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P. Arnskov.

^ ^ ^ la g e ls e har, ligesom de fleste andre Købstæder
røjgjig i Danmark, været hjemsøgt af adskillige Ildsvaader, og det er sandsynligt, at den hører
til de Byer, som har haft de fleste og største Brande,
Hovedstaden fraregnet
Hvorledes Byen har set ud paa den Tid, hvorfra
man har Efterretninger om de første Brande, kan man
tildels danne sig et Skøn om. Man ved nemlig, at
Husene i Byens tidligste Periode hovedsagelig vare
opførte af Træ, som der dengang fandtes Overflødig
hed af, og at Tagene i et stort Omfang var belagt
med Straa, dog mest paa Husenes Bagside, Udhusene
og i Byens Udkanter, til Gadesiden brugtes mest Tegl
tag.
Senere gik man over til Bindingsværk med Mur
tavl, og for Udhusenes Vedkommende tildels med
Lervægge; de kunde ogsaa være støilede og klinede.
Grundmurede Huse anvendtes meget lidt, og man
kaldte de faa, der fandtes, for Stenhuse; omkring 1750
var. her i Slagelse kun et Par Stykker.
At der har været mange Ildebrande før den Tid,
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hvorfra Efterretninger foreligger, er jo sandsynligt;
Materialet hvoraf Husene var opførte, var jo meget
brandbart. Naar der først kom Ild i det, og tilmed
naar Ilden fik Vinden eller, hvad der var værre, Stor
men paa Ryggen, saa var saadanne Huse ikke lette,
for ikke at sige umulige, at redde, naar de først var
kommen inden for Luernes Rækkevidde; det eneste
som kunde hjælpe til, at man kunde begrænse Ilden
var, at Husene laa mere spredte med Haver, Sten
gærder eller øde Pladser imellem.
Men efterhaanden som Indbyggerantallet tiltog,
bebyggedes mere og mere de øde Pladser og Haver,
saa Gaderne blev sammenhængende Husrækker. Naar
nu disse Huse saagodt som alle var opført af Bindings
værk med Bræddegavle, og de fleste med noget Straatag, og hertil kom, at Slagelse Borgere paa Grund
af de store Bymarker næsten alle var Avlsmænd, saa
at de havde deres Huse, i alt Fald en Del af Aaret,
fyldte med Afgrøden, ligesom de i Gaardene havde
aabne Møddingsteder, og da man dengang kun brugte
Brænde og Tørv i Stuer og Køkken, saa man rimelig
vis har haft sine Brændehuse fyldte med det fornødne
Brændsel for Vinteren, vil man heraf forstaa, at kom
der først Ild i et Hus, og paa en Tid, hvor alt var
tørt, saa var Betingelserne tilstede for en Ildebrand,
og særlig naar denne, som forhen nævnt, havde Vin
den paa Ryggen.
Ved Gennemlæsning af gamle Dokumenter, finder
man følgende Benævnelser, naar der omtales Byejen
domme, „Gaarde“ , „Huse“ og „Boder“ . Saavidt jeg
har kunnet skønne, har man ved „Gaarde“ forstaaet
et Hus paa 10 Fag eller derover, et „H us“ omkring
5 Fag, en „Bod“ i Reglen et 3 Fags Hus. Lejevaa-
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ningerne regnedes ikke tor Qaarde, selv om de be
stod af mange Fag, men disse, som beboedes af Lejere,
havde jo heller ingen Part i Byjorderne, den Ejen
dom, man selv beboede, kaldte man Hovedgaarden.
Byens Udstrækning i den ældre Tid var omtrent
som for godt et halvt Aarhundrede siden, og det
samme var Tilfældet med Gaderne, dog at disse i et
Par Tilfælde er forrykkede noget, men Retningen er
den samme som nu.
Derimod er Nytorv og Sweitserpladsen fremkom
men ved Branden 1804, Kirkestræde forsvandt, og
af Bøddelstræde er kun en mindre Del tilbage, Lille
Fruegade, tidligere Skidenstræde eller ældste Navn
Clocherstræde, fik en anden Retning i den nordøstlige
Ende ved Branden 1804.
*
*
*
Den første Brand, som er bekendt, var i Aaret
1515, hvor Kong Christian II i et aabent Brev ud
siger: „Burgermester, Raad og Menighed i Slauelse“ ,
og hvori han giver Byen Nedsættelse i Byskatten, saa
at de indtil videre kun skulde svare 150 Mark i By
skat af Hensyn til den store Skade, som Ildsvaaden
foraarsagede, og som derfor har bragt dem til Armod.
Hvormange Huse der ved denne Lejlighed brændte,
og i hvilken Del af Byen Ildsvaaden var, kan ikke
oplyses.
1530 er den næste Brand; ejheller her vides noget
udover hvad et Brev fra Frederik I. oplyser.
Brevet, der er fra 3. August 1530, giver Borg
mester, Raad og Menighed i Slagelse fri i 3 Aar for
24 Mark Penninge i deres aarlige Byskat, fordi en
Del af Byen er afbrændt, og disse Penge skal komme
dem tilgode, som har lidt Skade ved Branden.
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1549, den 3. April, giver Kong Christian III. Bor
gerne i Slagelse fri for Byskatten i 2 Aar, 1548 og
1549. Ejheller disse 2 Brande kender man de nær
mere Omstændigheder ved.
1652, den 22. Juni, brændte omkring 120 Gaarde
og Huse i den vestlige Del af Byen. Ved denne
Lejlighed brændte St. Mikkels Præstegaard, Ilden
skyldtes en Pottemagers Ovn. At en saadan Ildsvaade maatte forarme Borgerne, da ingen havde assu
reret, er en Selvfølge, og de henvendte sig derfor i
deres Nød til Kongen med følgende Bønskrift:
„Stormægtige, Höivelbaarne, Allernaadigste Herre
og Konge, Gud Almægtigste, Eders kongelige Maje
stæt udi langvarig lyksalig Regimente opholde og
bevare!
Af stor Nødvendig foraarsages vi Eders kog.
Majestæts Undersaatter underdanigen at andrage om
Hjælp, da den store ulyksalige Ildebrand, som har
truffet Byen saa meget haardeligen, at den har taget
Overhaand over den halve vestre Part af Byen og
paa 3 Timers Tid afbrændt 120 Gaarde og Vaaninger,
hvoraf fattige Folk har lidt ubodelig Skade, ikke blodt
paa Huse og Vaaninger, men og paa Boskab, hvoraf
formedelst Ildens hurtige omfarelse i den tørre Blæst
intet kunde reddes.
Nu geraader de i største Elendighed til Underhold
for dem og deres B ø rn ------------ “ , hvorfor de slutte
lig anmoder Hans Majestæt om at komme dem til
Hjælp i deres Nød.
Actum Slagelse den 26de Juni 1652.
Deres kgl. Majestæts Undersaatter.
Kongens Svar er dateret den 22. Oktober 1652.
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„Slagelse By er for Skat og Tynge fri udi 3
Aar. Borgmester og Raad udi vor Köbstad Slagelse,
klageligen lader andrage, at da mere end den halve
Part af deres By, kort Tid forleden ungefær paa 3
Timers Tid, ved ulykkelig Ildebrand afbrændte, åt
disse for Skat og anden Besværing nogen Forskaanelse, maatte forundes for det at de desto bedre
igen kunde komme paa Fode, og Byen opbygges.
Da haver vi paa Borgmesterens og Raadets under
danigste Ansøgning og Begierring naadigst bevilget
og tilladt saa og hermed bevilger og tillader, at de
paa tre efterfølgende Aars Tid efter dette vort Bevis
Dato regnet maa være fri og forskaanet for Skat,
Borgerbyespenge og Acsise, som det imidlertid paa
bydes at holde tilbage, dog efter eget Tilbud Byen
imidlertid igen opbygges og forbedres, saa og paa
tilbørlige Steder Vished giøres for at Acsisen samme
steds befindes at være indkommen.
Hafn, den 22. Oktober 1652“ .
Det var imidlertid ikke Meningen at Skattelettel
sen skulde komme andre end de brandlidte tilgode,
og herover opstod der Uenighed, idet de ikke brand
lidte ogsaa vilde være afgiftsfri. I den Anledning
udstedtes den 2den November 1655 en Befaling om
at de, der ingen Skade havde lidt ved Branden, skulde
betale deres Afgifter.
1656 i September forlængedes Skattefriheden for
3 Aar efter Ansøgning fra Borgerne, og senere den
3die December 1656 fik de yderlig forlænget Skatte
friheden 2 Aar.
1669 brændte der paa Bjergbygade 36 Qaarde
og Huse, dette vil sige at alle Gadens Huse gik op
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i Luer. Gaden maa altsaa have været tættere bebyg
get end i Nutiden, hvilket ogsaa har bekræftet sig
ved forskellige Gravninger i de til Gaden tilstødende
Haver, og det fremgaar ligeledes af et Skøde, date
ret den 18. April 1698 fra Michal Jespersen Lund til
Amtmand og Etatsraad Wieregg paa den nu Banken
for Slagelse og Omegn tilhørende Gaard Matr. Nr. 70.
Her nævnes denne Gaard liggende paa Ahlgaden og
Bjergbygaden, og at den støder op til en øde Plads
og til Møller Niels Petersens Havegierde.
Den 3. Maj 1693 opstod der Ildløs paa Smede
gade, hvorved afbrændte 9 Eiendomme, ialt 8512 Fag
til Gaden, tilhørende følgende Eiere: Obristeleutenant
Grabov, Mette sal Peder Jesseaz, Andreas Lauritzen,
Arild Jespersen, Anna sal Jesper Rasmussens 2
Gaarde, Christen Andersen Sadelmager, Lauritz Otte
sen og Jens Bieørnsen. Hvor denne Ild opstod blev
ikke oplyst, og Husenes Beliggenhed kan nu ikke
oplyses.
Den 27. Januar 1694 opstod en Ildløs paa Bredegade, hvorved afbrændte 9 Ejendomme, ialt 581'2 Fag
til Gaden, 3 Ejendomme tilhørte Rasmus Jørgensen,
Hans Lauritzen, hos hvem Ilden opstod, Hans Han
sen, Søren Nielsen, Markus Wohnsen, Jacob Mor
tensen og Margrethe Smeds; ejheller Beliggenheden
af disse Huse kan konstateres nogenlunde, og dette
ligger tildels i, at naar en Ejendom ved Salg næv
nes at have en øde Plads til Nabo enten til den ene
eller begge Sider og dette er ret hyppigt, særlig i By
ens Udkanter, saa er det umulig at stedsætte en
Ejendom.
1735, 22. Decbr. var der en mindre Ildebrand paa
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Løvegades nordre Side, og her har vi de brandlidtes
Navne, samt hvormeget hver fik tillaans i Bygnings
hjælp, som skulde tilbagebetales i Løbet af 10 Aar.
Madam Mantix 16 Daler, Provsten*), Magister Bar
scher 30 Daler, Plantiur Libanau 20 Daler, Skomager
P. Jensen 10 Daler, Murmester Hans Lorentzen 10
Daler og Niels Tømmermand 4 Daler. Ilden opstod
hos Casper Libanu.
1740, Natten imellem den 28. og 29. April, hjem
søgtes Byen atter af en betydelig Ildsvaade; denne
kan stedsættes og Navnene kendes ligeledes. Ildsvaaden var ret betydelig, idet der afbrændte 39 Gaarde
og beskadigedes 4.
Den 2. Maj 1740 blev Bythinget sat udi Raadmand Harrings Hus, formedelst Raadhuset er brændt.
Retten bestod af Raadmand og Byfoged Harring
samt Byskriver Brunn (Postmester Thomas Brunn),
som Stokkemænd var tilstede Niels Gynge, Johannes
Petersen, Christian Ernst, Key Feldbereder, Hans Suur,
Hans Schrøder, Jens Jespersen og Jens Olsen.
Efter at Magistraten og Byfogeden havde ladet
undersøge, hvorfra Ildsvaaden stammede, viste det
sig, at den var begyndt paa Rosengade ved Kaabersmed Hausbilds eller hans Naboes, Korporal Anders
Smidts, Bopæl.
Efter Anmodning var mødt Velærværdige Hr. Hans
Kiep, residerende Capelian ved St. Michels Kirke, og
Clokker Jens Casper Hammermüller sammesteds, samt
Sr Hans Ostenfeld Kaad, Køb- og Handelsmand,
Johan Christoffer Neykirken og Johan Høimand, begge
*)

Præsteresidensen, som bebocdes af Magister Barscher, af
brændte tildels.
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Borgere, hvilke med oprakte Fingre aflagde Æd og
vandt (vidnede).
Hr. Hans Kiep*) forklarede, at Kl. 1 til 2 om
Natten mellem den 28. og 29. April blev han og
hans Hustru af Karlen vakt af Søvnen ved Anskrig,
at der var Ild i Hausbilds Qaard (Bager Schäfers
Matr. Nr. 58), som laa skraas over for dem i Gaden,
og da Vidnet saa ud af sit Sengekammervindue, saa
han, at det var som hans Karl havde sagt; han saa
tillige, at Korporal Anders Smidts, Claus Snedkers
og Hausbilds var i fuld Brand, dog brød Luen først ud
af Hausbilds Tag og greb derpaa fat paa de omlig
gende Gaarde. Dette saa han dog først rigtig, da
han for at faa Heste og Vogn reddet, fik Porten aaben,
og var nu aldeles sikker paa, at Ilden brød først ud
af Kaabersmed Hausbilds Gaard, men han blev nu
ogsaa klar over, at formedelst den stærke Storm, var
al menneskelig Hjælp umulig.
Det andet Vidne, Casper Clokker,**) vandt med
Æd og oprakte Fingre, at han ommeldte Nat, opvakt
af Søvnen, gik ud i sin Bryggersdør, da saa han
Lueild ud af Taget paa Hausbilds Værksted tæt ved
Stuelængens Gavl, hvilken straks udbredte sig videre.
Det 3. Vidne, Hans Ostenfeld Kaad (som da boede
i og ejede den senere saakaldte Stampes Gaard Matr.
Nr. 264, nu Fisketorvet) forklarede, at da han kom
ud af sit Hus, gik han ud paa Kirkegaarden, hvor
fra han saa, at Hausbilds Værksted var i fuld Brand
*)

Hr. Hans Kiep boede i den saakaldte Dørgeske Gaard op
til Strædet, som løb imellem hans Gaard og Raadhuset.
**) Casper Clokker boede i den nordre Gaard af Dørges 2
Gaarde, baade Kieps og Caspers Gaarde laa med Bagsiden
til Kirkegaarden.
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ud af Taget, og da var hverken Hausbilds neststaaende
Stuehus paa den ene Side eller Naboens, Anders
Smidts, paa den anden Side kommen i Brand og var
Vinden Vesten, og da han saa dette, var der endnu
ikke bleven klemtet i Taar.net eller Trommen rørt,
saa alle var i deres bedste Søvn, men Ilden, af den
frygtelige Storm, tog saa hurtig overhaand, at al
menneskelig Hielp syntes forgieves, endskiønt han
straks efter hørte Anskrig, og derefter blev der klem
tet i Taarnet.
4. Vidne, Johan Christoffer Neykirken, aflagde
Æd og med oprakte Fingre vandt, at da han vaagnede om Natten, forføiede han sig hen til sin Sviger
søn, Johan Høimand, og da han maatte passere Rosen
gade, saa han, at Hausbilds Værksted tilligemed Na
boens Anders Smidt Hus stod i Brand, og at der
var Folk i Hausbilds Hus, som udstødte Vinduerne
og udkastede Kaaber, men derefter gik Vidnet til sin
Svigersøn for at vække ham og derefter til sin Bopæl
under det nye Raadhus.
Det 5te Vidne, Johan Høimand, kunde vidne, at
han saa, at der var Ild i Hausbilds og Naboes Hus,
og at Vinden var Vest og bar paa Hausbilds Stuehus.
Byens Vægtere, Christen Hansen og Frantz Mad
sen, mødte efter Magistratens og Byfogdens Ordre
og Examineret, om de forsvarlig havde opvartet deres
Vægterpost og Raab Natten imellem den 28. og 29.
sidstleden, da Ilden antændtes. Frantz Madsen for
klarede, at han havde omtalte Nat, før Ilden kom,
raabt paa Skousøgade 10, 11, 12 og 1, da han ind
gik i sin Stue ved Raadstuegaarden *) og blev der,
•) Den gamle Raadstuegaard paa det vestre Hjørne af Slots
gade og Bredegade, som 10. Marts 1736 blev solgt til Borg
mester Rasmus Vohnsen for 230 Rdl.
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indtil han hørte Ryttervagten raabe om Ild ; han søgte
da straks Kirketaarnet.
Christen Hansen forklarede som foregaaende, dog
at han havde raabt paa Slotsgade.
Saa mødte Raadmand Samuel Jahn, Statsmusi
kanter og fhv. Værtshusholder i det saakaldte Ham
borgerværtshus paa Skovsøgade (sin Bevilling fik han
kgl. confirmeret den 30. Juli 1711) og forklarede efter
de sædvanlige Formaninger, at han var en gi. Mand
pga 69 Aar, og at han, da han noget over Midnat
blev opvakt af sin Søvn i hans iboende Hus (Matr.
Nr. 260 gi. Torv, forhen Jansens Eiendom) var det
overalt antændt, saa at han, Hustru og Børn saagodt
som nøgne og med største Livsfare undkom, og ned
lagde Ilden paa en halv Time ungefær hele hans ny
velindrettede Hus og Gaard.
Hans Kiereste (Hustru) forklarede som Manden,
og en Tjenestepige forklarede, at hun omtrent nøgen
maatte redde sig ud af det brændende Hus med et
lille Barn i sit Forklæde.
Som en Mærkelighed kan her anføres, at Samuel
Jahn ejede 3 smaa Boder, som laa inde paa St. M ik
kels Kirkegaard imellem Latinskolen og Kirkeristen
ved Raadhuset, han købte dem den 3. November 1738,
og i 1803 blev disse tre Boder nedbrudte, Pladsen,
hvor de havde staaet, indtaget til Kirkegaarden, og
den deraf svarede Jordskyld til St. Mikkels Kirke, 12
Sk., annuleret.
Kaabersmed Hausbild forklarede, at da han om
meldte Nat blev af Søvnen opvakt, var Taget paa
hans Hus antændt nest ved Anders Smidts Hus, som
da tillige brændte, gav ellers tilkende, at han hos
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Generalmajor Kaas havde anholdt om et Forhør af
nogle Ryttere, som skal kunne give nogen Forklaring
om Ildens Opkomst og Beskaffenhed.
Hausbilds Svend forklarer, at da han kom ind i
Værkstedet, mærkede han, at Væggen var varm, hvor
for han tog en Forhammer og slog Laagen ind til
Kirkegaarden i Stykker for at komme derigennem
med hvad han kunde redde.

Hausbilds Gaard.

