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BONDELIV
PAA EN VESTSJÆLLANDSK BONDE- 

GAARD I CA. 200 AAR.
A f

L. P. Jensen.

MIN FØDEGAARD,
som siden 1812 har baaret Navnet Stervbogaard, er 
beliggende i Kirkestillinge By sydvest for Kirken og 
saa tæt ved Kirkegaardsmuren, at der kun er en Vej 
mellem denne og Gaardens nordøstlige Hjørne; den 
har bevislig været i min Slægts Besiddelse i henved 
200 Aar, og det er muligt, ja sandsynligt, at den 
har været det endnu længere; men saa langt tilbage 
kan det dokumenteres. Jeg fandt nemlig efter min 
Faders Død (1877) i et gammelt Egetræs Chatol en 
hel Bunke gamle Papirer med næsten udvisket Skrift 
fra Frederik den Femtes og de senere Kongers Tid, 
som det har kostet mig meget Arbejde at tyde, og 
hvis Eksistens jeg ikke før havde anet, men som 
jeg har fundet meget interessante: Fæstebreve, 
Vurderingsforretninger, Testamenter, Skøder m. m., 
og paa Grundlag af alle disse juridiske Doku
menter og Familieannaler i Forbindelse med mine 
egne Oplevelser og mundtlige Overleveringer fra de
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Gamle i min Barndom og Ungdom fik jeg Lyst til 
i Aarbogen at skildre Virksomhed, Liv og Skikke i 
min Fødegaard fra gamle og nyere Tider, da mine 
Erindringer fra „Hindholm“ fik en saa gunstig Mod
tagelse saavel i Pressen som blandt Aarbogens Læ
sere.

„RYTTERBONDEN“ .
Det ældste Fæstebrev er udstedt under Frederik 

den Femte i Oktober 1748, og jeg skal her til en 
Begyndelse gengive dets Indhold. Der staar at læse:

Paa Hans Kongl. Mai.ts min allernaadigste 
Arve Herres Vegne og indtil Sessionens nær
mere Ratification bliver hermed stæd og fæst, 
saasom og hermed af mig Hans Larsen Fogli, 
Forvalter ved den første Del af Antvorskov Di
strikts Ryttergods, stædes og fæstes til Hans 
Larsen den Hans Majt. tilhørende Rytterbonde- 
gaard No. 12 i Kirke Stillinge Sogn og By, som 
afdøde Lars Larsen sidst havde i Fæste, hvis 
Enke han ægter; hvilken Gaard med tilliggende 
Ager og Engs Hartkorn, som stedse dertil haver 
ligget og med Rette tilhører, der er Hartkorn 
efter nye Landmaalings Matricul 11 Tdr. 4 
Skpr. 1 Fdk. 2 Alb., forbemeldte Hans Larsen 
sin Livs Tid maa have, bruge og beboe al den 
Stund og saalænge han deraf udi rette Tide be
taler alle deraf gaaende Kongl. Contributioner 
med den ansatte Landgilde og Hoveripenge med 
videre, som nu ere eller herefter vorder paabudne, 
holder Gaarden og dens Huse med sin Besæt-
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ning og Sæd udi forsvarlig Stand og Hævd, Jor
derne lovlig gødsker og dyrker, intet deraf til Upligt 
bruger eller til andre overlader, det være sig Ager 
og Eng, Tørveskær eller deslige, sætter og op
retter til Markernes forsvarlige Indhegning dygtige 
Stengærder og Grøfter, holder By- og Markfred, 
poder og planter Frugttræer og Pile, lægger 
Humlekuler, ingen Inderster uden Tilladelse ind
tager, ej heller med noget Krohold eller deslige 
befatter, men holder sig i alle Tilfælde Hans 
Kongl. Maj.ts Lov og Forordninger allerunder
danigst efterrettelig, item er sin foresatte Øvrig
hed hørig og lydig, alt under dette Fæstes For
tabelse og anden vedbørlig Straf efter Loven. 
Landbyetorp den 7de Octbr. 1748.

H. Larsen Fogh.

Dette Fæste approberes, giver fire og tyve 
Rd. til Fæste-Sessionen for Antvorskov Rytter 
Distrikt den 10de Oktbr. 1748.
W. Berregaard. Ad. O. Rohweder. I. Willumsen.

Forevist d. 17de Junii 1774.
Castenschiold.

Nr. 11 - Hans Larsen Gaardmand i Kirke Stillinge

At en ung, rask Bondekarl i de Tider blev tvunget 
til at overtage en forfalden Gaard uden Indfæstning, 
og ligeledes ved Overtalelse eller Tvang fik prakket 
Forgængerens Enke paa som „T ilg ift“ , giver Historien 
jo mange Eksempler paa. Vilde Vedkommende ikke 
lystre, var det en let Sag for Herskabet at lade ham 
„springe Soldat“ i en længere Aarrække, hvor han 
ogsaa blev hundset grovt.
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Men hvad vil det sige at være „Rytterbonde“ ?
For at forstaa det, skal vi henvise til, hvad Prof. 

Edv. Holm skriver*):
„Der blev, efter Forslag af en Kommission, af Kr. 

V. 1670 oprettet et nationalt Rytteri paa ikke mindre 
end 4500 Mand, de 4000 i selve Kongeriget Danmark 
og de 500 i den kongelige Del af Slesvig. For at 
bringe dette i Stand blev 27000 Tønder Hartkorn af 
Krongodset udlagt til Underhold af Ryttere. Den 
Bonde, som her havde en Gaard paa 8 Tønder Hart
korn i Fæste, fik Frihed for en stor Del af sine Af
gifter, men skulde til Vederlag enten selv tjene som 
Rytter eller holde en fuldstændig rustet Rytter i sit 
Sted. En mindre Del af Rytterne, de saakaldte Sogne
ryttere, lønnedes dog paa den Maade, at de fordeltes 
paa Sognene, saaledes at to Sogne skulde under
holde en Rytter.“

Antvorskov var et af disse Rytterdistrikter; der 
hørte dertil en Mængde Hovedgaarde og Landsbyer 
i Vestsjælland, helt ned til Vester .Flakkebjerg Herred 
imod Syd og til Sønderup-Nordrup imod Øst, samt 
hele det vestlige Landskab, som grænser i Syd og 
Vest til Storebælt fra Boslunde Sogn til Holbæk Amts
grænse, og saaledes ogsaa Stillinge Sogn.

Da Rytterbonden Hans Larsen overtog min 
Fødegaard 1748, havde Kongen (Fr. IV) foretaget 
en Reorganisation, idet man, let forstaaeligt, har 
været misfornøjet med den Uensartethed af Rytteriet, 
som nødvendigvis maatte følge af Bøndernes svig
tende Evne til at holde saavel Rytteren med Uniform 
som Hesten i den militære, reglementerede Stand, og

*) se Danm.-Norg. indre Historie under Enevælden fra 1660 til
1720. 1. Del S. 428.
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man har derfor foretrukket at lade Hestene græsse paa 
dertil udlagte Arealer, og hvor Hestene ikke kunde 
overkomme at æde Græsset, lod man Bønderne slaa 
og høste Høet ind i de dertil indrettede Huse og 
Barakker. Der er næppe Tvivl om, at Byerne Store- 
og Lillekongstnark her i Stillinge Sogn er fremstaaet 
af en saadan kongelig Græsmark, og baade Hans 
Larsen og den, han overtog Fæstegaarden efter, Lars 
Larsen, har gjort Hoveri paa denne store Græsmark.

Hans Larsen maa være bleven for gammel og 
svag til at drive Gaarden til sin Død; thi i Aaret 
1795 maa han afstaa Fæstet til min Oldefar Lars 
Jensen, og der foreligger en vidtløftig Vurderings
forretning, som har sin Interesse for den Tids Værdi
ansættelse og smaa Forhold, hvorfor jeg nedenfor 
gengiver den.

I det lange Tidsrum af 47 Aar (fra 1748 til 1795), 
hvori Hans Larsen har siddet som Fæster paa Gaar
den, synes der ikke at være foregaaet noget, som 
har givet Anledning til Skrivelser af nogen Art; først 
i 1795, da Hans Larsen skal afstaa Gaarden til „Her
skabet“ , og dette igen skal indsætte en ny Fæster, 
min Oldefar Lars Jensen, foreligger der, foruden det 
nye Fæstebrev, en Vurderingsforretning, saare vidt
løftig og omfangsrig, hvad der var betegnende for 
alle juridiske Dokumenter i „høisalig“ Kong Frederik 
den 6tes Dage.

Denne Vurderingsforretning lyder som følger:

1 Følge Rettens Udmeldelse indfandt vi 2de 
udmeldte Mænd os i Kirke Stillinge By hos Gaard- 
mand Hans Larsen sammesteds for at syne, taxere 
og fældsætte bemeldte Gaards Bygning og Besætning,
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som Hans Larsen idag skal aflevere til Herskabet; 
og igen overlevere samine fra Herskabet til den nye 
tiltrædende Fæster Lars Jensen og befandtes saaledes 
som følger:

A. Gaardens Bygning.

1. Stuelængden bestaar af 17 Fag med Loft over 
14 Fag, Stolper og Løsholter af Eg. Oventømmeret 
af Fyr, alt i forsvarlig Stand paa Tag og Fag, saavel- 
som Skorstene, Bagerovn, Døre, Vindver godt.

2. Vestre Længde bestaar af 18 Fag Stolper og 
Løsholter af Eg. Oventømmeret af Fyr, alt forsvar
ligt og godt, saavelsom Tag, Døre, Gavle og alt.

3. Nordre Længde 22 Fag: Nedentømmeret af 
Eg og Oventømmeret af Fyr, alt i forsvarlig Stand 
baade paa Tag og Fag.

4. Østre Længde 17 Fag, Stolper og Løsholter 
af Eg, Oventømmeret af Fyr, alt forsvarligt og godt 
baade paa Tag og Fag.

B. Besætning.

En beslagen Vogn med fuldt Behør...............  20 Rd.
en D ito ..............................................................  24 -
en Træ Vogn ................................................... 6 -
en Træ Plov med fuld Behør...........................  3 -
en Jern Harve................................................... 4 -
en Træ H arve..................................................  1 -
en Tromle..........................................................  2 -

Disse anførte Dele anser vi at være fuldkommen 
forsvarlig af den Slags Besætning.
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Bæster *).
1 sort H ings t...................  3 A a r.. ............ 24 Rd.
1 sort H oppe .......... ........ 3 Aar. .............. 24 -
1 sort brun Hoppe . ........ 8 Aar. .............. 18 -
1 graa Hest.............. ........ 14 Aar. .............. 10 -
1 sort H oppe .......... ........ 14 Aar. .............. 10 -
1 rød Hoppe............ ........ 10 Aar. .............. 12 -
1 brun Hoppe........... ........ 10 Aar. .............. 10 -
1 graa Hest.............. ........  12 Aar. .............. 6 -
1 brun Hoppe..........

Denne Besætning

........ 9

anser vi

Aar.

ikke

.............. 8

fuldkommen for-
svarlig til Gaardens Drift, som staar ungefær for 10 
Tdr. Hartkorn, men vil mangle 1 Plov Bæst til 10 Rd.

Ved Gaarden er saaet 2 Tdr. Hvede, 9 Tønder 
Rug og i dette Foraar kan saas Byg 12 Tønder og 
Havre 8 Tdr. samt Ærter l ’ /2 Td., som befandtes 
ved Gaarden; ligeledes befandtes det fornødne Føde- 
korn til Michaelis, samt Havre til Hestene i dette 
Foraar; hvilket vi anslaar til Rug 8 Tdr., Byg 8 Tdr., 
Havre 8 Tdr.

For den manglende Plovhest til 10 Rd. anviste 
Hans Larsen en stor Bryggerkedel, som vi anslaar 
at være 10 Rd. værd.

Og saaledes afleverede vi Gaarden med anførte 
Besætning fra Hans Larsen til Herskabet, og atter 
igen overleverede samme til den nye Fæster Lars 
Jensen.

At denne Syns- ogTaxationsforretning er gjort efter 
vor bedste Skønnende og fuldkomne Overbevisning, 
bekræfte vi ikke alene med Hænders Underskrift,

*) Naar der ved Overdragelse eller Afstaaelse af Fæste taltes 
om Besætning, gjaldt det, som bekendt, altid kun Heste.
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men endog at møde næste Ting Dag og beedige 
samme.

Kirke Stillinge den 20de April 1795.

Peder P. H. S. Hansen. Hans H. P. S. Pedersen.

Paa Herskabets S. T. Hr. General Major Casten-
schiolds Vegne mødte hans Fuldmægtig Friis, som
ikke havde noget mod denne Forretning at erindre,
tilstaar o ..Friis.

Jeg underskrevne Hans Larsen, der i Dag har 
afleveret Gaarden til Herskabet, og jeg underskrevne 
Lars Jensen, der, som oven anført, har modtaget 
Gaarden med Besætning og Inventarium, haver paa 
begge Sider heller ikke noget imod denne Forretning 
at erindre, men i [o: er] alle dermed fornøjede.

Hans H. L. S. Larsen. Lars L. I. S. Jensen.

Fremlagt og afhjemlet inden Antvorskov Distrikts 
Birketings Ret, Tirsdagen den 21. April 1795 test.

Henneberg. Bech.

Hvilken forestaaende Forretning for de udmeldte 
Mænd blev oplæst og af dem edelig bekræftet, efter 
deres Samvittighed og bedste Skønsomhed at være 
foretaget. Hvorefter de blev dimitterede, siden ingen 
havde dem noget at tilspørge. Det passerede blev 
paa Begæring bevilget beskreven meddelt. At saa- 
ledes inden forbenieldte Ret er passeret og tilgaaet 
udi Overværelse af efterskrevne Stokkemænd scilicet: 
1. Niels Jørgensen af Vedbysønder. 2. Niels Peder-
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sen af Slagelse. 3. Hans Larsen af Sørby. 4. Borgr. 
Møller af Slagelse. 5. Lars Bensen af Skovsø. 6. 
Niels Christensen af Hyllerup. 7. Jens Jensen af Sla
gelse. 8. Jørgen Larsen af Bjergby. Det bekræftes 
hermed under vore Hænder og Forseglinger. Actum 
Anno, Die et Loco ut supra.

A. V. Henneberg. 1. Bech.

Blandt Besætningen (o: Redskaberne) findes kun 
anført 1 Træplov med fuldt Behør, uden Bemærkning 
om, at det er for lidt, og selv om man jo satte 4 
Heste for en saadan Plov, er det ret ufatteligt, at 9 
Heste ikke var „forsvarlig".

For det manglende Plovbæst stilles en stor Brygger
kedel, hvad der i høj Grad interesserer mig. Samme 
Kedel findes nemlig endnu indmuret i Gaardens Va
skehus. Den rummer 17—18 Spande Vand, er solidt 
forarbejdet og saa svær, at det er alt, hvad 2 Mand 
kan bære; jeg mindes ikke, at den nogensinde er re
pareret undtagen en Gang i min Fars Tid, da om
rejsende Kedelflikkere udbedrede en lille Utæthed, 
efter at den havde gjort Nytte i over 100 Aar. Som 
Kuriosum kan anføres, at havde den i hine gamle 
Dage samme Værdi som et „Plougbæst", saa kunde 
den sikkert nu i Krigsaarene være bleven byttet med 
en god Trækhest, skønt Prisen paa disse den Gang 
var urimelig høj.

Denne Vurderingsforretning er udført af Sogne
foged Peter Hansen og Gaardmand Hans Petersen, 
begge af Holmstrup, men da de begge kun har kunnet 
skrive deres Navn paa den sædvanlige, gammeldags 
Maade med Forbogstavet for hvert Navn og et S 
bagved, maa de nødvendigvis være bistaaet af en
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skrivekyndig Mand, skønt man vel niaa forudsætte, at 
disse 2 Bønder maa have været mere intelligente og 
oplyste end almindeligt, siden man ikke kunde bruge 
et Par af Stillinge Sogns Gaardmænd. Til bedre 
Forstaaelse af disse „Runer", ser man paa alle Doku
menter fra den Tid Myndighedernes Tilføjelse af det 
fulde Navn foran og bagved, saaledes som ogsaa 
her: Peter P. H. S. Hansen, Hans H. P. S. Pedersen,

Hans H. L. S. Larsen, Lars L. J. S. Jensen, 
(den afgaaende Fæster). (den tiltrædende Fæster).

I det lange Tidsrum, hvori Hans Larsen sad som 
Fæster paa Stervbogaard, er der sket en stor For
andring paa Bøndergodset her i Vestsjælland, idet 
Antvorskov Ryttergods af Kongen, da „Riget fattedes 
Penge“ , blev bortsolgt ved Auktion d. 27de Maj 1774. 
Medens Hans Larsens Fæstebrev er udstedt 1748 paa 
„Landbyetorp“ , det nuværende Store Prederikslund, 
hvor Forvalteren af „Antvorskov første District“ havde 
Bopæl, er saavel ovennævnte Forretning, som Lars 
Jensens Fæstebrev, ordnet under Valdbygaard, der 
opstod ved Antvorskov Rytterdistrikts Salg 1774, idet 
11 Bøndergaarde i Store Valdby blev nedlagt. Aaret 
derefter føjedes der hertil 3 andre Gaarde i samme 
By, saa at den ganske ophørte med at eksistere.

Valdbygaard købtes af Kammerherre, Oberstlieut- 
nant (senere Generallieutenant) I. V. H. Castenschiold, 
der imidlertid 1776 solgte den til sin Broder, Kaptain 
(senere Generalmajor) J. F. Castenschiold til Hørby- 
gaard.

II.
Det blev denne Generalmajor J. F. Castenschiold, 

Ejer af Hørbygaard (paa Tudse Næs) Store Frede-
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rikslund og Valdbygaard, som mine Forfædre, saavel 
ved Fæste, som senere ved Køb, fik med at gøre.

Medens Lars Larsen, den ældste navngivne Fæster, 
(hvis Fæstebrev desværre ikke fandtes) og derefter 
Hans Larsen var Fæstere („Rytterbønder“ ) paa det 
kongelige Gods, hvor Fæsterne i Almindelighed levede 
under bedre Vilkaar end under Herremændene, blev 
Lars Jensen nu Fæster under Valdbygaard, og da det 
ser ud til, efter den omtalte Vurderingsforretning, at 
han har modtaget saavel Bygninger som Redskaber 
og Besætning „i forsvarlig Stand“ , naar vi undtager 
det manglende „Plovbæst“ , saa har Godsejeren maa- 
ske deraf fundet sig beføjet til at lade ham erlægge 
200 Rdl. i Indfæstning, hvilket Hans Larsen slap helt 
gratis ind til, muligvis paa Grund af, at alt har været 
i Forfald ved hans Tiltrædelse. Skøndt H. L. ogsaa 
blev Fæster under Valdbygaard 1774, og altsaa var 
det i over 20 Aar, findes der ingen Oplysninger, som 
viser de Forandringer, der jo maa være sket for 
dennes Vedkommende, særlig med Hensyn til Hoveri. 
Der staar intet i hans Fæstebrev om, hvad og hvor- 
meget han skal yde; Ordet „Hoveri“ er kun lige 
nævnt, og hvis det, som jeg formoder, har bestaaet 
i at slaa Græs og høste Hø paa „Kongsmarken“ , 
maa dette selvfølgelig ombyttes med Hoveri paa Vald- 
bygaards Hovmarker, medmindre det er blevet af
løst med en aarlig Afgift i Hoveripenge.

Efter den „nye Matricul“ var Gaarden nu bleven 
ansat til „Ager og Engs Hartkorn" 9 Tdr. 6 Skp. 3 
Fdk. 2* Alb. og deraf skulde Fæsterne svare i Land
gilde til hvert Aars Mortensdag i „sunde og gode 
Vare“ i Korsør eller hvor Herskabet forlangte det: 
Rug 3 Tdr. 3 Skpr. 21U 13 Fdk., Byg 3 Tdr. 7 Skpr.
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17/13 Fdk., Havre 2 Tdr. 3 -Skp. 210/i3 Fdk. Naar 
man ser, at Gaardens Areal udgjorde 105 Tdr. L.
— det samme som min Far overtog den med i 1848
— synes dette jo at være en meget rimelig Afgift -|- 
Skatter og „Paalæg“ ; men naar man husker, at heri 
var indbefattet den store Udlod paa 49 Tdr. L. ude
lukkende Sand- og Mosejord, der aldrig havde været 
dyrket, og knap nok kunde føde 12 Snes Faar og 
5—6 Unghøveder, saa kunde det sikkert være nok 
for Lars Jensen at præstere efter Jordens Ydeevne 
paa den Tid. — Af Fæstebrevet fremgaar det, at 
min Oldefar var en Plejesøn af Hans Larsen, hvem 
han skulde yde Husly Resten af dennes og Hustruens 
Levetid. Med et Slægtsskabsforhold imellem dem 
forstaar man bedre, at Hans Larsen har ønsket at 
afstaa Gaarden, imod Sædvane, før sin Død, da Gaar
den dog synes at have været i temmelig god Orden. 
Den unge Mand kan have trængt paa med at blive gift 
med sin Kæreste, Anne Sørensdatter, og saa har de 
Gamle veget Pladsen for ham.

1 Ægteskabet mellem Lars Jensen og Anne Sø
rensdatter blev der født 3 Børn, 2 Sønner og en 
Datter, Mette Larsdatter, min Farmor, som døde, 
inden jeg blev født, hvorimod begge Sønnerne levede, 
efter at jeg var bleven voksen. Den ældste, Lars 
Larsen, blev gift med min Mormor, der var Enke 
efter Selvejergaardmand Peter Olsen, Heininge, min 
Morfar, og da Lars Larsen var min Fars Morbror, 
var mine Forældre i dobbelt Slægtskab med hin
anden. Den anden Søn, Hans Larsen, fik en gam
mel forfalden Gaard i Næsby som Fæste til Vald- 
bygaard, men maatte efter nogle faa Aars Forløb 
gaa fattig derfra. — Som Barn har jeg med mine



Bondeliv. 15

Forældre ofte besøgt disse 2 „Grandonkler“ , navnlig 
den førstnævnte, der blev en velhavende Mand, og 
hvor der i hans andet Ægteskab voksede en stor 
Børneflok op, der kom til at pleje Omgang med mig 
og mine Søskende ogsaa gennem Ungdomsaarene. 
I Ægteskabet med min Mormor, som ogsaa døde 
længe før min Fødsel, havde Lars Larsen kun en 
Søn, den senere saa kendte og med Rette saa af
holdte Gaardejer Peter Larsen, Heininge.

Lars Jensen blev ikke ret gammel. Allerede 1803 
døde han, og Aaret efter giftede Enken sig igen, 
eller rettere sagt, Herskabet satte en ny Fæster ind, 
som — efter Sædvane — maatte „love at gifte sig 
med Enken“ . Det var Ungkarl Jens Jørgensen a j  
Bildsø, min Fars Farbror, som altsaa nu tillige blev 
hans Bedste- (Sted-) far.

Ogsaa denne nye Fæsters Overdragelsesdokument 
blev udstedt af Valdbygaards Ejer og lyder som følger:

Jørgen Frederik Castenschiold til Hørbygaard, 
Walbyegaard og Frederikslund Kongelig bestalten 
General Major gør vitterlig: At have stædt og fæst, 
ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Ungkarl 
Jens Jørgensen fra Bildsøe den Gaard i Kirke Stil- 
linge By, som Lars Jensen sidst har haft i Fæste og 
hvis Enke Fæsteren har ægtet, hvilken Gaard bestaa- 
ende af Hartkorn Ager og Eng nye Matricul 9 Tdr. 
6 Skp. 3 Fdk. 2* ;t Alb. bemeldte Jens Jørgensen sin 
Livstid i Fæste maa nyde, bruge og beholde paa 
følgende Vilkaar:

1. Den Aftægt, som Hans Larsens Enke nyder 
fra Stedet, er Fæsteren pligtig i alle Dele at yde hende 
forsvarlig.
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2. Gaardens Bygning, Besætning og Inventarium 
har Fæsteren modtaget saaledes som vedhæftede Syns- 
og Overleverings Forretning, afhjemlet inden Antvor
skov Birketings Ret den 8. forrige Maaned, udviser, 
og forpligtes han og Arvinger til stedse at holde 
samme i forsvarlig Stand og i sin Tid, ved Fratræ
delse eller Dødsfald, saaledes igen at aflevere samme.

3. Af Gaarden og dens Hartkorn svarer han alle 
Kongelige ordinaire og ekstraordinaire Skatter og 
Paabud, som nu ere eller herefter vorder paabudne, 
saa og alle personelle Skatter.

4. Saalænge den gi. Hans Larsens Enke lever, 
svarer og betaler Fæsteren det samme, som hidtil af 
Gaarden aarlig er svaret og betalt, men naar hun 
ved Døden er afgaaet, bliver Landgilden ialt Hvede 
2 Tdr., Rug 4 Tdr., Byg 5 Tdr. og Havre 4 Tdr., 
som leveres i rene og sunde Kornvarer enten i Kor
sør eller andre Steder, hvor jeg det forlanger, og 
Hoverie Penge i alt aarlig 55 Rdr., som betales ved 
Afregning.

5. Til Vedligeholdelse af de 4re Træ Broer mellem 
Heininge, Næsbye, Øster Stillinge og Walbygaards 
Marker betaler Fæsteren aarlig med Afregning 1 Rdr.*)

6. Til Indfæstning betaler han 400 Rdr., deraf 
har han strax betalt 200 Rdr. og øvrige 200 Dr. be
taler han førstkommende Majdag.

løvrigt retter og forholder Fæsteren sig i et og 
alt efter hans Kongelige Majestæts allernaadigste Lov 
og Forordninger, intet i nogen Maade undtagen. —

') Denne Afgift bestod endnu 1878, da jeg overtog Gaarden.
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Dette til Bekræftelse under min Haand og hostrykte 
Signette.

Frederikslund, den 27. Marts 1807.
1. F. Castenschiold.

Naar Indfæstningen denne Gang er dobbelt saa 
stor, som da Lars Jensen overtog Gaarden 9 Aar 
tidligere, skyldes det mulig Krigsforholdene, det, som 
vi ogsaa fra vore Dage kender saa godt under Form 
af Krigspriser. Efter den Overleverings- og Vurde
ringsforretning at dømme, som denne Gang blev 
foretagen af Sognefogderne Peder Hansen, Holmstrup, 
og Peder Jensen, Lille Valdby, og endnu foreligger, 
er der ikke stor Forskel paa Værdiansættelsen af 
Inventar og Besætning ved den tidligere Overdragelse 
og nu. I Steden for en Træ Plov med fuld Beliør 
til en Værdi af 3 Rdr. findes nu en Jærn Plov med 
fuld Behør til 6 Rd. Af „Bæster“ findes der denne 
Gang 8.

Det viser sig i dette Fæstebrev, at Hans Larsens 
Enke endnu er levende og skal nyde Aftægt paa 
Gaarden, ligesom det ogsaa her er fastslaaet, at Lars 
Jensen har været hendes Plejesøn.

Det var den 27. Marts 1804, at Jens Jørgensen 
fik udstedt sit Fæstebrev, men allerede samme Aar 
i December Maaned bliver han Ejer af Gaarden. Den 
samme Generalmajor Castenschiold, som gav ham 
den i Fæste sælger og overdrager til Jens Jørgensen 
i Kr. Stillinge den Gaard han har havt i Fæste og 
beboer, nu kaldet Lergravsgaard, for en Købesum af 
3200 Rdl., hvoraf 400 Rdl. efter Kongelig Allernaadigst 
Bevilling af 12te August 1796 maa henstaa uopsige
lig som 1. Prioritet i Ejendommen.

2
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Det har sikkert vakt stor Opsigt i Byen og Om
egnen, at en Fæster dengang kunde købe en Gaard, 
eftersom der endnu et halvt Hundrede Aar derefter 
kun fandtes 2 Selvejer-Gaardmænd i Stillinge Sogn. 
Jeg husker saaledes fra mine Drengeaar, at Jens 
Petersen i Næsby, der i Begyndelsen af Halvtredserne 
havde købt Gaarden, ofte kun blev nævnet som 
„Selvejeren i Næsby“ , fordi alle andre var Fæstere. 
Det maa ogsaa være omkring Begyndelsen af forrige 
Aarhundrede, at Brandassurancekasser er opstaaet, 
da det hedder i Skødet, at „Gaarden er forsikkret i 
Den almindelige Brandkasse for 1670 Rdl.“ .

Førend jeg gaar videre i Slægtens Historie, tror 
jeg, det vil være paa sin Plads at fremføre nogle 
orienterende Bemærkninger, som belyser de Kaar, 
under hvilke Bønderne og Landbruget i sin Helhed 
paa den Tid befandt sig.

Der er to Ting, som træder frem i Forgrunden : En i 
1700ernes sidste Halvdel indtrædende Landbrugskrise, 
fremkaldt ved Napoleonskrigene, som ikke alene trak 
alt det unge Mandskab bort fra Jordens Dyrkelse, 
hvorved Produktionen af det daglige Livs Fornøden
heder, især Brødet, i høj Grad formindskedes, men 
ogsaa, at disse mange Tusinder træder ind i Krigs
hærene, som alene krævede en uhyre Masse af Føde
midler, og som altid under Feltforhold lod meget 
gaa til Spilde; og ligesom den af Tyskerne etablerede 
umenneskelige Undervandskrig under Verdenskrigen 
slog ned paa „Retfærdige" og „Uretfærdige“ for at 
forhindre al Tilførsel udefra, saaledes afspærrede 
Napoleon ogsaa al Indførsel af Levnedsmidler til 
Fastlandet. Resultatet maatte blive, som vi nu ogsaa 
oplevede under Verdenskrigen — det formindskede i
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voldsom Grad den disponible Varemængde, hvorved 
Priserne uvægerlig maatte stige og atter stige og 
naaede tilsidst en svimlende Højde.

