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P. Severin-

J. V. C H R IS T E N S E N
a Historisk Samfund for Sorø Amt dannedes
ved en Sammenkomst i Sorø den 12. Okto
ber 1911, kom Redaktør J. V. Christensen i
Ringsted ind i Bestyrelsen som en Selvfølgelighed.
Han havde da allerede vist i sit Blad, hvordan Midtsjæliands Historie havde fanget hans Hjerte, og han
havde begyndt sine „Tider og Skikkelser“ . Selv
følgelig kom han ogsaa straks ind i Aarbogens Re
daktionsudvalg. I dens anden Aargang begynder
hans Bidrag (Ringsted Kloster i skiftende Tider). I
Aargangen 1933 staar hans sidste „En forsvunden
Valplads“ , et Forsøg paa at finde Pladsen for de
sjællandske Bønders forfærdelige Nederlag 1259.
Der er noget af en Ramme om hans HistorikerVirksomhed i disse to Titler. Han var Sjællænder,
og af Fødsel var han Vestsjællænder, født i Vollerup
i Gimlinge Sogn. Men sin Plads fik han i Midtsjællands Hovedstad, Ringsted, og denne Flytning
blev saa grundig, at naar noget gjaldt Midtsjælland,
fangede hans Aand og Pen det straks. Hvor han
skulde være hjemme, skulde den historiske Under
bund være klar for ham.
Og han blev hjemme i Midtsjælland.
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Men bag ved hans stadige Syslen med Historie,
denne Syslen, som den travle Bladmand og Politiker
saa at sige maatte stjæle sig til, laa der noget, som
jeg ved hans Begravelse tillod mig at betegne som
en Forelskelse. Gennem sit Barndomshjem og sin
Egn var han bunden til sit Folk. Dets Vilkaar og
Skæbner gennem Tiderne, hvad der har fyldt og
varmet Hjerterne, hvad der har tynget og kuet —
det kunde han ikke lade være med at spørge om
og at fortælle videre. Men det begyndte hjemme
f r a i Samfølelse med Sjællands Bondestand. Han
har fortalt mig, at han som Dreng var saa betaget
af at læse om Slaget ved Næstved 1259 med det
eventyrlige Tal paa sjællandske Bønder, der skulde
være faldet ved denne Lejlighed, og hvem RoskildeBiskoppen nægtede Begravelse i kristen Jord. Dren
gen spurgte, om det ikke var det Knæk, der kuede
Sjællands Bondestand for Aarhundreder? Og den
voksne Mand kunde ikke fri sig for det samme
Spørgsmaal og forsøgte i den sidste Afhandling den
vistnok forgæves Opgave at finde Slagets Spor.
Som bemærket var Jørgen Valdemar Christensen
født i Vollerup 10. Januar 1876 som Søn af Gdr.
Lars Christensen og Hustru Ane Kirstine Jørgensen.
Hans Broder Johannes T. Christensen, der ogsaa
har været Bladmand og nu har Fædrenegaarden,
hår i vor Aarbog 1934 S. 14. f. fortalt om deres
ejendommelige Lærer i Gimlinge Skole. Han fik
imidlertid Lov at komme i Realskole og tog 1893
Præliminæreksamen. Derefter kom den unge Mand til
Sorø Amtstidende for under Redaktør Hans Jensens
Ledelse at lære at være Bladmand. Det blev han,
saa det gik i „Blodet". 1895— 1902 var han Redak-

J. V. Christensen,
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tionssekretær, og Redaktør Jensen har ofte sagt,
han næppe har haft hans Mage til den Bestilling.
Efter en Udenlandsrejse 1902 til England og Tysk
land ansattes han ved Ritzaus Bureau og ægtede
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Zakarias Nielsens Datter Johanne Sofie Nielsen. M idt
sjællænderne hentede ham dog allerede 1903 herfra
til at være Redaktør af Ringsted Folketidende, som
han skulde se at arbejde op paany.
Det betød, at han skulde være Politiker tillige,
hvad han ogsaa blev paa den Maade, at han fra
1924 var Landstingsmand. Da han var en af dem,
der vidste Besked med meget, kom ogsaa Lands
tingsmandatet til at betyde et betydeligt Arbejde.
I Byraad, i Journalistforeninger og Redaktørforenin
ger maatte han gøre sin Tjeneste, det sønderjyske
Spørgsmaal kaldte meget paa ham. Og med alt
dette vedblev han at være den flittige Bladmand.
Kun i Kraft af en utrolig Flid og Arbejdsevne
kunde denne optagne Mand stjæle sig til at blive
ved at være Historiker. Han fyldte sit Blad med
stedlig Historie. Naar han fandt noget, kom det i
Bladet, journalistisk behandlet, let læseligt.
Han
dømte selv beskedent om denne hastige Produktion,
men tilsammen betyder den en anselig Indsats. Og
han naaede ud t il de mange dermed, I 8 Bind
„Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie“ har
han ved Særtryk af Avissatsen givet et Udvalg af
disse Arbejder Bogform. De første blev paa Woels
Forlag trykt op i et anseligt Bind, som er udsolgt.
En Specialitet for ham var en Gennemgang af
Landsbyernes Marker med alle de gamle Navne og
Indretninger, og hvad de fortæller. Herom havde
han efterhaanden et meget stort Stof samlet, som
han havde skrabet sammen paa hastige Arkivbesøg.
Men han fik ogsaa Tid til at skrive egentlige Af
handlinger — spredt i Tidsskrifter — og Bøger i
betydeligt Antal. En Fortegnelse derover vil komme

J.

K.

7

Christensen.

i en Bog „Ringsted fra Saga til Samtid“ , der vil
udkomme i Vinter.
En Del af disse Bøger er Festskrifter, skrevne
paa Bestilling. Dette er jo en egen Litteratur-Art.
Men de fleste af dem er fyldige og anselige og inde
holder vigtige Bidrag til Historien. Vi nævner dem:
Ringsted Handelsstandsforening, 1914, Ringsted Klo
ster og det Bügelske Fideikommis, 1916, Ringsted
Industriforening, 1918, Ringsted Andels-Svineslagteri,
1921, Ringstedegnens Landboforening, 1925, Dansk
Provinspresses Historie (i Provinsjournalistforenin
gens Festskrift 1925, 156 Kvartsider), Østifternes
Brandforsikring, 1929, Banken for Ringsted og Om
egn, 1930, Den sjællandske Bondestands Sparekasse,
1931, Sparekassen for Ringsted og Omegn, 1932.
Af andre Bøger maa nævnes: En Bonde, 1915
(Peder Jensen i Estrup). Den store Folkeflytning
mellem Tyrkiet og Grækenland, 1927. Valdemarernes Kirke, Sanct Bendt i Ringsted, 1928. Den før
ste Bonde i Kongens Raad (Ole Hansen), 1929.
Midt i sin travle Virksomhed afgik han ved Døden
efter en Operation 20. September 1934. Den vældige
Sanct Bendts Kirke var fyldt i alle Kroge ved hans
Jordefærd. Det var naturligvis i høj Grad Politike
ren og Kommunalmanden man vilde hædre, men det
var ogsaa Manden, der saa Historie alle Vegne og
viste Mennesker den.

P. Severitisen.
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L. P. Poulsen.
Sen Dialekt (min Barndoms), som beskrives i
b det følgende, er nu for en stor Del udvisket.
3 Næstveds Nærhed og det hurtigt voksende
Samkvem med en større og større Omverden er ved
at gøre det af med den.
Den gengives saaledes, som den var i Halvfjerd
serne og Firserne hos alle paa Egnen, og som den
endnu kan findes hos enkelte gamle jævne Folk;
dens Omraade er Egnen Sydvest for Næstved, nær
mere bestemt Fodby, Karebæk, Vallensved og Marvede-Hyllinge Sogne. 1 sydøstlig Retning, mod Lou
og Lundby, „paa den anden Side Næstved“ , som
vi kaldte det, er Sproget anderledes.
STØD
Stødet forekommer i en Mængde Tilfælde, hvor
det ikke er til Stede i Rigsmaalet. Kun i de færre
ste Tilfælde kan jeg give nogen Regel for Anven
delsen, iøvrigt maa jeg nøjes med at anføre de vig
tigste eller mest omfattende Afvigelser fra Rm.
I. I Rm. forekommer ikke Stød i de Ord, der skri
ves med udtalt kort Vokal og dobbelt ustemt Konso-
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nant: b b .ff, gg, kk. pp, ss, tt, (derimod Stød i Ægget,
Væggen, livor Vokalen er lang). Men Dialekten har
oftest Stød i saadanne Ord, naar de ender paa r
eller har Bestenithedsendelsen n el. t og (for Navne
ordenes Vedkommende) ikke i Grundformen er To
stavelsesord endende paa ubetonet e: læ’kker smæ’kker, læ’gger, li’gger, Sto’kken, Sæ’kken, si’kker, Ta’ppen, To’ppen, Kæ’ppen, ho’pper, O’ffer, Gira’ffen,
Gla’sset, Læ’sset (men altsaa læ s s e t uden Stød),
Pa’sset, Profe'ssor, Ka’tten, Na’tten, Næ’tter, Ha’tten,
Slo’ttet, Ta'kken, ( T a k k e r uden Stød), So’kken,
( S o k k e r uden Stød). Uden Stød (p. Gr. a. ubet. e i
Grundf.) er f. Eks. Smykker, Brygger, Hytten, Lykken,
Stykker (men „i Stykker" i Bet. itu har Stød).
//. Navneord paa sk og st. (uden ubet. e) faar
Stød i bestemt Form: Ku’sken, Va’sken, To’rsken,
F i’sken, Pi’sken, He’sten, Hø’sten, Ly’sten, Ko’sten
(til at feje med), Ko’sten (Mad), Ma’sten, Ve’sten
(Klædningsstykke), Ve’sten (det fjerne V.) (men V es te n for Byen uden Stød), Ø’sten (i Ø’sten) (men
Ø s te n for Byen uden Stød) osv. En Flaske— Fla
sken, en Kiste—Kisten osv. uden Stød (efter Reglen
som ovf. nævnt).
III. Ogsaa Enstavelsesord paa rk har Stød i
best. Form: Ma’rken, Væ’rket, Ba’rken, Sto’rken (men
altsaa Lærken uden Stød efter Reglen under I,. Lige
ledes Fremmedord som Talle’rken.
IV. Rm. kender ikke Stød i Tostavelsesord med
ubet. e, det er ogsaa sjældent i Dialekten, men fin
des dog altid i Tillægsord efter Biordet „for" („a lt
fo r“): Han er for hTIe, de er for gam’le, det er du
for ring'e til, der er for mang’e, — og kan fore
komme i enkelte andre Tilfælde, som „ikke, sikke,
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stille“ , der har Stød i Sætninger som: Du har vel
set ham før — i’kke? Si’kke Kunster, han kan finde
paa! Sid dog stifle, Dreng!
Paa samme Maade faar Ordet „meget“ Stød i
Forb. med foransat for (altfor): Det er altfor meget
(mæj’et). „Noget“ har ikke i Almindelighed Stød,
men faar det i Forbindelsen: Hvad er det for noget
(now’et)? Sikke noget (now’et)! Ordet „K in d “ har
Stød i Flertal: Kin’der.
V. Stødet viser Betydningsforskel ved de to Ord
„brænder" og „regner“ : „brænder“ er uden Stød,
naar det er transitivt: Kaffen brænder (mig); kom
ikke for nær til Ovnen, den brænder (dig); men in
transitivt: Huset bræn’der, Tørven bræn’der godt.
„Regner“ er uden Stød, naar Talen er om Vejret el.
om Talbehandling: Det regner, han regner godt, hun
regner med Brøk; men i overført Betydning (agter,
anser) har det Stød: Hun reg’ner ham ikke for stort,
han reg’ner det ikke for noget, jeg reg’ner det kun
for, hvad det er.
VI. Ved Personnavne er Stødet lunefuldt. Uden
Fornavn er sen-Navnene i Reglen som i Rm., men
med foranstillet Fornavn kommer der ofte Stød i
Efternavnet: Nielsen uden Stød, Kristen N i’elsen med
Stød, Poulsen uden Stød, Lars Pou’lsen med Stød.
Andre Eks. viser ændrede Forhold: Hans Larsen
uden Stød, L a r s Larsen (La'rsen) med Stød, Jens
Pæsen uden Stød, P e r Pæsen (Pæ’sen) med Stød,
her kommer altsaa Stød, naar Fornavnet er det
samme som Efternavnet. „Jensen“ er uden Stød
baade med og uden Fornavn, men naar „sen“ (i
gamle Folks Tale) falder bort, faar Navnet Stød:

Sydvestsjællandsk Dialekt.
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Per Jæ’n, Hans Jæ’n (langt æ)*). Naar „Jens“ bruges
uden Efternavn, udt. det med langt æ uden Stød.
Foranstillet Fornavn kan ogsaa bevirke Stødets Bort
fald: O’lsen (med Stød), Lars Olsen (uden Stød).
Ra’smussen, Ja'kobsen, M i’kkelsen, Jo’kunisen har
Stød i første Stavelse.
B Ø J N IN G
Navneord og Tillægsord bøjes med faa Undta
gelser som i Rm. „En Tand“ hedder „eri Tænd“ ,
tilbageført fra Flertalsformen, „Spand“ har Flertal
„Spænder“ , „tung“ bøjes tung—tyngere—tyngest.
Dobbelt Ejeform for „B y “ og „A a r“ bruges i daglig
Tale: Bysens Folk, paa denne Aarsens Tid.
Udsagnsordene derimod viser store Afvigelser.
Mange Ord, der nu har svag Bøjning i Rm., har
beholdt den stærke Bøjning: graver—grov—gravet,
tærsker—tarsk—torsket (stumt r), smækker—smak—
smukket, brækker— brak—brukket, knækker—knak—
knukket, bringer—brang—brunget, flækker—flakte**)—
flækket (el. flakt), falder—faldt—fu 1d e t, „springe“
hedder i Datid „sprank“I svag Bøjning foretrækkes -te for -ede, der kun
bruges, hvor -te vanskelig kan udtales, f. Eks. ven
tede, hentede, elskede, vaskede, listede, regnede,
mærkede, bankede, borede, skurede, styrede. Der
imod -te', lover— lovte—lovt, behøver—behøvte—behøvt, staver—stavte—stavt, lever—levte— levt, boer—
bote — bot, troer— trote — trot, snoer — snote — snot,
snuser—snuste—snust, regerer—regerte—regert, spe*)
**)

I gamles Tale findes en lignende sammentrukket Form for
„Hansen“ , f. Eks. Hans Hå’n.
Uindvirkende „fla k “ . Han hug til Knuden, saa den Hak.
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kulere—spekulerte—spekulert. Hvor Rm. liar begge
Former, f. Eks. smile, grine, hilse, nævne, hejse,
brøle, har Dialekten kun -tø-Formen.
VO KALER
Skriftsprogets lange aa udtales i Reglen som
Tvelyden ua*)’. lu’a (laa), stu’a (staa), gu’ar (gaar),
Nu’al (Naal), Lu’an (Laan), Hu’ar (Haar), stu’ar
(staar), Qu’as (Qaas), Tu’ar (Taar), Ku’al (Kaal),
su‘a (saa), smu'a (smaa), fu’a (faa, baade Udsagns
ord og Stedord), nu’ar (som Udsagnsord, „naar“
som Spørgebiord udtales med â — se nedenfor
under o), Bu’aq**) (Baad), Ru’aq (Raad). I „slaar"
udtales aa som â (se nedenfor). Saal (paa en Støvle)
udtales som Rm.s „Sold“ — altsaa med kort aa og
Stød. Foran b: raabe, haabe maabe, Kaabe, samt i
Haan, Staal, Maar, Aare, Skraal, taale, Naade ud
tales aa som i Rm.
Langt a udtales ofte med en Lyd, der ligger mel
lem a og aa; den passeres, naar man fra dyb aM undstilling lidt efter lidt runder Munden til aa, og
ligger da betydeligt nærmere ved aa end ved a.
I det følgende skrives denne Lyd â. Eks.: snärt
(snart), båre (bare), svåre (svare), låle (tale), måle
(male), fåli (farlig), Bå’rn (Barn), Skå’rn (Skarn),
gåler (galer), Våne (Vane), Håne (Hane), hå’ (have),
kå’ (kan), tå’ (tage), â’ (af), frå’ (fra); de 5 sidste har
kun langt â i betonet Form: den maa du hå’, hvor
er du frå’ osv., derimod har de samme Vokal som
*)

**)

Denne er forskellig fra det lange û ved sit Efterslag af 3,
det lange û har snarere et svagt Efterslag af tv: Lu’an
(Laan), lu w ’n (lun).
q er Tegnet for det „bløde“ d, f. Eks. i „M ad“ (Maq).
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i Rm. naar de staar i svag Stilling: har du set ham,
den er fra London osv. Gamle Folk udtaler Ordet
„Vand“ som Vâ’n. I „slaa“ udt. aa som c; man
har altsaa i levende Dansk dette Ord baade i dets
to Yderformer og i Mellemformen: Gadesproget sla’,
Dialekten slå’ og Rm. slaa’.
Langt e udt. i Reglen som Tvelyden i'a*): Sni’a
(Sne), li’a (le), Sti’an (Sten), hi’al (hel), mi’ane (mene),
B i’an (Ben), fi’ad (fed), Gi’ad (Ged), v i’ad (ved, af
„at vide“ ). Foran v og efter r har e Rm.s Udt.:
leve, skrev, blev, greb (grev), Greb (Grev), Greve,
hev (af „at hive), bred, rede, Rede.
K o rt e udt. undtagelsesvis som i i „hedder“ og
„liende“ , „ned“ udt. „n y’ar“ .
Langt ø udt. i Reglen som Tvelyden y'a el. y ’ø**j\
dy’a (dø), Sy’a (Sø), Ty’as (Tøs), Sy’al (Søl), Py’al (Pøl),
ty ’a (tø), M y’a (Mø), M y’an (Møn), sky’aq (skød),
fy’ale (føle), By’ar (Bør, Hjulbør), hy’are (høre).
Foran v og efter r har ø Rm.s Udt.: Løve, Støv,
løbe (løve), døbe (døve), Frø, krøb, prøve, ligeledes
oftest foran q: støde, Møde, Fløde; Tillægsordet
blød—bløde har Rm.s Udtale, men Udsagnsordet
bløde—blødte—blødt udtales med ya.
*)

**)

Dette i i Tvelyden ia er ikke det aim. lange i, idet det
mangler dettes svage Efterslag af -y, det udtales altsaa uden
at Tungen hæves, ikke som i i „n i", men som i i „v id “ .
„St'idn“ (Sten) i Dialekten er altsaa forskelligt fra Rm.s
„Stien“ skønt der i begge Tilfælde er langt i og Stød.
Dette y i Tvelyden ya (yø) er ikke det aim. lange y, idet
det mangler dettes svage Efterslag af -y, det udtales altsaa
uden at Tungen hæves, ikke som y i „n y", men som y i
„nyde". „Sy’a/z" (Søen) i Dialekten er altsaa forskelligt
fra Rm.s „Syn", skønt der i begge Tilfælde er langt y og
Stød.
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o har baade som lang og kort Lyd i Reglen
Rm.s Udtale, altsaa snart o og snart aabent aa.
Foran r faar det ofte en svag iv-Lyd: sto’wr (stor),
gro'wr (gror), glo’wr (glor), Mowr ([uden Stød] Mor),
derimod f. Eks. Kor, Hor, for (at fare), Nord uden
iv-Lyd, „ond“ og „Bonde“ udt. med ii, „ko ld “ hed
der ku’al, „M orgen“ udt. Måren. „Vogn“ udt. med o
(ikke som i Rm. med aabent aa), altsaa Vo’wn.
K ort u, y og i udt. i Reglen — ligesom i Rm. —
med henholdsvis o, ø og e, kun at Undtagelserne
her er færre. Det hedder saaledes: Dosk (Dusk)
Bosk (Busk), loske (luske), klokke (klukke), roste
(ruste), bøgge (bygge), Kølling (Kylling), trelle (trille).
Foran m og mm udtales u som aabent aa: lummer,
Nummer, Tummel, Rum, Skum, dum, Sum, stum, lige
ledes i Ordet „N u l“ . Mærkeligt nok udtales sund,
Sund, Lund, rund, Stund med u og Kyst med y,
skønt Rm. i disse Ord foretrækker den aabne Lyd.
K o rt eller la ngt u foran q udt. y : Pyqe (Pude),
tyqe (tude), Styq (Stud), yq(ud), Klyq^(Klud), Snyqe
(Snude), Hyq (Hud). Derimod „G ud“ og „B ud“ med
u, og ligeledes u efter r og foran dd: Brud, Skrud,
Rude, Kludder, Sludder, Mudder, Pudder(-sukker).
Langt æ udtales hyppigst med en æ-Lyd, der er
noget mere aaben end Rigsmaalets, nærmest som
dettes korte æ i „brænde“ eller „Præst“ . Vi skriver
denne Lyd ä: läse (læse), bläse (blæse), Äre (Ære),
Räven (Ræven), väre (være), gräde (græde). Foran
l, v og b (naar der ikke er foranstaaende r) udt. æ
som i Rm.: Hæl, stjæle, Kæbe, Læbe, Mæle, svæve,
klæbe, hæve; dog Näve (Næve) og Väwer, med kort
ä og uden Stød, (Væver). I „kæle“ og „kælen“ udt.
æ som id.
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Langt y udt. som j w i Bynavnet Kyse (tidligere
skrevet „Kiuse“ ), den eneste Levning i Dialekten af
iu blevet til yw.
TVELYD EN E
Foruden de allerede behandlede dalende Tvelyde:
113, is og yd findes i Dialekten ogsaa en Række sti
gende j - og iv-Tvelyde, nemlig:
1. æj, svarende til Rm.s aj, men udt. med en æLyd, der ligger mellem Rm.s ä i „brænde“ og æ i
„læse“ , nærmest det sidste: jæj (jeg), næj’ (nej), læje
(leje, lege), stæje (stege), mæj (mig), dæj (dig) osv.
2. øj, svarende til Rm.s oj (med aabent aa) men
udtalt med en ø-Lyd, der ligger mellem Rm.s ö i
„D ør“ og ø i „F ø l“ , nærmest det sidste: Støj, Løj
(Løg), høj, Røj (Røg), Møj (Møg).
Med disse to Tvelyde udtales Skriftsprogforbindel
serne eg og øg altid, saaledes at man f. Eks. siger
Bøj (Bøg), øje (at øge), Næj (Neg), Æ j (Eg): und
tages maa dog de tre sjælden brugte Ord: steg, veg,
sveg, der har Rm.s Udtale.
3. aw, svarende til Skriftsprogets Forbindelser
av, af, ab, ag: lawe (lave), Mawe (Mave), tawe (tabe),
Skaw, uden Stød, (Skab), Daw’ (Dag), saw’t (sagt),
Law' (Lag).
4. ow, udtalt med aabent aa, der dog knapt er
saa aabent som i Rm.s tilsvarende Tvelyd i „Skov“
og „O vn“ ; den svarer til Skriftsprogets Forbindelser
ov, of, aab, og, aag, ob: Owe (Ove, Navnet), lowe
(love), Lowt (Loft), Howt (Hofte), rowe (raabe),
owen (aaben), Snow’ (Snog), Tow (Tog), tow ’ (tog),
Low, uden Stød, (Laag), How’ (Hob).
De to sidst anførte Tvelyde er hyppigere i Dialek-
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ten end de tilsvarende Tvelydsforbindelser i Rm.;
ved Ordet „Skovl“ ser man dog et modsat Forhold,
idet det udtales uden Tvelyd som „Skolie“ (med
lukket o og med Stød).
KONSONANTER
1 Brugen af Konsonanter viser Dialekten kun
ringe Afvigelse fra Rm.; r er hyppigere stumt, f.
Eks. væt (været), Katøfler (Kartofler), Gadiner, Baber,
fåli (farlig), vaa, kort, uden Stød (var), føst (først),
Tøst (Tørst), fäsk (fersk), väst (værst). Det aabne
stemte d (q) bruges som i Rm., derimod forekommer
det aabne, stemte g ikke, det erstattes med w eller
udelades: maw'er (mager), jaw’er (jager), Sa ([kort,
uden Stød] Sag), Krae (Krage), Baer (Bager), Kae
(Kage), smae (smage) osv.
ORDENES