Et Krigsforhør blev afholdt, men Sagen endte med
at det konstateredes, at Ilden var opkommen i Hausbilds Værksted ved Uagtsomhed, hvorfor man fore
slog, at han afkortedes noget i den Hjælp kgl. Maje
stæt havde ydet til de brandlidtes Bygningers Op
førelse.
Disse i forkortet Gengivelse meddelte Uddrag af
Forhørene angaaende Ildens Opkomst haaber jeg’ maa
være fyldestgørende, saaledes at det forstaas, hvor de
omtalte Personers Ejendomme har været beliggende.
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Det næste Forhør er over den daværende Ejer af
den Ejendom, hvor Hotel Postgaarden og den saakaldte Werners Ejendom, Matr. Nr. 120 b, nu ligger.
Retten sattes den 9. Maj i Harrings Stue med By
foged Harring og Byskriver Bruun og som Stokkemænd de samme 8 Mænd, som forhen er nævnt.
Niels Sørensen Stub, Stempelpapirsforvalter (Køb
mand og Handelsmand) mødte og forklarede, at han
ved Ildebranden havde tabt 2 Qaarde og 2 Huse med
al hans havende Bo og Købmandsvare, undtagen sit
Skrivechatol, en Dragkiste, en mindre dito, som var
til hans Børns Klæder, en Seng, 4 Heste og 5 Køer
er endog forbrændt; det kgl. Stempelpapir, som sidst
nye Aarstiden fra Forvalteren, Sr. Lygaard, Køben
havn, ligesom forrige Aaringer er tilsendt og beløber
sig til 70 Rdl. omtrent. Bemeldte Stempelpapir var
indlagt i Forvaring til Forhandling udi et Kammer,
vest nest hans Krambod, hvor hans Krambodkarl og
Tjener havde deres Natteleie, og da Ilden om Natten
ungefær Kl. 2 var over Hovedet, da han blev op
vakt af Søvnen, søgte han straks bemeldte Kammer
og opvakte sine 2 Tjenere, med de andre Børn, de
laa som ellers, tillige med Papiret havde nær bleven
indebrændt i det Tiden var kort, for at salvere deres
eget Liv.
Og saavidt han erindre havde han af bemeldte
Stempelpapir Casse, nogle Dage tilforn udtaget 80
Rdl. til sig udi egne Gemmer, som tillige med hans
øvrige Formue, som meldt blev i Ilden, saa at han
i Pengemynt ei reddede mere end 7—8 Rdl., og ellers
er ved Pladsens Rydning fundet smaa sammenløbne
Klumper af forbrændte Penge, hvoraf en liden Klump
i Retten blev nu forevist, ganske nu ukendelig.
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Hvad Penge, som siden at de 80 Rdl. som meldt
af Cassen blev udtaget for Stempelpapir, var indkom
met og lagt i Cassen, blev opbrændt, og Folkene,
som laa i bemeldte Kammer, mistede ligeledes deres
Klæder, og hvad de der havde, saa at Sr. Stub sand
færdig kan tilstaa, at med det brændte Stempelpapir
og Penge er fuldkommen tabt 269 Rdl., som tillige
blev i Ilden.
Til at vidne fremstillede Stub 2de sine Krambod
folk, næmlig Bonde Nielsen, som er Svend og Jacob
Nicoleisen, som er Dreng, 18 Aar gi., og har været
til Confirmation samt nydt den hellige Nadverens
Sacramente 4 gange, hvilke efter at Æden af Lov
bogen med sin Forklaring og formanet til Sandhed
var for dem oplæst, fremstode og aflagde deres Æd
med oprakte Fingre efter Loven og forklarede, at det
Skab, hvorudi det stemlede Papir og de derfor ind
komne Penge var indlagt tillige med det Bevis, deres
Husbond der havde indlagt for de udtagne Penge,
blev aldeles opbrændt, uden at de eller nogen andre
reddede enten det eller deres egne Klæder, og hvad
de der havde, saasom Ilden dennem saa hastig og
uforvarende overfaldt dem om Nattetide, og at de
med Møie kunde redde deres eget Liv, og i det øv
rige tilstode de, at alt hvad deres Husbond nu angaaende hans Eiendom og Formues Tab haver til
kendegivet forholder sig i alle Maader saaledes i
Sandhed.
Dernæst lod Niels Stub fremstille hans øvrige
Tjenestefolk, nemlig: 2 Gaardskarle, Elias Rasmussen
og Anders Nielsen, og Tjenestepigerne Ellen Niels
Datter, Marie Mortens Datter, Karen Ols Datter og
Marie Pouls Datter, som efter at have hørt Æden
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med sin Forklaring og Formaning af Lovbogen op
læst, giorde Æd og med oprakte Fingre vandt, at
ovennævnte Nat, da de var i Seng og sov, blev deres
Hosbonds Bopæl saaledes med Ild omspendt, at da
de opvaagnede og saa Ilden, var det umulig, at der
kunde reddes mere end som det store Chatol og de
2 Dragkister, Klæderne, en Seng, de 4 Heste og 5
Køer, som deres Hosbond forhen haver forklaret, saa

Stubs Gaard

at Resten blev lagt i Aske ungefær inden 2 Timers
Forløb.
Endelig fremstillede Stub 2 af sine Medborgere,
nemlig: Diderik Lundager (nu Matr. Nr. 259, til
hørende Wellejus) og Hermand Barmeyer (nu Matr.
Nr. 51 og 52, tilhørende Bundtmager Mørck), begge
Køb- og Handelsmænd, der ligeledes aflagde Æd og
med oprakte Fingre efter Loven afgav samme For
klaring som de sidste 6 Vidner giort haver, med det
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Tillæg, at de fuldt vel ved, at Stubs 2 Gaarde og 2
Huse blev aldeles opbrændte til Grunden, og at det
passer, hvad Stub har forklaret ; Barnieyer hjalp Stub,
efter at hans egen Gaard var brændt.
Stub bad saa Tingsvidnerne beskrevet, med T il
ladelse at bruge ustemplet Papir, da det andet var
brændt; dette tillodes mod at svare til Magistraten
24 Skilling.
Naar dette Forhør var mere indgaaende, laa det
jo i, at Stub handlede med Stempelpapir, altsaa havde
en „Kgl. Kasse“ .
Man kan forstaa, hvilken Ulykke det har været
for Indvaanerne og særlig slemt naar det hændte om
Natten, hvor saa godt som alle var i deres Senge,
intet eller saa godt som intet kunde reddes, Assu
rance kendte man intet til, hverken for Ejendomme
eller Løsøre. Her var altsaa Hjælp nødvendig, og
den kom fra Staten, som dengang var Kgl. Majestæt.
Resolutionen lød saaledes :
„Spicification over hvis de afbrændte Borgere i
Slagelse efter Hans Exelence Hr. Geheime-ConferensRaad Stiftamtmand Gerdorff Repartion af 28. Oktober
1740 enhver især til de afbrændte Bygningers op
byggelse af de bevilgede 20,000 Rdl. skal godtgøres
saasom :
Til Raadstuen godtgøres efter Hans Majestæts allernaadigste Resolution 700 Rdl. Dette Hus blev 5.
Juli 1735 købt af Peter Colding, som betegner det
som sit store grundmurede Hus paa Torvet imellem
Jacob Egs Gaard paa den ene Side og Kirkestræde
paa den anden Side, kaldet „Magie Loge“ for 620
Rdl. Foruden disse 700 Rdl. fra Kongen laante man
af de fattiges Kasse 278 Rdl. til 5 UO Rente, men
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endnu 1783 var intet betalt.
Laanet fra Kongen
skulde hver Ejer afdrage med i !li hvert Aar, hvad
man kan være sikker paa ikke er sket, ialtfald for
fleres Vedkommende. Der beregnedes 20 a 30 Rdl.
pr. Fag til Gaden og i Almindelighed 10 Rdl. pr.
Fag til Udhusene.
Paa den vestlige Side af Rosengade*) brændte
følgende Huse, hvis Ejere fik Understøttelse: Kob
bersmed Johan Gotfred Hausbild 540 Rdl., Kleinsmed
Fæth 250 Rdl., Claus Snedker 320 Rdl., Snedker Si
mon Demonicus 80 Rdl., Slagter Hans Jacobsens
Enke 80 Rdl., paa den østlige Side den saakaldte
Dørges Gaard eller rettere Gaarde, nærmest Raadhuset Capelianen Hans Kiep, han skal bygge 12 Fag
til Gaden, men byggede saa daarligt, at man mente,
at han burde rive det ned igen ; han bygger Sidehus
til det lille Kirkestræde og Plankeværk ud til Kirkegaarden 555 Rdl., Klokkeren Jens Casper Hammer
müller bygger nord op til Capelianen og ud til Kirkegaarden 200 Rdl.
GI. Torvs vestlige Side, Skomager Gotfred Bar
meyer 505 Rdl., Matr. Nr. 54, Hattemager Christen
Schvint 240, Købmand Hermand Barmeyer, Matr. Nr.
51 og 52, 570 Rdl., Ludvig Herfort, Matr. Nr. 50,
620 Rdl.
Hans Christian Rohte, Købmand, dengang 3 Ej
endomme, nu Matr. Nr. 48 og 49 (blev 1809 den
Latinske Skole) 890 Rdl., Apotheker Jørgen Frederich
Werligh 1390 Rdl. Dette var det sidste Hus som
brændte paa den Side af Gaden.
*) Rosengade var dengang saa smal, at to Vogne knap kunde
mødes.
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Den Lercheske Gaard*), Matr. Nr. 9, ejedes af
Pastor Ørsted (Præst til St. Peders Kirke, Antvorskov
Slotskirke og Hospitalskirken), de 10 vestlige Fag
havde tidligere været Rectors Bolig, Gaarden kaldtes
„Nyborg Gaarden1', Ørsted fik for disse 2 Gaarde til

Apotheker Verligs Gaard.

deres Istandsættelse henholdsvis 275 og 250 Rdl. Borg
mester Lassens Enkes Gaard (nu Banken for Sla
gelse og Omegn) 945 Rdl. Hjørnegaarden (Brødrene
Hansens, Matr. Nr. 71), Borgmester og Hospitals
forstander Rasmus Vohnsen (den tidligere Raadstuegaard), han forbeholdt sig den øde Pladsjmellem den
gamle Garvergaard, og ligeledes Pladsen, hvor He*) Den nuværende Gaard er opført henholdsvis 1776, den vest
lige Del 1815.
2
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stemøller Niels Petersens Hestemølle havde staaet.
Paa den sidste Plads vil han opføre 5 Fag Hus; til
Hjørnegaarden fik han 940 Rdl. og til de 5 Fag Hus
100 Rdl. Michal Bentzen, GI. Garvergaard, ialt 22
Fag, 660 Rdl. Andreas Remsnider har mageskiftet
med et mindre Hus, som Peter Jensen havde liggende
paa den østre Side af Gaden. Peter Jensen, Heste
møllen, med 2de Kverneværk, han indtog 18 Fag af
den øde Plads, som laa imellem den gamle Garver
gaard, og lagde til sin Ejendom „Hestemøllegaarden“ ,
400 Rdl.
Peter Jensen fik Skøde paa Hestemøllen
13. September 1718; 1695 ejedes den af Anders Niel
sen, som saa den 7. Marts samme Aar skøder den til
Kbmd. Bunde Nielsen (hans Ligsten findes i St. Mikkels
Kirke); hans Enke Karen skøder den 5. Januar 1700
Gaard og Hestemølle til Søfren Nielsen Stub ; det er
dennes Søn, Niels Sørensen Stub, som 1718 sælger
til Peter Jensen og den samme N. S. Stub, som boede
paa Torvet, som var Købmand og Stempelpapirfor
valter. Ejendommen tilhører nu Købmd. P. Axelsen,
Matr. Nr. 74. Længere gik Ilden ikke paa denne
Side af Gaden. Byskriver Jens Osteds 4 Boder tog
ingen Skade.
Her maa jeg paa Grund af, at Garvergaarden er
nævnt 2 Gange som liggende paa Slottensgade, gøre
et lille Sidespring. Jeg har nemlig i en tidligere A r
tikkel i „Sorø Amts Dagblad“ udtalt, at det ikke var
lykkedes mig at faa oplyst, hvorfra den havde sit
Navn „Garvergaarden“ , thi uagtet Navnene kendtes
paa Ejerne helt tilbage til 1748, var ingen af disse
nævnede som Garvere, ejheller i Ejendommens Be
skrivelse var der omtalt Garverinventarium.
Under
16. Marts 1740 har jeg imidlertid i Slagelse Skøde-
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og Panteprotokol fundet følgende : at der under for
nævnte Dato holdtes Auktion over den saakaldte „ny
Garvergaard“ udenfor Smedegadesport ved Papegøien *), med derpaa staaende Bygninger saavel til
Garveriet som til andet Brug og dertil hørende Barkekar og med den i den gamle Garvergaard paa
Slottensgade staaendé Hestebarkemølle samt det dertil
liggende Vænge (23 Td. Sædland) med dertil hørende
Redskaber, Hauge og Fiskepark. Gaarden, som til
hørte Zacarias Bentzen, blev ved 3die Auktion tilslaaet den højstbydende, Købmand Bent Zacariasen
i Corsør for 1130 Rdl.
1740 er saaledes Begyndelsesaaret for Navnet
„Garvergaarden“ og at dette er rigtigt viser Udtrykket
„n y “ , og at samtidig Hestebarkemøllen endrfu henstaar i den gamle Garvergaard vidner jo om det
samme.
Den gamle Garvergaard, 22 Fag, laa paa nu
værende Matr. Nr. 72 (Snedker Nielsen) og 11 Fag
af Matr. Nr. 73 (Købmd. Kargaard Thomsens Ejen
domme).
Paa den modsatte Side af Gaden laa den saa
kaldte „Børs“ , Matr. Nr. 112 og 111; denne tog kun
Skade for 43 Rdl.
Fra Hestemøllestræde op til Slotsgade afbrændte
følgende Huse : Ole Larsen 80 Rdl., Anders Tvæd
260 Rdl., Michel Stenhusens Enke 260 Rdl., Jørgen
Kleinsmeds Enke 100 Rdl., Jørgen Feltbereders A r
vinger 360 Rdl., Raadmand Peter Jensen, nu tilhø•) Papegøjen er den Trekant, hvorpaa Teknisk Skole og Sme
degades Park nu er. Pladsen benyttedes senere af Borgerne til
Gødningsplads, men lier har tidligere været skudt til Papegøien.
2*
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rende Andreas Remsnider (Sadelmager) 80 Rdl., Hand
skemager Johan Thomsen 240 Rdl.
Slotsgades Navn var før Antvorskov Klosters
Ombygning til kgl. Slot „Kalstedgade“ .
Hjørneejendommen, Matr. Nr. 119, tilhørte Mathias
Andersen Eg 1320 Rdl.
Niels Sørensen Stub*), Matr. Nr. 120 a b (Postgaarden); her afbrændte ialt 60 Fag. Den opbyg
gedes igen som 2 Gaarde, den vestlige Del 31 Fag
og den østre 16 Fag, 1810 Rdl.
Johan Christoffer Ostermeyer, Matr. Nr. 121, 122
og 123 var det saakaldte Hamborgerværtshus, hvor
Posterne tog ind, 40 Fag, 1800 Rdl. Hjørneejendom
men, Matr. Nr. 124, tilhørte Pastor Ørsted, som byt
tede méd Ostermeyer, saa Ørsted fik en Byggeplads
paa Slotsgade. Ostermeyér fik saaledes til Hjørne
stedets Opførelse 320 Rdl. Paa Fruegade brændte
Niels Sørensen Stubs Hus, nu Barchagers, 120 Rdl.,
Raadmand Peter Jensens Hjørnested, Matr. Nr. 128,
135 Rdl., Vilhelm Planteur fik 120 Rdl., hans Hus laa
paa den østre Side af Fruegade, syd for Frue Kirkegaard, og nord for Vognmand Søren Hermandsen ;
denne sidste fik 510 Rdl., men vilde imidlertid ikke
bygge her, da det laa for afsides, men paa en Byen
tilhørende Plads paa Smedegade, som laa øde imel
lem Peder Hattemagers og Farver Stenholms Huse,
altsaa paa nuværende Matr. Nr. 272, nu tilhørende
Skomager Bentzen.
Naar Ilden standsede her, var det af Mangel paa
Næring, thi der fandtes ikke flere Huse.
*) Niels Sørensen Stub, priviligeret Herberger, blev begravet i
sin arvelige Begravelse (i St. Michels Kirke) under Ligstenen i
Gangen mellem den aabne Begravelse og Koret, 1767, 67 Aar gi.
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Den 16. Oktober 1741 køber Ostermeyer Vilhelm
Rolaf Planteurs afbrændte Plads og 1741 fik Byen
Raadighed over Søren Hermandsens Plads.
Ifølge en Forordning af 28. Januar 1682 kunde
man til Bebyggelse af de mange øde Byggepladser
faa Hjælp af Kongen, enten at man fik kontante
Laan fra 20—30 Rdl. pr. Qadefag og i Reglen 10
Rdl. til Udhuse, eller Hjælpen, som foran nævnt,
kunde bestaa i at man fritoges for Skatter nogle Aar.
I Aaret 1765 ydede Staten til afbrændte Bygninger i
Danmark og Norge 65,101 Rdl.
Paa Skovsøgade afbrændte fra Strædet op til GI.
Torvs Hjørne paa nordre Side Ejendommens 13 øst
lige Fag tilhørende Provst Cardorf, som efter Branden
solgte til Købmand Jens Pedersen; denne fik til Bygge
hjælp 880 Rdl.
Hjørnestedet paa østre Side af Strædet (som nu
tilhører Maler Lund), Matr. Nr. 284 og 285, dengang
1, nu 2 Ejendomme, tilhørte Købmd. Hans Ostenfeld
Kaad, tog Skade for 50 Rdl. Bager Bentzen, Matr.
Nr. 261, betegnes 1731, 7 Fag Hus beliggende imel
lem „mørke Rist“ paa den ene Side og Rectors
Gaard paa den anden Side (Høyers Gaard, Matr. Nr.
262) 280 Rdl.
Naboeiendommen paa vestre Side af „mørke Rist“
(et lille Stræde) tilhørte Musikanter og Raadmand
Samuel Jahn, Matr. Nr. 260, GI. Torv, forhen Jan
sens Ejendom, 480 Rdl.
Købmd. Diderik Lundager, Matr. Nr. 259, GI. Torv
(tilhører nu Wellejus) ; han skal tillige bebygge Raadstuens Grund bag Kirkegaarden, og haves ikke noget
imod, at han jo bemeldte Plads paa Kirkegaarden,
Raadstuegrunden, tilskødes, dog at han ikke bygger
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til Kirkegaarden, men maa han indhegne sin Grund
forsvarlig med Plankeværk, som han og senere Ejere,
uden Byens og Kirkens Tilskud, alle Tider holde i
forsvarlig Stand.
Kan ellers Magistraten ved denne Ledighed se
anordnet, at han paa slig Grund indsetter og holder
vedlige forsvarlig Gemme til Byens Sprøiter og Brand
redskaber, saaledes at de fra Gaden af kan faaes til
alle Tider derfra, dertil kan være Indgang; i Byg
ningshjælp 570 Rdl.
Om dette omtalte Sprøjtehus blev bygget vides
ikke, men da Raadstuen 1761 assureres, findes Sprøjte
huset i den østre Ende af Raadstuen. og den omtalte
Raadstue- og Kirkegrund er bleven ved Diderik Lund
agers Gaard, idet Gaardens Sidehus er bygget tæt
op mod Boghandler Andersens Ejendom, Raadstuegrunden, hvor Plankeværket skulde sættes mod Kirkegaarden, har en senere Ejer, Wellejus, opført et Bag
hus, og ved den Lejlighed blev der opgravet en
Mængde Menneskeben, men saa godt som alle Ejen
dommene, der ligger omkring St. Mikkels Kirke, har
ved forskellige Lejligheder indtaget Stykker af Kirkegaarden *).
Købmand Andreas Hansen, som 1783
ejede Gaarden, betalte foruden Skat af denne tillige
Skat af Raadhusets Baggaard.
Provst Cardorf (nu Jens Petersen) fik i yderlig
Erstatning for den Del af Ejendommen, som laa
overfor Bager Bentzen paa daværende Smedegade,
127 Rdl.
') Mellem Raadstuen og Dørges Gaard, i 1740 tilhørende Ca
pelian Hans Kiep, laa Kirkestien med Kirkerist. Denne Sti
eller Stræde hed tidligere .Magie Loge Stræde“.
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I Resolutionen fandtes en Bemærkning om, hvor
ledes man skulde bygge, og som Forbillede henviste
man til Stubs, Hausbilds og Apotheker Verligs Qaarde,
der er afbildede foran, altsaa skulde man jo formode,
at disse Ejendomme var færdige, da Resolutionen
blev udstedt den 28. Oktober 1740, men Stubs Gaard
var først rejst den 11. November 1741, men Tegning
har vel foreligget.
Denne store Brand har saavidt det kan skønnes
ikke i nogen væsentlig Grad forandret Gadernes Ret
ning. Det kan være, at Rosengade har undergaaet
en mindre Forandring, men da Byens Grundplaner
fra den Tid ere meget unøjagtige, udviser disse ikke
noget som kan oplyse om Byens Topografi.
Det var først efter 1867, da Raadstuen og Dørges
Gaarde blev nedbrudte, at Gaden fik det Udseende
og den Bredde den nu har.
1772, Natten mellem den 27. og 28.,
opstod der Ild paa Skovsøgade hos Pottemager Knud
Nielsen, som boede i Købm. Hans Ostenfeld Kaads
Ejendom paa det østre Hjørne af Skovsøgade og
Skidenstræde, tidligere Clokkerstræde.
Huset ned
brændte tilligemed Johannes Jensens, Jens Jensens,
Drejer Jacob Mortensens, Skræder Peter Strandes,
Murersvend Hans Jørgensens og Madam Stubs. Det
bemærkes, at Ostenfelds Hus nu er 2 Ejendomme,
og at Jens Jensens og Drejer Mortensens nu tilhører
Postfuldmægtig Nyeborg. Paa den modsatte Side af
Gaden afbrændte 2 Ejendomme, begge tilhørende
Amtmand og Conferensraad Løvenørn. Assurance
summen for disse Ejendomme androg ialt 1688 Rdl.
Forhøret holdtes den 29. April, og her mødte Brand
vægter Søren Lange Friis og Sprøjtemester Ole Clau-
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sen og forklarede: at Natten mellem 27. og 28. d.
M. Kl. 212 blev Friis advaret af Michel Bendsen, at
der var Ild i Ostenfeldts Hus paa Skovsøgade. Friis
begav sig straks hen til Sprøjtehuset, men Sprøjte
mester Ole Clausen havde da taget de 2 Sprøjter,
hvorfor Friis tog den største, som var tilbage.
Da
han kom til Brandstedet, havde Ilden fat i Sidehusets
Tag og havde naaet Gavlen ; da denne tildels var af
Brædder, bredte Ilden sig hurtig, og da Vinden bar
mod Øst ad Lille Antvorskov til, saa stod alle Hu
sene, som kom indenfor Ildens Rækkevidde, snart i
Brand saa det var umuligt for Brandmandskabet at
blive Herre over Ilden. Det eneste, som var at gøre,
var at søge at redde Lille Antvorskov og Købmand
Cabels Ejendom, Matr. Nr. 263, og disse Ejendomme
lykkedes det ogsaa at redde.
Sprøjtemester Ole Clausen forklarede, at han blev
vækket, da Vægteren gjorde Anskrig. Den 30. April
mødte Lieutenant Rolfsen og meddelte, at General
major Lesner havde nægtet at lade 2 Ryttere møde
som Vidner, uden at skriftlig Begæring forelaa.
Ostenfeld Kaad mødte og forklarede, at han om
Natten Kl. 2* 2 var bleven vækket af Hans Hellesens
Hustru, som havde banket stærkt paa hans Vindue
og meddelte, at der var Ild i hans Hus paa Skovsø
gade. Ostenfeld mente, at Ilden var paasat.
1774, den 29. Oktober, blev Bredegade hjemsøgt
af en større Ildsvaade, hvorved afbrændte 25 Huse
tilhørende følgende Ejere: Matr. Nr. 113 var den
gang 2 Ejendomme og tilhørte Vognmand Ole Lar
sen, Pottemager Christen Sørensen, Angers Bach,
Skomager Angels, Fru Tønsberg, Skræder Carl An
dreas Romel, Procurator Lund, Ib Hansen, Regi-
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mentfeltskærer Reisigers 2 Huse, Pottemager Jens
Willumsen, Hans Ostenfeld Kaads Hus ; her i dette
yderste Hus paa Gadens Sydside boede Acsiseboden
med flere tilleje.
Paa Gadens Nordside fra Porten brændte følgende
Huse : Anders Leitzs 2 Huse, Bierregaards, Niels
Hansen Stubs, Skomager Niels Michelsens, Cammerraad Anthony Smidts 2 Huse, (øde Plads), Anders
Leitzs, Snedker Barts, Øilers, Rasmus Nyborgs. Her
brændte saaledes alle Husene paa søndre Side af
Gaden fra Matr. Nr. 13, dette inklusive, til Porten
og paa nordre Side fra Porten til Matr. Nr. 33, saa
at der kun levnedes de 2 sidste vest for Herrestræde.
Alle disse Huse var assureret for 10,830 Rdl.
1775, den 22. Oktober, brændte følgende Huse
paa Slotsgade, ialt 10, nemlig: Forvalter Foghs,
Landsbytorp (Store Frederikslund) paa Hjørnet af
Hestemøllestrædet og Slotsgade, kaldet „Børsen“ .
Matr. Nr. 111, 112, Parykmager Hassing, Michel Ras
mussen, Major Offenberg, Anders Knudsen, Sadel
mager Niels Petersens 2 Huse, nu Matr. Nr. 106, og
Jørg. Langeboes Hus. Paa den modsatteSide af Gaden
mod Syd brændte Cammerraad Anthony Smidts og
Anders Cabels Hus, førstnævnte Borgmester og Apo
theker, sidstnævnte Købmand, samt Rebslager Jørgen
Boemands Hus, henholdsvis Matr. Nr. 84 og 82, alle
disse Huse var forsikrede for 3180 Rdl.
1779 afbrændte Hjulmand Anders Nielsens Hus
paa Stenstuegade, forsikret for 100 Rdl.
1786, den 29. Juni, afbrændte følgende Huse paa
Bredegade. Fra det nordre Hjørne af Bredegade og
Herrestræde, Matr. Nr. 37, Morten Zeftins Enkes, Ma
ler Ernst, Frederik Blöes, Bødker Jens Olsens, Bager
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Jens Harders, Vognmand Eskild Jespersens 2 Huse,
Værtshusholder Hans Fischers, Galanterikræmmer,
Gørtler Hans Jørgensens, Clokker Johan Christoffer
Lunds, Johan Frederik Bjerregaards, Albert Berlis,
Snedker Ole Clausens og Bager Christen Rantzaus,
som alle var forsikrede for 7,640 Rdl.
Da Vinden var vestligtog flere Eiendomme Skade,*)
Apotheker Jacobæus, som var Nabo til Bager Rant
zau, mistede 2 Baghuse, Købmand Hjorteberg, Nabo
til Apothekeren, mistede et Baghus, ligesom Baghu
sene paa 2 Eiendomme paa Rosengade led en Del
Skade.
1800, Natten mellem 12. og 13. August, brændte
følgende Eiendomme paa Løvegade, fra Herrestrædes
vestlige Hjørne Pottemager Poul Bangs 2 Huse, St.
Mikkels Leiegaard, Hans Christensens Hus, Acsiseboden, og paa nordre Side tæt ved Porten Procura
tor Waarsøes Eiendom, disse Huse var forsikrede for
3,720 Rdl.
1801 afbrændte de 2 Huse nærmest St. Peders
Kirke paa det vestlige Hjørne af Herrestrædet, Hu
sene var forsikrede for 1,040 Rdl.
1804 overgik der atter Byen en større lldsvaade.
Ilden opstod i Baglængen til St. Mikkels Præstegaard
paa Løvegade Kl. 1 om Eftermiddagen, i Midten af
Længen, og da Taget var belagt med Straa greb Il
den saa hæftig fat, at Nabobygningen hurtig blev
omspændt af Luerne, dog led Forhuset, som Aaret
før var nyopført, kun i Forhold til Brandens Omfang
ringe Skade.
*)

