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LINDEGAARDEN I KALUNDBORG 
DENS HISTORIE OG DENS EJERE

A f J. S. Møller.

(F ortsæ ttelse af H istorisk Samfunds A arbog 1941).

Christian Lerche.
General, Greve Christian Lerche stammede fra en dyg

tig dansk borgerlig Slægt. Borgmesteren i Nyborg Mads 
Lerches Enke ægtede ca. 1610 Peder Nielsen, der var Tol
der og Borgmester i Nyborg. Børnene af dette Ægteskab 
antog deres Halvbrødres Slægtsnavn og naaede ved Dygtig
hed gode Stillinger. Til denne Slægt hørte V i n c e n s L e r -  
c h e, der blev Ordenssekretær og Ceremonimester. I den
nes Ægteskab med Geheimeraad Michael Vibes Datter 
Cathrine Hedevig fødtes C h r i s t i a n  L e r c h e  15. Juni 
1692. Han blev 1744 gift i København med Rigsgrevinde 
Amalie Magdalene Christiane Caroline Leiningen-Wester
burg, født 1713, død 1800. Hendes Moder var en Datter af 
Ulrik Frederik Gyldenløve.

Christian Lerche deltog som ung i den store nordiske 
Krig. 1712 blev han Kaptajn i Infanteriet, næste Aar 
Kaptajn i Garden til Fods og i 1716 Oberstløjtnant i Ryt
teriet. I 1720 tog han sin Afsked med Oberstkarakter og 
gav sig i fremmed Krigstjeneste. Men efter sin Hjem
komst traadte han atter ind i den danske Hær og avan
cerede der. I 1731 fik han Generalmajors Rang og i 1739 
blev han Generalløjtnant. Christian d. V. udnævnte ham 
ved sin Tronbestigelse til General af Kavalleriet og til

Fra Holbæk Amt 1
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Overkrigssekretær ved Siden af hans Stilling i General
kommissariatet. Som Overkrigssekretær stod han i nogle 
Aar i Spidsen for Hærvæsenet, men han indlagde sig in
gen Fortjenester i denne Stilling. I 1751 optoges han i 
Grevestanden.

Christian Lerche havde ualmindelig Dygtighed til at 
skaffe sig Jordejendomme, og han blev en af vort Lands 
allerstørste Godsbesiddere. Han gik frem efter en fast 
Plan. Først solgte han nogle arvede Godser i Jylland og 
et Gods i Norge, han vilde have sig en samlet Besiddelse. 
Indledningen hertil dannede Købet af Lindegaarden og af 
Kalundborg Slots Ladegaard, Østrupgaard og Astrup, 
som han købte af John de Thorton og Watkinsons øvrige 
Arvinger. Skødet underskreves 29. December 1742. I 1743 
købte han yderligere Birkendegaard, i Aarene 1750—52 
Vesterbygaard, Agnsøgaard og Daurup, ialt 7 Herregaar- 
de med 500 Tdr. Hartkorn Hovédgaardsjord, 730 Tdr. 
Hartkorn Konge- og Kirketiende med 13 Kirker og over 
3000 Tdr. Hartkorn Bøndergods. Ialt ejede han da 4369 
Tdr. Hartkorn, og han havde paa den Maade samlet den 
største Andel af det Krongods i Kalundborg Amt, som 
Kong Frederik d. n i.  efter den ulykkelige Krig havde 
maattet sælge til Gabriel Marselis i 1664.

Den beskedne Bindingsværksgaard, som Carl Ahle- 
feldt havde bygget i Østrup paa Asnæs, tilfredsstillede 
ikke hans Krav, han lod den nedbryde og opførte 1743— 
47 det store, prægtige Rokokoslot med det dejlige Have
anlæg, som han 1754 kaldte Lerchenborg. Han nedrev 
ogsaa det gamle, forfaldne Franciskanerklosters Bygnin
ger paa Kalundborg Slots Ladegaard til Grunden. Hoved
bygningen dér var færdig 1752, opført i Tidens Rokoko
smag. Den umaadelig lange Facade inddeltes i Fag ved 
dekorative Pilastre. Over Porten anbragtes Lerchernes 
Vaaben. Lerchenfeldt dreves under Ladegaarden, men ud
skiltes senere fra denne. Han ejede ogsaa et Palæ i Kø
benhavn. I 1755 oprettede han hele sit store Gods til et
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Stamhus, det største i Danmark. Hans Ægteskab var nem
lig barnløst, og han indsatte da en fjern Slægtning som 
Arving, dog skulde hans Enke frit og uantastet nyde 
Godset, saalænge him levede.

Christian Lerche søgte og fik 1753 paa Grund af 
svigtende Helbred Afsked fra sine Stillinger i Staten. 
Hans tidligere Sindsligevægt og Arbejdsdygtighed var ef- 
terhaanden veget Pladsen for Ulyst til større Opgaver. 
Det var vel ogsaa derfor, at han samme Aar solgte Lin- 
degaarden til sin Forvalter R a s m u s  S a l t e n .  Denne 
Gaard hørte ikke med til Stamhusets Ejendomme. Han 
døde 6. December 1757, medens hans Enke først døde i 
Aaret 1800, 87 Aar gammel.29)

S k ø d e t  t i l  R a s m u s  S a l t e n  giver bl. a. ved 
den Ret, som han meget udførligt betinger sig til Fiske
riet i Munkesøen og til sin Jagtret paa Gaardens Mar
ker, en Ret som Godsejere altid nøje har vaaget over her 
som andetsteds, et Bidrag baade til hans egen Karakte
ristik som til Gaardens Historie, hvorfor den her med 
nogle Forkortelser skal aftrykkes. Skødet er af 2. Au
gust 1753.30)

Christian, Greve a f  Lerche til det Callundborgske Gods og 
underliggende, Ridder a f  Elephanten, Deres kgl. M ajestæ ts Gene
ra l a f  Cavalleriet gør v itterlig t: „a t have solt og afhændet, som 
jeg og herved for mig og A rvinger sælger, skøder og afhænder til 
min Forvalter, A m ts-Forvalter R a s m u s  S a l t e n i  Calbr. og hans 
A rvinger den m ig tilhørende saakaldet L indegaard der i Byen / :  med 
nogle tilliggende øde H uspladser imellem Gaarden og K irken paa 
østre Side (jfr. S. 91), stræ kkende sig til Adel-Gaden med nordre 
Side, til Byens gamle M ur med søndre Side og til bemeldte gam le 
Mur, / :  som G aarden paa den søndre og vestre Side er fæ st udi : /  
med vestre Side (jfr. S. 82). Saa og tilliggende H auge paa vestre 
Side, hvoraf E jeren aarlig  giver Vor F rue Kirke i Calbr. 1 M. 
14 S., og stræ kker sig samme H auge til det store Lindegaards- 
vænge eller Lunden kaldet med vestre Side, til Calundborg Bys 
Stræ de og Gaden inden og uden V esterport med østre Side, til 
H este-H auge-S træ det og Lande-Vejen med søndre Side og til Mun
kesøen med nordre Side“. A lt saaledes som Skøderne viser.
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„Saa reserverer jeg og for mig, mine A rvinger og efterkom 
mende E jere F iskerie t evindelig for den Grund (d. e. Del. ?) af 
H augen og for alle de m ig tilhørende Steder, som støder paa 
Munke-Søen eller Haugen, og dermed er eller kan vorde connec- 
teret,*) hvor jeg ene og alene, saavelsom A rvinger og efterkom 
mende Ejere, bliver i fuldkommen R et og beholder fri Adgang til 
a t  fiske og fiske lade, paa hvad Maade os bedst synes, og paa 
samme Grunde a t  udkaste G arn og Fisker-Redskab a t  lade op
træ kke og fo rtsæ tte  Fiskningens H aandtering med Kørsel, Baade 
og videre uden H inder og Forespørgsel i m indste Maade, paa hvad 
Tid om A aret det ogsaa m aatte  være. / :  Dog Kørselen ikke a t  
ske [derj over, hvis [noget] kan  være saaet, n aa r den (d. e. der?) 
ellers anden Belejlighed i H augen kan haves:/. Og m aa aldrig mine 
A rvinger eller efterkom m ende Ejere, B etjentere eller Folk, som der
til bliver brugte, nogensinde forhindres, vægres, opholdes, under 
hvad Præ tect**) eller Paaskud  det kunde være, til a t  efterlade 
noget herudi, som kan være til min, mines eller efterkom m ende 
E jeres Tjeneste, under M ulkt for hvergang af 50 Rdlr. etc.,***) 
som A m ts-Forvalter Salten, A rvinger og efterkom m ende E jere er 
og bliver forbundne til s trak s og prom pte a t  erlægge til m ig el
ler ..., saa sn a rt samme er bevisliggjort. K ort sagt, A m ts-Forval
te r  Salten, A rvinger o. s. v. haver ingen Rettighed nogen Tid til 
nogen Slags F iskeri for (d. e. fra) al den Grund, jeg hannem  her
ved skøder, og stander det mig, mine A rvinger ... f r i t  for, n aa r det 
os lyster, a t  sælge og afhænde til hvem, vi vil, dette F iskeris R et
tighed med samme og ligesaa fuldkommen Ret, som jeg det her
ved for mig ... reserveret haver . . .“.

„Skulde Munke-Søen med Tiden form indskes eller udtørres, el
ler jeg selv med Villie og beraad Hu eller mine ... m aatte  lade 
den formindske, bliver det os ubehindret a t  ivæ rksæ tte, hvor vi 
finder det bekvemmest, og nyder A m ts-Forvalteren og A rvinger 
dog derved ej mere Grund eller Fortog****), end saaledes som den 
nu ved Købet findes.

Saa bliver det og aldeles forbuden a t  jage, skyde eller paa 
en eller anden Maade a t  fange noget Vildt eller Fugle, med hvad 
N avn nævnes kan, og n aa r samme m aatte  overkomme i H augen 
og paa de Grunde, jeg hannem  nu herved haver solt, med mindre 
A m ts-F orvalter Salten, A rvinger ... ville stande m ig og mine der-

* ) d. e. forbundne, s ta a  i Forbindelse med.
**) P ræ tec t =  Foregivende, U dflugt, Paaskud.

***) etc. her =  siger og skriver halvtredsindstyve Rigsdaler. 
****) Fortog  =  ubebygget Plads. Da Søen senere er udtørret, v ist

tildels a f  sig selv, kom dens A real til a t  høre under Slots-
Ladegaard.
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for til R ette  som de, der ere befundne a t  jage ulovligen i mine 
Enem ærker. / :  Saaledes og efter disse anførte Conditioner og E x
ceptioner*) bliver bemeldte L indegaard med sine Bygninger og 
Hauge og det deriværende sam t tilhørende Kakkelovne og indm uret 
Kobber-Kedel A m ts-Forvalter Salten og A rvinger hermed skødet 
og afhæ ndet med lige R et og Rettighed, som jeg det ejet haver, 
saa jeg og A rvinger ingen m ere Lod eller Del deri haver, saasom 
jeg  derfor h a r annam m et 600 Rdlr. etc. D ansk Courant Mønt, 
hvorfor dette  m it Skøde til Tinge m aa og skal læses til B ekræ f
telse under m in H aand og Zignet.

Ø s t r u p ,  d. 2. A ugust 1753. C. Lerche.“

„U nderdanigst læ st og protokolleret inden Callundborg Bytings 
R et M andagen d. 6. A ugust Ao. 1753. M. Høeberg. Jens Høier.“

Skødets uhyre Vidtløftighed vedrørende Fiskeri- og 
Jagtrettighederne, som Lerche forbeholdt sig, staar i et 
underligt Forhold til den Knaphed, hvormed selve den 
Ejendom, der overgik til Salten, omtales. Tilmed skriver 
Paludan blot 35 Aar efter, at Beboerne i den nordre Del 
af Kalundborg har »Fortog og Fiskerirettighed« i Munke
søen, der dog kun »leverer meget lidet af Karudser, Sud- 
dere o. s. v.«3i) Og ved Auktionen i 1727 havde Byens 
Magistrat iøvrigt reserveret sig Ret for Byen til Fiskeri 
i Munkesøen (S. 91), saa Lerches mange Forbehold turde 
have været taget med nogen tvivlsom Ret og Nytte.

Rasmus Rasmussen Salten.
Rasmus Salten, som han altid kaldes, var født 7. Au

gust 1717. Han havde i flere Aar været Ridefoged og For
valter hos Grev Lerche og var sikkert en hos ham meget 
betroet Mand. Han blev d. 27. Januar 1750 Amtsforvalter 
over Kalundborg, Søbygaard og Dragsholm Amter. Han 
var kort før blevet gift med A l b e r t i n a  M a r i a  
L a n g e j a h n, som var født 26. Juni 1712. Som deres 
Gravsten viser, levede de tilsammen »i et kierligt Ægte
skab« 13 Aar 5 Maaneder og 3 Uger, til han døde. Med

*) Exceptioner =  U ndtagelser.
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dem fik Lindegaarden atter faste Beboere, thi Christian 
Lerche har næppe haft fast Bolig her.

