, og den brusende So havde imidler
tid, til vor store Beængstelse, umanerlig tumlet os,
blev vi omsider, ved Kl. 2 oin Natten, i saa yderlig Fare bestedt, at vi miste vort Anker, og maatte
da til det yderste refugium gribe, nemlig et Seil
igien at opvinde, og sætte med Skibet lige ind i
Isen“. De frygtede nu for, at en „liskamp skulde
være dem i Veien, og Jagten derimod ved hastig
Paaløb brækkes“, men det gik dog, Isen var skør,
og Jagten, der var et godt Skib, „skar sig ind med
en ilende Fart, indtil den sad midt i Isen ube
vægelig“. Nu maatte B. tilbage til Korsør, men gik
saa atter til Søs den 2. Februar fra Skibsbroen,
hvortil Skibot imidlertid var kommen ind, saa nu
kunde „Calesche“ og Heste komme med. Den Dag
var Vejret godt og de naaede til Sprogø, men saa
*) I 1792 har Byen endnu kun 113 Hust* og 703 Indbyg
gere, der ern æ rer sig som Vognnnend og A ger
dyrkere.35)
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blev d<H Vindstille, og nu maatte B. laane en Baud
af Manden paa Sprogo for at lade sig sejle ind til
Knudshoved, hvorfra han med en Bondevogn kom
til Nyborg om Aftenen den 2. Februar.36)
Endnu vterre gik det den semere Overjægermester og Amtmand /< Gram, da lian i 1684 rejste
fra Korsør. 9. Januar kom de — 12 Personer ialt
— efter megen Besva?r til Sprogo, hvor de maatte
opholde sig til den 14. De forsøgte da at komme
videre, men drev i 3 Dage omkring, indtil Strömmen
satte dem ind paa Romso, men de var da saa ud
mattede, at de næppe kunde gaa i Land, hvorfra
det saa senere lykkedes dem at komme til Fyn.37)
I den strenge Vinter 1814 blev Oberst og Over
adjudant L. P. Brock sendt fra Kongen til Køben
havn. Efter at have* drevet omkring i Isen, ludt
ned til IIou, naaedes endelig Sprogo, hvor han
maatte opholde sig i 4 Dage, inden han kunde
komme videre.38)
I vore Dage har vi ogsaa haft Exempel paa en
haard Rejse; det var i 1871, da en Isbaad drev
Nord paa og forst efter 56 Timers Forlob landede*
ved Æbleo; en Tur, som Holger Dradnnann har be
handlet i Fortællingen „Drevet af“.30)
I ældre Tid maatte de, der vilde vove sig over
Beltet efter at Færgefarten var indstillet, selv sorge
for Baud og Mandskab, men heri skete der en For
andring. da Staten i Slutningen af det 18de Hundredaar ogsaa overtog denne Del af Transporten,
anskaffede Isbaade med fast Mandskab og oprettede
Stationer paa Halskor og Knudshoved. Fra 1794 har
man nøjagtige Oplysninger om, hvorlænge Isbaadstransporten har varet hvert Aar; det fremgaar deraf,
at det tidligste, den er begyndt, er ({/l2 1829 og det
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længste, <l(5ii har varet, er til den
(1814), men
medens der i Tiaaret 1840—49 var gennemsnitlig
20,7 Dage Istransport aarlig, var Gennemsnittet i
Tiaaret 1880-88 O.40)
Anvendelsen af Dampmaskinen i Skibene i Be
gyndelsen af det 19de Hundredaar betegner et
Vendepunkt i Trafikvæsenets Historie: men det
varede dog noget, inden de Betænkeligheder, man
havde ved den ny Befordringsinaade, blev over
vundne. Ved kgl. Reskript af 10/7 1827 bestemtes
<1(4, at der skulde anskaffes et Dampskib til at be
sorge Beltoverfarten, og den 11. Juni 1828 indtraf
det historiskt' Øjeblik, da det forste Dampskib
..Men-urins“ sejlede ud fra Korsor Ilavn41) og nu
virkeliggjorde Ordern', om „Grænse, der skiller ej“.
Det var kun et mindre Skib, ca. 20 m langt, med
en Maskim' af 30 Hestes Kraft. Man kunde dog
ogsaa fragte Skibet til Sejlads imellem Korsor og
Nyborg paa de Tider, hvor det ikke skulde over
fere Post: det kostede 23 Rdl. GO Skilling.
Men selv under disse forbedrede Forhold kunde
det se galt ud, naar Vinteren kom og hindrede
Sejladsen, saa det Tilfadde kunde indtræffe, at Ho
vedstaden i mange Dage var uden Efterretninger
fra Udlandet, uagtet man gjorde alt for, at Ruterne
Korsor —Nyborg og Korsor—Kiel var aabne. Der
gik nu Post til Hamborg 5 Gange om Ugen:42) et
Brev dertil kostede 29 Skilling og til Aalborg 21
Skilling, medens en Rejse til Odense (1838) kostede
9 Rdl. 88 Skilling og en Rejse til Hamborg 31
Rdl. 20 Skilling.43)
I 185G overtog Staten selv Fa'rgeva'senet, og
siden den Tid er Udviklingen gauet fremad med
rivende Fart: efter al der i de senere Aar er an-
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skaffet Dampfærger og Isbrydere kommer man en
Del lettere over Store Belt end i gamle Dage, lige
som ogsaa Vinterrejserne til Dels har tabt deres
polare Karakter, og der kan nu med en noget bedre
Begrundelse end i 1734 siges, at „Skibene kan
fuldfore Rejsen mod stridig Vind og Strom“.

4) Joh. Steenstrup: De danske Stednavne. S. 51. 2)
Troels Lund-. Damn, og Norges H istorie I. S. 177 ff.
3) Hist. T idsskr. 4 R. 5 B. S. 5. 4) F. R. Friis: K orsor Bys
Historie. S. 4.
5) D. Mag. 4 R. 1. B. S. 6. 6) D. Mag. 4 R.
6 B. S. 163. 7) Hist. T idsskr. 2 B. S. 212. «) D. Mag. 4 R.
1 B. S. 324. 9) Pontoppidan: D. A tlas VI. S. 757. 40) F R.
Friis: K orsor Bys H istorie. S. 7. n ) Radens hist. Afhdl. I.
S. 189 ff. 12) C hristian I Vs S krive- og R ejsekalendere 1618
-3 5 , udg. af R. Nyerup. æ) Pontoppidan: D. A tlas VI. S.
757 ff. 14) F. R. Friis: K orsor Bys H istorie S. 10. *») F ra
A rkiv og Museum I. S. 262. 1G) F R. Friis: K orsor Bys
Historie. S. 21. 17) Pontoppidan: D. A tlas VI. S. 757 ff.
1K) D ansk M aanedsskrift 1861 II. S. 405. 19) Jf. Wilse:
R ejse-Iagttagelser i nogle af de nord. Lande. III. S. 306.
D ansk M aanedsskrift 1866. 21) Pontoppidan: D. A tlas VI.
S . 757 ff. —) D agbog over K ronprins Frederiks Rejse til og
i Italien, udg. af Dr. P. Brock. S. 1. ,23) Biskop Jens
Bircherods Dagboger, udg. af Molbeck. S. 116.
Troels
Lund-. Damn, og N orges Historie. 1. S. 189. a ) Bang:
De danske K irkers H istorie i Christian H is Tid. S. 111.
*•») Den danske Krønike af Saxo Grammaticus, o vers. af
Vedel. S. 509. 27) Christian Ks- Dagbøger, udg. af Molbeck.
S. 37 æ) Pontoppidan: D. A tlas III. S. 43. 2®) Christian
Vis D agbøger fra 1721—44. S. 28. ®°) Alex Thorsøe: D an
m arks H ædersdage. S. 159. 31) Die Reisen des Samuel
Kieckel. S . 53. æ) F ra A rkiv og Museum III. S. 7 ff.
Sl) E xtraordinæ re Relationer 1674. w) J. F. Schouw : Skil
dring af V ejrligets T ilstand i Danm ark. S. 190. æ) M.
Wilse: R ejse-Iagttagelser i nogle af de nord. Lande III.
S . 293.
J. Bircherods Dagbøger. S. 283 ff. ®7) Mau:
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Alvor og Gammen. S. 517. æ) Hist. Tidsskr. 5 R. 3 B. S.
463. 39) Geografisk Tidsskr. 1878. S. 121.*) *>) Samme
Sted.
Fr. Olsen: Postvæsenet i Danmark 1808- 48.
S. 231. 42) J. G. Kohl: Reisen in Dänemark 1846. 43) Fr.
Olsen: Postvæsenet i Danmark 1808—48. S. 449.

) Isbaadsrejsen er omtalt i II. D.: „V ildt og Tæmmet'
F ortæ llinger og N aturstudier 1881. S. 338.

Hundrede Aar siden.
(Foredrag, holdt i Sorø Marts 1913).
Af F. Mattlliessen.
Om Hundrede Aar er alting glemt! Denne Op
takt til en gammel Drikkevise er Udtryk for dette,
at naar vi tænker Hundrede Aar frem, synes den
Tid os at ligge saa uhyre fjernt; Broen fra os til
den synes os saa lang og, paa Grund af Menneske
livets og alle jordiske Tings Usikkerhed, saa skrøbe
lig, at vi er tilbøjelige til at opgive at lade vor
Fantasi befare den.
Dot eneste sikre vi véd, er dette, at til den Tid
er vi ikke mere paa Arenaen. Udherover er det
os umuligt at vide noget og saare vanskeligt at
gøre os rimelige Forestillinger. Thi en almindelig
Fantasi kan ikke helt frigøre sig for de Virkelig
hedsbilleder, vi gaar rundt med, og det Erfarings
bundfald, der har afsat sig hos os.
Hvorledes skulde en Fantasi for Hundrede Aar
siden have forestillet sig Nutidslivet med Telegraf,
Telefon, Elektricitet, Jærribaner, Cykler, Automo
biler i den Udstrækning, hvori de nu bruges og
præger vort daglige Liv. For ikke at tale om
5*
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Aeroplaner, elektriske Bølger og Radioaktivitet.
Vilde vi tænke os Hundrede Aar frem og forestille
os, at til den Tid var Aeroplanet almindeligt Færd
selsmiddel, at hvert Menneske gik med et lille
Apparat til Modtagelse af traadløse Meddelelser,
saaledes som vi nu gaar med Ur, eller at alle
Smittebaciller var bekæmpede, ja, da var det jo
kun at lade vor Fantasi arbejde med kendte Fore
stillinger. Om det ny, det for os ganske ukendte,
der til den Tid kan være kommet til og have om
formet Tilværelsen, kan vi ikke have fjerneste
Forestilling.
Men ser vi Hundrede Aar tilbage, er det noget
ganske andet. Saa er de Hundrede Aar ikke mere
saa forskrækkelig lang en Tid. For de fleste af
os er det vore Bedsteforældres Tid. Og gennem
offentlige Protokoller, Breve, Dagbøger og historiske
Afhandlinger har vi Adgang til saa megen Kund
skab om Tiden, at snart sagt alle Forhold kan
lægges frem for os i den klare Dag.
Hvorledes vor By saa ud for Hundrede Aar
siden, under hvilke ydre Forhold og under hvilke
Kaar Folk hernede den Gang levede, har vel ikke
stort Krav paa almindelig Interesse. Men for os,
der daglig færdes paa dette skønne Sted, der har
faaet det kært og som føler os særligt knyttede til
denne lille Plet af vor Fædrenejord, stiller Sagen
sig noget anderledes. Det er derfor jeg har ment,
at Kredsen her kunde have Lyst til at høre, hvad
jeg, der lejlighedsvis er kommet til at beskæftige
mig med „Sorø for Hundrede A m siden“, kan for
tælle Dem derom.
Nutildags ligger Sorø ikke isoleret. Vi har
slet ikke Fornemmelsen af at bo paa en 0. Navnet
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Sor-ø er det eneste, der minder os om Øen, der
har været. Nu er vi landfaste til alle Sider, und
tagen mod Sydvest. Men Soen, der begrændser os
til den Side, mærkes ikke som en Begrænsning;
tværtimod, den er enhver Soraners Vej til Lyst og
megen Glæde.
Fra den ny Kilometersten paa Soro Torv er
der gode Veje rundt til alle Sider, baade mod Nord,
Vest og Øst og ikke mindst mod Syd. Vi ligger
bekvemt ved Hovedjærnbaneruten gennem Sjælland,
og vi har kunnet mode Fordringer fra Slagelse Bys
Side om Amtskontorets Flytning med Henvisning
til vore udmærkede Jærnbaneforbindelser. Automo
biler farer frem og tilbage, Telefoner stetter os i
Forbindelse med Omverdenen til alle Sider, fra
Stue til Stue, fra Kontor til Kontor.
Men for Hundrede Aar siden var det ganske
anderledes. Den Gang laa Sorø paa en 0, gemt
ned i det mest afsides Hjørne som paa Bunden af
en Sæk, omtrent som i Klostertiden. De vil paa
Kortet kunne se Øen begrændset af Tuelsø i Nord,
Pedersborg Sø i Nordvest, Sorø Sø i Vest og Syd
og Flommen i Øst. Af de tre Søer ligger Sorø Sø
højest Ved Kongebroslusen løber Vandet fra Sorø
til Pedersborg Sø og herfra gennem en Slags Kanal
til Tuel Sø. For Hundrede Aar siden var Vand
løbet det samme, blot med den Forskel, at Vandet
løb frit gennem Lavningen fra Pedersborg til Tuel
Sø, og at Bunden af Gennemløbet ved Kongebroen
laa l 1/» Alen højere end nu*). Deraf fulgte, at
Vandstanden i Sorø Sø var gennemsnitlig F/s Alen
) Renden blev uddybet til sin nuvæ rende Dybde 1828.
Th. Hansen. „S orow p. 15.
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højere end nu. Hertil kom yderligere, at For
holdene henne ved Soens østre Ende var saa vidt
forskellige fra, hvad de er nu. Nu dæmmer Bane
vejen op for Søen, og ved Hjælp af Sluseværk og
den dybe Flomgroft kan man, naar som helst man
vil, tappe Vandet fra Sorø So mod Øst ud i Tuel
So. Flommen er derfor tor, og man kan holde
Vandstanden i Soen i den Højde, man finder ønskelig.
I gammel Tid havde Esbern Snare ladet grave
en dyb Rende fra Sorø Sø. omtrent udenfor den
nuværende Rektorhave, ud gennem Filosofgangen
til Tuel So. Det er Resterne af den, vi nu kender
under Navn af Møllediget. Esbern Snare kunde ad
denne Kanal til en vis Grad regulere Vandstanden
i Soro So, og paa Grund af det gode Fald, kundo
han endog lade Vandet drive en Vandmølle. For
Hundrede Aar siden var denne Kanal ganske i For
fald og svarede ikke længer til sit Formaal. Man
havde ikke noget Middel til at regulere Vand
standen i Soen, der uden Hindring bredte sig ind
over Flommen, helt op mod Fægangsvejen.*) Og
den ikke beskyllede Del af Flommen var den meste
Tid af Aaret bundlos Mose og ufarbar. Netop mod
Øst og Sydøst, hvor vi nu har den nemmeste Ad
gang til de herlige Skove og over Jærnbanestationen til hele Omverdenen, var Afspærringen mest
fuldkommen. Thi Soen kunde man dog sejle over,
men den lave, mudrede Del af den, der nu er Eng,
og den ikke beskyllede Del af Flommen var ufrem
kommelig.
*) I den store E g ved det nordostre Hjørne af Jæ rn b an eoverskæ ringen i F ilosofgangen sidder endnu en Stump
L æ nke fra den G ang Baade blev fortøjede der.
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Først omkring 1808 blev Fægangsvejen anlagt
og gav Adgang til Skovene mod Øst. I Breve fra
Sorø 1808 fortadler Christian Molbeck om den
Glæde, han føler over, at der nu „gaaer en ny

H. B. Heglinge Bro. K. B. Kongebro. V. B. Vindelbro.
K. Soro Kro. B. Bomhusct. M. M ollegaarden. N. Byporten.
K. P. K losterporten. A. Akademiet.