Dette Forhold skabte gode Kaar for Producenterne, 
dog kun tilsyneladende, men griber stærkt forstyrrende 
ind i Statens Økonomi. Og her har vi den anden af de 
ovennævnte to Ting, der rystede vort Samfund i sine 
Grundvolde, nemlig Statens tiltagende fortvivlede 
Pengevæsen. Skatten paalægges ved Aarets Begyn
delse, men i Løbet af Aaret stiger Priserne paa alt 
hvad det offentlige skal anskaffe; Tjenestemændene 
maa have større Løn for at kunne leve, derved spræn
ges Budgettet, saa Underskuddet i Statshusholdningen 
vokser fra Aar til Aar.

Det Kreditmiddel, som Pengesedlen er, bliver først 
almindelig kendt og anvendt herhjemme sidsti 1700- 
erne. Vel var der i 1736 oprettet en privat Seddel
bank, men Seddelomløbet var kun ringe. Først da 
Banken 1773 under Navnet „Kurant-Bank“ overgik 
til Staten, blev Seddelomsætningen saa stor, at den 
fik Indflydelse paa Handel og Omsætning. Men da 
Staten efter den nævnte Prisstigning sidst i 1700erne 
lidt efter lidt kom i Pengeforlegenhed, skred den 
efterhaanden til at udstede en saa rigelig Mængde 
Sedler, at Statsbanken umulig kunde indløse dem til 
deres paalydende Værdi.

Følgen deraf blev, at Sedlerne i den almindelige 
Omsætning, først den udenrigske, siden ogsaa den 
indenrigske, fik Kurs, d. v. s. blev regnet for mindre 
end deres paalydende Værdi. Endnu saa sent som 
i 1799 var Seddelkursen omkring Pari, men snart 
gaar den ned ad Bakke, i 1808 har de kun Halvdelen 
af deres paalydende Værdi, i 1811 har de v,-„ i 1812

2*
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kun l !U) og i 1813 V140 af deres paalydende Værdi. 
Dette Forhold bevirker — sammen med Vareknap
heden — en Prisstigning, der, efterhaanden som 
Seddelkursen falder, faar en katastrofeagtig Karakter, 
og nu er Statsbankerotten en sørgelig Kendsgerning.

Eksempelvis kan anføres, at Rugen, der i 1807 
kostede 6 Rdl. Tønden, i 1813 naaede op paa 131 Rdl., 
og andre Varer steg i samme Forhold. Denne vold
somme Prisstigning maatte bibringe alle inden- og 
udenfor Landbrugernes Kreds den Forestilling, at der 
næsten ingen Grænse var for, hvad Landbruget kunde 
indbringe.

Derfor blev Efterspørgselen efter Jord uhyre stor, 
og Priserne svindledes op til fabelagtige Højder. Det 
var saa meget lettere at opnaa høje Priser, som mange, 
baade private Folk og Pengeinstituter, laa inde med 
uhyre Pengemidler, som helst skulde gøres frugt
bringende ved Udlaan. Spekulanter og Købere lod 
sig heller ikke afskrække af de høje Renter eller 
Stiftelse af Gæld, da det var saa let at »lave Penge".

Saa kom Omslaget. Soldaterne vendte hjem efter 
Napoleons Fald og dermed Krigens Afslutning. Pro
duktionen steg, Efterspørgselen efter Varer aftog, og 
dermed kom ogsaa et brat Prisfald — akkurat som 
nu efter Verdenskrigen — og det blev ogsaa en 
Mængde Landbrugeres Fald, især blandt Godsejere 
og Proprietærer, der havde slaaet om sig med Penge 
i et overdaadigt Levned, gjort Udenlandsrejser o. s. v. 
For Fæstebønderne mærkedes disse bratte Op- og 
Nedgange ikke saa meget, da de jo betalte Afgifter 
in natura, og det meste af det tiloversblevne Korn 
havde de selv Brug for; derved blev Kornprisens 
Svingninger ikke af saa indgribende Betydning for
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dem. De fleste Bønder var nøjsomme og lod sig 
ikke let friste til flotte Vaner, om de ogsaa kunde 
lægge lidt Penge til Side.

Til Forstaaelse af Krisens Virkninger maa vi ikke 
glemme at fastslaa den Kendsgerning, at man den
gang — som nu i Tyskland — maatte skelne mellem 
Pengenes Navtieværdi og deres Metalværdi, og at 
Metalværdien regnedes i Sølv, mens nu om Dage 
Ouldet anvendes som Værdimaaler. Den Gæld, der 
hvilede paa Ejendommene eller som Landmændene 
paadrog sig under Krisen, var som oftest ansat i 
Navneværdi (Seddelpenge), og da Pengeværdien faldt 
og Pengemængden øgedes, blev Gælden tilsynela
dende betydningsløs, ikke mindst derved, at Jorden 
stadig og stærkt steg i Værdi. Det var derfor intet 
Under, at der stiftedes en uhyre Gæld, som man 
under Prisstigningen ikke følte nogen Opfordring til 
at betale, hvor let det end vilde have været.

Jeg vil nu efter disse korte Fremstillinger af den 
store Krisetid vende tilbage til Stervbogaard, og ved 
Hjælp af de gamle Papirer søge at finde ud af, hvor
ledes Familien der kommer igennem Krisen.

III.
I den sidste Fjerdedel af 1700’erne, da Bondefri

gørelsen, der er det 18de Aarhundredes største Daad, 
bares frem af en jævn, solid, økonomisk Opgang, 
øgede Foretagsomheden og Handlekraften herhjemme, 
maa jeg antage, at man paa min Fødegaard — ogsaa 
i Lars Jensens Tid — har været iblandt de fremme
ligste og flittigste Landbrugere, og da Kornpriserne 
allerede paa det Tidspunkt begyndte at stige, har 
Jens Jørgensen haft Vovemod til at gøre det vigtige
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Skridt, som ingen anden i Byen eller Sognet har 
turdet indlade sig paa; og ved fælles Stræben og 
Lysten til at blive Selvejer-Qaardfolk — sikkert nok 
en anset Stilling paa den Tid — har de saa naaet 
at overvinde alle Vanskeligheder og komme til Maalet.

Min stakkels Oldemor er heller ikke i sit andet 
Ægteskab blevet forundt et ret langt Samliv med sin 
Mand. Allerede efter 7 Aars Forløb bliver hun Enke 
for anden Oang og sidder nu alene tilbage med 3 
halvvoksne Børn af første Ægteskab (2 Sønner og 
en Datter, som jeg alt har omtalt) og 2 smaa do. 
af andet Ægteskab. Hun har saa ansøgt om Be
villing til at hensidde i uskiftet Bo, og denne gives 
hende paa sædvanlig Maade i en omfangsrig Skri
velse, hvori

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til 
Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug 
udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Ol
denborg
giøre vitterligt: At vi efter den af Anne Sørensdatter, 
afgangne Selvejergaardmand Jens Jørgensens Enke 
af Kirkestillinge, Sorø Amt, udi vort Land Sielland 
herom allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begie- 
ring, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og 
hermed bevilge og tillade, at bemeldte Anne Sørens
datter maae, foruden Rettens Middels Forsegling, Re
gistrering og Vurdering efter Loven med fælles sam
menavlede umyndige Børn i uskiftet Boe blive lien- 
siddende, saalænge hun i enlig Stand forbliver, og 
om hun imidlertid skulde blive til Sinds at skifte og 
deele, maa hun med Samfrender slutte en Skifte-For
handling om den Arv, som bemeldte Børn efter for-
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nævnte deres afdøde Fader kan tilkomme, saaledes 
som hun med dem til Børnenes Gavn bedst kunne 
forenes, foruden Rettens Middels Overværelse eller 
videre Registrering og Vurdering efter Loven; dog 
have bemeldte Samfrender et skriftligt Document der
over at forfatte, som billigt kan være, og de i Frem
tiden, naar Børnene komme i myndig Stand, eragte 
at kunne forsvare. Og ville vi herhos allernaadigst 
have befalet dem, som dette Skifte i saa Maade for
rette, at de i alle Maader holder sig Loven og An
ordningerne, samt i Særdeleshed Forordningen af 
23de August 1793 allerunderdanigst efterrettelig, hvilket 
og skal skee af den Øvrighed og Rettens-Betjent, som 
de ellers kunde tilkomme samme Skifte at forvalte, for- 
saavidt disse dem angaar, i hvis Rettighed dog intet 
derfor skal afgaa. Forbydende alle og enhver imod 
det, som foreskrevet staar Hinder at gøre. — Givet 
i Vor kongelige Residents-Stad København den 4de 
Juni 1812.

Under vort Kongelige Segl“ .

Naar jeg har gengivet dette ret interessante Do
kument i sin Helhed er det nærmest, fordi det beretter 
om en vigtig Begivenhed i Familiens Historie. Det 
varede imidlertid ikke længe, før det omtalte Sam- 
frænde-Skifte kom i Stand. Det var nemlig Enkens 
Mening saa snart som muligt at gifte sig for 3die 
Gang; hun sad jo med en Selvejergaard og en Flok 
Børn (formentlig alle fern ukonfirmerede), hvad der 
maatte overstige hendes Kræfter. — — Skifterettens 
Akter i kort Udtog er saalydende:

Anno 1812 den 16de Juli indfandt sig undertegnede 
tvende Samfrænder, Gaardmand Anders Jørgensen i
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Bildsøe og Gaardmand Lars Sørensen af Kirke Stil- 
linge hos Enken Anne Sørensdatter, Enke efter af- 
gangne Selvejergaardmand Jens Jørgensen af Kirke
stillinge, for efter Begiering af fornævnte Enke Anna 
Sørensdatter og ifølge en hende under 4. Juni 1812 
forundt allernaadigst Bevilling at foretage et Satn- 
frende-Skifte og Deling i Boet imellem Enken paa 
den ene og hendes med den afdøde sammenavlede 
2de umyndige Børn nemlig 1) en Søn, Jørgen Jen
sen, 21', Aar gammel og 2) en Datter, Ane Marie 
Jensdatter, 6’;'2 Aar gl. paa den anden Side. For
nævnte Gaardmand Anders Jørgensen [af] Bildsøe 
er den afdødes Broder og Lars Sørensen af Kirke
stillinge Enkens Broder.

Som Vitterligheds Vidner var nærværende Konto
rist Steinlein og Raadstuetjeuer Koefodt begge af 
Slagelse. Den fødte Værge nemlig de umyndiges 
Far [broder] Gaardmand Vallentin Jørgensen af Bild
søe var [til]stede, som tilkendegav at være nøje be
kendt med Boets Tilstand og i den Henseende at 
beopagte Børnenes Tarv.

Enken Anne Sørensdatter med Laugværge, hendes 
Broder Husmand Peter Sørensen af Kirkestillinge var 
mødt og fremlagde fornævnte den Kongel, allernaa- 
digste Bevilling, der lyder saaledes: — — Derefter 
er den foran citerede Skrivelse gentaget Ord for Ord 
og saa begynder først den egentlige Forhandling. — 
Enken med hendes Lavværge angiver saaledes Boets
Indtægt:
Stærvbogaard med tilhørende Jorder . . 3100 Rdl. 
Boets Løsøre, Effekter, Kreaturer og Avls

redskaber ...............................................  500 —
3600 Rdl.
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Alle „Samfrender“ erklærer sig — mærkelig nok 
— tilfredse med denne Vurdering.

Vi maa dog fastholde, at efter de fabelagtige Pri
ser, Landejendommene, umiddelbart foran Statsban
kerotten, var kommen op til, er dette altfor lav en 
Vurdering, selv om den er beregnet i Sølvværdi, hvad 
den fornuftigvis maa være, da Gaarden 8 Aar før 
blev betalt med 3200 Rdl., som ogsaa maa have 
været i Sølv. — Det er muligt, at de gode „Sam
frender“ har villet være skaansomme mod Enken, 
dels for at lette hende Overgangen til det nye Gifter- 
maal, som vel ikke maatte vise en altfor gældbunden 
Gaard — (Børnenes Arvepart skulde staa sotn en 
sidste Prioritet i Gaarden) dels for at Skifteomkost
ningerne, der ogsaa den Gang beregnedes procent
vis, ikke skulde blive altfor store. Det viser sig nem
lig ogsaa ved denne Opgørelse, at Jens Jørgensen i 
Løbet af de 7—8 Aar har maattet optage et Laan 
paa 1250 Rdl. i „den almindelige Enkekasse“ foruden 
de omtalte 1000 Rdl. til Godsejer Castenschiold, og 
naar hun trækker dem fra de 3600 Rdl. foruden de 
rigelig mange Poster paa Skiftegebyrerne — deraf 
endog 2 Gange til „Kongens Kasse“ — samt 60 Rdl. 
til Mandens Begravelse og et „lignende Beløb“ til 
hendes egen, saa bliver der til Deling med de 2 
Børn 1186 Rdl. 5 Mk. 10 Sk. Heraf tilkommer En
ken Halvdelen — 593 Rdl. 2 Mk. 13 Sk. Den anden 
Halvdel skal efter Loven deles i en Broderiod og 
en Søslerlod, saaledes at Sønnen, Jørgen Jensen, 
erholder 393 Rdl. 3 Mk. 14 Sk., og Datteren, Anne 
Marie Jensdatter 197 Rdl. 4 Mk. 15 Sk. — Anne 
Sørensdatter, der sikkert har havt god Grund til at 
være tilfreds med denne Deling, viser sig saa „høi-
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modig“ , at hun afrunder disse to Summer opad til 
henholdsvis 400 og 200 Rdl. Endvidere har Enken 
med Laugværge besluttet at ville give Datteren frit 
Bryllup, naar hun en Gang i Tiden indlader sig i 
Ægteskab samt en forsvarlig god Seng med Tilbe
hør som der blev anslaaet til 50 Rdr. og en Ko til 
en Værdi af 30 Rdl.“ Enken betaler ogsaa hele Arve
afgiften af sin egen Part: 3 Rdl. 2 Mk. 7 Sk. For
retningen slutter saaledes:

Saaledes er dette Samfrende-Skifte i Enighed og 
Kærlighed sluttet og Boet Enke Anne Sørensdatter 
extraderet til fuld Eiendom og fri Raadighed, hvilket 
herved med Vor Underskrift bekræftes.

Datum ut supra (d. e. samme Dato)

Anders A. I. S. Jørgensen Lars L. S. S. Sørensen 
med ført Pen med ført Pen

Anne A. S. D. Sørensdatter Peder P. S. S. Sørensen 
med ført Pen som Lavværge

med ført Pen

Som Værge

Vallentin V. I. S. Jørgensen 
med ført Pen 

Som Vidner
Steinlein Kofodt.

Dette Aktstykke har ikke alene sin kulturhistoriske 
Betydning for Offentligheden; men for mig person
lig har det stor Interesse derved, at jeg først igen
nem dette stifter Bekendtskab med Mænd af Slægten, 
som jeg aldrig har hørt Tale om, hvilket forøvrigt 
ogsaa tildels er Tilfældet med mine Oldeforældre. 
Jeg har selvfølgelig altid vidst, at min Farfar hed 
Anders Jørgensen og var Gaardmand i Bildsøe, hvor
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min Fader er født, men om dennes 2 Farbrødre, 
Jens og Vallentin Jørgensen vidste jeg intet. Nu 
gik der et Lys op for mig, som viser, hvorfra Navnet 
Vallentin, som jeg baade i det forrige og nuværende 
Slægtled har kendt mange af her i Stillinge Sogn, 
har sit Ophav.

IV.
Som det var at vente, giftede Anne Sørensdatter 

sig samme Aar, som ovennævnte Skifte er foretaget, 
(1812) med Ungkarl Peter Hansen. Hvor han stam
mede fra, finder jeg ingen Oplysninger om i de gamle 
Papirer, ligesom jeg heller ikke gennem mine For
ældre har faaet synderligt at vide om ham. I mine 
Drengeaar kom jeg en Dag til at tale med en meget 
gammel Smed i Byen, som havde arbejdet baade for 
Peter Hansen og de to foregaaende Mænd i Gaarden, 
og han sagde til mig: „Ja Du er jo opnævnt baade 
efter Per Hansen og Lars Jensen, aa ka’ Du blive 
lisaa bestemt en Mand, som Per Hansen vaa, saa 
bliver Du go* nok“ ; det hed sig ogsaa, at P. H. 
havde ligget som Lansener i Næstved 7—8 Aar, hvor
ved der var kommet ligesom et vist militært Snit 
over ham, der i Forbindelse med hans ansete Stil
ling som Byens eneste Selvejergaardmand har gjort 
ham skikket til at indtage Førerstillingen blandt sine 
Standsfæller.

Der var forøvrigt en Mærkelighed ved den samme 
gamle Smed. Han hed Hans Jensen, var en krum
bøjet, komplet Oldingeskikkelse, der gik og passede 
de faa Kreaturer, som Sønnen, Nils Hansen, der for
længst var blevet Smedestedets Arvetager, havde paa 
sit lille Landbrug. Min Mor fortalte mig nemlig, at
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den gamle Smed mange Aar før nær var bleven be
gravet levende ved en Fejltagelse. Han laa i en 
haard Sygdom, og det lied sig, at han var død. Efter 
Skik og Brug blev Byens Qaardmandskoner — der
iblandt ogsaa min Mor — indbudt til at komme og 
„klæde“ ham og lægge ham i Kiste. Men saa skete 
det mærkelige, at en af de Kvinder, der stod og pus
lede ved hans Ben, opdager, at han bevæger den ene 
store Taa frem og tilbage. Hun sprang op med et 
Skrig, og der blev stor Staahej — selvfølgelig — men 
efter et Øjebliks Besindelse fik man lagt ham hen i 
den varme Seng igen, og Smeden kom sig. Han 
havde været skindød i over 24 Timer, men var i det 
kritiske Øjeblik kommen saa meget „til sig selv“ , at 
han vidste, hvad der skete med ham, uden at han 
dog var i Stand til at give andet Livstegn fra sig 
end at bevæge den store Taa. Vi maa her huske, at 
den Gang hentede man sjældent Læge.

Nu er Peter Hansen altsaa indtraadt som Selvejer- 
Gaardmand (en Titillation, som blev meget omhygge
lig anvendt, hvor det passede) paa Stervbogaard, 
just lige Aaret før Statsbankerotten med alle dens 
Fataliteter, og det er ikke saa ganske let at sige, 
hvorledes han red Stormen af. Som anført ved det 
omtalte Samfrændeskifte var Gaardens Værdi med 
alle Samfrænders Samtykke kun ansat omtrent til den 
samme Sum, som den havde kostet i 1804, og hvis 
den paahvilende Pantegæld var ansat i Seddelværdi, 
hvad den efter Landbrugets Historie fra den Tid skal 
have været, men som man ikke kan se af Papirerne, 
saa kan Gælden ingenlunde have været trykkende, 
da mange Gaarde af lignende Størrelse var købt til 
den tidobbelte Pris. Det er saa paa den Tid, da en
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Tønde Rug, som jeg tidligere har fortalt, var kommet 
op til ca. 130 Rdl., og Seddelpengenes Kurs var gaaet 
ned til ’ /^y af deres paalydende Værdi. Saa opret
tedes Rigsbanken med et Grundfond, der tilvejebragtes 
ved at lægge 6° „ Skat paa Jordværdien, og derefter 
tilbød Staten at indløse de cirkulerende Sedler med 
1 m af deres paalydende Værdi. Lidt efter lidt steg 
Kursen, til den henimod Slutningen af 20'erne, da 
Statsfinanserne nærmede sig normal Orden, naaede 
nær til Pari. Omkring 1818 var Rugpriserne ogsaa 
faldet ned til 2 Rdl. pr. Td.

Man mærker ikke, at Peter Hansen foretager sig 
noget i Retning af Pengetransaktioner i mange Aar; 
først i 1830 udbetaler han Arv til Børnene af Konens 
første Ægteskab, om hvis Arvepart der ikke før har 
været Tale. Pengene bliver udbetalt i Rigsbanksed
ler, som de nu hedder, og de maa alle 3 paa stemp
let Papir give Afkald paa „den Arvepart, som de kan 
tilkomme efter Overenskomst med deres Stedfader, 
naar deres Moder, Anne Sørensdatter, ved Døden 
afgaar“ . Det synes at være en ret lille Arv, Peter 
Hansen her stikker ud til sine Stedbørn. Lars Lar
sen og Hans Larsen faar hver en „Broderiod“ paa 
150 Rigsbankdaler-Sedler og Mette Larsdatter, min 
Farmor, som nu er bleven Enke, en „Søsterlod“ paa 
75 Rbdl.-sedler. De to Brødre maa vel have naaet 
den giftefærdige Alder, og for at kunne sætte Bo 
har de bedt om Arven forud, som Peter Hansen kan 
have benyttet sig af. — Der er sket to bemærkelses
værdige Ting i de forløbne 18 Aar. Den ene er den, 
at en jydsk Skolelærer, Jens Storm, Forfatteren Zak. 
Nielsens Bedstefar, i 20’erne er bleven Lærer i Kirke- 
stillinge, hvor han baade hos Peter Hansen og min
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Far kommer til at øve stor Indflydelse baade som 
Husven og Lærer. Paa dette „Afkald“ staar han til 
Begyndelse anført som Lavværge for Mette Lars- 
datter. Den anden og mest indgribende Begivenhed 
er, at min Far, Jens Andersen, i 1818, 2 Aar gam
mel, bliver antaget som Plejesøn af Ægteparret, der 
ingen Børn har sammen, og derved i Tiden bliver 
Gaardens Arvetager. Det er tænkeligt, at den nu al
drende Kone, mange Aar ældre end sin Mand, med 
hvem hun rimeligvis har giftet sig af Fornufthensyn, 
har savnet et lille Væsen at kaste sin Kærlighed paa, 
nu da hendes egne Børn er bievne voksne og kom
met bort fra Hjemmet. Denne lille Dattersøn, som 
ellers havde 2 ældre og en yngre Broder foruden en 
døvstum Søster, har i særlig Grad tiltalt hende, og 
han blev nu i høj Grad Bedstemoderens Kæledægge, 
ligesom ogsaa efter alt at dømme, Peter Hansen sik
kert er kommet til at holde meget af sin Plejesøn. — 
— Af de to Børn, Anne Sørensdatter skiftede med i 
1812 efter Jens Jørgensens Død, maa det antages, at 
Sønnen er død under sin Opvækst, thi jeg kan ikke 
finde Spor af ham senere, hvorimod Datteren, Ane 
Marie Jensdatter, der blev tilkendt i Arv 200 Rdl., 
en Seng og en Ko, forlængst er bleven gift med 
Knud Larsen. De fik den Gaard i Fæste, som laa 
paa den modsatte Side af Vejen, nord for Kirkegaar- 
den, hvor de unge altsaa blev Genboere til Peter 
Hansen. Manden var uduelig og blev, i hvert Fald 
paa sine ældre Dage, da jeg som lille Dreng lærte 
ham at kende, meget drikfældig og maatte gaa fra 
Gaarden. Det undrer mig derfor ikke, at han allerede 
i 1835 har begæret Forskud paa Konens Arv. Der 
ligger et „Afkald fra 9de April“ , hvor han kvitterer
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for 100 Rigsbdr. Sedler og fraskriver sig „al Ret til 
at gøre Krav paa nogetsomhelst i Penge eller Varer“ 
efter sin Svigermoders Død. Jeg tænker mig, at den 
gamle Kone har haft megen Sorg paa sine sidste 
Dage af den Datter, som overlevede sin Mand, og 
som jeg tydeligt husker saa ligesaa fordruk
ken ud som Manden. Den anden Datter, af første 
Ægteskab, min Farmor, der som omtalt var Enke 
1830 med Lærer Storm som Lavværge, giftede sig 
et Aar efter for anden Gang med en Søn af Vallentin 
Jørgensen, der som tidligere omtalt var en Broder 
til hendes første Mand. Han, der altsaa blev min 
Fars Stedfar, hed Jens Vallentinsen og havde 2 
Brødre, de senere kendte Gaardmænd, Søren Vallen
tinsen, Bildsø, og Niels Vallentinsen, Næsby.

I Aaret 1838 døde min Oldemor, og Aaret efter 
giftede Peter Hansen sig med sin Husbestyrerinde, 
Marie Hansdatter, som han efter en fortrolig Med
delelse til mig af vor gamle Husmand, havde staaet 
i Kærlighedsforhold til, mens hans første Kone endnu 
levede.

At Peter Hansen efterhaanden maa være blevet 
en velsitueret Mand, kan man slutte deraf, at han 
i 1835 har købt en Parcel af Præstegaardsjorden paa 
14 Tdr. Ld. Arvefæste udmærket god, dyb Muldjord, 
beliggende nord for Byen. Hvormeget han har givet 
for Købet, kan jeg ikke opdage; jeg ved kun, at min 
Far, da han blev „Manden“ , ydede 1 Td. Byg pr. 
Td. Ld. til Præstekaldet. Desuden skulde der ved 
Ejerskifte betales et Aars Afgift i „Rekognition“ . — 
— Samtidig med Peter Hansens andet Giftermaal, 
oprettede han en Ægtepagt med sin unge Hustru, 
som han deri sikrede et livsvarigt Ophold fra Gaarden,
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og som ogsaa var omfangsrigt og havde faaet „Hans 
Kongl.Majestæts allernaadigste Konfirmation“ . Samme 
Dato er affattet med begges Underskrifter en „testa
mentarisk Disposition“ , hvori min Far indsættes som 
„Universalarving til Stervbogaard og til alt, hvad 
dertil hører“ imod at give Peter Hansens Hustru, 
hvis hun overlever ham, et „forsvarligt“ Ophold 
ifølge en vedlagt Aftægtskontrakt. Om den gamle 
Kone inden sin Død har udvirket hos Manden, at 
deres fælles, kære Plejesøn skulde arve Gaarden efter 
dem, og at Peter Hansen saa har respekteret en 
saadan Aftale, er jo ikke let at vide; men naar der 
var 2 ældre Sønner af Anne Sørensdatter, fødte der 
paa Gaarden, som ved dette Arrangement blev skudt 
tilside, og som vel med Rette maatte føle sig skuffede 
— hvad jeg ved, de gjorde — saa forstaar man og
saa, at Ægteparret har sikret sig deres Bestemmelse 
urokket ved juridiske Dokumenter.

Min Far var jævnaldrende med vor gamle, skikke
lige, trofaste, men noget enfoldige Husmand, som 
var en Gaardmandssøn fra den samme Gaard, som 
Knud Larsen havde, og som ogsaa var gaaet fattig 
derfra; hans gamle Mor, som jeg godt husker, boede 
efter Mandens Død i et meget tarveligt, gammelt 
Hus, som laa udenfor Gaarden ligeoverfor vor Port, 
men for mange Aar siden er nedrevet. Denne Hus
mand — Hans Larsen hed han — tjente paa vor 
Gaard i 43 Aar; først hos Peter Hansen, saa hos 
min Far, og de sidste Par Aar hos mig. Da jeg 
blev voksen, og vi saa tidt var i Arbejde sammen, 
fortalte han mig adskillige Smaatræk fra min Fars 
Barndom, som jeg ellers ikke fik noget at vide om 
andet Steds, og selvfølgelig interesserede det mig.
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Efter disse Meddelelser blev den lille Jens i høj Grad 
forkælet af sine Plejeforældre, og nok ikke mindst 
af Bedstemoderen, og var derfor ogsaa dygtig uartig.

Saavel i Skolen som i Hjemmet fik han næsten 
Lov at bære sig ad, som han vilde, og Lærer Storm, 
som efter gammel Vis brugte Tampen meget flittig, 
ja, saa flittigt, at der sjælden gik nogen Dag, uden at 
saa godt som alle de andre Drenge af en eller anden 
Grund fik den at smage, han rørte dog aldrig Jens; 
.men," føjede han til, „han kunde reidenog aasse 
altid, hvad han skulde, aa saa ku Tøserne klave te 
Skolelæren saameied de vilde øver a han drillede og 
slog dem aa jog dom væk fra Kakkelovnen“ . Lærer 
Storm har utvivlsomt ogsaa kælet for den lille bega
vede Knægt og set gennem Fingre med hans Uno
der; maaske det intime Venskab mellem ham og Peter 
Hansen ogsaa har gjort sit dertil, og det har nok ikke 
været vanskeligt for Storm at overtale P. H. til at lade 
sin opvakte Plejesøn vedblive at søge Skolen et helt 
Aar efter sin Konfirmation. De fik ogsaa begge For
nøjelse deraf. En smuk Haandskrift, en næsten fejl
fri Stil og vanskelige Regnestykker foreligger endnu 
som synlige Beviser derpaa. Det var heller ikke saa 
mærkeligt, at min Far vedblev at holde af sin gamle 
Lærer igennem de mange Aar, denne vedblev at be
klæde sit Embede i Stillinge Skole, hvor han ogsaa 
naaede at undervise mine 2 ældste Søstre. Hans 
Billede som gammel Mand med Dannebrogskors paa 
Brystet og Kalot paa Hovedet — det samme Billede 
som Zak. Nielsen har anvendt i sine „Minder“ — 
var med fuld Føje hængt op paa samme Væg som 
Ingemann, Grundtvig, Anders Stephansen og Frederik 
den 7de, og Billedet er endnu opbevaret i vor Familie.