Rasmus Salten synes at have været ikke blot en jævnt 
velstillet men endog en velhavende Mand. Købesummen 
for Gaarden forekommer iøvrigt at have været meget lav, 
hvis det nævnte Beløb ikke blot var en foreløbig Udbeta
ling. Og han har vist været velanskrevet hos Grev Ler
che, hvis betroede Mand han havde været i adskillige Aar. 
Der er nemlig ingen Tvivl om, at Lindegaardens Udseen
de, som den nu staar med sine Bygninger og delvis sine 
Stuers Udsmykning for en stor Del skyldes ham. Han var 
da ogsaa i Lerches Tjeneste under Lerchenborgs Opførel
se. Dette fremgaar med al ønskelig Sikkerhed af B r a n d - 
t a k s a t i o n  en  a f  1 7 6 1  (»Callundborg Byes Bygnin
gers Taxt«)32); Udhævelserne af mig:

„Nr. 1 A m tsforvalter Saltens Gaard, L indgaard kaldet, som 
denne tilhør og beboer.

1. S t u e h u s e t  bestaa r ia lt af 33 Fag, 12 Alen bred, h v o r 
a f  7 F a g  e r  g a n s k e  n y e  med grundm uret Kælder un 
der, alle V ærelserne panelet, 3 gibset, 4re betrockne. Hele 
Længden af godt Ege-Bindingsværk og Mur, à  F ag  50 Rdl. 
  1650 Rdlr.

2. M a g a z i n - H u s e t ,  15% Alen bred med grundm uret Kæl
der og Skillerumme under 14 Fag, bestaar ia lt a f  31 Fag, 
o p b y g t  f o r  6 A a r  s i d e n  af s tæ rk  Egetøm m er og pom
m ersk Tøm m er med m urede Vægge og stæ rk  med Je rn  be- 
bunden, à  F ag  40 R d l r . -------- 1240 Rdlr.

3. S k r i v e r - S t u e l æ n g e n ,  10% Al. bred med 3de gibsede 
og 2de betrockne Værelser, a lt i god Stand med Ege-Tømmer 
og murede Tavler. B estaar a f 19 F ag  à F ag  30 Rdlr. =  
570 Rdlr.

4. D e n  m e l l e m s t e  L æ n g e  i G a a r d e n ,  som og bruges
til Magazin, 10 Al. bred, a f  Ege-Bindingsværk og murede Tav
ler, velforseet med Je rn -Ankere og Underslaug. 25 F ag  à 25 
R d l r . -------- 625 Rdlr.

5. S t a l d l æ n g e n  bes taa r af 15 Fag, 12 Al. bred, o p b y g t  
f o r  6 A a r  s i d e n  af n y e  Ege- og pom m ersk F yrretøm 
mer; derudi en H augestue paa 3 Fag, gibset, à  F ag  30 Rdlr. 
  450 Rdlr.
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6. E t H a l v h u s  i B aggaarden a f  7 Fag, Ege-Tøm m er og m u
rede Tavler à 3 R d l r . ------- 21 Rdlr.
Ia lt 4560 Rdlr.“

Taksationen var den højeste i Byen — bortset fra 
Vor Frue Kirke. Naar denne Taksation sammenholdes 
med Taksationen fra 1736 (S. 102 f.), ses det, at Vestlæn
gen og Sydlængen var bievne nedrevne, og at ny Længer 
var opført i Stedet derfor i A a r e t  1 7 5  5. Og samme 
Aar er Gadelængen forøget med 7 Fag mod Vest. Denne 
Del hører da ogsaa konstruktivt med til Magasinlængen. 
Den østre Længe med Port, som her kaldes »Skriverstue
længen«, synes at være blevet 6 Fag kortere, men den er 
næppe blevet ombygget, selvom den er blevet istandsat og 
bedre indrettet. Det samme gælder Mellemlængen, der 
har faaet anden Anvendelse. Halvhuset, den lille østre 
Længe i Baggaarden, har aabenbart faaet Lov til at ligge 
ret uændret — undtaget for Tagets Vedkommende. Der
med er det fastslaaet, at det er Rasmus Salten selv, der 
i 1755 har foretaget saa store Ombygninger paa Linde- 
gaarden, at denne da omtrent saa saadan ud som i Nutiden.

Naar C- M. S m i d t  og M. M a c k e p r a n g  1907 i 
Artiklen om Lindegaarden fejlagtigt kom til det Resul
tat, at disse Nybygninger var opført c. 1765 af Rasmus 
Saltens Enke, beror dette paa, at den Brandtaksation af 
1771, som de havde hentet denne Oplysning fra33), bru
ger de samme Udtryk (»opbygt for 6 Aar siden«) for 
Magasinlængens Vedkommende, Forfatterne har ikke haft 
Lejlighed til at se den 10 Aar ældre Taksation. Da Taksa
tionssummerne m. m. er de samme i begge Takseringer, 
har Skriveren i 1771 — tankeløst — ogsaa medtaget Op
lysningen om, at Magasinlængen var »opbygt for 6 Aar 
siden«, hvorimod han dog ikke har medtaget Oplysningen 
om, at nogle Fag i Stuehuset var »ganske ny«, eller at 
Staldlængen var »opbygt for 6 Aar siden«.

Det i Taksationen af 1736 nævnte 2-Etages Hus i 
Haven nævnes ikke her. Og den lille Østlænge i Baggaar-
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den, der var i ringe Stand, er blevet til et Halvhus, der 
fandtes endnu 1771, men det forsvinder senere helt, hvil
ket fremgaar af en gammel Tegning af Gaardens samtlige 
Længer, hvoraf Kalundborg og Omegns Museum har et 
Fotografi. Tegningen er vist fra Enkefru Saltens sidste 
Levetid, i hvert Fald fra Aarene 1772—85 (jfr. S. 25 f.). 
I Havens sydvestre Hjørne ses her to smaa Huse (Fig. 6). I 
det ene boede Akcisebetjenten. Her var der nemlig en Bom 
over Gaden, der fra Byen fører ud til Hestehaven og Røs
næs. Dette Sted kaldtes paa Paludans Tid Byens »Vester
port« (Fig. 9).

Taksationen fortæller os derimod intet om, hvorledes 
Stuerne saa ud i Rasmus Saltens Tid. Vi faar kun at vi
de, at nogle var gibsede, andre »betrockne«, d. v. s. klædte 
med Tapeter. Men herom kan Gaarden, som den er end
nu, give os nogle Oplysninger.

De Fag, hvormed Rasmus Salten øgede Stuehuset, 
hører, som nævnt, konstruktivt med til Magasinlængen. I 
disse Fag findes Lindegaardens prægtigste Rum, den store 
Sal, der da ogsaa i Folkemunde fik Navnet » R i d d e r 
s a l e  n«. Under denne findes den ligesaa store, høje Kæl
der med Dør og Vinduer mod Nord. Salen har tre høje 
Vinduer mod Vest og tre mod Nord. Lave Paneler løber 
Salen rundt, og midt paa dens Østende findes en afrundet 
Kakkelovnsniche med en tofløjet Dør paa hver Side. Høj
den er betydelig; Loftet er gibset under Bjælkelaget, og 
det løfter sig let og frit og glider gennem en mægtig Ge
sims over i Vægfladerne. Paa dets Midte findes en elegant 
Stukdekoration. Selve Gesimsen, der runder sig op under 
Loftet, har i Midt- og Hjørnepartierne smukke Stukdeko
rationer. Væggene er med Rammeværk i Stuk inddelt i 
Felter. Alle de enkelte Ornamentmotiver er yndefuldt 
vredne, svungne og svejede i Rokokostil. Udsmykningen 
er spillende rig med yndige Detailler, f. Eks. Blomster
kurvene, men dog er der Symmetri og Ro over Helheden. 
Hele Kompositionen er præget af den tidlige Rokokostil
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F ig 6. Tegning af Lindegaardens forskellige Længer, udført 1772— 
1785. N. — Nordlænge. W. — Vestlænge med Bomhus og Akcise- 

betjentens Bolig. S. — Sydlænge. 0 . =  Gaarden set fra  Øst.

(Regent - Stilen), men her og der optræder der dog 
Ornamenter i yngre Rokokostil. Denne Sals Udsmyk
ning »staar i Finhed og Skønhed ikke tilbage for vore 
bedste Rokokoarbejder«, og den er udført af en Mester, 
der har ført en sikker Haand (Fig. 7). Derfor maatte C. 
M. Sm i d t  ogsaa nære nogen Tvivl om, at Magasinlæn
gen med Riddersalen var opført saa sent som 176534),

Det tilstødende mindre Værelse, »K a m i n s t  u e n«, 
er ogsaa prydet med Rokokostukkatur, men i den yngre 
Stil (Rocaillestil) og af grovere Former. Ogsaa her er 
Væggene inddelt i Felter, men Bjælkeloftet er pudset med 
Profil- eller Gesimslinier langs Bjælkerne. Smukkest er 
den dejlige og stilfulde Kamin. I en senere Tid er Kamin-
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aabningen blivet tilmuret, og en Maler har smykket denne 
Mur med et Billede af en Vaabensmed ved sin Esse. Mo
tivet hertil har han taget fra en Ovnplade fra Hassel 
Jernværk i Norge, som er fra 1761 (Fig. 8).

Endelig er der H a v e s t u e n ,  som ogsaa er udstyret 
med Rokokostukkatur men i endnu grovere Udførelse og 
uden forrige Stues kønne Enkeltheder.

Det kan ikke være tvivlsomt, a t Rasmus Salten har 
hentet ikke blot Idéen men vel ogsaa en Mester i Stukka
turkunsten fra Lerchenborg, der blev opført, medens han 
var Lerches betroede Mand35). Der er iøvrigt en paafal
dende Lighed mellem Riddersalens Kaminvæg paa Ler
chenborg og »Riddersalen«s Ovnvæg i Lindegaarden, selv
om den første iøvrigt baade er større og prægtigere om 
end ikke bedre end den sidste.

Med vor Viden om, at Rasmus Salten ogsaa har væ
ret med til Anlæggelsen af Haven ved Lerchenborg, og med 
vort Kendskab til hans Skønhedssans maa vi ogsaa vente, 
a t han har plejet og forbedret Haven ved selve Gaarden, 
maaske ogsaa udvidet den til den nuværende Størrelse, 
bl. a. med de øde Huspladser mod Øst (jfr. S. 26 og 7).

Magasinlængen har tre lave Etager, baarne af mæg
tige pommerske Bjælker. Der har dog ogsaa været nogle 
Beboelsesrum i den nærmest »Riddersalen« værende Ende. 
I sidstnævnte bestaar Gulvet af brede Fyrreplanker. Alt 
er uhyre solidt.

Med Rasmus Salten og Hustru fik Gaarden da atter 
faste Beboere. Som Amtsforvalter havde han selvfølgelig 
Brug baade for Kontor og for Skrivere, og hertil har han 
indrettet Østlængen, hvor Skrivere vel ogsaa har kunnet 
bo.

De store Byggearbejder, hvorpaa intet blev sparet for 
a t gøre alt solidt og smukt, maa have kostet mange Pen
ge, men Salten har da ogsaa været en velstillet Mand. 
Den 11. Juni 1762 fik han ved en Dødsboauktion ogsaa 
Skøde paa en Sjettepart i den ene af de tre Smakker,
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Fig. 7. Ovnvæg i Rokokosalen.

som tilhørte »Færgeløbet mellem Kalundborg og Aarhus« ; 
denne Smakke hed »Lammet«, de andre hed »Sancta Ca- 
thrina« og »Svanen«.

I Ægteskabet var der ingen Børn. Vi har Grund til 
a t tro, at der har været nær Samfølelse mellem Ægtefæl
lerne. Rasmus Salten døde den 5. August 1762, to Dage
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før han vilde være fyldt 45 Aar. Men hans »Kierreste og 
Efterleverske« Albertina Maria blev boende som Ejer af 
Lindegaarden, til hun døde den 23. Juni 1776, 64 Aar 
gammel. Hendes Lig blev efter kongelig Tilladelse indsat 
i Vor Frue Kirke om Morgenen tidlig den 28. Juni. Hun 
havde den 13. September i en Skrivelse til Kirkens Sty
relse meddelt, at hun og hendes Mand i deres Testamente 
havde bestemt, at 250 Rdlr. skulde tilfalde Kirken under 
Forudsætning af, at det blev dem tilladt at oprette en 
Begravelse enten i Kirken eller paa Kirkegaarden, »og at 
samme, naar det en Gang var istandsat, maatte holdes 
vedlige af Kirken og være for os og vore Arvinger stedse 
holdet til beste uden nogen Fornyelse. De gode Mænd 
har og paa min Begæring behaget at anvise mig et Sted 
til Begravelsens Indretning, hvorimod jeg er vel fornøyet 
og allerede ladet begynde med Indretningen, som jeg haa
ber skal blive baade Kirken til Ziir og saa trofast byg
get, at i lang Tid ingen Reparation behøves derpaa«36). 
Paa Gravstenen staar bl. a. : »Er dette Sted til Hvile for 
de jordiske Dele indtil Opstandelsen«. Men saaledes gik 
det ikke. Gravstenen, en stor Marmorplade, fandtes for 
ea. 25 Aar siden henkastet under et tykt Gruslag paa den 
gamle Kirkegaard, hvor den nu er opstillet.