KØN

Det er kun meget gamle Folk, der bruger han
og hun om Ting, og endda hos dem træffer man
det sjældent: Stokken, h a n staar i Krogen, Klokken,
h u n er 6, Solen, h u n er ved at gaa ned. Hunden
og Ræven er altid Hankøn, det hedder h a n om
Hanen og h u n om Hoppen, ellers siger man d e n
eller d e t baade om Handyret og Hundyret.
FREM M EDORD
En hel Del Fremmedord har holdt sig i Dialek
ten, efter at de er gaaet ud af Rm. eller blevet sjæld
nere, ikke blot saaledes at de k a n forekomme, men
de bruges jævnlig og foretrækkes i Reglen for et
tilsvarende dansk Ord. Her nævnes nogle af de hyp
pigst brugte med tilføjet Forklaring, hvor der kan
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være Mulighed for Misforstaaelse: abensere (sig)
(forsvinde, absentere), akkurat, altereret, Bardun
(Hovedstol uden Skyklapper), Bonitet (bruges om
Jordkvalitet, men ogsaa f. Eks.: det Tøj er af en
daarlig Bonitet), ekstimere (d. v. s. estimere, anse),
fordægt (mistænkelig, hemmeligt), Geburtsdag, ge
dulgt el. gedølgt (skjult), gerere (sig) (opføre sig
fint: han forstaar at gerere sig), gesvindt, gevaldig
(mest som Biord: han er gevaldig rig), haandtere
el. handtere (at h. et Værktøj el. Redskab, betyder
ogsaa mishandle: han blev slemt håndteret), Kornbos, 2. Stavelse med kort aa uden Stød (klodset
Menneske, som Skældsord: dit store Kombos!) kom
plet, Kondition (Plads, Tjeneste for Tyende), Kulør
(„Farve“ bruges slet ikke, men nok „at farve“ ),
Maner (Maade), Manerer (Væsen), manerlig (orden
lig, rimelig, du maa være lidt manerlig), umanerlig
(Gradsbiord: han er umanerlig rig), minisere (spare,
holde Hus med), molevere (sig) (siges foragteligt om
en, der gaar og driver om, „promenere“ ?) en Mu
sikanter (Spillemand), obsternasig (trodsig, umedgør
lig), olliant („allieret“ ?, siges foragteligt om to, der
staar i et meget fortroligt Forhold til hinanden: det
er dog svært, saa de to er olliante), Plasér, Present,
probere, Rason (langt o med Stød) (Fornuft: nu maa
du tage mod Rason), regederlig (rigtig, i Orden),
Remedie (Genstand, Tingest: det er en løjerlig Re
medie), retirere (foruden Rm.s Betydning ogsaa at
„klare sig“ , navnlig i Beruselse: det var ikke værre,
end at han kunde retirere sig selv), Salon, langt o
med Stød, (Dansesal), skamfere (handle ilde med el.
ødelægge Mennesker og Dyr), Spektakler (Utuskestreger), en Spekulanter (en Spøgefugl, Gavtyv),
2
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spekulere, spendabel (rundhaandet), spolere (som
„skamfere“ , men kun om livløse Ting), traktere (for
uden Rm.s Betydning tillige „at behandle en haardt“ :
han blev slemt trakteret).

G L O S E R *)

Aaringer

(kun Flertal) — Aar. Høsten har været daarlig i de
sidste Aaringer.
a f (langt a, uden Stød) — svarer til „a f“ soin „nede“ til „ned“ ;
„fra “ bruges paa samme Maade.
akavet — pludselig, forkert, løjerlig. Han kom saa akavet af
Sted, han tager saa akavet paa det.
al*stirlens — nu og da. Han kommer her alstillens.
angbrystet — trangbrystet, stakaandet.
Ange — Aande, at aande.
anvorttg — alvorlig.
Arpe — Skæl paa Hovedbunden.
Bagred, -et — Bagkrop af Faar el. Kreatur.
baltre — tumle sig i Halm, Sne osv., bruges mest om Børn, der
ligger og tumler mellem Dynerne i Sengen.
Bank (over Bank) — gennemsnitlig. Ænderne vejede 6 Pd. o. B.
bemøjet — snavset.
Ben — Fod (d. O. bruges ikke). Han fryser paa Benene; barbenet.
Beskeh (langt e, m. St.) — Besked.
Bi'er, -et (een Stavelse) — Bjerg (kun i Stednavnet Menstrup Bi’er).
binde — strikke (om Hosestrikning).
Blødning — en kortvarig Regn.
Bod — et i det fri paa Træstolper anbragt Stænge (s. d. O.) til
utærsket Havre. „Havrebod“ .
Bomsko'le — Jordstykke i Skoven m. Træplanter til Udplantning.
Bonde — Gaardmand (Fæster el. Ejer), kendes ikke i Rm.s mere
omfattende Betydning, bruges altsaa f. Eks. som Modsætning
til „Husmand“ .
*)

Hvor intet Kendeord er tilføjet, er Navneordet Fælleskøn.
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bort —

paa Besøg, til Selskab. Vi skal bort i Aften — Vi skal
ud i Aften.
Braade (lukket d) — 9 Neg af plejltærsket Rug- el. Hvedestraa.
-) Hovedløse, opadtil tykkere og mejseldannede Søm, der
slaas i Hestens Sko, naar Føret er glat.
Brage (langt a, u. St.) — et ca. P/a in langt Redskab med 3 paa
Kant staaende skarpe Brædder i Underdelen og 2 i Overdelen,
der ved et Haandtag kan løftes og sænkes, saa de 2 Brædder
trykkes ned i Mellemrummene mellem de 3 som Bladene paa
en Lommekniv; bruges ved Hørbrydning.
Bringkobbel, et Par — to Jernkæder, der forbinder Vognstangens
forreste Ende med en Ring foran i Seletøjet.
bryde (Hør) — 9 arbejde med Bragen (s. d. O.). En Dusk af
de over Ilden (i en Grav op til Grøftevolden) tørrede Hør
stængler holdes mellem Bragens to Dele, og ved kraftige
Nedslag knækkes Stænglerne, og Skallerne løsnes.
-) bryde Møg paa — læsse Gødning paa Vognen.
Bulk (eller Miste) — fremkommer, hvor Harven ved Uagtsomhed
ikke naar ind til det harvede fra forrige Omgang, saa at en
Strimmel Jord forbliver uharvet.
bælle (sig) — drikke uden Maadehold for at slukke Tørsten.
bøde — lappe Tøj. „Bødeklud“ . „Bødekone“ (som mod Veder
lag lapper Tøj for en eller flere Tjenestekarle).
bøvet — tyk (foragteligt, kun om Kvinder).
dom — dem.
dølhcer'det (el. dølhcerg'et) — haard (i Sind), upaavirkelig (han
er saa dølhær’et, at han hverken er til at hugge eller stikke i).
døile — med Øjnene at tæmme et galt Dyr, navnlig en Hund.
(hypnotisere).
døre (langt, u. St.) — deres.
døv — den, der helt mangler Høresansen; Ordet kan ikke bruges
om den, der hører daarligt, han er tunghørig (s. d. O.)
ekse — behandle en kraftigt og haardt (kommandere ham, herse
med ham, „ordne ham“ ). Eks. Jeg skal ekse dig.
ekstlmere — estimere, det mest brugte Ord for „agte“ , „regne“
en for noget
Emter (kun Flert.) — de grove Avner, der falder fra ved Tærsk
ningen, almindelige Avner fremkommer, naar Kornet ka*stes
(s. d. O.)
2’
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eni’øn (end en) — en til. Jeg kan spise eni’an Pære, eni’at Æble.
ennes (u. St.) — ellers. Han plejer ennes ikke at drikke for meget.
fare — føde (om Soen). Den skal fare, den er i Far.
Fejl — pænt Udtryk for „Løgn“ . („Løgn“ betragtes som et
Bandeord).
føle. Den er saa blød at finde paa; „at finde Høns" —
føle efter, om Hønen har Æg i Æggelederen.
fisle (for en) — indsmigre sig, „fedte*.
fjoltet — fedtet.
Flaat (flu’at) — Blodmidde (kaldes ogsaa, men sjældnere Fla t),
flenskal’let (udtalt flian- eller mindre hyppigt flæjn-) — haarløs
paa Issen.
Flæg — flade Siv.
forsandt — sindig, paalidelig. Han er (eller taler) saa forsandt.
fortaw't (— tabt) — forknyt, bedrøvet.
fose (fodse) — sparke (s. d. O.), bruges kun om Mennesker.
fremsaw't ( = sagt) — aabenmundet, frim odig i Tale.
fuldet — Bøjningsform af „falde* (falde—faldt—fuldet).
fus (med o) — >) kort for Hovedet. Han er saa fus.
-) Udraab til et Dyr for at faa det til at løfte Foden, f. Eks.
til Koen, naar den træder paa Tøjret.
gedulgt (el. gedølgt) — skjult, hemmeligt (paa mistænkelig
Maade). Han var saa gedulgt, det skete saa g.
Gejst — Spøgelse.
Gib'bernak'ker — en Snaps.
Gildes, et — Gilde, best. Form Gildset.
gile — rokke (Agestolen, Plankeværket, Knivsbladet giler).
Gimmerlam, et — Hunlam.
gimpe — gynge, „en Gimpe*.
God Morgen — siges med Betoning paa førsle Ord, naar
man i Morgentimerne tager Afsked efter et Selskab.
Govi (el. Gaal) — Gavl.
govie — falde hovedkulds; „govie over Ende*.
Gnidder — Æ g eller Yngel af Lus.
Grebning — Gulvet i Kostalden el. Hestestalden, der hvor Gød
ningen falder.
Græsskurk — Horkarl.
Grønjord — Græsjord, der staar med Græs paa 2. el. 3. Aar.
gøre — det pæne Udtryk for „at have Afføring*.

finde —

Sydvestsjællandsk Dialekt.
Haande*

21

et — Redskab til Brug i Haanden (Eks.: Hammer, Rive,
Ildtang osv.)
Haardknude - dobbelt Knude, vanskelig at løse.
Haarsti —- Skilning i Haaret.
Hanebjælke — den Bjælke, der i ointr. Mandshøjde fra Rygnin
gen forbinder to Sparer (s. d. O.)
harke — at rømme sig kraftigt for at faa Slim op af Halsen.
Haw'r (kun Flertal) — lange Vognfjæle af Brædder eller Lægter
med Mellemrum, bruges paa Høstvogne; best. Form Haw’ane,
„et Par Haw’r “ .
Hegle — et fladt Træstykke med Jernspidser til Udredning af
Hørtotterne efter Behandlingen ved Skætten (s. d. O.)
heller — eller. Han kan hverken staa heller gaa.
helme — opgive, holde op. Han helmer ikke, før han faar det.
herse — pine, overanstrenge. Han herser med Hestene.
hidsig — begærlig, ivrig. Han var saa hidsig paa at komme af Sted.
higen — begærlig. Drengen er saa higen efter de Æbler.
Himstregims (Tryk paa sidste Stavelse) — spøgende Udtryk for
en løjerlig eller ubestemmelig Tingest. Talemaade: en H im 
stregims til en Vejrmølle.
hisse — hejse.
Hiventorn — vild Rosenbusk.
Ho'g (langt, in. St.) — Hug i Betydning af Prygl (ellers udtales
Ordet som i Rm.)
holde a f — som Rm. og desuden kærtegne* „karessere“ ; bruges
om en Mand, der seksuelt optaget kærtegner en Kvinde.
Han sad og holdt af hende.
holde fra sig eller a f sig — at dreje henholdsvis til højre eller
venstre med Hestespand for Plov, Harve og Tromle.
Hornbækker — Kørepisk med „Fiskeben“ i Skaftet og Snærten
fastbundet til dette i en Knude.
Hosføl, et — Hunføl.
Hovedstol — det Stykke Seletøj, som Hesten har paa Hovedet,
og hvori Bidslet er fastgjort.
hoven — ophovnet.
hovte — aftage, høre op (kun om Vejret). Nu hovter det = . nu
er Regnen snart forbi.
hue — tækkes. Det huer mig ikke rigtig.
humme (sig) — flytte (sig).
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Hundeunge — Hundehvalp (Ordet „H valp“ bruges ikke).
huse (hugse) — huske.
Hybenkrad'ser — Snaps (Hippokrates?)
hæge (sig) — pynte eller ordne sig lidt. Du kommer til at

hæge
dig lidt, til de fremmede kommer; „at holde Hæg“ over
noget — passe godt paa det.
Hætgolænder (o: Helgolænder) — Kvindehat til Brug i Mark og
Have, syet af Sirts, der spændes over bøjede Vidjer eller
„Fiskeben“ .
igen' — imod. Han stod og tog igen ham, da han sprang ned.
Iling — Byge.
iste'let (langt e) — opstadset, smagløst og overdrevent fint klædt.
Jev'er, et — Yver.
jordslaaet — plettet, saaledes som Linned og Dækketøj kan blive
ved at ligge til Tørring paa Græsjord.
jordspring'e —- at springe paa en Hest uden Hjælp og uden
Stigbøjle.
Jynde, et — Hynde (paa en Bænk eller Stol).
Jævl, et — Sludder. Det er noget værre Jævl, du kommer med.
jævne — ved Siden af. Du kan sætte dig jævne mig.
kaalhøj (kort aa) — stor paa det, kæphøj.
Kajmand — den midterste af de ni Kegler i Opstilling, Kongen.
Kalveost — sammenpresset, hakket Spædekalvekød.
Kammers, et — Kammer.
kanøf'le — nøfle.
kæste (langt a u. St.) — med en Træskuffe at kaste Kornet fra
den ene Ende af Loen til den anden, saa at Avnerne (paa
Grund af deres forholdsvise Lethed) falder fra paa Halvvejen;
„kaste“ i aim. Betydning har Rm.s Udtale.
Kaslrolle — Kasserolle.
Kalteunge — Kattekilling (Ordet „K illin g “ bruges ikke).
kavte — baske med Armene.
kejse — tildele. Han fik tilkejset, hvad han havde til Gode og
lidt til.
Kende, et — Billede, der af et Barn bruges som Bogmærke.
Klanke — Løkke (paa et Baand, et Reb, et Tøjr).
Klaptræer (kun Flertal) — to flade Træstykker, sammenbundet
med Reb, Koens Hovedtøj, naar den staar i Tøjr.
Klever — Kløver.
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Klumper — Boller i Suppe eller i Mælk, „Klumpemælk“ .
Klykke — Krykke.
kløjs — kvæles ved Synkning. Han var lige ved at kløjs i det.
Knapost — lille, flad halvkugleformet, krydret Ost.
knevle (Hør) — Hørrens runde Kapsler rives af Stænglerne ved,
at disse trækkes gennem en stor Trækam, der er fastgjort i
Væggen.
knuske — at knuse liaarde Ting, f. Eks. Kandis, mellem Tænderne
(Sammendragning af knuse og gnaske).
Kombos, en el. et (Tryk paa 2. Stavelse) — Klods (Skældsord).
Kondition — Plads, Tjeneste for Tyende.
Korn — Byg.
krane — knejse (stolt og indbildsk).
Kuld — i) Kulde. Sikken en Kuld det er!
-) Forkølelse. Jeg har faaet Kuld — jeg er blevet forkølet.
Kule — foragteligt Udtryk om en gammel Hest.
Åjwse — Bynavnet Kyse (gammel Stavemaade Kiuse).
Kævle, et — Slykke af tyk Træstamme uden Grene.
Langhalm — lavet af Braader (s. d. O.), til Straatag.
lave — reparere. Den er gaaet i Stykker, nu skal jeg lave den.
liggegal — rugelysten. Hønen er liggegal.
ledt (langt e, u. St.) — ligget.
Long el. Lung (udt. med aa) — Mose med Lyng. Stednavne
„Longen“ , „Longemosen“ .
Lot, et — cylinderformet Træslykke til at slaa Kegler med.
lyske — befri sig fra Utøj ved at pille det væk med Fingrene.
Læde — Laage.
læmme — at føde (om Faaret).
Lægn, et — Øgenavn.
Lødeko — en Ko, der er med Kalv.
løse Bukser — at have Afføring (bruges kun om Mænd og som
pænt Udtryk).
mange — megen. Kornet har taget Skade af den mange Regn.
Ma'ren — et Fabeldyr (nærmest en Maar), som kravler over
Brystet paa den sovende og faar ham til at vaagne i Uhygge
stemning, „M areridt“ . „Maren“ rider Hesten om Natten og
bringer dens Mankehaar i Urede.
Mejerede, et — en Le med Skaft, paa hvilket der sidder lange
Trækroge, der lægger Kornet i „Skaar“ (s. d. O.)
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(u. St.) — Solen mejner, det mejner = Solen smelter
det øverste tynde Jordlag, medens Jorden neden under og i
Skyggen forbliver haard af Frosten. Eks.: Saa længe Mej
ningen varer, er Vejret godt nok; ellers er det koldt.
minlsere — spare paa, holde Hus med, slaa af paa Fordringerne.
Du kommer til at minisere bedre med det, hvis det skal slaa til.
Miste — Bulk (se d. O.)
mullen — muggen. Brødet er mullent.
Myggegilder — en skarp Lommekniv (spøgende Udtryk, bruges
ogsaa ironisk om en Kniv, der er meget sløv i Æggen).
møler (langt ø) — bruges om den Smertefornemmelse, der kom
mer i Fingrene ved pludselig Overgang fra Kulde til Varme.
Mine Fingre møler.
naag (langt aa, lukket g) — nok, tilstrækkeligt. Nu har jeg faaet
naag. I anden Betydning har „n o k“ Rm.s Udtale: Det ved
jeg nok.
nege op — rive Skaarene sammen i Neg.
nejte (u. St.) - nægte.
nippert — net, fiks (kun om Menneskers Gang og kun som B i
ord). Hun gaar saa nippert (el. neppert).
nive — knibe (een i Armen eller Kinden).
nybæ'ret — siges baade om Koen og om dens Mælk, naar den
nylig har kælvet.
Nænne, et — Anlæg, Begavelse. Han har et godt Nænne.
nær (langt æ) — naar (som spørgende Biord). Hvornær kom
mer han.
Nøk, et - - et fortsat lille Arbejde. Vi tager et lille Nøk endnu.
olliant — fortrolig, „gode Venner“ . Siges foragteligt om to, der
holder sig meget sammen og ikke giver sig af med andre.
opdaget — kvik, begavet. Han er en opdaget Knægt.
Ore, et (bruges kun med efterhængt Kendeord) — smaa Rester
af Straa el. Hakkelse som Koen el. Hesten har levnet i Kryb
ben, og som den ikke vil æde, fordi der ikke er mere Kerne
i det, og det tillige er gjort vaadt af Spyt og Savl.
oret (el. ovret) — siges om Brødet el. Melet, naar det har staaet
for længe og har faaet en muggen el. syrlig Smag.
Os (m. St.) — den Saft, der findes mellem Barken og Veddet om
Foraaret, naar Væksten begynder.
perke — overanstrenge. Han perker Hesten. Hans Jord er ud-
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perket (naar der høstes Gang paa Gang, uden at Gødning
tilføres).
pille — i) plukke (d. O. kendes ikke), pille Blomster, Jordbær
osv., pille Æbler ned, „pille Gæs" (plukke Fjerene af).
-’) Pille — en lille Smule. Giv Hønsene en Pille Korn.
prege — siges om Børn, der med Fingerspidsen stryger Smør
ret eller Fedtet af Brødet. Du maa ikke sidde og prege i
Smørret.
Pundetærsker — en Mand, der tærsker med Plejl paa Akkord
(han lønnes med en forholdsvis Del af det tærskede Korn).
Paamælk — Mælk af en Ko, der nylig har kælvet.
Pakter (kun Flert.) — de Træstænger, der danner Stænget (s. d.
O.), kan ogsaa bruges om lign. Stænger til andet Brug.
Paso'n (langt o m. St.) — Fornuft. Nu maa du tage mod Rason.
Det er der ingen Rason i.
regederlig (Tryk paa næstsidste Stavelse) — rigtig, i Orden. Det
er gaaet regederlig til. Han fik sig en regederlig Dragt Prygl.
retirere (sig) — klare sig, mest om fulde Folk. Han kunde
daarlig nok retirere sig selv.
Pimpe — ophovnet Stribe paa Hestens eller Koens Hud efter Slag
med en Pisk.
Pingorm — kredsformet Hududslet („læse for Ringorm“ ).
rinke op — sammenringle et Reb el. et Tøjr.
Poe — Skorpe paa et Saar.
Pumpe — i) Hale (kan ikke betyde Bagdel).
2) de lange Rækker af Korn, der fremkommer ved Sammen
rivningen efter at Negene er kørt i Hus.
rumpegal — siges om en Hest, der har den Vane at ville fange
Tømmen med Halen.
Pun'dtenom (en el. et) — en hel Skive Brød.
ruske (Hør) — rykke, Hørren „ruskes“ op med Rod, maa ikke
hugges med Le, hvorved en Del af Stænglen vilde gaa til
Spilde.
rælig (langt, u. St.) — ræddelig, rædsom.
Pød'ost — Myseost.
røjle (røgle) — at stille op, mest om Tørv, der stilles (røjles) op
i Stabler paa Mosen, „Tørverøjler“ . Man kan ogsaa sige:
Han røjlede sig op (foragteligt).
Pøren — Lysken.
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Seje — Sene. Der er Sejer i Kødet.
senne (med en) — give ham Medhold, snakke ham efter Munden.
Si'dde (udt. som Rim paa Vidde) — et lavt, fugtigt Stykke af
den dyrkede Jord.

Sidestykke, et — en (et) halv Rundtenom (s. d. O.)
Sikar, et — Mælkebøtte, det flade Trækar, hvori Mælken sies op.
sinde (sig) — besinde (sig).
Skaar (kort aa, u. St.) — i) Kornet, som det lægges ved Mejningen.
-) det Stykke af Ageren, som afmejes ved et enkelt Hug.
Han tager en bred Skaar.
skejte — gaa klodset, dinglende.- .*
\ •
1Skilderi, et — Fællesbetegnelse for alle Vægbilleder.
Skower (u. St., kun Flert.) — det svedne Lag af Mælkemad ell.
Sovs, der kan sætte sig indvendig paa Gryden.
Skættetræ, et — et Stykke Træ, dannet som en stor Kniv, bruges
til at slaa Skallerne fra Hørtrævlerne efter Brydningen (at
Skætte). Det opretstaaende Bræt, som Hørtotten da holdes
ind over, kaldes Skætten.
Siod' (m. aabent d) — det løse Korn paa Marken efter at Negene
er kørt i Hus (s. „Rumpe“ ).
Slump — Sæk med Korn, helt eller til Dels fyldt.
slune — kvæles. Barnet var ved at shine i Dynerne. Ordet kan
ikke bruges indvirkende.
siuske (af) — luske slukøret bort.
slæ't (langt æ, m. St.) — slet, i Forbindelsen siet ikke.
Sniaared'sel — pligtig Naturalydelse til Præst eller Degn.
smaatæ'rende — er den, der spiser lidet.
sned — bruges kun i „paa Sned“ — paa skraa.
sneje — snige.
Sopken (langt aa, m. St.) — Snaps.
Spare (Flert. Sparer) — de i de øverste Ender sammenstødende
Skraabjælker, der bærer Tagets Lægter.
sparke — sparke fremad, kan altsaa ikke bruges om en Hest ell.
Ko, der slaar ud med et af Bagbenene. Det hedder: Han
blev slaaet af en Hest.
spege — at bringe i Urede (om Garn).
sprank — sprang.
sprække — møle (s. d. O.)
Stele (langt e) — famle. Sikken du staar og steler med det.