3
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Da „Nye Tider“ udkom, troede jeg, at Zak. N. havde 
brugt sin Bedstefar som Model til den sympatetiske 
gamle, djærve, men stokkonservative Lærer Lystrup, 
men det siger Forfatteren dog i sine „Minder“ , at 
han ikke havde, eller rettere, han angiver en Lærer i 
Nordsjælland som sin Model.

Jens Andersen fik Lyst at lære Tømrer- og Hjul-

Lærer Storm.

mandshaandværket, og han kom i Lære hos en dygtig 
Læremester i Løve og blev selv en dygtig Haand- 
værker, der var søgt i vide Kredse. Han har altid 
været meget flittig  til at føre Regnskab over sine 
Indtægter og Udgifter, og som Haandværker har han 
efterladt sig et Par Skrivehefter, hvori er opført, hvem 
han arbejdede for, hvormeget i Arbejdsløn og hvor- 
meget Materialerne kostede, samt hans endelige aar-
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lige Indtægt, og det er morsomt her, som i alle hans 
Skriverier, at se, hvilken nøjagtig Kopi det er af Lærer 
Storms Arbejder, som her ogsaa findes flere af.

Ved disse Arbejder hos fremmede ses det ogsaa, 
at han ret ofte og mange Dage ad Gangen har 
arbejdet hos sin Morbroder Selvejer-Gaardmand Lars 
Larsen i Hejninge, hvis Steddatter Dorthea Peders- 
datter blev hans Fæstemø, og da hun havde mistet 
sin Moder, Enke efter Peter Olsen (hendes Far) og 
havde faaet Stedmoder tillige, længtes hun efter at 
komme bort fra Hjemmet, og Peter Hansen indrettede 
saa en lille Lejlighed i den østre Længe ved Siden af 
Værkstedet, saa de Unge kunde gifte sig og min 
Far fortsætte med sit Haandværk. Deres Bryllup 
holdtes om Foraaret 1839, samme Aar som P. H. hen 
paa Sommeren giftede sig med sin Husholderske.

I denne lille Lejlighed boede mine Forældre i 9 
Aar, og mine 4 ældste Søstre er født der. Min Far 
blev fritaget som „Gammelmands-Søn“ for at blive 
Soldat, hvad man den Gang efter Loven kunde blive, 
og derfor kom han heller ikke med i 3 Aarskrigen, 
hvad der forsaavidt var heldigt, som han da allerede 
havde 4 smaa Børn, og den 23de April 1848, paa 
hvilken Dag P. H. døde, ifølge Testamentet skulde 
overtage Gaarden.

V.
Saasnart Peter Hansen var begravet, udtog hans 

Enke, „Marie Per Hansens“ eller „Bedstemor“ , som 
vi Børn altid kaldte hende, af Boet de Dele af Møbler 
og Sengklæder, som hun ønskede, og som Lærer 
Storm, der var hendes Lavværge, havde optegnet

3*
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paa en Liste og vurderet i Penge. Saa byttede hun 
Lejlighed med mine Forældre, der glade flyttede ind
1 Gaardens Stuehus, medens hun tog sin lille Aftægts
bolig i Besiddelse. Men hendes afdøde Mand havde 
jo sørget saa godt for hende ved den Aftægtskon
trakt, som min Far havde maatlet underskrive, at 
hun umuligt kunde overkomme selv at bruge alt det, 
der var hende tilskrevet, og dertil var der i og for 
sig ikke noget at sige, naar man til Gengæld arver 
en saa udmærket Ejendom med kun ca. 2000 Rd.ls 
Gæld og kun udrede en Arv paa 400 Rdl. til en 
Søster af Peter Hansen. Jeg skal blot nævne nogle 
Hovedposter af Kontrakten: „Der svares aarlig af 
Gaardens Ejer: 2 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg og 1 Td. 
Malt, som frit køres til Mølle sammen med Ejerens 
Korn og af samme Slags; en fed Gris paa 6 Lispund,
2 fede Gæs, 1 Ko og 2 Faar med Lam frit fodret, 
græsset og passet paa samme Maade som Ejerens; 
i Tilfælde af Sygdom besørger Ejeren Koen malket, 
ligesom han ogsaa skal bage hendes Brød samtidig 
med sit eget. Levere hende 1 Favn Bøgebrænde og 
12 Læs Tørv, samt 16 Rdl. til en Tjenestepige. En
delig kunde hun forlange udlagt og indhegnet */2 Skp. 
Ld. til Køkkenhave“ . —

At min Fader fandt denne Aftægtsydelse meget 
streng, er let forstaaelig. Jeg kan huske, at min 
Fader en Gang sagde: „Jeg vil lige saa gerne for
rente 4000 Rdl. til som at svare denne Aftægt! og 
hun kan gerne leve lige saa længe som jeg!“ „Bed
stemor“ tog saagodtsom sin fulde Aftægt. Hvad hun 
ikke selv kunde forbruge, gik hun i Smug bagom Gaar
dens østre Længe med tværs over Gaden til den 
føromtalte Lars Larsens Enke, der var hendes Søster
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og altid trængte til Hjælp. Dette Forhold, i For
bindelse med hendes Stilling i tidligere Tid til Peder 
Hansen, gjorde hende jo ikke særlig afholdt af mine 
Forældre, det kunde vi Børn godt forstaa, skøndt 
der ikke direkte blev talt derom til os, men de lod 
som ingen Ting og behandlede hende altid med Ven
lighed, vistnok mest fordi hun var Peder Hansens 
Enke og lod til at holde meget af os Søskende. 
Vi 4 yngste var altid glade for i Julehøjtiden at møde 
hos „Bedstemor“ og indbyde hende til at spise „Nad
ver“ de 3 højhellige Aftener, for saa vidste vi, at hun 
altid havde 4 sammenbundne Æbler hængende paa 
Loftsbjælken til Uddeling imellem os. Hendes Paa- 
klædning til daglig Brug var altid, Vinter og Sommer, 
et grønt Vadmelsskørt og en rødtærnet Hvergarns- 
trøje med meget korte Ærmer, paa Hovedet en blom
stret Hue med „L iin “ i Panden under Huen, som 
var bundet under Hagen med et Par smalle Baand, 
og et stort „uldstribet“ Forklæde. Naar hun om 
Sommeren i stærk Solskin arbejdede i sin Urtehave, 
saa vi hende altid med en af blomstermalet Pap 
dannet Kyse, der gik langt udover Ansigtet, ligeledes 
bundet under Hagen og et kort Stykke Bændel, som 
hæftede de afrundede Hjørner tæt sammen i Nakken. 
Mine Forældre tog hende altid, efter hendes eget 
Ønske, med til Alters de vanemæssige 2 Gange om 
Aaret, og da havde hun, ligesom min Mor, en sort 
ulden Kjole, Korsklæde over, en sort Hue med „Sølv
nakke“ og sorte Silkebaand til Hage- og „Nakke
duske“ , samt et sort Silkeforklæde med rødblomstret 
Bort. Denne Dragt klædte de ældre Koner ret godt 
efter min Mening, og naar man i Kirken saa dem 
staaende under Messen eller Evangeliets Oplæsning
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med det obligate tærnede Lommetørklæde ovenpaa 
Salmebogen, omsluttet af foldede Hænder og saa 
en lille Bøjning i Knæene hver Gang Jesu Navn blev 
nævnet, ja saa fik man virkelig et velgørende Indtryk 
af Fromhed og Andagt, som virkede opbyggeligt paa 
Omgivelserne i al sin Enfoldighed.

Far nedlagde selvfølgelig straks sit Haandværk, 
som hidindtil havde givet ham og hans Familie et 
taaleligt Udkomme, da han overtog den ca. 120 Tdr. 
L. store Bondegaard. Det er dog af Interesse at 
gøre et lille Kig i hans Regnskab over en Haand- 
værkers Fortjeneste for ca. 80 Aar siden. For Aaret 
1847 er hans Nettoindtægt 155 Rdl. 1 Mk. 4 Sk., 
og denne Sum varierede ikke stærkt fra det ene Aar 
til det andet. Et lille Udpluk af dette Aars Arbejde: 
En ny Vogn med Fading (til Skolelærer Storm) 22 
Rdl. Til en Gaardmand 1 Ploug sat i Træ (Træ
stilling) 1 Rdl. 2 Mk. „ Sk. Gmd. Hans Larsen, 
„Næsby“ : 4 Hjul ringet 2 Rdl. „ Mk. 14 Sk., Skræd
der Per Nielsen, Kr. Stillinge, 1 Ligkiste (Fattigvæ
senet) 5 Mk. Samme Aar døde Pastor Flemmer, der 
havde døbt og konfirmeret min Far, hvem han ogsaa 
satte megen Pris paa, og han havde udtrykkelig for
langt, at Far skulde lave hans Ligkiste. At denne 
har været særlig flot udstyret, slutter jeg deraf, at 
den staar til 12 Rdl. Min Mor fortalte mange Aar 
efter et betegnende lille Træk om denne Ligkiste. 
Det var jo endnu i Laugsvæsenets Tid, da Byernes 
Haandværkere havde Privilegier, som Landsbyhaand- 
værkerne ikke dristede sig til at pille ved, og som 
Far maa have kendt. Det var nemlig ikke tilladt for 
en Landsbytømrer at sinke en Ligkiste sammen — 
det vil sige, at udskære Tappe i Hjørnerne til at



Bondeliv. 39

samle Brædderne med — den maatte kun sømmes 
sammen, og da Snedkerlavet i Slagelse vidste, at 
Præstens Kiste, som sikkert efter den anførte Pris 
er regnet for en fin Forretning, ikke var købt i Byen, 
mødte 3 Snedkermestre til Begravelsen for at tage 
den flotte Ligkiste i Øjesyn fra alle Ender og Kanter; 
men de gik hjem med lange Ansigter; den var søm
met sammen og der var intet kriminelt at opdage. 
Det havde ellers blevet en Bøde paa 5 Rdl.

Bygningerne i den gamle Qaard var vel vedlige
holdte og Bindingsværk med Egetræs-Undertømmer 
og Fyrretræs-Bjælker og Spær. Den østre og vestre 
Længe var paa 18 Fag, hvoraf den første, hvad det 
ydre angaar, staar næsten urørt og den nordre paa 
20, der gik udenfor de andre 2 med 3—4 Fag og 
Skraagavl i begge Ender, og i denne var der 2 He
stestalde og Foderlo, samt en Lade og Tærskelo i 
den vestre Ende. I den vestre Længe var Kostald 
med Foderlo, Faarehus, Hønsehus m. m. I Forhold 
til den store Avling var Husene lave og smalle, saa 
de rummede kun en ringe Del af Høsten. Vest for 
Qaarden var der saa fra alle Sider indhegnet til en 
Stakkehave, soin i almindelig gode Aar udviste en 
anselig Række store Stakke. Indtil 1856 hørte man 
Pleilernes taktfaste Slag fra Morgen til Aften. Saa- 
snart Høsten var til Ende og alle Stakkene tækket 
og mønnet (d. v. s. et godt Lag Halm paa Toppen, 
fastholdt af sammenknyttede Halmbaand med Mur
sten i begge Ender) blev de to Husmænd anbragt 
paa Loen, og Lyden af Pleilslagene forekom mig 
ligefrem hyggelige at høre, og af mange blev dette 
i gamle Dage ogsaa betragtet som hørende til land
lig Idyl. Imidlertid indtraadte en Forandring heri
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allerede i Aaret 1856. Min Far var jo ikke alene, 
efter sin Tid, en godt oplyst Mand, men han var 
ogsaa praktisk anlagt, og som velsitueret Landmand 
var han forud for andre med Anskaffelse af nye, prak
tiske Avlsredskaber. Saaledes skete det nu ogsaa, 
at i 1856 blev paa Stervbogaard den første Tærske
maskine i Stillinge By — ja vistnok ogsaa i Sognet 
— installeret. I den østre Længe var en Tærskelo, 
som blev indrettet derefter, og i et Rum af den nor
dre Længe, som stødte sammen med Loen, var der 
Plads til Maskinomgang, saa man havde altid den 
Behagelighed at være inden Døre med det hele. Det 
hele Maskineri var tungt og klodset, men umaade- 
ligt solidt. Omgangen bestod af et svært Kamhjul 
af Støbejern, hvori var fastgjort 3 Bomme, som 
paa Midten var forenede med hverandre ved tykke 
Jernstænger og do. Bolte, saaledes at Trykket paa 
den ene virkede paa de to andre, og der knækkede 
aldrig nogen Bom, fordi en af Hestene ved et Piske
slag tog et stærkt Ryk i den, skøndt der ingen Kæde 
var, som senere paa de 2 bommede Omgange til at 
afbøde Virkningerne af saadanne slemme Tag; der 
var nemlig kun anbragt en Krog i den yderste Ende, 
hvor Svingelen sad paa. Et mindre Drivhjul paa en 
2 Tom. tyk Jernaksel gik fra Omgangshjulet under 
en Trækasse ind i Loen, hvor der var en Udveks
ling til en Remskive paa ca. I 1» Al., som drev Ma
skinen ved en Rem af Saalelæder paa 5 Tom. Br., 
samlet med Læderstrimler, stukket gennem Huller i 
Remmen, der nu spændte om den lille Skive paa Cy
linderakslen, 6 Tom. i Diameter; ovenpaa Remmen 
laa Skiven, som trak et Par Trævalser og førte Kor
net ind i Cylinderen. Bag denne stod en meget pri-
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mitiv Ryster, trukket af en Rebsnor fra den modsatte 
Side af en Skive paa den underste Valses Aksel. Selve 
Rysteren bestod af 4 Flager med krumme Jernpigge 
paa den yderste Kant, alt indesluttet i en halvrund 
Hat og hvilende med den bageste Del paa en solid 
Trærist, hvor Halmen faldt ud paa. Jeg var kun 6 
Aar gammel, men jeg husker ganske tydeligt, at dette 
Vidunder blev sat i Gang og med hvilken Spænding 
hele Gaardens Besætning, saavel den kvindelige som 
den mandlige, stod forventningsfulde i Loen, da Ma
skinbygger Mikkelsen stod parat ved Bordet med 
Negene og gav Ordre til Kusken om at sætte i 
Gang. Men hvilken Forbauselse vakte det ikke, da 
han havde puttet det første Neg ind igennem Val
serne, at se den med det samme blive viftet ud af 
Rysteren som rentærsket Halm. I den nuværende 
Slægt vilde man have trukket paa Skuldrene og taget 
sig et billigt Grin over et saadant Tærskeværk, hvor 
3 stærke Heste, skummende af Sved og 5 Mand, 
Kusken iberegnet, kun kunde tærske ca. 10 Tdr. 
paa en hel Dag. Men husk saa paa, at man for 
henved 70 Aar siden levede i en Tid, hvor alt i 
Landbruget gik ved Haandkraft, hvor mange aldrig 
havde set en Maskine af nogen Slags, hvor Sveden 
haglede af os, naar vi i Høsten med blot et Par 
Bukser og Skjorten paa svingede Mejeredet fra Mor
gen til sildig Aften, hvor 2 Mand en Vinterdag 
ligefrem maatte svede for at banke 1 Td. Rug af 
paa en Dag, naar de samtidig skulde gøre Langhalm, 
og hvor Karlen inden Davretid hver Morgen ligefrem 
hoppede og snittede med en holstensk Skærekiste 
for at skaffe Hakkelse nok til Hestene for hele Da
gen; kunde han ikke dette, duede han ikke til For-
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karl, og vær overbevist om, at han ogsaa skulde faa 
trukket Sveden ud. Hvad Under da, at man med stor 
Tilfredshed og Beundring betragtede det Arbejde, 
som vor nye Maskine kunde præstere, og ikke mindre, 
da vi Aaret efter fik en Hakkelsemaskine sat til He
stekraft og dermed paa en Time kunde skære Hak
kelse til en hel Uge. Hvad man kan tænke sig til, 
varede det heller ikke længe før flere af Byens Qaard- 
mænd mødte op, naar vi tærskede, for at se Byens 
nyeste Seværdighed, der efterhaanden saa fik Indpas 
i et Par Qaarde til.

Medens jeg er ved Gaardens Bygninger og slet 
ikke har omtalt Stuehuset, som ganske vist er be
skrevet i de gamle Vurderingsforretninger, hvorefter 
det viser sig at have været ganske som andre gamle 
Stuehuse, men som ikke kan have stor Interesse her, 
saa vil jeg blot bemærke, at jeg blev født i dette 
Paaskemorgen d. 1ste April 1850, og efter ca. 1 Aars 
Mellemrum mine 2 yngste Søstre og min eneste 
Bror, medens mine 4 ældre Søstre, som tidligere 
nævnt, blev født i den lille Indsidderstue. Men inden 
jeg var 4 Aar gi. blev det gamle Stuehus nedbrudt, 
saa jeg kan slet ikke huske det mindste om dets Ud
seende, hvorimod alle Udhusene stod uforandrede, 
som jeg antager de har set ud i 1848 ved Ejerkiftet 
og som de tildels vedblev med til 1865. Derimod 
har jeg en svag Erindring om Travlheden i Somme
ren 1854, da den nye Stuelænge blev bygget. Det 
ser ud til, at Møllegaardens Stuehus, saaledes som det 
saa ud for 30 Aar siden, har været Model for vort 
nye Hus hvad Form og Dimensioner angaar i det 
ydre; jeg kunde i hvert Fald i min Opvækst aldrig 
lade være med at anstille Betragtninger over den
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slaaende Lighed, især da Husene kun laa ca. 80 Al. 
fra hinanden i lige Linie og med skraa Gavle mod Øst 
og Vest og to Fag Loftsvinduer, der sad paa samme 
Vis. Men dog blev der den store Forskel, at medens 
Møllerens Stuehus, ligesom alle andre den Gang, var 
Bindingsværk, blev vort opført med en tyk Grund
mur af 1ste Klasses Materiale, med Bjælker til Spær, 
og alt i Forhold dertil; min Far paastod senere med 
en vis Stolthed, at naar man fraregnede Skolerne og 
Præstegaardens Hovedbygning, var dette det eneste 
grundmurede Stuehus i Stillinge Sogn, og jeg tror, 
han havde Ret til at være stolt af sit solide, rumme
lige og — efter Datidens Fordringer — flotte Stue
hus. Foruden en 4 Fags rummelig „Øverstestue“ 
med en dyb Kælder under, var der „Mellemstue“ , 
Spisekammer og et stort Sovekammer med Brædde
gulv, hvorimod Dagligstuen i flere Aar maatte nøjes 
med Lergulv og Entréen med Mursten paa Fladen. 
Fra venstre Side af Indgangen var der saa Køkken 
— ogsaa med Murstensgulv — Bryggers med aaben 
Skorsten, Bagerovn og den omtalte store indmurede 
Bryggerkedel, og længst imod Øst Mælkekælder, Pige
kammer og Loftstrappe. Fra Dagligstuen var Dør 
til el langt, smalt Kammer, som var taget fra Øver- 
stestuen, og hvor der var Nedgang ad en Stentrappe 
til den store Kælder. Det kunde nok med Rette siges 
at være baade en anselig, smuk og hyggelig Bolig 
for en saa talrig Gaardmandsfamilie, hvad den ogsaa 
er et Bevis paa den Dag i Dag.

Som alle Bymarker var Hovedlodden til Sterv- 
bogaard ogsaa af Form som en lang Trekant, der 
havde den brede Ende længst ude. Med de 56 Tdr. 
L. fik den dog derved en Længde af lidt over 1000
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Al. i det sydøstlige Hjørne, og tra den Tid, da jeg 
kan huske, var den delt i 7 Skifter à 8 Td. L. : 1)
Helbrak, 2) Vintersæd, 3) Byg, 4) Blandsæd, Ærter 
og Kartofler, 5) Byg og Havre, 6) Kløver og 7) 2det 
Aars Græsmark. Om Peter Hansen var gaaet bort 
fra Vangsbruget inden sin Død, ved jeg ikke, men 
jeg har Grund til at antage det, dels fordi han er 
bleven omtalt som en Fremskridtsmand og dels fordi 
jeg af min Fars Landbrugsregnskab, som han begyndte 
med straks, kan se paa Høstudbyttet i 1848, at Jorden 
maa have været i temmelig god Orden ved Overtagel
sen samme Foraar. Jeg har revet de 2 første Blade 
ud af min Fars Regnskabsbog, som altsaa fremtræder 
fuldt originale i al deres Enkelhed og maaske lidt 
naive; men de er dog mere belærende og værdifulde 
end slet intet Regnskab, som selv yngre Landmænd 
indtil den allernyeste Tid har skubbet sig fra. *)

Det er altsaa letfattelige Optegnelser over Høst
udbyttet i de tre første Aar: 1848, 1849 og 50, og 
som erfarne Landmænd med Kendskab til Fortidens 
Landbrug vil indrømme, maa man sige, det er et stolt 
Resultat, naar der efter Udsæden af Rug og Byg i 
1848 avles henholdsvis lidt under og lidt over 12 
Fold. Naar man ser det store Areal med Byg, som 
ikke falder sammen med Skifternes Størrelse paa 
Hovedlodden, saa maa man blot huske paa de 14 
Td. Land i „Præstemarken“ , hvorfra Høsten blandes 
sammen med det øvrige. Det samme maa gælde 
for Havrens Vedkommende, hvoraf der er saaet 11 
Tdr. Naar heraf kun er aftærsket 42 Tdr., er det 
selvfølgelig, fordi Størsteparten er skaaren i Hakkelse

•) Regnskaberne findes S. 45—51.
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til den store Hestebesætning (8 à 9 Stk.). — Kapitels
taksten for Byg, som for de paagældende Aar er 
opført, er ogsaa meget nøjagtig medtaget i hvert 
eneste Aars Regnskab, hvad ogsaa er ret naturligt, 
da denne jo var Maalestokken, ikke alene for alle 
Tiender, men ogsaa for den store Afgift af Præste- 
marken.

Efterhaanden som man kommer frem i Regnskabs
bogen, bliver denne ogsaa mere og mere udførlig. 
Der noteres Udbyttet i Penge af den solgte Sæd med 
Priser pr. Td. og den samlede Sum, ligeledes af den 
formalede Sæd til Kreaturerne, hvilket dog mest var 
til Svin, højst en 6—8 Stkr. Disse blev 1 — l 1'. Aar 
gi. stærkt fedede og dels slagtet (3—4) til eget Brug 
og dels solgte til Opkøbere, som sendte dem til Ham
borg. — Jeg tilføjer endnu et afrevet Blad af Regn
skabsbogen, der dels viser Udvidelsen af Regnska
bets Førelse 1860, dels indeholder et interessant Re-

(lortsættes Side 51)

Aar 1848 den 27. April døde min Plejefader, Peder 
Hansen og ved sit Testamente efterlod han sin Gaard 
til mig, og denne Bog skal være til at indføre Gaar
dens aarlige Udsæd og Indavling saavel af Grund
lodden som af Præsteparcellen.

Stillinge den 1ste Maj 1848.
Jens Andersen.

De tre Korntiender udgør for hver især saaledes som følger: 
Kongetiender er 6 Tønd. 2 Skp. 3 Fdk.
Kirketienden er 5 — 4 — „ —
Præstetienden er 7 — 7 — „ —

ialt 19 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk.

Dagens Fourage efter L ign ing af 1ste November 1860
4 Lpd. 11 Pd. Halm 
3 — 1 — Hø



46 £. P. Jensen:

Optegnelse over Udsæd og Indavling af

Udsæd i Indavlet Udsæd Indavlet Udsæd Indavlet
af ! af af af af af

Rug i Rug Hvede Hvede Byg Byg

Tdr. 2 Sk. ( 60 Læs 1 Tdr.öSkp. 13 Læs 18 Tdr. i 111 Læs

Aftærsket 93 Tdr. 6 Sk. Aftærskt. 24 Tdr. 4 Sk. I Aftærsket 217 Tdr.

Afgrøden.

Udsæd Indavlet Udsæd Indavlet i Udsæd Indavlet
af af af af J af af

Rug Rug _ Hvede Hvede ; Byg
6 Tdr. 1 48 Læs 31/4 Skp. 2 Læs 20 Tdr. j 123 Læs

Aftærsk, Tdr. | Aftærsk. 3 Tdr. 1 Sk. | Aftærsket 226 Tdr.

Afgrøden.

Udsæd Indavlet j Udsæd 1 Indavlet Udsæd Ind avl et
af af i af af af af

Rug Rug 1 Hvede 1 Hvede j ? y g _ Byg
61/.J Tdr. 32 Læs 3-V, Tdr. 1 25 Læs J 18 Tdr. ! 105 Læs

Aftærsket 66 Tdr. I Aftærsket 40 Tdr. Aftærsket 216 Tdr.

Capitelstaxten for 1849 er 17 M k 4 Sk. for Bygget 
1850 - 18 - 12 -
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Afgrøden for 1848 saavel i Læs som aftærsket.

Udsæd Indavlet j Udsæd Indavlet Udsæd Indavlet
af af af af af af

Havre Havre j Æ rter Æ rter Blandsæd 1 Blandsæd

11 Tdr. 42 Læs 1 3*/a Tdr. 16 Læs • 2 Tdr. 1 6 Læs

Aftærskel 42 Tdr. Aftærsket 10 Tdr. 19 Læs Hø af Mosen

1849,
tilsaaet den 12. Maj.

Udsæd Indavlet Udsæd Indavlet Udsæd Indavlet
af af af af af af

Havre Havre Æ rter | Æ rter Blandsæd Blandsæd

10 Tdr. 38 Læs Tdr. 5l /4 I 36 Læs 2 Tdr. 8 Læs

Aftærsket 34 Tdr. 1 Aftærsket 18 Tdr. 18 Læs Agerbundshø 
33 Læs Hø af Mosen

1850,
tilsaaet den 18. Maj.

Udsæd Indavlet Udsæd Indavlet Udsæd Indavlet
af af af j af af af

Havre Havre Æ rter Æ rter iBlandsæd Blandsæd

9 Tdr. 32 Læs Tdr. ,! 23 Læs j 2 Tdr. :Agerb.shø

Aftærsket 30 Tdr. j Aftærsket 28 Tdr. | 33 Læs - af Mosen

Capitelstaxten for 1851 ca. 3 Rd. 5 Mk. 13 Sk,
— for 1852 - 4 - 1 - 10 -
— for 1853 - 5 - 5 - 15 -
— for 1854 - 6 - 4 - 10 -
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Optegnelse over Udsæd og Indavling af

Udsæd Indavlet Udsæd af i Indavlet Udsæd Ind avlet

af af af af ; af af

Rug
1

Rug Hvede Hvede Ryg Byg

4 Tdr. 
besaaet 

d.25. Sept.

16 Læs 5 ™ r.
indhøst d. 7 S ‘ pr'
15. Aug. ‘i tilsaaetd- 

e 8. Octbr.

i
i
> 30 Læs

17i,LTdr.
besaaet 

fra 8. Maj 
til 20.

1 ' “

85 Læs

Aftærsket 24'/.2 Td. Aftærsk. 41 Tdr. 2 Sk. Aftærsket 198 Tdr.

d. 4. Sept. 2 Tdr. 1 Sk. d.5.Oct. 17Tdr. 5 Sk. d. lO.Sep. lOTdr. „S kp .

20. „ 6 - 2 - || d.8. Nv. 7 - 4 - d. 16. Okt. 14 - „

12-Nov. 1 - 3 -
ji d.12. Dec. 1 - 4 - Id. 2. Nov.21 - 3

30. „ 3  - 5 - d.31. „ 14 - 5 - d. 22. - 18 - „

9. Dec. 2 - 2 ■ j1 41 Td. 2 Sk. j d. 29. - 1 2 - 6

12. „  1 - 6 - Id. 19.Dec. 4 -  3

2. Jan. 4 - „ - i j d, 21. Jan. 12 - „

10. „ 3  - 1 - d. 4. Feb. 20 - „

24 Tdr. 4 Sk. d. 16. - 24 - „

d. 6. Marts 19 - „

d. 15. - 1 8 - 4

d. 27. - 14 - „

188 Tdr.

den 23. Maj havde jeg tilsaaet; paa Udlodden er 6 Beder, 1 
Vædder, 2 Faar og 19 Gæslinger sat paa Græs. Den 7. August 
blev Rugen mejet, den 10. September blev her indhøstet.
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Afgrøden 1860 saavel i Læs som aftærsket.

Udsæd Indavlet i Udsæd i Indavlet

af af af af

Havre Havre , Æ rter Æ rter

10 Tdr. 31 Læs
6Tdr.3SkJ , 5 Læs

besaaet indhøstet 
d. 24.April d 13. Sep.