Ægteparret havde 1761 andraget Kongen om, at det 
maatte tillades dem ved T e s t a m e n t e  at disponere 
over deres Midler og Formue, som de selv fandt for godt, 
da de ingen direkte Livsarvinger havde37). Dette bevilge
des. Og to Dage før Rasmus Saltens Død udfærdigedes da 
følgende Testamente38), der fortæller os noget om de to 
Mennesker og derfor her skal gengives med Originalens 
Stavemaade, idet kun Ændringer er foretaget i Anven
delsen af store og smaa Forbogstaver og af Skilletegn:

haver vi endrægtelig derom indgaaet og beslu tte t som
følger: 1te.

Den af os lengst levende skal eene og aleene være den andens 
U niversal Arving; uden a t  dend afdødes A rvinger noget i ringeste
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Fig. 8. Rokokokamin i Lindegaarden.
(Fot. N ationalm useet).

Maade skal have R e tt til a t  pretendere*), men hvad vi vild unde 
nogen isæ r af vores Venner og paarørende, bør som een Kiærlig- 
hed og icke nogen Skyldighed antages. Skulle det da behage Gud 
a t  bortkalde mig, A m tzforvalter Rasm us Salten, først, da recom- 
menderer**) ieg min Koene til Laugvæ rge Borgem ester Mads 
Leerager, som paa min Begiæring h ar lovet a t  assistere hende i alle 
muelige Tilfælde og tilsee, a t  hendes T ilstand blivei ved Guds med
følgende Velsignelse og Forskaansel fra  fata le  og ulyckelige Til
fælde den samme, som dend ved min Død befindes.

*) pretendere — udsæ tte, protesterer. 
**) recom m enderer =  anbefaler.
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2det.
Disse efterfølgende vores fællets Venner og paarørende til

leger vi af vores Form ue forloeds, 1te Vores Søster D aa tte r Alber- 
tine H enriette, som vi haver tag e t til os i vor Huus, 4000 Rd. — 
siiger F iire Tuusinde Rixdaler, som betalis hende efter bege vores 
Død, doeg om hun tilforn skulle blive forseet i Æ gteskab, bliver det 
halve hende til dend Tiid udbetalt og Resten som melt. E fterskrevne 
min Rasm us Saltens paarørende tilleges følgende: Min Søster Søn 
Søren N eygaard =  1500 Rdl. — siiger E et Tuusinde Fem  Hundrede 
Rixdaler, som hannem  betalis a t  se tte  sig i S tand med, n aar hand 
tiltræ der det Embede, hvortil hand er kaldet, eller om hand an- 
denstæds tilforen skulle blive forseet i Kald og Embede: Min Sø
ste r D aa tte r Elisabet, som er hos os, tilleges 3O00 Rd. — siger 
Trei Tuusinde Rixdaler, som udbetalis efte r bege vores Død, doeg 
dersom hun forinden bliver forseet udi et anstæ ndig t skickelig 
Æ gteskab, da betalis hende det halve deraf til samme Tid og 
R esten som m elt: Min salig Søsters Børn undtagen Lisbeth tille
ger vi E et Tuusinde Rixdaler, som betalis s trax  af den efterlevende 
efter dend førstes Døed til m in Broder E ggert Rasm ussen Boeg
holder paa dend Maade, a t  hand rig tig  besørger dennem R entten  
der af aarlig  be ta lt og enhvers P a r t a f Capitalen udbetalt, lige
som det efterhaanden kand være til deres Gavn og N øtte: Min 
Broder Boegholder Rasm ussen i Kiøbenhavn skal, om hand os bege 
overlever, til dend Tid ni: efte r bege vores Død have a lt det a r 
beidet Sølv, som i vores Boe befindes, til een E rindring  efte r os, 
da hand Gud ske Lov ellers icke til noget er trængende.

3die.
N aar dette saaledis efte r bege vores Død til fulde er udbe

ta lt  og afclareret, da skal det øvrige, enten det bliver m eget eller 
lidet, tilfalde min Broder Søn Rasm us Salten, som nu conditione- 
re r paa Lerchenborg, doeg med de V ilkaar a t hand i alle M aader 
beflitter sig paa een habil og honet Opførsel og streber a t  giøre 
sig habil i det, hvor til hand sig h a r apliceret*). Saa bliver og 
fø rst a t  udbetale, hvad vi til gudelig B rug destinerer**).

4de.
Da vi saaledes dette med fuld indbyrdes Sam tycke af beraad 

Hue h ar indgaaet og beslutet, og ieg A lbertina M aria Salten som 
vel a f dette som a lt andet e rfare t m in elskelige kiæ re Mands Om
sorg for mig, om ieg hannem  skulle overleve, saa er min til han-

* ) apliceret — uddannet ( ? ). 
**) destinerer — bestem mer.
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nem giorde yderm eere Forslag  blev (!) een fuldkomen A ftale og 
Beslutning imellem os, a t  om ieg A lbertina M aria Salten skulle 
blive dend lengstlevende og indlade mig i ny t Æ gteskab, som doeg 
allerm indst ventes a t  skee, da renunceres i saav it paa den 1te P ost 
a f denne vores Beslutning og sidste Villie saa v it m ig angaar, a t  
ieg for min Deel ickun nyder og beholder vores iboende og tilhø
rende G aard med aid s it Tillæg sam t indhavende Boe Meubler, 
Sølv og andet, som derudi befindes a f deslige H uusgeraad saa og 
udi i rede Penge 2000 Rdr. — siger Toe Tuusinde Rixdaler. Med 
det øvrige forholdes som forhen er melt.

E r imellem os ved taget og besluttet, a t  til Vor F rue Kier- 
cke i Callundborg skal udleges og betalis ved den førstes Død 250 
Rdr. — siger Toe H undrede og H altredsindstiuge Rixdaler, hvor 
imod os tillades a t udsee os i K iercken eller paa K ierckegaarden 
e t beqvemt Leiestæd for os begge, hvor vore Legem er kand hvile 
og samme Leiestæd a t  beholde frie og u rø rt uden nogen Fornyel
se, og foruden hvad Gud giver os i Sinde, medens vi lever, a t  ud
dele til fa ttig e  og nødlidende, haver vi besluttet, a t  de fa ttig e  i 
Callundborg skal udbetalis efter bege voris Død een Capital a f  
500 Rdr. — siger Fem Hundrede Rixdaler, hvoraf doeg ickun R ent- 
ten  aarlig  distribueres og Capitalen besørges i vedbørlig Sicker- 
hed af de nuværende eller efterkom m ende Inspecteurer.

End yder meere besluttes, a t  vores Tieneste Tiuende skal 
ved den førstes Død af dend efterlevende betalis foruden Løn neml: 
Fuldm ægtigen Carl Rauberg, n aar hand h ar a flag t vedbørlig Reede 
og Rigtighed, E et Hundrede og H alvtredsindstiuge Rixdaler, Kud- 
sken Peder Andersen H alvtredsindstiuge Rixdaler, og om hand 
bliver hos dend efterlevende og fører sig op til Fornøyelse, da no
get meere, den anden K arl i G aarden 20 Rixdaler og hver a f P i
gerne 20 Rdr.

A t dette saaledis er Beslutteisen af vores sidste Villie, det h a 
ver vi med vores H ænders U nderskrift bekræ ftet, sam t ombedet 
hosværende 2de goede Mænd dette med os til V itterlighed a t  un
derskrive, og som stem plet P apiir ei er ved Haanden, saa kiøbes 
det s traks og vedsettes.

D atum  dend 3die Aug. 1762.
* *

P :S : Endelig erindres endnu til beste for Jens Schiellerup 
Snedkers nu til ægte havende H ustrue Else, a t  om hun skulle blive 
Encke, da skal dend af os, som lengst lever, betale hende aarlig  til
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hendes Underholdning 20 a 30 Rdr., ligesom hendes N ødtørft ud
kræver.

D atum  u t supra*). R: Salten. A lbertina M aria Salten.

A t denne Foreening er saaledes indgaaet og s lu tte t imellem 
velædle Hr. A m tzforvalter Salten og hans K iæreste med fuldberaad 
Hue og fælletz Samtycke, sam t af dennem med egne Hænders U n
derskrift, det bevidner vi hermed under vore Hænder.

D atum  u t supra.

M: Leerager (L: S:) A: Lorentzen Bech (L: S :)“.

I dette Testamente træder dette Ægtepars Personlig
hed os ret nær. Som barnløse har de taget en Søsterdat
ter i Huset som deres eget Barn, hun faar da ogsaa det 
største Beløb. Ogsaa en anden Søsterdatter er i deres Hus, 
men faar lidt mindre. Hans Brodersøn faar tilsidst den 
Del, der bliver tilovers, naar alt er klaret, men paa de Vil- 
kaar, at han beflitter sig paa habil og honnet Opførsel og 
stræber efter at dygtiggøre sig til sin Gerning; han har 
maaske haft en saadan Betingelse nødig. Samme Broder
søn blev iøvrigt ikke skuffet, da den Part, som Rasmus 
Salten havde købt i en af Smakkerne efter afgangne Niels 
Bache, tilfaldt ham efter hendes Død, og den betaltes paa 
Auktionen med 2420 Rdlr. Hans Søsterdatter, der var i 
deres Hus og hed Elisebeth, blev snart efter hans Død 
gift med »den velfornemme« Køb- og Handelsmand Hans 
Christian Langemach i Kalundborg. Hun var født 1740. 
Vi faar ogsaa at vide, hvormange der var l deres Brød; 
de faar alle en lille Sum. Og Else, der vel engang har tjent 
hos dem, skal have en aarlig Understøttelse, hvis hun bli
ver Enke. Alle betænkes, ogsaa de fattige. Alt dette for
tæller os noget om deres redelige Karakter. Vi fornemmer 
ogsaa den trofaste Kærlighed, som har præget disse to 
Menneskers Samliv.

Og om deres Skønhedssans vidner Lindegaarden den 
Dag i Dag, thi det er i meget væsentlig Grad dem, hvem

*) u t  supra =  som ovenfor.
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vi kan takke for, at denne Gaard er saa smuk og god og 
derfor os ogsaa saa kær.

Efter Rasmus Saltens Død blev Albertina Maria da i 
14 Aar siddende i uskiftet Bo under Hensynstagen til Te
stamentets enkelte Bestemmelser. Gaarden har da sik
kert ogsaa været hende kær. Da hun lukkede sine Øjne 
i 1776 gravlagdes hun ved sin Mands Side under en fæl
les Sten, som hun har ladet udføre, da hendes Dødsaar 
ikke findes anbragt paa den dertil beregnede Plads. Ingen 
af deres mange Arvinger har følt nogen Pligt til at lade 
dette udføre. Og heller ikke Kirkebestyrelsen har i ældre 
Tid været hensynstagende overfor deres Gravminde.

Men de har heldigvis selv sat sig et Minde, der er 
mere varigt, Lindegaarden.

Frederik Ahlefeldt-Laurvig,
Skifterettens Behandling af Rasmus Saltens og hans 

Enkes Bo tog meget lang Tid. Auktion over Ejendom
mene holdtes først i Slutningen af 1783, syv Aar efter 
Enkens Død.

I Auktionsskødet af 28. Juli 1784 hedder det39) : 
»Anno 1783 den 14. November blev efter Rekvisition af 
Hr. Reinholt Zelling paa egne Vegne som Fuldmægtig for 
Færgeløbssocietetet heri Byen samt efter forhen passerede 
Dom og Indførsel og sket Publikation i de Berlingske Avi
ser og ved Kalundborg Byting samt Plakater og Tromme
slag foretaget Auktion over Sr. Rasmus Saltens iboende ( ! ) 
Gaard, Lindegaarden kaldet, med Tilliggende samt den 
ham tilhørende Sjettepart i Færgeløbet imellem Kalund
borg og Aarhus«.

Denne Auktion blev »formedelst mellemløbende Dis
puter, og at ingen Bud skete« udsat yderligere to Gange. 
Først 9. Januar 1784 foretoges den endelige og sidste 
Auktion paa ny Konditioner, saaledes at Gaarden opraab- 
tes og solgtes for sig, og Rasmus Saltens Part i den ene 
af Færgeløbets Smakker solgtes for sig. Om Gaarden 
hedder det:

P ra  Holbæk Amt 2
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„ G a a r d e n  m e d  d e n s  G r u n d e  og paastaaende Bygnin
ger sam t vedhørende H auge tilligemed det derudi staaende Hus, 
som [paa] nærværende Tid til Akcisebod er bortlejet, item  det 
vesten for Gaarden beliggende Vænge, som hører til Gaarden, sæl
ges undet e t i den Stand, det nu forefindes. Den Lejekontrakt, 
som om G aarden er s lu tte t og indgaaet a f Sr. Rasm us Salten med 
Hr. Greve af Ahlefeldt, forbliver i sin K raft, men den akkorderede 
L ejeafgift bliver den købende uvedkommende. Køberen kan til
træ de Gaarden til Beboelse næstkom m ende Michaeli, n aa r han selv 
besørger lovlig Opsigelse. Da Lejeren i Følge K ontrakten  svarer 
onera*) af Ejendommen til Overtrædelsestiden, saa er Køberen 
herfor befriet“.