Sydvestsjællandsk Dialekt.
strabesere —

anstrenge (sig el. andre).

27

Det var meget strabese-

rende.

Stribbe — Vandøse af Træ.
stritte — kaste. Han stritter med Sten.
Stænge, et — et Slags Loft over Stalden,

af uliøvlede Træstæn
ger, der lægges med ca. !/a In Mellemrum. Tværs over
Stængerne lægges et Lag Halm af Braader (s. d. 0 .) førend
Stænget fyldes med Hø eller Korn.
Sul — Flæsk.
Svinge — Gynge, en Svinge, at svinge.
Svoger — Svigersøn. Sammensætning med „Sviger-“ bruges ikke.
Det hedder min Brorkone, min Konebror, Konefar, Sønnekone.
For Hustruens Svigerforældre har man intet Ord.
Støttekæp — Spadserestok.
Syltemælk — Tykmælk, som Vallen er siet fra.
sysle — at bringe alt i Udhusene i Orden for Natten, fodre og
vande Kreaturerne osv.
tage a f — fotografere. Vi var hos Fotografen og blive taget af.
tidig — oplagt til at spise, lidt mindre end „sulten“ . Kom kun
med Maden, nu er jeg godt tidig.
Tjeneste — Militærtjeneste, Værnepligt. Han skal i Tjenesten til
Foraaret.
To, et — Uld, Haar, bruges kun i Talemaaden: De sloges saa
Toet røg af dem.
f
Trave — 20 Neg.
Travehob — de lange Hobe, hvori Negene opstilles paa Marken.
tresak'ke — herse med, overanstrenge, mishandle. Han tresakker
de stakkels Heste.
trøde — træde.
tunghørig — døv (s. d. O.)
Tusk — komme i Lag med, kommer i Affære med Folk, som
man helst skulde undgaa. Du skulde da nødig komme i
Tusk med det Rak.
Tveje — Krogen, der dannes ved to sammenstødende Grene.
Tvivl — Formodning. Der er stærkt Tvivl om, at han har gjort
det, d. v. s. man tror, at han har gjort det.
Tænd — Tand.
Tøjer (kun Flert.) — de løse pølseformede Uldtotter, der frem
kommer ved Kartningen.
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Tøjrslag —

det Græsstykke, som Kreaturerne kan naa over, naar
de staar i Tøjr.
u-dru (el. udrøj) — noget, der ingen Forslag er i. Kagen er me
get udru (udrøj), „d rø j“ kan bruges uden Forstavelsen u,
„d ru “ derimod ikke.
uesløs — tankeløs, vild, uforsigtig.
usaatles — uenig. De er nok blevet usaattes.
utidig — ondskabsfuld, uartig i Ord el. Handling.
utonig (Tryk paa 2. Stavelse) — uartig i Ord.
valke — J) vaske nystrikket Uldtøj for at blødgøre det, Valke
bræt = Vaskebræt.
-) gnide eller rulle et Barns Hænder mellem sine for at
varme dem.
vind = skæv, vindrygget, vindnæset osv.
visnæset — næsvis.
vos — os
vovere, vovest — daarligere— daarligst (1. Grad mangler).
vrosse — fraadse, rutte med noget. Sikke du vrosser med det.
Væg — Kile af Jern til Brug ved Kløvning af stort Brænde.
være for sig selv — have Afføring.
ølle op — oprulle et Nøgle Garn eller et Stykke strikket Uldtøj.
ørekørt — fortumlet ved Støj eller megen Forstyrrelse.

FRA DE SMAA TEGLVÆ RKER
Af

Johs. T. Christensen.
SUypladen paa Valdemar den stores Grav i Ring
's sted bærer en Indskrift, som nævner blandt
hans store Bedrifter, at han kristnede Ryg
boerne og byggede et Murstenstaarn paa Sprogø og
Valdemarsmuren ved Dannevirke. Ogsaa Saxo be
rømmer det ny, Valdemar førte til Norden, da han
anvendte brændte Sten til Styrkelse af Fædrelandets
Værn og gav det ældgamle Haandværk Indpas i Riget.
Aartusinder før vor Tidsregning brændte man
Lersten i Ægypten, hvis Pyramider fører storslaaet
Mindetale herom, og lige saa gamle er Kileindskrif
terne paa Babylons og Ninives brændte Lertavler
og Murværk, men først i Valdemarstiden indlededes
i Norden en Munkestenstidsalder, som har efterladt
sig saa mange smukke Spor i Aliddelalderens Kirke
bygning, først i Ringsted, Sorø og Kalundborg.
De Kirker, der ved Kristendommens Indførelse
rejstes, var som Regel bygget af Træ, men til Kirke
bygning begyndte man snart at bruge andet Materiale,
Granit, Fraadsten og Kalksten, som fandtes her i
Landet, og endvidere — særlig i Jylland — de bløde

B
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Tufsten fra Rinbjergene, men nu tog Teglstenen
Førstepladsen ved Opførelsen af Kirker og Borge.
Menigmand holdt sig dog fremdeles i hen imod
700 Aar til simplere Bygningsmateriale. Bondens
Stue, Stald og Lade var langt op i Tiden opført af
æltet Ler, klinet ind mellem Træfletværk, eller i en
lidt nyere Tid mellem Træbindingsværk. Det var
med Husly som med Føde, Klæder og Brændsel, at
Landet skulde yde, hvad Landets Børn skulde nyde.
Paa Marken voksede det velsignede Brødkorn.
Agre, Overdrev og Skovbund gav Svineføde og der
ved Sul til Brødet. De nærede ogsaa Køerne, som
gav Mælk til Byggrynsgrøden og til Fløde, Smør og
Ost. Ved den lune Husgavl stod Bistaderne, hvis
Beboere summede ud og samlede Sødmen fra Mar
kernes og de talrige Grøfters Blomsterflor til Hon
ning, som gjorde ud for Sukker. I Overdrevenes
spæde Grønsvær nippede Faarene ved Sommer- og
Vintertide, medens Ulden groede paa deres runde
Kroppe. Den var til hjemmelavede Vadmelsklæder,
syet af omvandrende Skrædere. Hør og Hamp groede
efter Bondens Udsæd frem for at blive forarbejdet
til Lærredstøj, Dækkener og Hyssingreb. I Mose og
Skov hentedes Næring til Arneilden.
I Skoven
kunde hugges en Pind til en Vognstjært, de nødven
dige Kragetræer til Straatagenes Rygning, Gavntræ,
som i Vinteraftenerne kunde omdannes til Økse- og
Skovleskafter, Plejlstøj, Slaaskafter, River, Rivetæn
der osv. Skoven gav ogsaa Bygningstømmer, som
Marken gav Granit til Grunden og Ler til at kline
mellem Stolper og Løsholter, saa Bondegaarden ved
Bondeflid kunde fornyes uden større Pengeydelse.
Af Leret kunde man ogsaa tilvirke Lerkar og brænde
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dem i egne Ovne ved hjemligt Brændsel. Kun Jer
net og Saltet manglede. Ellers havde man runde
ligt af alt, hvad der hører til Legemets Næring og
Nødtørft. Hele Luthers Ønskeseddel til den 4. Bøn
kunde blive opfyldt ved flittigt Arbejde med Pro
dukter fra Mark og Mose, Hav og Skov.
I mange Aarhundreder, efter at Teglstenen havde
vundet Indpas her i Landet, holdt Almuen sig til de
gamle Byggemaader: Tømret, Leret, Fletværket og,
naar det skulde være særlig fint, raa Lersten, og
det var først i det 19. Aarhundrede, i hvert Fald paa
disse Egne, at brændte Sten til Bygning af Bøndergaarde og -huse blev almindelige.
Man havde dog i nogle jyske Egne opført Bøndergaarde af hjemmebrændte Sten, som var forarbej
dede paa den Maade, at man efter at have fundet
Ler gravede et firkantet Hul ind i en Skrænt, mu
rede de tre Jordsider op med raa Mursten og stop
pede Sand ned i Aabningerne bag dem. Den aabne
Forside blev, efter at de raa Sten var indsatte, muret
til med en dobbelt Mur, i hvilken der var et Fyr
sted. Foran dette blev undertiden af Stænger og
Græstørv indrettet en beskeden Lejlighed til Tegl
brænderen og hans Kone, som skulde holde Natte
vagt de 9 — 11 Nætter, Brændingen varede. Her
samledes de tre sidste Aftener Byens Folk, unge og
gamle, Mænd og Kvinder, for at forkorte Tiden for
Teglbrænderfolkene. Dette kaldte man Teglovnssjov,
og Tiden gik med at synge Viser og fortælle Histo
rier. J. Jakobsen, der har været med til disse Afte
ner, har paa Jysk under Titlen „Tæjelownssjow“ ud
givet en Samling Optegnelser herfra, der i adskilligt
minder om St. St. Blichers „E Bindstouw“ .
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Rygtet med tilsatte Vittigheder løb hurtigt rundt
i Omegnen, hvis Stenene brændte sammen og blev
ødelagte. Men den utrættelige Flid, mange jyske Bøn
der udviste ved selv at ælte Leret, selv at brænde
Stenene og tildels selv at bygge deres Hjem uden at
gøre Gæld, er beundringsværdig.
Der er ogsaa adskillige Steder paa Sjælland ble
ven foretaget saadanne saakaldte Fribrændinger,
men de har aldrig været ret almindelige. Her blev
sjældent opført Bygninger paa Landet af andet end
det gammelkendte Materiale.
En Undtagelse danner dog Frederik d. 4.s Rytter
distriktsskoler, som i et Antal af 20 opførtes paa
Antvorskov Ryttergods i 1720erne. Til hver Skole
skulde efter Overslaget bruges 24000 FlensborgerMursten til Ydermurene, 5000 do. til Skorsten og
Bagerovn, 5000 Flensborg-Tagsten, foruden 10000
raa Sten til Skillemure. Flensborg-Stenene kostede
3 Mark 8 . Skilling pr. 100, de raa Sten 1 Rigsdaler
pr. 1000.
Endvidere skulde der bruges 3000 brændte Mur
sten til Gulv til en Pris af 3 Mark 8 Skilling pr. 100,
men der staar intet om, at disse skulde være Flens
borgsten. Maaske har det været en lille Indrømmelse
til Hjemmeindustrien, som jo ellers ikke for Bonde
landets Vedkommende endnu havde faaet den Be
tydning, at den kunde udkonkurrere de gamle Tegl
værker ved Broager og langs Flensborg Fjord, der
gennem Tiderne havde forsynet Købstæder og Herregaarde med brændte Sten.
Ved Begyndelsen af det 19. Aarhundrede var der
dog over 900 smaa Teglværker i hele Danmark, for
en meget stor Del paa Bøndergaardes Marker og i
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Nærheden af Skove, men en Produktion af
M ill.
Sten aarligt paa et Værk var den Gang en Sjælden
hed. Det var de smaa Teglværkers Tid. De havde
et Opsving ved Midten af Aarhundredet, da brændte
Mursten blev Landsbyens almindelige Bygningsma
teriale, ligesom Dræning med brændte Rør blev
almindelig, og de opslugtes i Begyndelsen af det
20. Aarhundrede af større og mere moderne Fabriks
foretagender, saaledes at der i 1912 kun fandtes ca.
80 Smaateglværker i hele Landet med en beskeden
Produktion, medens ca. 370 Maskinteglværker havde
overtaget den langt overvejende Del af Aarsafsætningen, der da var ca. 500 M ill. Mursten, 10 M ill.
Tagsten og 15 M ill. Drænrør.
De faa gamle Teglbrændere, man endnu træffer,
hævder, at det var Verdenskrigen med dens forvir
rede Arbejdsforhold, der gjorde Konkurrencen for
haard. Havde de overlevet den, kunde de mindre
Teglværker med Fordel have fortsat. Og Paastanden har maaske noget paa sig. Der er i hvert Fald
hist og her Overvejelser om en Genopvækkelse af
den gamle Landboindustri, afpasset efter den nye
Tids Forhold.
Men saa godt som alle Smaateglværker fra for
rige Aarhundrede er nu jævnede med Jorden, deres
Spor saa godt som udslettede. Tiden er inde til at
fæstne dem en varig Plads i vort Lands Udviklings
historie og ved en Beskrivelse af nogle Virksom
heder at kaste Strejflys tilbage over en sluttet Ud
vikling. Det gøres bedst, medens endnu enkelte af
den gamle Virksomheds Udøvere gaar iblandt os og
kan fremdrage Minder fra den Tid, da Ilden flam
mede i Ovnene, da man ved Hestekraft æltede Leret
3
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i de store Trosser, da flittige Hænder var i Virksom
hed med at stryge Sten, skære Kanter af, røjle,
trille ind og trille ud, og da Bønderkøretøjerne, som
endnu ikke var fortrængte af Lastbilerne, tit i Skare
vis kom til Teglværkerne for at hente Sten til at
forny de gamle lerklinede Boliger og Rør til at suge
Jordens Surhed bort, at Markerne maatte bære rigere
Grøde.
Denne Omtale vil hovedsagelig knytte sig til de
Teglværker, som laa i et ca. 4 km bredt Terræn,
gennem hvilket Hovedlandevejen fører fra Slagelse
til Næstved.
Vi begynder i det bakkede Landskab mellem
Rosted og Sørbymagle. I en Lavning mellem Ler
bakker, der begrænser den østre Side af Engene
langs Lindes Aa, og nogle Hundrede Meter Syd for
Landevejen laa det lille Sørbymagle Teglværk, som
i 1840erne opførtes af Gdr. Niels Povlsen, Gaardens
nuværende Ejer er Rasmus Jensen. Teglværket, der
aldrig kom til at spille nogen større Rolle, havde
kun en kort Levetid under skiftende Ejere. Det nedlagdes allerede i 60erne.
I Sørbymagle By fører en Vej fra Landevejen
mod Kirkerup. Tæt Syd for denne Vej og noget
nærmere Kirkerup end Sørbymagle laa Pibeholm
Teglværk. Omkring dets Grund breder sig nu Bondegaarden Pibeholms flade Marker, der bærer tyde
lige Spor af de mange Tusinde Læs Ler, de har
maattet afgive. Dette Teglværk, som maa have en
udførligere Omtale, blev først nedlagt under Verdens
krigen.
1 den nordlige Udkant af den store Lavslette
mellem Byerne Gimlinge, Vemmeløse, Tingjellinge
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og Lystagertorp*) og ca. 1 km Vest for Landevéjen
laa Kathrineholm Teglværk. Det opførtes 1854 af
Godsejer Eckardt, Kathrineholm, og nedlagdes om
kring ved Aar 1900 af den daværende Godsejer
Eckardt. Her findes endnu nogle sammenfaldne Re
ster af den gamle Ovn, nærmest mindende om en
lille naturlig Jordhøj ved Enden af den gamle Vej
langs Pibergrøften til Værket, der laa tæt ved Vand
løbet. Fra Forhøjningens Top ser man ud over den
store Flade, som i fordums Dage hyppigt omdannedes
til Sø, men nu bestaar af store Herregaardsfolde og
Smaamarker med mange mindre Landbohjem. Tegl
værkspladsen med et lille Hus og nogle store vand
rige Lergrave er for kort Tid siden købt af Land
mand Thorvald Buchwald og lagt til Kastagergaard
i Gimlinge.
Naar man i Lystagertorp drejede af fra SlagelseNæstvedvejen og fulgte Sorø Landevej til Haldager
lille, kom man til H aldager Teglværk, som oprette
des ca. 1830 af Gdr. Hans Jensen. Den næste Ejer
var Gdr. Jørgen Madsen, der som Mormon i 50erne
rejste til Amerika, efterladende Teglværket til sin
Svigersøn Søren Pedersen, som med skiftende For
pagtere udnyttede det saa flittigt, at det tilsidst var
vanskeligt at finde brugeligt Ler paa Gaardens Mark.
Sognefoged Hans Petersen, Haldagerlille, forpagtede
det da et Par Aar og købte det ved Verdenskrigens
Udbrud, hvorefter han med Ler fra sin egen tilgræn
sende Mark og i noget moderniseret Form fortsatte
Produktionen. De sidste Sten blev brændt i 1918
og brugt til Opførelsen af Fuglebjerg Alderdomshjem.
I Førslev Sogn, et kort Stykke Nord for Lande*)

Kultiveringen af dette Omraade er skildret i Aarbogen 1925.
3*
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vejen ved Gaarden Pedersminde, laa Pedersminde
Teglværk. Det opførtes ca. 1840 og blev af forskel
lige Forpagtere drevet som en efter Datidens For
hold ret stor Virksomhed, til det i 1895 nedlagdes
af Forpagter Th. Neergaard.
Det Bælte, hvori disse Teglværker laa, har en
Længde af ca. 15 km, saa man vil forstaa, at en for
holdsvis lille Egn rummer mange Teglværksminder.
Man fæstner sig først ved den Omstændighed, at
Teglværkerne hyppigst laa i Skovegne, hvilket først
og fremmest har sin Aarsag i, at dette Omraade
havde godt Ler, men der er heller næppe Tvivl om,
at man ved Opførelsen har haft det for Øje, at der
ikke maatte være for langt til Skovs, da der til at
begynde med fyredes med Brænde. Det var først
op mod det 19. Aarhundredes Slutning, at man gik
over til at fyre med Kul.
Det Bygningskompleks, der udgjorde et Teglværk,
bestod almindeligt af en eller to Ovne med tykke
5—7 m høje Mure, overdækkede med et fladt Tegl
tag til at hindre Regnvandet i at sive ned mellem
Stenene, og uden Skorsten, et langt Tørrehus og
Lagerrum samt 2—4 store runde Trosser, i hvilke
Leret æltedes.
Ovnen kunde almindeligt rumme 55—65000 Sten,
og dens Grundflade var en Firkant ca. 9 Alen bred
og 11 Alen lang og med 4 Fyrhuller ved hver af de
2 Sider. I den ene Ende var Port ind til den nederste
Del af Ovnen, og den anden Ende var højnet op,
saaledes at man kunde trille Stenene op i den øver
ste Del af Ovnen. Grundfladen, der var belagt med
Murstensgulv, saa saaledes ud.
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Fyrhuller.

b.

Aabne

Rum, over

hvilke Stenene byg
gedes, saa der dan
nedes en aaben Ka
nal, ca. 14 Tm. høj.

Trossen var en rund Flade, ca. 12 Alen i Diame
ter, og belagt med store flade Qraasten. Den laa i
Reglen ca. 1 Alen under Jordsmonnet, og Leret, der
under Æltningen skubbede sig ud til Siderne, dan
nede en fast Yderkant.
Trossens Grundflade var saaledes:

b. Bom med en Tandrække, hvortil var haget en tohjulet Vogn,
der kunde flyttes udad og indad efter Ønske. Bommen forspændtes
to Heste, der under Æltearbejdet gik rundt uden for Trossen.

38

Johs. T. Christensen:

De her omtalte Teglværker er paa et nær opret
tet i det 19. Aarhundrede. Men Pibeholm er af
ældre Oprindelse. Det fik man en Anelse om ved at
betragte Resterne af en gammel Ovn, der altid kald
tes Pottemagerovnen, et Navn, der førte Tanken t il
bage til en ældre Tid og til en anden Virksomhed,
nemlig Forarbejdelsen af Lerkar. Denne Ovns Re
ster, som stod ved Pibeholm for 40 Aar siden, havde
efter gamle, endnu levende Teglbrænderes Opgivelse
en Grundflade paa ca. 7 Alens Længde og 5 Alens
Bredde og Ydermure ca. P/2 Alen tykke, udvendig
af Graasten og indvendig af raa Mursten. Men de
daværende Ruiner gav iøvrigt kun et mangelfuldt
Billede af Ovnen, som den har set ud, da den var
i Brug, hvilket maa ligge i det mindste Hundrede
Aar tilbage i Tiden.
Paa Grundlag af Optegnelser fra de to næstsidste
Forpagtere og Ejere af Værket, den 80-aarige Tegl
brænder Ole Larsen og hans Svoger, den lige saa
gamle Gdr. Niels Jacobsen, Barnebarn af Niels Povlsen, som anlagde Værket ved Lindes Aa, skal her
gives et Indtryk af en Dags Arbejde paa Pibeholm
i 60erne. Jeg kan supplere Optegnelserne med et
Barndomsminde fra 80erne, da jeg en Sommermorgen
var med min Fader ude at hente Sten til Bygge
arbejde ved mit Hjem i Vollerup. Jeg saa Hestene
gaa rundt om Trossen, paa hvis Flade Leret behand
ledes som beskrevet. Jeg saa Hestekøretøjerne, store
stive Vogne med deres ejendommelige Lugt af Heste
sved, Tjære og Vognsmørelse, holde i ventende
Række. Jeg saa Røgen sive ud mellem de løse Tegl
over Ovnen. Baalene inde i Fyrhullerne saavel som
de lange, dybe Lergrave i den flade Mark og med
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det gullige, lerede Vand i Bunden har ogsaa prentet
sig i min Erindring.
Ved Solopgang en Sommermorgen stiller vi ved
Teglværket og ser Mandskabet samles. En Mergel
kasse med en Hest for, kørt af en ældre Husmand,
som har paataget sig Lerkørselen, kommer ude fra
Marken, som endnu hylles i Dug og Dis, med Da
gens første Læs Ler og vælter det i den ene halv
fulde Trosse. Ved den færdigæltede Trosse, hvor
der er lagt Brædder ud over Leret til Køreveje for
Trillerne, staar disse parate, og snart er de med
Hjulbørene i fuld Gang med at trille Ler til Stryge
bordene.
Der er to Mand i Virksomhed med at stryge Sten
i Formene, der almindeligt rummede tre Sten.
Inde i Tørreladen er Rørmaskinen i Gang og sky
der Rør ud.
Maren Povlsen, en ældre, kraftigt bygget og
middelhøj Kvinde med et klogt og bestemt Ansigt og
iklædt Hvergarnskjole og Lærredsforklæde, er sam
men med den tidligere Teglbrænders Datter, Elisabeth,
i fuld Virksomhed med at skære og afpudse Stenene,
som Strygerne dumper ud af Formene, eller Rørene,
der et efter et skubber sig ud af Rørmaskinen, som
trækkes med Haandkraft. Rørene stilles paa Enden
inde i Tørreladen, og Stenene trilles hen paa Tørre
banen udenfor, hvor de, naar de er tørre nok, sættes
i smaa Røjler for senere, naar de er faste, at blive
trillet ind i Tørrehuset, hvorfra de skal trilles ind i
Ovnen, naar den foregaaende Brænding er trillet ud.
Maren Povlsen og Elisabeth er et Par raske
Kvinder, der er paa Færde overalt. Tiden gaar ikke
med Fjas. Det skal de begge, og ikke mindst den
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bestemte Maren Povlsen, nok sørge for. Hun har
hele sin Tids solide Præg af Nøjsomhed og Arbejd
somhed, lige som hun ogsaa er kendt for at have
arvet nogen hemmelig Visdom af Fortidens kloge
Mænd og Kvinder, f. Eks. at kunne „vise igen“ og
lignende. A lvorlig og indesluttet af Natur passer
hun sin Dont og spiser ved 71/» Tiden sin Frokost
ved Siden af de andre Arbejdere. Kl. 10 faar Ar
bejderne en „Dram “ , den saakaldte 10-Snaps, og
Maren tager sig en „P ris“ (Snustobak), en alminde
lig Nydelse især blandt ældre Kvinder i de Tider.
Kl. 12 holdes der Middag med efterfølgende Mid
dagssøvn og Kl. 4 Midaften. Kl. 6 tager man Efter
middagsdrammen og Eftermiddagsprisen, hvorefter
der arbejdes videre til Solnedgang.
Og i Aftenskumringen, medens Mosekonen bryg
ger i Lergravene, og Røgen, der vælder tyk og tæt
ud gennem Ovntaget, blander sig med de stigende
Aftentaager, vandrer hver til sit efter vel udført
Dagværk.
Denne Antydning af Livet paa et Gaardmandsteglværk er hentet fra Pibeholm, men kan i nogen
Maade tages som Norm. Dog maa det noteres, at
i lidt tidligere Tid var det i Reglen tysk Tale, der
lød paa Teglværkerne.
De første Teglværksejere
regnede almindeligt med, at det ikke var til at skaffe
tilstrækkelig kyndig Hjælp blandt vore Landsmænd.
Men Aaret 1864 gav en stor Forandring heri. Mis
stemningen mellem Dansk og Tysk førte da til, at
Tyskerne næsten overalt blev afskedigede, og danske
erobrede efterhaanden baade Arbejder- og LederPladserne ved en stor Del af Teglværkerne for at
bevare den i Fremtiden.
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Før Udskiftningstiden laa de fleste af Kirkerup
Bys Qaarde og Huse i Klynge nær Kirken og den
hellige Kilde og i Læ af Skove, der strakte sig helt
ind til de smaa Byvænger. Bymarkerne havde ikke
ret megen Sammenhæng. Stenede Krat og Sumpe
og Skovstykker med kraftige Ege og Bøge blandede
sig overalt med dyrkede Agre. Mangfoldige Kort
fra Udskiftningstiden viser os de sjællandske Lands
bymarker fuldstændig ubeboede. Alle Boliger laa i
Byen, og Kortene viser langt flere Skovstykker, end
der findes nu, spredte over Bondejorden. For at
blive ved de her omtalte Egne kan nævnes, at en
Ejendom i det nordøstlige Hjørne af Nabobyen Vollerup, nu beliggende et Par km fra den nærmeste Skov,
bærer Navnet Skovledshuset, ligesom spredt Ege
krat langs Hegnene om de nyopdyrkede Marker for
tæller om en ikke meget fjern Fortid, da Skove
bredte sig, hvor Plove nu i nogle Generationer har
vendt den uensartede Skovmuld.
Kirkerup Bymark var dog ikke ganske ubeboet.
I Skovpartiet Pibevænge, hvor Gaarden Pibeholm nu
ligger, laa allerede i 1770 et lille trelænget Landbo
hjem, saavidt det kan ses af de gamle Rytterdistriktkort med et Tilliggende af ca. 20 Td. Land, der be
stod af nogle Agre hist og her i Skoven, og i de
tilgrænsende Rappenborgvænger laa et efter Kortene
at dømme noget anseeligere Bygningskompleks, der
paa Udskiftningskortet af 1800 betegnes som Major
Jensens Hus og vel altsaa har været Bolig for en
af Rytterdistriktets Befalingsmænd.
Her forbi og
med en brat Drejning mod Syd gik i de Tider Lan
devejen fra Slagelse til Næstved.
Ved Antvorskov Ryttergods Salg i 1774 kom disse
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Huse tilligemed de saakaldte Rappenborg Kopier,
Hovedgaarden Lystager, den nedlagte Landsby Gimlingetorp, Gimlinge Engpiber ni. ni. i Justitsraad
Anders Dinesens Eje. I 1779 udstedte Justitsraad
Dinesen en Panteobligation paa 23000 Rigsdaler til
Konferensraad Hoppes Børn, og i den dertil knyttede
Jordebog opføres Rappenborg Huse, Snoge Mølle og
Pibeholm Teglværk med tre Husmænd Morten Knud
sen, Lars Jensen og Chr. Villadsen, og det er første
Gang, jeg i de gamle Dokumenter støder paa Nav
net Pibeholm Teglværk. Det nævnes ikke i Auktions
skødet af 1775 fra Antvorskov Ryttergods Salg, og
herefter maa det antages, at Teglværket er oprettet
i Tidsrummet 1775—79.
Men hvad saa med Navnet Pottemagerovnen,
som har holdt sig op til vore Dage? Dr. phil. H.
Ussing, Sorø, fortæller i sit store Subskriptionsværk
„Danmark i Fest og Glæde“ , at naar syge søgte
Lægedom ved at drikke af de hellige Kilders Vand,
skulde Vandet øses op i ny Drikkeskaale, som efter
Brugen skulde sønderslaas. Naar en Lokalhistoriker
engang fordyber sig i Beskrivelsen af Kirkerup hel
lige Kilde gennem Tiderne, vil han maaske finde
Forklaringen paa, at der ude i Kanten af det vilde
Overdrev længe før Udskiftningstiden fandtes et
Hjem, og at der op mod vore Dage laa Ruinerne af
en saakaldt Pottemagerovn.
Men saa langt tilbage gaar det egentlige Tegl
værks Historie altsaa ikke. Da Justitsraad Dinesen
døde i 1793, overtog Sønnen Land væsenskommissær
Jens Kraft Dinesen Godset, der nu var samlet under
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Navnet Gyldenholm, og samme Aar udstedte han en
Panteobligation paa 67000 Rigsdaler til Justitsraad
J. B. Scavenius, Giorslev. I den medfølgende Jordebog er opført Pibeholm. Søren Teglbrænders Husog Hoveripenge 3 Rigsdaler 2 Skilling, og i An
mærkningsrubrikken staar vedføjet: „fri som Tegl
brænder“ .
I Aaret 1800 solgte Dinesen Gyldenholm til Kam
merherre v. Bülow, Tybjerggaard, og Landvæsens
kommissær Neergaard, Gunderslevholm, og Pibeholm
Teglværk var derefter i Gunderslevholms Eje til
1855, da det stilledes til Auktion.
I Auktionskonditionerne benævnes det nu Pibe
holm Gaard og Teglværk, der er forpagtet af Chr.
Hansen, Kirkerup. I Konditionerne beskrives Ejen
dommen saaledes: 11 Fag Stuehus, 10 Fag Stald
længe og 7 Fag Lade, et særskilt beliggende Hus
paa 8 Fag, indrettet til to Familier, et Teglværk, bestaaende af Brændeovn med Skur, 14 Fag i Læng
den, 13 Fag i Bredden, et Tørrehus paa 15 Fag, et
Brændehus 13 Fag, 2 Lertrosser, 4412/ 14 Td. Land.
Der tilføjes, at Ejendommen sælges med de Ret
tigheder og Pligter, hvormed Godsejer Neergaard
har besiddet den siden 1830 og hans Fader siden
1800. Bygningerne var ved Auktionen forsikret for
2850 Rigsdaler. Konditionerne, der ogsaa indeholder
Bestemmelse om, at et til Gaarden hørende 3 Td. Lds.
Hus, beboet af Teglbrænder Frederik Povlsen, skal
lægges ind under Gaarden, naar Fr. Povlsen dør, er
paa Førslevgaard og Gunderslevholms Vegne under
tegnet af Godsinspektør, Prokurator Koch, Gunderslevholm.
Ved Auktionen blev Godsejer Brøndsted, Gylden-
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holm, højstbydende og fik Ejendommen for 9000
Rigsdaler. Næsthøjeste Bud, 8995, var Qdr. Chr.
Hansens, Kirkerup.
Fra 1856 til 1862 hørte Teglværket og Gaarden
derefter under Gyldenholm. I 1862 overtoges det af
Teglbrænder Anders Larsen, der i 1866 solgte det
til Gdr. Lars Olsen, Hyllested, i hvis Slægt Gaarden
fremdeles ejes. Købesummen for Gaard, Teglværk
og det tilhørende 3 Td. Lands Hus var da 12000
Rigsdaler.
Da Lars Olsen overtog Gaarden, bestod den for
uden af Ovne og Skure af tre lave Bygninger opførte
af Ler. Teglværket havde i de sidst foregaaende
Aar været drevet af tyske Arbejdere under Ledelse
af den ligeledes tyske Teglbrænder Hansen, den før
omtalte Elisabeths Fader. Det var kun en lille Virk
somhed, da Lars Olsen overtog den. Stenfabrikation
til Opførelse af Landbygninger havde endnu ikke ta
get det store Opsving, og Teglværkets væsentligste
Forretning synes i den nærmest forudgaaende Tid
at have været med Munkesten og Kirkefliser, som
Teglbrænder Hansen med Firspand kørte milevidt
omkring med til Kirker, hvor der foretoges Tilbyg
ning eller Reparationer af Kirkegulve og Kirkegaardsmure.
Teglværket fik kort efter ved den tiltagende Dræ
ning langt mere at bestille. Da den første Brænding
i 1867 blev udtaget, mødte 55 Vogne, og der maatte
gaa Bud til de omliggende Herregaarde om at vente
til næste Brænding, hvilket ikke voldte større Van
skeligheder. I de Tider havde nemlig saa godt som
alle Landbrugere et Skifte Brakmark (*/?— 1/1, af Mar
ken). Det vil sige, at dette Skifte gav ingen Afgrøde,
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men Sommeren igennem blev det med Plov og Harve
renset og sat i bedre Kultur for de efterfølgende A f
grøder. Og man gik saa i Gang med at pløje Brak
marken anden Gang, inden Dræningen af den skulde
foretages.
Ved Rørbrændingens Begyndelse skete ellers det
Uheld, at der gik Brud paa Rørmaskinen, som maatte
sendes til Tyskland til Reparation. „Det betyder
Lykke i Fremtiden“ , sagde Maren Povlsen bestemt,
men Lars Olsen kunde ikke rigtig forstaa det.
Mellem Pibeholm og Sørbymagle-Kirkerupvejen
var Jordsmonnet den Gang saa højt, at man ikke
fra Vejen kunde se Gaarden, som laa et Stykke inde
i Marken. Nu er Terrænets Bue paa den samme
Strækning nedadrundende, saaledes at den offentlige
Vej ses over en Lavning, og Tusinder Læs er afgravet for at tilfredsstille ny Tiders voksende For
brug af Rør og Mursten. De gamle Stuehuse i Eg
nen blev afløste af store, smukke, hvidfugede Rød
stenshuse, som staar endnu, meget større end man
nu, da Smørfabrikationen, Brygning og Bagning foregaar uden for Hjemmene, har Brug for. Og gen
nem Tiderne fulgte Udhusene efter. — De mest vel
havende eller de mest forsigtige, hvilke tit var de
samme, tog dog Udhusene først, og endnu helt op
i vore Dage staar enkelte af de gamle Stuehuse
og taler tidligere Beboeres forsigtige Sprog: Først
Nytten, senere Stadsen.
Det var jo nemlig ikke mere saadan, at Bonde
hjem ved Bondeflid kunde fornyes uden store Penge.
Gode brændte Mursten kostede for det meste om
kring 20 Kr. pr. 1000 — i Krigstiden steg de endog
til 75 Kr. — og selv om der endnu kunde spares
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noget ved at hente Tømret i Omegnens Skove og
selv lade det tilhugge, var Udgifterne hertil ogsaa
steget betydeligt. En stor Del af Murstensbygnin
gerne — i hvert Fald Udhusene — blev i forrige
Aarhundrede opførte som Bindingsværk med Stolper
og Løsholter som i fordums Tid; kun var Lerklinet
erstattet af en enkelt Mur af brændte Sten. I nyere
Tid gik man derimod over til dobbelte Mure uden
Tømmer, og Bindingsværksbygninger blev en Sjæl
denhed, hvorimod der rejstes adskillige Lader, „Hjæl
me“ , af Brædder og Tømmer alene.
Pibeholm blev i Aarene 1868—71 en moderne
Rødstens Bondegaard, og ved de Tider var det, at
Lars Olsens ældste Søn, den endnu levende Tegl
brænder Ole Larsen, overtog Teglbrænderiet.
Og saa er vi ved den Del af Beretningen, som
væsentligst omfatter, hvad de gamle Teglbrændere
fortæller. Og ikke mindre end fire stærke Skikkelser,
der har været knyttet til disse Virksomheder her paa
Egnen, er endnu i Live. Vi begynder med Ole Lar
sen, som nu sammen med sin Hustru lever paa en
Nabogaard hos deres Datter og Svigersøn, Gaardejer
Niels Olsen, Kirkerup.
1 1874 var Ole Larsen og en yngre Broder paa
Hindholm Højskole, hvor han fæstede sin Opmærk
somhed ved en Udtalelse af Forstander Nielsen, at
alt Arbejde, der skal gøres, skal gøres godt. Ole
Larsen blev efter Hjemkomsten fra Højskolen sat til
at føre Regnskab med Dagværket. „Han skal kunne
det hele,“ sagde hans Far, „saa han kan klare det,
hvis jeg falder væk“ . Og i 1877 døde Lars Olsen
fra Hustru og en stor Børneflok, hvoraf flere var
mindreaarige.
Efter den Tid ledede Ole Larsen
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Værket, medens en yngre Broder, Martin, passede
Jorden. I 1878 overtog Ole Larsen Værket i For
pagtning for en Afgift af 100 Kr. for hver Brænding,
med Ret til at tage Leret paa Gaardens Mark, og da
han i 1882 købte den lille Nabogaard, hvor han
endnu bor, og tog Ler der, nedsattes Forpagtnings
afgiften til 300 Kr. aarlig. Med vekslende Udbytte
fortsattes Brændingen til 1897, da Svogeren, Niels
Jakobsen, købte Gaarden og Teglværket.
„Det var undertiden besværligt nok at komme
igennem,“ siger Ole Larsen, „navnlig i de knappe
Tider, naar der ikke var Raad til at bygge. Jeg var
en Gang kommen i en Vekselgæld paa 1600 Kr., og
Omsætningen var ringe, men en Søndag, jeg var i
Kirke, hørte jeg, at der var brændt 4 Gaarde i Hylle
sted, og jeg sad kun og længtes efter, at Præsten
vilde holde op, saa jeg kunde komme af Sted. Om
Eftermiddagen tog jeg derned, og det lettede paa
Humøret, da en af de brandlidte, Jørgen Frederiksen,
sagde: „Du kan godt faa nogle Penge for Stenene
med det samme“ . „Jeg skal vel levere dem først“ ,
sagde jeg. „Aah det har da ikke noget at sige“ ,
sagde Jørgen Frederiksen, idet han trak Tegnebogen
op og begyndte at lægge Sedler paa Bordet, til han
kom til 1600 Kr. Jeg var glad og let om Hjertet,
da jeg gik hjem med de uventede Penge. Nu kunde
jeg klare min Gæld“ .
Ældre Folk mindes deres Ture til Pibeholm i de
Tider, da det var almindeligt, at naar en Mand skulde
bygge, hjalp hele Byen ham at køre Materiale. Ole
Larsen havde travlt med at udlevere, og naar Pen
gene faldt, vankede der et Glas Bajerskøl fra An
keret, som Ole Larsen havde liggende paa et
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skyggefuldt Sted. Det var for dyrt at købe Øllet i
Flaskevis.
Saadan fortsattes Brændingen Aar efter Aar. En
lang Aarrække mod Slutningen af Aarhundredet var
den normale Aarsafsætning ca. 300,000 Sten, og da
der tillige skulde tilvirkes en Del Rør, som al Tid
indsattes i Overdelen af Ovnen, svarede dette til
6—7 Brændinger om Aaret.

Typisk Tørrelade fra forrige Aarhundrede
(Haldager).

Naar Ovnen i Hørtiden var tømt for Sten, var
dens flade Tag en ypperlig Tørreplads for Hørren,
ligesom Ovnen kunde erstatte Brydegraven (en Grav
med Baal i Bunden, hvorover man brød Hørren),
men det kunde hænde her — som ved andre Bryde
grave — at der gik Ild i Hørren. Det fandt Datidens
Drenge var Løjer, og Nyheden herom løb paa mun
tre Rygtevinger rundt i Nabolaget.
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I Landsbyen Tyvelse i den nordlige Del af den
Landstrimmel af Præstø Amt, som kiler sig ind midt
i Sorø Amt, bor den gamle Teglbrænder Niels Peder
Pedersen. Han bor i det samme hvidkalkede Bin
dingsværkshus, hvori han i 1876 som nygift flyttede
ind sammen med sin Hustru. Han er født 1854 i
Tyvelse, hvor hans Fader var Tømrer, Tækkemand,
Træskomand, kort sagt alt muligt, en Type paa de
Fortidens snilde Folk, hvortil Landsbyens Beboere
- - mandlige som kvindelige — kunde henvende sig,
naar noget var kommen i Ulave. Det er en Slags
Mennesker, som i vor specialiserede Tid næsten er
forsvundne, men N. P. Pedersen har i sit lange Liv
troligt hævdet Traditionerne. En fornøjelig Vise,
som blev sunget ved hans 80-Aars Fødselsdag, da
Beboerne holdt Fest for ham, giver os et godt B il
lede af ham, naar han langs Susaaen jager den
vilde And eller over Markerne følger Harens Spor,
naar han cykler ud for at stikke Julegrisen, svinger
Leen, koger en Gryde Mad og vasker op, eller
med Hammer og Knibtang bringer i Orden, hvad
der er kommen i Ulave paa Redskaber og Husgeraad.
Ja, selv saa moderne Ting som Lynlaase i Folks
Klæder kan han genindsætte i Funktion. Det hedder
herom i Visen:
Ny Støvler med Lynlaas en Frøken tik,
men tænk, den ene i Baglaas gik
paa Benet — hvad gør hun, den var slem,
Niels Peter med Knibtang er fingernem.

Ja, Niels Peder kan bruges allevegne, men hans
væsentligste Livsgerning er knyttet til Teglværkerne
og mest til de her omtalte. Det haarde Arbejde har
ikke kroget hans Ryg. Træthed har han ikke kendt
4
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Lemmerne og hans gode Forstand lystrede villig t
under Arbejdet, og muntert og uden at ømme sig
bar Benene ham Lørdag Aften den milelange Vej til
det lille Hjem og Børnene i Tyvelse. Hans Spids
skæg er bleven hvidt, men hverken Sanser eller Op
fattelsesevne er præget af Alderdom. Efter et langt
Liv i meget haardt Slid har han passeret de 80,
men han er en livsglad Yngling trods de fire Snese.
Saadanne sunde og stærke Arbejdshelte, der ikke
surmuler over Livets Kaar, er en Pryd for vor Fol
kestamme midt i en krævende og klagende Tid, fuld
af Omsorg og Pylren for Slægten. Derfor syntes
jeg, jeg maatte indflette denne Omtale, selv om den
maaske er lidt „udenfor Dagsordenen“ .
I 10 Aarsalderen løb Niels Peder rundt i Lægdskredsen og uddelte for sin Fader, der var Lægds
mand, Pas til de indkaldte til Krigen 64. Ved Kon
firmationsalderen kom han ud at tjene og gjorde
med Undtagelse af Marinesoldatertiden Tjeneste hos
Bønder i 10 Aar. Derefter gik han paa Dæmnings
arbejde paa Lolland, og efter Giftermaalet begyndte
hans lange Virksomhed ved Teglværkerne, først Optriller ved Sandby Teglværk, efterhaanden Deltager
i alt Teglværksarbejde, til han for 48 Aar siden blev
betroet Teglbrænderpladsen og røgtede den ved for
skellige Teglværker — en meget stor Del af Tiden
ved Haldager og Pibeholm.
Saadan er i Korthed N. P. Pedersens Livshistorie.
Den knytter sig nøje til den næsten forsvundne Tegl
værksindustri ved de mindre Værker.
Arbejdere og Ledere boede hyppigt i dertil ind
rettede Huse og lavede selv deres Mad. Arbejdsfor
holdene var vist al Tid gode hos Niels Peder Peder-
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sen, der forstod baade at tage Folkene med det gode
og at vise den fornødne Myndighed. Det var saa
godt som alt Akkordarbejde. Lerkusken fik i N. P.
Pedersens Brændertid 66 Øre pr. 1000 Sten, Stry
gerne 30 Øre, de forskellige Trillere 30—32 Øre.
Brænderen passede selv Ovnen om Dagen, me
dens det var Regel, at Arbejderne fyrede i Skiftehold
om Natten og fik 66 Øre for en halv Nat. Men N.
P. Pedersen holdt mest af at passe Ovnen ogsaa om
Natten, for det var en kostbar Historie, om en Bræn
ding paa 60000 Sten sved paa og ødelagdes. Han
var indstillet paa at kunne vaagne hver halve Time
for at efterse, om alt var i Orden, og de første Næt
ter efter de 7— 10 Døgn, i hvilke han havde passet
Ovnen, sov han heller ikke længe ad Gangen. Hver
halve Time kom de tilvante Ryk i Kroppen og
meldte: Nu skal du op igen, Niels Peder.
Fra det dav. lille tyske Fyrstendømme Lippe-Detmold ved Weserflodens Løb i Nordkanten af det
sydtyske Højland, kom i Aarene før 1864 en Mængde
Teglværksarbejdere til Danmark. Fra deres Hjem
land var de opøvede i Flid og Nøjsomhed, og de
Lønninger, de kunde tjene i Danmark, oversteg langt,
hvad de kunde naa ved Skovarbejde i deres Hjem
lands store Skove eller ved Landbruget. Derfor gik
det saadan, at naar en Arbejder havde været heroppe
en Sommer, kom han næste Foraar tilbage og havde
en Broder, en Ven eller en Kammerat med sig, og i
mange tyske Snraahjem i den lille Provins passede
Hustruen og Børnene Koen og Grisen og glædede
sig til Vinteren, naar Far kom hjem med de mange
Penge fra Danmark. Det var i Reglen ikke, fordi
4'
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Lippe-Detmolderne var vante til Teglværksarbejde
hjemme fra.
De kom fra Ploven og Skoven og
vandt Indpas heroppe ved deres Flid og Haandelag
og Iver efter at tjene Penge. De kom tilsidst i
Flokke, som Vestphalerne kom paa Tørvemosearbejde,
som de svenske Piger i nyere Tid søgte hertil som
Malkere paa Herregaardene, og som de polske Piger
holdt deres Indtog i danske Sukkerroemarker, hvor
de vakte Beundring ved deres Udholdenhed i at bøje
Ryg °g i at haandtere deres kortskaftede Roejern
med en Haand, medens den anden Haands flittige
Fingre udtyndede de smaa Roeplanter.
— Til omsider hjemlig Arbejdsløshed og hjemlige
og udenlandske Selvforsyningsideer førte til, at Lan
dene spærrede for hverandre og gjorde Indvandrin
gen af arbejdende Mennesker umulig og Ind- og
Udførsel af Varer besværlig. —
Paa en lille Gaard i Sneslev Overdrev, hos sin
Søn og Svigerdatter, bor den 84-aarige tyske Tegl
brænder Osterkrüger, en middelhøj og bred Arbejder
skikkelse med bredt, hvidt Fuldskæg i et bredt Sak
seransigt med lyse, nordiske Øjne. Han fortæller
Barndomsminder fra sit tyske Hjem, bl. a. om, hvor
ledes de gamle talte om Napoleon Bonapartes hær
gende Marsch gennem Landet.
Hans Fader rejste hvert Foraar som Teglbrænder
til Danmark. Om Vinteren arbejdede han hjemme i
Skovene eller ved andet forefaldende, som ikke gav
megen Fortjeneste. Efter nogle Aars Forløb tog han
Kone og Børn med sig, da han havde faaet Besty
rerplads paa Selsø Teglværk i Hornsherred. Oster
krüger var den Gang 8 Aar og har ikke siden set
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sit Hjemland. Han har glemt sit Modersmaal, som
dog taltes i hans Hjem og var det, der laa ham let
test paa Tungen, til han blev dansk Soldat.
Forskellige Steder i Nordsjælland har Osterkrüger
hjulpet Bønderfolk med Fribrændinger paa den pri
mitive Maade, som anvendtes mange Steder i Jylland.
Som 26aarig fik han Stillingen som Brænder paa
Prøvelyst ved Hillerød, og fra den Tid arbejdede han
som Brænder ved forskellige Værker, til han i 1885
overtog Forpagtningen af Pedersminde Teglværk, til
at begynde med for en aarlig Afgift af 800 Kr.,
senere paa noget lempeligere Vilkaar.
Arbejderne var endnu, da han kom til Peders
minde, Tyskere fra Lippe-Detmold, men de ombyttedes
i 1886 med danske Arbejdere. I 1864 havde ellers
alle Tyskerne faael deres Afsked, idet Beboerne i
Sneslev og Fuglebjerg lige før Krigens Udbrud ind
trængende havde forlangt dem fjernede. Men da
Sindene faldt til Ro, søgte en Del herop igen. Ad
skillige Steder — bl. a. ved Slagelse — havde denne
Fjernelse af Lippe-Detmolderne en ret voldsom Ka
rakter. Mange ældre Folk her paa Egnen kendte
i min Barndom en drastisk Vise herom, der begyn
der saaledes: „I Slagelse har der været Sjov“ . Men
de fleste Steder skete Afrejsen dog i sømmelig Or
den. Osterkrügers Fader ledede den Gang Kværkeby
Teglværk. Han sammenkaldte Arbejderne, forklarede
dem, at det var klogest at rejse, og Afskeden gik
stille for sig.
Den gamle Arbejdskæmpe fortæller med Glæde
om Teglværkslivet paa Pedersminde og om Samvæ
ret i Teglværkshuset, som staar endnu Sydvest for
det gamle Værks Plads og var Bolig for saavel
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Formand som Arbejdere. Huset bestod af en lang
Opholds- og Spisestue med et langt Egetræsbord.
Mandskabet lavede selv Maden, og i det røgsværtede
Loft findes Mærker, hvor den store Kaffekedel, efter
tyske Teglværksarbejderes Skik, blev hængt over Bor
det. Før Brugen blev Kaffen fortyndet med 2—3
Kander Mælk, for at den skulde forslaa til hele
Selskabet.