2. Maj.

**■ 1 indhøstet

2 Maj d.22.Aug.

Aftærsket 36 Tdr. 5 Sk. Attær. 16Tdr. l '  -jSk.

i Sept. 2Tdr. 3 Skpr. d .2 7 .F b r.6 T d r.„ Sk.

d. 2. Janr. 18 - „ - d. 13. Apr. 6 - „ -

d. 8. April l l  - 1 - d. 6. Maj 1 - ô'/.j -

d. 4. Maj 2 - 6 - d. 18. - 2 - 3  -

d. 26. - 2 - 3 - 16Td. 1 >/2Sk.

36 T. 5 Sk.

Udsæd

af

Blandsæd

Indavlet

af

Hø og 
Blandsæd

4 Tdr.
6 Skpr.

Blandsæd 
11 Læs

Hø 28 -

39 Læs

aftærsket 18 Skpr. 
Vikker

indavlet 24 Tønder
Belagt omtrent 12 Skpr. Land med 12 Tdr. Kartofler 
Belagt 3 Skpr. Land med Runkelroer, indavlet 5 Tønder 
Udsaaet 31/4 Skpr. Hørfrø. Indavlet 4 Skpr.
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Solgt af Afgrøden for 1860.

Dalum Rug j Hvede : Byg Totalsummen

Octobr. i ............. !..................,8T d .„S k .å  5 Rd. 1 M ^4I Rdl. 2 Mk. D .
— 124 ............................9Td.6Sk.å 8R d.4M ........................................  84 - 1 - r , ,.er

Novbr. 19 .............................7 - 4 - - 8 - 5 - ..................................  66 - 2 - Clinsl.an-
24 4Td. à 5Rd. 3 M . j ........................................................................  22 - „ - ,a.r
28 ........................... 1....................................  8T d r. à 5 Rd. 1 M. Î41 - 2 - I c , V,

Decbr. 15 i ..................................................................  8 Td. à 5 Rd. 40 - „ - 1 b^p. Byg
2 2 1 ..................................................................  2 „  à S „  10 - „  - de”  ®

Januar ! 16 2 T d .å 5 R d .2 M ...............................................................................10 - 4 -
— i 28 .............................1 8 Tdr. à 8 Rdl..........................................  64 - „  - 1001

Februar I 6 2Td. à 5Rd. 2 M . ' .........................................................................  10 - 4 -
— '20  ............................ 6 Tdr. à 8 Rdl.......................................... 48 - ,, -
— 23 .................................................................. i 8 Td. à 4 Rd. 4 M. 8 38 - „ -

27 ..................................................................  7'/.,Td. â 4 - 4 - 8 ; 35 - „ -
A pril 6 ........................... j ......................  8 - à 5 - 40 - „  - i

— 10 ............................ 8 Tdr. à 8 R. 5 M .......................................  70 - „  - i
Maj 130 ...........................  .................................. 8 Td. à 5 Rd. 3 M. 44 - „  - !
Juni ! 4 ’ ...........................  7fi/nTd. à 9 Rd. 4 M. I ................................ 74 - 3 - j
August J1 T .4 S .à 5R.3M . ..................................j!................. . 7 - 4 - |

9 Tdr. 4 Skp. 47 Td. , 57 Tdr. 747Rd. 2 Mk.

Solgt af Afgrøden for 1861. Regnskab med Niels Hansen
fra 1. November 1861

Oktbr. 5 B y g ..................... Hvede 11 T .5 9 R 4 M . ca. 106 Rdl. ■ , Q N ,  <-. „19 5Td.5 5R d.3M k. 3 -5 1 0 -3  - - 59 - [Id’ 2? £ 2  Skp. Byg
Novbr. 16 .............................  7|/2 - 5 1 0 - 4 -  - 8 0 -  Lm o u .Î 4 '  n “ ?

— 21 8 - - 5  - 2 . 2 - ......................................  - 43 - 2 - d‘ 2 Febl- 8

Decbr. 27 8 ......... 5 . 3 Td.'5 io  R d .'i Mk. - 3? - ” - ' £  *3 Marts 4 S- P’ Rug

Januar 4 ...............................  3 - 5  10 - 2 -  - 3 1 -  „ - d 16 - I - Bve
— 21 6 Td. à 5 Rdl. ! ....................................... - 30 - „  - d' 23 - 2 - -
— 28 ........................... lO T d .å lO R d . 24 Sk. - 100 - 3 - <L 27 A pril 1 -

April 12' 9Td.5 5Rd..................................................  - 45 - „  - |l d; 4 Maj 2 - Rug
Maj 16 16 - - 5 - 8 Sk..........................................  - 81 - 2 - i opgjort ior Vinterhalvaoret
— 261 6 - - 5  - 3 - ......................................  - 30 - 3 - ____________
— 27 ..............................13Td. Havreå 19Mk. - 41 - 3 - "

’ I______________________________________________________ d. 4 Maj 8 Sk. Byg
I ,  _ ,  „  „  m .  i j  . . . . . .  n  .1 og dermed betalt Husleje loi[ 63 Tdr. Byg 37 Tdr. Hvede 747 Rdl. Somincrhalvaaret.
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Aar 1861, den 5te November, mødte Stillinge Sogns 
tjenestepligtige Ydere i Skolen tilligemed den ud
nævnte Comission Proprietair Jacobsen af Falken- 
steen, Godsforvalter Schertiger, Lille Frederikslund, og 
Smed Søren Jensen i Rude, tilligemed Sognepræsten 
Hr. Provst Zahle for at fastsætte Qvægtienden og 
Smaaredselen til en fast aarlig Afgift i Byg, og blev 
man da enig med Sognepræsten at betale 5/s Fd.kar 
Byg P1- Td. Hartk. for Qvægtienden, og for Smaa
redselen bestemmedes saaledes 34 Sk. for et Par Kyl
linger, 16 Sk. for en Snes Æg, 8 Sk. for et Pund 
Ost, som beregnes i Penge efter Capitelstakst efter 
de sidste 10 Aar som er 5 Rdl. lU /2 Sk., herefter 
Smaaredselen bestemmes i Byg, og efter hvert fore- 
gaaende Aars Capitelstaxt betales til Sognepræsten.

Efter Commissionens Beregning faar jeg at betale: 
for Qvægtienden 1 Skp. I 3/., Fdk. Byg j er tilsammen- 
for Smaaredselen 1 Skp. 35/K Fdk. j lagt 3Sk. I 3 SF.

Jens Andersen, 
Stillinge.

(fortsat fra Side 45)

ferat af et Møde om Kvægtiendes og Smaaredsels 
Ombytning med Byg.

løvrigt blev Landbruget her i Vestsjælland drevet 
i det væsentlige paa samme Maade og med samme 
Redskaber, som det er fremstillet i „Ingvor Ingvor- 
sens Fortællinger“ i Aarbogen for 1918. Et Par 
enkelte Undtagelser skal jeg dog berøre. Før Dræ
ningen blev almindelig, havde vi mange aabne Grøf
ter, særlig mellem Skifterne, ja ogsaa mellem selve Ag
rene paa lavtliggende Jord. Naar et Skifte var inde 
i Brak, skulde alle Grøfterne renses op, da der 
altid i Løbet af Omgangen faldt en Del Jord ned

4*
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ved Pløjning og Harvning, og det var undertiden 
slet ikke saa lille en Vold, der blev af den opgra
vede Jord, som saa skulde transporteres ud paa 
Marken. Hertil brugte vi et Redskab, som ikke næv
nes af Ingvor Ingvorsen, nemlig en Hestejordskuf fe. 
Den var ca. 11 2 Al. efter hver Led, Side- og Bagfjæl 
ca. 12 Al. høje, stærkt beslaaet i Hjørnerne, en flad 
Jernskinne fastskruet midt paa Bunden og opad Si
derne, en ca. 4 “ bred, skarp Jernplade fastskruet 
i hele Skuffens Bredde foran og en ca. 2“ tyk og 
11 Al. lang Styrestang af stærkt Egetræ bagud, lige
ledes stærkt beslaaet og forsynet med en Ring og 
et ca. 3 Al. stærkt Stykke Reb i Ringen. Paa Midten 
af Sidestykkerne gik Jernbolte gennem en ligeledes 
velbeslaaet „Klove“ , en Halvramme, hvortil Hammel 
og Trækketøj var fastgjort. Med lidt Øvelse i at 
styre den passende dybt ind i Jordbunken, og naar 
den kom hen paa Agrene da at løfte op i Styre
stangen til Skuffen stod lodret i Vejret og afgav sit 
Indhold, var dette et meget snildt Redskab og spa
rede for meget Haandarbejde, især naar „Styrmanden“ 
havde faaet fat i Rebet og kunde holde Skuffen lodret 
op, mens Kusken vedblev at køre og saaledes med 
det samme jævnede den bortkørte Jord ud. Naar 
det var øvede Folk, og det gik heldigt, kunde der 
hver Gang tages lige saa megen Jord, som der kunde 
rummes i en Mergelkasse. Jeg er ikke sikker paa 
om denne Jordskuffe ikke var min Fars egen Op
findelse og Fabrikat, for jeg har nemlig aldrig set 
en saadan andre Steder. Men den gjorde megen 
Nytte og var i høj Grad arbejdsbesparende, navnlig 
naar vi havde Brak paa det Skifte med „Humberne“ , 
d. v. s. en lille Grøft for hver anden Ager.
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Saa var det Behandlingen af Hørren. Naar den 
skulde brydes, var der ikke indbudt fremmede Hjæl
pere, som lavede Fest om Aftenen som i Midtsjælland ; 
heller ikke var det Kvindernes Arbejde at tørre Hør
ren over en Grav. Nej, vi sendte Bud efter „Hør
svingeren“ , en Langelænder, der skraaede og spyttede 
uafladelig, og talte næsten uforstaaelig og med en 
Stemme, der lød, som om han sad i en Tønde og 
talte ud af Spundshullet. Han og Far lavede et Stil
lads op til Møllerens Stengærde med vor egen Have 
som Læ for Vestenvinden. Dette bestod af 3 Halv
døre, paa hvis øverste Kant var fastslaaet 3 Rækker 
Lægter, som Hørren skulde bredes ud paa, og op 
til Stengærdet blev imellem Dørene antændt 5—6 
Baal af Tørveild, som ikke satte for høje Flammer 
op, naar Hørren var udbredt derover for at faa en 
passende Tørrelse. Vi havde selv 3 udmærkede so
lide Bra’er (Redskab til Hørbrydning), som Far selv 
havde lavet og indgraveret sit Navn i, — de blev 
nemlig udlaant ofte — saa laante vi 1 eller 2 til 
samt en Mand hos en Nabo, saa der blev 4 a 5 
„Brydere“ ; saamange kunde Hørsvingeren beskæftige. 
For os Børn blev det alligevel en Fest. Vi løb jo 
med den tørre, varme Hør fra Varniestedet omkring 
til Bryderne, som ved Paavirkning fra Qammeltøls- 
dunken plaprede omkap med de 5 Bra’er og holdt 
en lystig Stemning oppe hele Dagen. — Skætning 
af Hørren foregik først næste Foraar ved 3—4 haand- 
og mundrappe Kvinder, som blev anbragt i en Lo, 
hvor det genlød af liv lig Sladder og Skættelernes — 
saaledes hed den flade, skarpt tilhøvlede Bøgetræs
indretning, hvormed højre Haand bankede løs — 
slæbende Skrat imod Hørlokken, som fastholdtes og
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drejedes med venstre Haand paa Skarrefoden, som 
Ingv. Ingvorsen kalder et Skættetræ og har gengivet 
en udmærket Tegning af. Først blev nu de groveste 
Skæver banket af; det kaldtes „at halvskarre Hør
ren“ , og Affaldet herfra var kun til at blusse med, og 
anden Gang blev den renskættet og snoet Hoveder 
i den ene Ende af „Hørbrødden", som nu var tjenlig 
til at hegles. Dette besørgede min Mor altid selv, 
Affaldet fra den sidste Skætning kaldtes Skættefalds- 
blaar, og de kunde kun bruges til Sække. Naar en 
„Lillepige“ skulde lære at spinde, maatte hun altid 
nøjes med en saadan grov Blaartot til at øve sig 
paa, min Mor betroede rigtignok ikke hende sin fine 
Hør. Saa kunde vi to Drenge ikke lade være med 
at more os, naar vi saa Pigen sidde og vride Munden 
helt skævt for at faa snoet en Traad, der kunde slippe 
gennem Bøsningen og ind paa Tenen. De store Piger 
kunde i saadanne Tilfælde ogsaa blive drillevorne 
og sige: „det er noget nydeligt Spind, Du laver! 
somme Steder er det som et Haar og somme Steder 
som et Laar". — Mine Forældre blev dog kede af 
det Kællingesjov ved Skætningen, og da den omtalte 
Hørsvinger — jeg mindes aldrig, at han havde noget 
andet Navn — fik anskaffet sig en Skættemaskine, 
hvormed han tilbød at skætte for Folk, saa blev han 
hentet med samt sin Maskine ude fra Næsbyhusene, 
hvor han havde et 5 Tdr. Lands Hus. Denne Maskine 
lignede meget en Hakkelsemaskine til Haandkraft, 
naar man borttog Valser, Skæreknive og Kasse, og 
saa satte 10—12 flade Stykker Træ med skarpe 
Kanter fast paa det store Svinghjul. En Karl skulde 
trække Maskinen, der ogsaa sammen med Manden 
arbejdede rask nok, men Mor syntes, at der gik for
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meget Hør tilspilde ved at blive slaaet i Stykker og 
blev til Blaar. Jeg tror ikke, han blev brugt mere 
end et Par Aar, saa blev Hørren sendt til en Fabrik 
i Valby, som naturligvis forlængst er gaaet al Kødets 
Gang sammen med Husfliden.

Jens Andersen.

VI.

BARNDOMSHJEMMET.

Jeg gaar nu for en Stund bort fra Skildringen af 
det gammeldags Landbrug og over til at tegne et 
virkelighedstro Billede af mit gode, lykkelige Barn
domshjem med dets mange kære Minder, idet jeg
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glæder mig til fra nu af at have ganske anderledes 
fast Grund under Fødderne, naar jeg af mundtlige 
Beretninger og Selvoplevelser kan fortælle om Resten 
af mine Forældres og hele mit og min Hustrus Virke 
paa Stervbogaard, fremfor den besværlige Gransken 
i de gamle, mølædte, følelsesløse Papirer, som dog

Dorthea Pedersdatter.

intet kan fortælle om Aanden, der beherskede Hjem
met hos de gamle Fædre og Mødre. Først nu er 
jeg i Stand til at tale om det aandelige Liv paa 
Gaarden, der vel maa regnes for fuldt saa vigtigt, 
som det materielle.

I 1830’erne og ind i 40’erne udgik der, som be
kendt, en religiøs Vækkelse over Vest- og Sydvest-
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Sjælland, nærmest fremkaldt og holdt i Live af Skole
lærer Rasmus Sørensen, Vensløv, Pastor P. A. Fen
ger, Slotsbjergby, senere Budstikke-Boisen i Skør- 
pinge, „Bondevennernes“ Fører, I. A. Hansen, som 
en Tid var Skomager i Slagelse, o. fl., som alt er 
skildret af flere Skribenter, bl. a. ogsaa af Provst 
Nissen i Aarbogen for 1918, hvorfor jeg ikke behøver 
at komme ind paa Enkelthederne. Kun dette, at 
Stillinge Sogn ogsaa blev draget ind i den Kreds, 
som spotvis blev kaldt „Det hellige Land". Min 
Far og to af hans Brødre var som unge Mennesker 
ivrige Tilhængere af „de gudelige Forsamlinger“ , 
ogsaa efter at Far var bleven gift tog han sin unge 
Hustru med til Møderne, hvor de foruden de oven
nævnte Mænd nu og da hørte Peter Larsen, Skræp
penborg, og det førte til, at baade de og flere Fa
milier i vor Slægt blev vakte til alvorligt troende 
Kristenliv. Mine Forældre levede og døde i Troen paa 
deres Frelser, og for os 8 Sødskende fik det den 
uendelig store Betydning, at „Guds Ord det blev vort 
Arvegods“ , som jeg ogsaa haaber „det skal vort Af
koms være“ . Vi er nu kun 3 tilbage af Flokken, men 
det kan jeg sige med Glæde, at ikke en, hverken af 
dem, som er døde eller â  de nulevende er gaaet 
bort fra den Vej, som vore f.'omnie Forældre, saavel 
ved deres gode Eksempel som god Paavirkning, førte 
os frem ad som den eneste rette mod Livets største 
og vigtigste Maal. Derfor ser jeg ogsaa altid tilbage 
med en levende Sympati og Taknemmelighed mod 
de Mænd, der under saa megen Forfølgelse af den 
forblindede Øvrighed i Rationalismens værste Periode 
dog førte Kampen mod Vantro og død Kristendom 
til en velsignelsesrig Sejr i min Hjemegn.
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Selvfølgelig blev Banden og raadden Snak ikke 
taalt i mine Forældres Paahør; der blev vaaget om
hyggeligt over os Børn, at vi kunde blive forskaanet 
for at høre derpaa. For os to Drenge, der skulde 
færdes ude mellem Mandfolkene, kunde det dog umu
ligt undgaas, at der blev saaet mangt et Ukrudtsfrø 
af Usædelighed og bundraadden Snak i de smaa 
Barnehjærter, og selv om Mor med sit Ris, naar hun 
opdagede, at Frøet havde skudt Spirer, forsøgte at 
kvæle disse, lykkedes dette dog ikke altid ; jeg husker 
godt, hvor uartig en Knægt, jeg kunde være paa Af
stand af Riset, og hvilken Kamp jeg som voksen maatte 
føre mod mig selv for at faa den onde Sæd ødelagt. 
Jeg tænker tidt paa, hvilket Ansvar tankeløse, umo
ralske unge Mennesker paatager sig ved den For
argelse de ofte giver Børn. Derfor kan jeg heller 
ikke indtrængende nok sige til Forældre med mindre- 
aarige Børn: „Pas endelig paa, hvad det er for 
Tjenestefolk I holder“ .

Det var ikke saa vanskeligt for os Børn at af
holde os fra Banden, dels fordi vi vidste, der fulgte 
Straf paa, og dels fordi vi. aldrig hørte vore Forældre 
bande. I den modnere Alder var jeg glad ved, at 
det aldrig var bleven taalt i Hjemmet, saa det var 
let nu at lade være, og derved blev vore Børn ogsaa 
fri for denne slemme Vane.

Skønt der ikke var meget at tage med hjem fra 
Kirken i min Barndom, gik mine Forældre dog tidt 
derind — det var jo saa nær ved — vistnok mest 
for Salmesangens Skyld og Velsignelsen, maaske ogsaa 
for at give os Børn et godt Eksempel. Provst Zahle 
havde bedst Evne til, navnlig om Sommeren, at læse 
sine Prædikener op, saa hans „kristelige Tilhørere“
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bifaldende nikkede, til de faldt hen i en blidelig Slummer. 
Naar der endnu ind i 50’erne af og til kom Læg
prædikanter til Byen, havde de gerne Tilhold hos os 
med Kost og Logi, og naar vi Børn var 8—9 Aar, 
blev vi taget med til Møderne, som nu holdtes i 
Skolen. Blandt disse husker jeg bedst den blinde 
Jens Dyrholm fra Forlev. Alene at se denne Mand 
komme langsomt gaaende opad Gaarden med sin 
lille Dreng ved Haanden som Vejleder (det var 
den nuværende Johannes Dyrholm) gjorde et alvor
ligt Indtryk paa mig, og da jeg kom med til Mødet, 
blev Indtrykket ikke ringere ved her at høre denne 
alvorlige Mand med de matte, udtryksløse Øjne tale 
jævnt og inderligt om de højeste Ting, saa det satte 
mit lille Barnehjærte baade i Bevægelse og Forun
dring; hvor vidt forskellige var dog hans Ord fra 
den tørre, theologiske Prædiken, som umuligt kunde 
røre Hjerterne, fordi den heller ikke syntes at komme 
fra Hjertet.

Dyrholm drev sammen med sin Prædikantvirk
somhed ogsaa Handel med Bøger, fornemmelig dog 
gudelige Skrifter, og det forbausede mig at se den 
Sikkerhed, hvormed han blot ved en svag Berøring 
med Enden af Fingrene kunde nævne Bogens Navn 
eller Titel, skøndt der var flere Bøger af samme For
mat og Tykkelse. Om nogen af de ikke faa opbyg
gelige Bøger fra den Tid er købt af ham, kan jeg 
ikke sige, men jeg saa da en Gang, at Far købte 
„Landmandens Skatkiste“ , som jeg har endnu. En 
af de gode, gamle Bønnebøger, som gennem 2 Slægt
led er benyttet ved Højtidsaftenerne, som ogsaa ved 
andre Lejligheder, men som mine Børn, ogsaa i den 
voksne Alder, gerne ville høre mig læse op af Jule-
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og Nytaarsaften, er af Budstikke-Boisen: „Hendes 
kongelige Majestæt, vor allernaadigste Dronning til
egnet dette Skrift — allerunderdanigst — af For
fatteren“ .

I Aaret 1855, da jeg altsaa var 5 Aar gammel 
og kunde begynde baade at huske og forstaa en 
Del, kom der ofte en Mand hos min Far, som jeg 
kom til at holde meget af, og det var den senere 
saa bekendte Gaardmand Jørgen Christensen, Kirke- 
stillinge, Stifter af den sjællandske Bondestands 
Sparekasse. Jeg har for ca. 12 Snes Aar siden skre
vet mine „Barndomserindringer“ om denne Mand til 
„Sorø Anitstidende“s Søndagslæsning, men da jeg 
ikke kan forudsætte, at ret mange af Aarbogens Læ
sere kender disse, maa man undskylde, at jeg bliver 
nødsaget til at gengive en Del deraf her for at kunne 
give den rette Forstaaelse af et v ig tigt Afsnit af 
Bondeliv i min Fødegaard. — Jørgen Christensen var 
født i Stillinge d. 28. Februar 1831, en lille firskaaren 
Skikkelse, stærkt haltende med et prægtigt Ansigt, 
der lyste af Godhed og Skælmeri, lidt blegt og glat
raget, høj bred Pande, hvorom der ligesom stod en 
Glorie af det dejlige sortkrøllede Haar og et Par 
store, brune Øjne, der kunde slaa Gnister af Begejst
ring, naar han rigtig var kommen i Aande. Han 
havde, ligesom min Far, været en af Lærer Storms 
flinkeste og mest afholdte Elever; han havde i en 
ualmindelig tidlig Alder faaet Interesse for offentlige 
Anliggender. Foruden at være kundskabsrig, havde 
han saa ypperlige Talegaver, saa gamle Alberti en 
Gang sagde til J. Christensens ældste Søn: „Deres Far 
var den bedste Taler, jeg har hørt“ . Zak. Nielsen, 
som i sine „Minder“ har givet ham et særdeles smukt



62 L. P. Jensen:

Eftermæle, fortæller heri, at J. Chr. som 17-aarigvar 
til et Møde i Skaane — formodentligt om Norden — 
hvor han havde talt saaledes, at han blev baaret i 
„Guldstol“ . Han var som skabt til at være sin Bys 
Foregangsmand; men han fik ikke længe Lov til at 
virke blandt sine Byfæller alene. Tidligt kaldte det 
offentlige Liv paa ham, og selv følte han sig vel 
ogsaa draget mod offentlig Virksomhed. Den 6te 
September valgtes han — kun 23*/2 Aar gammel — 
til Formand for „Sorø Amts Landkommunalforening“ . 
Af Forhandlingsprotokollen ses, at han ved Mødet i 
Sorø d. 24de og i Dalmose Kro den 25. Septbr. 1856 
„stillede Forslag til Oprettelse af en Spare- og Laane- 
kasse for Bondestanden i Sjælland“. Dette Forslag 
bragtes til Forhandling og vakte enstemmigt Bifald, 
og agtede og ansete Mænd tegnede sig straks som 
Tillidsmænd for en saadan Kasse. Samme Aar, den 
26de Novbr., blev Kassen oprettet.

Da min Far var 15 Aar ældre end J. Chr., og lige
som denne blandt de ledende Mænd i Sognet, først 
i „Bondevennernes Selskab", senere i 5te Juni Folke- 
forening, er det forstaaeligt, at J. Chr. i denne Tid 
kom meget i mit Hjem og talte om sit Hjertebarn, 
Sparekassen, og jeg erindrer, at Ordene „A lberti“ 
og „Sparekassen“ ofte forekom i deres Forhandlinger. 
Som den store Børneven, J. Chr. var, kom han til at 
lægge Mærke til mig, tog mig op paa sine Knæ og 
morede sig ved at høre min Barnesnak, saa vi fra 
den Tid blev fine Venner til hans tidlige Død. — 
Som Formand for 5te Juni-Foreningen holdt min Far 
af og til Møder i Hjemmet, hvor et Par Mænd fra 
hver By i Sognet gav Aløde, dels for at aflevere de 
indkasserede Medlemsbidrag og dels for at forhandle
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om paakrævede Sager, og ved disse Lejligheder hu
sker jeg at have hørt J. Chr. tale. Naturligvis havde 
jeg ingen Begreb om Talens Indhold eller Værdi, 
men jeg husker godt, at han talte højt og livligt og 
at der blev lét højt en Gang imellem. I. A. Hansen, 
hans Bror, Niels Hansen, og Balthaser Christensen har 
jeg ogsaa hørt tale ved disse Møder i mit Hjem.

Men var J. Chr. trods sin Ungdom bleven en kendt 
Folkefører i vide Kredse paa Sjælland, saa var han 
tilvisse ogsaa en skattet Fører blandt sine Byfæller, 
ikke mindst paa Grund af sit smittende Lune. Hans 
Latter kunde høres langt bort, og naar han ved sine 
egne gode, eller andres mindre gode, Vittigheder morede 
sig, kunde han længe staa og gnubbe den venstre 
Overarm, mens han vedblev at le højt og fik andre til 
det samme. Ved Gilderne i Byen var han især uer
stattelig. Som ganske ung havde han lært Musik hos 
Niels Musikanter paa Stillinge Mark, med hvem han 
fulgtes omkring til Gilder og spillede Violin eller Fløjte. 
Derved havde han faaet Interesse for god Musik, og 
naar han skulde bestille Musik til Byens Gilder, vilde 
han ikke nøjes med Niels Musikanter selvanden, nej 
han vilde have 4 Mand fra Slagelse, og saa kan det 
nok være, at han, trods sin Halthed, dansede, saa Sve
den haglede ned ad Kinderne. Ved Punchebollen midt 
paa Natten, kunde han saa tale og holde Grin, saa 
Huset rystede. Det var ved et saadant Gilde i mit 
Hjem, at jeg i 6—7 Aars Alderen havde en morsom 
Oplevelse sammen med ham, som jeg ikke kan lade 
være at fortælle, netop fordi den ogsaa er saa karak
teriserende for J. Chr. som Børnevennen med det 
gode Humør.

Min Søster Marie havde kort før Gildet hæklet
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en lille Pengepung til mig, som jeg var overmaade 
glad for, og den skulde jeg vise min gode Ven, mens 
han sad paa Bænken og tørrede Sveden af Ansigtet 
og pustede efter en rask Dans. Han tog mig straks 
op paa sine Knæ og forlangte mig til at synge en 
af de Sange, jeg lige havde lært i Skolen. Jeg var 
heller ikke kostbar; jeg sang, medens jeg vedblev at 
holde Pungen frem til Beskuelse, og som Løn for 
Sangen tog han en Otteskilling op af sin egen Pung 
og puttede den i min, hvorefter han — aa, hvor det 
lignede ham — lokkede mig til at gaa hele Stuen 
rundt og præsentere min oplukkede Pung for samt
lige Gæster, medens han blev siddende, skogger
leende, og gnubbende sit venstre Nattrøjeærme og 
gjorde Tilraab til Gæsterne: „En lille Skærv til Lars 
Peters nye Pung“ . Det fine Slagelseorkester indstil
lede fuldstændig Musikken, for rigtig at iagttage Virk
ningen af denne „polske Tiggergang", som her var 
i Gang. Selskabet morede sig kosteligt, og de, som 
havde 2 eller Enesteskillinger, var villige, og flere af 
dem, som ingen havde, nikkede paa samme Maade, 
som man den Gang brugte i Kirken, naar man ikke 
havde noget at lægge i den fremrakte Bøsse. Da 
jeg næsten havde naaet Omgangen rundt, kom min 
Mor op i Stuen, og hun var nær gaaet bag over, 
da hun saa min Virksomhed. Hun kom hurtig hen 
og tog mig haardt i Armen : „Men hvad er dog det, 
du laver, Dreng?“ og ville trække mig ind i en anden 
Stue til en lille „Opgørelse“ ; men saa kom J. Chr. 
med Latteren siddende i Halsen og lagde sin Haand 
paa min Mors Arm: „Nej holdt lidt, Dorthea! Du 
maa skam ikke gøre Drengen noget, for det er mig, 
som har lokket ham til det." Saa drev Uvejret over,
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og med stort Velbehag listede jeg ind i en anden 
Stue ined min velspækkede Pung, for at gøre Resultatet 
af Tiggergangen op, idet jeg sendte J. Chr. et meget 
taknemmeligt Blik. Selvfølgelig styrkede dette yder
ligere vort venskabelige Forhold.

Haabende, at jeg ikke trætter mine Læsere, vilde 
jeg gerne have Lov til at fortælle endnu en lille mor
som Tildragelse mellem J. Chr. og mig i disse lyk
kelige, skyldfri Barndomsaar. Det var vistnok i Vin
teren 1859—60, hvor det havde været langvarigt 
Kaneføre, saa Gaardmændene havde arrangeret Kane
fart med Hornmusik i Spidsen, gennem flere af Sog
nets Byer, med paafølgende Gilde.