Om denne Lejekontrakt er intet fundet (se dog S. 23), 
det vides da heller ikke, naar den er indgaaet. Der skete 
derpaa Opraab for 2400 Rdl., men først efter gentagne 
Opraab blev Amtsforvalter F a l c k  paa egne og flere In
teressenters Vegne højstbydende med 1815 Rdlr., hvor
for Gaarden »hannem blev tilslagen«. Interessenterne var 
Forpagteren paa Kalundborg Slots Ladegaard A d o lp h  
W i n d e r s l e f ,  Amtsforvalter F a l c k ,  Tolder og Kon
sumptionsinspektør S ø r e n  H e r s c h e n d ,  Apoteker 
L o r e n t z  B e c h  og Købmand A n d e r s  F a a b o r g .  
De erklærede, at førstnævnte skulde have to Sjetteparter, 
og hver af de andre en Sjettepart, og herfor forlangte de 
hver for sig lovlig Skøde, ligesom hver betalte sin Part 
af Købesummen. Skødet udstedtes 28. Juli 1784 til Win
derslef og »hans Kiæreste og Arvinger«, de andre fik hver 
Skøde paa en Sjettepart.

Det tilføjes, at al panteprioriteret Gæld, som hæftede 
paa Lindegaarden fra afgangne Rasmus Saltens Tid, efter 
foreviste Kvitteringer var udslettet i Pantebogen. Disse 
Panteobligationer har andraget ialt 5700 Rdlr. Rasmus 
Salten har under sit Byggeri maattet optage disse Laan, 
men han eller hans Enke har senere kunnet indfri dem. 
Deres Formue var da forøget i Tidens Løb.

Samme Dag, d. 9. Januar 1784, solgtes ogsaa R a s - 
*) onera =  a lt hvad der hører til A fgifter og Byrder.
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m u s  S a l t e n s  S j e t t e p a r t  i S m a k k e n .  Højst- 
bydende med 2420 Rdlr. ( jfr. S. 20) blev ogsaa her Adolph 
Winderslef og de andre Interessenter og med samme For
deling. Dog skulde de betale R. Saltens resterende Tilskud 
paa 66 Rdlr. 4 Mk., som skulde erlægges til Amtsforvalter 
Falck, der var Kasserer for Færgeløbssocietetet40).

Det var naturligvis ikke disse fem Mænds Agt at be
holde Lindegaarden eller at drive dennes Grunde. For dem 
har Købet blot været en Forretning, hvorved noget kunde 
tjenes, og dette skete da ogsaa godt et Aar efter. De solgte 
nemlig 6. M a r t s  1 7 8 5  »Lind - Gaarden« med Tillig
gende til Kammerherre og Ritmester, Greve F r e d e r i k  
A h l e f e l d t - L a u r v i g ,  saaledes som Gaarden ved 
Skødet af 28. Juli 1784 var dem overdraget. Købesummen 
var 2400 Rdlr. Men Skødet blev først udstedt 10. Juni 
1786 — ikke til Køberen men formelt til dennes Fader, 
Christian, Greve af Ahlefeld-Laurvig. Det hedder heri, at 
Frederik Ahlefeldt-Laurvig tog Gaarden i Besiddelse, da 
Købekontrakten var afsluttet. Det var da ogsaa ham, der 
havde lejet Gaarden, mulig af Rasmus Saltens Enke i den
nes sidste Levetid41).

F r e d e r i k  A h l e f e l d t - L a u r v i g  var født 17. 
November 1760, han var altsaa kun 25 Aar gammel, da 
han købte Gaarden. Han fødtes paa Bjørnemose som Søn 
af Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig (født 1737, død 
1791) og Elisabeth Juel (født 1742, død 1803). Han blev 
gift første Gang 29. Juli 1785 paa Himmelsmark med 
L o u i s e  C h a r l o t t e  H e d e m a n n .  Han har da vel 
med sin unge Hustru taget Bopæl paa Lindegaarden, som 
han fire Maaneder forinden havde købt, og hvor han vel 
selv havde boet siden Fru Saltens Død. Dette Ægteskab 
opløstes 1809. Han giftede sig paany 17. April 1816 paa 
Aalykkegaard med Ida Cathrine Leth, men ogsaa dette 
Ægteskab opløstes.

Han opdroges fra 1767 hos Bedstefaderen paa Trane-
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kær og blev undervist af Huslærere. 1772 blev han Stu
dent i Kiel. 1774 fik han Patent som Ritmester à la suite 
i det danske Livregiment Dragoner; han blev Major 1788 
og stod som saadan ved det Smaalenske Dragonregiment. 
I 1791 blev han Oberstløjtnant og stilledes à la suite for 
udelukkende at virke for sine Godsers Bestyrelse, men 
han boede da i Hertugdømmerne. 1802 blev han General
major over Landeværnet paa Langeland. Under de span
ske Troppers Ophold paa Øen lykkedes det ham ved sit 
Mod og sin Kolblodighed at undgaa Sammenstød mellem 
hans egne og de spanske Tropper. Kong Frederik VI. satte 
stor Pris paa ham og udnævnte ham 1813 til Generalløjt
nant. Han tog sin Afsked fra Militærtjenesten 1830 som 
Chef for det fynske Regiment lette Dragoner.

Frederik Ahlefeldt-Laurvig var iøvrigt en Mand med 
mange Interesser, saaledes nærede han stor Interesse for 
den sceniske Kunst, men han dyrkede ogsaa Litteraturen, 
oversatte saaledes Olufsens »Gulddaasen« paa Tysk. Han 
ledede til de forskellige Tider Teatre baade i Slesvig, paa 
Tranekær og i Odense. Og medens han boede i Slesvig, 
lod han hver Lørdag afholde gratis Koncerter.

Som Godsejer indlagde han sig paa forskellig Maade 
stor Fortjeneste, bl. a. ved Hoveriets Afskaffelse og Ind
førelsen af en fast Afgift for al Tiende, ligesom han frem
mede Udskiftningen paa sit Bøndergods og gjorde For
søg med Sukkerroedyrkning m. m. Af sine Fæstere, der 
kaldte ham »Generalen«, var han elsket for sin Velvillie 
og Humanitet. Men ved hans Død 1832 paa Tranekær 
Slot var hans Godser blevet stærkt behæftet med Gæld. 
Disse biografiske Oplysninger42), giver ham da et person
ligt godt Skudsmaal. Han har været en Mand, der har 
virket for sine Bønders og Fæsteres Vel i Stavnsbaands- 
tidens Løsnings sande Aand, og han har været en litterært 
og kunstinteresseret Mand uden Hensyn til personlig For
del. Han har dog ikke ejet Lindegaarden ret længe; han 
var 24 Aar gammel, da han købte denne, og godt 7 ^  Aar 
efter solgte han 4tter Gaarden i 1792.
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P. P a 1 u d a n, hvis udmærkede Bog om Kalund
borgs Topografi og Historie udkom i Aaret 1788, og 
som da er et samtidigt og godt Vidne om Forhol
dene her paa Frederik Ahlefeldt-Laurvigs Ejertid, da 
han vel af og til boede her, skriver følgende om 
Lindegaarden: »Den er den skiønneste og betydeligste 
blandt alle private Bygninger, ... er bygt af Lensmanden 
Lindenov, ombygt af R. Salten, forbedret af dens nuvæ
rende Ejer, Grev Ahlefeldt. Den er indbygt i fire Læng
der, de to til Vaaning, de andre til Magaziner og Stalde. 
I Hovedbygningen er sex rummelige Værelser efter hver
andre, det sidste er en prægtig Sahl, hvor den frieste 
skiønneste Udsigt haves i Beltet, og til Samsøe. To Hau
ger forskiønne Stedet, i den ene et Værelse, hvorfra man 
seer ned i dybe Terrasser over Engene til Stranden, over 
Stranden til Skoven; oplives tillige Fiorden af Seilere, saa 
haver den her en Festdag, som elsker og beundrer Natu- 
ren43)«. Paludans sande og gode Beskrivelse passer den 
Dag i Dag.

Ved en Vurderingsforretning i 1786 til Ændringer af 
Brandtaksationen af 1771 hedder det om Nr. 1, Linde- 
gaarden, a t den ejes af Hr. Winderslef og Medinteressen
terne og »nu beboes og er forbedret af Hr. Greve af Ahle
feldt«. Denne Vurdering maa da være foretaget efter Kø
bekontrakten i 1785, men før Skødets Udstedelse i 1786. 
Af Ændringer i Taksationen fremgaar, at Gadelængen er 
blevet takseret højere, nemlig til 66 Rdlr. 4 Mk. pr. Fag 
— mod 50 Rdlr., hvilket tyder paa, a t Ahlefeldt har 
istandsat og forbedret denne. Endvidere hedder det: »I 
Stedet for et gammelt Halvhus paa 7 Fag i østre Side af 
Baggaarden er af ny opbygt 9 Fag Helhus, en Etage af 
Ege-Bindingsværk, teglhængt og murede Vægge, à Fag 30 
Rdlr., ialt 270 Rdlr«.44).

Heraf faar vi da med Sikkerhed at vide, a t Frederik 
Ahlefeldt-Laurvig da har boet paa Gaarden, og at han 
har opført denne lille Længe enten i 1785 eller i Begyn-
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delsen af 1786 (jfr. S. 12). Den indrettedes til Vognrum 
med tre Porte.

Men Paludans Kort over Byen (Fig. 9), der angives 
a t være tegnet 1787, viser, at der da ingen Bygning laa. 
Grundplanen maa da være udført paa Grundlag af Under
søgelser, som har fundet Sted paa et tidligere Tidspunkt, 
hvor Halvhuset var nedrevet, og den ny Længe ikke var 
opført. Denne er altsaa lidt ældre end af C. M. Smidt og 
M. Mackeprang antaget paa Grundlag af Brandtaksatio
nen af 179145).

Frederik Ahlefeldt-Laurvig har altsaa ogsaa sat sig 
et blivende Minde i Lindegaarden. Fra hans Ejertid haves 
ogsaa en Indberetning fra fire Mænd, som af Byens Ma
gistrat var udmeldt til a t undersøge, hvormange af Byens 
Vænger der var satte i Grundtakst. Denne Indberetning 
afgaves 16. Maj 1788, og heri hedder det om et indhegnet 
Vænge og de Haver, der hørte til Lindegaarden:

D ette Vænge h ar i m ange A ar væ ret b rug t og bruges endnu 
dels til A ger eller Pløjejord, dels til Eng, beliggende lid t fra  G aar
den. E t S tykke heraf, og hvor der tilforn  var e t Vandingssted 
/ :  A alekisten kaldet : /  for Byens Kvæg, n aa r  det blev drevet ud 
i Byens G ræsm ark, H estehaugen, h a r afgangne A m tsforvalter Sal
ten  indtaget, da han indhegnede det. Der er ellers tvende F ru g t- 
og K økkenhauger ved G aarden foruden dette Vænge, hvoraf den 
underste, saa vid t vides, ogsaa a f  bemeldte Salten skal være ind
ta g e t a f Byens G rund*)46).

Denne »underste« Have maa sikkert være den Del af 
den nuværende Have, som ligger langs Lundevej og i 
Højde med denne. Den er mulig dannet af det Vænge, som 
Sognepræsten Valentin Christensen Køler havde ejet og 
som da fra gammel Tid kom til at høre til Gaarden (S. 54), 
men som først Rasmus Salten lagde ind under dennes Ha
ve, hvilket da tyder paa, at han har forbedret og udvidet 
Haven (jfr. S. 14).

*) I  samme Indberetning siges om „den gam le Slotsplads“, a t  den 
a f  forrige E je r P roku ra to r Lind skal være blevet indhegnet og 
siden den Tid b rug t til Pløjeland og Høravl.
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Fig. 9. U dsnit af Paludans K ort 1787. 1. Kirken. 2. Raadhuset.
3. Den danske Skole. 4. Lindegaarden. 5. Sognepræstens Gaard. 
6. S ankt Oles Kirke. 7. Ladegaarden. 9. Slotspladsen. 11. Apo
teket. 15. Skippergaden. 16. Skibsbroen. 17. Bag Graven. 19. 
Møllestræde. 20. N ørreport. 21. Rebslagerbanken. 23. Adelgade. 
24. Munke-Søgade. 27. V esterport. 29. Bag Volden. 32. F attiges 

Huse. 37. Strandvænge. 39. Munkesø.

Hans Smith.
Af Skøde af 11. Dec. 1792 (tinglæst 17. Dec. s. Aar) 47) 

fremgaar, at Sælgeren, der betegnes som »Greve af Ahle- 
feldt Laurvig til Laurvig, Langeland og Rixingen ( ! ), Herre 
til Stamhuset Ahlefeldt og Møllegaarden o. s. v., deres kgl. 
Majestæts til Danmark og Norge bestalter Kammerherre 
og Oberstløjtnant af Kavalleriet«, havde afhændet »den 
udi Kalundborg By beliggende mig tilhørende Gaard, 
Lind-Gaarden kaldet, med alt hvad dertil hører af Byg
ninger, Gaardsrum, Inventarium, Hauge og Vænge, som 
Skødet paa Gaarden af 10. Juni 1786 formælder, til nu
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konstituerede Borgemester sammesteds S.T.*) Hr. H a n s  
S c h m i d t  for den Købesum elleve Hundrede Rigsdaler, 
dansk Courant, som er betalt«. Skødet er underskrevet: 
»Slesvig, den 11. December 1792. F. A. Laurvig«.