Et Hjørne af Haldager Teglværk I nyere Tid.
Manden længst til højre er N. P. Pedersen.

Osterkrüger, som har givet afd. Vejassistent P.
Berntsen, Fuglebjerg, de heri givne Oplysninger om
Pedersminde, mener, at havde der blot været mere
brugeligt Ler, var Værket næppe bleven nedlagt.
Det har været drevet med stor Dygtighed og haft
mindst lige saa stor Omsætning som Pibeholm og
Haldager, ofte i Nærheden af V2 M ill, om Aaret.
Ploven gaar nu over de Agre, der afgav Leret,
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og den Teglværksplads, der har kendt andre mere
urolige Dage. De sidste Spor af det fordums travle
Liv er ved at forsvinde.
Det samme kan siges om alle de her nævnte
Værker. Dog er, som nævnt, endnu ikke alle Spor
af det lille Kathrineholmværk helt fjernede. I Haldager er Planeringen med tilhørende Dræninger ud
ført, og Sporene af Haldagerværket, som i Sogne
foged H. Petersens Ejertid blev moderniseret med
Motorkraft og Tipvognespor, er næsten helt ud
slettede.
Da Qdr. Niels Jacobsen i 1897 købte Pibeholm
Teglværk og Gaard, var Værket endnu i fuld V irk
somhed. Han forpagtede det senere til sin Søn, nuv.
Gdr. Laurids Jacobsen, Kirkerup, som i de sidste
Aar hentede Ler i en Bakke ved det saakaldte Enke
sæde til Sørbymagle Præstegaard, tæt Nord for
Hvilebjergvænget. 1 1918 blev Ovnen nedrevet, og
der holdtes Auktion over resterende Materiale, som
i Krigsaarene gik op til høje Priser. En Del af
Tømret, der var udenlandsk, og af meget holdbar
Kvalitet, var efter de mange Aars Brug endnu fuld
stændig uskadt, og cand. mag. Gunnar Knudsen
meddeler, at Kildehuset over Hellig Anders Kilde i
Landsgrav ved Slagelse er opført af Egetømmer fra
Pibeholm, nemlig af de svære Hjørnestolper, som
bar Ovntaget.
Planeringsarbejdet paa den ret flade Gaardlod,
der omtrent overalt havde maattet afgive Ler, var
begyndt allerede i Ole Larsens Teglbrændertid, men
det blev Svogeren, som lagde den afsluttende Haand
paa Værket og genvandt det gennemgravede og
ujævne Areal for Ploven. Det var et stort Arbejde,

56

Johs. T. Christensen: Fra de sniaa Teglværker.

da det jo gjaldt om at faa „Madjorden“ jævnt for
delt og Surheden trukket af Terrænet, der mange
Steder er sænket adskillige Alen.
Men nu ligger midt i et bølgende Agerland en
smuk Bondegaard, der fremdeles er Slægtens og nu
ejes af Qdr. Karl Hansen, hvis Hustru er Niels Ja
kobsens Datter.
Godt halvandet Hundrede Aar rummer for Pibe
holms Vedkommende en Udvikling fra Skov til Ager
land, til Lergrave, til Agerland igen, en Udvikling
fra et lille Overdrevshus til en smuk Bondegaard,
hvis Omraade en Gang tjente en betydelig Landbo
industri.

S A G N O G O V E R L E V E R IN G
OM O L D T ID SH Ø JE N E
I SORØ AMT

Af
Inger Margrethe Boberg.
(Sluttet.)

SLAGELSE HERRED.
Slagelse Herred er det næststørste i Sorø Amt, og det der
har størst Kyststrækning. Kystegnene er her saavelsom i V. Flakke
bjerg Herred Syd for særlig rige paa Grave fra den yngre Stenalder,
og der findes i det hele henved 130 Stengrave. Ogsaa Gravhøje
er her adskillige af. De ligger gerne højt, det højeste Punkt i
hele Herredet er saaledes Gravhøjen Hashøj ved Slotsbjergby.
Kun den nordøstlige Del er fattig baade paa Stengrave og Høje.
1 1892—93 blev alle Oldtidsminderne undersøgt af Chr. Blinken
berg. Foruden hans Indberetning findes i Nationalmuseet en
lille antiqv.-topografisk Beskrivelse fra 1849 af St. Peders, St.
Mikkels og Slots-Bjergby Sogne ved en gammel Overlærer C. P.
Andersen, der omtaler flere Sagn fra Egnen.
Slagelse Købstad (364) ligger paa et temmelig højt Bakkedrag,
der mod Øst hæver sig til en Højde af 97 M., det saakaldte Etterbjerg, hvorom der gaar flere Sagn. Allerede
Overlærer Andersen mener, at det har Navnet Ættebjerg
eller Jættebjerg paa Grund af dets „Forbindelse med A l
muens Tro og Sagn“ . Han har en Snes Aar før hørt en
. gi. Husmand — ganske vist i halvt beruset Tilstand — for
sikre, at han en Nat i Julen havde set Ættebjerg paa ild 
røde Piller og smaa Trolde danse om et Baal, og mente,
at han selv vilde være blevet draget ind i Djævleflokken,
hvis han ikke havde brugt et godt, gammelt Middel mod
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den Slags Forhekselse, nemlig at gaa paa tværs af Ager
renerne.
En Hindholmelev N. J. Holinstrup, formodentlig fra H olm 
strup i St. Peders Landsogn, har i 1855 optegnet et Sagn,
der ikke er almindeligt i Danmark, men velkendt særlig
paa svensk Omraade: En Skipper fra Korsør traf engang
paa en Klippeø langt ude paa Havet en lille gammel Mand,
der fortalte, „at han før havde boet i Etterbjerg ved Slagelse,
men da Slagelse Kirker blev bygte, kunde han ikke udholde
at bo der længere for den Klimmer og Klammer, som deres
Klokker altid gjorde*. Han bad nu Skipperen tage et
Erindringstegn med til Etterbjerg og gav ham 2 Pakker
med Frø, hvoraf han skulde saa 12 paa Bjergets Top og
Resten paa 2 Gærder udenom. Men han maatte ikke se
til Blomsterne paa Toppen, før 12 Aar var gaaet. Desuden
fik han en Pung med Penge og. en Stjerne anvist at sejle
efter. Skipperen gjorde, som han havde lovet, men efter
6 Aars Forløb kunde han ikke modstaa sin Nysgerrighed
og trængte ind gennem de Hegn, der var vokset op paa
Gærderne. Da saa han „istedet for Blomster 12 store
Kæmper, hver med en Kølle paa Nakken, staa paa de
Steder, hvor de 12 Frøkorn var lagte. Men de var endnu
for unge og grønne til at kunne døje dette, saa fra den Dag
af visnede de og svandt hen og var snart ikke mere. Man
har siden troet, at disse Kæmper var bestemte til med
deres Køller at nedslaa Kirkerne der i Nærheden, saa at
Trolden igen kunde flytte ind i Etterbjerg*.1)
Samme Hindholmelev fortæller, at Trolden i sit Raseri
kastede en mægtig Sten efter Gudum Kirke, et af de uhyre
almindelige nordiske Sagn om Jættekast-). Og en Mejeri
bestyrer P. Andersen, barnefødt i Skaftelev, fortæller 1879
Friskolelærer Jørgen Hansen et mere skæmtefuldt Sagn
om Troldene i Ætterbjerg og Kirkeklokkerne: „De talte da
sammen om, hvad der var at gøre for at faa en roligere
Bopæl. Saa siger en af dem: „Jeg vil tage en Mundfuld

9
-)

GI. d. M. II, 423.
Aug. F. Schmidt: Danmarks Kæmpesten i Nutidsoverleve
ringen S. 153.
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Jord og puste ind i Skoven (Lystskoven, top. 421), og det
gjorde han, og det blev til Tevandshøj. Men da de nu var
flyttet derind, og Klokkerne begyndte at kime, lød det endnu
meget værre i Skoven end før. I det samme kommer en
Dreng gaaende forbi: „Hej, du! vil du gaa ind til Klok
keren i Slagelse og faa ham til at holde op med den
Klingren44, siger de til ham, „saa skal du faa din Ulej
lighed godt betalt44. „Pengene først44, siger Drengen.
De gaar da til Ætterbjerg, og Drengen følger efter. „Tag
Posen, Huen er for lille*4, siger de til ham, da han
holder Huen frem. „Det maa jeg ikke for Moder,44 siger
Drengen, „for jeg skal hen at hente M el“ . „Hun vil nok
hellere have Pengene“ , siger de, og de hældte ham en
Skæpfuld i Posen. „Kalder 1 det for Penge, for det kalder
vi for Trækul?“ „Ja, men naar du kommer hjem, er det
Penge“ . „I skal ikke gøre Nar,44 siger Drengen, „for saa
skal jeg ellers nok spille op med jer44, og han tager sin
Harmonika frem og spiller væk, saa de til sidst af bare
Arrigskab ryger i Luften og dumper ned paa en 0 , jeg
ved ikke hvor.1)
Ogsaa Chr. R. Stenbæk ved, at Troldene i Egnen inaatte
udvandre og lejede en Skipper i Korsør til at sejle sig
Nord paa.2)
St. Peders Landsogn (421). 7 Stengrave i Antvorskov Skove.
Ellers ligger alle Sognets Oldtidsminder i en Række fra
Hyllerup ned Syd paa over Landsgrav Mark.
Paa en Stamtavle over Hvideslægten, der indtil 1813 hang
i Sorø Klosterkirke og selv opgav at være forfattet af
Munkene 1524 efter gamle Skrifter, anføres en Kong Slav
som Slagelses Grundlægger og Absalons Tipoldefar, og
der siges, al han er begravet i en Høj udenfor Byen.
Overlærer Andersen mente 1849, det var Kongshøjen, vist
den fredlyste Kongedysse paa Landsgrav Mtr. Nr. 10 b3).
1)
2)
3)

DFS. V III 476.
DS. 1 1376, opt. 1861.
Antiqv.-top. Beskr. 2, sml. Antiqv. Ann. Il 141: Et stort
Tingsted mil. S. og Hejninge kaldes af Almuen Konge
sædet.
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Andre har formodentlig paa Grund af Navneligheden anset
Slagterhøjen paa Hyllerup Mark for Slavs Grav. Men det
hele er kun Opdigt af Munkene1).
Paa Landsgrav Mark ligger Sorø Amts berømteste Høj,
Korshøj eller Hvilehøj, hvor Hellig Anders hvilede efter
sin vidunderlige Rejse til det hellige Land. Det er vistnok
en Gravhøj fra Broncealderen, men aldrig udgravet. Den
fredlystes 1875 og skærmes desuden af en udbredt Folke
tro paa, at Ulykke vil ramme den, der krænker Højen eller
Korset paa den.
Sagnene om Korshøj er behandlet af
Gunnar Knudsen i Sorø Amts hist. Aarbog 1 (1912) S.
32—43.
Samtidig med Kongedyssen og Korshøj blev ogsaa Barnehøj paa L. Mtr. Nr. 10 a fred lyst. Forfatteren Anton Niel
sen omtaler Barnehøjskællingen, som 2 Børn engang gav
sig til at raabe paa. „Da blev der et saadant Rabalder i
Højen, saa Drengene gav sig til at løbe, og den ene glemte
sine Træsko. Men han, som havde raabt, turde aldrig siden
gaa forbi Barnehøj om Aftenen-). Barnehøj kaldes nu og
maaske oprindeligt for Bavnehøj. Forstander Hans Knud
sen i Landsgrav, f. o. 1844, kalder den Bannerhøj og op
tegner 1867, at en Trold derfra engang kom ind paa Bannerhøjgaarden og bad Konen, om han ikke maatte komme
med til et Fastelavnsgilde. „Der skulde ingen faa ham at
se, undtagen hun selv. Hun gav ham Lov hertil, og han
kom ogsaa, men han havde taget sin Dværgehat paa, og
saa var der heller ingen foruden Konen, der saa ham“ .
I flere af de andre Høje l Landsgrav har man hørt Kister
blive slagne i og set Troldfolk have deres Ting ude at soles.
„Paa en af dem kunde man stadig finde Aske liggende,
som Troldfolket bar ud. Nu er de enten uddøde eller sej
lede bort, saa man hører eller ser aldrig noget til dem.
Tit blev nogen vildfarende paa disse Marker, og det var
ogsaa Troldfolket, der havde sit Spil“ 3).

1)
2)
3)

Trap* III S. 19 og 68.
DS. 1 546.
DFS. 1WW/ÄJ: 421, G. Knudsen efter Optegnelse af sin Far,
Forstander Hans Knudsen i Landsgrav 1867.
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Sagnet: „Sig til Ada, at Dada er død!“ hvorefter Kobber
kedel glemtes, er i 1928 optegnet om en af de nævnte Høje1)
af en 18aarig Højskolepige.
Endelig kendes her et Par Højbrudssagn om Tvehøjen paa
L. Mtr. Nr. 12 a og Stenager Banke ved Hyllerup, hvor
der er set et mystisk Lam2).
En velkendt Skikkelse i Sorøegnens Folkeoverlevering er
Holger Danske*), og hans Grav vises som en træbevokset
Langdysse i Klarevænget (Mtr. Nr. 1 c) og i Charlottendal
Skov (ogsaa kaldet „det graa Faar“ , Mtr. Nr. 1, i Nykobbel)
og som en Runddysse i Idagaards Skov4).
St. M ik k e ls Landsogn (422). O. 16 Gravhøje og 6 delvis øde
lagte Stengrave.
Ligesom Holger Danskes Grav i Antvorskov Skove vises
Langben Risers Grav som en stor Langdysse i Valbygpard
Skov. Han er kendt fra Folkeviserne som en af Didrik af
Berns Kæmper. Men Navnet betyder blot den langbenede
Rise eller Jætte, og hans Grav vises mange Steder her i
Norden, bl. a. ved Rerslev i Løve Herred5).
Højest af Gravhøjene ligger Bavnehøj ved Lille Valby (Mtr.
Nr. 4 a), hvorfra man kan se Havet. Barnehøj kalder Over
lærer Andersen den, men tilføjer, at „her i forrige Krig var
Signalplads med Stang og Tjæretønde0) “ .
Hejninge (423). Kun enkelte overpløjede Gravhøje og Rest af en
Langdysse.
Til flere af de ødelagte Minder er knyttet Sagn om Højbrud.
saaledes til Dyssen paa Fugleholmsgaardens Mark (Mtr. Nr.
16 c), en Banke paa Mtr. Nr. 16 b eller maaske Nr. 4,
i)
-’)

3)
4)
5)
°)

DFS. i % : 421.
DFS. >«0%: 1, Husmand Niels Skou i Slots Bjergby 1909
efter den skadelidte selv, lü00/o3: 421, G. Knudsen 1911 efter
60aarig Gdr. J. Larsen i ’ Hyllerup.
Se f. Eks. DS.1I G 3 29-30, DFS.
362 og 364.
Chr. Blinkenberg 1892--93, DFS.
1 Bl. 1 og
421,
Niels Skou 1909.
Danmarks gi. Folkeviser Nr. 7, I 84, sml. 11 637.
Antiqv.-top. Beskr. 1849 S. 7, smst. S. 13 Oplysningen om
Langben Risers Grav.
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hvor der er fundet Skeletter, og til Voldstedet Trælleborg1).
Trælleborg er blevet det Sted i Sognet, hvorom de fleste
Sagn har samlet sig. De fleste er optegnet 1911—13 af
Gunnar Knudsen og behandlet af samme i Sorø Amts hist.
Aarbog III (1914) 77—89. Her fortælles om Kister, der
slaas i, en hovedløs Hest, et mystisk Hølæs, om Trælleborgsoen, der med sine 10 Grise skræmmer Folk fra Vid og
Sans, om den vilde Jæger, og Lindormen, der vandrede op
til Stillinge Kirke, og om en Sti sydfor hvor Spøgeriet har
sin Gang. Allerede 1808 omtaler en Præsteindberetning 4
Jernporte og en mægtig Nøgle, der hører til Trælleborg, og
Sagn om en Drage. Overlærer Andersen har hørt, at store
Folkeskarer skal have draget ud og ind af Treleborg. Og
Dr. Burmann Becker lod sig o. 1850 fortælle om en Kong
Gyde dér. Mens Lærer Stenbæk 1861 henfører Trojasagnet
til Trilleborg eller Trøjeborg Banke2).
Sønderup (424). Kun enkelte Oldtidsminder, alle sløjfet paa en
Stengrav nær.
Om en Høj paa Aarslev Mark har Birthe Kirstine Peder
sen 1916 optegnet, at „til forskellige Tider stod den paa
gloende Pæle, og Byens Piger var inde i Højen og dan
sede hele Natten. Om Morgenen var de saa fortumlet og
fortalte da, at de havde danset med Lange Niels og BælKristian, mere vidste de ikke. Men Højen blev jævnet og
brugt til Fyld i Møddingen; de fandt en Kaarde, men Man
den, som ejede Højen, blev aldrig rask mere3) “ . Formo
dentlig er her Tale om den Gravhøj paa Mtr. Nr. 12, hvor
der o. 1840 fandtes et Broncesværd. Nogle Lerkrukker og
Spydspidser, der 1863 fandtes i en Høj, som sløjfedes paa
Mtr. Nr. 6, nedgravedes igen „af Overtro“ .
En sløjfet Høj i Hallelev paa Mtr. Nr. 8 hed Thinghøj*).
N ordrup (425). 5 Stengrave kendes.
Den eneste, der er nogenlunde bevaret, er Hulehøj Nord1)
2)

3)
4)

DFS. looo/,: i Bl. 10, N. Skou 1909 og
423,
G. Knudsen 1911.
DS. III 1440, D. gi. Folkeviser Nr. 467, Bd. V III S. 4.
DFS.
288.
A lt efter Chr. Blinkenberg 1892—93.
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øst for Herrestrup, der rummer en delvis sammenstyrtet
Jættestue. Der skal være en Konge begravet. Og en Elev
paa Sorø Akademi fortæller 1916, at Egnens unge ofte
samles til Dans paa den, men at det om Natten er Trolde
og Nisser, der holder Fest, mens Højen rejser sig paa
Ildsøjler1).
Nordøst for Skaftelev ligger Resterne af 2 Langdysser og
en Jordhøj sammen paa Mtr. Nr. 7 a. I 1830erne benyttede
et halvvoksent Pigebarn i Skaftelev dem — og sine For
ældres Overtro — til at slippe hjemmefra, naar hun havde
Lyst. Hun fortalte nemlig, at Trolden Verland næsten hver
Nat hentede hende derud. „Ja, det gik saa vidt, at det
sværmerisk forstyrrede Barn en Dag sagde til sin Far: „ I
Morgen skal der være Marked i Slagelse, og Verland vilde
til Slagelse med Æbler, jeg skulde sige, at du skulde køre
for ham“ . Moderen syntes dog nu, det gik for vidt. Hun
tog Barnet og gik op til Pastor Oldenburg (1830—42).
„D er maa jo, Hr. Pastor, være sagt eller gjort noget fejlt
ved Barnets Daab —
Dog dermed var ikke Enden.
Trolden blev ved at drage Barnet til sig, det kunde ikke
andet, end det skulde derhen til Dyssen, og en Mængde
af Egnens Befolkning troede nu paa, at det forholdt sig,
s o n f Barnet sagde. En hel Flok Mænd fra Sognet udrustede
sig med Spader og Hakker osv. og drog op til Dyssen
for at se, om der muligvis skulde skjule sig noget, men
de gik lige* kloge hjem. Efterhaanden døde det nok hen.“
Beretningen skyldes Jens Kamp, der bemærker, at han har
hørt den omtrent ligelydende af flere forskellige. Samme Aar,
1874, har Friskolelærer Pedersen i Nordrup optegnet den
til Sv. Grundtvig, og deraf fremgaar tydeligt, at det er en
ung Pige, der er paa gale Veje. Ogsaa han fortæller, at
Forældrene søgte Hjælp hos Præsten, for at han skulde
mane Trolden bort af Højen, „men Trolden skal have
bedt for sig om at faa Lov at blive, saa skulde Manden
blive meget rig.“ 2)
Den sidste Optegner kalder Trolden Brun og giver ham
9
2)

Chr. Blinkenberg 1892-93, DFS.
DFS.
50 og X II 420.