Søndagen derefter blev alle de af Byens Drenge, 
som havde Slæder, enige om, at de ogsaa vilde have 
„Kanefart“ . En halv Snes af disse lette Befordringer, 
forspændt med 2 „fyrige“ Drenge og en Passager 
paa Sædet, en enkelt med Flag, stillede ved Middags
tid udenfor mit Hjem ved Gadekæret, hvor jeg stødte 
til med min Slæde. Et Par raske Drenge meldte sig 
som Forspand, selv tog jeg Plads paa Sædet som 
Musikanter med en lille Tværfløjte, som min Far 
paa sit Drejelad havde fabrikeret til mig, og hvorpaa 
jeg kunde blæse flere Melodier helt godt. Selv
følgelig skulde Musikken være i Spidsen, og nu satte 
Toget sig i Bevægelse med en rask Trav. Meningen 
var jo den, at vi skulde ind i alle Byens Gaarde, dels 
for at „vise os“ , dels for at appellere til Folks Gæst
frihed. Det gik ganske efter Programmet. Omsider 
naaede vi ind i J. Chr.s Gaard, der laa omtrent i den 
anden Ende af Byen, med en lav, gammel Stuelænge, 
hvor „Væggene lidt skæve staa, Ruderne var ganske 
smaa“ , og et „Bislag“ til Forstue, hvor J. Chr. stod

5
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i Døren; han havde formodentlig hørt den „vel
klingende" Lyd af min Fløjte og en Kaneklokke, som 
en Dreng havde været saa heldig at laane. Naa, 
hvor han lo og gned sin Arm. „Værsaagod og kom 
indenfor Allesammen", lød hans venlige Indbydelse, 
og vi blev beværtede med Æbleskiver og Mjød. Han 
forlangte saa at se min Fløjte, som han morede sig 
lidt over, og saa siger han: „Nej, det er en skidt 
Fløjte, Du har, Lars Peder! Efter det, Du kan blæse 
paa den, fortjente Du rigtignok en bedre", hvorefter 
han gik hen til et Skab, tog en „rigtig" Tværfløjte 
ud deraf, en af Buxbomtræ med 2 Messingklapper 
paa, og kom lien til mig: „Se her er en D-Fløjte, 
den maa du ha’e min Dreng, og paa den kan du 
blæse baade i Dur og M oll“ . Af Glæde og Forbav
selse vidste jeg knapt, hvad jeg skulde sige, men fik 
da endelig fremstammet et „Tak" ! Om et Aar, eller 
ved given Lejlighed, vilde han gerne høre, hvorvidt 
jeg havde drevet det med den ny Fløjte. Da vi 
kørte ud af Gaarden, satte jeg D-Fløjten for Munden 
for at glæde dens Giver med „Den lille Gaasepige- 
vals", men det blev rigtignok nogle slemme Toner, 
jeg fik ud af den; og jeg blev lidt flov ved, da vi 
naaede ned til Porten, og kunne høre J. Clir.’s. høj
lydte: „H a —ha—ha"! oppe ved Indgangsdøren.

Mysteriet med D-Fløjten klarede sig dog snart for 
mig, da kort Tid efter min og alle Skolebørns højt
elskede Lærer, Villi. Hofmann, hos min Far fik ud
virket, at jeg hver Gang efter Skoletid skulde kom
me ind til ham og lære at spille Violin efter Noder: 
jeg havde allerede længe før kunnet traktere dette 
Instrument uden disse „Haletudser", som Zak. Niel
sen kaldte dem i sin Opvækst, og her traf jeg for-
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øvrigt ikke saa sjældent sammen med denne af os 
Skolebørn saa beundrede og afholdte purunge Mand 
med det blonde, tilbagestrøgne „Polkahaar“ , det jom
fruelige Ansigt og den bløde Stemme, som han talte 
til os Børn med, naar han af og til under Hoffmanns 
Kirketjenester maatte overtage Undervisningen. Flere 
af os havde jo set og beundret hans Førertalent som 
Skoledreng, og nu, et Par Aar efter hans Konfir
mation, blev han forberedt af Hoffmann til Optagelse 
paa Jonstrup Seminarium. Ved dette hans jævnlige 
Besøg var det ogsaa, at han forelskede sig, og alle
rede i 20 Aars Alderen giftede sig, første Gang, med 
Hoffmanns Søster, Gerda, som styrede Huset for sin 
Broder. Fra den Tid blev Zak. Nielsen og jeg og
saa Venner for Livstid.

Men jeg blev ikke færdig med J. Chr. Jeg ved 
med temmelig stor Sikkerhed, at jeg er den eneste 
af de gamle Tillidsmænd, der nu er tilbage, der har 
kendt denne prægtige, ejendommelige Bondeskikkelse, 
som sled sig tildøde — det kan man godt sige — 
for at gavne sin Stand, særlig da han havde und
fanget den geniale Ide med Oprettelsen af Bønder
nes egen Sparekasse, og kørte hele Sjælland rundt 
i sin stive Enspændervogn, enkelte Gange medta
gende min Far, for at agitere og oprette Kontor
steder rundt om.

Men hvormange af de Tusinder af Bønder, der igen
nem 2 Menneskealdre har nydt stor økonomisk Støtte 
af hans Værk, har nogen Anelse om, hvad det er 
for kolossale Ofre, denne Mand egentlig har bragt, alene 
for at frigøre sine Standsfæller for Herremændenes 
Pengemagt ved Købet af deres Fæstegaarde, ja mange 
af den yngre Generation, som har faaet Laan i hans

5*
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Kasse, aner end ikke en Gang, hvem de først skylder 
Tak derfor. Hvad var vel saa rimeligere, end at 
„Historisk Samfund“ i en af sine Aarbøger kommer 
til at rumme et, om end altfor beskedent, Minde om 
en Mand, der har haft saa stor Betydning og dog 
ikke altfor snart skulde glemmes.

Jeg haaber derfor, at man ikke tager det ilde op, 
da jeg dog her har sat mig til Opgave at skildre 
Bondeliv, om jeg endnu under mine Barndomsmin
der føler Trang til at gøre et Par Notitser af mere 
alvorlig Art om den Mand, som alle vi, der kendte 
ham, satte saa umaadeligt højt.

Fra den Tid, som jeg ovenfor har fortalt om med 
den morsomme Kanefart, begyndte det allerede at 
gaa ned ad Bakke med Jørgen Christensens Helbred, 
skønt han knapt var 30 Aar. Brystet blev daarligere, 
Aandedrættet besværligere, Hosten tiltog og Ansigtet 
antog en gullig Farve, de før saa glade, skinnende 
Øjne blev alvorligere og matte; man saa ham nu 
ogsaa sjældnere færdes. Han fik dog Lejlighed til 
ved et lille Besøg hos os at høre mig aflægge en 
tilfredsstillende Prøve saavel i Fløjte som Violin, me
dens han endnu havde lidt tilbage af sit gode Lune, 
men jeg saa med Vemod paa den Forandring, der 
var foregaaet med ham og mit Indtryk deraf holdt 
sig i flere Dage efter.

Ved samme Lejlighed tror jeg J. Chr. havde det 
Billede med af Hindholms Forstander, Anders Stephen- 
sen, som blev sat i forgyldt Ramme og i mange Aar 
prydede Hjemmet, men naar jeg læste Navnet under 
Billedet, forvekslede jeg det med „Stephanus, den 
første kristne Martyr“ . Dette randt mig ihu mange 
Aar efter, da jeg som Elev paa Hindholm 1870 saa
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Stephansen som Lig og var med at bære ham til 
Førslev Kirkegaard. Ligeledés erindrer jeg, at J. Chr. 
talte om, at Højskolen var i Betryk, og at de vist
nok blev enige om at skænke de Aktier i Skolen, de 
havde i Behold, til dennes Ophjælpning.

Det sidste Aar maatte J. Chr. helt opgive al offent
lig Virksomhed, og min Far maatte helt overtage 
Sparekassens Arbejde som Kontordagsbestyrer i Sla- 
gelsekredsen, hvor Navnet Jens Andersen blev godt 
kendt i videre Kredse, og da J. Chr. var død (d. 25. 
Oktbr. 1863, 32' Aar gi.) blev han valgt til ved
blivende at holde Stillingen, der ogsaa lagde stærkt 
Beslag paa hans Tid, til han afgik ved Døden 1877. 
Gamle Alberti var, som Sparekassens Formand, til
stede ved J. Chr’s. Begravelse, og ved den Lejlighed 
aftalte han med Far, at denne skulde komme til Køben
havn i December Termin, hvor der skulde være Be
styrelsesmøde og tages Bestemmelse om at rejse 
en Mindesten paa J. Chr.s’ Grav. Dette vedtoges, 
og man overlod Far at besørge dens Opstilling. Det 
var Meningen, at den skulde rejses eller afsløres paa 
den Afdødes Fødselsdag; men Vinteren blev saa 
streng, at Fundamentet ikke kunde mures op, saa 
det var først henad Foraaret, at den anselige Minde
støtte blev transporteret ud af vor Lo, hvor den hav
de ligget siden Januar Maaned, da den kom fra 
København. Da Graven var lige umiddelbart op til 
Kirkens nordre Indgang ved venstre Side, blev Ste
nen med den deri indkapslede Marmortavle og gyldne 
Inskription vendt mod Vest, saa man fra Gangen let 
kunde læse:
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Qaardmand 
Jørgen Christensen,

født i Stillinge d. 28. Februar 1831, 
død i Stillinge den 25. Oktober 1863.

Stifter
af den sjællandske Bondestands Sparekasse.

Han efterlod sig Enke (ogsaa en prægtig Type 
paa en Gaardmandskone) og 2 Sønner, hvoraf den 
ældste, Christen Jørgen Christensen blev Præst paa 
Venø, men døde i sine unge Aar, ligesom Faderen 
af Brystsyge, og Otto Christensen, nuværende Land
brugslærer paa Tune Landbrugsskole.

Vi Børn fik en stræng Opdragelse efter Nutidens 
Begreber, dog ikke fo r  stræng og altid med kærlig 
Omhu saavel for vort aandelige som legemlige Vel, 
og dertil hørte ogsaa, at vi tidlig maatte tage Del 
i alt Arbejde, som ikke oversteg vore Kræfter, og 
om det end ikke altid var behageligt, saa havde vi 
saa megen Agtelse og Respekt for Fsr og Mor, at 
det aldrig faldt os ind at gøre Indvendinger, hvad 
der heller ikke vilde være blevet taalt, og deri handlede 
de ret. I de lange Sommerdage maatte jeg som ni- 
aars Dreng staa op Kl. 4 for at gaa ud i Marken 
og flytte Heste, som skulde have Tid til at æde et 
Tøjerslag, førend Karlene kom og tog dem i Brug. 
Naar de yderste Marker var inde til Oræs, var det 
en lang Tur, forinden jeg gik i Skole, og det var hel
ler ingen let Sag for den gamle Mari«! Per Hansen, 
(„Bedstemor“ ), 3 Gange om Dagen ned sin hvid
skurede Mælkekande paa Hovedet og „Bindehose“ 
i Hænderne, at naa derud.

Det var egentlig ikke saa underligt, at hun kunde
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blive gnaven, saa hun et Par Gange udbrød : „I ku’ 
s’gu li ’saa got sætte min Ko yd paa Spraae (Sprogø), 
faa ded ku’ datte bli’ saa faali’ meied værre“ . Om 
Vinteren blev jeg purret ud af den varme Seng ved 
6 Tiden hver Morgen. Det var mit faste Arbejde at 
„muge“ den ene Hestestald og vande de 4 Heste i 
Gadekæret inden Davretid, og naar jeg ikke skulde 
i Skole, da at være med ved Tærskemaskinen, enten 
køre Hestene eller lægge Neg paa Maskinbordet. 
Vore Lektier til Skolen skulde vi jo ogsaa lære per
fekt, det sørgede vor gode, nidkære Moder altid for. 
Mens hun sad ved sin Rok, hørte hun os i alt, hvad 
vi havde for i Skolen, hvad hun havde let ved, da 
hun forud for mig og mine 3 yngre Søskende 
havde haft 4 Børn at høre i Lektier, og dels derved 
og dels ved at have hørt de samme Lektier ter
pet igennem adskillige Gange kunde hun dem selv 
tildels udenad. Vi Børn havde alle et let Nemme, saa 
det varede ikke længe, før vi kunde aflægge en tilfreds
stillende Prøve for Mor og derefter slippe ud til vor 
Leg, naar ikke der fordredes Arbejde. Der var et 
udmærket Samarbejde mellem Skolen og Hjemmet 
hos os, og da vi i al min Skoletid havde den ud
mærkede, dygtige Vilhelm Hoffmann til Lærer, blev 
der opnaaet særdeles gode Resultater. Ud fra Virk
ningerne deraf og et langt Livs Erfaring hører jeg 
til dem, der aldrig har kunnet forstaa, og endnu min
dre tage Del, i de haaarde Domme, som i den sidste 
Menneskealder er fældet over a l Udenadslæsning 
og „Remsens Kvide“ , vel at mærke, naar man har en 
saa hjertelig, kristeligsindet Lærer, som vi havde, en 
Lærer, der efter Børnenes Fatteevne kan give dem 
den rette Forstaaelse af Lektiernes Indhold, naar de
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er afhørte. Og det kunde Hoffmann gøre med en 
saadan inderlig Overbevisnings Kraft, at han ofte 
selv fik Taarer i Øjnene og fik os Børn til det sam
me. Mon det saa skulde være saa forkert, at vi lærte 
Budene, Trosartiklerne, ikke at tale om Bønnerne 
i Fadervor, med Luthers Forklaringer til det hele, 
udenad. Det er jo ikke nær i alle Hjem, at Børnene 
bliver paavirkede i kristelig Aand, og hvorledes skul
de disse saa faa Forstaaelse af, hvad der hører Guds 
Rige til og komme til at føre deres Liv derefter, 
dersom de ikke i Børneskolen er kommet i Besid
delse deraf? For mit Vedkommende fik jeg et saa- 
dant aandeligt Fond af gode Bibelsprog og Salmer 
tillige, som jeg har kunnet tage til i Sorg og i Glæde 
og som navnlig i Modgangstider har været mig til stor 
Trøst og Støtte. Jeg taler ud af et langt Livs Erfaring, 
naar jeg siger: „Vær ikke altfor bange for at kunne 
Din Børnelærdom udenad!“

(Sluttes i næste Bind).

1 Tilknytning til foranstaaende Fremstilling af de 
tidligere Slægtled, der har siddet inde med Stervbo- 
gaard, finder vi det naturligt at indsætte Forfatterens 
Anetavle, der er bleven udarbejdet af Frk. cand. mag. 
fhv. Registrator Nanna Lange, og idet vi optager 
den i Historisk Samfunds Aarbog, er det vort Haab, 
at det kunde virke opmuntrende paa enkelte af Læ
serne, saa at de følte sig opfordret til enten selv at 
udarbejde eller lade udarbejde deres Anetavler. Der 
ligger jo, som alle ved, et uhyre stort, ubrugt Ma
teriale gemt i de gamle Kirkebøger, og jo mere der 
kan drages frem fra disse Skatkamre, des bedre maa 
man sige, det er. la c .



BARNDOMSMINDER FRA LYNGE 
SOGN.

Fortalt af

Augusta Theodora Fenger.

KAMMERRAAD NYEGAARD PAA FREDERIKS- 
KILDE.

Paa Frederikskilde ved Tjustrup Sø boede Kam- 
merraad Nyegaard (senere Justitsraad). Han havde 
købt denne lille Avlsgaard paa 11 Tdr. Hartkorn af 
vor Faders Farbroder Jørgen Fenger, ‘ ) der efter at 
have tumlet sig om paa Havet som Skibskaptajn, 
trak sin Jolle i Land og brugte den lille Formue, 
han ejede, til at købe denne Gaard. Nyegaard havde 
som ung været i Vestindien og kom her til Landet 
for ligeledes at bruge sin opsparede Kapital til at 
købe en mindre Landejendom. Han havde megen 
Sans for Naturen, og da han kom til Frederikskilde 
og saa dens henrivende Beliggenhed, gik han lige 
ind til Onkel Jørgen og spurgte ham, hvad han vilde 
have for Gaarden. Onkel Jørgen, der aldrig havde 
tænkt paa at sælge, nævnede paa maa og faa en 
Pris, som han antog, at ingen vilde give, men Nye
gaard sagde „top“ ; og da Onkel Jørgen var en ord-
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holdende Mand, syntes han, at det var uværdigt at 
trække sig tilbage, saa Nyegaard fik Gaarden, men 
Onkel Jørgen sagde: „Jeg sælger Dem min jordiske 
Lyksalighed“ ! Dette blev desværre sandt; thi paa 
„Herihalund" ved Slagelse havde Onke.Jørgen ikke 
Held med sig.

Nyegaard var en streng Mand, ikke mindst imod 
sin Kone og sine Børn (Konen var født Ross og 
havde vist bragt ham Penge), og vi var meget bange 
for hans heftige Sind. Alligevel satte vi Pris paa 
ham, thi han var dannet og belæst, havde rejst og 
var fuld af Anekdoter. Hans Kone kan jeg lige 
netop huske som en stille Kone med brune milde 
Øjne og et „Gebiss“ , som hun til min Hore Forfær
delse tog af og undertiden gav mig at lege med, 
hvad jeg saare nødig vilde. Hun hørte til en af de 
fine engelske Familier i Helsingør.

Desto bedre kan jeg huske Døtrene, som var 
Moders trofaste Veninder, og som var uendelig gode 
ved os Børn.

Blandt Kammerraadens gode Egenskaber var den, 
at han var musikalsk, og denne Gave var gaaet i 
Arv til næsten alle hans Børn, dog var den næst
ældste Datter, Cora, mest musikalsk. Hun spillede 
alt, hvad hun hørte, efter Øret, og komponerede selv 
vakkert. Havde hun lært noget mere, var hun vist
nok kommet vidt i den Retning. Af de Salmemelo
dier, hun har komponeret, hører den t i „Sov sødt 
Barnlille“ og til „Rejs op dit Hoved al Kristenhed“ 
til de mest kendte.

Hun blev gift med Pastor Petersen i  Jyderup. 
Hende har jeg ikke kendt saa godt som de to yngre 
Søstre, Amalie og Betsy, herlige og kærlige Menne-
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sker begge to, og hvad der var det bedste, fromme 
troende Kvinder. Amalie var ogsaa meget musikalsk 
og maatte i Mørkningen akkompagnere Kammerraaden, 
naar han spillede Guitar. Hun døde en Jul, medens 
vi boede i Lynge, af Lungebetændelse. Fader saa 
til hende og fortalte, at hun havde saa megen Trøst 
af Salmen: „I denne søde Juletid“ ; og noget af det 
sidste, hun sagde, var:

Naar Hjertet sidder mest beklemt, 
da bliver Glædens Harpe stemt, 
at den kan bedre klinge“ .

Det var os en stor Sorg, da Amalie døde, nu 
havde vi kun Betty tilbage — eller Betsy, som hun 
egentlig kaldtes. — Hun levede mange Aar, skønt 
hun var svag, og overlevede sin Fader. Hun var 
saa blid — ja, lige saa blid, som Faderen var ublid, 
og lige saa mild, som han var streng.

Da Nyegaard som nygift slog sig til Ro paa Fre- 
derikskilde, indrettede han sig ganske efter sit eget 
Sind. Haven, der var anlagt med Terrasser, gik ned 
til Tystrup Sø, hvor der blev bygget et Baadehus 
og købt 2—3 Baade til Fornøjelse og Gavn. 1 Haven 
og en lille Lund udenfor den var der mange Kilder, 
hvor der blev slaaet Bænke op, som saa fik Navne 
— Coras, Amalies, Kuuns Bænk osv.; og i Træerne 
blev Trætavler opslaaede, hvorpaa der maledes Vers 
af Byron, Goethe, Ewald osv.; Vers, som han syntes 
passede til Situationen.

Kammerraaden holdt en Avlskarl til at bestyre 
Jorden, men tilsaa selv Folkene daglig, og i Sommer
tiden blev der hver Middag Kl. 12 hejst en Vimpel 
paa Ladebygningen, for at kalde ham og Folkene 
hjem.
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Jeg har aldrig set ham tage Haand ined i Arbej
det, men i Lommen førte han altid en eller anden 
Bog i Duodez, som han, siddende i en Høstak eller 
Travehoug, læste, imedens Folkene arbejcede. 1 Flue
tiden gik han, ligesom Sigurd Syr, med Slør.

Alt gik paa Klokkeslet. Klokken 9 spiste han 
Frokost, 12 Middagsmad, 5 drak han Eftermiddags
kaffe, og derefter slog han Guitaren en Timestid og 
sang til. Saa gik han en Tur, hvordan saa Vejret 
var, ja, om det lynede og tordnede.

Jeg husker en Gang under et frygteligt Uvejr, at 
Døtrene bad ham om at blive inde, men nej, han 
var ubøjelig, og trods deres Angst gik han ud sin 
sædvanlige Gang. Da slog Lynet ned foran ham, 
saa Kammerraaden sank i Knæ. — Saa gik han ind.

Om Aftenen var han først i sin egen Stue, hvor 
han bandt Bøger ind eller læste; og senere fik han 
sig et Parti „Piquet“ .

Han gik i nogle underlige Klæder. Til Stads blaa 
Kjole med Guldknapper, Nankins Benkla:der og Vest. 
Til daglig Brug i meget slidte Klæder, Benklæderne 
bundne fast ved Anklerne med Sejlgarn, Tøfler og 
hvide Uldstrømper, og, naar han gik ud, Træsko.

I Gangen stod der i Række over en halv Snes 
forskellige Par Sko eller Tøfler, som han kunde 
vælge imellem.

Peber spiste han paa alt, det havde han lært i 
Vestindien, hvor han i sin Ungdom havde været, og 
han paastod, at det var sundt.

Man talte aldrig med ham, uden at han fortalte 
en eller flere Anekdoter, som han altid indledede 
med: „Hvad du der siger, minder mig om følgende 
Passage“ . —



Barndomsminder. 77

Naar Nyegaard om Søndagen gik i Kirke, trak 
han i Træsko og stak sin smurte Frokost i Lommen, 
som jo skulde spises Klokken 9, og som han derfor 
fortærede i vor Vognport, hvor han ogsaa skiftede 
Sko. Om Sommeren tog han altid en Ambragren 
fra en Grav paa Kirkegaarden, som han saa gik og 
lugtede til — vi syntes det var Tyveri.

Døtrene kørte altid til Kirke.
Nyegaard var en høj og meget mager Mand, 

havde graat, stridt Haar, der var kort afklippet, røde 
Kinder, smaa, meget blaa Øjne og udmærkede Tæn
der. Han skal have været aldeles ustyrlig hidsig, 
men jeg har aldrig set ham saadan, kun en Gang 
har jeg hørt ham gennem en Dør. — Det var frygte
ligt, han raabte og skreg og slog i Borde og Stole. 
Intet Under, at Folkene var bange for ham og Døt
rene med, men jeg tror dog, Hidsigheden lagde sig 
noget, da han blev gammel.

Mod os Børn var han særdeles venlig; han gav 
os „Kirsebær natufia", som han sagde, hvilket paa 
Dansk vil sige, naar vi meldte, at Moder havde faaet 
en lille; han gav os Frugt og laante os Bøger. 1 
det hele var han meget gæstfri, men blev han vred 
paa en af sine Medspillere i Piquet eller L ’hombre, 
det vil sige, hvis han tabte, kunde det hænde, at 
Vognene pludselig rullede for Døren, tilsagte af Kam- 
merraaden.

Jeg har hørt ham sige om Skolelærer Sinding, 
der ikke var godmodig nok til altid at lade ham 
vinde, hvad de andre gjorde: „De kan jo nok vide, 
at jeg bryder mig ikke om at tabe; men det Men
neske har saadan en ubehagelig Maade at vinde 
paa“ . Saa gik han op og ned ad Gulvet med sam-
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menbidte Tænder og gned Hænderne, igesom naar 
man vasker sig.

Fader holdt han uhyre meget af, skønt han ikke 
vilde spille Kort med ham. Musikken og Faders 
dejlige Sangstemme var et Bindeled imellem dem. 
Selv sang han stærkt med Smør, men derfor var han 
lige musikalsk! Fremmede Sprog elskede han at tale; 
naar vi fik Fremmede fra Udlandet, sendtes der altid 
Bud efter Nyegaard, som mødte i det blaa Tøj med 
de gule Knapper.

Frimurer var han, og Moder, som han særdeles 
yndede og beskyttede, fik baade hans (jlas, Skjøde
skind og Murske at se.

Frederikskilde spillede i Lynge den samme Rolle, 
som „the manor" i de engelske Romaner. Der var 
hvert Aar Fest paa Kammerraad.ens Fødselsdag, og 
i Julen var der ligeledes et Selskab, hvort I alle Egnens 
Honoratiores indbødes; og der ventedes ingen Gen
gæld, Frederikskilde var Nr. 1. Ingen kunde maale 
sig med det.

Ofte paakom der os en heftig Lyst til at vandre 
til Frederikskilde. Vi gik saa først til Moder: „M o
der, maa vi gaa til Frederikskilde?“ (Naar jeg siger 
vi, menes dermed Rikke og mig, som altid fulgtes; 
det kunde ikke tænkes, at den ene af os gik uden 
den anden.) „Spørg Fader“ , lød altid Svaret. — Saa 
om til Faders Dør for at banke paa og gøre samme 
Spørgsmaal, men ofte efter at have staaet i længere 
Tid udenfor med bankende Hjerter, uden at turde 
vove det. Saa kom Svaret, enten „Nej ', eller „Naa, 
saa løb da“ , og kom det sidste Svar, kan det nok 
være, at vi ikke var længe om at komme i Tøjet 
og sætte afsted over Præstemarken, Stenten og Fre-
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derik Olsens Mark, hvor Kirkestien gik og saa videre 
ad den smukke Kørevej over „Bjerringhus Banke“ 
og gennem Rønnebæralléen til Frederikskilde, hvor 
vi altid blev godt modtaget og undertiden fik Lov 
til at overnatte.

Skulde vi nu i Seng, kneb det meget for mig, 
der baade var mørkeræd og havde Hovedet fuldt af 
de mange Historier, den overtroiske Befolkning i 
Lynge forsynede mig med. Jeg skal ikke nægte, at 
det gøs i mig, naar vi skulde ind i „det hvide Kam
mer“ , hvor der stod en stor Himmelseng, hvori vi 
begge blev puttet ned, thi i den Seng fortalte Piger
ne, at Meta var død, og det var jo ikke saa hygge
ligt at tænke paa.

Men saa Nydelserne! At sidde i Mørkningen og 
høre paa Amalies og Kammerraadens Spil og Sang, 
at faa morsomme Mænd og Koner klippet ud af Kort 
og lade dem rutsche henad det blanke Bord, at gaa 
i den dejlige Have, ro omkring paa Tystrup Sø, ride 
paa Æselet, samle Valmuefrø, spise Kirsebær og 
plukke Nødder og meget andet, alt som nu Aarstiden 
var til, det var nok værd at tage en lille Tur med 
Hjertebanken for, uden for Fars Dør.

En stor Fornøjelse var det at ro paa den smuk
ke Tystrup Sø. Medens vi var smaa, roede „Kristen 
Kromand“ for os. Han stod i Kammerraadens Tje
neste, og havde lejet den ene Fløj af Frederikskilde, 
eller rettere sagt den ene Længe, der vendte ud til 
Landevejen, der gik umiddelbart forbi Gaarden. Ama
lie og Betsy var gerne med i Baaden. Da vi blev 
større, fik vi dog Lov til selv at ro. Turene gik da 
gerne til Tystrup, der laa smukt, ligesom kastet op 
ad en Bakke, og med dejlige Humlehaver ved Hu-
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sene. Præstens der, Glahns, der siden kom til Sorø, 
var vore gode Venner.

Vi roede ogsaa til Suserup Skov og til Pavil
lonen i Næsbyholm Skov.

Frederikskilde var ingen stadselig Gaard, skøndt 
vi dengang fandt den storartet ; deri bestod af 4 
straatækte Længer, hvoraf de 2 var Udhuse, den 3. 
Kro, og den 4. Hovedbygning. Denne var af Bin
dingsværk, og en Stentrappe med Jernrækværk ved 
begge Sider førte ind til Huset. Man kom først ind 
i en Gang, der gik gennem hele Huset fra Gaarden 
til Haven, hvor en tilsvarende Stentrappe, der om 
Sommeren havde Marquise over sig, førte ned i Haven

Til venstre i Gangen gik man ind i Dagligstuen, 
der tillige var Spisestue, et stort Trefags Rum, hvis 
Vægge var aldeles behængte med Billeder. Møble
mentet bestod af Sofa med Bord foran, Klaver, to 
smaa Syborde, et Sidebord, en Kommode og en Del 
Stole, alt af Mahognitræ. Paa Dørstolpen hang 
Guitaren i et grønt Baand. I Sofaer, der ligesom 
Stolene var haard som en Sten, havde Kammerraa- 
den sin Plads, naar han spiste, og naar han spillede 
„Piquet“ om Aftenen. Der stod da to Lys paa Bor
det, et til ham og et til Deling mellem de andre. 
Fra Dagligstuen førte en Dør ud til Køkkenet og 
en ind til Kammerraadens Sovekammer, der vendte 
ud mod Haven, og hvorigennem man kom ind i hans 
egentlige Stue.