Af en Tilføjelse hertil fremgaar, at nogen Købekon
trak t eller andet Dokument ikke havde været oprettet. 
Denne Tilføjelse er ogsaa underskrevet af Køberen, der 
her skriver sit Navn som H. Smith.

Lindegaardens Pris var da gaaet stærkt ned. Fra 
samme Tid haves Kalundborg By’s G r u n d t a k s t -  
V u r d e r i n g a f  1 7 9 1 , der bl. a. viser Arealets Stør
relse for Lindegaarden med dens Tilliggende, hvorfor den 
delvis skal anføres her. Den er udført af Landinspektøren
1 Sjælland C. E h l e r s 48). Og paa Grundlag heraf har 
Landinspektør E r i c h s e n i  1872 udført et Matrikelkort, 
der her gengives (Fig. 10) :

Gaardens søndre Længe m aaler fra  0 . til V. 126 Alen, derfra  
mod Nord 111 Alen, derfra mod Nordøst 10 % Alen, derfra  mod Ø st 
73% Alen, derfra mod Syd 2 4 ^  Alen, derfra mod Øst 46% Al., 
derfra  mod Syd til første Sted med en liden B ugt mod Øst 141 Al.

E t Stue-Hus mod Gaden 868 □  Al., en Længe mod V est 
1046 [ j  Al., en ditto mod Øst 608 □  Al., en ditto mod Syd 516
□  Al., e t s to rt G aardsrum  1450 □  Al., en B aggaard  420 □  Al.,
2 sm aa Længer mod Syd og Øst 380 □  Al.

En Hauge 4390 □  Al. En G ræshauge m. F ru g ttræ e r 7090 □  Al.
H ertil endnu e t s to rt Vænge til Pløjeland og Høeslet 47.330

□  Al. med en liden Bygning mod Syd.
Ia lt 64.098 □  Alen- (A ltsaa o. 4% Tdr. Land).

Hans Smith har samme Aar, han købte Gaarden for 
1100 Rdlr., m aattet optage Laan paa 1100 Rdlr., hvilket 
Beløb han mod et Gældsbevis med 1. Prioritet i Ejendom
men fik af en velhavende Købmand C h r i s t i a n V o r n -  
d r a n  den 17. Dec. 179249). Naar Algreen Ussing oply
ser, at Lindegaarden den 8. December 1794 blev solgt til 
Christian Vomdran for 1.035 Rdlr.so), er dette ikke rig
tigt, i hvert Fald ikke formelt rigtigt.

*) S .T . =  Forbogstaverne i de latinske Ord: salvo titulo =  med 
Udeladelse a f  T itulaturen.
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Fig. 10. K ort over L indegaarden med Have og nærm este Omgivel
ser. Tegnet a f C. A. Erichsen efter Opmaalingen 1790 af C. Ehlers. 
(Kalb. o. Omegns Mus.). M atr. Nr. 1. Lindegaarden. 2, 3 og 5 til
hørte Købmand Frederik  Hansen Slangerup. 26. Hus til Fængsel 
og Bolig for Fangefoged. 27. Fattigskole. 28. Have tilhørende A m ts

forvalter Falck. 29. De fa ttiges Huse.

H a n s  S m i t h s  Stilling som konstitueret Borgme
ster i Kalundborg har aabenbart kun haft en midlertidig 
Karakter. Da han i 1796 solgte Lindegaarden til Th. E. 
Bartholin, var han nemlig blevet Sekretær for Amtmand, 
Baron von Løvenskjold. I Lindegaardens Historie har han 
ikke kunnet sætte sig noget Mærke.

Thomas Eichel Bartholin.
I Skødet af 31. December 1796 hedder det, at Hans 

Smith i »Continuation af den mellem mig og højædle og 
velbaarne Hr. Justitsraad, Landsdommer og Borgemester 
T h o m a s  E i c h e l  B a r t h o l i n  her i Kalundborg un
der 28. og 31. Maj dette Aar oprettede Købekontrakt havde
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solgt og afhændet »Lindegaarden« med alt, hvad til samme 
henhører, saasom Bygninger, Hauge, Consumptionshuset, 
Vænge og Inventarium af løst og nagelfast«, alt ligesom 
ved Skødet under 11. December 1792 fra Grev Ahlefeldt- 
Laurvig var overdraget ham. Den aftalte Købesum var 
1800 Rdlr. dansk Courant og var betalt51). Skødet læstes 
13. Marts næste Aar. Købesummens Stigning paa de faa 
Aar er paafaldende stor.

I et P a n t e b r e v  af 21. Januar 1797 har Bartho
lin, »Landsdommer i Sjælland og Møn og Borgemester 
samt By- og Raadstueskriver« i Kalundborg gjort vitter
ligt at være skyldig til Amtsfondet efter salig Etatsraad 
N i e l s  L u n d e  R e i e r s e n  eller hans Testaments Exe- 
cutores den Summa 800 Rdlr., som han har laant paa de 
Vilkaar, at han skulde anvende det til Lindegaarden hø
rende Vænge »af 3 Tdr. 3 Skp. geometrisk Land« i 8 Aar 
til Hør- og Hampeavl, saaledes at Produktet heraf spin
des og væves og hvert Aars 11. December afgives. Des
uden skulde han aarlig afdrage Kapitalen med 100 Rdlr. 
og som yderligere Sikkerhed give 3. Prioritets Sikkerhed 
i Lindegaarden efter 1. Prioritet paa 1100 Rdlr. til Køb
mand Vordran og 2. Prioritet paa 500 Rdlr. til Hans 
Smith. Gaarden var assureret i Brandkassen for 5050 
Rdlr., og Ejendommen var ved Prioriteringen vurderet til 
7000 Rdlr.52)

Dette Pantebrev er ejendommeligt ved Bestemmelsen 
om, at Vænget skulde dyrkes med Hør og Hamp, samt 
a t dette skulde spindes og væves og derpaa afleveres som 
en Del af Laanets Afbetaling. Dette viser Datidens store 
Interesse for denne Avl, som ogsaa mange andre af Byens 
Borgere da har givet sig af med paa de Jorder, som de 
ejede.

T h o m a s  E i c h e l  B a r t h o l i n  bærer et i Dan
marks videnskabelige, specielt den læge videnskabelige Hi
storie saare berømt Navn. Han var født 17. April 1755 i 
København som Søn af konstitueret Justitiarius i Høje-
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steret Caspar Christopher Bartholin og dennes Hustru i 
andet Ægteskab Elisabeth Hedevig Eichel Han blev gift 
20. April 1781 i København med C a t h a r i n e  M a r 
g r e t h e  H e l t ,  døbt 1. August 1755 i København, dø;l 
sammesteds 30. September 1824.

Han blev Student 1773, arbejdede som Volontør i 
Danske Kancelli og tænkte en Overgang paa at blive 
Højesteretsadvokat. Efter at have taget juridisk Embeds
eksamen 1779 kom han imidlertid i Embede og blev paa 
en Gang Byfoged, Postmester, Vejer og Maaler i Nykø
bing Sj. samt Birkedommer i Dragsholm Birk og endda 
samme Aar Vice-Landsdommer og Justitsraad, men han 
blev boende i Nykøbing. 1788 blev han fungerende Lands
dommer ved Sjællands Landsting. I 1792 flyttede han til 
Kalundborg, hvor han blev Borgmester, By- og Raadstue- 
skriver, men han blev ogsaa siddende som Landsdommer. 
1 1805 overgik han til den nyoprettede Viborg Overret som 
Assessor. Denne Stilling blev dog kun af kort Varighed, 
thi allerede i Marts næste Aar blev han ved Højesteret 
for tredie Gang dømt pro meliori informatione, d. v. s. for 
ikke at have sat sig tilstrækkeligt ind i den ved Overret
ten dømte Sag, og ved kgl. Resolution af 12. September 
1806 blev hans Bestalling kasseret.

Han levede derefter nogle Aar i Holsten som Lærer 
i Dansk og oppebar trods Afskedigelsen en Pension. 1815 
nedsatte han sig som Translatør i København, hvor han 
døde 12. Januar 1829. Han har i Trykken udsendt nogle 
Haand- og Rejsebøger og gav i »Adresseavisen« en For
tegnelse over Dødsfald. Medens han sad i Viborg, udgav 
han et juridisk Tidsskrift: »Nørre-Jyllands Themis«53). I 
Trykken er ogsaa udgivet en Tale, som han holdt ved en 
Fest i »Det patriotiske Præmieselskab« i Kalundborg 29. 
Januar 179654).

Bartholin har sikkert boet paa Lindegaarden med sin 
Hustru fra 1796 til han solgte Gaarden i 1801. I dette Aar 
(11. September) fik J ø r g e n  P e t e r  R o m m e d a h l
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Bestalling som Borgmester og Byfoged her, og Bartholin 
er da vel fraflyttet Byen efter at have faaet sin Afsked 
her. Hans Embedskarriere viser, at han har været anset 
som en dygtig Jurist, men at han ogsaa har haft et noget 
flygtigt og uroligt Sind, hvilket har grebet ind i hans 
Karriere og i hans Livsførelse.

Jørgen Peter Kommedahl.
Ved Købekontrakt af 15. September 1801 solgte Bar

tholin Lindegaarden til Borgmester og Byfoged Jørgen 
Peter Rommedahl. Skødet udstedtes først 27. Maj 1802 
og tinglæstes 30. August s. Aar.

Af Købekontrakten skal anføres følgende : Salget 
omfattede Bygninger, Gaardsrum, Have og Vænge, saa- 
ledes som den ved Taksationsforretningen af 31. Marts 
var beskrevet og vurderet, men den var senere »forbedret«. 
Købesummen var 4000 Rdlr., atter en meget betydelig 
Stigning. Med Gaarden fulgte foruden alle Kakkelovne 
og tvende indmurede Kedler alle mur- og nagelfaste Ting 
i Værelser, Køkken, Kælder og Spisekammer, saasom 
Borde, Rækker og Hylder, Spiltov og Jern-Hækker i Stal
den m. m. samt de tvende Skabe i Havestuen. Køberen 
skulde fra Mikkelsdag nyde den Lejeafgift paa 16 Rdlr. 
aarlig, som gaves for Akcisebetjentens Bolig. Endvidere 
medfulgte i Købet noget Egetømmer til Stolper og Løs- 
holter, den i Kælderen værende Rulle og Kalken, som 
fandtes i Kalkgruben i »Kalkhuset«.

Med i Købet fulgte desuden den indavlede Sæd og 
Hø af »Borgmesterjorden« undtagen 12 Tønder Rug, som 
Køberen skulde tilsvare Sælgeren, ligesom denne reser
verede sig saa meget Hø fra Borgmesterjorden, som hans 
trende Heste og trende Køer havde Behov indtil 11. No
vember. Det øvrige Hø saavelsom Sæden havde Køberen 
Ret til at »sætte Laas for« ligesom og til at lade tærske 
i Sælgerens forhen brugte Lo.

Sælgeren reserverede sig ogsaa Huset, som fandtes
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»i den øverste Have« og var indrettet til »Tørehus« (Tør- 
vehus?) med Tilbehør, samt »Kokkehjulet«*) i Stalden, 
»bestemt til Hørbrydemaskinen«. Sælgeren skulde fra
træde Gaarden til 11. November, men han forbeholdt sig 
dog Adgang til Gaarden af Hensyn til Hørrens Bearbejd
ning, senest dog til Januar Maaneds Udgang, ligesom han 
reserverede sig fornøden Loftsrum over Kalkhuset til 
Hørren.

Det fremgaar af Skødet, at Vænget efter Grundtakst- 
Opmaalingen 1798 var paa 47,330 □  Alen, og at Gaar
den ved Brandtaksationen 1801 til Assurance var vurde
ret til 6740 Rdlr., en ikke ringe Stigning fra Vurderingen 
1797.

Det hedder endvidere, at siden Sælgeren havde købt 
Gaarden af Hans Smith, var den »med fersk Pumpevand 
i Gaarden og andet mere forbedret«. Købesummen var be
ta lt ved Skødets Udstedelse55).

Heraf faar vi da at vide, at der paa Gaarden holdtes 
tre Heste og tre Køer, og at der avledes en Del Rug, Hø 
og ikke mindst Hør. Den her omtalte »Borgmesterjord« 
maa være det Vænge i Nyvang, som blev tillagt Borgme
strene til Dyrkning og Indtægt, men det har da enten 
været ejet af Bartholin eller lejet af denne. Dette Vænge 
laa mod Øst i Byens Jorder op mod Kaastrup Skel56).