362.
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Skyld for at være meget rig og Aarsag til de Uheld, der
ramte den Mand, som begyndte at opdyrke Jorden mellem
hans Høje.1)
Gudum (426). 4 sløjfede Stenaldermindesmærker.
Sagn om Kirkens flyttede Grundvold.-)
S orterup (427). Ingen jordfaste Oldtidsminder.
Anton Nielsen har optegnet et Sagn fra Næsby om en
Lillepige, der vilde flytte en hvid Ko ved en Høj, men
blev advaret mod det af en lille Tøs, hvorpaa denne blev
„trukken ned i Højen, og der blev en saadan Jammer og
Skrigen derinde. Der kom nu en sort en hen til Lillepigen
og vilde slæbe hende derind ogsaa, men saa var der nogle
Høstfolk i Nærheden, som frelste hende. Dog blev hun
noget fjogetosset fra den Tid af.“ n) Det er ikke ofte, der
tales om Kvæg hos de danske Bjergfolk4), mærkeligt nok,
da de i tilsvarende norske og svenske Sagn spiller en
meget stor Rolle.
O tte stru p (428). En halvt ødelagt og en sløjfet Dysse. Det
eneste Oldtidsmindesmærke, her ellers kendes, er Møhøj i
Vedbysøndre (Mtr. Nr. 7), der næsten er udjævnet. En
af E. Tang Kristensens Optegnere fortæller, at der har væ
ret „Bjergfolk, og der kom tit en lille Mand ind til en
Skrædder i Ottestrup og laante Brød og sligt. Derfor stod
han sig saa godt, og alting lykkedes godt for ham. Det
var min Bedstemors Far. Samme Høj kunde Bedstemor
huske at have set staaende paa 4 gloende Pæle, og Bjerg
folkene holde Gilde derinde“ .5)
K in d e rto fte (429). 2 fredlyste Langdysser og Tomt af en tredie.
Ingen Sagn kendes.
S lo ts-B je rg by (431). Nogle sløjfede Gravhøje og Langdysser.
Fredlyst er Jættestuen Rævehøj og 2 store Gravhøje paa
Slots-Bjergby Bakker: Hashøj og Galgebakken.
9
-)
•»)
’)
••)

DS. I 623.
DFS. V III 477 og IX 27, Jg. Hansen og N. J. Holmstrup,
DS. III 844.
DS. I 144.
F. Eks. DS. I 140-49.
DS. I 466 og 467.
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Hashøj

(1683 Hassehøy) er det højeste Punkt i hele Her
redet og har endog trigonometrisk Station. Student Nie.
Christensen, Svend Grundtvigs mest energiske Folkeminde
optegner, har i sin Studentertid o. 1854—55 ogsaa været
en Tur i Vestsjælland og bl. a. optegnet et Par Sagn om
Hadshøj: Den „staar hver Juleaften paa Ildstøtter, og man
kan da se Troldene sidde derinde om et Messingbord og
gøre sig tilgode“ . Engang laante de Brød og Pølse i en
Gaard, der til Gengæld fik Lykke med al Ting siden. Han
fortæller ogsaa Sagnet om Højfolkenes Bryllup, her var det
den lille Brudgom selv, der gav det lovede Ørefigen1).
Fra nyere Tid haves kun den sædvanlige Oplysning om
Hashøj, at der ligger en Kong Hasse begravet. Og at Jor
den til den og Galgebakken „er ført sammen fra et Par
Moser i Højenes Nærhed“ .2)
Galgebakken eller Galgehøj ligger lidt Nord for Hashøj
ogsaa ved Slagelsevejen. Det er Antvorskov Birks gamle
Rettersted, hvor der endnu d. 5. Aug. 1847 rettedes en Kone
og hendes Søn, der havde stranguleret Manden3). Det maa
være disse 2 Høje mellem S.-B. og Lundforlund, hvorfra
der hver Nat drager Kæmper ud for at slaas under hoved
løse Anførere4).
Nie. Christensen medd. ogsaa, at Troldfolkene havde en Sti
mellem de to Høje, samt Sagnet om deres reparerede Ovns
rage, sikkert knyttet til Galgebakken, hvis Navn han aabenbart ikke har faaet fat i.5)
1 den sydvestlige Del af Sognet paa Mtr. Nr. 17 ligger en
stor Jættestue, Rævehøj eller Rævebanken, der længe hold
tes i Hævd af sine Ejere. Men i 1914 begyndte en ny til
kommen Gaardmand at grave i den, og Nationalmuseet
sendte da en Mand ned for at være med. Der blev blandt
andet fundet over 70 Skeletter. Udgravningen betragtedes
!)
2)
3)
4)
i)

Gl. d. M. I 97 og 98. DFS.
431, Kr. Hald.
DFS. iow/p 1, N. Skou 1909.
Se f. Eks. Museumsinspektør H. Kjærs Artikel om SlotsBjergby Høje i Sorø Amts hist. Aarbog XIV (1925) 66—86.
Gl. d. M. I 100 og DS. III 29, Nie. Christensen,
GI. d. M. I 99.
5

66

Inger Margrethe Boberg;

imidlertid med uhyggelige Følelser af Egnens Folk og blev
i Følge Niels Skous Meddelelser — dels til Th. Gravlund,
hvis Bog „Ellefolket*4 til Dels hviler paa dem, og dels til
DFS. — Indledning og Aarsag til en hel Række af Ulyk
ker.1)
Om 3 Dysser, der sløjfedes i 1850erne ved Anlægget af
Korsørbanen, har Niels Skou optegnet Højbrudssagn. De 2
var Langdysser i Enghaven ved Vaarby Aa og omtales i
en Præsteindberetning 1809. Den tredie laa paa Blodhøjs
agrene (Mtr. Nr. 18 a), hvorefter Blaahøjgaard har Navn;
det er nær ved Skous Fødested.2)
S ludstrup (432). 1 beskadiget og 3 sløjfede Dysser, ingen Grav
høje eller Sagn kendes.
Lundforlund (433). Kun enkelte mere eller mindre ødelagte
Mindesmærker.
Da Varphøj paa Mtr. Nr. 11 a sløjfedes o. 1864, ramtes
Ejeren af Uheld.3)
Q erlev (434). 1 bevaret Langdysse, enkelte sløjfede Dysser og
Gravhøje. 1 Dyssen, der ligger mod Vest ved Skellet til
Slots-Bjergby og er ret medtaget, skal være en Kongeløsen.1)
K irk e -S tillin g e (435). Her kendes over 70 Høje og Stengrave,
hvoraf mange er fredlyst.
1 en Præsteindberetning til Oldsagscommissionen 1808 fra
Hans Lange, der havde været Præst i Sognet fra 1781, op
regnes 30 Dysser og Høje ved Navn. Det er særlig paa
Bildsø og Kirke-Stillinge Marker, der har været og til Dels
endnu er en hel Række. Men nogen Sagn omtaler Pastor
Lange ikke. Derimod siger Pastor Fuglsang i Slagelse i
en samtidig Indberetning, at der skal være Trolde i Hexebanken ved Tude Aa, hvorfor man er bange for at køre
der om Natten5). Hexebanken er den østlige Ende af
1)
2)
3)
4)
5)

Sorø Amts hist. Aarbog VI (1923) S. 3—20, Da. Folkeminder
Nr. 28 S. 37—40, E. Tang Kristensens Æresbog 1.
DFS.
1 og 1900/ o3 431.
Chr. Blinkenberg 1892—93.
DFS. 100ö/i 1, Niels Skou 1909.
Antiqv. Ann. 1815 S. 46 —47 og 71 —84.
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Langebjerg. Her er en utro Frue ned manet, og hun ses
ofte gaa med sit Barn i Haanden mellem Langebjerg og
Valbygaards Bro. Det er nok hende, der gør det vanske
ligt for Folk at passere, idet hun gør kørende Mandsper
soners Heste gale1). Overlærer Andersen omtaler videre
(p. 8) en Langdysse paa Kjelstrup Udlodder ved Stran
den, hvor en Konge og Dronning er begravet, formodentlig
de 2 fredede Langdysser Sydøst for Kongsmark.
Paa Hyldehøj eller Hylledysse mellem Knudstrup og Bildsø,
en fredet Langdysse paa Matr. Nr. 4 a, „blev Kongerne
hyldet i gamle Dage“ . En anden Hylledys Sydvest for
Kielstrup (Hyllehøj paa Gst. Kort 1894) siges i 1808 at have
Navn af et gammelt Hyldetræ, og det har den ved Bildsø
vel ogsaa haft. En Oplysning fra en derværende Præstefrue om, at der paa Kjærbjerg mellem Bildsø og K.-S.
skulde have været Gudehov i Oldtiden, skyldes vel ligesom
den om Kongehyldningen „læ rd“ Antagelse. Ægte Folketro
er det derimod, naar en 48aarig Gdr. i 1909 fortæller, at
man mente, den kloge Knud i Stillinge fik sin Visdom ved,
„at han hver Nytaarsnat gik ud til 2 Dysser, der laa paa
hans Mark, og der lærte sine Kunster.-)
Et Sagn om den Høj ved Tudeaa, hvorpaa Saltstenen
staar, er anført under Veminelev.
Sagnet om Højfolkenes Bryllup er i 1861 optegnet af Chr.
R. Stenbæk om en Kone paa Næsby Mark, men uden Om
tale af nogen Høj og i løs Forbindelse med og sikkert
paavirket af Thieles Sagn om Klat og Knurremurre.3)
Vem inelev (436). Næsten alle Høje og Dysser er jævnet med
Jorden eller sløjfede. Takket være Chr. R. Stenbæk, der
er født her i Sognet, har vi dog adskillige Sagnoptegnelser
dels om de faa Oldtidsmindesmærker, her kendes, og dels
om Egnens naturlige Højdepunkter.
J Oshøj og Salthøj paa Forlev Mærsk har i ældre Tider
9

-)
3)

Overlærer Andersens antiqv.-top. Beskr. 1849, S. 2, saml.
DS. 111 1440, om Troja-Sagnet og den utro Dronning i
Trælleborg, top. 423.
A lt i DFS. ISO«/»;, 435, Th. B. Bang, 1909.
DS. I 293 og 361.
5'
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Inger Margrethe Boberg;
boet Trolde. En Mand kørte engang der forbi med en
Tønde 01, men pludselig blev Hestene staaende, og hvormeget han end slog, hjalp det ikke, han maatte trække
dem hjem og lade Vognen staa. Da hørte han nogen
raabe: „Oshøj Stodder og Salthøj Kælling, kom lad os
svire“ . Om Morgenen, da Manden kom efter Tønden,
var Øllet borte.“ 1) Salthøj er i Kirke-Stillinge Sogn, Oshøj
eller Oshøje er en Grusgrav Vest for Forlev paa Mtr. Nr.
7 b, hvori der i 1842 skal være fundet et Broncesværd i
en 6 Alen lang Stenkiste. Der har ligget flere smaa
Kæmpehøje foruden en større paa Toppen. En Ejer, der
havde forulempet dem, turde ikke siden gaa der i Mørke.
Fra Trælleborggaard har man undertiden set en gloende
Stang fare igennem Luften og man sagde da: „Det er
Dragen, nu flytter han fra Trælleborg til Oshøw“ /-)
En naturlig Højde er Huulhøj paa Forlev Mark lige ved
Stationen, hvor der har boet „en græsselig Mængde Trolde.
De gik tit ned i Hulhøjgaarden for at laane et og andet,
men gældte altid bestemt igen. De sagde aldrig Godaften,
men kun Aften“ . En Pige, de fik lokket ind til sig, var
siden ikke rigtig klog.3)
De fleste Gravhøje i Vemmelev Sogn har ligget under
Ormslev. Sydøst for Byen laa saaledes Ashøj og Kongshøj paa Mtr. Nr. 15 og 14, begge sløjfet mellem 1861 og
1892. I Ashøj og en anden lille Høj paa samme Matrikel,
netop Stenbæks Fars Mark, hvor man let blev vildfaren,1)
er der fundet Benrade. I Ashøj desuden noget af et Bronce
sværd, og der skulde ogsaa være et Guldbord i, men
Højen kunde kun aabnes med en Guldnøgle, der laa under
tredje Agerren Vest for Kongshøj. „Dette har en Trold
fortalt til en Mand fra Ormslev Mark, som han mødte midt
paa Landevejen“ , eller „en Trold, som blev fanget paa
Fyen og ført til København. Han sagde, han var født i
Kongshøj“ . En Kone, som var død o. 1855, havde fortalt

i)
•-)
3)
4)

DS. I 509, Chr. R. S.
DFS. lu0G/j3 436, Kr. Taarup, 1911, og G. Knudsen, 1913.
DS. 1 839, Chr. R. S.
Skattegraveren IV 576, DS. V 312
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Stenbæk, at hun som lille „mange Gange havde hørt Kistelaag smække i nede i Bakken.“ 1)
Lige ved Hovedlandevejen ligger Aashøj, der endnu er
bevaret, skønt Bakken, den ligger paa (31 m), er stærkt
afgravet. Det maa vist være den O(l)shøj, hvorom en
Kone i Landsgrav, 1867, har fortalt Forstander H. Knudsen,
at hun som Barn ikke maatte lege ved Dyssen (?), fordi
„der var slemt med Troldtøj . . . Kister blev slagne i, og
der var et forfærdeligt Spektakel. I et Sted, som laa der
i Nærheden, saa de ofte Troldfolket bære baade det ene
og det andet ud, baade Sko og andre Sager, for at soles.
Men ingen fik det at se, det sørgede Troldfolket altid fo r“ .-)
Lidt Nordvest for Aashøj paa den anden Side af Lande
vejen ligger Langebjerg. „En Karl fandt der engang en
Ovnrage, som var i Stykker, han slog den da sammen
med en Sten, og straks var deri borte. Men lidt efter kom
der et nybagt Sigtebrød op af Banken, som Karlen tog
og spiste“ .3) Ogsaa Sagnet: „H ør Ade, Dade er død“ , hvor
efter en Troldkælling glemte sin Kedel, har Stenbæk opt.
om Langebjerg4), og en senere Meddeler til E. Tang K ri
stensen om Lysbjerg ved Lyshøjgaard Nordøst for Vemmelev, hvor der blev „en frygtelig Hurlumhej. Folkene vaagnede, og da de kom op og fik set efter, var Køerne løse
og Mælken spildt.“ Men siden mærkede de til Gengæld
ikke noget til Bjergfolkene, der før havde voldet dem
megen Fortræd.5)
Endelig har Søbjerg ved Røglegaard „i forrige Tider staaet
paa 4 røde Pæle hver Højtidsaften, og man saa da tydelig
Lys og hørte Dans og Musik derinde“ . En Mand har og
saa været inde hos Troldene et Stykke Tidn).
Uden Tilknytning til nogen bestemt Høj eller Bakke har
Chr. R. Stenbæk bl. a. optegnet Sagnet om Højkonens Bar9
2)
3)
4)
5)
n)

Skattegraveren IV 573—74, DS. III 2346.
DFS. iom/23 436, G. Knudsen
DFS. XIV 317, Chr. R. S., 1861.
DS. I 3J0.
DS. I- 254, P. Jensen i Vinkel.
DFS. XIV 315, Skattegraveren IV 575, Chr. R. S.
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higer Margrethe Boberg:
sellijælp som anført i Indledningen. Og videre fortæller
han, at en Smed engang gik i Kirke og paa Vejen traf en
lille Trold, „som stod med en Bunke Kul, der var lagt et
Kors af Halinstraa over. Trolden raabte da til Smeden:
„Tag det Hid-og-did af Kullene, saa skal du blive rig !“ .
Men Smeden vilde ikke, og Trolden maatte da gaa sin Vej.
Men nu tog Smeden Korset af, og Kullene blev da til
Guld.“ En Pløjedreng fik engang et Stykke Ostebrød af
Troldene. „Men om Natten blev der saadan en vældig
Tummel i Kammeret med Dans og Musik. Det var Trolde,
som vilde have Drengen, og han vilde ogsaa gerne danse
med, men Karlen holdt ham. Først da Drengen blev kon
firmeret, fik han Ro1).
Langt mindre kendt end disse Sagninotiver med Pigen, der
maler Malt for de underjordiske, Bjergkvindens Barsel,
Troldenes Magtesløshed overfor Korset, deres Kulpenge og
Faren ved at røre deres Mad, er følgende Sagn, som i 1855
er optegnet af en Hindholmelev fra Forlev: „To Bønder,
en rig og en fattig, skulde kappes om at slaa deres Enge,
og den, der blev først færdig, skulde have den andens. Den
fattige fik imidlertid Hjælp af en Trold i en stor Bakke paa
sin Mark: „Jeg har haft Hus og Hjem paa din Lod i saa
mange Aar, og du har stedse ladet mig leve i Fred og Ro,
. . . Jeg skal nok skaffe Engen slaaet, naar du blot giver
mig Kosten; men den maa da ogsaa være forsvarlig, og
du maa ikke komme ud med mindre Mad end til 12 Mand
til hvert Maaltid“ . . . Trolden gik nu hen og fik samlet sig
et stort Letøj, hvormed han begav sig hen i Engen og
lagde sig til at so ve ... Imidlertid begyndte det at lakke
mod Aften, og den rige Mands Folk havde kun et Skaar
tilbage, de skulde da hen og spise Midaften, og tillige
morede de sig meget ved at se over paa den „gamle“ , som
endnu laa og sov. Til sidst kunde de heller ikke bare sig
. . . En af dem gav ham et Spark bagtil med det ene Ben;
men Benet blev siddende, og Trolden rejste sig op og be
gyndte at slaa. Han tog hele Engen for i 2 Skaar, og den,
som blev hængende bagi, maatte strø det efterhaanden.

9

DFS. XIV 319 og 358, DS. I 414.
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Den rige Mands Folk blev meget forskrækkede over dette,
saavel ved at se paa Trolden, som over at høre lians Jam
merskrig, som maatte følge bagefter, saa de glemte at slaa
den Smule, de havde tilbage. Trolden blev altsaa først
færdig, hvorved den fattige Bonde vandt1) “ . Sagnet er ogsaa optegnet i det nærliggende Ruds-Vedby2) og noget af
vigende paa Fyn3), men det er vist ogsaa de eneste Steder
i Danmark.
Hemmeshøj (437). Enkelte Oldtidsminder, næsten alle sløjfet.
I en Høj paa P. Mortensens Lod i Stude, maaske den
næsten sløjfede Jættestue paa Matr. Nr. 11?, var der Trolde.
„De gjorde mange Knuder, men frelste dog engang Gaar
den fra at brænde. Der var nemlig gaaet Ild i Køllen om
N atten... en Stemme raabte: „Her ligger I og snuer, og
der er Ild i eders Stuer“ . Trolde har en Forkærlighed for
at snakke paa Vers!
I Barnebanken, Gst. Barnehøj, Sydvest for Erdrup, har
man hørt Violinspil og set en Skikkelse ligesom et Faar
staa og bræge og kyse Folk. Der skal ogsaa ligge en Skat
begravet. Mange har set et Lys brænde der, men et For
søg paa at hæve den forpurredes af 2 Haner for et Hølæs:
„Nej se! nu har jeg dog aldrig kendt Mage!“ Mere heldig
var en Hyrdedreng, der blev slæbt ind i en Banke paa Er
drup Mark, men 3 Dage efter joges ud igen, fordi han
kom til at sige: „Aa, Herre Jesus, nu ringer Bedeklokken’)!“
Et Højbrudssagn har Niels Skou optegnet 1909 om en
Mand, som var død en Snes Aar før; han havde mistet
sine bedste Dyr og faaet Uheld og Sygdom i Familien, da
han borttog en Dysse paa sin Mark og begyndte at køre
en Høj ud til Fyld i en Mose5).
Boeslunde (438). Efter Kirke-Stillinge det Sogn i Herredet, der
har flest Oldtidsminder, o. 70 i det hele, mest Gravhøje.
1)
2)
3)
4)
s)

DFS. IX 122.
DS.2 I 939.
DS. I 1404.
Alt optegnet 1861 af Chr. R. Stenbæk: DS. I 242 og 150,
DFS. XIV 310, DS. I 852.
o p s . ’ ow/j 1 Bl. 10.
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Inger Margrethe Boberg:
Det ældste Sagn, her er optegnet om nogen Høj eller
Bakke, findes i Peder Edvardsen Friis’ „ringe Underret
ning om Schielschiør Købsteds gamle og nu værende T il
stand“ , 1759. Friis var ganske godt inde i alle Forhold,
og vi skylder ham flere værdifulde Sagnoptegnelser. En
af dem drejer sig om Krukkeborgbanken i Dyrehaven lige
ved Skelskør, paa hvilken der er sløjfet flere Gravhøje
fra Broncealderen (1681 Krukkeborgaasen). Her boede
nemlig Krukkeborgkællingen, „og vides meget at fortælle
om Personer, som ere af hende indtagne og aldrig kommen
tilbage igien, som om en Præste-Datter af Boeslund, som
efter Indtagelsen nogle gange paa Høitiderne ofrede til sin
Fader, og skiønt han saae og kiendte hende, lod lukke
Kirkedørren for hende, forsvandt hun dog for dem. Fra
Krukkeborg ud til Ramsebierg, som er V2 Fierdings Vei,
gik fordum en kiendelig smal Stie og Gang igiennem KornMarkerne og Krattet, og skiønt der Aarlig paa sine Stæder
bliver pløjet, blev dog denne Stie og Gang ved Magt, indtil
nu for 20 til 30 Aar, da den er ganske forsvunden; Rela
tioner gaaer, at Knud i Ramsebierg, saa kaldtes Trolden
paa det Sled i de Tider, at han levede i Boelskab med
Kiellingen i Krukkeborg og gierne om Aftenen reed til
hende paa sin abild-graae Hest“ .1)
Chr. R. Stenbæk har 1864 optegnet Sagnet om Boeslunde
Alterbæger, der skal stamme fra Troldene i Krukkeberg =.
Dyrehavsbakken eller fra Kanehøj i Eggeslevmagle: Karlen
naaede frelst ind paa Kirkegaarden, men Hesten fik Hud
og Haar svidt af.-)
Lige ved Boeslunde By og Kirken ligger Borgbjerg, lige
som Krukkeborg en naturlig Banke, den højeste i Sognet.
Resen nævner den o. 1687 for dens „notabilis echo“ og
glimrende Udsigt3), og J. Langebek 1743 for en Art Be
fæstning, der skulde være anlagt af en Sørøver Boe4).

9
-)
3)
4)

Friis S. 246, Thieles Folkesagn1 I S. 78, 41 S. 221.
DFS. XIV 345, DS. 1 818 og 801.
Uldall Fol. 186 1 S. 59.
Kirkehisl. Saml. 4 R. IV. S. 441, E. Pontoppidans Da.
Atlas VI S. 263.
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Arkæologisk Berømmelse fik Borgbjerg, da der i 1842 og
1874 fandtes 6 værdifulde Guldkar fra den yngre Broncealder. Konen, der stødte paa de første, sagde til sin Mand,
der gik og gravede Sten op: „Jeg tror, jeg pløjede Trol
dens Hat op!“ 1) Desuden skal der under det sydøstlige
Hjørne af Kirken være nedgravet en Guldskaal.-)
Om Troldene i Borrebjerg har Chr. R. Stenbæk i 1861 opt.
et Par Sagn: „De laante Fødemidler i en Gaard i Boeslunde.
Naar de saa gældte igen, satte de det paa en Sten udenfor
Gaarden . . . En Møllersvend, som endnu lever, har fortalt,
at der en Dag blev taget et stort Hul ned i en Møllepose,
men han kunde ingen se. Saa tog han en Kæp og slog
rundt omkring, og saa blev der intet mer taget“ .3) Da en
Dreng engang blev indtaget i Borrebjerg, lod Øvrigheden
ligefrem Trolden stævne. „Han maatte jo ogsaa møde (!),
og Dommen faldt da, at han skulde levere Drengen sund
og frisk tilbage . . . men han kunde fra den Dag ikke be
stille andet end at gaa med Hvedebrød, thi han rystede
altid saa grumme meget paa Hænderne.“ 1)
Endvidere har de Skanserester, der skal være fundet, givet
Anledning til Sagnet om Kirkens flyttede Grundvold. Det
er her forbundet med Find-Sagnet, som er bedst kendt fra
Lund Domkirke, men ogsaa fortælles om adskillige Kirker
paa de danske Øer: „T i stille, Datter min, i Morgen kom
mer Find, Far din hjem, med Kristenmands Øjne“ , sagde
een nede i Borrebjerg. Og da Bygmesteren saa kunde
sige Find hans Navn, blev han saa vred, at han sprang
ned og lod Tagstenene være, hvor de var. Men der, hvor
han sprang ned, er endnu en Revne i Taarnet, og paa det
Sted, hvor han glemte at lægge Tagsten, har man aldrig
kunnet faa nogen til at ligge fast“ .5)
Ved Torpe ligger Ellehøj paa Mtr. Nr. 5. Den kaldes og
saa Elverhøj, et nyere og mere poetisk Navn, der er taget
1)
2)
3)
*)
5)

Sorø Amts hist. Aarbog 1, 1912, S. 17—18.
DS?- III 1392 R. P. Rasmussen, Gammelstrup.
DS. I 510.
DS. I 843.
DS. III 971 og 972, Chr. R. S.
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Inger Margrethe Boberg:
fra Folkeviserne og skyldes det 19. Aarliundredes Folkevise
begejstring.1) Det er sikkert sit Navn, Højen kan takke
for de Sagn om Ellepiger, her er set, og som har forsøgt
at lokke unge Karle med ind i deres Dans.-) Det er for
Resten tvivlsomt, om det er nogen Gravhøj, men fredet er
den og Sognets, ja Egnens smukkeste Bakke.3)
I Ølhøj, der er sløjfet paa Neble Mir. Nr. 2 a ved Ølhøjgaard, har man hørt „Violinspil og Kister smække i Laas“ ,
og nogle Børn har set „en lille grønklædt Dreng løbe og
lege . . . han kunde gerne faaet i Sinde at lokke dem ned
i Højen“ .4)
Nordvest for Neble ligger Raalshøje, eller rettere laa, for
selve Højen er sløjfet, og kun det store blotlagte Gravkam
mer er bevaret og fredlyst. En Kælling derfra glemte en
Gang en Messingkedel i Neble, da en Dreng kom „løbende
hjem fra Marken og fortalte, at han havde hørt nogen
raabe i Højen: „Asser faldt i Ilden, Asser faldt i Ilden“ !
Denne Kedel var i Gaarden for ikke mange Aar siden, men
ingen ved, hvor den nu er.“ 5)
Naar gamle Folk har fortalt Chr. R. Stenbæk, at der i Bov
bjerg, en Banke med Grusgrav paa Neble Mark, gaar „en
sort So med 12 sorte Grise. Det er Gravsoen—“ , saa er
det sikkert det samme som Grisebanken paa Generalsta
bens KorlR).
Ikke langt fra Raalshøje ligger den stærkt afgravede Baas(e)høj, Gst. Baarshøj. „En Mand vilde engang tage en Sten
væk, som laa derpaa, men en Stemme raabte dernede:
„Lad mig beholde mit Hjem, saa skal du faa Lykke i dit
Hjem“ . Manden lod da Stenen ligge7).“ Lille Baashøj ved
Siden af og en Barnehøj paa Mtr. Nr. 5 a er helt borte.