Den Eiendom, som nu ligger tæt Vest for Apotheket, har tidli
gere hørt til dette, men da laa paa Pladsen en lang Staldlænge.
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Branddirektør Snedker P. Corfitzen forklarer føl
gende:
At Lørdag den 22. September opkom en ulykkelig
Ildebrand, som tog sin Begyndelse enten i Avlsbru
ger Jacob Bentzens eller Pastor Fuglsangs Baghuse,
som var sammenbyggede og begge med Straatag, da
det blæste med en stærk nordvestlig Vind, saa tog
Ilden hurtig fat i alle under Vinden værende Huse.
Paa Løvegade brændte følgende Matrikuls-Numre
tilhørende : 290 Pottemager Christen Sørensen, 289
Avlsbruger Jacob Bentzen, 287 Hjørnestedet Kaabersmed Gotlib Hausbild, paa den søndre Side, 338
Sadelmager Ernst Heinrich, 237 Glarmester Hans Lar
sen, 336 Skomager Hans Steffensen, 335 var den Gang
3 Eiendomme, deraf brændte de 2 henholdsvis Dagleier Jens Hansens og Købmand Rasmus Sørensens.
Paa Rosengade fra Stenstuegade brændte følgende
Matrikuls-Numre, tilhørende: 341 Snedker Christen
Lund, 340 Sadelmager Corel, 339 a Dagleier Peter
Jensen, 339 Karetmager Christen Ussing.
Paa Tomten af Karetmager Ussings Hus, som
Kommunen købte 3. Juni 1805, opførte denne i
Aarene 1807—08 et Fattighus, Bygmesteren var
Hans Abelin Schou. Paa den østlige Side af Gaden,
255 Handelsmand Schyt, 246 Sveitceren, Silkebaandsvæveren Adam Thoman, den Gaard var meget stor,
omfattede 5 Længer, ialt 75 Fag med Facade til 3
Sider, det havde været en større Avlsgaard, den fort
sattes fra og med nuværende 246 til langt ned paa
den nuværende Sveitserplads, den tilhørte i mange
Aar Avlsbruger, Brygger og Vognmand Peter Beyer
holm (hvis Efterkommere nu lever i Lindebjerg) efter
hvem Tomten i flere Aar kaldes „Beyerholms Plads“ ,
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og her er denne Mærkelighed, at Boghandler Ander
sen af denne Plads betaler i Jordskyld til St. Mikkels
Kirke 6 Skilling, fordi han er Ejer af Matr. Nr. 258,
hvorpaa Raadstuen har staaet, og at Kommunen har
betalt Jordskyld af disse 2 Ejendomme saaledes: af
Raadhuset 1 Rdl. 1 Mark og 8 Sk., af Beyerholms
Plads 6 Sk. — 1 Rdl. 1 Mark og 14 Sk.
Den 3. Juli 1804 købte Kommunen af Adam Thoman hele Brandtomten af hans Ejendom; her over
lagdes det Stykke af Nygade, som ligger Syd for
Svejtserpladsen. Navnet „Svejtserpladsen“ nævnes
første Gang i den vestsjællandske Avis 1821. Den
Byggeplads, hvor nu Ejendommen Matr. Nr. 246 er
opført, blev i mange Aar udbudt til Salg, men ingen
vilde købe den, men i Aaret 1833 blev den gratis
overladt Procurator Axel Qraa Rye, med Forpligtelse
til straks at bebygge den, og Aaret efter var Byg
ningen opført.
Latinskolen led kun ringe Skade, idet kun en lille
Udbygning ved nordre Gavl blev ødelagt.
I Bøddelstræde,*) hvis ældste Navn er Vinpibe
stræde,**) brændte Guldsmed Ludvig Gabriel Domorys Hus, Matr. Nr. 247.
Paa Kirkegaarden brændte Politibetjent Thorsens
og Dagleier Johan Larsens Huse, disse 2 Huse laa
hvor nu Nyhus’ Baggaard støder op til Matr. Nr. 247.
Fra disse sidstnævnte 3 Huse, Baghuse og Ha
ver bredte Ilden sig til Haverne og Baghusene, som
•)

Navnet Bøddelstræde efter Skarpretteren Jacob Lang Bøel,
sotn blev ansat den 26. Juli 1692.
♦*) Navnet Vinpibestræde efter Daniel Weinholdt, som boede
i Matr. Nr. 215, han var Apotheker, Vinhandler og havde
Urtebod. Hans Bevilling er fra 2. Maj 1641.
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laa hvor Nytorv nu er. Paa den vestlige Side af
den daværende Smedegade ud for det nuværende Ny
torv laa en Række Huse, men disse laa i Flugt med
Bager Høyers Ejendom, Matr. Nr. 262, og Købmand
Wilken Jensens Ejendom, Matr. Nr. 215, saaledes at
dette Stykke af Smedegade var meget smalt.
Fra Fisketorvets Hjørne brændte følgende Huse,
men da Byggepladserne dels er forrykkede og ind
tagne, kan de ny Matrikuls-Numre ikke anføres: Reb
slager Mathias Jørgensen, Qørtler Børge Henriksen,
Bogbinder Arboe, Sadelmager Madsens 3 Huse, Værts
husholder Jørgen Nyborg, Gørtler Mathias Grønning,
Slagter Salomon Isak. Matr. Nr. 215, tilhørende Ba
ger Morten Kock, brændte ikke, men led en Del Skade.
Paa den østlige Side af Gaden brændte følgende
Matrikuls Numre: 270 Farver Stolpe, 269 Guldsmed
Frantz Bruun, 268 Drejer Løvstrøm, 267 Skomager
Corfitzen, 266 fhv. Forvalter nu Bager Mathias Poul
sen, 265a Skræder Peter Strande, 265b Spækhøker
Lars Brink, 264 Købmand og Kirkeværge Johan Got
fred Rauther, som da var 2 Ejendomme.
Paa Ridebanen ved Skolegade brændte et lille
Hus, som tilhørte Vogmnandslauget. Her havde tid
ligere været Byens Smedie for Rytterne, som laa i Sla
gelse. Pladsen blev efter Branden tilkøbt nuværende
Fabrikant Langes Ejendom og indlemmet i Haven.
Ved at læse et enkelt Forhør faar man et Begreb
om, hvor hurtigt Ilden kunde gribe om sig. I For
høret den 27. September forklarede 36. Deponent, for
rige Forpagter Poulsen (Ejer af 266), „at han ej vid
ste Aarsagen eller Begyndelsen til Ildebranden ; men
da han kom kørende hjem fra Landet, saa han, at
hans Genbos, Rebslager Jørgensens Hus, at staa i
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Brand, og i et Øjeblik havde den angrebet hans og
Naboes Qaarde, saa at de næppe kunde redde deres
Børns Liv.
Hans Gaard var rent afbrændt, og af
Indboet havde de faaet reddet ubetydelig. Aftraadt.“
Man kan af dette Forhør forstaa, at naar For
holdene var saa vanskelige ved en Ildebrand, som
opkom ved Dagen og særlig ved dette Tidspunkt,
hvor de fleste var ved at spise til Middag og altsaa
var hjemme, hvorledes maa det saa ikke have været,
naar Ilden opkom om Natten paa en Tid, hvor Straatagene var mere almindelige end i Aaret 1804.
For sidstnævnte Hus Vedkommende var Forhol
dene endda særlige gode, idet Huset var opført 1782
i Bindingsværk med Murtavl og Mansardtag og i
det hele solidt bygget uden Straatag af en Tømrer
mester Bonier.
Forsikringssummen for disse helt afbrændte Ejen
domme var 23,355 Rdl.
Skade ved Branden tog følgende Ejendomme :
Latinskolen og Bager Kocks (er tidligere nævnt),
Baghusene i Matr.-Nr. 214, 213, 212 og 273, alle paa
Smedegade.
Pastor Fuglsangs Baghuse, Købmand Andreas
Hansens, 263, samt Gæstgiver Bangs „ Postgaarden ",
Conrector Borchs, 262, Høyers.
Alle Matrikulnumrene er de nuværende. I 1761
var der kun to 2-Etages Huse og af grundmurede
Bygninger kun nogle faa Stykker.
Assurancen blev først indført i Slagelse 1761, men
man har næppe udbetalt Forsikringen før 1771, hvad
jo ogsaa har været heldigt, da ingen Ildsvaade af
Betydning indtraf før 1772, og Løsøreforsikring havdes
heller ikke, saa man kan forstaa, at enten maatte

Slagelse Ildebrands Historie.

135

Staten træde til, eller, som det skete ved Branden
1804, en Kommission blev nedsat for at hjælpe de
Brandlidte; men det maa vel nærmest have været af
Hensyn til Løsøret, idet Ejendommene jo var forsik
rede; men Forsikringssummen har næppe slaaet til
ved Opførelsen af de nye Ejendomme.
Der var ogsaa en anden Maade at hjælpe de
Brandlidte paa, idet de paagældende fik af Øvrig
heden, den verdslige eller gejstlige, udstedt et saakaldet Brandstødsbrev, som gav Tilladelse til at søge
gode Menneskers Bistand.
Kommissionen, som nedsattes, bestod af følgende
Medlemmer: Amtmand for Sorø Amt, P. C. v. Stemann, Pastor N. S. Fuglsang, Pastor Bastholm, Se
kretær, Assessor Mantix, Cancelliraad og Borgmester
Rasmus Langeland Bagger, Byskriver Erik Christen
sen, Pastor Rasmus Kjærulff, Løppelmand, Sadelmager
Rutkier, Carlsen, Corfitzen. Stemann havde meddelt
Kronprindsen en Fortegnelse over Skaden, hvorefter
sidstnævnte tilstillede Kommissionen et Beløb.
Den
samlede Sum, som indkom, var 9769 Rdl. 11 Skilling,
som uddeltes til Ejere, Lejere og disses Folk, dog
med Undtagelse af følgende, som frabad sig Hjælpen :
Hr. Ritmester Holm, Farverenken Madam Stolpe og
Søn, Lieutenant Stolpe, Hr. Koch, Assessor Mantix,
Hr. Pastor Fuglsang, Hr. Eriksen, Hr. Sørensen, alle
i Slagelse, Hr. Ernst Heinrich paa Antvorskov og
Hr. Jensen i Roskilde.
Understøttelsen var ogsaa
beregnet for Næringstab.
Da den største Del af de Brandlidte ikke havde
Øvelse til selv enten ordentlig at kunne opsætte deres
Tanker eller føre dem i Pennen, blev der af Com-
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missionen ansat en Skriver paa dens Regning, til
hvem enhver frit kunde henvende sig.
Indkommen.......................................

9769 Rdl. 11 Sk.

Til de brandlidte blev udbetalt . . . 9461 Rdl.
Til Skriveren ...................................
20 „
13 „
Raadstuetjeneren og Politibetjenten
Til Hvergarns Klæder til 22 Lære
drenge og fattige B ø rn ..............
39 .
Til Svejtser Thoman og Ussing ex
50 „
tra 40 og 10.................................
4 „
Til Trykkerløn og Bekendtgørelser.
Til Porto, Protokol, Afskrivning og
32 H
Papir m. m....................................
Til Fordeling til de mest trængende
Til Bestridelse af Slutregnskabet..