R o m m e d a h l ,  der, som nævnt, blev kaldet til 
Borgmester og Byfoged i Kalundborg 11. September 1801, 
har da straks købt Lindegaarden for at bo der. Hans Segl 
paa Købekontrakten forestiller et Skjold med et stort R 
og derover Forbogstaverne J. P. Da han solgte Gaarden 
godt 5 Aar efter, havde han ændret sit Segl: Ved Siden af 
Skjoldet med hans Navnebogstaver staar her Retfærdig
hedens Gudinde med Vægtskaal og Stav, og ovenpaa Skjol
det staar en Fugl, der ligner en Stork, som staar paa et 
Ben.

*) K okkehjulet var et Hjul, som var besat med Tapper, hvor 
med det kunde drive e t Drev i e t Mølleværk eller, som her, en 
Hørbrydem askine. „Kokke“ =  Kog =  Tand eller Tap i et Hjul.
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Han købte iøvrigt 31. Marts 1805 af Brandinspektør 
og Murermester J. L. B e r n s t e n i  Kalundborg en Jord
lod i Byens Hestehave, som ved Udskiftningen var tilfal
det Matr. Nr. 43, den saakaldte »Råbens Gaard«, som Sæl
geren nogle Dage før havde købt. Denne Jordlod var paa 
3Y,600 kv. Alen. Dette Skøde oplyser iøvrigt, at Romme- 
dahl da havde faaet Titlen Kammerraad. Denne »Råbens 
Gaard« laa paa »det lille Torv«, og Bernsten solgte sam
tidig selve den nedbrudte Gaards Byggeplads med tilhø
rende Haveplads og Gaardsrum til Kalundborg By, hvor- 
paa en ny Raadstuebygning skulde opføres (Skøde 1. Juni 
1807)57). Det sidste blev ikke til Virkelighed.

Rommedahls Borgmestertid i Kalundborg blev ikke 
af lang Varighed. I 1806 eller snarere i 1807 blev han ud
nævnt til Byfoged og Byskriver i Hobro samt Herredsfo
ged og Herredsskriver i Rinds- og Gislum Herreder i Jyl
land. Endnu en god Tid ind i 1807 optræder han nemlig 
i Protokollerne som Byfoged i Kalundborg, men han har 
vel tidligt ventet Forflyttelsen, hvorfor han i Slutningen 
af 1806 solgte Lindegaarden til to af Byens Købmænd. 
Dermed ophørte Gaarden at være Borgmesterresidens.

Wisti Raae.
Rommedahl udstedte 9. December 1806 Købekontrakt 

paa Lindegaarden til Købmændene W i s t i  R a a e  og 
N i e l s  H o l s t ,  begge Borgere i Kalundborg. Skødet ud
stedtes først 11. December 1807 og tinglæstes 11. Januar 
J808. Gaarden betegnes heri fremdeles som Nr. 1 i Byens 
Grundtakst.

Som Gaarden tilhørende betegnes heri foruden Byg
ninger, Gaardsrum og Havejord ogsaa det Vest for Gaar
den liggende og til Lindegaarden hørende Vænge, der til
lige paastøder Lundehuset, Munkesø og »Hr. Wisti Raaes 
Gaard«, samt den Jordlod, »som hører til bemeldte Gaards 
Grundtakst og ved Udskiftningen af Byens Overdrev, He
stehaven kaldet, er samme tillagt«. Endvidere »det Stykke
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Jord i bemeldte Hestehave, som forhen har tilhørt den saa- 
kaldte nedbrudte Råbens Gaard her i Byen«, som Romme- 
dahl havde købt af Bemsten. I Gaardens Have »ved vestre 
Bom« laa det Hus, som da for 24 Rdlr. aarlig var udlejet 
til Konsumptionsbetjenten. Gaardens Bygninger var da 
assureret i Købstædemes Brandkasse for 9880 Rdlr. Kø
besummen var 4800 Rdlr.

I Gaarden fandtes 6 Vindovne og 3 Bilæggerovne samt 
en Bilæggerovn i Konsumptionshuset (Bomhuset). Og i 
Bryggerhuset fandtes de to indmurede Kedler. De har sik
kert været af Kobber.

Sælgeren forbeholdt sig Ret til »Bopæl og de samme 
Bekvemmeligheder for mig og min Familie, som jeg nu 
har her i Gaarden, saasom alle Stuer og Kamre med der- 
udi staaende Kakkelovne ... samt Urte- og Køkkenhau- 
gen med dens Jord- og Træfrugter« saa langt hen paa 
Sommeren, som han havde Behov derfor, endog til næste 
Mikkelsdag 1807, men Køberne maatte straks afbenytte 
det store Magasinhus og Kælderen, som de havde Adgang 
til fra Gaden, samt Vænget og Jorden i Hestehaven.

Af Købesummen skulde 400 Rdlr. betales til Juni og 
December Terminer 1807. For Resten, 4000 Rdlr., skulde 
udstedes en Panteobligation med 1. Prioritet i Gaarden at 
afbetale med 400 Rdlr. pr. Termin mod Sagfører R a s 
m u s  A n g e r b a c h s  Kaution58) .

Købernes Segl paa Kontrakten har følgende Udseen
de: W i s t i  R a a e s  S e g l :  Til venstre et Skib under Sejl, 
fra dets Agterende vajer et Splitflag; til højre et rundt 
Skjold paa en Bog med Bogstaverne WR sammen; mel
lem Skibet og Skjoldet staar en Trefork og over denne en 
straalende Sol. N i e l s  H o l s t ’ S e g l :  En Søjle hvorpaa 
den vingede Merkurhat ligger. Omkring Søjlen snor en 
Slange sig, under dennes Forkrop et lille Skjold med Bog
staverne N H; bagved ses til venstre et Skibsanker, til 
højre en Merkurstav. Symbolerne paa Raaes Segl beteg
ner ham som Skipperen, hvis Skib fragter Varer fra By
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til By, Land til Land. I det Skøde, som nu skal omtales, 
betegnes Wisti Raae da ogsaa som »Skipper og Købmand«. 
Symbolerne paa Niels Holst’ Segl er specielt Købmænde
nes Symboler. Men begges Segl bærer da Storkøbmænde
nes Symboler; og med Ejerne, eller rettere dog med Wisti 
Raae, kom Lindegaarden i det kommende fulde Aarhun- 
drede med ind i det levende, travle Forretningsliv. Tilende 
var nu Gaardens Opgave at tjene som Bolig for høje Adels- 
mænd og Embedsmænd.

W i s t i  R a a e  havde allerede den 14. December 1795 
a f S ø r e n A s m u s s e n  for 1000 Rdlr. købt Matr. Nr. 2, 
en Gaard som laa paa nordre Side af Adelgade, lige over
for Lindegaarden. I  denne Gaard var der Krambod, Bræn
devinsbrænderi og Maltgøreri. Den grænsede mod Vest til 
Lindegaardsvænget, mod Nord til Munkesøen og mod Øst 
til »Blindeporten« og Munkesøgaden, der da endte der, 
men havde Forbindelse gennem Blindeporten med Adelga
den. Til Gaarden hørte ogsaa Have og Vænge59) . (F ig .ll) .

Af Auktionsskødet i Aaret 1793 over samme Gaard, 
Auktionen holdtes over afgangne Købmand F r e d e r i k  
S l a n g e r u p s  Enkes Opbudsbo og angik samme Gaard, 
fremgaar det, a t Gaarden bestod af 22 Fag til Gaden, 3 
Fag Indbygning fra Gadelængen, 11 Fag i vestre Side af 
Gaarden og 18 Fag i østre Side samt et Hus i Baggaar- 
den paa 4 Fag60).

Denne Gaard var fra 1806 nøje knyttet til Lindegaar- 
den i 100 Aar. Her fandtes Købmandens Krambod, her la
vedes Brændevin og Malt, og her var der ogsaa Lejlighed 
til Beboelse. I Lindegaarden var der vel en mere stands
mæssig Beboelseslejlighed, men Wisti Raae har i hvert 
Fald til at begynde med beholdt sin Lejlighed i Gaard Nr. 
2. Her var der ogsaa gode Kældre til den ædelige Brænde
vin og til Vinene og andre flydende Varer, her var der 
store Magasiner og Stalde. Og gennem Kælderdøren var 
der, som nævnt, nem Adgang for Butikkens Personale til 
a t naa ind i Kældere og Magasin.
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Fig. 11. K ort over W isti Raaes to Gaarde, M atr. Nr. 1 og 2, med 
Vænger og Haver. O pm aalt Dec. 1822 a f  L. Grandjean. Som V ignet 
v a r anb rag t e t Skib ved Bolværk. N ord opad. (Kalb, og Omegns 

Mus.).

N i e l s  H o l s t  købte selv i 1807 en større Gaard i 
Kordelgade, Matr. Nr. 132, hvorfra han vel vilde drive 
Købmandsforretning; hertil hørte ogsaa Vænger Nord for 
Byen og ved Fuglebæksbro m. m .ei). Derfor solgte han 
20. April 1808 til Wisti Raae sin Halvpart af Lindegaards-

F ra  Holbæk Amt 3
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vænget, hvis østre Grænse da angives at være Lindegaar- 
den og »Hr. Raaes iboende Gaard og Have«, hvis vestre 
Grænse var Lundehuset og »Munkesørenden«, hvis senere 
Navn blev »Lunderenden« (S. 38 f. Aarb.), medens det mod 
Nord grænsede til Munkesøen, mod Syd til »Hestehavestræ
det«. Endvidere solgte han til samme sin Halvpart af den 
Del af Hestehaven, som Rommedahl havde købt; det an
gives her, at denne Jordlod maalte 28,860 kv. Alen foruden 
1600 kv. Alen til Vej, og at den var 80 Alen bred. Købesum
men var 600 Rdlr.62).

Niels Holst solgte sluttelig 4. September 1817 til Wi- 
sti Raae sin Halvpart af selve Lindegaarden, intet undta
get »for den mellem os accorderede Købesum 10.000 Rdlr. 
Navne Værdi« (jfr. S. 42) med dens Tilliggende i Mark 
og By63) (Fig 11).

D e r m e d  v a r  W i s t i  R a a e  b l e v e t  E n e 
e j e r  af L i n d e g a a r d e n  med Jorder. I Henhold til 
den Interessentskabskontrakt, som han havde indgaaet 
med Niels Holst den 6. Juli 180764), efter at de i Fælles
skab havde købt Gaarden, havde Wisti Raae kun haft Ret 
til delvis at benytte denne Gaard, ej heller Ret til at bo 
der. Niels Holst havde saaledes haft Ret til at benytte 
Magasinlængen mod Vest. Raae havde derimod Ret til at 
benytte alle Bekvemmeligheder forneden og foroven i hele 
Mellemlængen samt Loftet over »Kontorlængen« og Kæl
deren under Salen i den nordre Længe. Resten af Kælde
ren under Magasinlængen agtedes udlejet.

W i s t i  R a a e  forøgede snart sine Jordlodders Antal 
i betydelig Grad. Den 12. Juli 1807 købte han for 310 Rdlr. 
ved offentlig Auktion Byens »gamle Fattighus«, Matr. Nr. 
29, i Præstegade med Have og med Overdrevsjord paa 
Gisseløre65) (Fig. 10). Den 28. Januar 1807 købte han af 
Fattigvæsenet et Stykke af »Skibslaagebanken«, Syd for 
ovennævnte Fattighus, 105 Alen langt, 40 Alen bredt, Øst 
for Lindegaardens Urtehave66). I Aarene 1817 til 1822 
købte han talrige Jordlodder i Hestehaven, som ved Ud-
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skiftningen i 1810 af dette Overdrev var tillagt mange af 
Byens Ejendomsbesiddere mod at betale Afgifter og Skat
ter deraf til Byen, saaledes i alt 8 Jordlodder paa ialt 
30.836 kv. Alen for 850 Rdlr. I 1822 købte han yderligere 
6 Jordlodder sammesteds paa den over Farver Asmussens 
Bo afholdte Auktion. I 1819 mageskiftede han en Jordlod 
i Hestehaven, som han før havde været Ejer af med en 
anden Jordlod sammesteds, der vel har ligget mere be
kvemt for ham. Mageskiftet skete med Konsumptionsbe
tjent C. W. B ii lo w 67). Endelig købte han 10. December 
1825 en Jordlod sammesteds paa 2700 kv. Alen for 35 
Rdlr.68).

Wisti Raae har da aabenbart set sin Fordel ved at faa 
mere Jord til Dyrkning, og han har sikkert sørget for at 
faa sine Jordejendomme beliggende saa samlet som mu
ligt. Han havde jo nu Plads nok til den indavlede Sæd, Hø 
og Hør i de store Magasiner paa Lindegaarden.

Wisti Raae var altsaa blevet baade Skipper, Købmand, 
Brændevinsbrænder, Maltgører og Landbruger. Det vil der
for her være nødvendigt i korte Træk at give en Oversigt 
over, hvorledes Vilkaarene var for ham som for det øvrige 
Samfund i hans Levetid her i Byen. Disse Aar var tilmed 
nogle af de mest bevægede i vort Lands Historie.