Aldrig har jeg set saadan en Stue, og faar det 
vist heller ikke at se. Den var fyldt med store Bog
hylder, hvori stod en Masse Bøger, som Nyegaard 
selv havde indbundet, mest Skønlittetatur i forskel
lige Sprog, men ogsaa historiske Bøger. Endvidere
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fandtes der Redskaber til Bogbinding og en Masse 
andre Sager, som i det hele dannede et sandt Kaos. 
Aldrig maatte der gøres rent, saa der var næsten 
sort af Støv. Et Skab paa Væggen indeholdt mange 
Snurrepiberier og tillige Ratafinflasken, som vi fik af 
i smaa Snapseglas, naar vi kom for at melde, at 
Moder havde faaet en Lille.

En gammel Sofa med tærnet Betræk stod i en 
Krog, og den sov Kanimerraaden undertiden paa om 
Natten — naar det stak ham.

Masser af Piske, Stokke, Værktøj, en Stork, som 
kunde knebre, og — hvad ved jeg.

En vis Orden var der nu alligevel i alt dette 
Roderi, og jeg er vis paa, at den gamle vilde have 
opdaget, om en eneste Smaating var bleven flyttet.

Sofie2) holdt „Raaden“ , som vi i Reglen kaldte 
ham, mest af, hvorfor han ogsaa nedlod sig til at 
tale om Politik med hende. Han hørte til Helstats- 
mændene og kaldte de „Ejderdanske“ for „de Ejder- 
gale“.

Nyegaard levede nogle Aar efter, at vi havde 
forladt Lynge. Sofie besøgte ham, kort før han døde, 
og han gav hende en Diamantnaal, noget, der undrede 
os meget, da han ellers ikke just var rundhaandet. 
Betsy overlevede ham og testamenterede en Sum til 
Marielyst Højskole og en Sum til Sofie.

En smuk Datter ved Navn Augusta, den næst- 
yngste i Flokken, blev gift med sin Fætter Kuun 
Niewenhuis i Holland. Hun stod Fadder til mig; 
og Tante Augusta i Bjergby:t) bar mig, saa Fader skrev: 
„Vi havde tre Augustaer paa et Bræt“ . Hendes Søn 
er nu dansk Officer, men har beholdt sit hollandske 
Navn Niewenhuis.

6
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Af Kammerraadens Sønner var Conrad Nyegaard 
Præst, en rar og from Mand. H arald  var først i 
Vestindien, senere blev han Herredsfoged paa Born
holm. Ja, det dejlige Frederikskilde ! Jeg har altid 
haft det Ønske, at vor Slægt maatte faa det tilbage 
igen; men ingen af os er rige nok tii at købe det.

Se danske patriciske Slægter 3. Samling S. 146.

Landinspektør, Løjtnant Kastrup var også a en 
af de mange Originaler, Lynge var rig paa. Han 
boede i et lille Hus, der havde nogen tilliggende Jord, 
og som hed „Lundehuset“ , et Navn der passede godt, 
da Haven saa godt som gik sammen med en lille Lund.

Han var en lille tyk Mand med trind Mave, tyndt, 
langt, graat Haar, lyseblaa Øjne og røde Kinder. 
Han talte meget højt og lo ustandseligt. — Denne 
Mand kunde Kammerraad Nyegaard ikke godt und
være, thi han var usigelig godmodig og lod altid 
Kammerraaden vinde i Piquet, ligesom han ogsaa 
med en Engels Taalmodighed fandt sig i hans Over
legenhed og uafladelig sagde: „meget rigtig, Hr. 
Kammerraad !“

Jeg har aldrig hørt en enkelt Mand gøre et saa- 
dant Spektakel med sin Tale og Latter, som Kastrup, 
og har jeg nogensinde set en jovial Mand, saa var 
det ham.

Han var gift med en Kone, der var saa mørk i 
Huden, at hun vist maa have haft lidt Mulatblod i 
sig, og som udmærkede sig ved at have været skin
død, hvorfor jeg altid betragtede hende med en vis 
Rædsel som et Slags Spøgelse og forestillede mig,
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hvor grueligt hun maatte have set ud, da hun kom 
ind til Døtrene i Ligklæderne.

Kastrup havde fem Døtre, der gik under en fæl
les Benævnelse „Kastrupperne“ , og to Sønner. De 
var jævnaldrende med Kammerraad Nyegaards Søn
ner og Døtre, og af Fortælling fra Moder og hendes 
Brødre og Svogre ved jeg, at i de første Aar, Fader 
og Moder var i Lynge, var der Baller i Lundehuset, 
hvortil Præstegaardens Ungdom og Julegæster blev 
indbudne.

Alt var jo i en tarvelig Stil den Gang. Mellem 
Dansene fik de Hindbærsaft og Vand, og Beværtnin
gen var ellers skaaret Smørrebrød og hjemmelavet 
Æblekage. Mine Onkler maatte gaa til og fra Bal
let (Lundehuset Iaa :!,'4 Mil fra Præstegaarden), hvad 
der den Gang ikke var noget ualmindeligt i; man 
havde saa sine Balsko i Lommen og et Par tørre 
Strømper for det Tilfældes Skyld, at man skulde blive 
vaad om Fødderne undervejs.

Jeg tror ikke, at Husets Døtre var „ i  Vælten", 
navnlig var der en ved Navn Hanne, som var meget 
svær, og som en af Onklerne erklærede var saa tung 
at danse med, at han hellere vilde danse med en Sæk 
Mel.

Kastrups blev jo ogsaa undertiden bedt op i Præste
gaarden, og Moder kunde en lille Historie fra Naa- 
densaaret, da hun var ude i Lynge hos Præsteenken 
for at lære Husholdning. Madam Olsen, saaledes 
hed Præsteenken, havde faaet sig en Hare, som der 
skulde bedes Fremmede paa til Aften. Kastrup kom 
blandt andre og man gik til Bords. Først kom Ha
ren, som Madam Olsen skar for, og hun lagde Ryg
gen af Haren pænt paa en Tallerken til Ombydning.

6*
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Hun rakte den højtidelig til Kastrup, der var hendes 
nærmeste Nabo, for at han skulde begynde og lade 
den gaa videre, men døm om hendes Skræk, da 
Manden med glad Stemme udbryder: „Mange Tak, 
Madam!" og beholdt det hele for sig selv. Ærgrel
sen var stor, men der var jo ikke andet for end at 
fortsætte med Laarene til de andre. En stor Æder 
var Kastrup, det husker jeg nok.

Af andre mærkelige Personer i Sognet var der 
en Mand, som hed „Hyrekristen“ . Han havde for
modentlig vogtet Kvæg. Han gik endnu i den gamle 
Dragt med Kofte, Vest med store Knapper, Knæbuk
ser, hvide Uldstrømper og Træsko; og endelig en 
stor Stav i Haanden og Tiggerpose paa Ryggen.

Nu ser jeg aldrig Folk mere gaa med Tiggerpose, 
men den Gang var de almindelige, man kendte ikke 
til Finessen Kurve. Poserne var af Lærred og ind
rettede som Tværsække til at kaste over Skulderen.

Naar „Hyrekristen“ kom, foer vi ud i Køkkenet, 
thi han kunde fortælle. Det var mest Krøniker, som 
han selv lavede, om hvordan han havde været i 
„Kongens København“ , han havde talt med Kongen 
selv, som havde bedt ham ind paa Slottet, hvor alle 
Prinsesserne sad og spandt Uld (det var anset for 
finest at spinde Uld), og hvor Kongen saa gik hen 
til et Skab i Væggen og tog en Flaske Brændevin 
ud, skænkede i Glasset og sagde: „Drik en Dram, 
Kristen!“ Og saa hvordan han siden kom ned til 
Amager Torv, hvor Amagerkonerne sad og solgte 
Gulerødder. Han spurgte: „Hvad koster Gulerødden, 
Mor?“ — „V il han købe no’en?“ — „Nej, jeg vilde 
kun høre Prisen“ . — Saa tog hun Gulerødden og 
kastede mig den lige i Hovedet, og jeg løb lige op
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ad Købmagergade. Der mødte jeg „Mads Gemynthe*, 
der raabte: „Løb Kristen, løb og tag Qulerødden i 
Haanden" o. s. v.

Samme Mads Gemynthe var Gaardmand i Byen 
og udmærkede sig ved sine mange Børn (jeg tror, 
han havde 18), hvis Fødsel han stadig tilmeldte med 
grædende Taarer. Saa kom Barselgildet, hvortil vi 
altid var indbudt, og paa den Dag var al Sorg glemt 
for Mads.

Han dansede, som sig hør og bør, den første 
Dans med Jordemoderen, den anden med Gudmode
ren og Barnet — og siden med hvem som helst. 
Han indtog rigelige Drikkevarer, hvad han hyppigt 
gjorde, og sørgede dybt næste Dag over, at der var 
gaaet saa meget til.

Jeg husker, at Kusine Hanne fra Riga engang 
dansede Tyrolervals med ham !

Disse Barselgilder var til stor Glæde for os Børn. 
Barnedaaben fandt den Gang — i Modsætning til nu — 
altid Sted om Hverdagen. Der kom saa kørende 
Masser af Vogne, som tog ind i Præstegaarden med 
de indbudte Gæster.

Først kom Vognen med Gudmoder, Gudjomfru og 
Barn, saa Barselkonen med Kirkegangskonerne, og 
siden de andre, kun ikke Barnets Fader, der blev 
hjemme og siden tog mod Kirkefolket ved Døren.

Kvindfolkene kom saa ind i Præstegaarden og 
pyntede paa sig, og saa gik de over i Kirken, hvor 
Daaben fandt Sted.

Efter Daaben kom Ofringen, der var meget vig
tig paa Grund af Ceremoniellet. Først gik Gudmode
ren med Barnet, saa Gudjomfruen og saa de tre Fad
dere til en bestemt Salme. Under Afsyngelsen af
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en ny Salme kom saa Barselkonen og Kirkegangs
koner og siden andre Gæster.

Saa kørtes hjem i samme Orden, og vi stod og 
saa nøje efter, hvis Køretøj der var det fineste, og 
hvis Heste de bedste. Sjældent fik vi Lov til at køre 
hjem med Gildefolkene, men jeg har dog gjort det 
og husker, at ved Døren stod Musikanterne og blæ
ste og „Manden“ (Faderen), som hjalp Folk af Vog
nen. — For det meste gik Fader om Eftermiddagen 
til Gildehuset med nogle af os Børn. Vi blev da taget 
imod og ført ind i „den lille Stue“ , et Kammer bag Dag
ligstuen, hvor der bødes os Gammelvin og Søsterkage.

Senere fik vi Kaffe ved det store Egetræsbord, 
der altid stod ved Vinduerne i Dagligstuen, der jo 
var Spisestue tillige, og hvor Folk nu i Hold tog 
Plads paa Bænkene for at faa Kaffe. I Højsædebæn
ken for Enden af Bordet sad Degnens Kone, der 
skænkede Kaffen af en Kjedel i Kopperne og en — 
dertil inviteret Kone, der kom Fløde i.

Sukker stod paa Underkopper omkring paa Bor
det, dels brunt Sukker (Kandis) og dels hugget hvidt 
Sukker. Folk tog altid et Stykke Sukker i Munden 
til Kaffen, thi Theskeer kendtes ikke.

Inderst i Stuen stod de store Alkovesenge med 
blaa, rudede, hjemmegjorte Omhæng og en Masse 
Dyner i, oven paa hvilke gerne laa Puder i smukke 
Betræk. Uden for Sengen stod saa Vuggen med 
Barnet, som gerne en eller anden Bedstemoder pas
sede. Men i de store Alkovesenge laa der gerne 
mange Børn henad Aften, da det var almindeligt, at 
Folk tog Børnene med, selv de spæde, og skulde der 
danses, kunde det godt træffe, at en Moder smed sit 
Barn, medens hun traadte en Totur.
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Dansen gik for sig i Storstuen, hvor der var an
bragt Bænke langs alle Væggene. I det ene Hjørne 
af Stuen var saa Musikken, i Almindelighed to Vio
liner og en Clarinet.

Blev Gulvet for støvet under Dansen, kom en 
Pige ind (dette var ogsaa en Hædersgerning, og 
vedkommende skiftede gerne Kjole ved den Lejlighed, 
da hun jo blev meget beskuet) med Sand og Vand, 
som stænkedes paa Gulvet, og saa fejede hun det, 
hvorpaa Dansen begyndte paany.

Under Dansen blev der paa store Fade — tidt 
Tinfade — budt skaaret Smørrebrød om, meget solide 
Stykker med Ost, Pølse og Kød paa. Der var baa- 
de Rugbrød og „Sigtekage" og endvidere kolde 
Æbleskiver med Sukker strøet ovenpaa. De Masser, 
som gik til, hidførtes tildels af Gæsterne selv, der 
for det meste Dagen i Forvejen sendte: Smør, Ost, 
Kød, Æg, Mælk og Fløde. Dette kaldtes „Føring“ . 
Middagsmaden var altid Risengrød, serveret i store 
Lerfade med Smørhul i Midten, der jævnligt forsyne
des paany af Skafferen, hvem det paahvilede at hæl
de smeltet Smør i alle Smørhullerne. Efter Grøden 
kom der saa Bergfisk med Smør og Kartofler til.

Til Andendagsgildet gaves der Øllegrød og Pluk
fisk, og jeg glæder mig ved, at jeg aldrig var med 
der, eftersom jeg saa, hvordan alle Levningerne, som 
Gæsterne havde siddet og snadsket i, blev hældt sam
men i store Gryder eller Fade — hvad der var nær
mest ved Haanden — for at benyttes Dagen efter.

Ud paa Natten fik man Kaffe og Søsterkage, og 
naturligvis gaves der uafladelig 01, Brændevin og 
Tobak til Mændene. De gamle Mænd spillede Kort, 
Trekort og Firekort paa vor Egn. Var det Sommer-
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dage, drev Folk omkring udenfor og besaa alt, Lo 
og Lade, Mark og Kvæg. Naar Dansen begyndte, 
og Manden havde danset med Jordemoderen, dansede 
han ogsaa med Gudmoderen og Barnet, der havde 
Sølv paa Brystet for at blive velstaaende; og vig
tigt var det, at Hovedet kom først ind i Stolen, da 
det ellers blev dumt. Det maatte helst græde lidt, 
for saa fik det en „god Røst“ . Det var nødvendigt, 
at der blev danset med det, for at det skulde blive 
en god Danser. Før Daaben sov Barnet altid med 
Staal i Vuggen — en Saks eller en Kniv — for at 
de underjordiske ikke skulde forbytte Barnet.

Ved Gildet dansedes først Runddansene, helst 
„sagte Vals“ , saa tog de sig en „Hamborg-skotsk“ , 
og saa kom Turene, hvori alle „Kvinderne“ (Konerne) 
kom paa Gulvet og dansede med den største Gravi- 
tet deres „To tu r“ , „T re tur“ , „F iretur“ og „Sekstur“ . 
Saa kom de unge til igen, og nu dansedes der i 
Flæng: „Vals“ , „Skotsk“, „Hamborger“ og „Ham
borg-skotsk“ , „Zweitritt“ , „Engelsk Dans“ og Ture. 
Kun de gamle kunde: „Melovitten“ (Minuetten).

Senere, da de ny Tider kom, blev der danset Pol
ka, Trippevals, Oxecow, som jeg har opdaget, er en 
russisk Dans, „Det lille F.“ , „Pigernes Fornøjelse“ , 
„Wienervals“ , Tyrolervals o. s. v. Ogsaa Hopsa 
dansedes i gamle Dage med to Trin for hvert Ben 
og — ikke at forglemme Reel, baade Tre Reel og 
Fire Reel. Der gjaldt det rigtignok om at have rappe 
Ben. Jeg dansede Reel til Fuldkommenhed. Bøn
derne dansede godt og særdeles taktfast, hvad der 
ogsaa var nødvendigt i de smaa Rum, hvor saa 
mange skulde være paa Gulvet.

Karlene dansede som Regel med Piber i Munden,
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og, naar der blev varmt, i Skjorteærmer. Pigerne skif
tede flere Gange Dragt for at vise sig, og mange af 
dem dansede med et Lommetørklæde om Livet, for 
at ikke Karlenes mørkeblaa Vadmelsærmer skulde 
smitte af paa Kjolen. Alle Kvinderne havde Forklæ
der paa og til at begynde med lange „Nakkeduske“ 
i Huerne bagtil, korte fortil; men siden skiftedes baade 
Korsklæde, Hue og Nakkedusk, der gerne var kort 
ogsaa paa Grund af Dansen.

Vi tog gerne hjem Kl. 10, men de andre Gæster 
blev til den lyse Morgen, og næste Dag dansedes 
der igen. — Den Dag kom Tjenestefolkene med.

Det er mig den Dag i Dag en Gaade, hvordan 
Folk kunde spise saa meget paa en Dag, som de 
gjorde her ved Gilderne, men Bønderne er mærkelige 
i saa Henseende. Disse Gilder var, som jeg har 
sagt, gerne om Hverdagen. Kun de fattige havde 
Børn i Kirke om Søndagen, og var Barnet dødt, ind
lededes Barselkonen ogsaa om Søndagen. Der of
redes da af hende og Kirkegangskonerne. Moder 
var aldrig med ved Bondegilderne.

„T rine“ , Madam Svanes Pige saa længe, jeg kan 
huske, var forlovet med en Karl fra Tystrup, der hed 
„Per“ . Per rejste fra os og slog saa op med Trine, 
som han havde været forlovet med i 14 Aar — en 
skammelig Gerning, syntes jeg. Da Madam Svane 
døde, gik Trine i Arv til Postmester Lebel, der kom 
til at bebo Madam Svanes Hus. Efter hans Død 
giftede hun sig med en Enkemand fra Pedersborg, 
og fra den Tid saa vi ikke mere til hende. Hun 
var en pæn Pige, og vi Børn holdt meget af hende. 
Hun talte lidt affektert: „Skal lille Gusta ha’ en lille 
Koppe The, eller „jeg skal hilse saa mejet fra Ma-
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dame Svane“ , og saa smilede hun og drejede paa 
Hovedet. —

Madam Svane blev syg, man vidste ikke, hvad 
hun fejlede, og jeg løb ind for at høre, hvordan hun 
havde det. Saa husker jeg, at jeg blev grebet af 
en Anelse, og da jeg med Rikke kom ind paa Kirke- 
gaarden, sagde jeg til hende: „Madam Svane skal 
dø". Jeg tror ikke, at disse Ord gjorde videre Ind
tryk paa Rikke, thi Madam Svane var ikke • ret 
daarlig; men fem Dage efter laa hun død i sin Seng 
om Morgenen, da Trine kom ind. — Det var første 
Gang, jeg fik en af disse underlige Forvisninger om, 
hvad der skulde komme, som siden har fulgt mig 
gennem Livet. De kommer altid over mig med en 
Gysen, jeg ikke kan beskrive, over det uundgaaelige, 
der skal møde mig, og det hviler over mig som et 
Tryk, indtil Begivenheden er indtraadt, saa, skønt 
den næsten altid er sørgelig, er det dog ligefrem en Let
telse, naar Visheden kommer. Madam Svanes Død var 
en stor Begivenhed for os Børn, som hidtil ikke havde 
kendt noget til den fæle Gæst, og et tomt Rum blev 
der efter hende, der havde været saa god og kærlig 
mod os. Aldrig mere kunde vi komme til hende 
lille ju leaften; aldrig mere skulde vi raabe: „Madam 
Svane, hvad har Du i Din Lomme?“ Heller ikke 
skulde vi oftere se den høje Skikkelse, indhyllet i 
den brune Kaabe og med den store, sorte Silkehat 
paa Hovedet sidde tavs og stille paa den nederste 
Bænk i Kirken. Det lille hyggelige, hvidkalkede, sol
beskinnede Hus med den blomsterduftende Have fik 
nu Beboere af en hel anden Art.

De underjordiske spillede en stor Rolle hos Be
folkningen i Lynge. Deres Magt begyndte ved Bar-
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nets Fødsel og endte først, naar Mennesket var put
tet i Jorden.

Man maatte brænde Lys og have Staal i Vuggen 
hos den udøbte, og var Livet udslukt, maatte der 
vaages hos Liget, og Staal lægges ved det for at 
være sikker paa, at de underjordiske ikke bemæg
tigede sig det. Skar man af et nyt Brød, gjorde 
man først Korsets Tegn med Kniven, havde man æl
tet Smør, sattes Kors i Truget, hvor det stod, og i 
Krukken sattes ogsaa Kors midt i Smørret, alt for 
at de underjordiske ikke skulde forbytte eller bemæg
tige sig det. Hos Kvæget vilde de underjordiske og
saa gerne være paa Spil, og „Per Røgter“ havde 
da set en lille brun Mand malke Køerne i Stalden, 
men han forsvandt jo straks, da han saa Per. Som
me Tider, naar de var vrede, skar de Halerne af 
Kvæget eller gjorde dem syge, og der maatte da 
helst ryges i Stalden eller læses over dem.

Sligt fandt naturligvis ikke Sted hos os. Jule
aften sattes Grød i Stalden, men jeg tror da nu, at 
Per spiste den. En ganske køn Skik, synes jeg, det 
var, at naar en Pige kom til at tabe et Stykke Brød 
eller en Salmebog, tog hun det faldne op, kyssede 
det og sagde: „ I  Jøsse Navn“ .

Nytaarsaften tog Pigerne en Salmebog og gik ud 
med den under aaben Himmel. Den Salme, man 
saa paa maa og faa slog op paa, fik Betydning for 
det kommende Aar. Var det en Brudesalme, blev 
man Brud, var det en Ligsalme, døde man o. s. v.

Jeg husker, at Rikke det Aar, hun døde, slog op, 
og da jeg spurgte hende: „Hvad fik du“ ? svarede 
hun paa sin rolige Maade: „Jeg fik en Ligsalme“ . 
Dette blev naturligvis bemærket.
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Naar Klokken slog 12, skulde man hælde smeltet 
Bly i en Kop Vand, og de Former, der dannedes, 
spaaede, hvad ens fremtidige Mand skulde blive. 
Dette prøvede vi ogsaa en Gang, naturligvis uden 
Fars og Mors Vidende, og jeg fandt i min Kop kun 
lutter smaa Kupler og Spir, hvoraf jeg udledede den 
Spaadom, at min Mand skulde være Præst, hvad jeg 
helst vilde have.

Blæste et Lys ud Nytaarsnat eller Aften i Haan
den paa den, der holdt det, døde man, før Aaret var 
omme; syede man 1. Helligdag, kunde man være vis 
paa at faa buldne Fingre.

Forfatterinden af ovenstaaende Skildring er Augusta Theodora 
Fenger (1839 1914) Datter af Sognepræst i Lynge, sen. i
Taastrup, lic. theol. Johs. Ferdinand Fenger, gift ined sin 
Fætter Professor, Stadsarkitekt Ludvig Peter Fenger (1833 — 
1905).

’) Jørgen Fenger, f. 1766, død 1826 som Ejer af Hertha- 
lund ved Slagelse.

") Fru Sofie Grove, g. ni. Højskoleforstander C. F. Grove 
(1828—95).

3) Louise Augusta, f. Manthey (1808— 1885) g ilt med Præsten 
Peter Andreas Fenger, f. 1799, d. 1878 soin Sognepræst ved 
Frelsers Kirke paa Christianshavn.



EN GAMMEL KØBMANDSSLÆGT 
I SLAGELSE.

Ved

C. J. C. Lauritzen.

Onsdag den 12. Maj 1728.
Rettens Siidere Borgemester og Raad. 

remkom Johanis Henrich Fisker barnføed i Bøh
men og vandt sin borgerlig Æd at vil være
Borger herj Byen og ernære sig med Kiøb-

mandskab, lovende at efterleve Forordningens Jnd- 
liold om unge Borgere, hvorjmod hand og nyder Fri
heden, Forordningen ommelder, vil og tage sit Bor- 
gerskabsbref og gaf til Borgerskabspenge — 4 Rhz.

At Navnet paa Manden angives som Fisker (med 
k), kan nok vække lidt Forundring. Undersøgelser 
gør det sandsynligt, at han var Tyskbøhmer og hed 
Fischer, og saaledes staver baade hans Søn og føl
gende Descendenter Navnet. J. H. Fischer nedsatte 
sig paa Bredegade i Matr. No. 166, hvor nu Køb
mand Klitgaard har Forretning. Da Sønnen Hans 
Christian blev døbt i 1733, betegnes Johan Henrich 
i Kirkebogen som „Galanterikræmmer“ . Dette tyder 
paa, at han i sin Butik har ført saadanne Artikler, 
som var lidt udenfor det sædvanlige i en almindelig 
Købmandshandel. Saaledes var Oprindelsen til en 
Købmandsslægt i Slagelse, som holdt sig som saa-
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dan i ca. 200 Aar. Maaske kunde det have lidt In
teresse at fortælle et og andet fra dens Liv.

Hans Christian Fischer traadte 19 Aar gammel 
ind i Grev Kaspar Herman Gotlob Moltkes Kyraserregi- 
ment, hvori han gjorde Tjeneste 10 Aar som Rytter. Saa 
vender han tilbage til sin Fødeby, faar 1762 Borger
skab som 01- og Brændevinshandler samt til „anden 
tilladelig Borgerbrug“ , og nu gaar Matr. No. 166 en 
ny Æra imøde. I 1766 skøder Naboen Frans Majer 
6 Fag til Fischers Ejendom, som derved faar 17 Fag 
foruden Porten til Gaden. Forhuset var Bindingsværk 
med Tegl, Baghuset af Ler med Straatag. Vi har 
altsaa her for os en efter Tidens Tarv afpasset, ret 
anselig Købmandsgaard. 1 1782 brændte det hele, 
og nu opførtes Forhuset, saavel som Baghuset, af 
Egebindingsværk, teglhængt og med større Udenoms
bekvemmeligheder.

Hvordan var da saadan en Købmandsgaard ind
rettet?. Til Gaden nærmest Porten laa Butikken. 
Den har ikke været meget stor, maaske optaget 4 
Fags Plads. Dernæst kom Skænkestuen, hvor der 
hele Dagen solgtes Øl og Brændevin. Herfra gik 
man direkte ind i Spisestuen. Og nu fulgte Daglig
stue og Sovekamre. Mod Gaarden var Bagbutik, 
Kontor, Indgang direkte fra Gaarden til Skænkestuen, 
Køkken, Trappeopgang til Loftet. I Bagbygningen 
fandtes Staldene, Bryggeri og Brænderi o. s. v.

Der maa imidlertid have været flere Længer. Gaarden 
angives nemlig efter Branden at rumme „4 Udlænger“ .

H. C. Fischer havde 2 Sønner, Christen Wibe, 
som fik Fædrenegaarden, og Johan Peter, der maatte 
skabe sig en Forretning selv. Han købte i Aaret 
1813 Matr. No. 172 paa Bredegade af Maler Dilling
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og begyndte her en Købmandshandel. Det maa have 
været en Begyndelse i det smaa. Johan Peter Fi
scher var Ungkarl paa det Tidspunkt. Men Købet 
var betænksomt, fordi der var saa stor Plads paa 
Grunden bagved, og senere Udvidelser blev derved 
mulige. Han har vist ikke egentlig konkurreret med 
Broderen, som betegnes som „Brændevinsbrænder“ . 
Desuden havde Moderen Ejendommen paa det Tids
punkt, idet H. C. Fischer var død allerede 1793. Men 
Christen Wibe synes at have været svagelig. Ved

Hans Christian Fischers nyopførte Gaard, set fra Gaden.

hans Død 1824 var Boet fallit, og ved Auktionsretten 
blev Ejendommen tilskødet Broderen. I Mellemtiden 
1818 havde Johan Peter desuden købt Matr. No. 173 
af Jørgen Birk. Han flyttede hele Forretningen hen 
til No. 172 og 173. Kun Brænderiet blev ved at 
være paa No. 166.