00 Sk.
00 „
00 „
6

„

00
oo

„
„

5 „
9619 Rdl. 11 Sk.
140 „ oo „
10 » oo „
9769 „ 11 „

Den 3. Juli 1805 køber Kommunen Brandtomterne
paa den vestlige Side af Smedegade, samt et Vænge
ved Bøddelstræde tilhørende Bager Morten Kock, herpaa anlagdes saa det nye Torv og nogle af de brand
lidte anvistes saa Byggepladser omkring dette, men
Bøddelstræde forsvandt tildels, idet kun en lille Rest
ved Smedegade blev tilbage, samt den vestlige Ende
af Strædet, som nu kom til at hedde Nygade. Et
andet lille Stræde forsvandt ved samme Lejlighed,
nemlig Kirkestræde, ogsaa kaldet Lindestræde, som
gik vest om Latinskolen og udmundede i Bøddel
stræde vest for Fru Henningsens Ejendom Matr. Nr.
247.
Resultatet var saaledes, at vi ved Branden 1804
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fik et nyt Torv og en Plads, som først brugtes som
Øvelsesplads for Rytterregimentet, senere dels som
Oplagsplads og ved Markedsdagene havde Dansetel
tet og Gøglerne deres Stade her, nu er Svejtserplad
sen Byens smukkeste Plads.
Lille Fruegade eller Strædet, som det i daglig
Tale kaldtes, havde før Branden en lidt anden Ret
ning, det gik bag om Realskolen og udmundede ved
Købmand Hans Petersens, nu Købmand Fasses Bag
hus nord for Realskolen.
Spørger man nu, om Byens Huse efter disse Brande
vandt i Udseende, saa maa Svaret blive nej desværre
ikke videre, thi dels var den største Del af Befolk
ningen fattige, de havde kun fra Haand til Mund, dels
var det absolut nødvendigt at faa Tag over Hovedet saa
hurtig som muligt, selv om Sansen for bedre Bygge
sæt, som det nu hedder, havde været tilstede, saa
forbød det sig selv paa Grund af manglende Kapital,
det var ejheller saa let at laane Penge som nu. Sla
gelse Hospital laante ganske vist Penge i Ejendomme,
men det var mest Private man maatte henvende sig
til, for at faa en Prioritet i sin Ejendom; derimod ser
man, at Straatagene efterhaanden forsvinder, det sid
ste Straatag forsvandt i Aaret 1828, men endnu i
Aaret 1919 kan man paa Stenstuegade se et Hus
med Bræddegavl.
Det er kun meget faa Huse, der er tilbage af det
gamle Slagelse, de offentlige Bygninger fraregnede;
paa Bredegade findes ingen, de eneste Huse, som
ikke er brændt, er Huset tæt vest for Hospitalet, men
det er ombygget, samt den saakaldte Lerches Gaard,
Matr. Nr. 9, den er ombygget henholdsvis 1776 og

1815.
3
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Rosengade, Ql. Torv, Skovsøgade, Fruegade og
Smedegade indtil hvor nu Smedegade begynder ved
Matr. Nr. 215 er alle brændte, Høyers undtaget, Matr.
Nr. 262, Slotsgade indtil Hestemøllestrædet paa den
vestlige Side, paa den modsatte Side til udfor Ride
huset, foruden et Par Huse øst for samme.
Stenstuegade og Løvegade, som er den vestlige
Del af Byen, kan der ikke være meget tilbage af,
naar der i 1652 brændte 120 Huse og Qaarde. Den
Del af Byen, som har været mest forskaanet for Ilde
brand, er den Del af Smedegade fra Nytorv til Por
ten udefter, i alt Fald finder man ikke i nogen Be
retning Tale om nogen større Ildsvaade, kun at der
1693 brændte 9 Huse.*) Og naar der paa Bjergbygade
er brændt 36 Gaarde og Huse, er det udelukket, at
her er levnet nogle gamle Bygninger. Acsiseboden
er først opført 1783.
Byens Brandvæsen har naturligvis været meget
mangelfuldt, for selv om der, som det viser sig ved
Branden ved Skovsøgade, har været 3 Sprøjter, saa
har de næppe været store, naar Brandvægter Søren
Friis alene kunde løbe med den største. Og selv
om der, som ved Branden 1804, kom Sprøjter fra
Sorø, Frederikslund, Kragerup, Antvorskov, Nordrup,
Solbjerg og Løvegaard, saa har det ikke kunnet hjælpe
stort; dels paa Grund af Bygningernes brandfarlige
Materiale og, som det væsentligste, Vandmangel, idet
Slagelse altid har været fattig paa Vand. Ganske
vist havde man Branddammene, men Vandet derfra
skulde hentes i smaa Vandtønder paa Træsluffer og
det tog Tid, og Tønderne indeholdt ikke meget Vand,
*)

De 9 Huse, sum brændte paa Smedegade d. 3. Mai 1693 laa
øst for Bøddelstræde.
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dels spildtes endel undervejs og Tønderne var ikke
større, end at 2 Mand med Lethed kunde bære en
fyldt Tønde.
Hvor sparsomt Vand der var tilstede
forstaar man af et lille Skrift fra 1799, hvor der cr
Tale om nogle Fiskedamme i Slagelse Byskov, og
hvor det nævnes, at man her i ulykkelige Tilfælde
kunde have Vand (her menes i Ildebrandstilfælde),
men hele Byen kunde let være brændt, inden Vandet
blev bragt tilstede.
Antallet af brændte Ejendomme :
Fra Aaret 1652......... 120 Ejend.,
—
1693 (9)1
—
1694 (9 )j 18
—
—
1669
36
—
fra 1735 og 1804..........153
—_
ialt
327 Ejend.
Regner man Hjælpen i 1735 og 1740 lig Værdien
af Husene, 20,090 Rdl., og hertil lægger Forsikrings
summerne fra 1772 til 1804, 52,536 Rdl., saa vil Vær
dien af Husene blive 72,626 Rdl.
Husenes Antal i 1761 var 253, Forsikringssummen
for disse var 1761 164,976 Rdl.
Antallet og Beliggenheden af Husene fra Bran
dene 1515, 1530 og 1549 lader sig ikke oplyse,
ligesom jeg ikke har medtaget smaa Brandskader.
Til Slut nogle spredte Tilfælde af Brande efter
1804.
Natten mellem den 24. og 25. November 1805 over
gik der Postgaarden en større Ildsvaade, dog ikke mere
end at den kunde restaureres.
1805 brændte Løve
gades Stubmølle. 20. Marts 1808 brændte den tid
ligere Raadhusgaard, Matr.-Nr. 124, paa Hjørnet af
3*
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Slotsgade og Bredegade, da tilhørende Kæmner Boldt.
27. Februar 1857 brændte Bjergbygades Stubmølle,
12. April 1857 Smedegades Stubmølle, 27. April 1863
GI. Bredegades Stubmølle, 4. Juni 1863 Mariendals
hollandske Mølle. Den 5. Maj 1860 brændte Smed
Sørensens 2 Huse, 16a og 16b paa Bredegade, den
19. Juli 1863 brændte St. Hamborg Nr. 12, 1865 Be
rider Jensens 2 Huse paa Slotsgade 88 og 89, den
19. Januar 1863 Bundtmager Hansens 51 og 52,
Købm. Th. Lauritzens 53 og Uhrmager Holsts 54 paa
GI. Torv. 1838 Rosenkildes Fødested Slotsgade 78.
Ladegaarden uden for Slotsporten brændte 25. Juli
1878. Savværket paa Fruegade Nr. 209 brændte 1882,
Købmand Christensens Gaard paa Smedegade brændte
først i 1880erne, Købmand Hornungs Gaard paa
Svejtserpladsen omkring 1874, Nr. 287a Garvergaarden brændte Nytaarsnat 1891,*) her forefaldt en Epi
sode, som for den paagældende det gik ud over var
meget ubehagelig, og let kunde have faaet alvorlige
Følger. Som ved alle Ildsvaader indenfor Bygrændsen, havde Slagelse Politikorps det Hverv at paase
Ordenen paa Brandstedet. Korpsets Chef, som ogsaa
var tilstede, var netop inde i Gaarden, da en Del
Stude, som man havde faaet ud, foer hen ad en Vej
imellem Husene og løb lige mod Chefen; denne der
vilde træde tilbage traadte derved ud i en dyb Grøft,
som var fyldt med Aile, han sank i til Halsen, saa
*)

Numre paa Ejendomme kendtes ikke, man betegnede Be
liggenheden med sine Naboers Navne, det var først efter
1761 at man fik Brandforsikringsnumre, men de vekslede
hver 10 Aar eftersom der i Mellemtiden enten var opbyg
get eller nedbrudt et Hus i Gaden, først fra Aaret 1800
bliver Numrene faste.
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at de tilstedeværende maatte hjælpe ham op, det var
saa uheldigt at han kom lige fra Selskab.*) Jeg
mødte ham da jeg gik ud til Garvergaarden, da jeg
kunde se der var noget i Vejen, spørger jeg, hvad der
er sket, men fik kun til Svar: „Rør mig ikke!“ Naa,
Lugten skulde nok holde én paa Afstand, heldigvis
var det kun Klæderne der havde Mén af det ildelug
tende Bad.
Nu for Tiden er Brandfaren heldigvis ikke saa
stor mere, thi Husene er næsten alle grundmurede
med Brandgavle. Byen har et godt Brandkorps, man
behøver kun at trykke paa Knapperne, straks møder
Mandskabet med Slangerne, Vandværket forhøjer
Trykket, og Chefen kan sætte alle i Arbejde Qg alt
dette kan ske uden Borgerne i Almindelighed har
nogen Anelse om Ildebranden, før man læser det i
Avisen. Er det i Nærheden af ens Bopæl, saa føler
man blot paa Væggen, er den ikke varm, saa sover
man rolig videre i Tillid til at vort Brandkorps nok
skal vække os i rette Tid; Klemtningens, Trommens
og Pibens Tid er forbi.

P. Arnskov.

Kilderne til denne Artikkel ere følgende : Slagelse Skøde- og
Brandprotokoller, Brandforsikringsprotokollerne, Raadstue- og Forliørsprotokollerne, den Vestsjællandske Avis og kgl. Breve.
Efterskrift:

1748 brændte 6 Leievaaninger ved Bjergbygades
Ports østre Side, tilhørende Borgmester Lassen.

*) Chefen var i Selskabsdragt, havde han været i fuld Uni
form, havde Studene nok gaaet uden om.

HYLLINGE OG OMEGN I FOR
HISTORISK TID.
(N. C. Nielsen).

anmark var i Stenalderen dækket med Ege
skov ; men Egene stod spredt med de vældige
Kroner hvælvede over tæt sammenfiltret Un
derskov af Hassel, Tjørn m. m., og inde i Skovtyk
ningen holdt de vilde Dyr til.
Dog kunde der hist
og her langs Aaerne og Søerne være aabne græs
klædte Strækninger, frodige Engdrag, der ligesom laa
og ventede paa, at Husdyrflokke skulde tage dem i
Brug.
Ind gennem Skovlandet var Aaerne de eneste
naturlige Færdselsveje, og mange af disse Aaløb var
dengang mere vandrige end nu, fordi Landet Nord
for en Linie fra Nissum Fjord Syd om Nyborg til
Vestmøen laa lavere end i nyere Tid.
Her i Sydvestsjælland laa Landet under denne Stenaldersænk
ning maaske 1V2 a 2 m lavere end i vore Dage, nok
til, at mange af Nutidens Enge, Moser og andre
lavtliggende Steder maa have været Søer, og til, at
Vandløbene baade var dybere og bredere, saa det
blev muligt paa Baade at færdes langt omkring i
Landets Indre. Først hen i Broncealderen, efter 2
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à 3000 Aars Forløb, var den nævnte Del af Landet
hævet til dens nuværende Højde over Havet; men
paa Grund af Skovrigdommen og daarlige Afløbs
forhold var der selv da meget mere vandrigt end nu.
Da nu Danmarks Befolkning i Stenalderens sidste
Tidsrum, den yngre Stenalder, efterhaanden ombyttede
Livet som Samlere, Fiskere og Jægere ude ved Ky
sterne med Livet som Hyrder inde i Landet, har man
selvfølgelig mest holdt sig til de mere aabne Steder,
de græsklædte Strækninger langs Søerne og Aaerne,
hvor man til en Tid uden at have faste Bopladser
rejste med Husdyrene fra Græsgang til Græsgang
(fra „Løse“ til „Løse“ ). Om Sommeren kunde Køerne fraadse i Engenes frodige Græs, medens Faar
og Geder snarere holdt til paa højere liggende mere
tørre Steder, og Svinene levede højt af Agern inde
i Skovene. Men om Vinteren kunde det maaske nok
ofte være vanskeligt at holde Husdyrbestanden oppe
ved det om Sommeren indsamlede Foder.
Lidt efter lidt kommer visse vildtvoksende Plan
ters Frø til at spille en stedse større Rolle som Næ
ringsmiddel for den Tids Mennesker, og man faar
om Sommeren mere og mere travlt med at indsamle
Frøene af disse Planter: Hirse, Hvede og Byg, og
Tid efter anden finder man paa at fremtvinge mere
ved paa visse Steder at gøre disse nyttige Planter
eneraadende. Man rydder en Plads for anden Plante
vækst og for Sten, helst paa Steder, hvor Jorden er
let at arbejde i, og saa saar man Frøkornene i den
tilberedte Jord. Man har begyndt paa en ny Nærings
vej : Landbruget.
Men medens Hyrdelivet kræver
en stadig Omflakken, binder Landbruget Folk til be
stemte Steder, og med det frembrydende Landbrug
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følger derfor efterhaanden faste Bopladser omkring
i Landets Indre.

En saadan Boplads fra den yngre Stenalder er
der fundet Spor af ved Hyllinge, lidt Vest for Byen
ved Enghaven, der under Stenaldersænkningen maa
have været en Sø med et temmelig vandrigt Afløb
til Saltø Aa.
Banen fra Næstved til Slagelse gaar
nu hen over de Steder, hvor i forhistoriske Tider
lerklinede Hytter maa have ligget ved den lille Søs
Bredder i Ly af store vilde Skove, og hvor Menne
sker gennem Aarhundreder færdedes, Slægt efter
Slægt i Strid og Stræb, for saadan noget som c.
5000 Aar siden. Saadanne Stenalderbopladser vil
man sikkert efterhaanden kunne finde Spor af flere
Steder her paa Egnen, særlig paa letmuldede Skraaninger og Flader langs Aaløbene og Mosedragene,
f. Eks. langs Susaaen, Saltø Aa, Harrested Aa, om
kring Lungen ved Tornemark og Mosen ved Bisserup
og Bjørnebæk. Stenaldergravene kan i enkelte T il
fælde vise Vej ; men da Egnen omkring saadanne
gamle Bopladser vel nok som Regel har været under
Dyrkning gennem Aartusinder, er efterhaanden Grav
stenene ført bort, og Højene pløjet ud.
Kun paa
Steder, hvor Jorden til sene Tider har været skov
dækket eller har ligget uopdyrket hen, fik de Lov til
at blive staaende, indtil de i vor Tid blev fredede
Minder, f. Eks. Runddyssen ved Bjørnebæk og Lang
dyssen i Gunderslev Skov.
En Stamme, en Del af en Stamme eller en Fa
milie, som ad Saltø Aa var trængt ind i Landet, har
saa efter kortere eller længere Tids Forløb taget fast
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Ophold omkring Søen derude Vest for Hyllinge. Her
rejste de deres simple Hytter, og her begyndte de at
drive Kornavl paa den lette sandmuldede Jord. Men
Kvægavl har sikkert fremdeles været den vigtigste
Næringsvej for dem, og deres Kvægflokke kunde
finde gode Græsgange omkring Søen og paa Engene
højere oppe ved Aaen, Aaengene (Aløse — Arløse?).
Ved den gamle Søbred, særlig mod Nord, kan man
paa Steder samle Bunker af Flintspaaner, Flækker,
Knuder, Skrabere, Knusesten, Bor og Brudstykker af
fint slebne Økser og Mejsler, og paa Høvsbjerg (Bjer
get med Højene), der i hine fjerne Tider hævede sin
stejle stenbestrøede Top over Egnen med mørke
Skove som Baggrund, findes ligeledes Stenaldersager,
ildskørnet Flint og Rester af Menneskeskeletter. Høvs
bjerg var Gravplads, maaske ikke alene i Stenalderen,
men ogsaa i følgende Tidsrum.
Det har tidligere
været meget højere og stejlere, end det er nu. Dels
er Masser af Muld og Grus gennem de svundne
Tider ved Regnvandets og Menneskers Virksomhed
fra Bjergets Sider ført ned i Sænkningerne omkring
det, og dels er Masser af Grus og Sten fra dets Top
kørt ud paa Egnens Veje.
Nu laa Bopladsen altsaa et eller andet Sted i
Nærheden af Søen, maaske temmelig spredt omkring
den, i Læ af store Skove, som randede Synskredsen
til alle Sider, og i samme Forhold som Beboernes
Antal øgedes, voksede i Udstrækning det dyrkede
Omraade. Der udviklede sig en ejendommelig Kultur,
der ikke var saa ringe, som man maaske kan være
tilbøjelig til at tænke sig den.
Man kendte ikke
Metaller, men forarbejdede Vaaben og Redskaber af
Flint og andre Stenarter, af Ben, Horn, Træ og Ler.
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De fint tilhuggede og smukt slebne Flintredskaber
vidner ikke alene om stor teknisk Dygtighed i Be
handlingen af det vanskelige Raaemne, men ogsaa
om Formsans og Skønhedssans. At Mennesker boede
og færdedes her paa disse Egne genném hele den
yngre Stenalder, altsaa fra c. 3000 til 1400 før Kristi
Fødsel, kan man skønne deraf, at de forskellige Tids
typer af Økser, tyndnakkede og tyknakkede, findes
Side om Side. I Enghaven og paa Marker og i
Moser her i Omegnen har man fundet mange hele,
særdeles smukke Flintredskaber, af hvilke vel nok
en Del har været Ofre til Guderne, medens andre
viser os, hvor Bopladsens Mennesker færdedes paa
deres Jagtudflugter.
Man forstod ogsaa at forme smukke Kar af det
vaade Ler og at gøre dem holdbare ved Brænding;
men Levninger af saadanne brændte Lerkar har man
endnu ikke fundet her. De Rester, som har været i
Pløjelaget, er selvfølgelig knuste og forvitrede; men
maaske man paa visse Steder i dybere Lag vil kunne
finde Vidnesbyrdene om, at ogsaa Pottemageriet blev
drevet. Man forstod sikkert ogsaa af Faarenes Uld
at væve grove Tøjer, og af det gule Rav og Vild
dyrenes Tænder lavede man Smykker.
Bopladsen maa have været som en Lilleput af en
Stat, en lille Verden for sig selv, og kun sjældent
traf man Folk fra andre Bopladser, maaske kun,
naar man under Jagtudflugter kom længere bort fra
Hjemmet, end man plejede, og saa kunde det jo ske,
at saadanne Møder blev til blodige Stævner, hvis vilde
Gny gjaldede i de store stille Skove.
Naar et af det lille Samfunds Medlemmer døde,
sørgede man med stor Omhyggelighed for at jord-
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fæste Liget paa Gravpladsen deroppe paa Høvsbjerg,
hvor Slægterne havde deres Dysser, og hvor i Sten
alderens sidste Aarhundreder og i Broncealderens
første Tid Gravkisterne blev sat af udkløvede Sand
stensplader.
Det er især i Resterne af disse Grav
kister, at man for ikke ret mange Aar siden har
fundet Skeletdele, f. Eks. Kranier og Laarben. Men
her som andre Steder paa gammeldyrket Omraade
er ellers Stenaldergravene ødelagt i Tider, da man
ikke havde Sans for Betydningen af at bevare saadanne gamle Minder. Gravpladser lignende den paa
Høvsbjerg vil man sikkert kunne finde Spor af flere
Steder paa Egnen, især i grusede Bakker.
Paa Baade, som man ved Ildens Hjælp havde, ud
hulet af Egestammer, færdedes man paa Aaer, Søer
og Fjorde, og ad Saltø Aa, Herrested Aa og Susaa
søgte man fra disse Egne ud til Havet, hvor man
samlede Muslinger og fangede Fisk i Garn. Udbyt
tet fra saadanne Strandture blev saa sejlet hjem til
Bopladserne, hvor saavel Fiskene som Skaldyrene
jo nok kunde give en kærkommen Afveksling i den
daglige Levemaade. Derfor finder man ikke saa
sjældent mellem Flintsagerne Brudstykker af Muslin
geskaller.
Der fortælles, at man for en Del Aar siden paa
Kvislemarksiden af Enghaven ved Gravning fandt en
Baad, som rimeligvis var udhulet af en Træstamme;
men da man ikke anede, hvilken sjælden Skat saadan en gammel Baad maaske var, lod man den vel
nok ganske stille forsvinde i Brændebunken.
Det er med underlige Følelser, man færdes paa
Steder, hvor alt tyder paa, at Slægter har levet og
virket for 4 a 5000 Aar siden, og Fantasien søger at
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fremtrylle et Billede af Livet og Naturforholdene i
disse fjerne Tider. Man ser Flinten ligge i Muldens
Overflade, blinkende i Solen. Man finder en lang
og skarp Flække, som den Dag i Dag bærer Mærker
af, at den har været skæftet og brugt som Kniv.
Man finder maaske en Flintkugle, fuldstændig dækket
af Slagmærker. Den har først været brugt som Slag
sten ved Flinttilhugningen, og siden, da den havde
faaet Kugleformen, blev den rimeligvis brugt som
Knusesten, og man kan forestille sig en Kvinde sid
dende paa Knæ foran en stor udhulet Sandsten med
den i Hænderne, travlt beskæftiget med at grutte
Korn til Brød. Man tager en Skraber i Haanden
og forestiller sig, hvorledes en Mand for Aartusinder
siden huggede den ud af en Skiveblok og tildannede
den til et for ham nyttigt Redskab, hvorledes den
blev brugt, naar han lavede et eller andet Redskab
af Træ, og hvorledes den saa, da Tider med ny Op
findelser naaede frem til disse Egne, som en værdiløs
Ting blev slængt til Side.
Den ser ud i Dag som
for Aartusinder siden ; Slagmærke, Slagbule og den
skærpede Rand staar der helt uforandret i den næsten
uforgængelige Flint.