I Slutningen af det 18. Aarhundrede, saalænge som 
Landet havde Fred, samtidig med at andre Lande førte 
Krig, gik alt godt her i Landet. Det var den berømte 
»glimrende Handelsperiodes« Tid. Landets Omsætning var 
tilstrækkelig stor til at bære den Seddelmængde, som Re
geringen udstedte. Seddelpenge kunde den Gang ikke ind
løses i Banken med Sølv eller Guld.

Den Mønt, man da regnede med, var Rigsdaler Cou
rant. 125 Rdlr. C. var =  100 Sølvspecier, naar Daleren 
var i Pari, Kursen var da 125. Men man benyttede ikke 
Sølv, kun Sedler og Skillemønt i Indlandet. En Specie var
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i Nutids Mønt (uden dennes Nedskæring) =  4 Kroner. 
En Courant Rigsdaler var altsaa lidt mindre værd, nem
lig 3 Kr. 20 Øre.

I de følgende Aar 1801—1806 forringedes Kursen lidt. 
Men under Krigen 1807—14, der satte Skel saavel i øko
nomisk som i politisk og national Henseende, fik vi e n  
P e n g e k r i s e ,  som efterhaanden rystede alle Værdier. 
Statens Udgifter tiltog, og Næringslivet gik tilbage. Trods 
ny og stadig stigende Skatter maatte der trykkes flere og 
flere Seddelpenge. Resultatet blev, at Seddelpengenes 
Værdi i Omsætningen hurtigt forringedes i store Spring 
nedad — til en Kurs paa 1200, ja paa over 1700. I 1812 
var Værdien af en Rigsdaler Courant falden til x/12 Spe
ciedaler, i Nutidsmønt 33% Øre, og Kursen var da 1200, 
og den faldt yderligere samme Aar. Det, der før kostede 
en Rdl., skulde da betales med 12—14 Rdl. Metalpenge, og 
Skillemønt forsvandt af Omsætningen, de gemtes hen, saa- 
vidt gørligt, af Ejeren. Derfor maatte der ogsaa trykkes 
Seddelpenge paa 8 og 12 Skilling. Derfor steg alle Vare
priser. Ogsaa Svindel var en selvfølgelig Følgesvend. Og 
Seddelpressen maatte følge med. Vareprisernes Stigning 
gav mange Købmænd mægtige Indtægter, i Særdeleshed 
naar de havde ligget med store Varelagre fra Tiden før 
Krigen, som var betalt. Ogsaa Haandværkere tjente mere; 
Produktionsomkostningerne voksede vel ogsaa, men i et 
langsommere Tempo. Ogsaa Indbringelse af Priser ved 
Kaperskibe til visse Havne kunde skaffe Rigdom til Huse 
og bringe mange Penge til Byen. Smugleri blev en Leve
vej for mange.

Men hurtigt tjente store Penge ødedes da, som i »Gul
laschtiden« 100 Aar senere, ligesaa hurtigt ved Luksus, 
Ødselhed og Svir, navnlig naar der kom saadan Rigdom 
til Hjem, hvor man før kun havde haft det nødtørftige til 
Livets Ophold. Folket demoraliseredes efterhaanden paa 
alle Kanter, ingen vidste, hvad det, han ejede i Dag, var 
værd i Morgen.
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Det var i Købstæderne dog kun de forholdsvis faa, 
særlig indenfor Handelsstanden, som kunde tjene de store 
Penge. Arbejderne blev endnu fattigere, da Arbejdslønnen 
ikke holdt Trit med Prisstigningerne. Men ogsaa mange 
indenfor Mellemstanden ligesom Embedsmænd, Kapital
ister, Pensionister og andre ligestillede blev fattigere og 
fattigere.

Bedst stod det til i Landbefolkningen, hvor Natural
husholdningen var eneraadende, og hvor Bonden derfor 
ikke havde Brug for ret mange rede Penge. Ved Salg af 
indavlede Produkter, f. Eks. af Korn, Smør og Æg samt 
Flæsk, fik de før uanede Indtægter. Produktionsprisen steg 
langt fra i Forhold hertil. Efter Kapitelstaksteme paa 
Sjælland kostede i 1807 1 Tønde Rug 6% Rdlr. Cour., i 
1812 derimod 61% Rdlr. 1 Td. Byg i 1807: 3% Rdlr., i 
1812: 34% Rdlr. 1 Td. Havre i 1807: 2i/2 Rdlr., i 1812: 
23% Rdlr. I 1912 var Priserne da stegne til det 10-dob- 
belte.. Men det Brød, den Grød og det Flæsk, som Bon
den og hans Tyende selv avlede, bagte og slagtede, blev 
ikke synderligt dyrere end før. Ogsaa Tyendet lønnedes 
delvis med Naturalier. Derimod havde Landbrugets Un
derklasser, Smaa-Husmænd, Inderster og Lønarbejdere 
Vanskeligheder, fordi Arbejdslønnen ikke fulgte Trit med 
Varepriserne.

Den 5. Januar 1813 kom den Lov, der konstaterede 
S t a t e n s  B a n k e r o t .  I Forbindelse hermed oprettedes 
en ny Seddelbank, » R ig s b a n k e n « ,  som fremtidig alene 
maatte udstede Pengesedler. Man gik ved Loven ud fra 
en Seddelkurs paa 1200, der reducerede Sedlens Værdi til 
omtrent en Tiendedel, saa hver Rigsdaler Courant blev — 
y12 Specie =  % Krone i Nutidsmønt. S e k s  a f  s a a  - 
d a n n e  C o u r  a n t  r  i g s d a 1 e r e f i k  N a v n  a f  e n  
»Ri g s b a n k d a 1 e r«, den ny Seddelmønt, der skulde 
udstedes, og hvis Værdi altsaa svarede til 2 Kroner i Nu
tidsmønt — vel a t mærke til Kronens oprindelige Kurs.

De gamle Courant-Sedler, hvoraf Staten havde ud-
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stedt for mange, mange Millioner, reduceredes da med 9 
Tiendedele af deres oprindelige Værdi. For dem, der ejede 
saadanne, før Kursfaldet kom, betød dette en kolossal 
Nedskæring af deres Formue. Og efter nogen Tids For
løb blev de gamle Courantsedler ombyttede med de ny 
Rigsbanksedler til en Tiendedel af hines oprindelige Værdi 
med Løfte om, at Rigsbankdaleren med Tiden vilde blive 
indløst mod fuld Værdi, naar Staten blev i Stand dertil. 
Men for at dette kunde ske, paalagde Loven en Skat paa 
6 pCt. af al fast Ejendom. Denne »Bankhæftelse« kunde 
enten indbetales i fuld Valuta, eller man skulde betale 6V2 
pCt. aarlig i Rente deraf. Det var omtrent en Sekstende
del af Landets faste Ejendommes Værdi der saaledes be
slaglagdes, hvortil endda kom en Rentenedsættelse for alle 
udestaaende Kapitaler.

Ved Oktrojen af 1818, der gaves for 80 Aar, fik Rigs
banken Navn af » N a t io n a l b a n k « ,  og denne fik da 
alene Ret til Seddeludstedelse, før havde Staten haft denne 
Ret.

Men heller ikke den ny Rigsbankdalers Kurs kunde 
holdes. Dens Pari var sat til 200, men i Løbet af 1813 
faldt Kursen meget. De gamle Courantsedler, der stadig 
var i Omløb, var for det første kun ca. en Tiendedel værd 
af deres Paalydende i Forhold til de ny Sedler, men da 
ogsaa disse forringedes til en Tiendedel af, hvad de skulde 
være værd, gik altsaa de gamle Sedlers Værdi ned til en 
Hundrededel af deres oprindelige Værdi, det vil sige, at 
en Courant-Rigsdaler à 96 Skilling ikke var — en Skil
ling værd! Det var en Værdiforringelse, der slog for dem, 
der havde saadanne fra gammel Tid.

Man kunde da betale paa fire Maader: 1) I rede Sølv. 
2) I Sedler efter en af Regeringen fastsat Kurs, hvilket 
kaldtes at betale »efter Sølvværdi«. 3) I Sedler efter Sed
lens Paalydende, hvilket kaldtes at betale »efter Navne
værdi«. 4) Endelig i Sedler efter den faktiske Børskurs, 
der som Regel var langt ringere end den af Regeringen 
officielt fastsatte Kurs. Det maa da have været svært
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baade at være Købmand og være den, der skulde købe 
noget for smaa eller store Penge, samt at være den, der 
skulde betale sin Gæld til en eller anden.

Den nærmere Udførelse af Loven, hvis Enkeltheder 
det her vilde føre for vidt at gaa nærmere ind paa, 
bidrog til, a t nogle berigedes, andre forarmedes, og der 
skabtes Uro og Forvirring over hele Linien.

Da Freden kom i 1814, og da ordnede Forhold efter- 
haanden vendte tilbage, viste det sig, at alle Værdier var 
oppustede og Rigdommene indbildte, alle var blevet fatti
gere, og mange store Forretningsmænd fallerede. Kursen 
paa Rigsbankdaler-Sedlerne bedredes dog snart og efter- 
haanden mere og mere ; henimod 1820 var den stedse under 
300, men først 1838 naaede den Kursen 200, de havde da 
naaet Værdien af deres fulde Paalydende. Først i Aaret 
1845 erklæredes Pengesedlen for indløselig med Sølv.

Landmændene havde, som nævnt, under Krigen kla
re t sig nogenlunde takket være de gode Priser bl. a. paa 
det Korn, som kunde sælges til Norge og til Statens Hær. 
Og Folk havde gerne sat deres Penge i Grundejendomme, 
der dog stod fast, medens alt andet ramlede.

Men nu kom for mange Gældstilbagebetalingens Tid, 
og efterhaanden som Kursen paa Sedlerne bedredes, blev 
denne Tilbagebetaling særlig af Gæld, der var stiftet mel
lem 1813 og 1818, vanskeligere, og mange kunde ikke be
tale. Saa indtraf i 1818 tilmed pludseligt et stort Prisfald 
i Landbrugsprodukter og samtidig daarligere Afsætnings- 
vilkaar paa Grund af Afspærringsforanstaltninger i Eng
land og Told i Norge. I Aarene 1822—24 var baade Korn, 
Smør- og Flæskepriser gaaet ned til en Trediedel og mere 
af Prisen i 1818. Denne ny Krise fik Navnet »d e n s t  o r  e 
L a n d b r u g s k r i s e « .  Og selvom Bonden da kun havde 
faa Fornødenheder udover visse Skatter og andet, hvor
til der krævedes Penge, han kunde næsten helt føde og 
klæde sig af det, som Gaarden selv frembragte, saa bragte 
denne Landbrugskrise dog Tusinder fra deres Gaarde, me-
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dens andre, som Gælds Afbetaling ikke trykkede, kunde 
klare sig.

Men der blev heller ikke stort at fortjene for de Køb
mænd, der drev Handel med Eksport og Import af Land
brugsvarer, naar disse stod i saa lav Pris. Landbrugs
krisen blev da til en Krise for hele Landet, og mange 
Handelshuse fallerede. Ogsaa Haandværkerne klagede 
med Rette over deres ringe Kaar. Derimod blev de lave 
Priser nu til Gavn for Lønarbejdere som for Smaakapi- 
talister og Embedsmænd, men snart trykkedes ogsaa de 
sidstes Lønninger ned. Landbrugskrisen varede til Slut
ningen af 1820-erne. Saa begyndte ny Opgang i Land
bruget, og ogsaa i Købstæderne fæstnedes Forholdene 
mere og mere69).

For Købstaden K a l u n d b o r g s  N æ r i n g s l i v  
spillede imidlertid ogsaa særlige Forhold ind i disse Aar. 
Havnen, der altid har været Byens »Lunger«, der betingede 
Storhandelens Muligheder ved Eksport og Import, var god. 
Den dybe, let sejlbare og om Vinteren oftest isfri Fjord 
gav en god Vej nordover som sydpaa gennem Store Bælt. 
»Oplysningens Tidsalder« havde, som nævnt, i sidste Del 
af det 18. Aarhundrede i det hele været gunstig for Køb
mændene, specielt for deres Handel. I 1769 var Kalund
borg den vigtigste Provinshavn efter Aalborg, Aarhus og 
Svendborg.

Krigen 1807—14, der endte med Afstaaelsen af Nor
ge, maatte derfor for Kalundborg faa særlig store Følger. 
Krigen medførte naturligvis adskillige Vanskeligheder for 
Handelen over Havene, men bortset herfra havde de Køb
mænd i Kalundborg, der drev Eksport og Import, en gun
stig Stilling overfor Nabobyerne, saa ogsaa Byens stedlige 
Opland blev meget stort. Herfra udførtes nemlig meget 
Korn til Norge, hvor Varer her fra Landet var toldfri, 
men ogsaa Malt, Mel, Gryn, Fedevarer, Brændevin m. m. 
Ogsaa fra Flensborg udførtes megen Malt og Brændevin 
til Norge, men da man hertil maatte indføre en Del Byg,
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blev dette købt i Kalundborg. Selv om enkelte af Byens 
Købmænd havde egne Skibe i Søen, besørgedes Kornlad- 
ningeme og Brændevinen til Norge dog for en væsentlig 
Del af Ærøskippere. Skibene bragte fra Norge Tømmer, 
Jern, Støbegods, Spegesild, Bergfisk og andre Varer til
bage til Kalundborg, hvis Købmænd ved Levering heraf 
forsynede et Opland, der var langt større end Byens na
turlige Opland. Til Kalundborg Havn førtes under Krigen 
ogsaa talrige Priser, som solgtes her med Skib og Ladning 
og gav god Fortjeneste.