anlagt Vej, som fører over den udtørrede Ende af
Sorø Sø, der i fordums Dage løb ned mod Tulesø,
og nu kaldes Flommen“. Og han, den i Sorø fødte
og opvoxede, udtaler sin Overraskelse over, ovre
paa den anden Side at træffe paa „en saare yndig
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og behagelig Skovvej, hvorpaa man fores dybere
og dybere ind i Naturens urørte Helligdomme
Fægangsvejen hjalp naturligvis noget, naar der
var Tale om at komme over i Skoven eller til Mar
kerne bagved, men for den store Færdsel til og fra
Byen betød den intet. —
Der var kun Adgang til Sækken ad Heglinge
Bro (ved Pedersborg) i Nord, Vindelbro (Bolbro) i
Nordøst eller Kongebro i Nordvest.
Den gennemgaaende Trafik gik saaledes Nord
om Byen i lige Linje ad Kongevejen over Vindel
bro og Kongebro. Bedestedet var Krebsekroen,
hvor Md. Plambecks gode Køkken og renlige
Senge lokkede de Rejsende. Man hører do Rejsende
fra den Tid fortælle om, hvorledes de drager forbi
Sorø med dets rige Minder og skønne Skove, men
de tager ikke derind, de vælger stadig Krebse
kroen.
Til Sorø drejede man kun ind, naar man havde
Ærinde. Vejen gik af fra Hovedlandevejen,
ligesom nu, i en ret Vinkel mod Syd ude ved Sorø
Møllegaard. Den laa dér, hvor nu Chr. Petersens
Købmandsgaard med sin Hjørnealtan imponerer de
forbisusende Automobilister. Var det fra Slagelsesiden, man kom, maatte man udfor Møllegaarden
passere Vejbommen og Bomhuset. Men saa kunde
man til Gengæld ogsaa forfriske sig med et Glas
af Tidens Brændevin i Sorø Kro. Den laa ved
Siden af Bomhuset og var vist paa en eller anden
Maade knyttet til Møllegaarden. I alt Fald bortfæster Professor Christian Vogelius Steenstrup i
1792 Kroen paa Akademiets Vegne under Navn af
Sorø Møllekro. Denne Kro førte altid en hensygnende Tilværelse. Sorø By, der havde flere Brænde-
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vinsbrænderier og laa saa nær, men især Krebsekroens Anseelse, konkurrede den i Knæ.
Ude fra Mollegaarden lob Vejen ret mod Syd
mod Byens Port, hvis Portaabning gabede den
Fremmede i Møde og syntes at sluge Vejen. Gennem
dette Porthul var den eneste Adgang til Soro fra
hele Omverdenen. I alt Fald for Koretøjer. Og
det, hvad enten man kom fra Nord eller Syd. Thi
skulde f. Ex. Manden fra Lundsgaard, den Gaard,
paa hvis Grund Landstationen er bygget, til Byen
med Vogn, maatte han enten ad Skovvej over
Guldager, Storeladegaard og Krebsekroen ad Vindel
bro eller om forbi Horsebøg, bag Parnas og Ægir
ad Kongebro. Det var i begge Tilfølde en Rejse
paa omtrent en Mil. Forst 1857 blev Jærnbanevejens Dæmning og Vejforlængelsen mod Syd over
Frederiksberg anlagt lige til Nedgangen til Frederikskildedefileet til den ene Side og til Bøgesnarehuset ved Hjørnet af Alstedskoven til den anden
Side.*)
Nord for Byporten var ingen Bybebyggelse.
Lige uden for Porten laa Acciseboden, det var alt.
Selve Portbygningen var paa to Etager og bygget
tværs over Gaden. Man kan se en lille Rest af
den endnu, idet den Gavl, hvormed Slagter Soelbergs Ejendom vender ud mod Gaden, lukker det
Gab, der opstod ved Tværbygningens Nedrivning.
*) Sidstnæ vnte Sted, hvor den ny Vej under en spids
V inkel skiller sig fra den gam le, der lober mod Nord
til K nudstrup, stod saa langt frem som i 1863 en Stolpe
med Brædt, hvorpaa var m alet „til S oro“, for endnu
saa mange A ar efter V ejens A nlæ g at gøre de sydfra
kommende V ejfarende opmærksomme paa don ny Gen
vej til Soro.
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Porten selv var snæver og lav. Da Grev Knutli i
Begyndelsen af 50’erne blev Postmester hernede,
maatte han leje Lokaler i den Guard (nuværende
Ilelmershus), som Murermester Jacobi havde opfort
udenfor Porten. Thi de den Gang indførte store,
gule Postvogne kunde ikke komme ind gennem
Porthullet. Forst efter at Jærnbanens Anlæg havde
forøget den gennem Soro gaaende Trafik nordfra,
saa Adgangen gennem Porthullet blev ganske utids
svarende, gik man til i 1859 at rive den vestre
Halvdel af Port bygningen ned. Derefter kunde saa
Posthuset flyttes ind i Byen. Da senere Planen
kom frem om at bygge den ny Kommuneskole ude
i Strædet, forudsaa man, at Gadens Indsnævring
ved, at den resterende Del af Portbygningen gik
ud til Gadens Midtlinje, vilde frembyde en daglig
Fare for den Skare Børn, der skulde gennem dette
Défilé til og fra Skolen, og man rev saa 1875 den
sidste Del af Portbygningen ned, saa Gaden fik sin
fulde Bredde.
Portbygningen, den med den sammenbyggede
Vanning paa Gadens vestre Side og den store Gaard
paa ostre Side (Nr. 22) var et sammenhængende
Bygningskomplex og Byens største Kobmandsgaard.
Butiken var i Portbygningens Stueetage Ost for
Porten. Vinduer og Indgangsdør vendte mod Syd,
men ind mod Portrummet var en Rude, hvorigennem
Købmanden kunde iagttage alle, der kom gennem
Porten. Der kunde han sidde som en Edderkop i
sit Net og fange Kunderne. Ret en ideel Beliggen
hed for en Købmandsforretning. Ved Siden af
denne Kobmandsgaard, ligeoverfor den nuværende
Postgaard, laa en toetages Gaard, den, De erindrer
som Hitzmanns Gaard (Nr. 21). Den ejedes af
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Bager Espen Lund, der her drev Bageri. Gade
siden lige overfor, den nuværende Postgaard og
Nabobygninger til og med Hjørneejendommen mod
Vestergade (Nr. 26—29), var et stort Bygningskomplex, der ejedes af Familien Povelsen. I Hjørne
ejendommen drev gamle Povelsen Købmandsforret
ning og i den nuværende Postgaard var der Bræn
deri. Apoteket laa, hvor det nu ligger, men bestod
af tre Huse. De blev først senere i Glahns Tid
delvis nedrevne og Facaden opført i sin nuværende
Skikkelse. Gadens Bebyggelse hørte op paa den
vestre Side med den nuvterende Frandsenske Gaard,
ædes principum (Nr. 35), og paa den østre Side
med en enetages Bindingsværksbygning, der laa
paa det Sted, hvor nu Svegårds Boglade har til
Huse (Nr. 7). Ældre Folk husker Gaarden som
Bolig for Distriktslæge Bojesen. Storgaden var
saaledes langt kortere end nu, strakte sig kun fra
noget Nord for Torvet til Nord for Postgaarden.
Ædes principum var den eneste Bygning med grund
muret Facade, og mange af Bygningerne var en
etages. Naar undtages de to Købmandsgaarde oppe
i den nordre Ende, Lunds Bageri og Apoteket var
der ikke hele Gaden op nogen Butik.
Paa Torvet laa Regensen og den nuværende
Scaveniusstiftelse. Nord for denne sidste strakte
sig hen til Torvets Hjørne en enetages Bindings
værksbygning. I Hjornet Syd for Regensen laa
den lange enetages Bygning (Nr. 42), der nu ser
saa ynkelig ud. Paa dens Haugeplads byggedes
senere den toetages røde Gaard. Kafé „Holberg“
og Renaurds lille Sted*), som først nu for nylig er
) Pan Torvet her ud for laa Byens Sprøjtehus.
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nedrevne (Nr. 43 og 44), dannede Hjørnet og stødte
op til den, den Gang enetages, Trykkergaard, som
de fleste af dem husker paa den nuværende Vaskeri
bygnings Plads.
Søgade, der aabenbart er en gammel Bydel,
var bebygget med lutter enetages Huse til og med
Overlærer Lauritzens Bolig (Nr. 48) og dens Gen
bosted.
I Søndergade laa Byens Fattiggaard ligesom
nu, og Gaden var omtrent i samme Udstrækning
som nu til Dags bebygget med smaa, enetages Huse.
Længst mod Nord, paa den vestre Side, laa den
store, firlængede Gaard, som De kender under Navn
af Trautners Gaard. Det var en herskabelig Pa
tricierbolig med stor Have og tilhørte Familien
Castenskjold paa Frederikslund. Vestergade havde
en enkelt enetages Bygning paa Gadens nordre
Side, medens Østergade var bebygget paa begge
Sider. De anseligste Vaaninger her, dog begge
enetages, var nuværende Nr. 84 (her boede senere
Dr. Black og efter ham Landmaaler Jeremias Lund)
og Nr. 88, der senere fik Navnef „den gyldenfeltske Gaard“ efter Byfoged Gyldenfelt (nu bor
her Glarmester Jørgensen).
Dette var Byen. De forstaar, at den langt fra,
som nu, gjorde noget storstadsagtigt Indtryk.
Indenfor Klosterporten saa det ogsaa en Del
anderledes ud end nu. For det første var Terrænet
mindre. Søen stod op over den lavestliggende Del
af den nuværende Akademihave og over største
Delen af den ny Sportsplads, saa at Kystlinien her
gik fra et Punkt lige Syd for Sportspladsens syd
vestre Hjørne op til Indkørslen til Filosofgangen.
Endvidere var der ikke nogen Akademihave. De
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to Haver, der hørte til Pavillonerne, saa vel som
den nuværende Rektorhave, gik lige ned til Søen,
eller rettere til en Stendossering, der løb fra den
ny Sportsplads sydvestre Hjørne i ret Vest til neden
for den nuværende Rektorhave. Dosseringen har
omtrent fulgt den nuværende brede Havegang ne
denfor Akademiet hen forbi Rektorhaven, Foran
Akademiet laa altsaa et kvadratisk Havestykke afgrændset i Øst og Vest af Pavillonhaverne. Denne
Del hed den botaniske Have. Den Del af den nu
værende Akademihave, der ligger Vest for Ride
banen, Gymnasiet og Rektorhaven, hed Hovhaven.
Den var lukket mod Ridebanen med et højt Stakit,
mod Nord af Muren, der endnu danner Grændsen
ud til Søgadehusenes Haver, og et Stengærde, der
fra denne Mur løb ned mod Søen. Hovhaven var
ikke saa stor, som vi nu vil være tilbøjelige til at
tænke os det, thi meget af den lavtliggende Del
var overskyllet af Søen. Der var kun Adgang til
Haven ad en Laage fra Ridebanen, og den var
nærmest til Stemanns private Brug. Beboerne paa
Akademiterrænet havde kun Adgang til Søen ad en
smal Vej, der Vest om det nuva^rende Molbechshus’
Have mellem to høje Stengærder førte ned til et
Vandingssted.*)
*) 1864 lod M onrad davæ rende A ssistent paa Landbohojskolen, senere S lotsgartner Tyge Rothe anlægge
Akadem ihaven i dens nuværendo Skikkelse. D osse
ringen blev nedrevet, Sej Hob udgravet mellem Ingemanns 0 og Land, Sobredden reguleret, og det ved
den lavere V andstand indvundne T erræ n sikret. Ved
at Hytte G ræ ndserne for Rektorhaven og Pavillonhaverne tilbage, blev der tilvejebragt Forbindelse
mellem A kadem ihavens forskellige Dele, saa det hele
kunde frem træde som stor sam let Park.
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Op ad Klosterporten i Øst og Vest laa to smaa
Vaaninger udfyldende Mellemrummet mellem Portbygningen og det nuværende Sløjdlokale mod Vest,
Biblioteksbygningen mod Øst.*)
Den nuværende Biblioteksbygning var den Gang
en enetages Bygning. Den brugtes til Ting- og
Arresthus og paa Loftet var til Tider Kornmagasin**).
Paa det nuværende Ligkapels Plads laa en
gammel Bygning, der blev brugt til Udriderstald,
Vognskur og Magasin. Og endelig laa der lige
Nord for Enden af Danneskjoldsallé Akademiets
Smedie med Bolig tor Smeden, der tillige var Dyr
læge. De ældre husker godt baade Smedien, der
laa der endnu i 80’erne, og dens sidste Beboer,
Dyrlæge Johansen. Øst for Danneskjpldsallé laa
Priorvænget og bag det Markerne og Filosofgangen.
Akademiets Avlsgaard existerede den Gang ikke.
Over dens Plads strakte sig Haven, der hørte til
den nordøstre Pavillon.
Thi der hørte til den daværende Akademibyg*) I den vestre V anning boede U drideren, den ældgamle
Gebauer, senere boede F insen her .som A ssisten t paa
Godskontoret og efter ham Hartmann. I F insens Tid
var der Dør ind til det nuvæ rende Sløjdlokale og
dettes vestlige Del hørte til F insens Lejlighed. I den
østre Vanning var G artnerbolig. Iler boede G artneren,
Nissen, senere V oegtm ann og efter ham Thayscn.
Da han flyttede ind i den ny G artnerbolig, var Ole
Rasm ussen til H use her et P ar A ar til Vaani ugerne
blev nedrevne og erstattede af den nuværende rode
Mur.
**) 1859—60 blev anden E tage paabygget og Akadem iets
Bibliotek flyttet derhen fra det Lokale i H ovedbyg
ningens sydvestre F løjs 1. Sal, hvor det havde haft
Plads siden 1827.
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ning tro Pavilloner. Jeg skal ikke her komme ind
paa en nærmere Beskrivelse af Chr. d. VI.s Aka
demibygning. De maa tænke Dem en pragtfuld,
slotsagtig Bygning i samme Stil som de to Pavil
loner, der nu er tilbage, liggende paa den nuværende
Hovedbygnings Plads, men med de to Sidefløje
førte helt hen til Kirken. Saaledes som de to til
bageværende Pavilloner, Ingemannshus og Molbechshus, flankerede Slottet i Sydost og Sydvest, laa
der, hvor Ingemanns Grav nu har sin Plads, en
nordostlig Pavillon*). Mellem denne og dens Have
i Nord, Hovedbygningens Østfloj i Vest, Ingemanns
hus i Syd og et Stakit i Vest, laa Skolegaarden.
Saaledes blev den kaldt, fordi Hovedbygningens
Østfloj havde været Bolig for Eleverne. Og vi maa
huske paa, at disse Elever ikke havde, som de nu
værende, et stort Terræn at boltre sig paa. Fratergaarden var en indre Gaard, den botaniske Have
sirligt anlagt i fransk Stil, Ridebanen blev brugt til
Rideøvelser*) og Hovhaven var til Hovmesterens
personlige Brug. Eleverne havde for sig altsaa kun
den lille Afspærring Øst for Akademiet. Der tum
lede og færdedes de, og Navnet Skolegaarden var
saare passende.
Hvor Rektorboligen og Gymnasiet nu ligger,
laa en firlænget, gammel Gaard. I Nordvest for
*) Den nordvestlige existerer paa Papiret, men har sik k ert
aldrig v æ ret opfort. — Den nordostre var Professor
bolig (Fogtmann), senere Sygehus. Den blev ned
revet 1857.
**) D er stod den G ang m idt paa Ridebanen en stor
K am pestenspille (Tb. Hansen, „S oro“ p. 89. Rim eligvis
den, der senere blev flyttet ned ved Soen, Syd for
R ektorhaven.
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den laa Udlænger, af hvilke en enkelt staar endnu,
medens en anden har givet Plads' for det nuværende
Sygehus.
Paa Gymnastikhusets Plads laa Ridehuset; det
var forlænget i Øst og Vest med lavere Længer,
der staar endnu. Det ostre, der den Gang var
Hestestald, er nu Sløjdlokale, det vestre, der den
Gang var Fægtesal, er nu Omklædnings- og Baderum.

Lad mig dernæst præsentere Dem for nogle af de
gode Folk, der den Gang færdedes her nede i disse
Omgivelser. De vil gøre Bekendtskab med Navne
og Familier, der er de fleste af dem ukendte. Thi
det er forunderligt, hvor lidt stedbunden en By
befolkning er i Modsætning til Landbefolkningen.
I Landsogne kan én og samme Gaard blive i Slægten
mange Slægtled igennem; helt anderledes i Byerne.
Og Embedsklassen skifter evindelig. Jeg har for
1813-Aarets Vedkommende egentlig kun truffet to
Navne, der leder Tanken hen paa en Familiefor
bindelse mellem Byens Borgerfamilier den Gang og
nu; det er Skomager Steffensen Høyer og Klein
smed Lindeskov. —
Der er først Familien Povelsen, hvis Ejendomme
paa Storgadens vestre Side jeg har omtalt. Den
gamle Povelsen, Søren Kierulf Povelsen, støder man
paa i Skøder og Dokumenter fra omtrent 1740.
Han begynder som Snedker nede i Baggade (Søn
dergade). Men han udvikler sig. Han, der i Be
gyndelsen kaldes Snedker, bliver efterhaanden Han
delsmand, Brændevinsbrænder, endelig Købmand.
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Alt imens køber og sælger han Ejendomme, og
1813 sidder hansom Byens Matador, Ejer af et for
nemt Bygningskomplex med Kobmandsgaard og
Bramdevinsbrænderi. Han er nu en gammel Mand,
hvis Søn Christian Povelsen ogsaa er Købmand og
Brændevinsbrænder og vistnok paa denne Tid hele
den store Forretnings egentlige Leder. Han er
gammel nok dertil, for han har voxne Børn, tre
Sønner og en Datter. Den ældste Søn er opkaldt
efter Bedstefaderen og hedder som denne Søren
Kierulf Povelsen. Han er gift og hjemfaren, exam,
jur. og Ejer af Alstedgaarden*). 1817 blev han
Forvalter paa Sorø Akademis søndre Distrikt, 1836
Inspektør over hele Godset. Efter hans Dod 1861
blev Administrationen lagt ind under Universitetskvæsturen. Søren K. Povelsen, der naaede at blive
Etatsraad, lod bygge den nuværende Ministerbolig,
hvor han i en Aarrække boede som en saare mægtig
og meget anset Mand. Han viste sig at have været
en maadelig Administrator — i al Fald af sit eget
— thi af den Formue, man havde kunnet vente, at
han skulde efterlade sig, var der omtrent intet.
Hans yngste Søn, Jean Cadet Supiot Povelsen, fik
Alstedgaarden, som han solgte til Kalkau. Mange
af Dem husker sikkert denne lille, sammenkrøbne
Skikkelse, der gik saa underlig sky omkring i en
stor, gammeldags Slængkappe. Vi Skoledrenge ansaa ham, maaske med Urette, for smaatosset**).
*) Denne hed Anneshanb for Povelsen kobte den.
:<*) Til linns A rvelod horte den Pavillon og det lille Stykke
Skov, som man kommer igennem ovre ved Sofieskilde
paa Vejen fra Banegaarden til Parnas. Ved Jean Povelsens Dod købte Akadem iet Pavillonen og Skovstykket.
G
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Af Christian Povelsens andre Born, der ligesom
Soren K. Povelsen i 1813 var Voxne, dode Poul
som Etatsraad og Amtsforvalter i Roskilde, Pedro
arvede Faderens Forretning, som Moderen ved hans
tidlige Død igen maatte overtage, og Datteren Stine
ægtede Løjtnant Printzen, en af de Officerer, som
hørte til Forgrundsfigurermi i det soranske Sel
skabsliv.
Familien Povelsen spillede i de Aar med sine
Rigdomme og de voxne, kvikke Born en stor Rolle
hernede og kan vel nok betegnes som Matador
familien i det soranske Borgerskab.
Inde i Portbutiken sad Kbmd. Claus Bertram
Christensen og fangede Kunder. Han var Povel
sens Rival, men naaede ikke op paa Linie med ham.
Han havde ikke en Flok Sønner, der kunde optræde
som Byens flotte, unge Mænd, og han havde særlig
ikke Anciennitet. Han var ikke gammel i Byen,
var noget af en Parvenu. Anderledes med hans
Nabo Espen Lund, Bageren. Han havde, foruden
mange Penge, en Del Sønner og især nogle smukke»
og vakre Døtre. Og saa var han gammel i Gaarde.
Oprindelig var han kommet til Byen som ung Ba
gersvend for at bestyre Bageriet for salig Holms
Enke, Barbara Lundbeeh. Og efter den Tids Skik
giftede hun sig med den unge Svend, der derved
blev Herre over hele Herligheden. Saadan var det
ogsaa gaact inde ved Siden af i Portforretningen.
Der var omkring 1750 den unge Søren Rosbjerg
blevet Bodsvend hos Kbmd. Eickhorn, og da denne
døde, giftede hans Enke sig med Bodsvenden. Hun
maa have været meget gammel eller meget skrøbe
lig, thi deres Lykke varede» kun ganske faa Aar,
saa døde hun. Han trøstede sig strax i et nyt
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Ægteskab med Maria Helvig Høeberg af Kalund
borg, og Himlen velsignede denne Pagt med en
Datter, Margrethe. Hun var en blomstrende ung
Pige, da Skæbnen var saa haard mod Espen Lund
at berøve ham Barbara Lundbeck. Lund var endnu
en ung Mand. Hvad Under da, at de to Unges
Hjærter bøjedes mod hinanden. De havde Raad
begge to til at gifte sig af Kærlighed, og det gjorde
de. Espen Lund og Margrethe Rosbjerg sad saa
som lykkelige Ægtefolk og som rige Folk og dan
nede et af Byens bedste og mest ansete Hjem.*)
Portforretningen solgte de til Claus Christensen,
Hauchs Guard (Nr. 32), som de ogsaa ejede, til
Slagter Bertelsen, en jovial Skikkelse, der spillede
en vis Rolle i Borgerskabet.
Espen Lunds Nabo til den anden Side var
Hattemager Henriksen. De fleste af Dem husker
vist hans Søn, der sad der som Hattemager til for
ikke saa mange Aar siden og var en ret kendt og
original Person.
I Hjørnestedet (Nr. 17, Emilius Hansen,) boede
Byfoged Mathias Møller med sin Madamme, som
Harhoff siger. Og lige overfer paa Apotekerhjørnet
træffer vi i Fløjen mod Vestergade Postmester
Magnus Hosum Klein. Klein havde indtil 1807, da
han solgte til Ørsted, været Apoteker og Post
mester, haft Brændevinsudskænkning og Forpligtelse
til at holde Gæstesenge — altsaa vieret Gæstgiver,
som vi nu vilde sige — om end Gæsternes Tal vist
*) Espen Lunds Son. Soren R osbjerg Lund, dode 1842
som Kobmand i Ringsted, hvor hans Enke og senere
Sonnen forte F orretningen efter ham. Espen Lunds
D atter Louise blev Moder til Stiftam tm and D ahlström
i A alborg og K ancelliraad D ahlstrom i Ringsted.
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var saare ringe. Nu da han havde solgt Gaarden
med Apotek og Gæstgiveri, sad han paa en Slags
Aftægt som Postmester. Posthuset var i Daglig
stuen, og Assistenten var afvexlende den ene eller
anden af Døtrene. Thi Postmesteren havde tre
Døtre, der var elskværdige og dannede unge Piger.
Den ene af dem var bekendt for sin Skønhed.
Hun var Christian Molbechs Ungdomskærlighed
men døde meget ung.
Ørsted, der sad med Apoteket, var Fader til
de to berømte Brødre, Anders Sandø og Hans Chri
stian. Det var en stille Familie, over hvilken Søn
nernes, især Anders Sandøs, Navne allerede den
Gang kastede Glands.
Ved Siden af Apoteket i den gamle Gaard
(Sgr. Foss’ Gaard) boede den pensionerede Sprog
lærer Moreau og Fuldmægtig Hasselfelt. Denne
døde som Forstkasserer; hans Enke var saa i en
Del Aar Sygeplejerske paa Akademiet og blev i
denne Tjeneste afløst af sin Datter. Denne var
den første Sygeplejerske i det ny Sygehus. Vi
ældre husker denne stilfærdige, gamle Dame, der
kunde fortælle saa meget om gamle Dage.
I det enetages Sted, Fuchs Gaard, Basedows
Bolig, den der laa paa Ministerboligens Plads, boede
pensioneret Professor, Etatsraad, Vicclandsdommer
Nissen. Familien havde voxne Døtre og halvvoxne
Sønner. Den var meget anset og regnedes med til
den fineste Del af Selskabet*).
I ædes principum, Justitsraad Peter Krafts
♦) D atteren Cecilia levede endnu 1875 som E nke efter
A dm iral M agnus Lutken og M oder til M arinem ini
steren i det m onradske M inisterium .
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gamle Gaard, boede Dr. Knud Nicolaj Carstensen.
Han var en gammel Original, barnløs, med Pape
gøje og to fede Heste, der tilsidst maatte skydes
paa Grund af Fedt og Alderdom. Den unge Wendelboe, der boede henne paa Torvet ved Siden af
Regensen, men snart flyttede over i Carstensens
Genbosted, var Fremtidens Mand. Han blev som
Distriktslæge afløst af Bojesen, hvem de fleste af
os kan huske.
Som Dr. Carstensens Genbo sad Kammerherre
Kragh, Chef for de sjællandske »Jægere. Nord for
ham i de to Huse, der nu tilhører Guldsmed Jensen
og Bager Due, (Nr. 8 og 9) boede Konsumptions
forvalter, Løjtnant Warming. Han var noget af en
Buldrebasse, holdt meget af et Slag Kort og et
højt Bæger, men Familien, der bestod af en Del
voxne og halvvoxne Sønner og Døtre, var dog
ret anset.
Ved Siden af Warmings laa „Enkesædet“ (Nr.
10, Tersløse). Det var ved Gavebrev af 24. Marts
1791 skænket af Karen Schytte, Enke efter Pro
fessor Schytte, til Fribolig for to Enker efter Pro
fessorer ved Sorø Akademi. 1818 blev det solgt og
Enkesædet afløst af et Legat. Senere boede her
fra 1850—61 Musiklærer Borup, der blev Præst i
Skamstrup. Næste Sted (Nr. 11) var den gamle
Bolig for Professor theologiæ, nu for Sognepræsten,
Magister Sommer. Det lille Sted (Nr. 12) blev
netop 1813 købt af Frk. Skeel, Datter af Stemanns
Formand, der oprettede det til Enkesæde.
I det Sted, hvori nu Georg Hansens Butik er
(Nr. 13), havde indtil sin Død Digteren Christian
Hviid Bredahls Fader boet. Bredahls Familie blev
boende hernede. Sønnerne og Datteren spillede med i