Saa trængte endelig c. 1400 før Kristi Fødsel en
i de gamle Kulturlande længe kendt Opfindelse frem
til det fjerne Norden. Det var Broncen. Ogsaa her
i Hyllingeegnen har man en Dag med dyb Undren
set det guldskinnende Metal, der snart foraarsagede
en hel Revolution af Levesættet og blev Bærer af en
hel ny Kultur.
Skønt Flintredskaber til Skovrydning og andet
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svært Arbejde var de bedste og sikkert fremdeles
blev brugt i lange Tider, saa var der dog mangfol
dige Omraader, hvor Broncen fandt Anvendelse, f.
Eks. til Vaaben, til mange Slags skærende Redskaber,
til Husholdningsgenstande, Smykker osv.
Man kom i Handelsforbindelse med Landene mod
Sydøst, og for Skind og Rav fik man det uundvær
lige Metal Broncen. Sammen med Broncen kom
Guldet hertil. Man lærte at bygge Skibe, der over
Østersøen og op ad Mellemeuropas Floder kunde
besørge Vareudvekslingen mellem Norden og Syden.
Men Kendskabet til og livligt Samkvem med mere
kultiverede Folk gav Kulturudviklingen herhjemme et
vældigt Stød fremad.
Det viste sig sikkert i bedre
Bygggeskik, som det viste sig i Klæder af smukt
vævet og farvet Tøj, i prægtige Vaaben og Smykker:
Økser, Zelter, Paalstave, Spyd, Sværd, Dolke, Knive,
Skjolde, Spiralringe, Pandesmykker, Halssmykker,
Brystsmykker osv. Der blev sikkert foruden den fri
Stand af Krigere, Handelsmænd og Jordejere tillige
en Trællestand, der maatte udføre alt det grove A r
bejde, mens de fri Mænd vandt Ære og Rigdomme
ved Krig og Handel. Kunstsans og Kunstfærdighed
gav sig Vidnesbyrd i de mesterlig udførte Forsiringer
og i de næsten formfuldendte Vaaben, Redskaber og
Smykker og vidner om en i mange Retninger højt
udviklet Kultur. Selv Tonekunsten dyrkedes, og bløde
Melodier og rungende Kamptoner kunde klinge fra
Lurerne, hvorpaa man endnu den Dag i Dag kan
blæse Melodier rent og smukt.
Af fremmede Folk lærte man efterhaanden ny
Gravskikke. Ligbrænding blev i Tidsrummets sidste
Halvdel almindelig, og Asken og Benresterne af de
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brændte Lig gemtes enten i Lerkrukker, Gravurner,
som indsattes i gamle Stenaldergrave, eller i smaa
Stenkister, hvorover der opkastedes runde Jordhøje,
eller ogsaa blev Resterne fra Ligbrændingen uden
Stensætning nedlagt i en Jordhøj. Fra Broncealderens første Tid stammer maaske en Del af de Grav
kister, man i Høvsbjerg har fundet Rester af, hvor
imod Uglehøj ved Tornemark og de syv Høje ved
Karebæk sikkert stammer fra den yngre Broncealder.
I Uglehøj er der Brandpletter med Aske, Kul og Stum
per af brændte Menneskeben. Man mener, at ca. 15
af alle Landets Broncealderhøje er ødelagte, og Øde
læggelsen maa jo selvfølgelig have været mest grun
dig paa Egne som Hyllingeegnen, hvor Jorden rime
ligvis har været under Dyrkning lige saa længe, som
der overhovedet har været Agerdyrkning i vort Land.
Fundene fra Broncealderen frembyder ikke den
myldrende Mangfoldighed som Stenalderfundene, og
her paa Egnen har man, saa vidt jeg ved, kun fun
det et Par Bronceringe, nogle enkelte Bronceøkser,
en Zelt osv.
Her findes ingen Spor af Broncealderbopladser,
og man ved ikke, om man endnu hovedsagelig boede
paa de samme Pladser som Stenalderfolket, eller om
allerede dengang Grunden blev lagt til de ældste af
Egnens Landsbyer, f. Eks. Hyllinge, Vinninge (Fuirendal), Arløse og Holløse.
Søen i Enghaven var allerede hen i Broncealde
ren ved Landets Hævning til Dels tørlagt, og paa
Strækninger af den gamle Søbund har der sikkert
været gode Græsgange for Husdyrene.
Høvsbjerg har altsaa efter alt at dømme fremde
les været Gravplads, og man kan forestille sig, hvor-
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ledes man Gang paa Gang gennem Broncealderens
Aarhundreder i prægtige Optog af guld- og broncesmykkede Mænd og Kvinder under Lurblæsning har
ført de fri Mænds og Kvinders Lig op til Gravlæg
ningen eller Baalfærden paa Bjærget, der uden for
det dyrkede Omraade kronet med Høje tegnede sin
Profil mod de mørke Skove.

Omtrent 400 f. Kr. F. kom Kendskab til Jernet til
Danmark, og en ny Tid, Jernalderen, oprandt. Jer
net, det nyttigste af alle Metaller, blev Bærer af en
Kulturudviklig, der er fortsat lige til vore Dage.
Med Redskaber af Jern blev det i højere Grad
end tidligere muligt at rydde Skov og opdyrke Øde
marker, saa man maa sikkert regne med, at der med
Hensyn til Danmarks Bebyggelse skete en vældig Ud
videlse i den ældre Jernalder, saa der paa Græsgange
og paa Rydninger dannedes ny Bopladser, og man
gen gammel Boplads fra ældre Tid er sikkert nu, da
man med Jernredskaberne kunde behandle den svære
mere frugtbare Jord, bleven flyttet.
Man kan saaledes tænke sig det muligt, at Folk
fra Bopladser derude omkring Enghaven i den ældre
Jernalder flyttede hen til det Sted, hvor nu Hyllinge
ligger, fra de lette, mindre frugtbare Jorder derude
til de svære, mere frugtbare Jorder, som her findes.
Hvorvidt Navnet „H yllinge“ er flyttet med, kan
man ikke sige noget bestemt om. Endelsen „inge“
skal jo betyde „Beboere“ , og den er vist altid knyt
tet til et Forled, der nævner en eller anden Natur
ejendommelighed. Disse Forled er Ord, der er saa
ældgamle, at man i de allerfleste Tilfælde er ude af
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Stand til at forklare dem; men man kan jo saa prøve
paa at gætte sig frem.
Man kan da tænke sig, at de Folk, der boede om
kring den lille Sø eller „H ø l“ (d. e.: Vand, der stem
mes op i en Sænkning omkring et Aaløb) fik Navnet
„Høllinge“ (Beboerne ved Høl). Dette Navn fulgte
dem selvfølgelig til deres ny Boplads, og Stammens
Navn kom saa efterhaanden til ogsaa at betegne Ste
det, Bopladsen, hvis Navn saaledes blev „Høllinge“
eller „H yllinge“ .
Omtrent samtidig med, at Grunden saaledes blev
lagt til Nutidens Hyllinge, blev maaske af andre Folk
fra Egnen omkring Enghaven rejst en By paa de
gamle Græsgange ved Aaen Nordvest for Enghaven,
og denne By fik selvfølgelig Stedets gamle Navn:
Aløse — Arløse (Aagræsgangene?). Ligeledes er paa
omtrent samme Tid andre Byer vokset frem paa disse
Egne: Vinninge („V in “ kan være det samme som
„løse“ , altsaa betyde Græsgang, og „Vinninge“ kan
da betyde: Beboerne paa Græsgangen), Vallinge,
som nu er forsvunden, men hvis Navn er bevaret i
„Vallensved“ , d. e. Vallinges Skov („V a l“ — Græs
slette, og „Vallinge“ kan altsaa være „Beboerne paa
Græssletten“ ), og Holløse („H ø l“ er Navnet paa en
Udvidelse eller Fordybning ved en Aa, og „løse“ —
Græsgange, altsaa kan „Holløse“ betyde „Græsgan
gene ved Høl“).
Det er ikke utænkeligt, at der i Egnen her har
været flere Byer med Endelserne „inge“ og „løse“ ,
Byer, som under Forhold, der senere omtales, fik ny
Navne.
Vi kan da tænke os, at en gammel dansk Landsby,
f. Eks. Hyllinge, paa den Tid laa, hvor den endnu
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ligger, men mere sammentrængt, omtrent midt i den
nuværende By, hvor endnu en stor rundagtig Plads
kan paavises. Den sorte fede Jord paa og omkring
denne Plads vidner tydeligt om ældgammel Bebyg
gelse. Ved den ene Side af Bypladsen (Byforten)
fandtes det store Gadekær, som nu er fyldt, og rundt
om Pladsen laa Gaardene tæt sammenbyggede og
bestaaende af svære Bjælkehuse. Fra Byforten, hvor
Byens Kvæg dreves ind om Natten, gik brede Veje
(Markforter) gennem Bymarken mod Vest ud til Eng
haven, mod Øst og Syd ud til Udmarkerne (Oredrevene) og mod Nord til den nærliggende indhegnede Skov (Hagenskov), hvor Byens Svin gik paa
Olden. Bymarken dreves i Fællesskab og var delt
i 3 Vange: Rugvangen, Bygvangen og Græsvangen;
men hver Vang var igen delt i flere Dele efter Jor
dens Beskaffenhed, og hver af disse mindre Dele var
saa delt i lige saa mange Stykker, som der var Gaarde
i Byen. Kun et mindre Jordstykke ved eller omkring
hver Gaard var uden for den fælles Drift og til Bon
dens fri Raadighed, det var Toften. Paa Byforten
var Bystævnet, en Kreds af Sten omkring et Træ.
Her samledes Bønderne til Drøftelse af alt, hvad der
vedrørte Fællesdriften, og alle Byens Anliggender i
det hele taget. Forhandlingerne paa Bystævnet lede
des af den ældste eller af den mest ansete af Byens
Bønder; han kunde betragtes som det lille Samfunds
Høvding. Det var ikke saa sjældent, at en Mand
huggede sit Navn med Runer ind i sin Sten paå By
stævnet. Saadan en Sten med enkelte Runetegn, der
danner et Navn, er indmuret i Væggen i Vaabenhuset i Egeslevmagle Kirke.
Den Tid af Jernalderen, der ligger mellem Aars4
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tallene ca. 375 og ca. 600 e. K. F., kaldes Folkevan
dringstiden. Da var Europas Folkehav som en ko
gende Gryde. Hunnerne, et vildt mongolsk Folk,
trængte ind i Europa, undertvang de slaviske Folk
og bevirkede, at germanske Folk, der uden for Romer
rigets Grænser boede i et bredt Bælte fra Sortehavet
i Syd til Landene omkring Østersøen i Nord, kom
i Bevægelse og trængte ind i det vestromerske Rige,
der fuldstændig opløstes. Vestgoter, Østgoter, Fran
ker, Burgunder, Longobarder, Angler, Sakser og Van
daler, hele Folkeslag kom i Bevægelse. Hunnerne
standsedes i Frankrig og maatte trække sig tilbage
mod Øst; men Folkevandringen blev ved, og først
ômkring ved Aar 600 blev der igen nogenlunde Ro
i vor Verdensdel.
Det er rimeligt, at denne vældige Bevægelse i de
germanske Folk Syd for Østersøen har sendt Døn
ninger til Frænderne heroppe i Norden, saa ogsaa
de kom i Bevægelse. Man kan da tænke sig, at en
med vort Lands Beboere beslægtet Stamme, maaske
Danerne, der oprindelig skal have boet i det sydlige
Sverrig, Øst fra trængte ind og erobrede Landet, der
saa efter dem blev kaldt Danmark, Danernes Omraade.
Men Danernes Angreb har selvfølgelig haft sin stør
ste Kraft i Begyndelsen og er blevet svagere og sva
gere, jo længere de naaede mod Vest, medens sam
tidig Modstanden mod dem var voksende, saa de ef
ter Erobringen af de danske Øer maaske har været
standset for en Tid af Jyderne, og maaske naaede
de aldrig frem til visse Dele af Jylland.
Nu har vi en Mængde Landsbyer, hvis Navne bestaar af Personnavne med Endelsen „lev", og de
Personnavne, vi finder i disse Bynavne, skal være
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af samme Type som dem, vi finder i de ældste af
Runeindskrifterne, der netop stammer fra den Tid, da
Dønningerne fra Folkevandringen kan være naaet
herop i Norden, og fra den Tid, da Danerne kan være
trængt ind i vort Land.
Der har staaet blodige Kampe, inden Danerne
vandt Fodfæste og bosatte sig enten i nydannede
Byer paa Rydninger og Oredrev eller i de gamle
Byer, som de bemægtede sig, og i begge Tilfælde
fik Byerne Navn efter de ny Herrer. Det Omraade,
der blev dem overladt, kaldtes deres „Leve“ . Man
kan derfor tænke sig, at mangen gammel By med
Endelsen „inge“ eller „løse“ fik ny- Navne.
Er der nu noget, der vidner om, at der ogsaa her
i Hyllingeegnen har staaet Kampe mellem de oprinde
lige Beboere og et indtrængende beslægtet Folk, maaske Danerne? Ja, — det fører Egnens Stednavne
Vidnesbyrd om. Vi har nemlig her paa Egnen mange
Byer med Endelsen „le v“ : Qunnerslev, Sneslev, Førslev, Haarslev, Benslev, Venslev, Ørslev og Egeslev,
hvilke Byer som en Kile er sprængt ind mellem de
gamle Byer med Endelserne „inge“ og „løse“ , som
i Grupper og Rækker endnu findes i betydeligt Tal
paa Sydvestsjællands frugtbare fra de ældste Tider
dyrkede Egne: Holløse, Vallinge (?), Hyllinge, Arløse,
Vinninge (Fuirendal), Syllinge og Snedinge, alle Syd
øst for „L e v“-Byerne, og Nord for disse: Jælinge,
Vemmeløse, Gimlinge, Skørpinge og Pebringe (Fal
kensten).
Man kan da forestille sig, hvilken Bevægelse det
har vakt, da Fjenderne nærmede sig disse Egne, hvor
ledes Ilbud er sendt fra By til By for at kalde hver
va a ^n fø r Mand ud til Kamp mod de vilde „Daner“ ,
4*
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hvis Ry var gaaet viden om Land, og man kan ane,
hvilke blodige Kampe her har staaet, inden „Danerne“
i Fred kunde bo paa de dem overladte Omraader,
der til vore Dage i Stednavnene har bevaret deres
Høvdingers Navne: Gunnar, Snie, Frøger(?), Hase,
Vind, Ben, Øther og Eke.
Danerne blev den herskende Stamme i Danmark,
deres Konger boede i Lejre, og ud over Landet blev
det Danernes Høvdinger, der ragede frem over Fol
kets Masse, undtagen i Sydvestjylland, hvor der ikke
findes et eneste Bynavn med Endelsen „lev“ , hvilket
tyder paa, at de under deres Indtrængen i Landet
ikke naaede saa langt frem.

I Jernalderen var Folkemængden i Danmark sand
synligvis stærkt voksende, og Bopladserne har ikke
kunnet ernære deres Beboere. Overbefolkningen til
lige med den ubændige Kraft, der i Tidsrummets
sidste Aarhundreder fyldte Nordboerne, maatte have
Afløb, og det skete i Vikingetogene i Tiden fra ca.
700 til 1000 efter Kristi Fødsel.
En vældig Kamplyst og Tørst efter Ære og Bytte
greb Nordboerne. Paa deres Drageskuder for de
over Havene til fremmede Lande, hvor de med
uimodstaaelig Kraft for frem med Ild og Sværd, myr
dende og plyndrende. Det, som deres eget Land
ikke kunde give dem, hentede de derude: Guld og
Sølv, Klæder, Fødevarer osv. Ogsaa Fanger tog de,
og disse Fanger forøgede den vist allerede i Forvejen
talrige Trællestand herhjemme. I de Tider skælvede
Europa for Nordens Vælde, og rundt om kring^ de

Hyllinge og Omegn i forhistorisk Tid.