<)
-)
3)
»)
5)
«)
7)

Danske Studier, 1931, S. 7 ff.
DFS. XIV 345, DS. II A 60, Skattegraverne IV 579,
D. g. F. Nr. 46 og 47.
Sorø Amts hist. Aarbog I, 1912, S. 119—20.
DFS. XIV 346, Chr. R. S.
DS. I 317, Chr. R. S., 1861.
Skattegraveren IV 578.
DS. I 558, Chr. R. S.
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Øst for Grydenip ligger Langebjerg, en naturlig Banke,
hvor gamle Ole Pedersen i Neble havde været n ’ de som
Dreng, vist i Begyndelsen af forrige Aaih. Han blev sat til
at fodre 2 Heste med Tjørne og Tidsler, men „vilde aldrig
tale derom, undtagen naar han kom i Gildeslav og fik en
lille Taar". Det var vel den samme, der først slap ud, da
hans Forældre gik avet om Banken og blæste i et Byhorn,
og som maatte døbes om for at blive rolig igen. Da en
vis Peder Nielsen, f. o. 1775, var Dreng, kom en Trold fra
Langebjerg en Gang og bad ham lyske sig.
Og en
Troldkælling har skræmt en Malkepige bort der1).
Paa Rasmus Høj, Sønderup Mark, har der været „set en
lillebitte Mand spadsere. Derfor kan Herren i Skyttevænget
ikke lide, at den bliver sløjfet". Her er maaske Tale om
Jættestuen paa S. Mtr. Nr. 12, hvis Udgravning standsedes
1885, da der fandtes 2 Urner og en Mængde Skeletter. En
Dreng, der gav en Trold fra Rasmus Høj noget at drikke,
blev siden plaget om at komme og tjene dem og syg, da
han hindredes i det-).
Endnu i 1903 fortalte en Kone i Boeslunde Fattighus Axel
Olrik om Højfolkene, at man tit saa dem sidde Søndag
Eftermiddag i Solskin paa Højene. Og da han spurgte
hende, om det ikke kunde være rigtige Mennesker, svarede
hun, at „det havde hun aldrig tænkt paa3)!*4
Taarnborg (439). Adskillige Stengrave og enkelte Gravhøje.
Trolde har der været i Højene ved Halseby, f. Eks. Olshøj
(Mtr. Nr. 3), hvor en Mand i Meddelerens Barndom fortalte,
at han havde set dem4), og i Højbjerg ved Taarnborg. En
Kone, der havde brygget Øl, hørte nogen raabe: „Læg hid
og did (o: Kors) over Øllet, ellers kommer Bjergmanden og
ta’r det!" Et andet Sted stjal de Lys til deres Julefest5).
9
'-)
3)
4)
5)

DS. I 841, 842, 226, Skattegraveren IV 580, DS. Il A 49,
Chr. R. S.
DS. I 565 og 946, Chr. R. S.
DFS.
438.
DFS. 100g/23 439, G. Knudsen 1911 efter 70aarig fhv. Fattiggaardsbestyrer Jens Pedersen.
DS. I 505 og 499, Chr. R. S.
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Gamle Jens Andersen i Tinghuset paa Neble Mark har i
sine unge Dage været med at udgrave en Troldebolig. Det
var dengang Taarnholm blev bygget (1 7 9 8 )... Dengang
de saa havde gravet en Dag, stødte de paa en stor Mængde
flade Stene, hvorunder der var en rigtig smuk Stue af en
aim. Dagligstues Størrelse. I Stuen stod en Kakkelovn, som
blev flyltet til Taarnholm, hvor J. A. mener, at den endnu
staar. Desuden var der en svær Mængde Ben, som blev
kørt ned til Gaarden; men om Natten gjorde de en saa
voldsom Støj, at man maatle nødsages til at begrave dem
i Banken igen1)* Det er ikke saa sjældent, der høres, at
en gammel Jættestue er blevet brugt til Bolig for levende
Mennesker, de har her oven i Købet faaet sat Kakkelovn op!

VESTER-FLAKKEBJERG HERRED
Vester- og Øster-Flakkebjerg Herred var oprindeligt eet Her
red, men deltes 1819 i to. Oldtidsmindesmærkerne samler sig i
den vestlige og sydlige Del af V. Flakkebjerg Herred, i den øst
lige Del af 0 . Flakkebjerg. D. v. s. at de for Størstedelen ligger
ved Vandet: mod Vest ved Storebælt, mod Øst ved Tystrup Sø
og Susaaen. Midten af det gamle Flakkebjerg Herred bærer der
imod kun ringe Spor af Bebyggelse i Sten- og Broncealder. I
det hele taget kendes her o. 185 Stengrave og et mindre Antal
Gravhøje. De er nødtørftigt undersøgt af J. B. Løffler 1884, 1886
og 1895, og af A. P. Madsen 1896 og 1904.
Skelskør Købstads L a n d d is trik t (366). 1 P. E. Friis' Beskri
velse over Skelskør 1759 omtales blandt Høje i Omegnen
en Kirstens Høv, der har Navn „af et Qvinde-Menneske,
som der blev rettet“ ; den har maaske ligget (ligger?) Syd
vest for Byen, hvor Galgevænget og Galgehulestykket m in
der om, hvad her tidligere er gaaet for sig. Desuden en
Stendysse Lurendal, hvis Navn Folkevittigheden i Byen har
ment, kom af, at Bonden, som kom til Torvs, her læssede
om og af 2 Læs Brænde gjorde 3 — for saaledes at lure
Borgeren !
D

DFS. XIV 316, Chr. R. S.
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A f mere Interesse er Friis’ Oplysninger om Kong Tolv,
der bor i Klinten uden for Byen og derfor
kaldes en underjordisk Trold: „der vides endnu at fortælle,
hvorledes samme Trold har ladet hente Jordemoder i Schielscliiør, og da Jordemoderen efter Forretningen gik bort,
gav han hende noget, som saae ud som noget Kul; hvil
ket hun i sin Bortgang slængte bort og foragtede, men
Qvindens Mand gik hen og ledte det op, fandt og befandt,
at det var Guld; samme Kong Tolv havde den Maade, at
hver Nye-Aars Nat lod han komme 9 nye slagne HesteSkoe, som skulle ligge slagne paa en vis Smeds Ambolt,
med behørige Søm, hvilke samme Nat blev afhentede og
Contant lagt igien paa Ambolten, den underjordiske Herre
havde ingen Jordemoder og ingen Smed, man maatte dog
(o: altsaa) selv beslaae sine Heste.
Mens Beretningen om Jordemoderen er et typisk Højfolke
sagn, hører Trækket med Hesteskoene til Myterne om den
vilde Jæger. Og endnu et Træk har Kong Tolv fælles
med den vilde Jæger eller rettere sagt med Stevns Ellekonge, der imidlertid kun er en Særudvikling af den vilde
Jæger1): han taaler ingen anden Konge paa sit Omraade,
og siden Erik Menveds Tid, siger Friis, er der heller ingen
Konge eller Dronning, der har vovet sig over Skelskør Bro.
Der er han nu fejlt underrettet, for saa vidt som Christian
Pedersen i sin dansk Krønike, der er skrevet saadan noget
som i 1520erne, netop siger, at Kong Christoffer af Bayern
1448 fik sin Død, fordi han trods Advarsler om, at „der
er en elffue-konge paa den sted, som icke w ill stede nogen
konge med sigh“ , tog til Skelskør og da fik „en slagh
mellom sine herder, ath hand hagde moxen failed død aff
hesten, och ingenn, saa huo hannom slo. Saa lod hand
strax føre sigh till Hellsingborgh, der bleff den eddelig
første død“ .2) Friis skelner imidlertid mellem Kong Tolv,
Klintekongen og saa Ellekongen, der „fordum har indjaget
en stor Frygt i de vantroende Hierter, da de meente, han

Klintekongen,

1)
2)

H. Ellekilde: Danske Studier, 1929, S. 10—39.
Skrifter V S. 491, Danm. gi. Folkeviser III S. 825, hvortil
H. Ellekilde har henvist mig.
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gjorde Folk galne . . .“ 1 Sorø Amt kender vi ellers ikke
noget til nogen Ellekonge (se dog DS. 11 A 37).1)
Eggeslevm agle (441). O. 20 Stengrave, hvoraf de fleste ligesom
af Gravhøjene er sløjfet.
De eneste bevarede Gravhøje er Barnehøjsbanken ved Hesselby og Æfl/7£Zrø/(sbanken) ved Eggeslevmagle (Mtr. Nr.
20 a). Den sidste skal være benyttet som Rettersted, der
er fundet flere Skeletter, og hver Nat vandrer de henrettede
fra Kirkegaarden ud til Banken.-)
Boeslunde Alterbæger skal som nævnt stamme fra Kanehøj:
En Karl red engang der forbi og raabte: „Du Kanehøjs
kælling, skænk mig, naar jeg kommer tilbage!“ Da han
kom tilbage, stod Kællingen udenfor Højen med et Bæger
Vin. Men det var en enbenet Trold, der forfulgte, til en
Uven raabte: „F ly de bolle, tag de knolle, søg det hellige
Sted“ !3) Om en Jordemoder, der gik ned i Kanehøj, da
hun hørte Raabet: „Kom og hjælp mig, saa skal jeg hjælpe
dig en anden Gang“ ! og siden fik Held med alt, fortæller
Chr. R. Stenbæk ganske kort.4)
En Mand, der midt under et Gilde i Eggeslevmagle skulde
til Skelskør efter mere Brændevin, havde et Møde med en
mærkelig Skare ved Kanehøj. 1 DFS. findes 2 Beretninger
om det fra 2 Mænd, der begge er født o. 1850. Den ene
fortæller, at deres Svar paa Mandens Hilsen lød „saa hult,
som det kom fra en Tønde. Det var en Flok Nisser
. . . smaa bitte Puslinger.“ Den anden mener, at de slet
ikke svarede, og „var hule i Ryggen som et Dejgtrug, og
inden han saa sig for, forsvandt de alle i Jorden“ ?)
Paa Mtr, Nr. 27 i E. var der allerede før Løfflers Underi)

-)
3)
»)
5)

P. E. Friis’ Underretning om Skelskør S. 45-46 og 245-49.
Thieles Folkesagn 1 S. 77, 2 II S. 188, sml. G. Knudsen i
Sorø Amts hist. Aarbog V II S. 37—38.
Indberetn. til Nationalmus., DFS.
441, Kr. Taarup,
1910, efter 18-aarig Bondepige.
DS. I 801, Hans Pedersen i Haldagermagle 1884 til E.
Tang Kristensen.
DFS. XIV 320.
DFS. lüOß/j:J 441, G. Knudsen, 1911, og Holger Olsen, 1919.
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søgelser i 90erne sløjfet en Gravhøj, hvor der havde været
Spøgeri, underjordisk Smækken med Kistelaag og mystiske
Stier gennem Kornet.1) Ogsaa i 1911 omtaler en 70-aarig
Gdr. en Sti mellem 2 Banker ved E. Man sagde, at de
underjordiske havde deres Gang der, de boede i begge
Højene.-)
Lærer Th. J. Spange, der i Sorø Amts hist. Aarbog II
(1913) har skrevet om Eggeslevmagle i Tiden omkring
1850, antyder, at en Mands Fallit muligvis kom af, at han
havde forstyrret en stensat Grav i Ravnemarken, og om
taler en Skik at lægge Børnetøj ud ved Dysserne samt en
saakaldt Ønskehøj ved Boeslunde.3)
Høve (442). Enkelte Dysser og Gravhøje, alle sløjfet paa nær en.
En Præsteindberetning til Hofman 1759 omtaler en næsten
overpløjet Karlehøj paa Karlehøjmarken Øst for Høve, det
skulde være en Krigergrav fra Dronning Margrethes Tid.4)
Karlshøj eller Jarlshøj paa E. Mtr. Nr. 18 a er nu længst
sløjfet, ligesom den Dysse Ravnehøj paa Oreby Mark Mtr.
Nr. 10, hvor Beyer mente, Kæmpen Ravn var begravet.5)
Paa den Højde, hvor Høve Kirke ligger, skal ogsaa Hed
ningerne have haft Offersted, hvorfor mange ikke syntes
om, at Kirken blev bygget der.0) Ikke usandsynligt.
F lakkebjerg (443). 4 Dysser og en Gravhøj, alle sløjfet.
Skørpinge (444). 1 sløjfet Høj.
Ved Treskelsgaarden mellem F. og Gimlinge er en Mand
engang blevet forfulgt af en Høkurv, der kom rullende ud
af en Kæmpehøj og gav sig til at snurre rundt.
Om en Høj i Nærheden af Flakkebjerg har Forstander H.
Knudsen i Landsgrav 1867 optegnet Sagnet om Troldfolke
nes Bryllupstog gennem Stuen.7)
9
-)
3)
4)

5)
°)
7)

Indb. til Nationalmus.
DFS. 100ß/-23 441, G. Knudsen.
DFS. îow/ o, 441 og 438.
Kali. Fol. 30-, Hofmans Fundationer VIII S. 6. Pontoppidans Da. Atlas VI S. 274, S. M. Beyer: Beskr. over
Egitzlefmagie 1820 S. 82—83.
S. M. Beyer: Beskr. over E. 1820 S. 101.
DFS.
442, Højskoleelev, 1922.
DFS. lu0%3 443, G. Knudsen.
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Det Sagn, der er bedst kendt her i Flakkebjerg og Skørpinge, er dog Sagnet om, at Flakkebjerg Alterbæger er røvet
fra Troldene. Men formodentlig paa Grund af de faa og
lidet fremtrædende Oldtidsgrave er dets Stedfæste temmelig
svævende. Det er optegnet:
I. 1854 til Sv. Grundtvig af Lærer Mads Hansen i Faardrup
om Barnet, en allerede dengang næsten udjævnet naturlig
Høj SV. for Skørpinge: Kælling i Hødysse (Højdysse Gde.
NØ. for Flakkebjerg) raaber: „A d det bolle, paa det knolle,
saa kan Enben ikke naa dig, og søg det hellige Sted".
Halkevadstenen kastet.1)
II. I „A rne“ : Fortællinger, Sagn og Æv. i Slagelse-Egnen
(1862) S. 28, vist opt. af Forf. Anton Nielsen, der var Med
arbejder, om en sløjfet Høj mellem Skørpinge og Flakke
bjerg: 2 Trolde kommer op at slaas om et Sølvbæger
og lader Karlen drikke af det. „Enben kastede den store
Sten ved Halkevad efter den flygtende og forfulgte ham,
men den anden raabte: „Forlad det bolle og søg det
knolle og fly til det hellige Sted, ellers naar Enben dig“ .
III. 1862 af Chr. R. Stenbæk om en Banke ved hin Side
Aaen. Karlen finder selv paa at ride tværs over Agrene til
Kirken. Trolden: „Ja, var det ikke for de hellige DingDang, saa skulde du have set, hvad Enben kunde gøre ved
Toben“ . Halkevadstenen.2)
IV. 1880 af Jørgen Hansen efter Joh. Burchardi i Birkendegaard ved Kallundborg. Omtrent som „A rne“ , men
begge Trolde, Toben og Enben, forfølger, og Motivet med
den ujævne Mark mangler.3)
V. 1884 af Gartner M. Balle paa Løvegaard om Høj paa
Flakkebjerg Mark, hvor Enben bor. Juleaften. Ride over
Mark og Gærder ind paa indviet Jord. Halkevadstenen.4)
VI. 1910 af Højskoleelev: Ridder flygter fra „Troldefest
oppe ved Slagelse“ med Pige og Bæger, enbenet Trold:
„Rid paa de Bolde og ej paa de Knolde!“ Halkevadstenen.
9
2)
3)
4)

DS. I
DS. I
DFS.
DS. I

803.
812.
VIII 568.
805.
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VII. 1912 af Th. Gravlund efter 65-aarig Murer. Mangelfuld.
VIII. 1917 af Th. Gravlund efter 60-aarig Gdr. om Barnebakken i Skørpinge. Halkevadstenen.
IX. 1919 af P. Skadhauge efter 60-aarig Gdr. om Høj ved
Skørpinge. „Saa var der en Mand, der sagde til Rytteren:
„F ly de Trolde, bort fra dem, og søg til de Knolde og rid
til det hellige Sted, Flakkebjerg Kirke!“
X. 1922 af Højskoleelev om Bakke mellem Skørpinge og
Slagelse paa gloende Jernsøjler. Enbenet Kone, der ikke
var bedt med til Troldenes Bal, raabte, „at han skulde ride
ind paa Pløjemarken og søge det hellige Sted“ . Halkevad
stenen. Hesten kastes over Kirkemuren.1)
Faardrup (445). Det lidet, her har været, er næsten alt sløjfet.
Ingen Sagn kendes, skønt vi ellers har gode Optegnelser
til Sv. Grundtvig af Lærer Mads Hansen i Faardrup.
Sørbymagle (446). 2 af 4 kendte Oldtidsgrave bevaret.
Den ene Høj skal være skaanet, fordi der døde Kreaturer,
hver Gang man begyndte at jævne den.-)
K irke ru p (447). Randstene af en Langdysse paa Emtebjerg.
Ingen Sagn kendes.
G im linge (448). 4 Dysser, hvoraf en er bevaret og fredlyst.
Ved en Stendysse paa den nordvestlige Del af Vollerup
Bymark, der er ryddet i de sidste Aar, har en sort Ko
gjort Folk vildfaren. Gdr. Lars Christensen, der er født o.
1841 i Vollerup, fortæller endvidere om de underjordiske
dér, at de havde Sti mellem 2 smaa Høje, der ogsaa har
været set paa 3 gloende Støtter. Og at en af dem engang
bad en Kone om lidt Juleøl, og da Øsetoen med Skaft og
det hele røg ned i Halsen paa ham, blot bemærkede: „Det
var en stor Humleknop, den“ !3) „Naar de i gamle Dage
bryggede, kunde det tit ske, at naar Konen kom og ban
kede paa Øltønderne, lød det, som de var tomme, . . .
men det voldte hende aldrig Bekymringer, hun vidste, at
om nogle Dage blev de fulde igen, det var de under
jordiske, som havde laant Øllet“ .4)
1)
2)
3)
4)

De sidste 5 Optegnelser i DFS. lü06/o3 440, 443, 444.
DFS. 100G/o3 446, Højskoleelev, 1928.
Sorø Amts hist. Aarbog VII S. 8 5 - 86.
DFS. 1000/23 448, L. Chr., 1911.
6
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H aarslev (449). En Dysse og en Gravhøj, længst sløjfet.
1 Haarslev Høj har det 17. Aarhundredes Lærde ment at
finde den Kong Hotters Grav, efter hvem Sognet skulde
have Navn.1) Det samme er Tilfældet med Haarlev i Stevns.
T in g -Je llin g e (451). Ingen Oldtidsmindesmærker eller Sagn.
H ylle ste d (452). 3 sløjfede Dysser.
Ligesom Kong Hotter skulde have lagt Navn til Haarslev
og Haarlev, skal en Kong Hylding have lagt det til
Hyllested og være begravet i en 130 Skridt lang Stendysse
Øst for Byen efter en Kamp med Kong Ravn.-)
1 Dyssen paa Mtr. Nr. 23 a har man set Lys og hørt Børn
græde, den har da muligvis heddet Barne- eller Bavnehøj.
Venslev (453). 4 sløjfede Dysser.
Lillehøv paa Venslev Mark, der ryddedes o. 1860, har
staaet paa gloende Pæle Nytaarsnat. Johan Jensen har i
December 1881 til Sv. Grundtvig optegnet Sagnet om Lillehøvskonens Barsel.3)
I Mangel af Kæmpehøje er det Møllebakken i Venslev,
der om Natten staar paa Ildstøtter, mens „Ildnisser og
gloende Trolde“ holder Fest.4).
H o lste in b o rg (454). En halv Snes sløjfede og 2 fredlyste Old
tidsgrave. Ingen Sagn kendes.
Ø rslev (455). Et Par sløjfede Oldtidsgrave.
Paa Glænø har der været 2 Langdysser. Mellem den ene
og Stranden gik en mystisk Person, „hende med det røde
Skørt“ . Men de underjordiske paa Øen har ellers holdt
til i Bavnebanken, der om Natten rejser sig paa 4 gloende
Pæle, og i en Bakke, hvor der staar en Busk, ved Siden
J)
-)

3)
4)

Pontoppidan : Da. Atlas VI S. 272.
Præsteindberetning 1759, Pont. Da. Atlas III S. 9 og VI S.
276, Hofmans Saml. af Fundationer VIII S. 5. Jonges
Chorografi S. 148, Beyers Beskr. o. Egitzlefmagie S. 100.
Thieles Folkesagn I S. 77, - I S. 154. Præsteindberetninger
i Nationalmuseets 2. Afd. fra 1809 og 1856 omtaler ogsaa
Kampen mellem de 2 Konger og Ravns Begravelse i
Ravnshøj, DS. -IV A 8.
DS. 2 I 792.
DPS. 1W0/.23 453, Højskoleelever, 1912 og 1919.
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af hvilken Troldfolket har sin Nedgang, der kan man „se
Troldungerne lege . . . høre, naar de slaar deres Kister i
. . . og mærke Kaffeduften trænge op af Hullet . . ,“ i)
B jerre (456). Flere længst sløjfede Oldtidsgrave, Rester af en
Langdysse.
Fra Kirkebjerg er Kirkens Grundvold flyttet. Der saas
endnu store Stene i 1759, da Pastor Olivarius indberettede
Sagnet.*-)
Baade Qrcengebjerg ved Kirkeskoven og Bjerre Banke,
som Byen har Navn efter, har staaet paa (4) gloende
Pæle.3) Sv. Grundtvigs Meddeler, Lærer Mads Hansen,
der er født i Bjerre, tilføjer, at ved Enden af Bjerre Banke,
det der hedder Endebjerg, „skal det ikke være ganske
rigtig. Der er Troldtøj . . .“ Det samme gælder Torpehøj
i Pinds Ende, hvor man let bliver vildfarende.4) Baade
paa Grængebjerg og Endebjerg er der sløjfet Oltidsgrave.
Tjæ reby (457). O. 30 Gravhøje og Dysser, de fleste sløjfet.
Et Højbrudssagn er optegnet 1912 efter den 96-aarige M or
ten Nielsens Fortælling.5)
M agleby (458). O. 35 Gravhøje og 15 Stengrave kendes.
Det højeste Punkt i Sognet er Brakhøi, en velbevaret, fred
lyst Gravhøj paa Mtr. Nr. 7, der i sidste engelske Krig
brugtes til Signalisering med Blus. Den samme, der med
deler dette, har i 1878 fortalt Jørgen Hansen om Egnens
Højfolk, at de engang Iaante 01 i Magleby og betalte for
det med „Guld og Sølv i Mængde“ — da Korstegn hin
drede dem i selv at „nappe“ det. Og om en Kone i Faarentofte, der bestemt mente, at hendes vanskabte Barn var
Troldenes i Troldehøjen tæt ved.0)
Paa Magleby Mtr. Nr. 10, i Skindeladskrogen, er sløjfet en
Troelshøi, hvortil den middelalderlige Folkevise om Hr.
i)
-)
3)
4)
5)
°)

DFS. i000/23 455, G. Knudsen, 1911.
Kali Fol. 30 11, Hofmans Fundationer VIII S. 12, S. M.
Beyers Beskrivelse o. Egitzlefmagle S. 118.
DFS. VIII 123 og u»o/23 456, opt. 1854 og 1911.
DS. 11 I 40 og V 327.
DFS. 1«°% 288, B. K. Pedersen.
DFS. V III 356—57.
6*
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Troels’ 3 Døtre, der overfaldes og skændes af Røvere,
somme Tider deres egne Brødre, er knyttet. Ogsaa en
Troels’ Gaard ligger her ved Sevedø. Fra Magleby Sogn
har vi 2 Optegnelser af Visen, der for øvrigt er stedfæstet
flere Steder rundt om i alle 3 nordiske Lande.1)
Agersø (459).
3 Dysser, ingen Sagn kendes.
Omø (461). 2 Langdysser og 1 Gravhøj har ligget i Øens nord
østlige Hjørne.
A f Gravhøjen ses Tomten endnu paa Skovbanken, og .af
denne saas ofte en stærk Røg stige op, man skyndte sig
derud, men kom man til Stedet, opdagedes intet .. Troldtøj“ ,
fortæller en Højskoleelev 1922. Paa Skovbanken laa ogsaa
den ene Langdysse, der nu er ødelagt, men hvor man har
set Lys og hørt Kister blive smækket og derfor ogsaa for
søgt at grave efter Skatte. Men „saa saa de, at det brændte
nede i Byen, og en af dem kunde ikke bare sig for at sige:
„Se, nu er der Ild i Byen!“ saa faldt det hele sammen.
1 Møllebakken Syd for Omø By „boede i gamle Dage et
frygteligt Uhyre, som kaldes Gravsoen, den lignede et Svin,
men Ryggen var skarp som en Kniv. Den huserede om
Natten, og mødte den et Menneske, for den lige paa dette
og kunde da skille det fuldstændigt“ . Ogsaa andet Spøgeri
er der set: „En mærkelig Skikkelse, som pludselig forsvandt“ .
Og en afdød Kone, hvis Datter døde kort efter, at Synet
var blevet set, det var altsaa en Slags Varsel2).