F . j\Latthiesacn:

86

Byens selskabelige Liv. Nu ejedes Stedet og beboedes af Landmaaler Siemsen.
Jeg har tidligere nævnt Navnet Steffensen
Høyer. Han ejede det næste Sted, det, hvori senere
Professor i Matematik, Jul. Petersen, blev født.
Paa Regentsen boede Baron, Generalmajor
Güldencrone, gammel Gardeofficer og Hofmand. I
Scaveniusstiftelses Bygning sad Ritmester Linder
strom ved Jægerne. I Sogade boede i Overlærer
Lauri tzens Gaard (Nr. 48) den gamle Geheimeraad
og Elefantridder Christian Urne, Svoger til Gülden
crone, forhenværende Stiftamtmand og Justitiarius i
Højesteret, og lige over for paa Hjørnet af Søn
dergade var pensioneret Ritzemester Troels Peder
sen til Huse. Bornene var ældre og de fleste ude
i Verden. En Søn, Henning, var bosiddende her
nede som Landinspektør. Hans Kone var Datter af
Klokker Voigt og Søster til Landinspektør Voigt,
der boede i Østergade Nr. 84. En anden Søn,
Frederik Wolff Carl, var gift med. Professor Borchs
Datter, Benedikte, og ansat i det kgl. Kapel. Han
var senere fra 1822 til 1854 Musiklærer ved Sorø
Akademi.
I den store Castenskjoldske Gaard i Hjørnet
mellem Søndergade og Vestergade (Trautners Gaard)
boede Amtmand Stemanns Fader, Geheimeraad og
Elefantridder Ludvig Christian, den fhv. Finans- og
Statsminister.*)
Foruden et Par Damer af de højere Rangklas*)

Gamle Stcmann boede, efter hvad P eter Otto Rosen
gren s endnu levende D atter har fortalt mig, her og
ikke, som jeg i Note 2, Side 75, af S oransk T id ssk rifts
VI Bind udtaler Form odning om, i den D annem andske
G aard i Sogade.

Sorø fo r I fu n d rede A a r siden.

S7

ser boede endvidere som Pensionister i Byen Kon
sul Whitte, gift med en Fabritius de Tengnagel,
og Legationsraad Konnemann.
Indenfor Klosterporten i den firlængede Gaard
paa den nuværende Kektorgaards Plads boede i den
ostlige Fløj den pensionerede Fægtemester Cadet
Supiot med sine Døtre. En af dem var gift med
Povelsen paa Afstedgaard, en anden blev senere
gift med Pedro Povelsen. 1 den nordlige Fløj sad
Forvalteren Ole Iloyer, der imidlertid afgik 1813 og
blev afløst af Kammerassessor Thiele. Efter Branden
flyttede Stemann ind i den firlængede Gaard, og
Thiele fik Bolig i den Bryggemannske Gaard (Nr. 13).
1 Molbeehshus har vi Professor Johan Christian
Molbech med sine Døtre. Sønnerne var allerede
ude i Verden. Christian, den mest bekendte, var
Bibliothekar, Carl Frederik studerede for senere at
komme herned som Lektor (1822—28).
Ovre i Ingemannshus havde Anna Margrethe
Itosenstand-Goiske, Professor Caspar Borchs Enke,
sit Enkesæde med sine Døtre og Sønner.
I den nordøstre Pavillon boede pensioneret
Ridemester Elias Witte. Han var Major ved Sorø
Borgervæbning og førte Titel derefter.
Og saa kommer vi endelig til selve Amtmand,
Kammerherre Poul Christian Stemann. Han resi
derede paa Akademiet. Det store Bibliothek var
installeret i den vestlige Fløj. Den østre Fløj stod
nærmest tom. Forvalter Reebergs Enke havde Fri
bolig lier og paa Loftet var Jægernes Munderings
kamre og Apothekerens Oplag af Urter. Den øvrige
Del af Bygningen bestod af store Sale, der ikke
brugtes til daglig, Stemanns private Lejlighed, Kon-
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torlokaler og Arkiv for Amtet, Værelser til Kontorog Tjenerpersonalet.
Stemanns Familie horte til Landets fornemste.
Poul Christians Fader, Christian Ludvig, den for
henværende Finansminister, havde, siden han ved
Kronprinsens Regeringsovertagelse 1784 var afske
diget sammen med Guldberg, vårnet fjernet fra
Hoffet og levet som Overpræsident i Altona, men
baade han og Sønnen stod dog personligt og gennem
deres Familieforbindelser Frederik d. VI nær.
I 1807 havde denne paa Gennemrejse til Rends
borg ladet Hertugen af Augustenborg overlevere
Kronregalierne i 7 forseglede Pakker til Stemann,
der 'gemte dem i en Gravhvælving i Kirken, indtil
han i Oktober, da Englænderne indskibedo deres
Tropper, kunde overlevere dem uskadte til Over
hofmarskal Hauch. Ved Rejsningen af Landstormen
i samme Aar havde Stemann været særlig betroet,
og særlig ivrig efter Aftale med Fr. VL Slaget
ved Koge kom imidlertid og betog alt Ilaab, inden
den frivillige Landstorm var blevet samlet.
I de trange Tider med den store Finansnod
saa man hen til Stemann som den, der skulde bringe
Orden i Statens Pengesager. Men han kom ikke
frem den Gang. Det siges, at man i Kollegierne
frygtede hans myndige Væsen. Forst 1827 kaldtes
han til Regeringen som Statsminister og kom til i
20 Aar at spille den største Rolle i dansk Politik.
Hans sidste offentlige Optræden var, da han 20.
Jan. 1848 proklamerede Fr. VII som Konge fra
Christiansborg Slot. Paa de vigtige Begivenheder,
der derefter fulgte, fik han ingen Indflydelse.
Her i Soro var han blevet Amtmand 1799
efter Skeel. Indtil da havde Sorø Amt kun
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oipfattet Soro Birk og Baroniet Holberg. Nu
blev det udvidet til dets nuværende Omfang.
Akademiets Gods var fra 1787, fra Haxthausens Af
gang som Overhofmester, blevet bestyret af Pro
fessor i Statsvidenskab, Christian Vogelius Stenstrup.
Efter hans Død 1801 overtog Stemann Godsbe
styrelsen og bragte ved sin Dygtighed, sin haarde
Haand og gunstige Konjunkturer Godset og For
muen paa Fode. Da han overtog Administrationen
var Gælden 186,000 RdL og Pengeformuen 2000 Rdl.
i Obligationer. Da han 1827 afleverede, var Godset
i Mellemtiden blevet forøget med Nordruplund og
Mørup*), der var udbetalt til Christiania Univer
sitet 100,000 Rdl., og Akademiet var blevet opbygget
efter Branden. Gæld var der nu ingen af, For
muen var i Penge 600,000 Rdl. og Godset bestod
af 4,569 Tdr. Hartkorn, 15 Kirker og 6000 Tdr.
Land Skov.

Man maa vel sige, at nutildags har Sorø Præg
af at være en Skole- og Pnnsionistby. Særlig det
første. Og det er vel nok Akademiet og dets Ung
dom, der giver Byen en Farve forskellig fra andre
Byer af samme Størrelse.
Den Gang var Sorø til en vis Grad ogsaa en
Pensionistby. I Forhold til Indbyggerantallet var
*) De, der har A dgang til P eder H iorts Breve I (ny
Samling) kan der S. 94 læse en Del morsomme Be
retninger om Stemann. Bl. a. kan de læ se om, hvor
ledes han bar sig ad med at kobe Mørup for en
Fem tedel af, hvad Godset var væ rd fna A ar efter.
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der mange, tildels fornemme, Folk, der havde valgt
Byen til Opholdssted, netop fordi den laa godt af
sides i disse urolige Tider*). Men Skolelivet og
Skoleungdommen mærkede man ikke noget til.
Akademiet laa dødt. Siden 1787 havde der ingen
Elever været. Professorerne vare døde eller for
satte til andre Embeder. Kun Molbeeh sad her
som Pensionist, og Nissen, der var Landsdommer,
boede stadig i sin gamle Embedsbolig paa Stor
gaden. En Del „Maitres“ levede her ogsaa paa
Pension: Ritzemesteren Troels Pedersen, Rideme
steren Witte, Sproglæreren Moreau og Fægteme
steren Supiot Cadet, men denne Rest af Akademiet
kunde ikke sætte noget Præg paa Byen.
Det kunde derimod Militteret og Stemann.
I fast Garnison laa de sjællandske Jægere under
Kmhr. Krogh. Men i de urolige Tider drog Afde
linger frem og tilbage med Ophold i Byen, Ind
kvartering fulgte efter Indkvartering. Det var tidt
et lystigt Leben, der fulgte med, men det var og
saa til stor Byrde for Befolkningen. Især naar
det var fremmede Tropper. Saaledes kom i Septbr.
1807, da Kbhvn. havde kapituleret, hanoveranske,
det vil sige engelske, Tropper her under General
Linsingen. Og det var kun ved Stemanns over
legne Optræden, at Byen slap fra Brandskatning.
1808 trak en Del af de spanske Tropper sig her til
Sorø efter Urolighederne i Roskilde. Chr. Molbeeh,
der er hjemme paa Besøg, fortæller om, hvorledes
han i de vante rolige Omgivelser ser hele dette
•|

Det var f. Ex. Stem anns G rund til 180S at faa F aderen
(lyttet hertil (Rosenørn. Personal, hist. T idsskr., 3.
Række, VI. Bind, p. 23.)
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brogede Soldaterliv, ser disse sydlandske, mørke
Skikkelser færdes blandt og blive Venner med den
stedlige Befolkning og slutter med at beskrive en
katolsk Soldatermesse — den forste maaske siden
den gamle Klostertid. Han skriver: „Men hist paa
den grønne Gaard samler sig en heel Skare af
fremmede Krigere; her paa den hvide Muur, under
det høje Loft, i Naturens Tempel rejses et Alter,
ej uden Pragt. De slutte en Kreds; krigersk Musik
begynder; en Munk træder frem i rige Klæder og
læser med Andagt den hellige Messe. 700 væbnede
Spaniere knæle ned i en Kreds, naar Hostien op
løftes, og Andagt flammer i de livfulde Sydboers
Hjerter.
Højt og højtideligt var Synet; sære Følelser
opsteg i Hjertet; underlig var Blandingen af Andagt
og Krigsaand; underlig den Tanke: her paa Sorøe
Skolegaard, lige over for Absalons Grav høre Spa
niere en katholsk Messe; og Toner til Guds Ære i
et fremmedt Sprog lyde atter, som de løde her for
Aarhundreder siden. Var det ej et Trylleri? eller
hvorfra denne underfulde Sammensmeltning, da Syd
og Nord ligesom fløde over i hinanden? — Jeg
saae, jeg folte deres Andagt og tænkte: „I Eders
fulde Hjerter boer Eders Religion; ej i de latinske
Formularer, ej i den klingende Bjældelyd eller den
raske Krigsmusik. Gud er for os og for Eder!“
Jeg gik fra den spanske Messe ind i den
Kirke, som jeg aldrig betræder uden hellig Gysen.
Dørene aabnede sig: jeg traadte ind og saae — et
Hømagasin.“
Dette er et enkelt Billede. Men Dag efter Dag
kom der ny Afdelinger, ny Uniformer, ny Udskriv
ninger og Byrder, men ogsaa ny, glade Oplevelser,
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især for Ungdommen — ikke mindst for den kvinde
lige Del.
Men spillede Militæret en Rolle, var dette ikke
mindre Tilfældet med Stemann. Hvad Hoffet er
for Fredensborg om Sommeren, det var for Soro
Stemann og hans Hof. Dette dannedes af de høj
fornemme Folk blandt Pensionisterne med de to
Gehejmeraader i Spidsen, af de hojtstaaende Officerer
med Damer, af Omegnens Storgodsejere og af de
hyppige Gæster fra Holsten og fra København.
Embeds- og Bestillingsmændene med deres Kontor
personale og de almindelige Officerer danner det
næste Lag, hvori optages saadanne Borgerfamilier
som Apotekerens, Povelsens, Lunds og Claus Chri
stensen. Hvad der var derunder hørte ikke med til
Selskabet. Det var jo en Tid, hvor Rang og Stands
forskel gjorde sig ganske anderledes gældende end
nutildags. Og den Tids Mennesker var opdragne
med visse Forestillinger, som kan synes os latter
lige, men som forekom dem naturlige, og som de
derfor aldrig ræsonnerede over. Der sondredes
haarfint mellem Frøken og Jomfru, Frue og Madame.
Etatsraad Nissens Døtre var Frøkner, hans Kollega
Professor Molbechs Døtre Jomfruer. Der optræder
her i Byen baade en Jomfru Treschouw og en Frk.
Treschouw. De var af samme Familie, men den
sidstes Fader var nylig blevet adlet. Det kan lyde
helt Holbergsk at læse: Madam Byfoged, Madam
Postmester. Men lad os ikke hovmode os. Thi
den Tids Mennesker var opdragne i Forestillingen
om dette som det rette og ene mulige. Det var fra
deres Side langt fra Snobberi, naar de ængstelig
passede ikke at støde an mod Statskalenderen.
Men vi? Vi kan saa ypperligt den ene Dag begej-
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stres over, at de høj (kultiverede Videnskabsrnamd
Poul Verrier og Kristoffer Nyrop paa Københavns
Universitet tiltaler hinanden som Hr. Verrier og Hr.
Nyrop for den næste Dag at strø om os med Hr.
Overlærer, Fru Pastorinde osv.
Hvorledes fik nu Folk den Gang Tiden til at
gaa? De havde jo hverken vore mange Forenings
møder, vore Læsemapper, Foredrag, Koncerter, om
rejsende Skuespillere, Biografteatre, Kaféer, Kondi
torier, Cykler eller mange Slags Sport, ja, de havde
ingen Butiker at besøge eller Udstillingsvinduer at
falde i Beundring over, ikke vel oplyste, asfalterede
Fortouge at flirte paa, ja, ikke en Gang velholdte
Spadserestier at tage Motion paa. Soranerne havde
ingen Akademihave og kunde kun komme ud i
Skovene ad Vindelbro eller Kongebro. Heller ikke
Filosofgangen var videre bevendt som Spadserevej.
Det var en simpel Skovvej, der først i Tyverne blev
anlagt som den brede Vej, den nu er, for i 1827 at
være tjenlig til at bære det kongelige Vogntog,
naar Frederik VI kom herned at indvie Akademiet.
Biskop Daugaard fortæller i 1823 i Brev til sin For
lovede, at man nu har taget fat paa at anlægge en
herlig Vej ud gennem Filosofgangen, som det er en
Fornøjelse at spadsere ad, og at denne ny Vej nu
næsten er ført helt hen mod Fægangs vejen.*)
Men Folk fik sagtens Tiden til at gaa. Thi i
Virkeligheden har alle de adspredende Behagelig
heder, jeg ovenfor har nævnt, jo saare lidt at sige,
*)