157

kristne Landes Kirker bad man: „Gud fri os fra de
vilde Normanner!“
Vikingerne samlede sig paa deres Togter under
Høvdinger, og disse Høvdinger har sikkert ogsaa,
naar de var hjemme, været Genstand for særlig An
seelse og maaske haft en vis Magt og Myndighed
paa deres Egn. De rejste deres store Gaarde rundt
i Landet, og Gaardene nævntes efter dem, Roars
Sted (Rosted), Hildirs Sted (Hyldested), Hareks eller
Haraids Sted (Harrested) og Halds Sted (Holsted).
Ved Harrested her i Hyllinge Sogn har sikkert en
Vikinghøvding ved Navn Harek el. Harald haft sit
Hjemsted. Her ryddede han Skov, brød Jord op og
byggede Gaard, og hans Folk har maaske efterhaanden ryddet og bygget Side om Side med ham;
men Byen Harrested, som bestod af 9 Gaarde og en
Mølle, og som blev lagt øde i Krigen med Karl Gu
stav 1657— 1660, samt Herregaarden Harrested i
nyere Tid bar hans Navn frem til vore Dage.
Endelig lykkedes det at sætte en Bom for Nor
mannertogene, saa de ophørte. Hertil bidrog ogsaa
til sidst Kristendommens Udbredelse i Norden. Nor
dens Folk blev altsaa af den ene eller den anden
Aarsag hjemme paa deres egne Omraader, og lidt
efter lidt blev de nødt til ved Opdyrkning af øde
Egne og ved Rydning af Skov at finde Erstatning
for det, Vikingetogene før havde givet dem.
I Slutningen af Vikingetiden og i Tiden derefter
sker der saa et vældigt Fremstød i Landets Bebyg
gelse. Først grundlægges der, vel nok af Udflyttere
fra de gamle overbefolkede Byer, altsaa af fri Bønder,
en Mængde ny Byer, og dernæst en Mængde Torper,
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som, i alt Fald til en Tid, stod i et vist Afhængig
hedsforhold til Adelbyerne, Hovedbyerne.
Til den første Gruppe hører paa denne Egn Fodby
og Ladby, som begge to muligvis stammer fra en
noget ældre Tid. Første Led i deres Navne beteg
ner sandsynligvis et eller andet Naturforhold. Fodby
er en stor Landsby, der inden Udskiftningen skal
have haft 27 Gaarde. Endvidere hører til første
Gruppe følgende Byer, som alle fik Navn efter de Ste
der, hvor de rejstes: Marvede (Marvith, d. e. Sko
ven ved Måderne, Engene, el. Skoven med Mareris),
Vallensved (Vallinges Skov), Saltø (Soltæ, d. e. Sylt,
lav Strandeng, som til Tider oversvømmes af Saltvand),
Kyse (i Kløften), Karebæk (Kærbækken), Tornemark
(den tjørnebegroede Mark), Kvislemark (Marken ved
Kvisselen, d. e. en Aaforgrening), Fuglebjerg (Vithfuglebjerg, d. e. Skovfuglebjerg), Nordtved (Tved, d.
e. et Stykke Jord afgrænset af Skov el. Vand), Haldager (Agrene paa Halden, d. e. en jævnt skraanende
Flade) og Næstved (Tved paa et Næs mellem to
Vandløb).
Omkring de fleste af disse ny Adelbyer saavel
som omkring de gamle blev dernæst Torperne til.
Torpnavnene dannedes af Personnavne, der var al
mindelige i Slutningen af den hedenske Tid og i de
første kristne Aarhundreder.
:Her i Hyllinge har saa allerede i den hedenske
Tid en af Bønderne ved Navn Ake dyrket et Stykke
af Udmarken op, lige uden for Hyllinge Bymarks
Grænse. Han har haft denne Torp som Særeje uden
for Byfællesskabet. Han blev maaske fremdeles bo
ende paa sin Gaard i Hyllinge og havde en Bryde
(Bestyrer) eller en Fæster ude paa Torpen, som blev
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kaldt Akes Torp, Ågerup. Andre af de Hyllinge Bymænd har efterhaanden fulgt Akes Eksempel, har dyr
ket Jord op paa Udmarken og bygget Qaarde Side
om Side med ham, indtil maaske hver af de Hyllinge
Bønder havde sit Særeje derude, som bortfæstedes eller
bestyredes af Bryder.
Man kan nu tænke sig, at Overbefolkning i H yl
linge efterhaanden tvang en Del af Bønderne der
til at flytte ud paa Torpgaardene, eller ogsaa, at Søn
ner af de fri Bønder efterhaanden fik dem i Arv. Da
det skete, blev Torpen Ågerup et selvstændigt Bylav,
uafhængigt af Hyllinge.
Uden for Hyllinges og Agerups Bymarker har lidt
senere en Mand ved Navn Toste eller Torsten brudt
Jord op og bygget Qaard og derved gjort Begyndel
sen til en anden Torp, som efter ham fik Navnet To
strup. B ror up, Broders Torp eller Torpen ved Broen
(over Saltø Aa), kan være en Torp fra Ågerup, men
det kan ogsaa være muligt, at den er en Aflægger
fra Marvede. Yngre end Ågerup, Tostrup og Brorup
er Jenstrup, hvis Navn, Jens’ Torp, viser, at den
stammer fra Tiden efter Kristendommens Udbredelse
her paa Egnen, og det er sandsynligt, at den først
er dannet, efter at den kristne Sogneinddeling var
gennemført, saa den liggende paa Grænsen mellem
2 Sogne blev opdyrket og befolket dels af Folk fra
Hyllinge (eller Tostrup) og dels af Folk fra Vallens
ved (eller Saltø); thi endnu den Dag i Dag gaar Sogne
grænsen midt igennem Byen.
Lidt Nord for Hyllinge laa den indhegnede Skov
(Hagenskov), hvor Hyllingerne fra gammel Tid havde
deres Svin paa Olden. Endnu minder „Gryntebjerg*
om, hvorledes Hagenskov Bys Omraade, da det var
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skovdækket, har været benyttet. Vist nok sidst i
Kredsen af Byerne omkring Hyllinge er Hagenskov
By blevet til, maaske som en Torp under Harrested.
Sønderhave var Hagenskovs hegnede Græsgang (Oredrev).
Saaledes skred Bebyggelsen frem ud over hele
Egnen. Paa Udmarker og Rydninger mellem Hoved
byerne og langt uden for disses Omraader, længere
og længere ud mod Kysten og længere og længere
ind i de store Skove mod Nord voksede Torperne
frem: Ouderup (Gydes Torp), Grimstrup (Grims
Torp), Bistrup (Bisses Torp), Skraverup (Straaborp,
Strobbes Torp?), Karrebækstorp, Gumperup (Gumbes Torp), Menstrup (Manes Torp), Spjellerup (Spialtorp?) Øllerup (Oles Torp), Stubberup (Stubbes Torp),
Rejnstrup (Regins Torp), Kastrups Jorder stammer
fra to nedlagte Landsbyer: Hammer (yn stenet Bakke)
og Vrangstrup (Vrangs Torp), Krutnmerup (Krumbes Torp), Tjustrup (Tyvs eller Tyges Torp), Vind
strup (Vinds Torp), Skajterup (Skaftes Torp), Bisserup (Bisses Torp), Nyrup (den ny Torp) og Arløsetorp (Arløses Torp).
Yngre end Torpene er vist følgende Byer og min
dre Bebyggelser: Lund (Byen ved en mindre Skov
del), Flenstofte (Flens Toft), Brandholt (Brands lille
Skov), Kjelderød (Kjelds Rydning), Næblerød (Ryd
ning — Næpælde?), Ravnebjerg (Skovbjerg med
Træer, hvor Ravnene byggede), Højbjerg (Byen ved
det høje Bjerg, eller Bjerget, hvor Høge havde T il
hold), Brunemose (den lyngklædte Mose), Fodby Old
(Oredrev) og Stenbæksholm (Byen paa Holmen ved
Stenbækken).
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Hvilke religiøse Forestillinger Stenalderfolket og
Broncealderfolket havde, kan vi ikke vide noget om ;
men af den Omhyggelighed, hvormed de byggede
Gravene og værnede om dem, kan vi slutte, at de
havde Tro paa Liv efter Døden, og de mange Ting,
der efter alt at dømme maa være henlagte som Offer
gaver til en eller anden Guddom, vidner om, at de
havde Tro paa højere Magters Tilværelse.
I Jernalderens sidste Aarhundreder, i Historiens
Gry, Sagntiden, var det Asalæren, der var den raadende, Asalæren, der rimeligvis var den romerske
Gudetro, omformet efter nordisk Tankegang.
Der
var jo i de første 400 Aar efter Kristi Fødsel en liv
lig Forbindelse med det mægtige Romerrige, og det
kan da ikke være muligt andet, end at saadan en
Forbindelse har haft stærke Paavirkninger til Følge,
ogsaa i religiøs Henseende.
Guderne dyrkedes fra Begyndelsen under aaben
Himmel, i Lunde, paa Bjerge (høje Bakker) eller paa
Holme og Øer (Enø), kort sagt paa Steder, som var
indviede til Gudsdyrkelsen ; men hen mod Oldtidens
Slutning, da Asatroen var i Forfald, byggede man
Gudehove og opstillede deri Billeder af Guderne,
hvem man bragte blodige Ofringer, Dyr og ikke sjæl
dent Mennesker, (Krigsfanger og Trælle).
Nu kan man vel med nogen Ret tænke sig det
muligt, at der her i Hyllinge har været saadant et
Gudehov, fordi Hyllinge var en af denne Egns Kerne
byer, havde fra Bebyggelsens første Tider været et
af denne Egns Kulturbrændpunkter.
Endvidere har
man vel nok i mangfoldige Tilfælde ved Kristendom
mens Indtrængen enten omdannet de hedenske Gude
hove til kristne Menighedshuse eller ogsaa rejst Kir-
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kerne netop paa de Steder, der havde været M idt
punkter for den hedenske Gudsdyrkelse.
Altsaa kan man da forestille sig, at der paa Bak
ken i Randen af den gamle Rundby har staaet et
Gudehov, og at dette Gudehov, bygget af Egetømmer,
i Slutningen af det 11te Aarhundrede, da Kristendom
mens Sejr ‘ paa disse Egne rimeligvis var en Kends
gerning, blev omdannet til kristen Kirke og gjorde
Tjeneste som saadan, indtil i det 14de Aarhundrede
den nuværende Stenkirke rejstes i sin første Skikkelse.

Denne Skildring af en gammel dansk Landsby og
dens Omegn i forhistorisk Tid er mest Fantasi, og
det kan jo ikke være anderledes, naar man kun har
faa bestemte historiske Kendsgerninger at holde sig
til. Men jeg har prøvet paa at tegne et Billede af,
hvorledes Bebyggelsen efter alt at dømme maa have
formet sig gennem de Aartusinder, der er rundne,
siden fast Bosættelse blev almindelig i vort Land.
Med større Ret end de fleste andre Folk kan vi
jo kalde vort Land vore Fædres Land ; thi her har
vore Fædre været bosat fra de aller ældste Tider.
Vi kan vistnok betragte det som givet, at vore Fædre
var de første Mennesker, der befolkede Danmark, da
dets Natur efter Istidens Afslutning langt om længe
var blevet saadan, at Mennesker kunde friste Livet
her.
Om ogsaa beslægtede Folk til Tider kan være
trængt ind i Danmark og have bosat sig mellem de
oprindelige Beboere, har det ikke i nævneværdig
Grad kunnet ændre hverken Folkets Præg eller dets
Sprog. Den Forskel, der i vore Dage kan være paa
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danske Folk med Hensyn til Hovedets Form, Haarets og Øjnenes Farve, Legemshøjde og Legemsform,
var maaske allerede til Stede hos de Folk, der først
betraadte den danske Jord.
Det er Fædrenes Jord, vi bor og bygger paa, og
alle Vegne kan vi finde Minder om de for Aartusinder siden døde Slægters Liv, ikke alene i det store
og iøjnefaldende som Dysser, Jættestuer og Runesten,
men ogsaa i den myldrende Mængde af smaa Ting,
der fra den danske Muld blinker os i Møde, og til
lige i vore gamle Stednavne, der ikke blot kan for
tælle mangt og meget om vort Fædrelands Natur
forhold i fjerne Tider, men ogsaa om de Mænd, der
i forhistoriske Tider enten som Førere og Høvdinger
eller som jævne ihærdige Rydningsmænd gjorde deres
til at bygge vort Land. Vi er jo med i Kæden og
skal føre det videre, som de lagde Grunden til.
Mindet lader som ingenting, er dog et lønligt
Kildespring.

Eflernævntc Skrifter liar været til Hjælp ved Udarbejdelsen :
H. Ussing : „Stednavne i Sorø Amt“. — J. Stenstrup : „Dan
marks Riges Historie“. — J. Stenstrup : „Danske Stednavne“. —
Both : „Danmark“ med Navneformer efter Kong Valdemars Jordebog.

Lidt om Christen Dalsgaard.
Ved

E. og S. Konstantin-Hansen.

Christen Dalsgaard fødtes 30. Oklbr. 1824 paa Hovedgaarden
Krabbesholm ved Skive som Søn af Hovedgaardsejer Jens Dals
gaard og Christiane f. Rasmussen. 1841 kom han paa Kunstakade
miet, begyndte 1847 at udstille og vandt 1859 og 1861 den Neuhausenske Præmie, i 1862 blev han Tegnelærer ved Sorø Akademi
og virkede i denne Gerning gennem 30 Aar til 1892. Han
døde 7. Febr. 1907 i Sorø og hviler paa Sorø Kirkegaard.
1872 var han bleven Medlem af Kunstakademiet, og udnævntes
ved sin Afsked fra Sorø Akademi til Professor. 1858 ægtede
han Marie Hansen, Datter af By- og Herredsskriver Morten
Hansen og Gustava f. Blom.

entier af Dalsgaards Kunst har sikkert været
kede af, at han tog imod Pladsen som Tegne
lærer ved Sorø Akademi. Det gjorde dem
ondt, at hans Evner og Kræfter skulde slides op i
den utaknemlige Lærergerning overfor Drenge. Det
var jo sikkert ogsaa økonomiske Bekymringer, som
bevægede ham dertil. Men om saadan eller hvor
dan — Dalsgaard havde taget sit Parti og gennem
førte det med vanlig Energi. Tegnetimerne er — el
ler var i gamle Dage - - ikke meget ansete i Skolen,
det var almindeligvis Spilopmagernes bedste Timer;
men Dalsgaard var ikke længe om at skaffe sit Ar
bejde Agtelse, hans myndige Personlighed og hans op
findsomme Hjerne gav hans Undervisningstimer Vægt
og Afveksling. Grundigt Arbejde forlangte han, og
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intet kunde mere skurre i hans Øren end den gængse
Mening blandt Publikum, at „Kunst“ er ikke Arbejde,
at tegne og male skulde foregaa ved en Slags med
født Hekseri, ikke være almindelig Arbejdes Love
underkastet Dalsgaard kunde baade harmes og more
sig, naar han mødte den Slags Forestillinger. Ko
stelig kunde han fortælle f. Eks. om den fornærmede
Fader, hvis Søn havde faaet en daarlig Karakter i Teg
ning; han vilde gerne spørge Professoren, om dermaaske (foragtelig) skulde Hovede til at tegne? — Om der
skulde Hovede til at tegne, — det var noget at spørge
Dalsgaard om — nej, en Blyant var naturligvis nok,
fem Fingre og Næsen mellem begge Øjne! Dalsgaard
havde en ualmindelig aaben Sans for det komiske
og Lune til Genfortælling. Det var en Nydelse at
høre ham fortælle en morsom Oplevelse eller en
gammel Historie, som han gjorde ny. Han kunde
spænde Opmærksomheden til Ængstelse for omsider
at rejse et Tordenvejr af Latter. Han kunde gøre
det umulige troværdigt ved sin Uskyldsmine under
Fremstillingen, indtil et Blink af de tindrende skælm
ske Øjne røbede Sammenhængen.
Dalsgaard syntes mig at være en ualmindelig
smuk Mand. Det karakterfulde Ansigt med skarpskaarne Træk kunde være strengt, ligesom hans Ord
kunde falde hvast. Jeg hørte engang paa, at nogle
Venner anbefalede ham en Kunstnerspire, som efter
deres Udsagn skulde være meget begavet — men
desværre manglede Energi. „Har han ingen Energi,
saa bliver han a ld rig Kunstner“ , var det afgjorte
Svar. Som Prøve paa hans fyndige Udtryksmaade
kan anføres den Ytring, hvormed han afsluttede en
Diskussion om det nationales Rolle i Kunsten; der var
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i de Dage megen Tale om, hvorvidt Kunsten burde
være „national“ . Dalsgaard sagde: „Enten er der
en Kunst, og saa er den national, eller ogsaa er der
ingen — — og saa er den ikke national!“ Drille
vorn kunde han .være, dog altid paa den godmodig
ste Maade, som da i det hele hans Væsen for det
meste var indtagende mildt og elskværdigt. Børne
nes Ven var han alle sine Dage.
Hvormeget vi saa ellers har at takke ham for,
det smukke Billede af hans egen Personlighed, som
han har efterladt os, er den allerstørste Tak værd.
Juni 1919.
Elise Konstantin-Hansen.

Christen Dalsgaards Kunst.
Enhver, der er noget betydelig som Kunstner,
er paa sit Omraade altid noget enestaaende og i
sin Art uovertræffeligt. Det gælder ikke blot om
Kæmper som Michelangelo, Rafael og Rembrandt,
men ogsaa om de mindre Stjerner paa Kunstens
Himmel.
De er alle Nr. Eter, hver paa sin Maade.
Det, som gør Dalsgaard til en Nr. Et, er ikke no
get flot, virtuosmæssigt i Penselføring og Farvevirkning eller i det hele det, man plejer at kalde det
maleriske.
Naar han ikke havde Naturen lige for
sig, kunde han endog være ret ubehjælpsom, saa den,
der ikke saa sig ret for, gerne kunde antage ham for
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en Dilettant. Med Naturen for Øje derimod skulde
han nok hævde sin Rang blandt Kunstens Mestre i
Gengivelsen af alt, hvad han saa. Men hans egent
lige Styrke var dog den inderlige Forstaaelse af
Menneskesjælens dybeste og stærkeste Følelser, mest
i Livets Alvor og særlig som han var fortrolig med
det i det jydske Folkeliv fra sin Fødestavn. Som
Blicher har skildret det i sine Noveller, har Dalsgaard
skildret det i sine Billeder, lige saa fint, lige saa
klassisk. Billeder af det religiøse Folkeliv som Mor
monerne (fra 1856) eller en gudelig Forsamling (1869)
giver et saa tilforladeligt Udtryk for aandelige Rø
relser af vidtforskellig Art, fortæller saa gribende og
er saa dybt prægede af hjertelig Deltagelse overfor
Emnet, at Mage dertil, tror jeg ikke der findes. 1
„Mormonerne“ er Fanatismen skildret som det den
er, men hele Billedet er som et eneste dybt Hjertesuk
over det Mørke, der kan lægge sig over Menneske
livet. Den „gudelige Forsamling“ derimod fortæller
saa jævnt og troværdigt om sund og livsfrisk kriste
lig Opbyggelse.
Den norske Maler Tidemands be
kendte Billede af en Haugianerforsamling kan med
al sin Dygtighed ikke i Jævnhed og Enfold og heller
ikke i Dybde maale sig med Dalsgaards. Det er
kunstigt komponeret.
Dalsgaards Billeder har altid
komponeret sig selv. Den, som staar Dalsgaard
nærmest, er maaske Sonne. De to har det tilfælles,
at de begge i saa høj Grad selv lever og aander i
de Følelser, de skildrer. De staar ikke udenfor og
ser paa det, men det er deres eget Folks Liv, som
de selv lever med i, der har grebet dem. Varmt og
medfølende og forstaaende fortæller de om Folkets
dybeste og alvorligste Hjerteanliggender. Men mens
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Sonne helst (som i Billedet fra St. Hans Nat paa
Kunstmusæet) lader Naturstemningen tolke Menneske
hjerternes Følelser, saa de mindst lige saa meget
kommer til Orde derigennem som gennem Menneske
skikkelserne selv, saa lægger Dalsgaard netop Ud
trykket helt og holdent ind i de Menneskeskikkelser,
han maler. Deres Ansigtstræk og Bevægelser er saa
talende og udtryksfulde — uden Spor af Komediespil
— at Belysningen slet ikke behøver at bidrage til
Forstaaelsen. Det eneste Billede, jeg husker af Dals
gaard, hvori Belysningen griber ind i Stemningen, er
den brevskrivende Pige. Ellers er altid hans Billeder
malede i det rolige, klare Dagslys. Tidt skildrer han
de tunge Sorger, de unge, der skilles ad, fordi de
ikke maa faa hinanden, Moderen, der har mistet sit
Barn — Hjertesorgen i al sin Majestæt — uden at
han nogensinde bliver overspændt eller fantastisk.
Altid har man Følelsen af, at han har sit Fodfæste
i det sunde, det ægte, det virkelige.
Lyse og livsglade Stemninger har han ogsaa be
handlet. Altertavlen i Ansgarkirken paa Mors, malet
1872, „Ansgar døber det første Barn i Danmark“ ,
saa grundærlig og saa rodægte en Skildring som det
er af Kristenlivets helligste Livsforhold, saa dansk i
sin Aand, saa jævn i sin Fortællemaade — er noget
kun Dalsgaard kunde gøre, noget, hverken Rafael
eller Rembrandt kunde gøre ham efter.
Da Peter
Larsen Skræppenborg bestilte Billedet, forlangte han,
at det skulde være et „lyst“ Billede, og det blev det.
De hvide Munkedragter og den unge Moders lyseblaa
Kjole og blonde Haar formelig lyser Øjet imøde.
Men endnu lysere er dog den Lovsang til den kristne
Barnedaabs Pris, som toner gennem disse lyse Skik-

Chr. Dalsgaard (Selvportræt).