Vi staar nu ved Slægten Fischers Opgang. Den 
nye Købmandsgaard havde ikke saa mange Fag til 
Gaden som den gamle, saa dens Forhus maatte for
synes med en bred Kvist; men den var helt igen
nem rummeligere. Gaardspladsen var stor, efter de
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Tiders Fordringer: Langs dens Vestside byggedes 
et toeetages Kornmagasin. Gennem Bagbygningen 
førte en brolagt Gang ned til en Tømmerplads, og 
bag denne kom Haven. Landbrugerne kunde faa 
alle rimelige Krav tilfredsstillede. Kornet kunde mod
tages, naar Tiden dertil var inde, Brædderne tages 
med hjem sammen med, hvad nu ellers skulde købes 
i Butikken. Og medens Mutter saa paa Varerne, gik 
Manden ind paa Kontoret for at forhandle Pengesa
gerne med Købmanden. Saa samledes Familien bag
efter i Spisestuen, hvor Købmandens Madam trak
terede med Kaffe eller hvad nu ellers Huset formaaede. 
Maaske blev det til et Besøg paa en halv Dag. Sla
gelse regnede den Gang sit Opland til en 3—4 Mil 
bort, og Hestene maatte altsaa bede nogle Timer. 
Det faldt ikke en ordentlig Gaardmandsfamilie ind 
at søge Kroen. Man havde jo Købmanden at holde 
sig til. Naturligvis havde man saa lidt med i Bun
den af Vognen til Foræring. Det ragede ikke vidt 
for at tage et Par Snese Æg eller et Par Ænder 
med, og saa var det morsomt at berette, hvorledes 
man havde narret Tolderne ved Acciseboden. Det 
vilde jo have været ganske urimeligt, om man ikke 
narrede de Karle. Det manglede bare, om man skulde 
betale Staten, fordi man medtog Foræringer. Var 
det ikke rimeligere, om man fik Opmuntringer for 
sine gode Gaver? Naa, Opmuntringerne fik man nu 
forøvrigt. Den Gang var der noget, der hed „T il
g ift“ , som blev givet ved enhver Handel, selv om 
denne drejede sig om ret smaa Beløb, og en ordent
lig Købmand var jo heller ikke bange for at give 
Bondekonen lidt Stads med hjem som Tak for hen
des Gave. Det var nok en Slags Byttehandel ; men
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den knyttede Kunden og Købmanden sammen paa 
en helt anden Maade end nutildags.

Der var dog Kunder, som hverken kom op i 
Spisestuen eller i Stadsstuen, men som nøjedes med 
Skænkestuen. Her samledes Dagen lang en broget 
Forsamling af Bønder og Købstadfolk. Her blev 
drukket og snakket, og her havde enkelte mindre so
lide Medborgere deres Tilhold. En forhutlet Spille
mand, som kunde fortælle Historier, synge Viser til 
sit eget Akkompagnement paa Violin, gøre Trylle
kunster for de forsamlede, glade Bønder. At Køb
mandens Drenge hjalp lidt til med at trylle Kortene 
i de rigtige Lommer, tænkte man ikke nærmere over 
i de Tider og i den glade Stemning, man befandt sig 
i ved Øllets og Brændevinens Virkninger. At Spille
manden snød lidt med Kortene, var der ingen, der 
lagde Mærke til. Dertil var det altfor morsomt for 
dem, der ikke var bievne narrede.

I 1814 havde J. P. Fischer ægtet Frederikke Hen
riette Klemme, Datter af Lærredshandler K. i Assens. 
Ved dette Giftermaal blev Fischer besvogret med ret 
velstaaende Folk, som efter den Tids Skik maatte 
siges at leve godt i alle Maader. Paa Bredegade 
i Slagelse blev det derfor ogsaa efterhaanden Skik 
at „føre Hus“ . Frederikke Henriette var baade klog 
og dygtig, og dertil var hun en øm Moder. Hendes 
3 Sønner og 4 Døtre blev vel opdragne og vel op
lærte, saa Familien kunde hævde sig som en af By
ens første. Den ældste Søn, Johan Christian Henrik 
Fischer, som var Moderens Øjesten, blev sat i Sla
gelse Latinskole, blev theologisk Kandidat, Adjunkt 
ved sin gamle Skole, Rigsdagsmand, omsider Kultus
minister i det første Estrupske Ministerium ; men dette

7
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sidste oplevede dog hans Moder ikke. De to andre 
Sønner blev begge Købmænd, den ene fik Faderens 
Forretning, den yngste, Peter, fik Brænderiet i Olde
faderens gamle Gaard, og lier aabnede han efter Bro
derens Død paany en Købmandsforretning, som gik 
i Arv til hans Svigersøn, Købmand Valdemar Hertel.

Det har imidlertid sin Interesse ogsaa at fortælle 
lidt om de 3 af Døtrene. Den ældste blev gift med 
Manufakturhandler Rasmus Bang Knudsen i Slagelse, 
de to andre fik hver sin af Brødrene Lauritzen, begge 
ligesom Knudsen Manufakturhandlere og tilsidst begge 
i Slagelse, idet den yngste Lauritzen overtog Svo
gerens Forretning i „Davids Gaard“ (nu Bankens 
Bygning), da denne blev Grosserer i København. 
Lauritzen flyttede senere, og indtil ifjor havde Fir
maet „Th. Lauritzen“ tilhuse i Kierulffs Gaard paa 
Gammeltorv.

Det er ganske sikkert David, som kan betegne? 
som Slagelses første egentlige Manufakturhandler, 
og han havde tjent mange Penge ved sin Forretning. 
Det lykkedes ham at samle alle Herregaardsfolkene 
i sin Butik. Den Gang var der jo ingen Jernbane, 
og Vejen til København var lang. Knudsen gik i 
sin tidligere Principals Fodspor, har vel ogsaa ved 
sit Ophold i København faaet et yderligere Skub 
fremad. Men det var Brødrene Lauritzen, som satte 
Damernes Sind i Bevægelse i „Vestsjællands Hoved
stad“ . Forinden deres Ankomst gik Rygtet om, at 
der „vilde komme Hamborgere til Byen“ . Dette var 
nu en Overdrivelse, da de begge var født i Odense. 
Men de havde rejst for udenlandske Firmaer, og 
deres Forbindelse med Hamborg var uomtvistelig. 
Især den yngre Broder, Theodor, var en sjælden dyg-
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tig og smart Forretningsmand, og det lykkedes ham 
selv i vanskelige Tider, da Jernbanerne mere og 
mere førte de store Kunder til København, dog at 
bevare sin Forretning med det første Klasses Stem
pel, den havde faaet. Den ældre Broder, Vilhelm, 
døde som Toldforvalter i Slagelse, efter i mange Aar 
at have gjort et stort kommunalt og politisk Arbejde 
i Byen og paa Egnen.

Den Fischerske Familie var altsaa bleven forgre
net i Slagelse. Der var endogsaa flere Skud endnu, 
hvoraf dog kun et enkelt skal omtales i denne For
bindelse. Frederikke Henriette Klemme, som blev 
gift med J. P. Fischer, havde en ældre Søster, Anna 
Amalie Charlotte, som blev gift med Sadelmager 
Baumgarten i Assens. I dette Ægteskab fødtes Maria 
Kirstine, som i en ung Alder kom i Huset hos sin 
Moster, Madam Fischer i Slagelse. Hun var 3 Aar 
ældre end Fischers ældste Søn og kom til at staa for 
de Fischerske Børn som en ældre Søster og regne
des ganske med til Familien. Gæstgivergaarden 
„Postgaarden“ ejedes den Gang af Fritz Christian 
Thomsen, som i 1839 ægtede Marie Baumgarten. 
„Postgaarden“ var en enetages Bygning, som strakte 
sig lige fra Begyndelsen af Skovsøgade (Blik
kenslager Danns Ejendom hørte med) og til 
Kierulffs Gaard. Om Thomsen har min Fader (Told
forvalter Lauritzen) fortalt en Historie, som jeg fin
der ganske morsom og karakteristisk for den Tid, 
da lidt grovere Løjer altid blev taalte. Det var i Tal
lotteriets Dage. Gæstgiver Thomsens gode Venner 
var samlede paa Postgaarden for at afvente Lotteriets 
Trækning. Men Posten maa være bleven forsinket, 
og da Klokken var henimod 12, erklærede Gæstgive-

7*
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ren, at nu vilde han i Seng. „Gaar du da ikke med 
hen paa Posthuset for at høre, om der ikke er kom
met Besked?“ spurgte Gæsterne. Nej; nu vilde han 
have Fred. „Men hvad skal vi da gøre, hvis Du nu 
har vundet?“ „Aa,“ svarede Thomsen, „I kan jo 
blot slaa en Rude ud for hvert Tusinde“ . Saa gik 
Gæsterne, Gæstgiveren lukkede og slukkede og var 
snart i Søvnens Arme. Saa vækkes han af et for
færdeligt Spetakkel. Han farer op og hører, at hans 
Ruder bliver slaaet ind. Han er begyndt at skælde 
ud. Men pludselig standser han og raaber: „Bliv 
bare ved! Bliv bare ved!“ . Og de blev ved, til 
alle hans Ruder til Gaden var knuste. Thomsen havde 
vundet den store Gevinst. Saa gik man indenfor og 
drak Lykønskningsbægeret. Næste Dag kom Byens 
Glarmester i travl Virksomhed.

Slagelse var den Gang en meget mindre By, end 
den er nu. Byens Indbyggerantal liar vel været hen
ved 3000, Købmændenes Antal omkring 40, hvorimel
lem ikke faa Smaahandlere. Det vil heraf forstaas, 
at den Fischerske Familie maatte indtage en ret do
minerende Stilling i Byen. Men ogsaa paa Landet 
fik den efterhaanden en vis Indflydelse. J. P. Fi
schers tre Sønner var fra den tidligste Ungdom ivrige 
Fiskere og Jægere, og Udflugterne til Egnens Bøn
der var derfor meget talrige; Dette befæstede Be
kendtskabet. Nu kom hertil Svogrenes Kundekreds, 
hvortil ogsaa Egnens Godsejere hørte, og endelig 
den med Treaarskrigen vaagnende politiske Bevægelse. 
Men alt dette bevares nu kun i dunkel Erindring og 
kun hos enkelte ældre Borgere i Slagelse. Ikke en
gang paa Kirkegaarden finder man et Minde om 
„Ministeren“ , nemlig J. C. H. Fischer, eller „Kong
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Vilhelm“ , som J. W. Lauritzen kaldtes, da han gen
nem mange Aar som Formand for Borgerrepræsen
tationen styrede Byens Sager. De har begge ønsket, 
at der ingen Sten blev sat ved deres Grave. Og 
hvem husker mere „Peter den store“ , som Gæstgiver 
Thomsens ældste Søn kaldtes, da han i sine Velmagts
dage uanfægtet sad som Slagelses fineste Kolonial
handler? Hvem slaar nu Potter paa Døren hos 
Politimesteren Nytaarsaften ? Hvem tør nuomstunder 
drive Spas med Byens ærværdige Kæmner?

Tiden har gjort Slagelse stor og ærbar.



HUSMÆNDENE I FORRIGE 
AARHUNDREDE.

A f

Lars Christensen.

H
er er ikke megen Lighed mellem Nutidens og 

Fortidens Husniænd. De oprindelige Huslod
der er enten sammenlagte indbyrdes eller for

enede med andre Ejendomme, medens der (uden at 
tale om Statshusene) er udstykket en Mængde større 

og mindre Parçeller af Jord, som oprindelig var t il
lagt Gaardene. De egentlige Huslodder kendes der- 
paa, at de har deres eget Matrikulsnumnier, medens 
Parçellerne har Gaardens Nummer, men med forskel
lige Bogstavbetegnelser.

Jeg vil i det følgende betragte Husmændene som 
de var paa min Fødeegn *) i forrige Aarhundrede. 
Den første Halvdel kender jeg kun, efter hvad mine 
Forældre og andre gamle Folk har fortalt ; men den 
sidste Halvdel har jeg selv oplevet.

Omkring ved Aar 1800, lidt før og lidt efter, blev 
der som bekendt gennemført mange store og gode 
Reformer for at ophjælpe Bondestanden. Naar vi 
siger Bondestanden menes i Almindelighed hele den 
store Landbostand, baade Gaardmænd og Husmænd, 

•) Egnen mellem Slagelse, Næstved og Skelskør.
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men ved Bønderne kan ogsaa i snævrere Forstand 
forstaas Gaardmændene alene, og det var ogsaa dem, 
der særlig blev taget Hensyn til, og som høstede 
Fordelen i første Omgang. Husmændene kom først 
med efter et halvt Aarhundredes Forløb. Den mest 
gennemgribende Reform var det gamle Jordfælles
skabs Ophævelse og Jordens Udstykning. Indtil den 
Tid laa alle Qaarde og Huse i Landsbyen, oftest 
meget tæt sammenbyggede. Hele Bymarken, hvis 
Grænser undertiden var vanskelig at finde, laa 
hen som en øde Flade uden noget Hegn eller Skel, 
kun nogle dybe Furer imellem hver Mands Ager. 
Dette var endda kun de ved Byen nærmest lig
gende Jorder, Vangene, som blev dyrket. Den yder
ste Del af Bymarken laa ganske udyrket hen som 
Overdrev og Græsning til Byens tarvelige Husdyr
besætninger. Der fandtes paa den Tid kun Gaarde 
og Huse, de senere saakaldte Parçellister fremkom, 
efterhaanden som der fra adskillige Gaarde blev 
bortsolgt eller bortfæstet mindre og undertiden større 
Parçeller. Da hver Gaard blev tillagt rigelig Jord, 
var der mange, som slet ikke magtede at faa den 
dyrket, saa det blev meget almindeligt, at de skilte 
sig af med noget af den længst bortliggende for dog 
at faa lidt ud af den.

Husmændene boede ogsaa alle i Byen, og deres 
Antal var nærmest det samme som Gaardmændenes. 
De havde et lille Vænge paa 2 à 3 Skæpper Land 
ved Huset og Græsningsret til en Ko paa Byens 
Udmarker iblandt Gaardmændenes Kvæg. Det var 
de egentlige Husmænd, men desuden var der i en
hver By en Del Indsiddere, som boede i jordløse 
Lejehytter.
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Loven om Jordfællesskabets Ophævelse og Mar
kernes Udstykning paabød, at Husmændene, som 
havde haft Græsningsret i Fællesmarken til deres Ko, 
skulde have udlagt en passende Lod, 2 à 3 Tønder 
Land, til at føde en Ko, og denne Lod skulde tages 
en fra hver Gaardlod og være beliggende paa et for 
Husmanden bekvemt Sted. Men denne Bestemmelse 
blev gennemført paa en ganske anden og for Hus
mændene uheldig Maade. Om det var Gaardmæn- 
dene, der bedre forstod at se paa deres egen Fordel, 
eller det var Husmændene, der var sløve og ligegyl
dige til at varetage deres Interesser, ved man ikke, 
men en Kendsgerning er det, at i de allerfleste Byer 
paa denne Egn fik Husmændene deres Lodder an
vist i Bymarkens daarligste og længst borte liggende 
Hjørne.

En saadan Jordlod, der ofte laa en Fjerdingvej 
fra Byen, var saaledes af en meget ringe Værdi for 
Husmanden. Der var ogsaa nogle, som rentud næg
tede at modtage den, da de ikke kunde indse, hvor
ledes de skulde faa den opdyrket. De betragtede 
deres lille Vænge i Byen som værende af større Vær
di, end den saa langt borte liggende magre Lod. 
Men efterhaanden som Jordudstykningen blev fuld
ført, blev Fællesgræsningsretten ogsaa ophævet, saa 
Husmanden var nødt til at ty hen til sin egen Jord
lod, naar han vilde redde sin Ko.

Der var i det hele taget en ligefrem Rædsel for 
at flytte fra Byen og bo i et saakaldt Udmarkshus. 
Men efterhaanden blev der alligevel udstykket meget 
af den fra Byen længst bortliggende Jord. De store 
Parçeller, hvorpaa der kunde holdes flere Heste, kald
tes Halvgaarde og Boelssteder. Af saadanne opret-
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fedes der mange i Aarhundredets første Halvdel. 
Et Særkende ved disse er, at man næsten altid lagde 
dem paa det fra den offentlige Vej allerlængst bort
liggende Hjørne af Marken. Det var formodenlig for 
at være saa langt borte som muligt fra alle de Tig
gere og Omløberpak, som paa den Tid færdedes paa 
Vejene. I den nyere Tid, hvor Samfærdselen er saa 
stor, har dette ofte været en stor Ubehagelighed, 
at det ligefrem forringede Ejendommens Salgsværdi.

1 Aarhundredets første Halvdel gjorde Husmæn- 
dene saare liden Fremgang, idet de vedblev at ar
bejde paa Dagløn hos Oaardmanden, baade Sommer 
og Vinter, og til at passe deres egen Mark havde 
de kun Søndagen, hvor de havde Heste og Redska
ber fra Gaarden, men Behandlingen var oftest meget 
overfladisk; thi de betragtede endnu Daglejen som 
deres Hovedindtægt; saa fik det gaa, som det kunde 
med Marken. Derfor stod ogsaa den Tids Husmands
jord noget tilbage for Gaardenes.

Efter 1850 var der god Fremgang i Landbruget 
i Almindelighed, men Husmændene vedblev endnu 
de første 10 Aar at leve under de gamle Former, 
Daglejerarbejde for Gaardmanden, om Vinteren med 
Plejlen og om Sommeren med Gravespaden. Det er 
Husmændene og Gaardkonerne, der arbejder mest, 
sagde man i den Tid, og der var noget sandt i det. 
Husmændene maatte altid tage det strængeste Arbejde, 
og Gaardkonerne havde den store Husholdning og 
oftest Børn og meget andet at passe. Gaardman
den bestilte sjældent noget videre selv, Huskoner
ne havde nok Børn, Ko og Gris at passe, men 
de havde alligevel god Tid til at gaa med Sladre- 
hosen og Mælkekrukken omkring i Gaardene; saa
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vankede der altid en Kop Kaffe i Tilgift paa Ny
hederne, hun kunde fortælle, Mælken fik de altid gra
tis. Det vilde vække stor Forargelse, om nogen v il
de tage Betaling for en Krukke Mælk og en lille 
Flaske Fløde.

Husmændene havde jo nok selv Malkeko, men 
den var i Reglen gold om Vinteren. De havde jo 
som sagt deres 3 Tønder Lands Lod en Fjerdingvej 
fra Byen, og om Sommeren, naar de havde deres 
Køer i Marken, var det et morsomt Syn at se 7—8 
Koner vandre paa Rad ud ad Gangstien (denne gik 
nemlig lige forbi min Faders Mark), med deres blank- 
skurede Malkespand paa Hovedet og Bindehosen i 
Hænderne; det var baade Morgen, Middag og Aften, 
og naar de saa skulde ud at flytte en Gang midt 
paa Formiddagen og Eftermiddagen, saa forstaar 
man, at de havde noget at røre sig til om Sommeren.

Saaledes var det i 50erne, men ved Aaret 1860 
begyndte Bønderne at anskaffe sig Tærskemaskiner 
og i Løbet af 4—5 Aar var der en saadan paa en
hver Bondegaard.

Nu saa det galt ud for Husmanden, hvad skulde 
han nu bestille om Vinteren? Man siger, der er al
drig noget saa galt, uden det jo er godt for noget. 
Da nu Husmandens stadige Vinterarbejde med Plejl- 
tærskningen forsvandt, maatte han begynde at tænke 
lidt paa sin egen Jordlod og faa noget mere ud af 
den, der hidtil var blevet saa stedmoderlig behandlet. 
Nu havde han i saamange Aar slidt i Bondens Mer
gelgrave og set Frugterne, han høstede, og saasom 
Husmanden aldrig har haft Vane at lægge Hænderne 
i Skødet, tog han om Vinteren fat paa at mergle sin 
egen Lod. Men hvordan skulde det gaa? Han havde
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jo hverken Hest eller Vogn, og faa nogen til at køre 
Mergel op af en Mergelgrav for andre vilde være 
meget vanskeligt. For at raade Bod paa denne Van
skelighed kastede han om Vinteren Mergelen op af 
lange smalle Grave, saa at den saaledes kom til at 
ligge ovenpaa Jorden som en lang Vold, der var 
meget lettere tilgængelig. Saa kunde han altid faa 
lidt Kørselshjælp en Helligdag imod at yde nogle 
Arbejdsdage om Sommeren, ligesom ogsaa en saa- 
dan lang smal Grav var lettere for ham at faa fyldt 
igen.

Det var som sagt i denne Tid, at Husmændenes 
stadige Vinterarbejde forsvandt, men samtidig var 
det ogsaa, at de begyndte grundig at forbedre deres 
egen Jordlod. Endnu i 60erne havde vi paa denne 
Egn det største Antal 3 Tdr. Lands Huse. Thi for
uden de oprindelige Huse var der en Mængde 3 Tdr. 
Lands Parçeller, saaledes at der paa den Tid i vor 
By fandtes 15 Huse, og Forholdene var noget nær 
det samme i andre Byer.

Et Maal, som Husmanden særlig tragtede efter, 
var at naa saavidt, at han kunde holde egen Hest 
og Køretøj. Men Tiderne var endnu trange, det var 
først, da vi naaede ind i de berømte gode Aar i 
70erne, at Husmændenes Opgangstid begyndte. Nu 
blev Penge let at faa til Laans, og der blev handlet 
meget med Jord til høje Priser, helt op til 1000 
Kr. pr. Tdr. Land, man sagde, at det godt kunde for
rente sig. De fleste Huslodder blev nu sammenlagt 
2 eller flere, og overalt hvor det paa nogen Maade 
lod sig gøre, fik Husmændene deres Jordareal for
øget, saaledes at de hovedsagelig kunde leve paa 
deres eget Hjem. Paa den Maade forsvandt de op-
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rindelige smaa Husmandshjem efterhaanden mange 
Steder, saaledes at der ved Aarhundredets Slutning 
i denne By kun var et af de femten 3 Tdr. Lands 
Huse tilbage.

Saaledes fik Husmændene om end langsomt for
bedret deres Stilling, og de begyndte af og til at faa 
lidt Produkter at sælge. Smør og Æg var de lettest 
sælgelige Varer, og paa de Tider, naar Koerne (nu 
havde de altid mere end en Ko) malkede godt, kunde 
der altid blive noget at sælge. Nu vil maaske nogle 
mene, at Smørret af 1 eller 2 Køer kunde ikke række 
vidt, men man inaa huske paa, at i Husmandshjem
mene var der Sparsommelighed, og en god Hus
mandsko kunde allerede paa den Tid, da Fodringen 
ikke var stærk, jævnt hen give et Pund Smør daglig 
saa det var ikke helt uden Betydning.

I Aarene fra 1850 til 1870 var Forholdene saa- 
dan, at Husmanden kunde sælge sit Smør til lidt 
højere Priser end Gaardmanden. Det lyder lidt mær
keligt, men det laa i Tidens Handelsforhold. Hus
mandskonerne vejede deres Smør ud i 1—2 og 3 
Punds Stykker, som de gik til Købstaden med og 
solgte paa Torvet, (der maatte nemlig ingen Udvej
ning finde Sted paa Torvet). Paa Torvet gaves altid 
højere Pris, end de paa Landet saakaldte Hønsekræm
mere gav.

Bønderne solgte deres Smør til Hønsekræmmerne, 
der kørte fra Gaard til Gaard og købte det og sam
lede det i en stor Tønde, baade det gode og det 
mindre gode. Naar de saa kom hjem, blev hele Mas
sen æltet sammen og sat i Fjerdinger, som de saa 
næste Uge kørte til København og solgte til Gros
sereren, hvorfra det saa gik videre til Udlandet. Det
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var dette Smør, der i en meget lang Aarrække solg
tes paa Københavns Torv under det bekendte Navn 
„Sjællandsk Bondesmør“ . At dette ikke var noget 
fint Produkt, vil enhver nutids Landmand let forstaa.

Omkring ved 1870, da det store Omslag kom i 
Landbruget fra Kornsalg til Fedevaresalg, som nu 
blev Hovedindtægtskilden, blev der et stærkt Kapløb 
blandt Bønderne med at forbedre deres Smørproduk
tion, og mange naaede endog meget vidt saavel i 
Kvalitet, som i Kvantitet. Men trods alle Anstren
gelser naaede Bønderne aldrig i Prisen op i Højde 
med Herregaardssmør. Om det end var godt, var 
Mærkerne altid for smaa til at gøre sig gældende i 
Storhandelen. I denne Periode var Husmændene 
daarligt stillede med deres Smørhandel, idet det gode 
Bøndersmør vandt Købere i Købstæderne og derved 
forringede Torvehandelen, som saa i Løbet af en lille 
Aarrække helt forsvandt.

Der blev i disse Aar spekuleret og gjort en 
Mængde Forsøg med Anlæg af Vandbassiner og Op
bevaring af Is til Mælkens Afkøling, enkelte anskaf
fede sig Centrifuger, som dreves ved Hestekraft, alt
sammen betydelige Fremskridt, men uden at man 
naaede det attraaede Maal. Husmændene søgte at 
naa Gaardmændene i Kvalitet og Pris, og Gaard- 
mændene søgte at naa Herremændene. Men det var 
først, da vi naaede noget ind i 80erne, at Andels
mejerierne kom og løste dette vigtige Spørgsmaal. 
Der var mange af de mest fremmelige, som i Begyn
delsen saa meget mistænksomt paa Andelssagen. 
De kunde ikke ligestraks tænke sig, at de i et saa 
vigtigt Anliggende skulde dele lige Kaar med Hus
mændene. Og dette var der jo ikke noget at sige
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til, da disse stod ikke saa lidt tilbage baade med 
Hensyn til Fodring og Mælkens Behandling. Men 
det viste sig alligevel snart, at det var den Vej, der 
førte til Maalet. Herremændene saa noget overlegent 
paa det hele i Begyndelsen, men ved Aarhundredets 
Slutning slog de alligevel ind paa den samme Vej.

Nu havde Husmændene altsaa opnaaet at faa 
deres Produkter op i lige Pris med andre, og dette 
gav dem yderligere Lyst til at anstrænge sig. En
hver, der paa nogen Maade kunde udvide sin Be
sætning, til alt det han kunde fodre, gjorde det; ofte 
gik han endnu lidt videre, idet man altid forstod at 
skaffe sig lidt Tilskud udenom.

Der var ofte af kloge Hoveder forhen sagt, at 
den megen Udstykning var landsskadelig, der vilde 
blive for lidt til Udførsel, da de smaa Brug ikke 
kunde producere mere, end de selv kunde forbruge.

Det var jo ikke umuligt, at der kunde være noget 
sandt i det.

Men for at faa Vished i den Sag, tog man sig 
for at gennemgaa Leveringslisterne fra Mejerierne, 
og der viste Tallene, at de smaa Landbrug leverede 
ikke saa lidt mere Mælk pr. Tønde Land end de større.

Hvorledes dette Forhold var overfor Herregaar- 
dene, ved man ikke, da ingen saadanne var i Bøn
dernes Andelsmejerier.

Naar vi nu betragter Husmændene, som de var 
ved Aarhundredets Begyndelse, og som de var ved 
dets Slutning, saa finder man næsten slet ingen Lig
hed. I Begyndelsen var Bondegaarden hans stadige 
Arbejdsplads, og han var i alt under Bondens Ledelse, 
hvem han ogsaa altid stod i Arbejdsgæld til for 
Kørselshjælp og anden Villighed. Han var næsten
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ligesaa afhængig af Bonden, som denne forhen var af 
Herremanden, og det varede længe, inden det blev 
bedre. Det var først i den sidste Trediedel af Aar- 
hundredet, efterhaanden som Landbrugsmaskinerne 
tog det strænge Bondearbejde fra ham, at hans Op
gangstid begyndte. Man beklagede ham, og han be
klagede sig selv, men ved Aarhundredets Slutning 
var han den fri, selvstændige Mand, der levede paa 
sit eget og af sit eget, uafhængig af alle. Han ar
bejdede vist ikke mindre end forhen, men det var 
paa sit eget, og han arbejdede i Bevidstheden om, 
selv at nyde Frugten til et godt Ophold for sig og 
sine.



SMED ANDREAS HAMMERS 
STRID MED MAGISTRATEN.

Ved

P. Arnskov.

a
i>Jennemgaar man Slagelse Raadstueprotokol, 
É? hvori ogsaa findes indført Borgerskaberne, 

saa vil man finde, at en stor Del af Haand- 
værkerne er tyske af Fødsel og en stor Del afske
digede Soldater og ligeledes mange afskedigede dan

ske Soldater, som søger Borgerskab, enten som Haand- 
værker, Værtshusholder eller Handlende. løvrigt 
træffes mange tildels tyske Jøder, men disse bliver 
i Reglen Købmænd.

Grovsmed Jens Andreas Hammer er ogsaa afske
diget eller, som det dengang kaldes, aftakket Soldat, 
da han efter den nordiske Krig køber Ejendom paa 
Smedegade i Slagelse.

Skødet begynder saaledes:

Kindes jeg underskrefne Hans Willummensen, Bor
ger og Guldsmed her udi Staden Slagelse og hermed 
vitterlig giør med egen og Kierestes Velberaad hue 
at have solgt skiødet og afhændet, saasom jeg og 
hermed sælger og skiøder til velagte og forstandige 
Mand Anders Hammer Borger og Grovsmed her udi
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Staden, hannem og hans Arvinger fra mig og mine 
Arvinger min heri Byen paa Smedegade beliggende 
Eiendomsgaard mellem, Hans Hansen paa den ene 
Side (mod Syd) og Gundel Hommelmand paa den
anden S id e .....................Betalingen for Eiendommen
erlagde Hammer med et halvt hundrede Slettedaler 
i klingende M ø n t..................dateret 18 Juli 1718.

Til Vitterlighed Hans Willumsen.
Christopher Lippert.

Johan Tobias Geisler.
læst paa Slagelse Byting Mandagen 

den 15. Aug. 1718.
Testere.

Ambrosius Nyeborg. Peder Andersen Stubbe.

Ejendommen bestaar af 10 Fag Bindingsværk til 
Gaden med Smedie i den nordre Ende, Port i Midten 
og Beboelse i den sydlige Ende.

Samme Aar 1718 som Hammer køber Ejendom 
har han faaet Borgerskab som Grovsmed og opgiver 
at være født i Stat Magdeborg.