Man kan efter dette forstaa N avnet paa den store Bog
„T aubers T ræ “. Thi det var ikke underligt, at D irek
tor T au b er plejede at vende om ved det T ræ , naar den
gode Vej m aaske i A arevis horte op der.
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hvad Lykkefølelse, Glæde over Livet og Livsindhold
angaar. Er man vant til at nyde disse Goder, og
saa maa undvære dem, og især hvis man
samtidig dermed ser andre nyde dem, ja, saa vil
man naturligvis fole Savnet af dem. Men har man
aldrig kendt dem, aldrig drømt om dem, aldrig
vænnet sig til dem, leves Livet akkurat lige saa
lykkeligt uden dem som med dem. Naar blot man
har noget at fylde Tiden ud med. Og det havde
den Tids Mennesker.
En Byhusholdning den Gang var noget ganske
andet end nutildags. De fleste Ejendomsbesiddere,
Eitibedsmænd og Ligestillede drev Landbrug. De
havde i Byens Nærhed, men sommetider ogsaa saa
langt ude som i Pedersborg, Haugerup og Borød,
Jordejendom eller Jord i Leje. I næsten hver eneste
Gaard i Byen holdt man Heste, Køer og Svin. En
Byhusholdning den Gang kunde da i mange Maader
være, om jeg saa maa sige, endnu mere Landhus
holdning end paa mange Landejendomme nutildags.
Kvinderne bryggede, støbte Lys, bagte Brød, slag
tede, røgede og saltede hen, malkede og kærnede,
passede Smaakreaturer og Haven. Naar man saa
betænker, at saa godt som alt, hvad vi nu køber i
Butikerne af Klæde- og Linnedvarer, ogsaa frem
stilledes af Husets Kvinder, der kartede, spandt,
vævede og syede baade deres eget og Mændenes
Gangtøj, baade Lagner og Duge, Tæpper og Gar
diner, at Adgangen til Købmandsvarer den Gang i
en By som Sorø ikke var stor, saa at Husmoderen
maatte va^re betænkt paa at være forsynet paa langt
Sigt, saa vil De indse, at Kvinderne ikke behøvede
at dø af Kedsomhed. At Sorø m. H. t. Købmands
varer var stillet ringere den Gang end den mest af-
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sides Hedeegn i Jylland nuomstunder, freingaar
tydeligt nok af Ilarhoffs Breve hernede fra netop
fra disse Aar. Han skriver til Kobenhavn efter en
Pennekniv, „da en saadan ikke kan faas her“. 1 et
andet Brev: „Underret Ivarsen (en ny Kontorist paa
Amtskontoret) om, at dersom han er en Liebhaver
af The og Sukker, gør han bedst i at medbringe
dette fra København og tillige at medtage en Thepotte“. Nankin og Klæde køber Harhoff i Slagelse,
Snore og Knapper derimod i København, hvor
Tøjet sendes ind for at sys. Og siden vi er vod
Harhoff og Sorø som Forretningsby, vil jeg dog
citere nogle af hans mange Ordrer om Støvler, fordi
vi deraf ser, hvor nøjsomme og haardføre den Tids
Mennesker var, og hvor lidt Sort, har kunnet
præstere.
De nedenstaaende Citater er taget af Breve fra
Harhoff til en Ven i København, der besørger
Ærinder for ham. „De ny Støvler kan jeg ei komme
ned i. De gamle passer mig, naar undtages, at
Fødderne er saa bestialsk brede og vide. Ny Støvler
vilde jeg helst have ikke hver til sit Ben, men saaledes at jeg kan skifte dem“. „Et Par Støvler, som
jeg har laant af Pedro og nogle Gange har gaaet
med, følger derhos til Model, forsaavidt Fødderne
betræffer. De passer mig nemlig ret godt i Fød
derne, naar forst jeg er kommet i dem“. „Christian
Bredahl vil gerne have et Par Sko Magen til mine,
hvilke jeg derfor lader følge med Bøn om, at De
vil besørge det“.
Men ogsaa Mændene havde nok at gore. Land
bedrift optog megen Tid for mange af dem. Den
Forretning, der nu ordnes gennem en Telefonsamtale
eller med et Telegram, krævede den Gang maaske
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en lang Køretur eller i bedste Fald en langvarig
Brevvexling. Arbejdsdelingen var ikke gennemført
som nutildags. Det er ingen Sjældenhed, at samme
Mand driver tre Forretninger eller beklæder tre Em
beder, der nutildags kræver hver sin Mand. En er
Landmand, Handelsmand og Brændevinsbrander, en
anden Vejinspektør, Postmester og Byfoged. Og
meget Arbejde, der nu gaar rask fra Haanden, gik
den Gang langsomt og tragt. Hvad har det ikke
taget Tid at skære Gaasepennene og at skrive med
dem paa den Tids Papir. Hvor ringe var mangen
Gang med den Tids Skoleundervisning Uddannelsen
i Regning og Skrivning, saa at det, der nu tager
Minutter, maaske tog Timer.
Og saa maa vi endelig ikke glemme, at det var
Tællelysenes Tid. Arbejdsdagen faldt praktisk talt
sammen med Soldagen. Afdøde Apoteker Glahn har
fortalt mig, at han kan huske fra sin Barndomstid,
hvorledes hele Familien sad om Aftenten i et lille
Værelse ved Siden af Butiken alle om et Tællelys.
Naar saa Klokken ude i Butiken anmeldte en Kundes
Ankomst, rejste Provisoren sig, tog Tællelyset og
gik ud at besørge Kunden. Og Familien sad taalmodig i Mørke og afventede lians Tilbagekomst. —
Man gik til daglig til Sengs med Hønsene, og man
behøvede ikke som vi at bryde sit Hoved med,
hvorledes man dog skulde faa slaaet sin Aften ihjel.
Men var Tilværelsen for den Tids Mennesker
da ikke ret kedsommelig? Ingenlunde. Vi Nutids
mennesker har det mangen en Gang som det rige,
forvænte Barn, der sidder i sin Fløjelsdragt omgivet
af sit kostbare Legetøj, midt i mekaniske Mester
værker, der maaske har kostet smaa Formuer, og
keder sig. Medens der nede ved Vejen ligger nogle
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rodmosode Born i grove Klæder og roder, blussende
af Iver, i en Sandbunke, eller lader deres Fantasi
omforme Stene til Heste og Koer, en snavset Las
til den pragtfuldeste Dukke. Vi korer paa vor
Cykle til Tennispladsen, spiller der et Par Omgange,
korer hjem til en hastig Middag for at naa Toget
til Kobenhavn, hvor vi nodig vil gaa Glip af en
interessant Forestilling. Naar tilbage med Nattoget,
gaar sloje og forasede i Seng for at være utidige
næste Morgen. Saadan kunde man ganske vist ikke
more sig den Gang. Men det gik alligevel. Man
skelnede skarpt mellem Arbejde og Förnöjelse —
hver af disse havde sin Tid. Man havde hverken
Tid eller Raad til at slaa sig for ofte los, men slog
man sig saa endelig los, blev det ogsaa et
ordentligt Slag.
Der var nu forst Klubben. Den havde Lokale
paa Apoteket i to smaa Værelser i den sydligste af
Bygningerne. Her mødtes en Gang imellem Byens
ældre Herrer til en L’hombre* Det var ikke hver
Uge, kun nogle Gange i Vinterens Lob. Men saa
spillede de ogsaa hele Natten. En Gang om Aaret
holdt Klubben Bal, Sammenskudsbal. Saa kom
Gæsterne rundt fra Gaardene og fra Slagelse og
Ringsted. Man begyndte tidlig, saadan hen paa
Eftermiddagen, og man holdt op i god Tid næste
Morgen ved 8—9-Tiden, saa at Dagens Gerning ikke
blev forsomt. Da de fleste Familier holdt Hest og
Vogn, var det forholdsvis let at være i selskabelig
Forbindelse med Omegnen og Nabobyerne. At
drage ud paa de gamle stive Vogne en hel Vogn
fuld Herrer og Damer ved Vintertid, kore et Par
Mil ud paa Landet, overnatte, hvilket vil sige danse
hele Natten, og næste Dag køre hjem, langsomt,
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under Latter og Sang i skingrende Frost for saa
forfriskende at tage fat paa Arbejdet igen; det var
noget, der rigtig passede for den Tids Mennesker.
Det er rørende at høre Harhoff fortælle Vennen om
Ture, som man kan mærke, at denne unge, be
gavede Mand betragter som sande Festture, og saa
tænke paa, hvad vor Tids forvænte Ungdom maa
strammes op med af Mad og Vin og Luxus for at
kunne tænke paa maaske at more sig. Saaledes
sejler de unge flere Baade i Følge over Søen og
vandrer videre til Frederikskilde, slaar sig ned i
Skoven eller besøger Nygaards, for om Aftenen at
vandre tilbage til Feldskoven og sejle hjem. Det
er en Fest, der beskrives og berømmes. Eller en
anden Gang. De unge spadserer sammen ud i
Boldbroskov og derfra eventyrer de sig over paa
Pedersborg Mark til en af deres Bekendte. Spille
manden bliver hentet. Først leger de en ny, for
nøjelig Leg, der hedder „Blindebuk“, og TIarhoff
slaar sit Øje alvorligt paa en Kakkelovn, da han
skal manøvrere som „Blindebukken“. Men ligemeget,
det var en farlig morsom Leg, og det var morsomt
at danse til ud paa Natten.
Al Selskabelighed i de Aar var baseret paa
Princippet: i al mulig Tarvelighed. Man kom oftest
sammen tilfældigt uden særlig Indbydelse. En Und
tagelse var de ikke mange Gange, da en eller anden
af de mere højtstillede Familier holdt „Bunterads
tafel“, vel svarende til vore Middagsselskaber, hvor
Herrer og Damer sidder skiftevis i broget Kreds
om Bordet. — Selskabeligheden kunde ikke egent
lig være noget Bindemiddel mellem de forskellige
Lag af Befolkningen, tværtimod. Hver Klike holdt
sig for sig selv, og de forskellige Kliker havde
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travlt med dem, der stod udenfor. Bysladderen flo
rerede den Gang ligesom nu, og som den vel altid
vil blive ved med at gore. Thi vi er nu en Gang
Mennesker. Derimod kan det se ud efter Kirke
bøgerne som om „Fadderskabet“ i nogen Maade har
kunnet virke til at nærme de forskellige Klasser til
hinanden. At skienke sine Børn en rig og anset
Mand til Fadder eller sammes Kone til Gudmoder
var en Flothed, der ikke kostede noget, men vel
sommetider kunde give noget i Skæppen.
Men der var noget andet, der bandt disse Men
nesker, hvor langt de end stod fra hinanden i Rang
og Stand og Vilkaar, sammen med faste Baand.
Det var fælles Fare, fælles Sorg og fælles Nød.
Og det ved vi af Erfaring, at or der noget, der
kan binde Mennesker til hinanden, faa dem til at
føle sig som ét, da er det det at lide sammen, at
drives sammen af Sorgens og Modgangens haarde
Svøbe. Vi kender det fra vort personlige Livs Er
faring, de fleste af os da, og vi ser det blive Sand
hed hver Dag hos vore Brødre derovre sønden Aa.
Og for Hundrede Aar siden var det netop for
Danmark og det danske Folk en Farens og Nødens
Stund som maaske ingen Sinde før. I næsten tyve
Aar havde Krigene, der var fremkaldte ved den
franske Revolution, hærget Europa. Vi havde taget
vor Tørn baade 1801 og 1807. Vor Flaade var
taget, Landet var ydmyget og, hvad der maaske
føltes mest, vor økonomiske Kraft var brudt. Vi
var i Forvejen daarligt økonomisk forberedte, og de
store Udgifter til Hærens Udrustning og Opstilling
i Holsten, Handelens og Skibsfartens Lammelse ved
Krigstilstanden med England førte os netop i 1813
til Fallittens Rand.
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Vort Bankvæsen var allerede ved Aarhundredskiftet i en uheldig Stilling. Pengesedlerne var ud
stedte af den saakaldte Kurantbank, der ikke var
forpligtet til at indløse dem. Det var Meningen,
at Staten, efterhaanden som den fik Kaad dertil,
skulde inddrage dem. Men dertil fik den aldrig
Raad. Folgen var, at Kurantbanksedlerne var under
kastet Kurs. Vi har vanskeligt ved i vore Dage at
forstaa dette. For os er en Tikroneseddel jo lige
saa god som en Guldtikrone eller 10 Sølvkroner.
Men saadan var det langtfra med Kurantdalersedlerne. De skulde have en Værdi, saa at 125 Ku
rantdaler var lig 100 Spceiesdaler. Man udtrykte
dette ved at sige, at Kursen var 125. Men allerede
1802 til 1807 var Kursen oppe paa 150. Det vil
altsaa sige, at Kurantdalersedlerne var faldne i
Værdi, thi nu skulde der 150 Kurantdaler til at
veje op mod 100 Speciesdaler. I 1809 var Kursen
388. 338 Kurantdaler havde altsaa den Værdi som
125 Kurantdaler oprindelig skulde have. Med andre
Ord Kurantdalerne var kun værd Vs af sit Paa
lydende. Men det skulde blive meget værre. 1812
gik Kursen op til 1500, (dier Kurantdaleren var 8
Sk. værd. Og hertil kom, at efterhaanden som
Kursen steg, og Sedlernes Værdi altsaa sank, be
gyndte Folk at gemme Sølv- og Kobberpengene,
som derved niesten ganske gik ud af Omsætningen.
Folgen var, at man maatte udstede Sedler for Smaabeløb lige ned til 16 og 8 Sk. — Forestil Dem, at
vi ikke eller næsten ikke havde Guld-, Sølv- eller
Kobbermønt, at saaledes al Omsætning maatte foregaa med Sedler. Og tænk Dem saa, at Sedlernes
Værdi var underkastet Kurs, var vexlende, og at en
Tikroneseddel en skønne Dag kun var 75 0reva»rd.
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Saa har De et Billede af Tilstanden i 1812. Hertil
kom, at Skattebyrden fra 1786 til 1806 var steget
50 % °g i Aarene efter 1807 paa Grund af den
tomme Statskasse, Krigsudgifterne og Handelens
Knæk steg til en svimlende Højde, at Indkvarteringer
og Udskrivninger til Soldaterne hørte til Dagens
Orden, og De vil forstaa, at Tilstanden var ganske
uholdbar.
Den 5. »Januar 1813 gik da den danske Stat
fallit. Det skete ved Forordningen om Oprettelsen
af Rigsbanken. For at skaffe Valuta for dennes
Sedler, konfiskerede Staten 6 % af al Jord og fast
Ejendom i Landet. Da al Ejendom vurderedes til
700 Millioner Rdl., vil det sige, at Regeringen paa
denne Maade skaffede Rigsbanken en Grundkapital
paa 42 Millioner Rdl. Da Folk ingen Penge havde,
maatte de fleste lade de 6 %
deres Ejendom indgaa som en 1. Prioritet forud for alle andre Priori
teter og forrente denne Prioritet til Staten med
61 2 % (Bankhæftelsen). Rigsbankdalerens Kurs
blev sat til 200. Det vil sige 200 Rbdl. = 100
Speciedaler (deraf kom det, at en Specie var 2 Rdl.).
Det var Meningen, at Rigsbanken skulde lade præge
Sølvrigsbankdaler, men da der indkom grumme lidt
Sølv, blev der ogsaa kun præget meget faa Rigs
bankdaler. Følgen deräf var, at Rigsbanksedlorne
snart sank i Værdi, Kursen gik snart op paa 800,
hvilket altsaa vil sige, at Rigsbankdaleren kun havde
1/4 af den Værdi, den skulde have.
Men alle Kurantsedlerne, der var i Omløb Lan
detover, hvorledes løste Staten for deres Vedkommende
sin Forpligtelse overfor Indehaverne? Jo, Forordnin
gen bestemte, at fra den Dag af skulde 6 Kurantdaler
gælde lige med 1 Rigsbankdaler. Da nu 6 Kurantdaler
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oprindelig skulde være omtrent 5 Speciesdaler (efter
Kurs 125) og 1 Rigsbankdaler var Vs Speciesdaler, satte
Staten altsaa ved en Forordning de i Omlob værende
Sedler fra Dags Dato ned til Vi o af deres Paalydende.
Og for den store Almenlied, der ikke forstod sig
paa Finansvidenskab, var det vanskeligt at begribe,
at fra 5. Januar 1813 skulde de pludselig betale alt med
6 Gange saa meget i Sedler som de for havde gjort.
Ja, i Virkeligheden blev Forholdet ikke 6 men snart
9 og 10, eftersom Rigsbanksedlernes Kurs begyndte
at stige. Det hele afstedkom en grændselos For
virring i alle Omsætningsforhold og især i alle
Gældsforhold. Mange var heldige og gik ud af den
almindelige Forvirring som rige Folk, men langt de
fleste blev fort til Tiggerstaven og mistede alt, hvad
de troede, at de ejede.
Jeg vil lade Harhoff belyse Forholdene med
nogle Citater fra 1812 —13. „Smor er næsten ikke
at faa hér. Vores Nordmand har i 14 Dage maattet
spise tort Brod, hvortil han drikker Vand og Mælk
uden The og Sukker. Ikke en Gang Md. Carlsen
(Økonoma paa Akademiet hos Stemann) har kunnet
skaffe Smør, og Sulevarer existerer nu slet ikke paa
Amtskontoret.“
„Alle Mennesker tale nu hér om den dyre Tid,
og om hvor man skal faa noget at spise fra, og det
ser ogsaa kun hel maadelig ud. 1 Rdl. Rugbrod,
naar Brod er at faa, vejer ej 2l/a Pd., og for et Sol
daterbrød betales her 3 Rdl.“ „En Tonde Hvede
betales i Kbhvn. med 200 Rdl, og de andre Varer
derefter forholdsmæssig.“
„Tænk Dem en Gang min Ven, hvad Virkning
det gør paa Almuen, som man absolut vil have skal
tro, at Pengene er blevet bedre, at hun skal betale
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alt offentligt med 6, 9 og 10 Gange saa meget som
for og at t. Ex. en Bonde her fra Egnen for at faa
et Brev til sin Son i Kbhvn. skal give 60 Sk.“
Hvorledes kom man nu over Krisen, og hvor
ledes kunde Landet rejse sig igen? Ja — ved Si
den af Handelens Opblotnstren, da Freden kom, og
Virkningerne af de store Landboreformer, maa Lan
dets Rejsning vel tilskrives den af Noden paabudte
Nøjsomhed, der ligesom gik Slægten i Blodet.
Efterhaanden som Tiderne begyndte at gaa
frem, ja, saa kom Pengene, og Slægten, der var
véennet til Nøjsomhed, lagde Skilling til Skilling.
Saaledes voxede Landet sig til Kræfter igen.
Folk havde vænnet sig den Gang til at kunne
leve af næsten ingen Ting. Derfor kunde de ogsaa
gifte sig tidlig. I Soro Kirkebog træffer man flere
Gange Studiosus N. N. og Hustru en Son til Daa
ben. Og disse Studiosi kan man følge senere; de
tager som gifte Mænd Examen og avancerer ad
Embedsvejen. Men de har kunnet gifte sig den
Gang, da de var unge og kraftige, — med den
Pige, de elskede, og de fik mange Børn. Men uagtet
der den Gang blev fodt saa mange Børn, var dog
Fødselsoverskudet ikke stort, thi der døde overmaade mange i de første Leveaar. De der stod
sig var til Gengæld de kraftigste Individer. Det
gav en stærk Slægt. Den blev født i en Alvorens
Tid, blev opdraget til Arbejde, til Tarvelighed og
Nøjsomhed. Det blev en Slægt med Krummer i.
Det var den, der var i sin Manddoms forste Blom
string i Fyrreaarene, det var den, der førte Fri
hedens Sag til Sejr, det var den, der kæmpede ved
Isted og Frederitz.
Vi har nu set 100 Aar tilbage, og ikke sandt,
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jeg havde Ret, da jeg sagde, at det er egentlig
ikke saa lidt vi kan vide om den Tids Mennesker
og Livet den Gang.
Jeg sagde, at vi om den Tid, der ligger Hun
drede Aar fremme, ikke véd andet med Sikkerhed,
end at vi ikke er med paa Arenaen. Nuvel
det
er rigtigt, vi véd vel intet andet, men vi kan ikke
nøjes dermed. Vi vil have Lov til at nære et Haal),
der næsten er for os som en Vished, den, at det
Danmark, vi elsker, ogsaa til den Tid er et frit og
et lykkeligt Rige, at ogsaa til den Tid det danske
Folk vil forstaa og have Vilje til at hævde sig med
Ære. Lad os endvidere haabe, at det Danmark,
der om Hundrede Aar skuer tilbage paa os og vor
Virken, maa kunne komme til at nære samme Be
undring for os, som vi maa føle for dem fra 1813.

Bidrag til Boslunde
Sogns Historie.
Af Gaardejer Jens Andersen, Neble.
„Godt og Ondt, D yder og Lyder bæ rer Men
neskenes Born blandede i Bryst.
Ingen er san god, jo Lyde ham følger.
Ingen saa ond, han til Noget jo duer.“
(Havamaal).