Ansgar og Ødbert døber en ung Moder
og hendes Barn.
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kelser, et lyst Billede fuldtud i den Forstand, det var
ment.
Man tager vist ikke meget fejl ved at sige om
Dalsgaard, at det var det ægte menneskelige i Kri
stenlivet som i Folkelivet, hvis Dybder han loddede,
og hvis Ægthed han bar Vidnesbyrd om. Og hvad
der saa mægtigt bidrog til at give ham en saadan
Styrke paa sit Omraade, var en ubetinget Respekt
for den uforfalskede Virkelighed og en Troskab og
Pligtfølelse i sit Kald, som aldrig sparede paa Flid
og Umage. Den Maade, hvorpaa han for Eksempel
i Mormonbilledet har givet hver eneste lille Høvlspaan sin berettigede Plads i Billedet, bidrager sit
til, at Helhedsindtrykket bliver saa troværdigt og til
forladeligt.
Han kunde ikke lide den Tilbøjelighed,
han undertiden havde den Ærgrelse at møde i den
yngre Kunst, til at lade alle Enkeltheder forsvinde i
Billedet og ofre dem for Helhedsindtrykket i Stedet
for at give dem deres rette Plads deri, saadan som
den Eckersbergske Skole havde krævet det. Der var
engang paa en international Udstilling i København
et Billede af den norske Landskabsmaler Munthe,
som vakte en Del Opsigt derved, at det udelukkende
virkede ved den livfulde Sammenstilling af Farver i
Snesjap og Solnedgang. Jeg hørte paa en Samtale
om dette Billede mellem Dalsgaard paa den ene Side
og Exner og Gotfred Rump paa den anden Side.
De to forsvarede ivrig t Munthes Billede, mens Dals
gaard angreb det skaanselsløst. Tilsidst ytrede Rump,
at det ypperlige ved Billedet var den Maade, hvor
paa Kunstneren tumlede med Farverne. Det Udtryk
greb Dalsgaard : Ja vel, han maler slet ikke, han tum
ler kun med Farverne. For Dalsgaard var det at male
5
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mindst af alt at tumle med noget. Han tumlede al
drig med noget.
Snarere kunde han vel stundom
tage lidt for smaaligt paa Bitingene for ikke at snyde
sig fra Ulejligheden.
Et smukt Eksempel paa hans ædle samvittigheds
fulde Kunst er hans Selvportræt, som ejes af Kunst
akademiet.
Der har Kunstneren og Modellen været
lige taalmodige, lige optagne af Opgaven og har i
Fællesskab frembragt et sjældent dygtigt og værdi
fuldt Arbejde.
Endnu skal det fremhæves, at Dalsgaard saa tidt har malet Billeder med en enkelt Per
son, som han har faaet til at sige saa uendelig me
get. Pigen som skriver Brev, Pigen som ransager
Postkassen, Pigen i Døren, hvor hun staar og spejder.
En Edderkop i sit Spind i Ruden over Døren er
aabenbart en Forklaring til Billedet og gør som
saadan en meget morsom Virkning, netop fordi al
Forklaring til Billedet er saa overflødig. Pigens egen
Skikkelse er tilstrækkelig talende selv.
Og lad mig slutte med at nævne et Emne, som
vist ingen kunde se saa stort paa som Dalsgaard :
Den purunge Pige, som leger Hest med sin lille Bror
og saa paa en Gang i det fjerne ser to Mennesker
kysse hinanden, og i samme Øjeblik er Barnelegen
glemt.
Det er gaaet op for hende, at der er andet
til i Verden end Barneleg.
Sorø, 17. Juni 1919.

5. Konstantin-Hansen.

Lidt om Præst og Kirkegang i
Gimlinge Sogn for 3 Snese Aar tilbage.
Af
L. Christensen.

ndskønt Gimlinge Sogn ligger omtrent lige
midt i det, som i hin svundne Tid (spotvis
naturligvis) kaldtes det hellige Land, saa var
der dog ÿderst ringe Kirkegang i Gimlinge Kirke.
Om det var fordi Befolkningen her var mere ugude
lige end andre Steder, eller det var Præstens Skyld,
kan jeg ikke sige, der var vel nok Skyld paa begge
Sider, men jeg tror alligevel, at Præsten havde den
største, for da vi en halv Snes Aar frem i Tiden fik en
ny Præst, som var en meget dygtig Prædikant, blev der
lige straks en meget stærk Kirkegang, som holdt sig
en Aarrække, lige til Præsten blev gammel og ud
slidt.
„Der skal nogen til det værste, sagde Drengen,
han skulde gaa i Kirke“ , var et ganske almindeligt
Mundheld, det stammede rimeligvis fra den gamle
Skik, som imidlertid meget daarlig blev overholdt, at
der paa enhver Helligdag skulde i det mindste én
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Person i Kirke fra hver Gaard, og naar saa ingen
andre havde Lyst, saa blev Drengen kommanderet
til det. Der var vist ellers ikke ringere Æ rbødig
hed for Kirken i den Tid end i vore Dage. Da jeg
som Skoledreng en Gang imellem var med i Kirke,
lagde jeg Mærke til, hvorledes Mændene, som stod
og samtalede udenfor Kirkedøren, allesammen ærbø
dig lettede paa Hatten, naar Klokkerne begyndte at
ringe sammen. Saa fulgte de efter Præsten ind i
Kirken. Det var ikke almindeligt, at nogen gik ind,
førend Præsten kom, undtagen paa de Tider, der var
Altergang. Mændene satte sig i Stolene til højre og
Kvinderne til venstre Side. Denne Skik var ufravigelig,
og den er endnu ikke helt forsvunden, men den er
stærkt paa Vej til det. Stolene var lukkede, og hver
Gaard eller hver By havde nogle, som de i Reglen
kaldte deres egne. Dog ikke saaledes som i de kø
benhavnske Kirker, hvor Ejerne kunde lukke Stolene
for andre, hvilket i min Ungdom og navnlig da jeg
var Soldat, vakte megen Misfornøjelse, naar vi i Frue
Kirke ofte maatte staa os trætte paa Gangen, mens
mange lukkede Stole stod tomme.
Kirkesangeren var den gamle Skolelærer Chr. Pe
tersen. Det var ingen let Opgave, han havde der
hver Helligdag. Han skulde synge 4 Salmer før
Prædikenen, og 2 eller 3 efter, de 2 første var: „Alene
Gud i Himmerig“ og „Tak Fader, for dit Guddoms
Ord“ , disse blev sunget først ved enhver Gudstjene
ste og var aldrig opskrevet paa Tavlerne, da alle vid
ste det. De blev sunget umaadelig langsomt, og naar
saa endelig Kirkesangeren begyndte paa det sidste
Vers før Prædikenen, gik han hen i Døren til Sakristiet
og nikkede, det var vel nok for at minde Præsten
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om, at nu var det Tid at gaa paa Prædikestolen.
Menigheden tog, saavidt jeg lagde Mærke til, saare
liden Del i Kirkesangen, de sagde: „Lad ham synge,
som faar Betaling for det!“ Hvad Prædikenen inde
holdt, kan jeg ikke sige noget om, for det kan jeg
ikke huske, men den Vinter, jeg gik til Præsten, skulde
vi gaa i Kirke mindst hveranden Søndag, og da syn
tes vi altid, de var saa urimelig lange. Det var ogsaa en kold Tur, naar det indtraf med haard Vinter,
at sidde omtrent 2 Timer i den iskolde Kirke, men
vi udholdt det godt, og jeg hørte aldrig at nogen
tog Skade af det. Varme i en Landsbykirke var
ukendt i den Tid. Præsten var mere frygtet end el
sket, man sagde, at naar det traf en Søndag med
daarligt Vejr, kunde det ske, at der kun kom en eller
to Personer i Kirke, saa var han meget vel tilfreds,
for saa kunde han være fri for at prædike den Dag.
Han færdedes saagodtsom aldrig blandt sine Sogne
børn, og man saa ham næsten aldrig udenfor Præstegaarden, uden naar hans Nærværelse var absolut
nødvendig, men saa mødte han ogsaa standsmæssig
i fin Karet med 2 store, sorte, fede Heste for og en
solid Kusk paa Bukken.
Hr. Pastor Christen Schou Qvistgaard var egent
lig mere Godsejer end Præst, han var født 1804 og
Søn af Godsejer Peter Christoffer Qvistgaard til Gerdrup, født 1775, som faldt i Slaget ved Køge den 29.
August 1807*). 1831 overtog hans 3 Sønner Godset
og delte det saaledes: Morten Christen Qvistgaard
*)

1839 forærede Qvistgaards 3 Sønner St. St. Blicher en
meget pragtfuld Sølvvase til 300 Rigsdaler som Tak for et
Mindedigt han havde skrevet om deres Fader 1817.
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fik Gerdrup Gaard og Gods, Christen Scliou Qvistgaard fik Gimlinge Kirke og Kirkegods, Carl Julius
Rehling Qvistgaard fik Lyngbygaard og Gods.
Pastor Qvistgaard var saaledes en stor Mand og
en rig Mand og en streng Herre, der forstod at holde
sine Sognebørn i Ave og Respekt. Han elskede sin
Kirke, for det var hans Ejendom, men Menigheden
var ham vist temmelig ligegyldig. Han vaagede nøje
over Kirken og især over, at Klokkerne ikke gik for
længe ved de Velhavendes Begravelser, for ved de
Fattiges blev de aldrig rørt, det var der ikke Raad
til i de Tider. Saavidt jeg husker kostede det dog
kun 4 Mark. Han var som alle andre Sognepræster
paa den Tid Formand i Sogneforstanderskabet, og
paa denne Plads hørte jeg ham altid omtale som en
stor Dygtighed. Han kunde ved sit barske Væsen
og strenge Optræden skræmme alle fattige og Kæl
tringer langt bort fra Kommunen, saaledes at der næ
sten ingen Fattigskat svaredes i Gimlinge Sogn, og
Kommunen var i den første Menneskealder efter hans
Tid betragtet for at være en af de mest velhavende
i Sorø Amt. I den Henseende passede han Bønderne
meget vel.
Han var som sagt ligesaa meget Godsejer som
Præst. Foruden Kirken ejede han 4 Bøndergaarde
og 5 Huse i Gimlinge By med 26 Tdr. 5 Skpr. :’/i Alb.
Hartkorn samt 3 Arvefæstehuse. Naar hertil kommer
en Præstegaard paa omtrent 100 Tdr. Land, og hele
Sognets Kirke- og-Præstetiende, saa forstaar man, at
han var en rig Sognepræst.
Han førte ogsaa et stort Hus og levede i det hele
paa en stor Fod. Ingen Bonde vovede at tale med
ham uden at staa med Hatten i Haanden. Det gode,
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sagde man, var der ved ham, at han regnede alle
lige højt, enten de var fattige eller rige, og det var
vist meget sandt, for han regnede ingen af dem for
noget saalænge de levede, men naar de var døde,
saa blev de Rige dog altid begravede saa nær ved
Kirken som muligt, medens de Fattige blev lagt saa
nær ved Kirkegaardsmuren som muligt; om dette
just var Præstens Skyld, kan jeg dog ikke sige, men
saasom han var Enevoldsherre i Sognet, er det vel
højst sandsynligt.
Skønt han ofte blev skyldt for at være haard mod
de Fattige, saa var det dog vist mest imod saadanne,
som han med sit skarpe Blik kunde se selv var Skyld
i deres Fattigdom ved et slet og uordentligt Levned.
Dersom nogen kom i en eller anden uforskyldt Nød,
og henvendte sig til ham om Hjælp, gik de ikke
forgæves.
Pastor Qvistgaard blev kaldet til Præst i Boslunde
1831. Da han, som før nævnt, var Ejer af Gimlinge
Kirke, byttede han 1840 Kald med Qimlinge davæ
rende Sognepræst. Natten imellem den 1. og 2. No
vember 1850 nedbrændte Gimlinge Præstegaard, hvor
ved hele Sognearkivet og Regnskabet blev fuldstæn
dig ødelagt. Det var den Nat en meget stærk Taage,
saa kun de nærmest boende opdagede, at der var
Ildløs i Byen. Aaret efter blev der under Qvistgaards
Ledelse opført en smuk Præstegaard med et meget
herskabeligt Stuehus og 3 gode rummelige Udlænger,
der passede til det store Avlsbrug.
Qvistgaard antog 1858 en Kapellan Benzon til Med
hjælper ved de kirkelige Forretninger, men dem, som
han ansaa for særlig vigtige, som Læsning med Kon
firmander og Konfirmationen, betroede han ikke til
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denne, men besørgede dem selv til det sidste. Ka
pellan Benzon, der ikke var noget stort Lys, evnede lige
saa lidt som Qvistgaard at samle nogen Menighed
til Kirken. Det var først efter 1867 da Pastor Win
ther kom til Gimlinge, at der, som før nævnt, blev
megen Kirkegang i Gimlinge Kirke.
Qvistgaard fraflyttede Gimlinge Sognekald 1867
og tog Ophold i København, han døde 1879, og hans
Lig blev ført til Gimlinge og begravet ved Kirkens
østre Gavl. Paa den Tid var endnu hele hans Gods
samlet, som da han forlod Gimlinge, men dersom
han nu kunde se, hvorledes det er adsplittet, vilde
han vist vende sig i sin Grav. Alle hans Gaarde er
solgte, de 3 til Selveje, en er endnu Fæste. Kirken
er solgt til Gyldenholms Ejer, Tienden er afløst mod
en fast Pengesum, der kun daarlig svarer til de nu
værende høje Kapitelstakster.
Den store Præstegaardsmark er solgt fra Kaldet og udparcelleret og
bebygget med 4 gode Smaagaarde, og tilbage ved
Kaldet er kun henved 20 Tdr. Land. Af Præstegaarden er den nordre og noget af vestre Længe ned
brudt, saa den før saa lukkede lune Gaard nu ligger
ganske aaben ud mod Kirkegaarden.
Store Forandringer er foregaaet i Gimlinge Sogn
i Løbet af 3 Snese Aar, og de fleste ser vi med vore
Nutidsøjne paa som gode og samfundsnyttige. Men
de, som var gamle i den Tid, saa meget mørkt paa
Fremtiden, og de, der mente at have noget Fremsyn,
gruede for den Tid, der vilde komme. Men den Gang
saa de gamle fejl, for Tiderne blev netop stadig bedre,
ligetil vi naaede disse ulykkelige Krigsaar, og dem
slap vi endda ogsaa forholdsvis godt over. Vi, som
nu er gamle, er ogsaa tilbøjelige til at se mørkt paa
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Fremtiden, men lad os haabe, at vi i den Henseende
ser lige saa meget fejl som de.
Trods alle de store Forandringer, staar den gamle
Gimlinge Kirke uforandret som i vore Forfædres lid ,
og vil forliaabentlig nok ogsaa blive staaende i Frem
tiden. Skønt Kirkegodset er frasolgt, Tienden afløst
og Offeret bortfaldet, er Kirken den samme, ja endog
betydelig mere hyggelig. Menigheden forsyner den
med Varme, Gulvet er belagt med Tæpper og et præg
tigt Orgel er skænket den af en Privatmand i Sog
net. Naar hertil kommer det vigtigste: at den har
haft flere gode Præster til Ordførere, saa har alt dette
vel nok været medvirkende til, at der nu er betydelig
mere Kirkegang i Gimlinge Kirke end for 3 Snese
Aar siden.

To Lærere i V. Flakkebjerg
Herred.
Ved
N. Nielsen.

Lærer C. M. V. Jahn i Tingjellinge.
Mathias Valdemar Jahn blev født 16. Juni
1815 ' K*e1, hvor Faderen, Ferdinand Heinrich
Jahn, en Apothekersøn fra Neumünster, var
Premierløjtnant i lauenborgske Jægerkorps.
Denne
højt begavede Mand, der har gjort sig fortjent af
dansk Krigshistorie og var yndet af Frederik den
Sjette, blev 1823 forflyttet til København, væsentlig
for Arkivstudiernes Skyld, og her blev den lille Val
demar sat i Skole. Meningen var, at han skulde
studere; men da Faderen døde 1828 (han var paa
Dødsdagen bleven udnævnt til Kaptajn), og Kongen
personlig tog sig af Enken og Børnene, maatte Pla
nen nødvendigvis blive en anden. Faderen havde
været Officer, følgelig skulde Sønnen ogsaa være det,
saa meget mere, som Soldatervæsenet i gamle Frede
riks Øjne var det interessanteste af alle Væsener;
med andre Ord : Valdemar kom paa Landkadetakademiet, en sand Torturanstalt, hvor han tilbragte fire

To Lærere i V. Flakkebjerg Herred.