ØSTER-FLAKKEBJERG HERRED
I Øster-Flakkebjerg Herred kendes ikke mange Oldtidsmindesmærker, o. 50 Stengrave og lidt flere Gravhøje. Som nævnt ligger
de mest i den østlige Del, færre mod Syd, og i mange Sogne
mangler de helt. Ogsaa Sagn om Oldtidsminder og deres my
tiske Beboere er det knapt med. Det kan dog skyldes mangel
fuld Optegning, da vi mest er henvist til, hvad tilfældige Højskole
elever har oplyst. Nye Optegnelser vil derfor være yderst vel
komne for Dansk Folkemindesamling.
9
2)

A. Olriks Udg. af Danm. gi. Folkeviser VI S. 126 Nr. 338.
DFS. lüOn/23 459, opt. 1922, og af G. Knudsen 1911.
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T ystru p , H ald a g e rlille , K rum m erup, Fuglebjerg, Førslev og
G underslev (471—76). Bortset fra en Del Stengrave i Gunderslev kendes kun faa eller ingen Oldtidsminder i disse 6
Sogne og slet ingen Sagn om saadanne. En Sørens Dysse
i Fuglebjerg skal være et gammelt Rettersted1).
Vallensved (477). Ingen Oldtidsminder.
Men lige Syd for Kyse ligger en naturlig Banke, Hasehøj,
„hvor den navnkundige Kyse So skal have haft sin Bolig,
hvorom ere mange daarlige Fortællinger2)“ . Desværre er
det alt, hvad vi ved om Kyse So, men formodentlig har den
været af samme Slags som Gravsoen paa Omø.
Marvede (478). 3 Oldtidsgrave ved Spjellerup.
Om den ene fortæller Anna Larsen i Menstrup Sagnet om
Højfolkets itubrudte Gridsel med den Tilføjelse, at Drengen,
der spiste af det nybagte Brød, „blev nu saa ualmindelig
stor og stærk. Manden derimod turde ikke spise noget af
Brødet, og han døde kort Tid derefter3) “ . Hun ved ogsaa,
at der paa Elmebjerg eller Menstrup Bjerg paa hendes
Fars Mark „under en Stendysse, som nu er ryddet væk,
ligger skjult et Guldbord. Ejeren skal engang køre sin Plov
i Stykker paa det. .“ 4).
En Høj paa Grænsen mellem Spjellerup og Marvede er
skaanet, fordi en Ejer døde, kort efter at han var begyndt
at rydde den, og paa sit Sygeleje paalagde sin Søn at
værge den, „fo r der var Folk i den, som ikke maatte gøres
Fortræd“ . Man havde set dem gaa omkring St. Hansaften,
tilføjer en anden5).
H yllinge (479). Ingen Oldtidsmindesmærker.
1 Pontoppidans Danske Atlas VI (1774) S. 281°) omtales dog
en Stendysse i Hyllinge Hofmark „med en store Steen,
hvorpaa stod: M im ring Tand, som nu er borte“ . M im ring
9
2)
3)
’)
5)

G)

Indb. til Stednavneudvalget.
Pontoppidans Danske Atlas VI 1774 S. 283 = J. V. Neergaard: Beskr. over Ø.-F. Herred 1830 S. 15 Anm.
DS. I 325.
DS. III 2347, Skattegraveren IV 578.
DFS. W'fa 478 og 479, Højskoleelever 1910.
= J. V. Neergaards Beskr. S. 3.
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Tand er en Person fra Folkeviserne1), men den Indskrift,
her er Tale om, er naturligvis af ny Dato. Den omtales
ogsaa i en Præsteindberetning 1808. Og Lærer N. C. Niel
sen mener 1926, at den endnu for o. 50 Aar siden stod paa
Klampenborgs Mark, men blev brugt til Brobygning ved
Arløse Mølle.
M uligt er den rejst af Videnskabernes
Selskab2).
Paa 2 Høje har der været .tændt Blus3).
K visle m a rk (481). Ingen Oldtidsminder eller Sagn.
Fyrendal (482). Enkelte Gravhøje og Dysser.
En af dem, som man havde begyndt at rydde, rejste sig
paa Ildsøjler Nytaarsnat, og de onde Aander drog ud for
at hævne sig og dræbte 2 Køer4).
En Hindholmeelev fra Tornemark har 1855 meddelt de 2
velkendte Sagn om Kirkens flyttede Grundvold og Trolde
nes Bæger, der blev Alterbæger „ i en vis Kirke“ , formo
dentlig Flakkebjerg: „Sky det bolle og søg det knolde!“
advarede en Røst5).
Karrebæ k (483). O. en Snes Oldtidsgrave i den østlige Del.
Fredlyst er en rund, træbevokset Gravhøj Vest for Saltø, der
kaldes Dronning Margrethes Høj, fordi hun skal have boet
paa Gaarden og holdt et større Slag nær ved Højen6).
Sydligt i Sognet ligger Loddenhoved med Tomt af en Grav
høj, maaske den Lodhøj, hvori Anna Larsen fra Menstrup
fortæller, der er Ellefolk: „Engang hentede en Mand Jor
demoder til sin Kone, og da han var kommen lidt forbi
Lodhøj, saa de en EUetrunte komme rullende bag efter
Vognen. Jordemoderen raabte til Manden: „Kør hurtigt
til!4* . .. Man fortæller, at Elletrunten har været en fra Højen,
som vilde have fat i Jordemoderen til en Ellekvinde, der
var i Barselnød7) “ .
D
-)
3)

4)
5)
n)
7)

Danm. gi. F. I S. 78-79 og 177 Nr. 9, 13 og 14.
Indb. til Stednavneudvalget.
DFS. 100%3 479.
DFS. li)00/23 482, Højskoleelev.
DFS. IX 32 (f).
DFS. 190G/o3 483, J. Miskow 1910 og A. Olrik 1909.
DS.2 I 79.
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19 Gravhøje mod Syd, næsten alle fredlyst.
I Borgnakke Skov ligger de 5 anselige Gæstererhøje, eller
er det kun den næststørste af dem, den, der bor Trolde i,
der hedder Gæstererhøj1)?
H erlufsholm (485). 2 Langdysser og 2 Gravhøje, hvoraf Kephøj
er fredlyst.
Fodby (484).

Da der er gaaet et Par Aar, siden dette Arbej'de
blev skrevet, og jeg ikke har haft Lejlighed til at re
videre det, vil jeg gerne til Slut tilføje et Par Ord.
Dansk Folkemindesamling har netop i disse sidste
Aar faaet forholdsvis mange nye Sagnoptegnelser fra
Sorø Amt, dels gennem Arbejdsmand A. Rønnekilde
Nielsen i Slagelse, og dels gennem Gymnasiast Anker
Olsen i Høng. Takket være dem kender vi nu yder
ligere Højbrudssagn fra Lynge (372), Bromme (379),
Sneslev (407), Slagelse, St. Peders (421), Nordrup (425),
Gudum (426) og Hyllested (452). Til Bjergmanden, der
i en Elletruntes Skikkelse løber efter Vognen med
Jordemoder, har vi faaet en Paralel fra Marvede (378).
Og fra to hidtil saa daarligt repræsenterede Sogne som
Ottestrup og Kindertofte (428-29) har vi fra Arbej
derske Frk. Dagmar Jensen, som Dansk Folkeminde
samling er kommet i Forbindelse med gennem Rønne
kilde Nielsen, faaet Optegnelser baade af Sagnet om
det fra Højfolkene røvede Alterbæger, om Trat og
Knurremurre, Skydsel og Rage og om Skattegravning.
Atter et Eksempel paa, at det i Reglen ikke er Sag
nene, der mangler, men Optegnere!

i)

DFS. i"*»/«, 483, J. Miskow 1910.

ET K A K K E L F U N D I L Y N G E
FRA CA . 1600.
Af

Niels P. Larsen.

Efteraaret 1933 fandtes ved Anlæg af en
Roekule paa Bækkelundgaardens Mark i
Lynge ca. 100 Alen syd for Alderdomshjem
met en Del Kakler, der takket være Ejeren, Odr.
Niels Pedersens Interesse for vore gamle Fortids
minder, blev reddet for Efterverdenen. Niels Peder
sen forstod straks, da man gravede de første glasserede og med Billeder eller Mønstre forsynede Kak
ler frem, at her var noget, som muligvis havde Be
tydning. Han viste mig de første Fundsager, der
ikke var til at tage Fejl af. Kaklerne, hvoraf flere,
som jeg ikke havde set Mage til før, var et meget
værdifuldt Supplement til de faa Kakler, der findes
paa vore Museer.
Senere har vi ransaget Fundstedet indgaaende og
yderligere fundet en Del.
Som maaske bekendt, har Kakkelovn faaet Navn
af Kaklen. Fra det aabne Ildsted, Arnen, inde i
„Røgstuen“ med Lyren i Taget, hvorigennem Røgen
trak ud, over „Røgovnen“ , Skorstenen eller „Pejs“
eller Kamin, naaede man før eller senere til Ovnen
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bygget af Lerkakler. Allerede i Middelalderens Midte
begyndte man at opsætte Ovne af Kakler. „Potte
kakkelovnen“ dannet helt eller delvis af Lerpotter med

Pig. 1.

Lyngefundet.

Aabningen udad (undertiden var Ovnen dannet af
Sten kun med et Par Potter til at varme Hænderne
i) var vel den mest praktiske Form, men den tilfreds
stillede ikke den mere forfinede Smag, der krævede
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noget for Øjet ogsaa. Derfor fandt Pottemagerne paa
at fremstille — med Henblik paa de gennem ældre
Middelalder anvendte ornamenterede og glasserede
Gulv- og Vægfliser af Ler — Lerkakler med eller
uden Glasur og med eller uden Billeder eller Møn
stre. Den første Glasur,
man anvendte, var BlyQlasuren, der allerede
blev brugt i den ældre
Middelalder, hvad man
kan se paa Fliser fra
Sorø Kloster, der findes
i Cellen i Klosterporten.
Senere — her i Dan
mark i Slutningen af 16.
Aarhundrede — gik man
over til den fine TinGlasur, der har skabt
M ajolikaen og Fajan
cen.
Lyngefundet fremvi
ser kun B ly-G lasur,
mens de to Næstvedfund:
„SandbakkefunFig. 2. Lyngefundet.
detu og „Farvergadefundet“ ogsaa fremviser Tin-Glasur.
En enkelt Kakkel i Lyngefundet er „begittet“ med
Pibeler, d. v. s. Lerskærven er paastrøget en tynd
Lervælling, hvorpaa Blyglasuren er lagt. Andre sy
nes paastrøget en rødlig Lervælling af omtrent samme
Farve som Lerskærven. Den saakaldte „Behautning“ ,
en paa Lerskærven paalagt tynd Plade af fintslemmet
Ler, synes ikke at forekomme.
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Nogle Brudstykker af helt fla d e Kakler med grøn
Blyglasur er muligvis de ældste. (Fig. 6).
En omtrent hel Kakkel (der findes flere Brud
stykker af samme Slags) er forsynet med et dybt

F ig .

3.

Lyngefundet.

indgravet Dobbelt-Trekant Ornament med en Stjerne
i Midten, mens der i alle fire Hjørner er Blomster
ornamenter. Kaklen er paalagt mørkegrøn Blyglasur.
Den synes deformeret i Brændingen. (Se Fig 1).
En smal Kakkel (Fig. 2) har en fantastisk nøgen
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Mandsfigur. Den ser helt østerlandsk ud. Glasuren
er lysegrøn.
I Næstved har man fundet en lignende, men
Lyngefundets Figur er finere udført.
En bred Kakkel med lysegrøn Blyglasur (Fig. 3)
har en meget ejendommelig Fremstilling; en Person,
vistnok Kvinde, ses ridende paa en Vædder gennem
en monumental Port med Søjler og Buer.
I Næstved har man en lignende Kakkel, men uden

Pig. 4.

Flad Kakkel, lysegrøn Glasur og med
en knælende, nøgen Figur.

Vædder. En Kakkel i det lille Museum paa Antvor
skov er muligvis analog med Lynge-Kaklen.
Paa et Brudstykke af en bred Kakkel læses:
KVRFVRS (Kurfyrst); der har øjensynlig været to
Figurer ved Siden af hinanden.
Endvidere fandtes en Mængde Brudstykker, særlig
af brede Kakler, dybt indgravede, men kun med
Streg-Ornamenter og uden Glasur.
Hele Fundet blev gjort paa faa Kvadratmeter og
ganske lidt under Pløjelaget.
Fundstedet er mærkeligt. Man fristes til at spørge:
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hvorledes er disse Kakler komne her? Der er vel
kun to Muligheder. Enten stammer Lyngefundets
Kakler fra et Pottemagerværksted i Lynge eller ogsaa
fra en nedrevet Bygning her.
For det første taler de mange forskellige Kakler,
der er henkastede paa samme Sted. De fundne Kak
ler maa vel nemlig have tilhørt flere forskellige
Kakkelovne. Og hvilket Hus i Lynge har været saa
fint udstyret i Tiden ca. 1600?

Fig. 5.

Flad Kakkel, „b e g itte t" og med Ornamenter.

I Middelalderen havde Sorø Kloster en Ladegaard
i Lynge. Kan den senere have været Sæde for een
eller anden Autoritet? Eller er Lynge Ladegaard
ved Reformationen gaaet over til at være Præstegaard? En almindelig Præstegaard paa den Tid kan
vel ikke tænkes at have haft saa mange fine Kakkel
ovne?
Der er endvidere ikke noget i Vejen for, at de
fundne Kakler kan være Vraggods fra et Pottemager
værksted paa Stedet, thi ingen fuldstændig hele Kak
ler fandtes, Fig. 1 endog deformeret i Brændingen,
og alle Kakler med Undtagelse af Fig. 2 havde ikke
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den mindste Antydning af mere eller mindre sod
eller røgsværtet Bagside. I denne Retning viser vel
ogsaa vore Gravninger lige vest for Fundstedet, idet
vi her mødte ca. 1 m Kulturlag i to forskellige Gru
ber. Den nederste halve Meter bestod af forbrændte
Partikler, hvoriblandt en Mængde sammenbrændte
Lerslagger, hvoraf nogle med noget der lignede
Glasur.
Det er bemærkelsesværdigt, at der spredt over en
stor Del af Marken fandtes andre sammenbrændte
Slagger af meget stor Vægtfylde. Kan det være
Rester fra Jærnudvinding?
Enkelte Kakler har Lighed med
Næstved-Kakler, men i det store og
hele kan Lynge-Kaklerne ikke siges at
være i nær Familie med Næstved-Kaklerne.
Det eneste, der taler mod et Pottemagerværksted i Lynge, hvorfra de
Fig. 6.
fundne Kakler kan være udgaaede, er,
Formentlig
som
d’Hr. Direktør Kahler og Kera
Rest af en
gotisk Kakkel.
miker Tirslund, Næstved, har gjort mig
opmærksom paa, at der ikke blev fundet noget af det
sædvanlige Affald fra et Pottemagerværksted. Frem
tiden vil maaske klare dette Spørgsmaal.
Bækkelundsgaardens Jord er rig paa Minder om
Bosættelserne her gennem Tiderne. For et Par Aar
siden fandtes ved Dræningsarbejde en Del itubrudte
Flinteredskaber, Lerkarskaar samt en Benperle fra
yngre Stenalder, som jeg har ment at kunne karak
terisere som Affald fra en Boplads. De var henka
stede ved Foden af en lille Skraaning.
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En Mængde smaa Brandpletter spredt over Mar
kerne er draget frem af den nuværende Ejer. De
tilhører formentlig Jærnalderen.
Overalt paa Markerne findes Lerkarskaar fra
Stenalder og Jærnalder.
Endvidere fortæller Munkemurstensrester og Byg
ningsgrunde af Qraasten flere Steder om Bebyggelse
i Middelalderen.
Sorø, 1934.

SAM FUNDETS VIRKSOM HED
I 1935
amfundet afholdt sit Aarsmøde i Forbindelse
med Generalforsamling for Samfundets Med
lemmer Søndag den 1. September 1935 paa
Gaunø, hvor baade Slottet og Parken ved stor Imøde
kommenhed fra Hofjægermester, Baron Tage ReedtzThott, var tilgængeligt for alle Medlemmer.
Generalforsamlingen afholdtes paa Slottet, hvor
Formanden aflagde Aarsberetning.
Under denne
omtalte Formanden, at man efter det i 1934 afholdte
Sommermøde paa Herlufsholm havde haft den Glæde
fra Forstanderen paa Herlufsholm, Lensbaron Hans
Rosenkrantz, som Gave at modtage et ret betydeligt
Antal Eksemplarer af den smukke Afhandling: „Skov
kloster — Herlufsholm 1135— 1935" — som paa Her
lufsholm Stiftelses og Skoles Foranstaltning var ble
vet forfattet af Lektor H. J. Helms med Henblik paa
det fornylig fejrede Jubilæum for det gamle Skov
kloster.
Ved denne Gave er Samfundet blevet i Stand til
uden Udgift at tilbyde de Medlemmer, der ønsker det,
et Eksemplar af det smukke Jubilæumsskrift, der —
som Titlen angiver — ikke blot omhandler Skovklo
stret, men ogsaa Skolens Historie lige op til vore
Dage. Herom bedes Henvendelse skriftligt tilstillet
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Samfundets Kasserer og Sekretær, Lærer F. C. P.
Jacobsen, Skt. Knudsgade 10, Slagelse, hvorefter et
Eksemplar af Bogen gratis og portofrit, saalænge
Oplag haves, vil blive tilsendt pr. Post.
Dansk Sprog- og Litteraturselskab forbereder som
bekendt Udgivelsen af Diplomatarium Danicum — en
samlet Udgave af Danmarks Riges Breve, foreløbig
indtil 1340, og i Forbindelse hermed paatænker Sel
skabet ogsaa at lade Brevene fremkomme i en dansk
Oversættelse, samlet i Afsnit for de forskellige Amter,
hvorved der aabnes Mulighed for at gøre disse vig
tige Kilder til Kendskab om Middelalderens Forhold
tilgængelige i vide Kredse. Litteraturselskabet har,
for at kunne løse denne Opgave, indledet et Sam
arbejde med de historiske Samfund, og hvis Planen
lader sig gennemføre — den kræver ogsaa Støtte fra
anden Side — er det Hensigten at sætte hvert Sam
fund i Stand til at disponere over et til sine Med
lemmers Antal svarende Eksemplarer af det Afsnit af
den danske Udgave, som vedrører det paagældende
Amt. I Betragtning af den store Interesse, der er
knyttet til dette Værk, har Historisk Samfund for Sorø
Amt givet Planen sin Støtte, og det kan da haabes,
at vi bliver i Stand til med Tiden at udsende Akt
stykkerne i dansk Oversættelse til vore Medlemmer.
Der gives deri ikke blot mange Oplysninger om
Middelalderens Lovgivning og Rettergang, Sæder og
Skikke, men ogsaa af stor lokalhistorisk Interesse.
Aarsregnskabet fremlagdes og godkendtes.
Til i Stedet for Antikvarboghandler Bøggild, der
var fraflyttet Amtet, at indtræde i Bestyrelsen som
Kasserer og Sekretær valgtes paa Bestyrelsens For
slag Lærer F. C. P. Jacobsen, Slagelse.
7
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Pastor Severinsen og Amtmand V. Topsøe gen
valgtes som Medlemmer af Bestyrelsen.
Efter Generalforsamlingen samledes alle Medlem
mer om en Høj i Parken, hvor Pastor Severinsen
holdt Foredrag om Gaunø som Kloster og Herregaard — et Foredrag, der hilstes med stærkt Bifald
af den ret talrige Forsamling, der havde givet Møde.
Under Baron Tage Reedtz-Thotts Førerskab blev
Slottet og Kirken gennemgaaet, hvorefter der slutte
des af med et fælles Kaffebord ved Traktørstedet i
Lønnede.

M ED D ELELSE
til Medlemmerne af „Historisk Samfund for Sorø Am t“
angaaende
D A M A R K S K IR K E R

— SO RØ A M T

„Sorø Am t“ af dette nationale Storværk, som nu
i det væsentlige foreligger færdigt i Manuskript, saaledes at Trykningen snart kan paabegyndes, vil om
fatte 5 à 6 Storhefter. Den meget lave Subskriptions
pris 3 Kr. pr. Hefte vil fremdeles kunne bibeholdes,
hvilket skyldes de betydelige Tilskud fra Staten og
Carlsbergfondet — ogsaa til nærværende Bind.
løvrigt gives der Medlemmerne af „Historisk
Samfund for Sorø Am t“ Lejlighed til at tegne sig for
Levering af „Sorø A m t“ til en Favørpris a f 2 Kr.
40 Øre pr. Hefte, naar Bestilling indsendes inden
15. Februar til Foreningens Kasserer, Lærer F. C.
P. Jacobsen, Skt. Knudsgade 10, Slagelse.
Ved Bestilling bedes opgivet gennem hvilken
Boghandler Væ rket ønskes leveret.
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