DEN HISTORISKE TID.
Sikre Efterretninger og Vidnesbyrd om Livet
her i Sognet foreligger forst i det tolvte Hundredaar, og de forste Meddelelser er knyttede til Navnet
Biskop Absalon.
Saxe fortæller, at da Absalon var bleven Biskop
i Roskilde, kom han Lørdagen før Palmesøndag til
Boslunde. Muligvis har han, som Aaret før i en
Alder af 31 Aar havde indtaget sin høje Stilling,
haft til Hensigt at tilse og fremme Kirkens Bygning.
Medens han saaledes i Aaret 1159 opholdt sig her,
blev det meldt ham, atVenderne havde gjort Land
gang og efter gammel Vane foT frem med Vold og
Plyndring. Dette blev Aarsag til, at Dagen, den
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12te April nævnte Aar, blev en mindeværdig Dag
for Bispen, for Egnen, som for Landet i sin Helhed.
Venderne, disse Landets frygtelige Udsugere
og Voldsmamd, havde gennem mange Aar ved jævn
lige Plyndringstogter, forst til de nærmestliggende
Der Lolland og Falster, dernæst til de sjællandske
Kyster og siden rundt om paa de fynske og op langs
Jyllands Østkyst, ovet et Hærværk, der havde bi
bragt Kystboerne Troen paa, at al Kamp var unyttig
og kun hurtig Flugt kunde fore til Redning, isa^r
hvor der var faste Dækstillinger at ty til.
Medens Biskop Absalon var i Boslunde, kom
der Melding om, at Venderne havde gjort Land
gang, plyndrede, skændte og brændte. Landgangen
er efter al Sandsynlighed sket paa Nordsiden af
Skelskør Nor, Øst for Tranderup, udfor Østerbogebjerg.
Da Absalon modtog Efterretningen, samlede han
sine Huskarle, 24 i Tallet, og med disse og sand
synligvis nogle af Egnens Folk, leverede han Slaget
ved Boslunde, nedhuggede og fordrev Mandskabet fra
24 vendiske Skibe. Saa hurtigt og voldsomt var
Anfaldet, at kun en Del af Venderne naaede Ski
bene, medens Resten enten blev nedhugget eller
flygtede ind i de smaa Skove, der fra Østerboge
bjerg og Gerdrup stod i Forbindelse med Storskoven
ved Antvorskov, den Saxe kaldte juncta campis sylva.
Her ved Boslunde svang den unge Bisp for
første Gang den Stridsøxe, han gennem mange Aar
senere skulde føre med saa udmærket Virkning.
For første Gang satte han Livet ind paa, at For
svar var muligt og kunde nytte. I talrige Krige,
under storre Forhold, fortsatte Absalon Kampene mod
Venderne, var flere Kongers kloge og modige Raadgiver, var en veltalende og nidkær Bisp, og sidst,
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men ikke mindst, var han den Mand, hvis ube
tvingelige Handlekraft satte Mærker i Landets Ud
vikling og Historie, som næppe nogen anden Mand
for eller senere.
Fra Tiden omkring 1160 skrider Udviklingen
fremad, snart i hurtigere, snart i langsommere
Gangart, fremmet eller hæmmet ved Fred eller Krig,
gode Aar eller daarlige Aar samt smitsomme Sygdomme.
Landsbyerne bestod saa godt som udelukkende
af Gaarde, hvis Bygninger var lave og smalle, op
ført paa den Maade, at der nedgravedes en Række
Støtter (Suler) i Bygningens Midtlinie, hvortil den
saakaldte Rygaas var befæstet. Fra denne gik med
svag Skraaning en Slags Spær, der var fastgjorte
ved lavere Stolper, én Række paa hver Side af
Sulerne. Væggene var klinede af Ler og Gulvene
stampet af samme Stof.
Oprydningen af Jorderne skrider frem, Trevangs
bruget vinder Indgang for i lange Tider at være
anset for Landbrugets eneste mulige Driftsform.
Livet gik sin jævne Gang for denne Egns Folk,
men under de Stridigheder, der ved det trettende
Hundredaars Midte opstod mellem Kristoffer den
1ste og Henrik af Meldorf, der som Panthaver paa
Kong Abels Sonners Vegne sad inde med Skelskør,
der af ham var sat i udmærket Forsvarstilstand,
drog Kongen med sine Krigsfolk imod Skelskor,
men Henrik af Meldorf gjorde et Udfald fra Byen
og drev Kongen og hans Folk paa Flugt. Flugten
gik over Tranderup Marker, og denne By samt de
tilstødende i Sognet led meget. Aaret efter kom
Kongen igen med en større Krigsmagt, Grev Henrik
flygtede, Kristoffer indtog Skelskør, lod Fæstnings
værkerne nedbryde og halshuggede Besætningen.
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Saavel under disse Fejder, som under Erik
Menveds Kampe med Kongemorderne, led saavel
Byen Skelskor som Boslunde Sogn i lange Tider
frygteligt, hvorved Egnen sank tilbage i Udvikling.
Under Valdemar Atterdag og Dronning Margrethe
vendte Fred og Arbejdsro nogenlunde tilbage. En
ny Plage brod imidlertid los: Pesten, „den sorte
Dod“. Den kom til Landet med et strandet Skib
paa Jyllands Vestkyst i Aaret 1348 og rasede stærkt
i de fleste af Landets Egne, særlig i Jylland. Fej
derne under Erik af Pommern og Kristoffer af
Bajem mærkedes ikke stærkt her, og efter mange
Aars nogenlunde Fred var Agerdyrkning og Kvægavl
vundet frem, hvilket de i forrige Afsnit omtalte
store Processer mellem Skelskor-Borgere og Folk
i Boslunde Sogn afgiver sikkert Vidnesbyrd om
ved Dommene i 1460 og 1533.