Andreas Hammer kunde nu benytte sit Haand- 
værk. Hans Forretning havde en god Beliggenhed 
tæt ved Torvet (gi. Torv, Nytorv er først anlagt efter 
1804). Smedegade begyndte ved (gi.) Torvet, hans 
Gaard laa, hvor nuværende Matr. Nr. 266, Nytorv, 
nu ligger, dog havde han ved Siden af sit Haand- 
værk drevet et Slags Smugkro eller rettere Værtshus, 
som er blevet besøgt af hans tidligere Kammerater 
blandt Militæret. Imidlertid maa man have ment, at 
Hammer havde en god Forretning. Taxerborgerne 
lignede ham til det bedste de kunde, efter hans Haand- 
værk, Brug og Næring, ligesom de 6 Mænd lignede 
til Indkvartering hos Hammer, som de fandt svarende

8
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til hans formodede Lejlighed og Indkomst, og at 
Hammer tilsyneladende var et godt Skatteobjekt, vil 
fremgaa af følgende.

Smed Hammer har nu været af en anden Mening. 
Han sætter en Klage op over Magistraten, som han 
faar en Student ved Navn Libanus til at renskrive 
efter Klagerens tyske Concept, som han selv under
skriver og tillige faar 7 andre Borgere til at medunder
skrive. Denne Memorial sender Hammer saa til hans 
Excellence Stiftsbefalingsmanden og klager over, at 
Magistraten lægger Vind paa at ødelægge ham med 
Skat og Indkvartering.

Sagen sendtes derefter til Magistraten, som lod 
denne gaa til Retten. Torsdagen den 29. Januar 
1733 satte Borgmester og Raad Retten, og til denne 
mødte efter Advarsel en Del Borgere og tillige Pro
curator Lintrup, som efter Magistratens Begiering 
skulde observere de nedkaldte Borgeres Udsigende 
angaaende en Memorial til Hans Ekscellence Hr. Stift
befalingsmanden, underskreven af Andreas Hammer, 
Peter Feldbereder, Jørgen Kørber, Peter Tyk, Morten 
Kok, Christian Albert Steyer Chirurgus, og Christian 
Adolf, dateret 15. Januar 1733.

Som det nu vil fremgaa af Vidneforhørene har 
det absolut ikke kunnet kaldes nogen rolig Bevært
ning, men nærmest en Bule, med Smugkro, ulovlig 
Næringsbrug, m. m.

Den første som fremstod var Peter Tyk, og ved 
forevisning erkendte han sit Navns Underskrift som 
værende skreven af ham selv, men nu tilbød sig 
under Æd at bekræfte, at han hverken selv læste eller 
hørte det læse, da han underskrev, saasom Andreas 
Hammer sagde da til ham, at det slet ikke var meget
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angelegen, som han skulde underskrive, thi det var 
kun om hans Næring og Skænkeri.

Procurator Lintrup fandt sig anledigen efter Kla
gens Indhold paa Magistratens Vegne og de 6 Bor
gere, som har lignet Indkvarteringen, deres Vegne at 
tilspørge Peder Tyk, om han ikke ved, at Andreas 
Hammer udi Aaret 1732 solgte 01 og Brændevin selv 
for alle og enhver, og om han ikke sidst afvigte 
Sommer havde Keglebane i sin Hauge, samt endelig 
om Nattetide hafde hørt Spil Musiqve og Dantzen i 
hans Hus og undertiden Slagsmaal?

Peder Tyk tilstod, at det omspurgte vidste han 
var passeret i Anders Hammers Hus, men dog at 
han ej paa de Tider havde været der selv, naar der 
har været Spil, og ligeledes vidste han, at der har 
været spillet Kegler, men om Slagsmaal vidste han intet. 
Han har selv undertiden været i hans Hus og for
tæret et Krus 01 og et Glas Brændevin, naar det var 
hans Leilighed. Efter Magistratens Forlangende be
kræftede han det med Corporlig Ed efter Loven.

Christian Adolph blev forelæst Memorialen, som 
han tilstod at have underskrevet, og have læst første 
Side af Memorialen og noget paa den anden Side. 
Han erkendte paa Lintrups Spørgsmaal, at han under
tiden, hver 8de ellerl4de Dag, havde i Hammers Hus 
drukket 01 og Brændevin for Penge. Da han først 
til afvigte Michali er kommen der paa Gaden at boe, 
kender han intet til det øvrige omspurgte. Med Æd 
og oprakte Fingre efter Loven bekræftede han det.

Sadelmager Jørgen Kørber blev forelæst forbe- 
meldte Memorial, som han tilstod at have hørt læst 
af Andreas Hammer, og selv underskreven, og at ej 
giorde sig Betænkning om andet udi Memorialens 
Indhold end om Indkvarteringen og hans Næring, 
og iøvrig svarede paa Lintrups Spørgsmaal, om der 
udi foregaaende Sommer er holdt hos Andreas Ham
mer Keglebane, dette kan han ei nu erindre sig. 
Formedelst Ustadighed udi hans Udsigelser förläng
des ei videre Svar af ham.

8'
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Peder Hendriksen Fischer (Peder Feldbereder) 
blev nu indkaldt og Memorialen oplæst, som han 
tilstod at have læst, og selv underskrevet efter An
dreas Hammers Begiering, og at Andreas Hammer 
tit og ofte havde beklaget sig for ham Deponenten 
om Indkvarteringen, men ei hørt noget derom af 
Magistraten, og forklarer paa Lintrups Spørgsmaal, 
at Andreas Hammer af og til sælger 01 og Brænde
vin, og engang wenn [c: da] han var der, var Spil, 
da en af Døtrene havfde sat et Sølffhierte paa Spil, 
at han forgangen Sommer har set nogle Drenge (Karle) 
spille Kegler i hans Hauge og en anden Gang nogle 
Ryttere, og ellers paa Spørgsmaal svarede endnu, at 
han hverken ved, i hvad Hus Memorialen er skreven, 
ej heller hvem der har skreven hannem, dette han 
med Lovens Æd bekræftede.

Andreas Hammer dernæst fremkom og blev fore
læst forestaaende hans Medborgeres Udsigende og 
tillige forevist ham Klagen, og han tilstod at have 
underskreven, og at være af en Student, Libanus, ren
skreven, efter en Consept som Andreas Hammer ham 
hafde leveret i det tyske Sprog og selv havde con- 
siperet.

Formedelst Morten Kok var syg, og Christian 
Albert Steyer var fraværende blev et nyt Møde be
rammet til Dagen efter.

Torsdagen den 30. Januar 1733.

Borgmester og Raad satte Retten. Da det igaar 
begyndte Raadstueforhør blev continueret, Christian 
Albert Steyer Chirurgus blev indkaldt, for hvem 
Klagen blev oplæst lydelig, og tilstod at have samme 
underskreven, og at han havde læst den, før han un
derskrev, og at det forholder sig saaledes. Lintrup 
tilspurgte Steyer, om hand ved og tilstaar de udi 
Klagen anførte haarde Beskyldninger og expressioner 
mod Magistraten, hvorudi anføres, at Magistraten er 
færdig at ødelægge Hammer Smed, og at deres Re-
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solution er aldeles ikke sandfærdig, med mere kla
gens i slige Terminus. Steuer vilde ey svare videre, 
men han vedholdt sig Klagens og dens Underskrift. 
Endnu tilspurgte Lintrup C. A. Steuer, om han kan 
nægte, at jo Hammer Smed, holder 01 og Brændevin 
fall, for hvem som det begjerer, hvortil hand svarede : 
Jo visselig gjør han det. Om Steuer ikke ved at 
Anders Hammer udi forgangen Sommer havfde havft 
Kram i Alenmaal, samt Strømper Vin, og Fransk
brændevin at sælge. Steuer svarede: han kunde 
ikke nægte det, Hammer Smed jo haver haft Kram
varer at sælge, som han indførte fra Tyskland da 
han hentede sin Arv, og at Steuer selv haver købt 
deraf og betalt det, og at Hammer Smed undertiden 
haver haft Vin og Fransk Brændevin at sælge, og 
at hand haver haft Keglebane forgangen Sommer, 
hvilket hand med Æd efter Loven bekræftede.

Morten Kok kan formedelst Svaghed ikke møde.

Hans Ostenfeld Kaad, Købm. her i Byen (i nuvæ
rende Matr. 264), blev dernæst indkaldt og Klagen 
oplæst for ham, tilspurgte Lintrup ham om han ikke 
ved, at Hammer Smed holder 01 og Brændevin, samt 
Vin og fransk Brændevin til fals for hvem det be- 
gieres, baade Nat og Dag. Hans Ostenfeld Kaad 
aflagde sin Æd efter Loven, at han vidner Sandhed, 
paa hvis han blev tilspurgt om, og derpaa svarede: 
at han ved at Anders Hammer holder 01 og Brænde
vin fall, og at han undertiden saavidt hand og andre 
har hørt, har haft Vin og fransk Brændevin at sælge 
og at Anders Hammer undertiden har kiøbt en Pot 
Kornbrændevin, hos Vidnet, saa og Vin og fransk 
Brændevin, og at Vidnet ligeledes har igjen kiøbt 
undertiden en Pot Brændevin hos Hammer, og at 
Vidnet undertiden har hørt Spil paa Valdhorn og 
Trompet hos Anders Hammer, og at andre har sagt 
ham, at der var Spil hos Hammer; tilspurgtes Vidnet, 
om hand ved, at Anders Hammer har haft udenland
ske Kramvarer og udsolgt i Alenmaal, saavel som 
Strømper og Nathuer som hand indbragte med fra
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Tyskland, da han hentede sin Arv. Vidnet svarede 
ja, det var ham bevidst, at han har indbragt fra Tysk
land saadanne Smaating, og at Vidnet har selv købt 
noget deraf, og noget har Anders Hammer oplagt 
hos ham til at sælges. Om Vidnet ikke ved, at An
ders Hammer i forgangne Sommer har holdt Kegle
bane? Ja der var Keglebane i Haugen, som Trom
petere og Corporaler samt andre spillede Kegler paa.

Paa Lintrups Spørgsmaal svarede endnu Vidnet, 
at for nogen Tid siden ved Juletid kom en Under
officer i Vidnets Hus og vilde laane Penge paa en 
Sølvkaarde og var han beskienket, og det var tidlig 
om Morgenen, sigende at han havde været i Ham
mers Smedehus om Natten og forspillet sine Penge.

Madam Sperling dernæst giorde sin Æd efter 
Loven og ville vidne Sandhed, og forklarede paa 
Lintrup Spørgsmaal, at hun ofte har gaaet forbi 
Anders Hammers og hørt Spil og Dantz og ligeledes 
set snese Ryttere i Haugen at spille Kegler og at 
han solgte derinde 01 og Brændevin.

Christoffer Henning som er Anders Hammers 
gienbo, under Æd efter Loven, forklarede at hand 
ved, at Hammer Smed har Øl og Brændevin at sælge, 
men hvor stor hans Næring er det ved han ikke, og 
at han ligeledes har holdt Kegleplads og undertiden 
hørt at der har været Spil i hans Hus.

Derefter fremstod efter hinanden Rasmus Glar
mester, som er Hammer Smeds Nabo, Morten Mor
tensen og Jens Murmester, de vidste alle, at han solgte 
01 og Brændevin, havde Keglebane og at der blev 
spillet og danset. Hans Schrøder vidnede som de 
foregaaende.

Anders Hammer var nærværende, da Vidnerne 
blev afhørt, og havde ej nogen Spørgsmaal at gøre 
Vidnerne.

Derefter blev fremkaldt Taxerborgerne saavelsom 
Revisions-Mændene og tilstode deres giorde Taxt og 
Revision for Aaret 1732, og af dem at være under
skrevet, og at have deri taxeret Anders Hammer
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Smed det bedste de haver kunnet skønne efter hans 
Haandværk, Brug og Næring.

Ligeledes fremstod de 6 Mænd, som har lignet 
Indkvarteringen over Byen, som tilstod at have sat 
Anders Hammer udi Indkvartering for 6 Mænd, sva
rede paa Spørgsmaal at Magistraten ei havde paalagt 
den Indkvartering, men de selv har lignet ham den 
paa efter Forordningen som det haver fundet billig.

Lintrup.
Derefter begierede begge Parter Sagen bekvem.

Hvad Udfald Sagen har faaet har jeg ikke fundet, 
men den er vel efter al Sandsynlighed gaaet Hammer 
imod, man forstaar jo, at den indgivne Klage imod 
Magistraten har havt et fornærmeligt Indhold, og at 
Magistraten i den Anledning har ladet Procurator 
Lintrup forhøre saa mange Vidner, og at det ikke 
saa meget har drejet sig om hans Næring har været 
lovlig eller ikke, men for at konstatere, at med den 
Handel og dens Omfang er Hammer ikke sat for 
højt hverken til Skat eller Indkvartering.

Andreas Hammer*) blev viet til Christine Hans Dat
ter, Datter af Hans Hansen Schrøder (ogsaa kaldet Hans 
Holmstrup) den 23. Oktober 1738. Hans Schrøder 
var Ejer af 3 Fag Hus syd for Hammers 10 Fag, ved 
denne Lejlighed kom ovennævnte 3 Fag Hus til Ejen
dommen efter Hans Schrøders Død og er bleven 
sammenlagt med de 10 Fag. Hans Schrøder var Øl
tapper.

Smed Jens Andreas Hammer afgik ved Døden 
den 23. Januar 1744 Kl. 6V2 Aften.

Hvad var nu Resultatet af Hammers mange forskel
lige Forretninger? derpaa giver Skifteprotokollen Svar.

*) Andet Ægteskab.
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Ved Skiftet blev et 5 Fags Hus paa Slottensgade vurderet til 16 Rd.
Smedieværktøj 10 Rd.
Huset paa Smedegade 10 Fag 70 -
6 Td. Land, 2 Heste, Køer in. tn. 114 — 1 Mk. 14 Sk.

ialt 210 Rd. 1 Mk. 14 Sk. 
Gælden androg 275 Rd. „  41 2.

Restgæld 66 Rd. 4 Mk. 6>,'s Sk.

Som man vil se et meget magert Resultat af Ham
mers Virksomhed.

Hammer havde 6 Børn, 3 Sønner og 3 Døtre, 
Johan Gotfred H. blev Smed i Vemmelev, Andreas 
boede i Næstved og Erdman var hjemme. Magda 
gift med Trompeter Ammund, i Hjemmet Anna Dor
thea og Anna Margrethe.

Nu skulde man jo ikke antage, at Hammers Enke 
var noget godt Parti, dels var der jo 3 Børn i Hjem
met, hvoraf den sidste, en Datter, var døbt 30. Aug. 
1741, og Gælden paa Ejendommene oversteg jo 
disses Værdi med 66 Rd. 4 Mark 612 Sk.; men alle
rede den 10. April 1744 blev Hammers Enke trolovet 
med Grovsmed Johan Adam Trap fra Kjøbenhavn 
og viet i St. Michaels Kirke den 7. Juli 1744, og den 
9. Februar 1745 fik han Borgerskab som Grovsmed, 
og det bemærkes, at han er barneføds (født) udi den 
danske Lejr i Wismar.

Denne Johan Adam Trap drev foruden Smede
professionen Landbrug, Brændevinsbrænderi og Vogn
mandskørsel, var Medlem af Vognmandslauget, desfor
uden Sergeant ved Byens Borgervæbning. Den 11. De
cember 1780 skøder han sin 10 Fag Ejendom med 
complet Brændevinsredskab samt sine Eiendomsjorder 
til velagte Borger og Grovsmed i Corsør Andreas 
Larsen Momtne for 300 Rdl. Da Marknavnene, der
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nævnes, nu ikke mere benyttes og ikke i Alminde
lighed er kendte, synes jeg det kan have sin Inter
esse at fremdrage her:

1 M e llem m a rken .

1 Holm paa Svinehøi bestaar af 3 Agre ansat for
Sædland (Svinehøi øst for Spritfabrikken)........... 2 Td. 2 Skp.

Nok en Holm  norden for ditto Høj bestaar af 3 Agre 1 — 4 —
Nok en Holm  uden for Nørre Marksrenden. (Omtrent

ved den gi. Jernbanelinie), Ebbesholm kaldet 5 — „ — 
Nok et Stykke ved Peder Degns Sten. (Peder

Degns Sten omtrent ude ved Slagstrup Skel) 6 — „ —

I Vestermarken.
1 Ager i Fruerløcken (Svineslagteriet ligger ved

Fruerløcke-Mose)......................................................... 1 „ —
Tvende Agre ved Løvegades M ø lle .............................  1 — 4 —
Nok en Holm  i Grue Made ansat for Engbund tit 9

Læs Høe og Sædland T d .........................................  10 — „ —

Selv om man nu regner med Pengenes større 
Værdi i 1780 saa bliver det jo kun en meget lille 
Købesum efter vore Priser.

Anders Larsen Momme dør 2 Aar efter, og Enken 
Anna Sophie Hofters sælger nu de 10 Fag Hus uden 
Jord til en Tysker, Tømrermester Johan Fridrich Bonier, 
for 70 Rdlr. og Johan Adam Trap, som havde for
beholdt sig de 3 Fag Hus mod Syd, sælger 19. Maj 
1782 dette Hus til Johan Fredrich Bonier for 32 Rdlr. 
Denne sidste nedbrød de 10 og de 3 Fag og opførte 
nu et 14 Fags Bindingsværkshus med gebrochen 
Tag, dette nedbrændte dog 1804.

Regner man nu, at disse 13 Fag Hus, som tilsam
men solgtes for en Sum af 102 Rdlr., saa bliver det 
kun 198 Rdlr. for de 27 Td. Land, godt 7 Rdlr. pr. 
Td. Land.
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Bemeldte Hus var bygget over et gammelt Vand
drag. Dette fremgaar af, at man udi Gaden i hele 
Husets Længde fandt 312 Alen under Brolægningen 
en Bro af Egestammer, ligesom der i Kælderen er 
funden Brolægning i samme Dybde.

Kilderne er Slagelse Skøde- og Panteprotokol, Raadstueproto- 
kollen saint Skifteprotokollen.



BISSEKRÆMMEREN.
ET SAGN FRA BAASLUNDE.

Af

Jens Nielsen.

Dag henimod Jul kom en Bissekræmmer med 
ry ttrø  sin Kramkiste paa Ryggen vandrende forbi 

Vester Flakkebjerg Herreds Rettersted, Kane
høj mellem Egeslevmagle og Skelskør. Han saa der 
en Tyv hænge i Galgen med et Par Støvler paa, som 
var betydelig bedre, end dem, han selv havde paa, 
og da han tænkte, at han kunde have bedre Brug 
for dem end deres nuværende Ejermand, besluttede 
han at sætte sig i Besiddelse af dem. Dette viste 
sig imidlertid ikke at være saa let, da de var fros
set fast paa Tyven, saa at han ikke kunde trække 
dem af. Men da han nødig vilde give Afkald paa 
dem, skar han Benene af Tyven og tog dem med
sammen med Støvlerne.

Paa sine Vandringer der paa Egnen plejede han 
altid at logere paa en Gaard i den tæt ved Kanehøj 
liggende Landsby Baaslunde. Her søgte han da og- 
saa ind denne Gang, og blev som sædvanligt godt
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modtaget, og da de lige havde bagt til Jul, og Bage
ovnen endnu ikke var kold, saa fik han Lov til at 
sove i den og kravlede derind med sin Kramkiste og 
de medbragte Tyveben.

Samme Aften var Karlen og Pigen paa Gaarden 
til Legestue, og da de kom hjem, havde en Ko kæl- 
vet. Og da Karlen vidste, at Manden satte Pris paa, 
at Kalven ikke frøs ihjel, stoppede han den ind i 
Bageovnen uden at ane, at Bissekræmmeren var der.

Ud paa Natten vaagnede Bissekræmmeren ved at 
der var noget, der rørte sig i Ovnen. Og da han 
opdagede, at han ikke var ene der, saa var han 
straks klar over, at det var Tyven, der vilde hente 
sine Ben, og styrtede fuld af Rædsel ud af Bageov
nen og bort fra Gaarden, efterladende baade Kram
kiste og Tyveben.

Næste Morgen fortalte Karlen Manden, hvor godt 
han havde sørget for den nyfødte Kalv. Og da Man
den hørte det, var han selvfølgelig spændt paa, hvor
dan Bissekræmmeren og Kalven havde kunnet for
liges og gik hen og lukkede Ovndøren op. Han 
saa da til sin Forfærdelse, at der foruden Kalven 
kun fandtes Bissekræmmerens Kramkiste og et Par 
Støvler med Ben i, som han tænkte var Bissekræm
merens, og at Kalven saa maatte have ædt Resten 
af ham. Et saadant Uhyre maatte jo være farligt 
at have paa Gaarden, hvorfor han hurtigst muligt 
dræbte den og begravede den sammen med Levnin
gerne af Bissekræmmeren.



RETTELSE.

I Aarbogen for 1923, Side 39, har jeg omtalt, at 
1657—58 maatte Arvingerne efter Laurids Hummel- 
fører, som brugte ulovligt Fiskeri i Maribo Søer, og 
derover „blev druknet“ , betale 66 Rdl. og 4 Mk., 
for at han kunde blive begravet i Kirkegaarden.

Dette har jeg forstaaet, som om han i den Anled
ning led den Straf at blive druknet; imidlertid er 
det mere nærliggende og sikkert det eneste rigtige 
at opfatte det paa den Maade, at „derover“ betyder 
„derved“ , „under Udførelsen heraf“ , og „blev druk
net“ slet og ret betyder „druknede“ ; at blive druk
net, kan nemlig i gammel dansk betyde „at drukne“ , 
ligesom at „blive død“ betyder „at dø“ ; derved ind
skrænkes det hele til at være en ulykkelig Hændelse 
i al Almindelighed.

Gunnar Knudsen.



SAMFUNDETS VIRKSOMHED 
1924.

det forløbne Aar maa Hovedbegivenheden i 
fofâ®? vort Samfund ved Siden af Udsendelsen af

Aarsskriftet vel nok siges at være det Møde, 
som holdtes i Tjæreby Søndag d. 22. Juni. Foran
ledningen hertil var en Opfordring fra Husmand Kr. 
Pedersen, Egeslevlille, til os om, hvis det lod sig 
gøre, at holde et Møde der i Sommerens Løb, og 
man havde da i Bestyrelsen vedtaget, at dette skulde 
betragtes som Samfundets Sommermøde. Det var 
med stor Glæde, at vi modtog den nævnte Opfordring, 
og det vilde være af Betydning, om andre af vore 
Medlemmer vilde fremkomme med lignende Forslag 
om Afholdelse af Møder i deres Hjemegn. Der var 
kommen ikke faa Mennesker tilstede, og i det hele 
taget var der, saa vidt man kunde spore, megen T il
fredshed hos alle Deltagerne. Først samledes man 
i Kirken, hvor Pastor Severinsen holdt et interessant 
og oplysende Foredrag om de danske Kirkebygnin
ger i Almindelighed og Tjæreby Kirke i Særdeleshed, 
og efter at Mødet dernæst var bleven forlagt til 
Forsamlingshuset, gav Formanden, Akademikasserer 
la Cour, en Skildring af Herregaarden Basnæs' Hi
storie, hvad der jo kunde være Grund til, da dette 
skønne Herresæde ligger i Tjæreby Sogn ; derpaa
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var der fælles Kaffebord, og tilsidst holdt Redaktør 
J. V. Christensen et paa hans mange Undersøgelser 
og hans fortrolige Kendskab til Emnet bygget Fore
drag om den gamle danske Landsby med særligt 
Hensyn til den Egn, hvori vi befandt os.

21/<, 1924 holdtes den aarlige Generalforsamling i 
Haslev. Først gav Ordenshistoriograf, Dr. phil. Bobé 
en overordentlig interessant Fremstilling af Adam 
Gottlob Moltke, hans Liv og Personlighed, og der
efter gennemgik Formanden — ved den egentlige 
Generalforsamling — Samfundets Virksomhed siden 
den sidst afholdte Generalforsamling, ligesom Regn
skabet for 1923, der var revideret og nu godkendtes.

Efter Tur afgik af Bestyrelsen : Farver Arnskov, 
Redaktør Christensen og Formanden, der alle gen
valgtes. Til Revisorer genvalgtes Lærerne Kcestel, 
Arløse, og Nielsen, Hyllinge.

2f7ii 1924 holdt det til Forberedelse af Kirkerup 
Kildens Istandsættelse nedsatte Udvalg sit første 
Møde. Det bestaar af Godsejer de Neergaard, Gyl
denholm og Pastor Andersen, Sørbymagle, som Re
præsentanter for Kirkerup Hospital, Lærer Johansen 
og Gdr. Chr. Hansen, begge af Kirkerup, som Repræ
sentanter for Kirkerup Sogn og Redaktør Christen
sen, Ringsted, og Akademikasserer la Cour, Sorø, 
som Repræsentanter for Historisk Samfund. Det ved
toges, at man skulde anmode Bygmester Olsen, Sla
gelse, om Forslag og Overslag til Kildens Istandsæt
telse, og at man skulde søge at iværksætte et Folke
møde eller Kildemøde St. Hansaften 1925 ved Kirke
rup Kilde, hvorved man bl. a. vilde stræbe at vække 
Interesse for Sagen og skaffe i hvert Fald en Del 
af de nødvendige Midler til Veje.



Historisk Samfunds Regnskab for 1924,
Indtægter. Jfcr #r

Beholdning fra forrige A a r ..............................................  1103 83
Restancer................................................................................ 30 00
Aarsbidrag af 570 Medlemmer for 1923.......................  1710 00
Subskribenter paa A arbogen............................................  9 00
Statens T ilskud .....................................................................  400 00
Salg af Ingvorsens Fortæ llinger......................................  37 50
M øder......................................................................................  58 50
Salg af Sange.......................................................................  14 00

„ w Aarbøger...................................................................  16 60
Renter......................................................................................  15 05
Refusion af Portoudgifter..................................................  40 20

Ialt Kr...........  3434 68

Udgifter. .Ä?
1. Aarbog XI (1923) T rykkerie t........................... 932,75

H o no ra re r........................................................... 420,00
C lichéer..........................................................  55,59 140g

3. Driftsudgifter :
a. Bekendtgørelser...............................................40,89
b. O pkræ vn ing..................................................... 93,25
c. Porto og F ra g t ............................................. 115,54
d. Indbinding....................................................... 0,00
e. Møder og F ored rag .....................................183,05
f. Bestyrelsesmøder.............................................66,70
g. Deltagelse i D. hist. Fællesforenings Aars-

møde og andre Rejseudgifter......................72,60
h. Sekretærens H o n o ra r...................................200,00
i . Forskel I ig t ................................................ 26,80

4. 100 Særtryk af Carl S. Petersen: Holberg i
Sorøegnen.......................................................................  50

5. Udgifter til Aarbog X II (1924) ................................ 165

34
40

83

00
75

2470 32
Kassebeholdning.................................................................  964 36

Ialt Kr..........  3434 68

Sorø 3i/12 1924. L. F. la Cour.
Ovenstaaende Regnskab er gennemset og fundet rigtigt. Kas

sebeholdningen er os forevist.

f. T. Sorø, d. -’/ i 1925.
Æ. Kæstel. N. C. Nielsen.



ET ORD TIL MEDLEMMERNE.

a Bogtrykkeren meddeler, at der er et Par 
Sider tilovers, foretrækker jeg, fremfor at de 
skal gaa hvide ud i Verden, at henvende mig 

med et Par Ord til Medlemmerne.
Der kunde være adskilligt at sige, men jeg skal 

ved denne Lejlighed nøjes med at lægge dem vort 
Samfund paa Sinde og bede dem være med til at 
øge Tilgangen, hvad der sikkert uden altfor store 
Vanskeligheder lader sig gøre. Den første Gang, vi 
udsendte en Aarbog (1912) udviser Medlemslisten et 
Tal af 325, der det følgende Aar var steget til 444, 
for 1914 at gaa op til 484, 1916 til 492, hvorefter 
der fandt en endnu større Stigning Sted. */i 1917 
var Medlemstallet 592, 1918 652 og 1920 676, men 
siden da er det gaaet den modsatte Vej, saaledes at 
Samfundet 1922 rummede 635 Medlemmer, medens 
vi i Aar (1924), efter Udsendelsen af Aarbogen 1923, 
staar med 570. De godt 100, som vi altsaa har mi
stet i de sidste 3—4 Aar, skulde gerne paany ind
vindes, og jeg vil derfor opfordre hvert enkelt Med
lem til at gøre et lille Arbejde for vort Samfund ved 
at skaffe et nyt Medlem. Det kan ikke siges at være 
uoverkommeligt, og det vilde betyde en mægtig Styr-
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kelse af Historisk Samfund for Sorø Amt og sætte 
os i Stand til at løse nogle af de Opgaver, som ven
ter paa at blive taget op.

Det er, som alle vore Medlemmer ved, vort Sam
funds Formaal: at vække og styrke den historiske 
Sans og uddybe Forstaaelsen af Fortidens Minder i 
den store Befolkning inden for Amtets Grænser, men 
derfor gælder det ogsaa om, at saa mange som 
muligt slutter sig til vore Rækker. Lad os derfor 
stræbe efter, at Medlemstallet øges, saa at vi snart 
ikke blot er naaet lige saa vidt igen som i 1920, 
men helst et godt Stykke videre.

la C.
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