179

Aar. Endnu som gammel Mand kunde han vanskelig
mindes dette Livsafsnit uden Bitterhed.
Jahn blev dog ikke Officer, idet Kongen omsider
tog Hensyn til, at Lysten aldeles manglede. Og
glemmes skal det heller ikke, at Majestæten ydermere
gav 200 Rigsdaler paa Haanden, en Art Hjælpefond
til det unge Menneskes fremtidige Uddannelse og
Virksomhed.
Et Par yngre Brødre gik Kuren igennem og vandt
Epauletterne. Den ene faldt i Træfningen ved Ullerup, den anden blev saaret i Slaget ved Isted og
døde nogle Aar efter.
Man dømme om den unge Jahns — ganske vist
paatvungne — første Forsøg, hvad man vil ; ret langt
fra en Fiasko endte det i hvert Fald ikke. Og det
næste skulde faa et lignende Udfald.
Han begyndte at læse til Dyrlæge; men da en
medfødt Uvilje mod at skære i alt levende uheldigvis
ikke lod sig overvinde, er det givet, at han hurtig
maatte blive færdig som Veterinær. Et Hang til
Skuespilkunsten havde tidlig faaet sin Bekomst. Nu
faldt han over Juraen og fik Plads hos Birkedommer
Lautrup i Vesteregede, hvor han samtidig skulde læse
med Børnene. Hans Viden var ret omfattende, naar
Mathematik undtages, og navnlig var han godt hjemme
i Sprog. Tysk og Fransk talte og skrev han aldeles
flydende.
Under Jahns Ophold i Vesteregede fik Birkedom
meren Besøg af en Broder, den senere Biskop Lau
trup.
Han hørte paa Undervisningen, og da han
lagde Mærke til, at den unge Mand havde rige pæ
dagogiske Evner, opmuntrede han til at fortsætte
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med Lærergerningen som Maal, et Raad, Jahn ikke
tog i Betænkning at følge.
Efter at han i 1838 var bleven privat dimitteret
fra Jonstrup (forøvrigt med en højst elendig Karakter)
og en kort Tid havde været Hjælpelærer i Vejlø ved
Næstved, blev Jahn Huslærer og Sekretær hos Provst
Brasen i Karrebæk, der i 1841 gav ham Valget mel
lem Lærerembederne i Flakkebjerg og Tingjellinge.
Han valgte det sidste, dengang et Suitekald, hvor
han kom til at virke i 41 Aar.
Ved given Lejlighed kunde han have faaet Første
lærerembedet i Skelskør. idet hans Velynder, Provst
Brasen, nu sad som som Sognepræst i Byen ; men
det at se paa egen Fordel var ikke Jahns stærke
Side. 1 et høfligt Afslag betonedes, at han var groet
fast i Tingjellinge og ikke ønskede Forandring.
Flakkebjerg Herreder var, pædagogisk set, en rig
Egn i Begyndelsen af Fyrrerne. Den bekendte Ras
mus Sørensen sad endnu i Venslev, men havde givet
sig Politiken i Vold, det mangen Lærer siden skulde
gøre ham efter. Paa Holsteinsminde virkede Anders
Stephansen, i Flakkebjerg C. C. Møller, og 1844
kom A d o lf Jacobsen til Hyllested. En Begavelse i
helt anden Retning, Forfatteren E rik Bøgh, talte ogsaa med. Denne unge Satiriker havde ved Skæbnens
Ironi taget Lærereksamen, og at han — til liden
Glæde for Præsten i Krummerup — en kort Tid var
ansat i Fuglebjerg, er en bekendt Sag.
Men Jahn kom ikke til kort ved Siden af alle disse
Berømtheder.
Havde han svajet i Ungdomsaarene,
blev hans Stade des fastere nu, han var kommen
paa rette Hylde.
Med sjælden Iver og Dygtighed
røgtede han Gerningen i Tingjellinge, og endnu er
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der paa Egnen adskillige gamle Elever, som med
Glæde og Taknemmelighed mindes, hvad han har
været for dem. Da han var 37 Aar, blev Skolen vi
siteret af gamle Biskop Mynster, som efter at have
hørt og set, hvad den unge Mand kunde præstere,
øjeblikkelig stillede Dannebrogskorset i Udsigt.
Paa en Tid, da Ordener havde noget at sige, i
hvert Fald mere end nu, var Tilbudet en virkelig
Æ re; men Jahn var klog nok til at sé bort fra det,
der glimrede. Kaldet trængte haardt til en ny Skole
bygning, og den fik han efter Ansøgning i Stedet.
Siden ytrede Provst Brasen: „De skulde have
taget Korset, Jahn ! En ny Skole skulde jeg nok
have skaffet Dem alligevel.“
Da Jahn havde et fint Øre for Musik og dertil
en fortrinlig Sangstemme, maatte han nødvendigvis
blive en god Kirkesanger. — I Barndomshjemmet
havde han lært enkelte af Guldalderens Digtere per
sonlig at kende. Han var fortrolig med deres Skrif
ter, ja med Skønlitteraturens Mesterværker i det hele,
og kunde selv skrive ypperlige Fortællinger. Patriot
til Fingerspidserne laa Fædrelandets Forsvar ham
alvorligt paa Sinde, ogsaa Skyttesagen, hvilken sidste
han i Egenskab af Forstander for den stedlige Kreds
bragte ikke faa personlige Ofre, saa længe Kræfterne
strakte til.
Jahn var gift med M arie Adolfine Brem, en Datter
af Skovrider Brem paa Gisselfeld.
Hun var paa
mødrene Side beslægtet med Digteren Christian Ri
chardt og blev Moder til tre Børn : en Søn, Christian
Jahn, der lærte Landvæsenet, men døde tidlig, samt
Døtrene M arie ( f 1912) og Sophie Jahn, som endnu
lever. Førstnævnte var gift med den, som skriver
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disse Linier, og en Søn i dette Ægteskab, Forfatteren
Jahn Nielsen, var trods sin Ungdom godt paa
Veje til at erobre et Navn, da Døden pludselig rev
ham bort (1910).
1 sine sidste Aar var Jahn meget leversvag og
maatte en Tid lang holde Hjælpelærer. Efter at have
faaet Afsked med Pension (1882) tog han Bolig ved
Lillerød Station i Nordsjælland, men døde under et
Besøg hos Datteren i det nærliggende Hammersholt
14. Februar 1887. Han og Hustru ( f 1879) ligge be
gravede paa Tingjellinge Kirkegaard.

Lærer A. Jacobsen i Hyllested.
Om denne Mand kunde der skrives en hel Bog,
en lønnende Opgave, som Efterverdenen forhaabentlig ikke vil skyde fra sig.
Som Bidrag til en Karakteristik kunne efterfølgende
Pennestrøg betragtes. At de langtfra yde det, jeg
kunde ønske, er beklageligt. Noget andet er, at Ind
holdet hviler paa et grundigt Kendskab til den, de
omhandle.
A d o lf Jacobsens Liv blev langt; men om hans
Livsførelse er kun faa Ord at sige.
Han blev født i Fuglsbølle paa Langeland 31. Ja
nuar 1823, tog Eksamen (med Udmærkelse) fra Skaarup 1843 og kom Aaret efter til Hyllested, hvor han
virkede som Lærer og Kirkesanger 50 Aar. Ved
Afskeden (1894) fik han Titel af Kammerraad og døde
1. September 1914.
1 sit barnløse Ægteskab med Frederikke Rasbech
opdrog han nogle Brodersønner og en Del andre
unge Mennesker.
Det var ikke altid første Klasses
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Pensionærer, der blev ham betroet, ja maaske endog
netop saadanne, som havde strængTugt nødig; men
at der blev lagt en solid Grundvold hos de unge, og at
alle, der stod til at redde, have haft udmærket Gavn af
Opholdet i Hyllested Skole, er uomtvisteligt.
En af Brodersønnerne, A. Jacobsen, mangeaarig
Boghandler i Viborg, blev siden Justitsraad og ansat
i Hedeselskabets Tjeneste. En anden, Joh. Jacobsen,
var Litograf i København.
Lærer Jacobsen var en Mand af Middelhøjde og
kraftig Legemsbygning, med sund Ansigtsfarve, stærkt
Haar og Rundskæg. I Oldingealderen blev Haaret
graat, næsten hvidt, men paa Fylden var intet at ud
sætte. Kroppen derimod svandt noget ind og var
ikke saa rank som i Manddomsaarene.
Endvidere bemærkes, at Jacobsen havde en skarp
Forstand, hvortil en Jernhukommelse sluttede sig, og
at han aldrig aflagde den brede, langelandske Dia
lekt (med en stærk Snurren paa R), som forøvrigt
klædte godt og fremhævede Originaliteten.
*
*
*
Da jeg i Slutningen af 1875 som ganske ungt
Menneske kom til Tingjellinge, Nabosognet til Hylle
sted, havde jeg læst en Del af, hvad Jacobsen havde
skrevet i „Folkelæsning“ , „Landbotidende“ og anden
steds, lødige Ting, der havde vakt min Interesse for
Forfatteren. Men da jeg bad min tilkommende Sviger
fader, Lærer Jahn, om at præsentere mig i Hyllested
Skole, svarede han til min Forundring: „Det skal
jeg saa gerne gøre, men det er forøvrigt slet ikke
sikkert, at De vil synes om Manden“ . Vi fulgtes saa
åd derover en Dag, og ganske rigtigt: Svigerfader
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fik Ret. De gamle passiarede, og det var kun yderst
sjældent, at et Ord forvildede sig hen til det unge
Menneske, som sad og lyttede til. Naa, Aldersfor
skellen mellem Jacobsen og mig var stor (31 Aar),
og jeg var jo ikke helt uforberedt.
Siden traf jeg Jacobsen hos Lærer Larsen,*) Haarslev, og i Præstegaarden sammesteds, men den noget
robuste Mand var lige tilknappet. Hvad der egent
lig blev Skyld i, at vi rykkede hinanden nærmere,
erindrer jeg ikke. M ulig var det den Omstændighed,
at jeg, takket være Justitsraad V. Bertelsen, havde
faaet ug i Regning til Embedseksamen; maaske ogsaa den, at vi begge var Højremænd og beundrede
Estrup. Nok er det: Forholdet bedredes efterhaanden. Jeg kom over til Hyllested Skole en Gang
imellem for at hjælpe til med Sparekasseregnskaberne,
og ved saadanne Lejligheder blev der Anledning til
at tale ud. Da jeg 1882 drog til Nordsjælland, var
Venskabet sluttet, og det bestyrkedes stadig ved mine
hyppige Besøg i Gentofte, efter at Jacobsen 1894
havde taget Bolig i denne halvt københavnske By.
Paa anførte Baggrundsbelysning vil det staa klart,
at Jacobsen ikke kunde være populær i Ordets egent
lige Betydning. Hans noget kantede Væsen, til T i
der ret stejle Optræden og uforbeholdne Udtalelser
om alt, hvad der mishagede, niaatte blive til Hinder.
Om hans strengt hæderlige Karakter, Kundskabs
fylde, Arbejdsdygtighed og Flid kunde der ingen delte
Meninger være; men det var kun nære Venner, som
*)

Jacob Larsen, der virkede med Iver og Dygtighed i sit
Kald, var et saare elskværdigt Menneske og dertil en ud
mærket Fysiker. Han døde, til stor Sorg for mange, i
Maj 1879, kun nogle og tredive Aar gammel.
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anede, at der bag det for Almenheden saa stærkt bepansrede Ydre slog et varmt og deltagende Hjerte.
Som Lærer hørte Jacobsen vel nærmest til den gamle
Skole, der opslog sit Telt i den strænge Ordens
Skygge og hævdede Disciplinen. Hermed være dog
ikke sagt, at Tidens Rørelser lod ham uanfægtet. Nej,
han var godt med, og for adskillige Retningers Ved
kommende var det Foregangsmanden og ingen an
den, man havde for sig.
Størst var han vistnok som Dansk- og Regnelæ
rer, navnlig det sidste. I Regnetimerne kunde han
næsten udrette det utrolige, takket være en fænome
nal Færdighed i at tumle med Tallene og at gøre
Eleverne fortrolige med denne Kunst.
Fortrinlige Skolebøger er udgaaede fra hans Haand.
Vi nævne: „500 Hovedregningsopgaver“ (1880), maaske den bedste Hovedregningsbog, der er udgivet
paa Dansk, og „Naturens Bog" (1879), en ypperlig
Læsebog, der mærkelig nok ikke vandt synderlig Ud
bredelse, skønt den overalt i Pressen, og ikke mindst
i Skoleliteraturen, blev modtaget med Paaskønnelse.
Som Kirkesanger var Jacobsen ingenlunde frem
ragende, grundet paa, at Toneforraadet var ringe, og
Lødigheden derefter.
Lærere uden Formue maatte omkring Midten af
forrige Aarhundrede selv drive Skolelodderne for over
hovedet at kunne leve. Jacobsen baksede vel ogsaa
med sin efter alle Kunstens Regler, som han udtrykte
sig; men da han var vel funderet i økonomisk Hen
seende, og Hyllested Lærerembede hørte til de bedst
lønnede paa Egnen, opgav han Landvæsenet i Tide
for at kunne hellige sig andre Foretagender.
1867 kom Sparekassen for Hyllested, Haarslev og
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Tingjellinge Sogne til Verden, hvilket næppe vilde
være sket, i hvert Fald ikke paa det Tidspunkt, hvis
Jacobsen havde staaet udenfor. Han var i over 25
Aar dens energiske Forretningsfører, holdt den i ypper
lig Orden, ofréde den det meste af sin knapt tilmaalte
Fritid, og dog var Bestyrelsen, for at bruge et lem
peligt Udtryk, udelikat nok til at fratage ham Bestil
lingen, Aaret før han søgte Afsked fra Hyllested Lærer
embede. En Nabokollega skulde til og har formo
dentlig ikke kunnet vente. Men Jacobsen tog sig
Sagen nær og glemte aldrig den Tort, han i dette
Tilfælde maatte lide.
Jacobsens historiske og geografiske Viden var me
get omfattende, en Følge af, at han huskede alt, hvad
han læste. Men navnlig følte han sig tiltrukken af
Naturvidenskaberne, især Fysikken, hvilken han dyr
kede paa en noget anden Maade end Larsen i Haarslev, der var fingernem og kunde lave de fleste Appa
rater selv, hvad Jacobsen ikke var i Stand til.
Mest kendt er Jacobsen vel nok bleven som For
fatter, og at han gjorde fortjent Lykke med Pennen maa
væsentlig tilskrives en Fremstillingsevne saa ligetil,
at kun faa besidder den. I „Folkelæsning“ træffe vi
følgende Afhandlinger: „Om Hjernens, Nervernes og
Sansernes Virksomhed hos Mennesket“ , „Noget om
Lufttrykket“ , „Om Galvanismen og Elektromagnetis
men samt deres Anvendelse“ , „Om Alderdomsforsør
gelse, Livsforsikring m. m.“ , „Om Øjet og Synet“ .
Som særskilte Pjecer foreligger: „Hvad har bevirket
de nuværende høje Priser paa Landejendomme?“
(1866), „Om Landsbyskolens Reform“ , et ypperligt
lille Arbejde, samt „Meddelelser fra Hyllested Sogn“
(1910). Utallige Opsatser i „Landbotidende“ og an-
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densteds skal her lades uomtalte. A lt i alt en Virk
somhed, som gør Manden Ære og vil sikre hans
Navn mod Glemsel.
Jacobsen var en dygtig Foredragsholder og —
hvad der klinger noget underligt — en overordent
lig vittig Lejlighedstaler. Noget sarkastisk kunde han
undertiden være, og træffende Bemærkninger skortede
det aldrig paa. Efter at være bleven betitlet betroede
han mig, at han ikke kunde lide Dannebrogskorset,
fordi Kongens Staldkarle gik og dinglede med det.
„Saa blev jeg Kammerraad“ , tilføjede han med et
lunt Blink i Øjet. „Men jeg skulde bare have vidst,
at det vilde koste 24 Kr. om Aaret“ . Meningen var,
at saa vilde han ogsaa have betakket sig for denne
ret meningsløse Betegnelse.
Jacobsen rejste meget, ikke alene i Danmark, hvor
han omtrent havde gæstet hver Krog, der fortjente
det, men ogsaa i Sverrig og Norge. Til Brødrelan
dene kom han undertiden paa offentlig Bekostning
for at studere Skoleforhold, hvorom han da havde
at give Indberetning til Ministeriet. En Gang var han
ogsaa kommen til Tyskland, men denne Rejse fik han
ingen Fornøjelse af. Tyskerne var saa forbandet
storsnudede, og de hæslige Billeder af Bismarck, man
stadig løb paa, mindede alt for meget om den Lede
selv. Med andre Ord, her var intet at komme efter.
At rejse sammen med Jacobsen var meget interes
sant, ogsaa af den Grund, at han havde en egen
Gave til at komme ind, selv der, hvor alle andre vare
udestængede. Et Klap paa Skulderen, en vittig Be
mærkning eller en Mønt forfejlede aldrig sin V irk
ning paa Opsynsmændene ved de paagældende
Muséer, eller hvad det nu kunde være, som var Gen-
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stand for Besøg. Paa Rejser var Jacobsen den per
sonificerede Oprømthed og Forekommenhed, hvorom
jeg især har en levende Erindring fra et Besøg i Kul
gruberne ved Høganås.
I de sidste 20 Aar af sit Liv paa et Par Maaneder nær boede Jacobsen i Gentofte, hvor han havde
lejet en Villa. Her kom jeg til Stadighed, og her tog
jeg Afsked med ham og hans elskelige Hustru. Den
sidste blev stokdøv i sin høje Alder og døde 1911.
Jacobsen selv, der naaede opad de 92, bevarede der
imod sine Aandsevner og alle sine Sansers usvæk
kede Kraft til det sidste. — Begge hvile ved den store
og hyggelige Kirkegaards nordre Mur, hvor en smuk
Granitsten med indhuggede Navne, Fødsels- og Døds
dage betegner Stedet.

AARSBERETNING
§e to Møder, som 1918 har at opvise, har begge
været ualmindelig vellykkede: Mange Del
tagere, udmærket Vejr.
Den 30. Juni mødte en stor Del Medlemmer og
andre interesserede, med et rundt Tal 200, i Ringsted
og kørte derfra i et stort Vogntog, der skyldes Vel
vilje hos Omegnens Beboere, til Valsømagle. Ved
Ørevadsgaarden stiftede man Bekendtskab med Rui
nerne af den gamle Valsøgaard ved Haraldsted Sø,
og Redaktør J. V. Christensen, Ringsted, holdt Fore
drag om denne Middelaldersborg, der blev afbrændt
i Grevens Fejde. Senere talte Sognepræst P. Severinsen, Bringstrup, ved Ruinerne af Kapellet i Ha
raldsted om Knud Lavard.
Den 4. August indviedes „Sorø Amts Mindelund“
i Halkevad ved Flakkebjerg. Her er der i sin Tid
rejst en Mindesten for Frederik VII; Stedet er fredet
og holdt smukt vedlige under Tilsyn af en „Besty
relse for Halkevad Lund“ . I Forbindelse med denne
har nu Historisk Samfund rejst en Mindesten her for
Budstikke-Boisen. Stenen blev afsløret ved en smuk
Festlighed den 4. August. Efter Gudstjeneste i Skør-
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pinge Kirke med Prædiken af Pastor Aage Møller,
Slagelse, og Stedets Sognepræst, À. B. Kragh, sam
ledes omkring 3000 Mennesker i Halkevad Lund.
Johannes Vedel, Høve, bød Velkommen til den store
Forsamling og udtalte, at Mindelunden ikke skal være
som en Kirkegaard, hvor der fældes Taarer over de
afdøde, men skal fortælle os om Mænd og Kvinder,
der har udrettet noget i vort Land. Saa gav KJ.
Berntsen en overmaade levende Skildring af Fr. E.
Boisen, hans Slægt og hans Virksomhed. Derefter
faldt Dækket for Stenen. Den bærer Indskriften:
BUDSTIKKE-BOISEN
Præst i Skørpingc 1837—50.
Den banker dristigt paa,
som bærer godt Budskab.

Efter Afsløringen talte Peter Boisen og Fru Jutta
Boisen-Møller, og Festen afsluttedes af Formanden,
la Cour, og Forstander Ludvig Beck, Flakkebjerg.
Aarbog VII udsendes i to Dele, 1ste Halvbind i
1918, 2det Halvbind i 1919. Desuden modtager Med
lemmerne Ingvor Ingvorsens Fortællinger ved Dr.
H enrik Ussing; Bogen udgives i Forbindelse med
Foreningen „Danmarks Folkeminder“ og med Under
støttelse af den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse.
Den stadige Prisstigning paa alt Bogarbejde har nød
vendiggjort denne Udsendelsesmaade.
De vanskelige Tidsforhold gjorde det umuligt at
lade afholde Generalforsamling. Der er derfor i Be
gyndelsen af 1918 foretaget Bestyrelsesvalg ved skrift
lig Afstemning. Gdr. L. Andersen, Flakkebjerg, og
Adj. Gøtzsche, Herlufsholm, genvalgtes.
Paa lig
nende Maade holdtes Bestyrelsesvalg for 1919; her
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genvalgtes Fuldmægtig la Cour, Sorø, Redaktør C hri
stensen, Ringsted, og Partikulier P. Arnskov, Sla
gelse; sidstnævnte havde i Vinterens Løb afløst Dr.
Ussing, Sorø, der havde bedt sig fri for sit Hverv.
Det Tilskud fra Statskassen paa 200 Kr., som blev
bevilget Historisk Samfund i 1916, er blevet fornyet
paa hver af de følgende Finanslove.
Medlemstallet er i Øjeblikket 652.
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