DE ORDFØRENDE MÆND.
Med Kristendommens Indførelse i Landet kom
der nye Ordførere.
De gamle Høvdinger, Slægternes Ældste, havde
hidtil, som en Følge af Udviklingen, ikke alene
varetaget Stillingen som Ledere og Raadgivere i
alt, hvad der vedrørte det ydre, det haandgribelige,
men tillige været Tolke for Stammens Forhold til
det overanselige og alt, hvad dermed stod i For
bindelse, henhørende saavel til Tro som Overtro.
I denne Henseende gav Indførelsen af Kristen
dommen Stødet til en fuldstændig Forandring.
Der fremstod Munke og Præster, „én Gejstlig
lighed“, Vejledere og Raadgivere for det brede Lag.
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Dette er Grunden til, at der i ældre Fortadling
og Historie er opbevaret langt mere om Præster
end andre Folk; saaledes ogsaa for Boslunde Sogn.
I kirkelig Henseende var Sognet i den katolske
Tid Annex til Skelskor og vedblev hermed efter
Reformationen indtil 1555.
Præsternes Navne kendes, trods Brandene af
Præstegaarden, 20. Maj 1652 og 20. April 1892,
hvorved de skriftlige Optegnelser og Kirkeboger i
begge Tilfælde, paa ubetydeligt nær, odelagdes.
Den første Præst efter Reformationen hed Niels
Mortensen; han var i Kaldet 1539.
2. Niels Michaelsen; var i Kaldet 1553.
3. Michael Andreas Corminus; dod 1598.
4. Thomas Mauritius; dod 1602.
5. Ifver Munch.
6. Hans Ifversen, dod omkring 1640.
7. Ifver Hansen, fodt den 9. December 1609, kaldet
1641, og samme Aar gift med Else Frederiksdatter, i hvilket Ægteskab han havde 17 Born.
Han dode 24. Jan. 1684.
Medens der intet videre vides at fortælle om
Sognets Tilstand i den Tid, de 6 førstnævnte var
Pnester i Boslunde, er der saa meget mere at be
rette om Præsten Ifver Hansen, „den lystige Præst
i Boslunde“, som han blev kaldt, og det samme
gælder Sognet og dets Folk.
Forholdene i den forste Halvdel af det syttende
Hundredaar havde været ret gode. Dette for
andrede sig ved Ilundredaarets Midte, idet der optraadte en pestagtig Sygdom, kaldet „den engelske
Sved“. Den almindelige aarlige Dødelighed i Sognet
den Gang — 1652 — angives i de gamle Kirke
bøger til at være 16 —18. I sidste Halvdel af for-
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annævnte Aar begravedes der paa Boslunde Kirkegaard 64 Lig, deraf alene i August 33.
Næste Aar var Antallet af Dødsfald 68. Hvor
mange Mennesker, der levede i Sognet den Gang,
vides ikke, men det har næppe været flere end
halvt imod det nuværende Indvaanerantal, 1600. Det
ses altsaa, at de anførte Antal Dødsfald i Aarene
1652 —1653 i betydelig Grad har udtyndet Befolk
ningen.
Præsten Ifver Hansen var, foruden adskillig
andet, en ivrig Jæger og kom i denne Egenskab til
Borreby, naar der var stor Jagt. Ved en saadan
hændte det, at Præsten beklagede sig over sin
daarlige økonomiske Stilling. Herremanden, Daa,
sagde da til ham, han maatte have det forste, han
skød den Dag. Saasnart Jagtselskabet var kommet
ind i Skoven, tog Ifver Hansen Sigte, brændte los
og ramte Skovens største Bøgetræ, hvilket han d&
ogsaa fik hentet hjem til Boslunde. Den 20. Maj
1652 var Præsten til Selskab paa Borreby. Han
spillede Kort og tabte, efter den Tids Forhold,
meget betydeligt. Som Spillet gik sin Gang, kom
der Bud, at Præstegaarden i Boslunde brændte.
Ifver Hansen kom til Hest og red hjem uden at faa
opgjort Spillet. Senere viste det sig, at hans Tab
beløb sig til 125 Sietdalere, hvilken Sum Valdemar
Daa af Hensyn til Præstens tarvelige Stilling og
Skaden ved Ildebranden ordnede saaledes, at I Ir.
Ifver slap fri for at betale Beløbet imod, at han
aarlig skulde yde Renten deraf til Sognets Fattige.
Denne Ydelse har Præsterne i Boslunde siden
betalt; dog forsøgte en senere Præst, Henrich Beck
mann, ved Sag at blive fri for denne Byrde. Det
lykkedes imidlertid ikke, da det ved Højesteretsdom
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af 6. December 1803 blev fastslaaet, „at de 125
Daler bør hefte paa Boslunde Præstegaard og af
enhver Eftermand i Kaldet til Successor tilsvares,
og Sognepræsten skal deraf bestandig aarlig er
lægge 6 Sietdalere og 16 Sk. til Uddeling blandt
de Fattige“.
I Tidsrummet fra 1652 til Begyndelsen af Krigen
med Sverig 1658 var Forholdene i økonomisk Hen
seende ringe og daarlige.
Der var derfor ikke stor Modstandskraft til at
bære de umaadelige Byrder, som Svenskekrigen
førte med sig. Udskrivninger og Indkvartering
fandt Sted i samfulde 3 Aar, og hvor store de Krav
var, Svenskerne stillede, kan skønnes deraf, at der
i don til Boslunde Sogn grænsende lille By, Skelskør,
i Aarevis henlaa i Kvarter 2 svenske Rytterregi
menter.
Svenskernes Raahed og Plyndringer satte sig
forfærdelige Spor i Voldsomhed overfor Kvinden*,
og Skærmydsler med Mændene forefaldt stadig. Hi
storikeren F. R. Barfod antyder, at der i disse*
Krigsaar i Korsoregnen ved Skærmydsler med
Svenskerne blev nedhugget 2000 Bønder. Dette
Tal er sandsynligvis ikke paalideligt og rimeligvis
for stort, men sikkert er det, at Boslunde Sogns
Nabobyer mod Vest og Ost: Bonderup og Lyngby,
blev afbrændte af Svenskerne. Beboerne flygtede,
omkom, og i henved halvandet Hundred Aar henlaa
disse Bymarker udyrkede.
Under hele denne for Beboerne saa pinagtige
Tid klarede „den lystige Præst i Boslunde“ sig ret
godt; han var en Slags Præst for Svenskerne, som
senere i endnu højere Grad for Ærkebiskoppen af
Münsters Hjælpetropper. Disse var her paa Egnen
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i Boslunde og Egeslevmagle Sogne i henved et Par
Aar, efter at Svenskerne var fordrevet fra Sjælland.
De havde med sig en Horde af Born og løse Kvind
folk, og der forefaldt hyppigt Barnedaab og Be
gravelser. Disse Hjælpetropper udsugede de sidste
fattige Rester, som Svenskerne havde levnet.
Privsten Ifver Hansen maa jo sikkert have været
i Besiddelse af Smidighed og Evne til at tumle
med højst forskellige Mennesker, hvilket godt kunde
kaste et vist Skær over ham som mindre god
Fædrelandsven. Andre Foretagender af Præsten
peger dog ganske i modsat Retning. Ved sin ide
lige Beröring med svenske Officerer havde han
Lejlighed til at faa Besked om og se det meste og
bedste af de talrige rovede Genstande fra Sognets
Folk. Han købte Sagerne af Svenskerne, rimeligvis
for en billig Penge, og da Krigen var endt,
leverede han de forhenværende Ejere Genstandene
tilbage.
Præstens Snildhed og Opfindsomhed belyses
godt ved følgende: De svenske Officerer, der var
indkvarterede i Præstegaarden, brugte, naar de
havde spist, at putte Sølvtøjet i Lommerne. Ifver
Hansen klagede aldrig derover, men en Gang, han
var budt lil Taffel hos den svenske General, —
sandsynligvis paa Espe — stak Præsten Ske, Kniv
og Gaffel, alt, hvad han havde brugt af Sølvtøj, i
sine Lommer uden at gore mindste Forsog paa at
skjule dette.
Generalens Tjenere saa det, gjorde Prtesten op
mærksom paa den Fejl, han havde begaaet; Præsten
beholdt imidlertid Sølvtøjet. Generalen kom da og
henstillede til ham at tømme sine Lommer for Sølv
tøj. Præsten svarede: „Jeg troede, at saadan var
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god Skik i Sverig, da de svenske Officerer altid
har haaret sig saadan ad hos mig“.
Dette gav Anledning til, at Generalen lod an
stille Undersøgelse, og da denne udviste, at det
var rigtigt, som Hr. Ifver havde sagt, fik Officererne
streng Ordre til at udlevere alt Præstens Sølvtøj.
Paa et helt andet Omraade viste den lystige
Præst i Boslunde sig ogsaa som en god dansk
Mand. Han samlede en meget betydelig Del gamle
Ordsprog og Fyndord, der siden, i den bekendte
Præst i Hellested, Peder Syvs Hænder blev en
Del af den Ordsprogsskat, denne sikrede sit
Land.
Efter at Sjælland var renset for Fjenden, og
efter at Freden var sluttet med Sverig, blev de
frygtelige tyske Hjælpetropper hjemkaldte. I Bos
lunde Sogn, som i hele Egnen her omkring, herskede
en saa frygtelig Elendighed som næppe nogen
Sinde tidligere. Denne forøgedes yderligere ved,
at der 1662 udbrød en ødelæggende smitsom Syg
dom imellem Faar og Lam, saa alt, hvad Svenskerne
havde levnet heraf, saa godt som fuldstændig udryddedes.
Under Kristian den 5te var Forholdene i øko
nomisk Henseende om muligt endnu mere elendige.
Fattigdom, Sygdom og Urenlighed herskede al
mindeligt og for Nutidens Mennesker i en ligefrem
ubegribelig Grad.
Af Præster under og efter sidst omhandlede
Tid var der
8. Oluf Haagensen, kaldet 1676, som Kapellan hos
Ifver Hansen og med Ret til at træde i hans
Sted efter dennes Død. Han blev gift 1677
med Else Ifversdatter, sandsynligvis en Datter
S
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af „den lystige P røst“. Oluf Haagensen døde
i Aaret 1691 og blev begravet 12. Avgust.
9. Efter ham kom Hans Pedersen Vejle, der døde
sidst paa Aaret 1710 og blev begravet 5. Ja
nuar 1711.
10. Magister Alexander Povelsen Ronnevald, skal
være kaldet 1711 og kom fra Herlufsholm. Han
døde 1724 og begravedes 26. Maj.
11. Jakob Herforth blev kaldet til Boslunde af Fru
Mette Rosenkranz; han døde 1741, begravet
18. April.
12. Hermann Dominicus Beckmann, født i Køben
havn den 6. December 1712. Efter fuldendte
Studeringer der rejste han i England, Holland
og Tyskland i Aarene 1735—37. Han var Felt
præst i Begyndelsen af Aaret 1745, men blev
6. Maj kaldet til Boslunde og blev valgt til
Provst 1770. Hans Hustru var Maren Haagen;
de havde 9 Børn. Han er sikkert den eneste
„lærde“ Præst, Sognet har haft. I Aaret 1766
skænkede han en Bibel til hver Gaard i Sognet
samt stiftede et Legat til disse Biblers Vedligehol
delse, hvilket endnu er i Virksomhed. Der findes
paa adskillige af Gaardene endnu den af Provst
Beckmann oprindelig skænkede Bibel, forsynet
med hans Haandskrift og vedkommende Gaardmands Navn. I den forrige Præstegaards Have
stue fandtes indtil Prøstegaardens Brand 1892
to særdeles smukke Oliemalerier af Provst
Beckmann og hans Hustru. I 30 Aar var han
Præst i Boslunde, døde 7. September 1772 og
ligger begravet under Kirkens Taarnhvælving,
hvor der hænger en smuk Mindetavle med en
lang Indskrift.
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13. Peder Lorentz Kraft, fodt i Norge 1716; han
var Skibspræst i 4 Aar, dernæst Præst til Thiele
og Vinge i Jylland. Han havde allerede 1755
faaet Loftebrev paa Boslunde Kald af Gerdrups
daværende Ejer. Dette Forhold var ikke den
ny Kirkeejer, Justitsraad Qvistgaard, bekendt,
da han kobte Kirken, hvorfor han udstedte et
Loftebrev paa Kaldet til sin Svoger, Andreas
Johan Rehling. Der var nu to, der efter hver
sit Løftebrev mente sig berettiget til at tage
Kaldet i Besiddelse. Kraft fik dog Kaldet, men
afstod det 1787 i Henhold til en Kontrakt,
hvorved der sikredes ham en betydelig Pen
sion; han flyttede til Skelskør, hvor han døde
Aaret efter.
Denne Handel med Præstekald kan ikke andet
end synes højst besynderlig for Nutidens Mennesker.
Det blev ikke Kirkeejerens Svoger, men der
imod Nr. 14, Henrik Beckmann, en Brodersøn af
Provsten af samme Nave, der fik Kaldet. Beck
mann var fodt i København den 9. Oktober 1761,
han blev Kandidat 1786 og fik Kaldsbrev paa Bos
lunde 15. November 1787. 1788 blev han gift med
Pouline Gustave Maria Engmann, „en fornem Dame“,
som Bønderne kaldte hende. Henrik Beckmann sad
i Kaldet til sin Død, i henved 42 Aar; han døde
11. December 1830.
En af hans Eftermænd i Kaldet har givet ham
følgende korte, men betegnende Skudsmaal: „Han
var en særdeles dygtig Mand, myndig mod sine
Undergivne, stridbar mod sine Lige og Overmænd.
Folk vide endnu meget om ham at fortælle, og hans
Navn vil leve længe i Sognet“.
Indtil det sidste Tiaar af det attende Hundred8*
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aar boede Sognets Folk alle i de tidligere nævnte
11 Landsbyer.
Halvfemserne førte det første store Udslag af
de saakaldte Landboreformer med sig. Den æld
gamle Driftsmaade, Trevangsbruget, maatte forlades
paa Grund af Udskiftning af Byens Jorder. Dette
førte igen med sig, at nogle af Byernes Gaarde
blev revet ned og opbyggede ude paa Markerne.
Disse Folk, Udflytterne, var gennemgaaende
højst utilfredse med den ny Ordning, i Særdeleshed
med dette, at blive Udflyttere. Det var ikke un
derligt, at de Folk blev baade bitre, sørgmodige og
saa Fremtiden i Møde med ringe Forventninger.
Det gamle Fællesskab, den gamle Hjælpsomhed,
der gjorde, at en Bys Beboere betragtedes og be
tragtede sig som en stor Familie, blev i mange
Maader vanskelig-, for ikke at sige umuliggjort.
Vel fik Udflytterne lidt større Jordlod for at bøde
paa ringere Beskaffenhed, men dette var saa langt
fra at være en Støtte i økonomisk Henseende, at
det snarere, og vel næsten altid, blev det modsatte.
Paa Grund af Jordernes Magerhed og Surhed blev
Driftsomkostningerne, hvor ringe de end var efter
Nutidens Forhold, dog meget for store i Forhold til
det ringe Udbytte, Marken bragte.
Havde denne Befolkning, der levede i Udskift
ningens Tid, ikke været saa kuet af mange Plager:
Fattigdom, Sygdom, Hoveri og langvarig Militær
tjeneste, vilde det næppe været undgaaet, at Misfor
nøjelsen havde givet sig ganske anderledes stærke
Udtryk.
Til det sidste Hundredaars Elendigheder kom
1766 tillige Kvægpest. Den begyndte i Stillinge
Sogn i December Maaned 1765, naaede til Slagelse
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sidst i Januar Aaret efter og kom her til Sognet
samme Aar ved den Tid, Kreaturerne blev taget
paa Stald. Kvægbesætningerne var i den Tid meget
smaa i Forhold til Nutidens, men alligevel var Ta
bene store og fojede ny Lidelser til de tidligere,
idet Mælk, Smor og Ost manglede. Dette skulde
nok sætte sit Mærke i det daglige Liv. Som Bevis
paa de smaa Kvægbesætninger kan nævnes, at en
Gaardmand i den Sognet nærliggende By, Erdrup,
paa en Nat mistede hele sin Besætning, 6 Koer.
I de gamle Meddelelser hedder det udtrykkelig, at
Grunden til, at denne Mands Besætning var saa
stor, laa i, at han var Kronbonde, og derfor ikke
havde noget Hoveri at udføre.
Den lange Krigstid fra 1801 til 1815 skabte ikke
synderlig bedre Kaar for Gaardmændene. Forholdet
stillede sig i Almindelighed saaledes, at en Husmand
med Jord, hvoraf der just ikke var mange, nødigt
vilde bytte Kaar med en Gaardmand.
Det var Rationalismens Tid; den baade kloge
og energiske Pastor Beckmann prædikede stærkt i
denne Retning; han revsede paa mange Maader,
hvad der kaldtes Overtro, og Tid efter anden vandtes
en stor Del af hans Tilhørere for hans Betragtnin
ger saavel som for den udprægede Nytte-Moral,
han gjorde sig til Talsmand for. Der fandtes ganske
vist ældre Folk med Paavirkning fra den forudgaaende pietistiske Tidsalder, men i den yngre Slægt,
der gik til Præsten og blev konfirmeret af Pastor
Beckmann, havde han mere eller mindre bevidste
Efterfølgere og Eftersnakkere. Der var i Præstens
Optræden ganske vist noget, som svækkede hans
energiske Personligheds Paavirkning; han var meget
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erotisk, og Folk var ret vel bekendt med Præstens
herhenhorende Forhold.
Som et Træk, der peger bestemt i Retning af,
at Overtroen mere var skjult end udryddet, kan
anføres: Nytaarsdag 1827 staar den gamle Præst
paa Prædikestolen og talte for en stor Kreds af
Tilhørere. Der lød da 3 stærke Slag paa Kirke
døren, saa det rungede gennem den store Kirke.
Præsten standsede sin Tale og én af Sognets 3
Skolelærere, der sad oppe i Koret, gik ud, saa sig
om, men kunde intet opdage, der kunde være Grund
til Slagene. Folk blev højst underlige til Mode og
gisnede paa, at xlet var et Varsel. — I Løbet af et
Aar døde de to Skolelærere, en Tid efter den
tredie; man var nu ikke i Tvivl om, at det havde
været et Forvarsel for disse Dødsfald.
Omkring samme Tid hændte det, at en nylig
konfirmeret Dreng, Hans Axelsen, Skærtorsdag
under Gudstjenesten gav sig til at raabe og skrige
op, at han saa den og den Kone, ridende paa en
Kost eller Ovnsrage, fare gennem Kirken, lidt oppe
under Hvælvingerne. Drengen blev ført ud af
Kirken, men Grunden til hans besynderlige Færd
søgte Folk ikke i Sygdom, men i den Omstændig
hed, at en Karl, Drengen uafvidende, havde lagt
et ganske lille Hønseæg — et saakaldet Haneæg —
i hans Lomme. For at Ægget kunde gøre sin
Virkning, var der foretaget forskellige Kunster med
det Skærtorsdag Aften, der jo efter den gamle
Folketro var den Aften, hvor Hexeri, Trolddom og
Besværgelser havde størst Spillerum.
Pastor Henrik Beckman døde i Kaldet 11. De
cember 1830. Saavel han som Hustru ligger be-
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gravet under en Hængeask paa Kirkegaardens nord
østre Hjørne.
Dette Sted var hidtil brugt som Begravelses
plads for Selvmordere, der efter den Tids Skik
ikke alene begravedes uden alt, hvad der ellers
hører til ved en Ligfærd: Klokkeringning og Præstens
Jordpaakastelse. Selvmordere maatte egentlig ikke
bæres ind ad den almindelige Kirkegaardsport, men
blev i Reglen sat ind over Kirkegaardsmuren ved
Aftenstide. — Pastor Beckmann havde udtrykkelig
forlangt at blive begravet i Selvmorderhjørnet af
Kirkegaarden.
Som Skolelærer i Boslunde var, i den Tid
Henrik Beckman var Præst, i 10 Aar en uheldig
theologisk Student, Michael Falk Baade. Han var
født i Bergen d. 27. Oktbr. 1771 og blev indsat
som Lierer 1. Avgust 1813; han dode den 9. Ja
nuar 1827. Om ham har der gaaet mange mor
somme Historier rundt. Her skal blot meddeles, at
han havde stort Besva?r med at faa Børnene, navn
lig i ældste Klasse, til at adlyde sig. Om Sommeren,
naar de havde fri om Middagen, løb de ofte langt
omkring i Byen, og det kunde da tage lang Tid for
ham inden han fik dem samlet i Skolestuen. Han
brugte da at stille sig indenfor Døren med en nylig
afskaaret Hasselktep, hvormed han ubarmhjertigt
pryglede løs paa Børnene efterhaanden som de kom,
indtil de naaede deres faste Plads, hvorefter al
Forfølgelse hørte op. Da Drengene blev klare over
dette, fandt de paa at tage en stor og lidt rask
Skolepige, satte hende i Spidsen og saa trænge
voldsomt paa. Hun fik nogle Smæk af Hassel
kæppen, men Resten slap fri.
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Efter Baades Død skrev Pastor Beckman i en
Bog, han forte over Sognets Folk: „Den 9. Januar
1827 døde Degnen Baade, hvilket baade var til
Baade for ham og Andre“. Som Lærer i Boslunde
blev nu antaget en ung Mand, O. Rasmussen, en
Ilusmandssøn fra Lolland, fodt 1803. Han var en
paa sin Vis dygtig, men tor, stiv og ualmindelig
streng Mand, der brugte Stok, Linial og Tamp sær
deles flittigt. — Han vandt Pastor Beckmans Datters
Kærlighed. Da Præsten paa sin energiske Maade
afviste ham som Bejler, bortforte han sin Flamme
en mørk Avgustaften i Aaret 1829. En Mand fra
Neble, Ole Jeppesen, modte efter Aftalo med sin
stive Stadsvogn lidt Øst for Præstegaardens Have.
Degnen kom og hjalp Præstens Datter ned fra Vin
duet i hendes Kammer, hvorefter de korte til Egeslevmagle Kirke, hvor den gamle Provst Malling
Sejer Bejer viede dem i Overværelse af kun et
Vidne, nemlig Gmd. Ole Jeppesen, Neble Den
myndige Præst Beckman tillod aldrig senere Dat
teren at betnvde Præstegaardens Grund.
Hoveriet havde i lange Tider hort til saavel
Gaardmændenes som de ikke talrige Ilusmænds
største Besværligheder og uovervindelige Hindringer
for god Drift og lønnende Landbrug.
I sidste Tiaar af det attende og forste Tiaar af
det nittende Hundredaar gennemførtes der nogle af
de saakaldte „Hoveriforeninger“. Det er: Overens
komster mellem Hovbønder og Ilerremænd, hvorved
Hoveriet fra nærmest at være ubestemt gik over
til nærmest at blive bestemt.
En saadan Overenskomst, der fylder flere tætbeskrevne Ark Papir, afsluttedes ved Medvirkning
af Amtmanden i Sorø, Kammerherre Scheel.
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I Amtmandens Erklæring hedder det, at denne
Forening „findes overensstemmende med den allernaadigste Placat af 24. Juni 1791“.
„Foreningen“ skulde omfatte tyve af de til Espe
hoverigørende Bønder, men da der kun var nitten
Gaardmænd i Boslunde, Neble, Lindeskov og Vesterbøgebjerg, der var gaaet ind i den, indtraadte
Godset for den tyvende Mand.
Overenskomsten viser hvilken uhyre Byrde og
Afgift, Hoveriet paa den Tid (1803) var. Det om
fattede: Pløjning, Saaning, Tærskning, Gødnings
kørsel, Tørveskær, Skovning, Grøfteoprensning,
Lukning af Kisgærder, Gruskørsel til Have og Veje,
Planering og Rivning af Veje og Gaardspladser,
Kørsel af Sæd, 4 Tdr. pr. Læs, til en af de nær
meste 3 Købstæder, Materialkørsel og endnu nogle
Smaating.
En Optælling udviser, at der vilde medgaa
mindst 70 Spanddage og 250 Gangdage aarligt hertil.
Medens Hoveriet for de ældre, de bosiddende
Folk, var en pinagtig Byrde, ogsaa fordi der fra de
fattige Gaarde skulde skaffes og medgives Hov
folkene Mad for hele Dage, medførte det for Ung
dommen Selskabelighed og Lejlighed til Leg og
Dans.
Vel var Ride- eller Ladefogdens Stok til Tider
ubehagelig nok, men det glemtes som noget, der
hørte til, og for Resten var det ingen ringe Spas
at pudse disse Herrer, hvilket tit lod sig gøre.
DEN NYERE TID.
Efter Henrik Beckmans Død blev kaldet Nr.
15, Christen Schou Quistgaard; han var født 1804
og tiltraadte Kaldet i Aaret 1831.
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Om ham vides ikke meget at fortælle.
Den Opmærksomhed, han vakte i Sognet, kom
ikke fra hans Egenskaber som Præst, men derimod
fra, at han var en dygtig Landmand, og fra, at han
med Strenghed hævdede sine Rettigheder, baade
som Landmand og Præst.
I førstnævnte Henseende vakte det megen
Uvillie mod Præsten, at han om Efteraaret, medens
Kreaturerne gik løse, — den saakaldte Ævretid —
ubarmhjertig tog de Kreaturer op, der kom paa
Præstegaardsmarken, samt tog de høje Optagelses
penge efter den gældende Fredningslov.
Dette førte til, at Bønderne enedes om at „lade
vogte for Præstomarken“, som det kaldtes. Der
blev stadig af flero Personer holdt Vagt ved alle
Præstegaardsmarkens fire Sider for at hindre Over
skridelser af den farlige og dyre Grænse.
Sidst i Tyverne og først i Trediverne herskede
en saa almindelig Sygelighed, at der saa godt som
ingen raske voxne Mennesker fandtes i Sognet.
Det var „Kaal’en“, det vil sige Koldfeber, under
dens forskellige Former: Hverdags, Andendags og
Trediedags-Feber.
Udgifter til Doktor og Medicin var langt fra
det værste, thi det anvendtes der kun ubetydeligt
af. Det var mest Hjemmeraad, der brugtes. Det
værste var den svækkede Arbejdsevne.
Der var en Distriktslæge i Skelskør, Krigsraad
Güllerich, som, naar Sygdommen antog betænkelige
Former, hvad den gjorde i ikke faa Tilfælde, blev
hentet og kørt tilbage ret højtideligt. Han bebrejder
Bønderne deres manglende Tro til de Lærde med
følgende Ord: „Først faar I Koldfeber, saa Nerve-
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feber, saa Forraadnelsesfeber og saa gaar I ad
Helvede til“.
Trods Henrik Beckman gennem sin lange Em
bedstid havde fort Krig baade mod Tro og Overtro,
viste denne sig langt fra at være udryddet.
Der var en Mand, der boede i Egeslevmagle
Sogn og almindelig gik under Navnet: FlæskeHemming.
Han var anset for en klog Mand, der kunde
kurere baade Folk og Fæ.
Denne Mand blev af en hel Del af de febersyge
Mennesker tilkaldt.
Hans Fremgangsmaade bestod i, at han for
klarede, at Aarsagen til Sygdommen var Hexeri. Han
forlangte altid udleveret det bedste Stykke Linned,
den Syge havde. Efter at have faaet dette, gik
han ud i det store aabne Skorstensrum, der den
Gang fandtes i Gaarde som Huse, tændte Ild og
foregav at brænde Linnedet.
Han sagde saa paa hemmelighedsfuld Maade,
at nu kunde Hexen findes, naar der blev lagt Mærke
til, hvem der forst kom for at laane et eller andet.
Det var da Konen fra det Sted, der hexede Syg
dommen frem.
Dette fremkaldte meget uhyggelige Forhold
mellem Familie og Naboer.
En rask og modig Gaardmand gik saa ind,
forarget over, at hans Kone var blevet indrulleret
mellem Hexene. Han tvang den kloge Mand til at
folge med til Herredsfogden; Undersøgelse blev
indledet, og denne bragte for Dagen, hvor stor en
Mængde Mennesker der var blevet bedraget.
De modtagne Khedevarer var ikke brændte,
men fandtes i god Behold tilligemed et rigeligt
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Forraad af Fødevarer, givne som Betaling for
Kuren.
Den kloge Mand, Flæske-Hemming, blev domt
til adskillige Aars Tugthusstraf.
Pastor Quistgaard byttede 1840 Kald med Nr.
16, Emil Theodor Clausen, Sognepræst i Gimlinge;
han var fodt 1802 og dode 1851.
Denne Mand, der var i sin bedste Alder, da
han flyttede til Boslunde, var en af dem, som havde*
ydet Bidrag til Fremkomsten af det kendte bi
skoppelige Navn for det sydvestlige Sjælland: „det
hellige Land“.
Pastor Clausen var en begavet, dygtig og nid
kær Prædikant. Der samledes i den rummelige
Kirke i den Tid en stor Skare Kirkegængere, ikke
alene fra Sognet, men fra Omegnen og Byen
Skelskør.
Hans Virksomhed satte sig ogsaa Spor ved de
saakaldte Forsamlinger og ved Forberedelse til
Konfirmation. Hos den nu snart uddøde Slægt fra
den Tid havde dette, „at gaa til Præsten“, sat Min
der, som mange Aar efter bleve dragne frem.
1 økonomisk Henseende havde Forholdene ved
Midten af det nittende Hundredaar bedret sig be
tydeligt; vel ydedes der endnu Hoveri, men dette
var siden de store Landboreformers Tid ikke alene
fastsat, men delvis aflost mod Levering af visse
Tonder Sæd. Vandafledning, regelmæssig Drift,
Kobbelbrug med Afgrøder af Klover og Ærter havde
forøget Foldene af de langstraaede Sædarter meget
betydeligt.
Siden 1810 ejedes Sognets eneste Herregaard,
Espe, af daværende Præsident i det tyske Kancelli
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Greve Otto Joakim Moltke. Han var fodt 1770 og
dode paa Espe 1853.
Fuldblodsaristokrat var Greven, men en kraftig
og egen Personlighed.
Ilan var i mange Aar optaget af at forbedre
Godsets og særlig „sine Bønders“ Forhold.
Espe Gods havde gennem et langt Tidsrum
idelig skiftet Ejere, og dette havde medfort mange
Ulemper og Plager for Bønderne, ikke mindst i
Sporgsmaalet Hoveri. Trods den gode Jord og Be
liggenhed var Forholdene fattige, ja, usle, og hvad
der benævnes patriarkalsk Forhold mellem Ejer og
Undergivne kendtes ikke.
I den „gamle Exellences“ Tid vendte Forholdene
sig ogsaa i denne Henseende. Bønderne lærte snart,
at Greven var en Mand, man kunde tale sig til Rette
med. Dette, at „gaa ned og tale med Greven“, blev
en Udvej overfor Uheld og Mangler.
I sin Kancellitid blev Grev 0. J. Moltke ofte
kaldt „tyske Moltke“ til Adskillelse fra Brodersønnen
A. V. Moltke, der var Medlem af det danske
Kancelli.
Betegnelsen „tysk“ var ikke fremkaldt ved hans
Sindelag, men ved hans Stilling. 0. J. Moltke var
tværtimod udpræget dansk.
Dette viste han bl. a., da han 1842 forlangte og
fik sin Afsked paa Grund af Uoverensstemmelse
med Kristian den Ottende om Valget af Statholder
i Slesvig, hvortil Kongen vilde have Prindsen af
Augustenborg.
Da Moltkes Henstillinger angaaende dette
Sporgsmaal ikke frugtede, gik han ud af Kancelliet.
Som et ret betegnende Træk saavel for Tiden
som for Forholdet over for Greven, kan følgende tjene:

126

Jens A ndersen:

Jord-Husmændenes Afgift bestod i de saakaldte
„Ugedage“, som de forrettede til Espe. Som Gaardmandshoveriet var denne Ydelse baade trykkende
og med de bedre Tider tillige en stigende Afgift.
Efter at der var afholdt Valg til den grundlovgivende
Rigsforsamling, bredte den Mening sig imellem Husmændene paa Espe Gods, at alle gamle Bestemmelser
var bortfaldne, „alle var nu lige“, og en Herremand
havde ingen Ret til at fordre Ugedage.
Dette Syn paa de ny Tider forte i Lobet af
kort Tid til, at der mellem Iiusmændene blev truffet
Aftale om, at de en bestemt Dag skulde samles paa
Vejen ved Rovbjerg Bakke og derefter i samlet Trop
gaa til Espe, marschere op foran Hovedbygningens
Vinduer, sende to Mænd ind til Greven med det
Budskab, at nu vilde de ikke gøre Ugedage mere,
det havde de ikke nødigt, nu var der Frihed i
Landet.
Gik Greven ind paa Begæringen, skulde der til
Tak raabes Hurra, og gik han ikke ind derpaa,
skulde der ogsaa raabes Hurra, men naturligvis med
en anden Klang.
Saaledes var Planen, men Udførelsen svarede
ikke ganske dertil.
Der mødte vel til den bestemte Tid en Del
Husmænd, men omtrentlige saa mange manglede. De
Mødte lagde sig i det gode Vejr paa Grøftekantens
bløde Græs for at vente paa de øvrige. Time gik
efter Time, og ingen flere var at se.
Det var nu blevet sen Midaftenstid, og man
enedes saa om at gaa hjem og faa Mad.
Forsøget blev aldrig senere optaget; Husmands
revolutionen sluttede paa denne stilfærdige, og
fredelige Maade.
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Ugedagsarbejdet blev senere som alt øvrigt
Hoveri afløst imod et bestemt Pengebeløb for hver
Td. Land eller bestemte Tdr. Sæd at betale eller
levere.
1862 rejstes et Mindesmærke af Godsets Be
boere for Grev Otto Joachim Moltke.
Det staar i den tæt udenfor Espe liggende lille
Skov, „Bredager“, og bestaar af en Granitsten med
en Marmorplade med Indskrift og Billede i Basrelief.
Slægten Moltke skal være indvandret fra Mecklenborg i det fjortende Hundredaar, og Navnet lød
oprindelig Molteke.
Her ved Treaarskrigens Udbrud vil jeg standse
min Fremstilling. Der brød ved og under den Nyt
frem paa saa mange Omraader, saa det endnu ikke
fuldt er opklaret.
Til Slutning nogle Ord om Sproget, Modersmaalet, her. Det er letløbende uden Stødtone, men
ikke med udglidende Tonefald som fynsk.
Et opmærksomt Øre vil kunne høre Forskel
paa Landsmaalet paa saa smaa Afstande herfra som
lidt Øst for Skelskør og lidt Nord for Slagelse.
I et Tidsrum af mellem 50—75 Aar er derforegaaet betydelige Forandringer ved Maalet her.
Nogle kan betragtes som Forbedringer, en Del som
Forfinelser.
De væsentligste Forandringer er, at hvor der
før brugtes Han- og Hunkøn, er Fælleskøn kommet
i Stedet. Der sagdes ikke alene: „Maanen han
skinner“, „Solen hun varmer“, men Klædnings
stykker fra vderst til inderst fik tilsvarende Be
tegnelser.
Det, som stærkest falder i Øret, er dog, at den
ældgamle aa-Lyd afløses af a. Der siges ikke mere
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nu, som tor blot 50 Aar siden: Aane, Aalder, Haane,
Gaade osv., men Ane, Alder, Hane, Gade osv.
Naar man er klar over dette, kan man forstaa
den ved mundtlig Overlevering givne Udlægning af
det tidt brugte korte Ord: Skaal!
Ordet skal være dannet af Forbogstaverne til
de fire Ord, der udtrvkte Livets største Goder:
Sundhed — Æærlighed — ylalder — Lykke. Me
ningen dermed er da: Jeg ønsker Dig Sundhed,
Kærlighed, Alderdom, Lykke.
„Vore Navne glemmes som Sne, der faldt i
Fjor“, synger Digteren, og saaledes gaar det jo.
Modersmaalet derimod lever, glemmes ikke,
udvikler sig, modtager Indtryk fra de vexlende
Slægters Tro og Lidelse, Arbejde og Sejre. Der
er Minder i det, der er Udsæd til ny Iløst.

Sorø Klosters
og Skoles Historie.
1536— 1737Af Poul Selijcrff.
En værdig, men tillige yderst vanskelig Opgave
vilde det være for en Historiker at skrive Soros
Historie fra Klostertiden til Nutiden. Vanskelig af
flere Grunde. Dels er mange vigtige Kilder gaaet
tabt ved Akademiets Brand 1813, dels foreligger der
trods dette Tab et saa uhyre og spredt Stof, at det
endnu ikke har fundet sin Samler og Bearbejder.
Mange har haft Planer om en Soro-Historie, f. Ex.
i det 18de Aarh. Præsten Frederik Dauw, Caspar
Peter Rothe l), og navnlig Albert Thura, der havde
udarbejdet et stort Værk om Akademiet, men ikke
havde Raad til at lade dets Trykning bekoste, hvor
for Manuskriptet forblev utrykt og senere desværre
er forsvundet2). I det 19de Aarh. har adskillige
givet Fremstillinger af enkelte T rak i Soros Hi
storie, men noget samlet foreligger der som sagt ikke.
Nedenstaaende Skitse er et Forsog paa at give
Soro Skoles Historie i en enkelt, men dog ret stor
Periode, dens første som Skole: 1586 —1737. Som
1) Sor. T idsskr. II.. 141.
2) Sor. T idsskr. II., 121-144.
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Indledning vil jeg — ret udforligt — fremstille
Soros Historie i Reformationsaarhundredet, da man
her ser, hvorledes Klosteret paa forskellig Maade
udvikler sig henimod at blive Skole. Fremdeles vil
jeg, saavidt muligt, lade det ved Siden af Skohm
oprettede Akademi ude af Betragtning, da det er
Skolen, der interesserer mig, og da der desuden
foreligger en Fremstilling af Akademiets Historie i
dets første Periode.1)
Jeg har haft den Lykke at tilbringe gode og
udviklende Aar paa Soros minderige Skole, og denne
lille Afhandling er skrevet ud fra samme Synspunkt,
som ogsaa Dauw lader komme til Orde (1745): „Der
er intet sødere og behageligere i Verden, end at
tænke paa de Steder, som har givet os at være til
og at liide vel. Saaledes er jeg med en sær Kier
lighed forbunden den kiobsted . . . Sorøc i Sælland,
der er mit Opdragelses og Studeringers Sted . . .,
og om dette at skrive skal og bor jeg ikke spare
saa megen Tid og Flid, som mig Gud, mit Embede
og min Helbred vil tilstæde?’

I.
INDLEDNING.
SORØ KLOSTER FRA REFORMATIONEN TIL
SKOLENS OPRETTELSE. (1536-1584).
Kong Frederik den Anden valgte ikke ilde, da
han den 31. Maj 1586 ud af det gamle Cistercienserkloster gjorde en Skole.
E. G. T auber: Udsigt uver Soroe Academies F o rfat
ning 1623—1665. Kb b vu. 1S27.
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Allerede i Aarhundreder havde Sorø været et
Sted, hvor Aandens Arbejde holdtes højt i Ære,
det er tilstrækkeligt at minde om Absalon og hans
dybe historiske Sans. Og fra Reformationen indtil
1586 gennemgaar Klosteret en Udvikling, der ganske
jævnt ender med Oprettelsen af en Skole. Det er
dette, der skal vises i det følgende.1)
Reformationen fremstod som en Frihedsbeva'gelse mod Katolicismens Autoritet. Der fordredes
Frihed til at tro Guds uforfalskede Ord, og det
enkelte Menneske skulde ikke længer være bundet
i Kirkens Lænker, men have Lov til at være Men
neske i alle Forhold, specielt i Ægteskabet. Coelibatet blev derfor ophævet som stridende mod Na
turen, og det vil i Virkeligheden sige et Træk mod
Munkene, et Skridt henimod Klostrenes Ophævelse.
Klostrene var det, der for alle Lutheranere stod
som en af Papismens mest ildesete Institutioner,
disse Reder for Driveri og Usædelighed. Derfor
maatte de forsvinde, men lidt efter lidt. Forst
Tiggermunkene; Reformationstidens arbejdende Bor
gere saa med Afsky paa disse Mennesker, som,
skønt do ikke var syge, opretholdt Livet ved Tig
geri, og rundt om i Danmarks Byer jages Tigger
munkene ud med haard Haand, som vi kan hose
det i den gamle Bog: „Historia expulsionis Minoritarum“2), og allerede fra 1537 har Tiggermunke
ordenen ophort at bestaa.
Med den anden Slags Klostre, Herre klostrene,
gik det noget anderledes. Deres Bestaaen var

1) Kirkehist. Saml. 4. R., 5. B., 534—543. Hist. Tidsskr.
4. R., 6. B., 474-477.
2) „Fratres minores“ kaldte Graabrodrene ydmygt sig selv.
9*
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nemlig ikke afhængig af Folks Godgørenhed, da do
i rigelig Grad var forsynet med Gods.
Til Herreklostrene horte blandt andre Cisterciensernes Kloster i Soro, der under en Række
fremragende Abbeder i Tiden indtil 1580 kom til
at indtage en Hovedstilling blandt Klostrene i det hele.
Paa Soro sad som Abbed (fra 1508) den kendte
Henrik Christiemsen Tornekrans, Hans Fodselsaar
er ukendt, han dode 1538. Man faar Indtryk af,
at han har været en overordentlig dygtig Prælat,
fint kultiveret og navnlig i Besiddelse af stærk hi
storisk Sans. Derom vidner, at han 1515 lod Skjold
frisen i Soro Kirke restavrere, og paa Absalons
Grav anbragte den Ligsten, som endnu findes dér. At
han ogsaa har spillet en Rolle i Statslivet, ses af,
at han, selv efter Reformationens Indførelse, vedblev
at beholde sin Plads som Rigsraad. Og i hans
Dodsaar, 1538, kommer han til at indtage Stillingen
som en Slags Overabbed for de endnu bestaaende
Cistereienserklostre: den 28. Oktober udsteder Chri
stian den 3. et Brev, hvori Henrik, „wor Mand oe
Raadt“ (o: Rigsraad), sættes til at staa i Spidsen
for „wore oe Kronens Glostere, Soor, Esserom,
Herresvodt, Widscholff oc 0m “, der alle fik Lov
at bestaa, indtil den sidste Munk dode, mod at
hempe Gudstjenesten efter Bugenhagens Ordinans.
At Soro-Abbeden blev udset til en saa betydelig
Stilling, er et tydeligt Bevis paa, hvor anset han
var, trods det, at Katolicismen havde udspillet sin
Rolle.
To Maaneder efter Brevet dode Henrik Torne
krans og efterfulgtes af Niels Jespersen, der beholdt
Stillingen som Tilsynsmand. Han virkede som
Abbed indtil 1556, og i den Tid begynder Klosterets
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Udvikling i Retning af Skole. Forst anvendtes det
dog som Herberg for Vejfarende; det laa bekvemt
paa Vejen til Korsør og i dets mange Bygninger
var der rigelig Plads for de Rejsende. Frederik
den 2. holdt meget af Soro, og opholdt sig gen
tagne Gange der, baade naar han var paa Rejser
og for længere Tid for at jage; og Danmarks Adel
havde ligefrem Ret til at fordre Natteleje paa
Klosteret.
Endvidere brugtes det som en SlagsForsørgelsesanstalt, navnlig for Gejstlige, der efter et virksomt
Liv trængte til Hvile og Pleje paa et roligt Sted,
og som Fængsel, ogsaa for gejstlige Personer, der
af én eller anden Grund havde forset sig; de blev
dog behandlet ret mildt. Den bekendteste „Fange“
er Magister Iver Bertelsen, der var blevet anklaget
for en den Gang forfærdelig Forbrydelse: Udeladelse
af Djævlebesværgelsen ved Daaben; 1567 blev han
hensat i Forvaring i Sorø Kloster og opholdt sig
der indtil 1570, da Kongen tog ham til Naade; ja,
saa højt forstod Iver Bertelsen at bringe sig i Kon
gens Gunst, at han 1572 blev Abbed for det Kloster,
hvor han selv 2 Aar havde siddet fangen.1)
Men hvad der peger fremad mod Sorø Klosters
fremtidige Opgave, er Brugen af det som Skole
under forskellige Former.
Det begynder med, at Christian den 3. 1541
paalægger de endnu bestaaende Klostre at under
holde nogle Studenter i København; Meningen var
at skaffe Universitetet Tilgang. Men samtidig med,
at Sorø saaledes maa støtte Universitetet, begynder
man at anvende Klosteret som Præsteskole; den
1) Ny kirkehist. Saml. III., 543 551.
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Gang var det nemlig ikke nødvendigt at have stu
deret ved Universitetet for at blive Præst. Derfor
havde Bugenhagen i Universitetets Ordinans af
1539 faaet indsat en Bestemmelse om, at Ilerreklostrene skulde være Skoler til Uddannelse af
Præster; særlig skulde man tage sig af fattige, men
begavede unge Mænd. „Der skal være en Theolog,
enten en Klostermand, eller en anden i saakaldt
verdslig Dragt, en Mand af Lærdom, som kan holde
Forelæsninger over den hellige Skrift og prædike.
Af Klosterbrodrene skal ogsaa udvælges eller andenstedsfra hidkaldes Mænd, der kunne undervise i
Grammatik, Dialektik og Rhetorik, og tyde nogle
Autores. Men saalænge de [unge MændJ studere
der, skulle de være deres foresatte lydige, leve i
Kyskhed, Ærbarhed, Bon og Studering, og hver
Dag synge og læse i Koret efter den i Kirkeordi
nansen foreskrevne Skik samt bære Munkedragt.“ l)
Saaledes hedder det i Ordinansen, og man ser, at
Klosteret nu er præget, halvt munkeagtigt-katolsk,
halvt humanistisk og protestantisk.
Klostrene har aabenbart ikke været hidsige efter
at gennemføre disse Bestemmelser, for 1551 befaler
Kongen ved et Brev, at der ved Soro, Antvorskov,
Ringsted, Skovkloster og Esrom skal ansættes en
Læsemester: „Vi give Eder tilkende, at vi erfare,
at der udi Klosteret ikke holdes nogen Læsemester,
som vi udi vor Ordinans have befalet og ordineret;
derfor bede vi Eder og begære, at I med det aller
første tager under Overvejelse at forskaffe Eder en
Læsemester dér udi Klosteret, som kan læse udi
den hellige Skrift for de unge Brødre og de andre
x) H. E. Rordam : Khhvn.s Univ. Hist. !.. 52.
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unge Personer, som der i Klosteret ere“. Angaaende samme Læsemesters Lon bestemmes der i
samme Kongebrev, at hvis Klosteret selv ikke kan
udrede hans Lon, skal han tillige være Sognepra'st
i et af de ved Klosteret liggende Sogne. Det har
sikkert været Skik, at de ansatte Læsemestre til
lige har været Sognepræster; den bekendteste af
disse er Morten Pedersen, som senere blev Abbed,
og som jeg derfor vender tilbage til.
1556 dode Abbed Niels Jespersen og efterfulgtes
af Oluf Lauritsen Karsemose, der dog dode allerede
1565; nogen Epoke i Soros Historie betegner hans
9-aarige Abbedvirksomhed ikke; men han omtales
som en dygtig Styrer af det vidtstrakte Klostergods
og af Præsteskolen.
Den næste Abbed er en meget betydelig og in
teressant Skikkelse: Magister Morten Pedersen, hid
til Læsemester ved Klostrets Præsteskole, men nu,
1565—72, Abbed. Han var fodt i Grenaa 1537,
havde gaaet i Skole i Aarhus, og efter Studier, dels
i København, dels i Wittenberg, var han blevet
Magister sidstnævnte Sted og vendte 1562 hjem for
at overtage Stillingen som Læsemester ved Sorø
Kloster. 1565 bliver han som nævnt Abbed. Han
var i Besiddelse af stærke historiske Interesser,
baade for Danmarks Historie i det hele taget, lige
som ogsaa for det minderige Sted, hvis Kloster han
ledede. Det viser sig i hans Skrifter; han har efter
ladt et Haandskrift med en Række Optegnelser, der
vist nok er et Forarbejde til en Aarbog over Dan
marks Historie; fremdeles fængslede Hvideættens
og Klosterets Historie ham, saa han — med Hjadp
af den for nævnte [ver Bertelsen — foretog Under
søgelser i Kirken, gjorde Optegnelser om Indskrift-
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erne sammesteds, og endelig (1*589) udgav det hele
under Titlen : Biskop Absalons og Hr. Esbern Snares
Herkomst og adelige Stamme“, et meget vigtigt og
meget benyttet Kildeskrift til Absalons Historie.
Morten Pedersen er egentlig den første „soranske“
Historieskriver, lian indleder Rækken af de mange
Mænd, der indtil Nutiden er blevet inspireret af
Middelalderaanden fra Sorø; han har forstaaet, at
han levede paa et Sted, der havde en Historie, og
han er den første, der har søgt at nedskrive denne.
Under Morten Pedersen virkede Præsteskolen
videre; den maa nærmest opfattes som en Fortsæt
telse af Middelalderens Klosterskole; allerede fra
Middelalderen af ser vi altsaa Klostrene anvendt
som Skoler; der er derfor en Udviklingslinje, eller
rettere en Sammenhæng mellem Perioderne i Sorø
Klosters Historie; til enhver Tid har der været en
Skole; Reformationstiden giver det andet Trin:
Præsteskolen.
1569 oprettes Kommunitetet; og hermed opstilles
den Fordring, at Præsterne skal have akademisk
Dannelse for at blive Præster; saa er Præsteskolerne
i Klostrene overflødige; det var nu muligt for fat
tige Studenter ved Hjælp af Kong Frederiks Under
støttelse at opholde sig i København og studere.
Lidt efter lidt ophører i det hele taget det gamle
Klosterliv rundt om i Danmark; i Sorø er der dog
endnu en Abbed at nævne: Iver Bertelsen, 1572—80;
han, der tidligere havde siddet som „Fange“ paa
Klosteret. Ogsaa han er fuld af Interesse for hi
storisk Forskning; blandt hans Bedrifter er den
største hans Fund af Adam af Bremens Kirkehistorie,
som han overlod Anders Sørensen Veded til Ud
givelse 1579, hvorved der kom Kendskab til et andet
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vigtigt Skrift om dansk Historie. 1580 forflyttedes
Iver Bertelsen til Ringsted Kloster, og fra dette
Aar kan det gamle Sorø Kloster siges at være op
hørt. Det bliver nu verdsligt Len under Frederik den
2dens Staldmester, Peder Reedtz, men at Sorø skulde
bruges som Skole, glemte man ikke, i hans Lens
brev af 10. August 1580 faar han Tilhold om at
underholde 24 Peblinge med Kost og Klæder; og
den samme Bestemmelse genfindes i den næste
Lensmands, Johan Svaves Brev af 9. Oktober 1584,
men pludselig tager Kongen en anden Bestemmelse
angaaende Klosteret og træffer Foranstaltninger, der
fører til den egentlige Oprettelse at Sorø Skole.

II.
SKOLENS OPRETTELSE (1584-1586).
Et Fjerdingaar før Udstedelsen af Johan Svaves
Lensbrev havde Kongen valgt Sorø til Skole for
sin unge Søn, Prins Christian (senere Christian den
Fjerde), der efter sin Hyldingsrejse Danmark rundt
skulde uddannes til sin ansvarsfulde Kongegerning.
Den 5te August 1584 ankommer den unge Prins til
Sorø sammen med sin Tugtemester og nogle Adelsbørn, der skal opdrages tillige med ham. Den 15de
Januar 1585 bliver ogsaa Broderen, Hertug Ulrik,
sat i samme Skole, saa Sorø nu er en Fyrsteskolel).
Den praktiske Følge heraf blev Klosterets Afsptvrring for Rejsende, en Foranstaltning, som sikkert
*) Om hele dette A fsnit se: Hist. T idsskr. 4. R.. 6. B., S.
474 ff.
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har gkedet Kongen, der følte denne Adelens Forret
som et Indgreb i sin kongelige Magt, og soin nu
benyttede Lejligheden til at befri sig for dette Tryk.
Adelen blev henvist til at skifte i Liunge, det nu
værende Lynge. Som det hedder i Kongens Brev,
blev det forbudt „at tillade nogen af Adel, Ilerreinamd, Fruer og Jomfruer, end mindre nogen anden,
som kunde hænde at komme hid til Klostret, hvo
som helst det kunde va?re, at komme til hojbemeldte
vore Sønner, uden det kunde være nogen af vores
og Rigens Raad, som det kunde begære, hvilke det
skal maa blive tilladt. Desligeste skulde og vor
Hofprædikant, Mester Christoffer Knoff, saa og D.
Povl Madsen, Superintendent udi Sjællands Stift,
naar de hænde did at komme, maa blive tilladt at
komme til hojbemeldte vore kjære Sønner, og ellers
ingen anden, saafremt de ikke derfor ville have vor
højeste Unaade/ Grundene til Afspærringen var
to; naturligvis forst at hans to Børn skulde have
den nødvendige Ro til deres Studeringer, men navn
lig for at undgaa, at Prinserne skulde blive over
faldet af en Sygdom, der den Gang som en Epidemi
plagede hele Danmark. Det var en Slags Pest eller
tyføs Dysenteri, som fra 1583 havde bredt sig fra
København til Helsingör og Frederiksborg. Paa
sidstnænvte Sted fandtes allerede en Latinskole,
hvor det vilde have været naturligt at anbringe
Kongebørnene, men under de daværende Forhold
med Sygdommen var det, at Soro blev foretrukket
som et andet anset Skolested, tilmed da Sygdommen
endnu ikke var naaet dertil. Frederiksborg-Skolen
kommer dog atter i Gang i Juli 1584, og i August be
gynder Fyrsteskolerne i Sorø. Pesten, der i Aaret
1584 havde plaget Fyn og Jylland, begynder nu,
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1585, at spores paa Sjælland, og i Marts eller April
bliver Prinserne i Sorø syge, maaske af denne samme
Sygdom; Skolen ophæves, og de to Kongebørn dra
ger til Frederiksborg med deres Tugtemestre og de
Adelsbørn, Hertug Christian havde haft med sig,
medens de Born, der havde ledsaget Hertug Ulrik,
foreløbig bliver i Soro. De Forældre, der havde
Børn paa Skolen, faar ved Brev af 9. April 1585
Ordre til at tage dem hjem, indtil Kongen kunde
træffe nærmere Bestemmelse om Ordningen af det
hole Forhold. Foreløbig indstalleres Fyrsteskolen
paa Frederiksborg, medens den derværende Latin
skole, som man ikke havde Plads til, midlertidigt
flyttes til Roskilde.
Men Sagen skulde ordnes, og Sorø, som i Mel
lemtiden aabenbart er blevet befriet for Sygdommen,
har forekommet Frederik den Anden et gunstigt
Sted for en Skole, hvorfor han den 17. April 1585
udsteder en Fundats for Skolen1): den traadte dog
ikke i Kraft, hvad der kan ses af Roskildegaards
Lensregnskab for 1585—86; i dette findes der an
ført et Regnskab over Udgifterne til „de ti unge
Herremænd“ 0: de ovenfor omtalte Adelsdrenge fra
Skolen i Frederiksborg, der viser, at de har opholdt
sig i Roskilde indtil Paasken 1586. Denne forste Fun
dats er derfor rent foreløbig, saa det er ikke nød
vendigt at opholde sig nærmere ved den2); den
egentlige, grundlæggende Fondats udstedes den 31.
1) A ftry k t i Sor. T idskr. I, 3 1 -3 4 .
2) E t ganske morsomt K ulturtræ k viser F undatsens Stykke
7: Ilv er Elev man til hvert M aaltid, 2 Gange om Dagen,
faa en Pot 01, men Skolem esteren og H øreren hvad de
beg æ rer: der tilføjes forsigtigt og betegnende for den
Tid: Dog til N ødtørft’
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Maj 1586, og fra denne Dag maa Soro Skoles Op
rettelse dateres, hvorfor det er med fuld Ret, at
den hvert Aar fejres som en af Skolens største Dage.
Altsaa: den forste Spire til Soro Skole er de to
Kongebørns Sygdom og deraf følgende Flytning til
Frederiksborg, hvorved Latinskolen dér maatte have
et nyt Sted. I Forbindelse med dette staar som
den anden Aarsag, at Frederiksborg med det livlige
Hof ikke var nogen sund Omgivelse for unge, læ
sende Mennesker; det var jo en Række forskellig
artede og ikke altid lige tiltalende Mennesker, de
Adelige forte med sig som Tjenere. Dette har Fre
derik den Anden ogsaa haft i Tankerne, da han
valgte Sorø:
. her sna hin D anm arks gæve Drot.
det var for D anm arks D renge godt
at b o ?

Eller for at faa Kongens egne Ord, vil jeg citere
selve Fundatsen, hvor Soro Skoles Oprettelse moti
veres med disse Ord: „Vii ere komne udi Forfa
ring, hvorledes med samme Skolebørn [ni. Børnene
paa Frederiksborg] meget forsømmes, saa de icke
kunde holdes udi slig Tvang og Diciplin, og ei hel
ler udi Lærdom og Optugtelse saa formeeres og for
fremmes som det sig bør, af den Aarsage, at Vi
selv ideligen holde Hoff paa fornefnte Vort Slott
Friderichsborg, og de der daglig med gemeene HofTjenere kunde have Omgiængelse, hvoraf Ungdom
men meget bliver forført og forkrænket.“
Hermed var Sorø Klosterskole oprettet, og Fre
derik den Anden havde føjet en ny Fortjeneste til
de mange, han allerede havde erhvervet sig ved at
fremme og højne Danmarks aandelige Kultur.

HISTORISK SAMFUNDS
FØRSTE AAR.
Aarbogen for 1912 blev tilstillet Medlemmerne
i Juni Maaned. Det havde været Meningen at ud
sendt» den til den 24. Maj, den Dag, da „Historisk
Samfund“ vilde holde sit forste offentlige Møde i
Ringsted for at fejre 700 Aars Dagen for Dronning
Dagmars Død. Men saa kom det sørgmodige Bud
skab om Kong Frederik den Ottendes Død i Ham
borg, og Bestyrelsen fandt det derfor rigtigst at op
sætte denne Fest.
Dronning Dagmar-Festen blev da holdt den 1.
September. Om Formiddagen gjorde Historisk Sam
funds Bestyrelse for første Gang overfor Medlem
merne offentlig Rede for sit Arbejde; til denne Ge
neralforsamling var der kun mødt 30—40 Medlemmer.
Formanden, la Cour, udviklede, hvorledes Sam
fundet var bleven stiftet og hidtil havde virket.
Kassereren, Gøtzsche, aflagde Regnskabet og med
delte, at Indtægten havde været Kr. 891,00 og
Udgiften Kr. 607, °9, hvoraf Dannelsen af Sam
fundet havde krævet Kr. 84,87, Trykning og Heftning af Aarbogen Kr. 432,60 (Honorar til Forfatterne
var da endnu ikke udbetalt), Driftsomkostninger ved
Aarbogens Udsendelse, Aarsbidragenes Opkrævning,
Bestyrelsens Rejser og Portoudgifter Kr. 89,62. Da
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der ikke tidligere var blevet valgt Revisorer, havde
Lærer Kæstel, Ariose, velvilligt revideret Regnskabet.
I Tilslutning til Bestyrelsens Beretning forhand
lede Generalforsamlingen om Muligheden af at faa
en Repräsentant for Samfundet i hvert Sogn til at
virke for Foreningen, omsende Aarbogen og op
kræve Aarsbidrag. — Bestyrelsen beder Medlemmerne
om, at en i hvert Sogn vil paatage sig dette Arbejde
og snarest mulig sende Kassereren Meddelelse herom.
— Derefter drøftedes Lovene, der efter tidligere Be
stemmelse skulde have deres endelige Vedtagelse
paa denne Generalforsamling. Det foreliggende Ud
kast til Lov blev vedtaget med den Ændring, at
Tallet af Bestyrelsens Medlemmer sattes til 5 i Ste
det for 9, med 2 Suppleanter. Til Bestyrelse valg
tes derefter de 5 Mænd, der hidtil som Forretnings
udvalg havde ledet Samfundet: Gaardejer Jens
Andersen, Neble, Redaktor Christensen, Ringsted,
Højskoleforstander la Cour, Hindholm, Adjunkt
Gøtzsehe, Herlusfholm, og Adjunkt, Dr. phil. Ussing,
Sorø, og til Suppleanter: Gaardejer Jens Christen
sen, Kirke-Stillingc, og Tobakshandler Arnskov,
Slagelse. Til Revisorer valgtes Lærer Kæstel, Ar
iose, og Kordegn Hansen, Ringsted.
Selve Dagmar-Festen fik et overordentlig vel
lykket Forlob. Vejret var meget smukt, og fra alle
Amtets Egne, men dog naturligvis mest fra Midtsjælland, samt længere borte fra var der strømmet
en Mængde Mennesker til Ringsted. Byen hilste
sine Gæster Velkommen ved livlig Flagning. Minde
festen indlededes med Gudstjeneste i St. Bendts Kirke,
hvor der efter kyndiges Mening vistnok var samlet
15—1G00 Mennesker. Efter et Præludium paa Orgelet
blev Salmen ,,Aand over Aander“ afsungen. Sogne-
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præst Stahlfest Moller, Ringsted, talte forst, gaaende
ud fra Ordet hos Jeremias: „Ser til og soger de
gamle Stier“. Biskop Ostenfeld prædikede over
Teksten i 2. Kor. 6. Kap. 1. Vers, idet han jævnlig
i sin Tale hentydede til den historiske Skikkelse,
til hvis Minde Festen holdtes. Derefter blev „Den
signede Dag“ afsunget, og Biskoppen lyste Velsig
nelsen fra Alteret. Med Afsyngelsen af „Aleneste
Gud i Himmerig“ sluttede Gudstjenesten.
Om Eftermiddagen Kl. 4 var der Folkemode i
Pavillonen i Ringsted Lystanlæg. Pavillonens Sal
kan rumme over 1000 Mennesker, naar som Tilfal
det var her, en stor Del af Forsamlingen maatte staa
op. Men alligevel har Samfundets Bestyrelse med Be
klagelse erfaret, at adskillige, endda længere borte fra
tilrejsende maatte tage fra Ringsted uden at have
faaet Lejlighed til at overvære Modet. Tilslutnin
gen var nemlig bleven saa overordentlig stor, at selv
den meget rummelige Sal ikke slog til. Iler indlededes
med Afsyngelsen af „Fra fjerne Lande kom hun Dron
ning Dagmar“. Historisk Samfunds Formand, For
stander la Cour, Hindholm, bod Velkommen og slut
tede med at udtale: „Gud give os alle den Kærlig
hed til vort jordiske Fædreland, som Dronning Dagmars
Livsgerning bærer Vidne om.“ Derefter blev afsun
get: „Nu Tak foralt, ifra vi var smaa“, og Højskole
forstander Poul Hansen, Vallekilde, talte om Dron
ning Dagmar, idet han samlede det, som Folke
viserne fortæller om hende, og uddybede og forkla
rede dette Billede. Foredraget hilstes med Bifald.
Efter Poul Hansens Foredrag sang kgl. Skuespiller
Jerndor/f „Dødsvisen“, hvortil en Kreds af unge Da
mer fra Ringsted havde vist Samfundet den Velvillie at yde deres Medvirkning ved at indøve og synge
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Omkvædet „Udi Ringsted hviles Dronning Dagmar“.
Sangen hilstes med stærkt Bifald. Desvaure skulde
Jerndorff rejse med et bestemt Tog, hvorfor man
gik Glip af en af hans Sange, la Cour rettede un
der Forsamlingens Tilslutning en Tak til Talerne
og de andre assisterende.
Efter Festen afholdtes en Fællesspisning, i hvil
ken deltog 130 Mennesker. Iler holdtes en Radtke
Taler: af Formanden for Talerne; af Red. J. V.
Christensen for Samfundets (hester med Adresse til
Nestoren blandt disse, Prof. Kornerup, Roskilde; af
Prof. Kornerup: for at Dagmaraanden maatte raade
i den By, hvor hendes Minde er bleven fejret: af
Formanden for Dansk historisk Fællesforening, Prof.
Hans Olrik: for Vækkelsen af Sansen for vore hi
storiske Minder og derigennem for Øgelsen af Kær
ligheden til Fædrelandet; af Adjunkt Gøtzsche: for
Ringsted By og dens Borgere; af Formanden: for
Historisk Fællesforening; af Dr. phil. Knud Fabricius
for Historisk Samfund for Soro Amt, endvidere af
Borgmester Prahl, Ringsted, Friskolelærer Lykke,
Ormslev, J. Andersen, Neble, og Toldassistent Dyrhauge, Ringsted. Dermed sluttede den smukke og
vellykkede Fest.1)
*) U dførlige R eferater af Festen findes foruden i de sted
lige Blade i flere af Amtets Blade. — Mellem de Indbudne til F esten v ar ogsaa K ultusm inister Appel; lian
m aatte im idlertid sende Afbud som F olge af, at ban
samme Dag skulde tale i Ilerthadalen. M inisteren, der
om Formiddagen^ havde va»ret i Næstved, naaede dog —
efter hvad han selv har fortalt til et Medlem af Sam
fundets B estyrelse — at komme til at overvæ re en Del
af M indefesten, idet han, som pr. Automobil var under
vejs fra H erlufsholm til H erthadalen, gjorde Ophold i Ring
sted og overvæ rede Biskop O stenfelds Præ diken.
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Historisk Samfund har indmeldt sig i Dansk
historisk Fællesforening og aftalt med denne, at de
to Foreninger i Fællesskab vil holde et større of
fentligt Foredragsmode i Soro midt i Juni Maaned
1913. Med nogle andre historiske Amtssamfund er
der sluttet Overenskomst om at udveksle Aarbøger
samt om, at Medlemmer af et Amtssamfund kan
blive Subskribent paa de Aarbøger, der udgives af
andre .Vmtssamfund, for halv Pris, naar man derom
henvender sig til Sekretæren i det Samfund, man
(ir Medlem af.
Formand for Bestyrelsen er Højskoleforstander
la Cour, Hindholm ved Fuglebjerg, Sekretær og
Kasserer, Adjunkt Gøtzsche, Herlufsholm ved Næstved.
Historisk Samfund havde den 1. Januar 1913
444 Medlemmer.

lo

LOVE
for

„HISTORISK SAMFUND FOR SORØ AMT**.
§ 1. Samfundets Formaal er at vække og styrke den
historiske Sans og uddybe Forstaaelsen af For
tidens Minder i den store* Befolkning indenfor
Amtets Grænser.
§ 2 Formaalet soges naaet ved at afholde offent
lige Moder med historiske Foredrag rundt om
i Amtet og ved at udgive en Aarbog — og
om muligt mindre Skrifter —, der indeholder
Skildringer vedrorende Amtet og dets Historie
i jævn og let læselig Form ; Aarbogen tilsendes
Medlemmerne.
Hvad der indkommer af historiske Bi
drag, som ikke kan udgives af Samfundet, op
bevares af Redaktionsudvalget og maa være
tilgængeligt for Medlemmerne.
Det vil være en Pligt for Samfundet at
virke for Fredning af stedlige Minder.
§ 3. Medlem af Samfundet kan enhver blive ved
at indmelde sig hos et af Bestyrelsens Med
lemmer. Medlemsbidraget er mindst 2 Kr. om
Aaret eller mindst 25 Kr. een Gang for alle.
§ 4. Samfundet ledes af en Bestyrelse paa 5 Med
lemmer, bosiddende i Amtet. De vælges ved
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almindelig Stemmeflerhed for 2 Aar ad Gangen,
saaledes at der aarlig afgaar skiftevis 2 og 3.
Bestyrelsen vælger af sin Midte Formand,
Sekretær og Kasserer.
Til at erstatte mulig Afgang af Bestyrel
sesmedlemmer i Aarets Lob skal der samtidig
med Bestyrelsesvalget vælges 2 Suppleanter.
§ 5. Aarbogen udsendes samtidig med Opkrævnin
gen af Medlemsbidraget i Marts hvert Aar.
Dens Udgivelse varetages af et Redaktions
udvalg paa 3 Medlemmer, som Bestyrelsen
vælger. Hver Aarbog skal indeholde Sam
fundets Love, Redegørelse for dets Virksom
hed og Medlemsliste.
§ 6. Regnskabsaaret gaar fra 1ste September til
31te August. Regnskabet revideres af 2 Re
visorer, der vælges samtidig med Bestyrelsen.
§ 7. Generalforsamlingen holdes, om muligt i For
bindelse med et Foredragsmode, i Midten af
September. Den sammenkaldes gennem Med
delelse til hvert enkelt Medlem med mindst 8
Dages Varsel. Afgørelser paa Generalforsam
lingen træffes ved almindelig Stemmeflerhed.
Ændringer i Lovene skal dog for at være gyl
dige vedtages med 2/a af de afgivne Stemmer.
Den ordinære Generalforsamling maa ikke hol
des paa samme Sted 2 Aar i Træk.
§ S. Extraordinære Generalforsamlinger kan afholdes,
naar Bestyrelsen eller mindst 15 Medlemmer
ønsker det. I sidste Tilfælde skal Bestyrelsen
indkalde den forlangte Generalforsamling senest
3 Uger efter Begæringens Modtagelse.
10*
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§ 9. Forslag til Behandling paa Generalforsamlingen
maa i skriftlig Form forelægges for Bestyrel
sen senest 1ste September.
10. Hvis Samfundet skulde opløses, skal dets Ejen
dele overgaa til et offentligt Arkiv eller Sam
ling, saa vidt muligt indenfor Amtets Grænser.
Denne Bestemmelse kan ikke senere for
andres.

HISTORISK SAMFUNDS MEDLEMMER
i 1912.
Albrektsen, Sognefoged, Ormslev, Forlev.
Andersen, Rs., Folketingsmand, Tranderup, Skelskor.
Andersen, Margrethe, Frk., Holsteinsminde, Fugle
bjerg.
Andersen, Th., Gaardbestyrer, Taastrup, Borup.
Andersen, C., Gaardejer, Venslev, Rude.
Andersen, Jens, Gaardejer, Neble, Korsør.
Andersen, L., Gaardejer, Ilojgaard, Flakkebjerg.
Andersen, N., Gaardejer, Hobjerggaard, Borup.
Andersen, Richardt, Lærer, Allindemagle, Ringsted.
Andersen, Vilh., Lærer, Alsted, Ringsted.
Andersen, Lærer, Bromme.
Andersen, L. H., Murermester, Ringsted.
Andersen, Vilh., Professor, Kobenhavn.
Andersen, Ole, Sognefoged, Fjenneslev.
Andreassen, Lærer, Vandløse.
Arentoft, Lærer, Ørslev, Skelskør.
Arnskov, Tobakshandler, Slagelse.
Askegaard, Lærer, Stenmagle.
Askegaard, Lærer, Tjæreby, Korsør.
Askov, Frk., Forstanderinde, Skovgaard, Fuglebjerg.
Asmussen, Lærer, Ørslevunderskov, Ringsted.
Bach, S. A., Lærer, Slagelse.
Bache, Rektor, Professor, Herlufsholm, Næstved.
Bagge, Ferd., Sogneraadsformand, Rosted.
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Bagge, Rasmus, Sognefoged, Rosted.
Balle, Lærer, Fjenneslev.
Balle, Overretssagfører, Slagelse.
Bang, Adjunkt, Herlufsholm, Næstved.
Bang, H. A., Købmand, Ringsted.
Barfod, Sognepræst, Alsted, Fjenneslev.
Bay, Forpagter, Lindeskov, Korsør.
Bennetzen, Kobmand, Korsor.
Bergh, Sognepræst, Pedersborg, Soro.
Berntsen, Vejassistent, Fuglebjerg.
Bertelsen, Chr., Gaardejer, Vandløse.
Birke, Sognepræst, Terslev, Haslev.
Bjerre, K., Præst, Kærehave, Ringsted.
Biois, Pater, Slagelse.
Bock, Asta, Fotograf, Ringsted.
Bondo, Provst, Skelskor.
Bonnesen, Kobmand, Soro.
Brandt, Lærer, Sigersted, Ringsted.
Bransager, Redaktor, Ringsted.
Brockenhuus-Sehack, Kmhr., Greve, Giesegaard,
Kværkeby.
Brøns, Lærer, Gimlinge, Flakkebjerg.
Castenschiold, Kammerherreinde, Borreby, Skelskor.
Christensen, H., Faktor, Ringsted.
Christensen, Poul, Folketingsmand, Ødemark, Sorø.
Christensen, Marie, Frue, Ørslevundcrskov, Ringsted.
Christensen, Chr., Gaardmand, Torped, Ringsted.
Christensen, C., Gaardejer, Næsby v. Str., Slagelse.
Christensen, Hans, Gaardejer, K.-Stillinge, Slagelse.
Christensen, J., Gaardejer, K.-Stillinge, Slagelse.
Christensen, Jorgen P., Gaardejer, K.-Stillinge, Sla
gelse.
Christensen, Soren, Gaardejer, K.-Stillinge, Slagelse.
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Christensen, Lærer, Munkebjergby.
Christensen, J. V., Redaktør, Ringsted.
Christensen, Fr., Sogneraadsformand, Aarlose, Tureby.
Christiansen, II. C., Gaardejer, Fjenneslevmagle.
Christiansen, Jens, Gaardejer, Nordrup, Ringsted.
Christiansen, Lærer, Fuldby, Sorø.
Christiansen, Trafikassistent, Korsør.
Christiansen, V., Stationsmester, Nyrup.
Christoffersen, Smedemester, Fuldby, Sorø.
Christophersen, C. F., La^ge, Ringsted.
Clausen, Apoteker, Sorø.
Clausen, Boghandler, Sorø.
Clausen, Lærer, Mulstrup, Ringsted.
la Cour, Højskoleforstander, Hindholm, Fuglebjerg,
la Cour, Skolebestyrer, Lyngby.
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Nørregaard, Leuning, Sognepræst, Førslev, Haslev.
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Rorvig, Guldsmed, Slagelse.
Saaby, Guldsmed, Ringsted.
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Tarp, Sognepræst, Boslunde, Korsør.
Thaning, Mathilde, Frue, Nordrup, Ringsted.
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Thiel. Tandlæge, Ringsted.
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Wiese, Overlærer, Sorø.
Wijnen, Pastor, Ringsted.
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