Med Norges Afstaaelse blev dette Land Udland med 
Indførelse af Told, ja, Indførslen af Brændevin blev helt 
forbudt der. Og Brændevinsbrændingen spillede da en stor 
Rolle for Byen. Købmændene maatte da, navnlig for Sæ
dens Vedkommende, se sig om efter andre Aftagere. I Eng
land og Holland blev Kompriserne snart højere, men for 
Eksporten dertil var der den Vanskelighed, at man kræ
vede en ren Vare, og en saadan havde den danske Land
mand indtil da aldrig leveret. I Norge havde man aldrig 
taget Hensyn til, om Sæden var nok saa uren.

Men Egnen var komrig, og der avledes navnlig megen 
Byg af vægtig Kvalitet. Byens Storkøbmænd anskaffede 
da Rensemaskiner fra England og rensede selv Sæden, 
før den solgtes der. Kalundborg blev da en af de første 
mindre Købstæder, som drev Kornforretninger i større 
Stil paa England, og den var ogsaa forud med Hensyn til 
Salg af velrensede Varer. Efter Købmændenes Indsats 
paa dette vigtige Omraade fulgte Landmændene snart selv 
efter. »Kalundborg Byg« blev senere en saare efterstræbt 
Vare, kendt langt ud over Landets Grænser. I 1828 ind
førte England en »glidende Korntold«, d. v. s. at Tolden 
var lavest, naar Priserne var højst — og omvendt. Ogsaa 
for Udnyttelsen af de Chancer, som denne Toldform i ud
præget Grad muliggjorde, var Byens Beliggenhed en For
del, da Salget af Byg og anden Sæd gav størst Fortjene
ste, naar Tolden var lavest. Denne Fordel havdes navnlig
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om Vinteren, naar Isen spærrede andre Byers Havne men 
ikke Havnen her.

Alt i alt var første Trediedel af forrige Aarhundrede 
trods alle Vanskeligheder en fremgangsrig Tid for Byens 
Handel og Omsætning og dermed ogsaa for dens Indbyg
gere i det hele. E t Maal herfor har vi bl. a. i Folketallet. 
Medens dette fra 1672 til 1801 kun voksede fra 1058 til 
1322, var det i 1830 vokset til 2211 Indbyggere70).

*

Med dette Tidspunkt sluttes her denne korte Over
sigt over Baggrunden specielt for Provins-Storkøbmænde- 
nes Virksomhed. Thi til dem har Wisti Raae ogsaa hørt. 
Hertil kom, at Beliggenheden af Forretningen yderst i 
Byen henviste denne til væsentligst at handle med Grov
varer, og at Kunder i Røsnæs Sogn og i den største Del 
af Raklev Sogn naturligt var henvist til at søge ind i Wi
sti Raaes Butik og til at stalde ind i de to Gaarde, naar 
de havde Ærinde i Byen. Paa store Dage har der her væ
ret stor Travlhed inde og ude, og mangen en hvid og rød 
Snaps er i Køllestuen (»Skænkestuen«) ved Butikken ble
vet drukket af mandlige og kvindelige Kunder, ligesom 
Kaffekanden dér efterhaanden fik en fremtrædende Op
gave. Den Registrering, som Skifteretten foretog af Wisti 
Raaes Ejendele og som senere skal anføres, giver paa flere 
Punkter nogen Illustration til den her givne Skildring.

W i s t i  R a a e  var efter al Sandsynlighed født paa 
Hagebrogaard i Haderup Sogn i Vestjylland o. 1764. Hans 
Fader hed Christen Jepsen Raae. Han har da været kendt 
med Landbrug fra sin Barndom. Wisti havde en Broder, 
der var født 1759, som blev Købmand i Aarhus, Det er 
maaske hans Eksempel, der har faaet Wisti til at lade 
sig udlære som Købmand, maaske hos Broderen. Fra Aar
hus var der jo den nemme Tur med Smakken til Kalund
borg, til hvis Beliggenhed og gode Havn han der kan have 
faaet Kendskab.
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Han blev gift med A n n a  H a n s d a t t e r  R u d 
k ø b i n g ,  som var født o. 1754 ; hun døde 28. Marts 1821, 
67 Aar gammel. Faa Aar efter Giftermaalet har han købt 
Gaarden Nr. 2 i Kalundborg, hvor Familien tog Bolig, og 
hvor han vist ogsaa boede til sin Død. I Ægteskabet var 
der tre Sønner, Mourits Christensen Raae, der var født o. 
1790, Søren Asmussen Raae, der var født o. 1794, han døde 
1841, og Peter Henrik Jordan Raae, der var født 1796. 
Wisti Raae benævntes, som omtalt, i Skødet 1795 som 
»Skipper og Købmand«; han har da ejet søgaaende Ski
be, men han har som Købmand sikkert ikke selv ført no
get Skib. Han har da væsentligst handlet med Grovvarer 
som Korn og andet, ligesom han havde Brændevinsbræn
deri og en Maltkølle. Og hans eget Landbrug blev efter- 
haanden ret stort. Han synes at have manøvreret dygtigt, 
vel snart dristigt, snart forsigtigt i de vanskelige Aar, 
hvor dette ikke har været let. Han blev i hvert Fald en 
velhavende Mand. Om ham ved vi iøvrigt kun, at han i 
1825 nævnes som Kaptajn for Byens Borgervæbning. Fol
keholdet har været ret stort. Heller ikke Kvinderne har 
ligget paa den lade Side ; dette f remgaar med al Sikkerhed 
af den uhyre Mængde af Uldent og Linned, som ved Skifte
rettens Taksation efter hans Død fandtes i hans Ejen
dele. Karterne og Rokken har været flittigt brugt, om 
Væven ogsaa har været benyttet i Gaarden er derimod 
tvivlsomt.

Den 27. December 1831 gav han den yngste Søn Pe
ter Henrik Jordan Raae to  S k ø d e r ,  dels paa Linde- 
gaarden, dels paa Gaarden paa Gadens modsatte Side.

Om Nr. 1, Lindegaarden, hedder det, at alt medfulg
te, ogsaa »den tilliggende Betjenterbolig«, dog undtaget 
Lindegaardsvænget. Købesummen var 4000 Rdlr. Sølv 
(jfr. S. 42). For dette Beløb var han imidlertid fyldest
gjort ved Sønnens Indfrielse af den fra Wisti Raae til 
det ekstraordinære Laanefond udstedte Panteobligation 
paa samme Beløb. Der tilføjes imidlertid: »Dog forbehol-
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der jeg mig, saalænge jeg lever eller for godt synes, at 
bruge eller benytte Gaarden samt i alle Henseender a t 
disponere over samme, til hvilket Brug jeg bedst synes, 
hvori min Søn aldeles ingen Indvendinger maa gøre, imod 
at jeg svarer Renten af Købesummen, saalænge jeg bru
ger Gaarden med Tilliggende«71).

Om Gaarden Nr. 2 i Adelgade tilligemed tilliggende 
Plads, der var matrikuleret som Nr. 56, samt det i Gaar
den værende Brænderi og Inventarium med alle mur- og 
nagelfaste Indretninger hedder det endvidere i Skødet: I 
Købet er indbegrebet »alle de Jordlodder, som jeg ejer i 
denne Bys Hestehauge«. »Saa følger og det med bemeldte 
Gaard beliggende Vænge, der forhen har tilhørt Linde- 
gaarden«. Derved faar vi en Forklaring paa, hvorfor Lin
devænget ikke medfulgte i Købet af denne Gaard. Wisti 
Raae tog iøvrigt ogsaa for denne Gaards Vedkommende 
samme Forbehold som for Lindegaardens Vedkommende. 
Købesummen var 6000 Rdlr. Sølv72). For dette Beløb ud
stedte Sønnen et Pantebrev i Gaarden. Men Dagen efter 
gav Wisti Raae følgende saare betegnende Tilføjelse paa 
samme Pantebrev7 3) :

„Da m in Søn P ete r H enrik Jordan  Raae h ar tje n t mig fra  
6te April 1818 indtil nu, og jeg lang t fra  ikke h ar kunnet finde 
Lejlighed til a t  lønne ham saaledes, som jeg føler, a t  han har for
tjen t, saa erkender jeg fuldkommen a t  s taa  i Gæld til ham  for 
hans lange og tro  Tjeneste, og kv itterer jeg ham  derfor herved 
2000 Rdlr. Sølv ... a f denne Obligations Paalydende Summa, hvorfor 
den kun skal tinglæses som Panteforskrivning for 4000 Rdlr. Sølv“.

Samme Pantebrev blev ved Skiftet af Dødsboet senere 
tillagt Sønnen S ø r e n  R a a e  efter Wisti Raaes Ønske. 
Denne Søn betegnes der som »svagelig«, og han havde 
Lavværge. Aarsagen til hans »Svagelighed« var, at han 
var blind, hvilket han pludselig var blevet en Nat74).

Da Wisti Raae gav sin yngste Søn Skøde paa sine to 
Gaarde, har han nok følt, at hans Liv snart vilde ebbe ud. 
Dog har han ikke helt villet slippe Tøjlerne, saalænge han
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Fig. 12. P a r ti af K alundborg med Raaes to G aarde i Forgrunden. 
Akvarel, m alet 2. April 1831 af C. A. Ollendorff. (Kalb. o. O. M us.).

var i Stand til at føre dem. Han døde imidlertid allerede 
22. Januar 1832, en lille Maanedstid efter Skødernes Ud
stedelse, i en Alder af 67 V2 Aar. Hans Hustru, der var 10 
Aar ældre end han, var, som nævnt, død 1821, 67 Aar 
gammel. En brav og dygtig Købmands virksomme Liv var 
med Wisti Raaes Død afsluttet, men hans Livsværk bestod.

Den 1. Februar og de følgende Dage 1832 holdtes der 
S k i f t e  efter Wisti Raae, hvor Boets Ejendele blev re
gistrerede og vurderede. Hans myndige Arvinger var Søn
nerne Mourits, der da var 42 Aar gammel, Søren, der var 
38 Aar gammel, og Peter Henrik, der var 35 Aar gammel. 
Som Værge for den blinde Søren Raae var Overmaaler 
Stub tilstede. De to andre var personligt nærværende. End
videre var efter Arvingernes Forlangende mødt Købmæn
dene P. Lassen og J. W. Holst som dem, der kunde anta
ges a t have mere Sagkundskab end sædvanligt ved Vur
deringen.

Denne Registrering75) skal her anføres, da den giver 
e t godt Billede af en velstillet Provinskøbmands Ejendele
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for godt 100 Hundrede Aar siden. Den følger Rum for 
Rum i de to Gaarde, uden at det dog helt sikkert frem- 
gaar heraf, om Værelserne eller Rummene ligger i den ene 
eller i den anden Gaard. Vurderingsprisen er vedf øjet:

I P u l t e r k a m m e r e t .  1 S tand-Sengested 2 Rd. 1 gul- 
s tribe t Underdyne 6 R. 1 g raastribe t ditto 7 R. 1 gu lstribet ditto* 
6 R. 3 Puder 2 R. 4 M. 1 Pude og 1 D ynevaar 1 R. 2 M. 1 rødh
stribe t Overdyne 7 R. 1 g raastrib e t Underdyne 5 R. 1 rødstribet.
ditto 7 R. 1 b laastribe t ditto  5 R. 1 Tæppe 2 R. 1 Lagen 5 M.
1 Egebord 2 R. 1 Fyrre-d itto  1 R. 1 Kiste 3 R. 1 Stol 1 R. 1
D ragkiste 2 R. 1 gi. Stol 1 R. 2 M. 10 P ar B laargarns L agner 
15 R. 26 Pd. Tobak Nr. 2 à  12 Sk. 3 R. 1 M. 8 Sk. 22 Pd. Tobak 
Nr. 1 à 24 Sk. 5 R. 3 M. 1 Kasse og 1 Trappe 4 M. 3 H egler 
1 R. 3 M. 1 Barnestol 2 M. 4 K am m erpotter 1 R. 2 M. 30 dybe 
Tallerkener 2 R. 3 M. 2 Fade 2 M. Nogle Glas og F lasker m. v. 
Syltetøj 5 R. N oget Skram leri 2 M.

I G a n g e n .  1 b laat Klædeskab 5 R. 1 Slagbord 3 R. 1 lille 
Bord 2 M.

I e t  P u l t e r k a m m e r .  1 Nat-Kommode 2 R. 1 Lænestol
1 R. 2 M. 2 Stole 1 R. 2 M. 1 K uffert 2 M. 1 Kasse og 1 K uffert 
3 M. 1 Trappe og 1 F ustage 1 M. 8 Sk. 1 M askine 2 R. 1 F ugle
bur 1 M. 8 Sk. .1 Bækken 3 R. N oget Skram leri 2 M.

I S ø r e n  R a a e s  K a m m e r .  1 Seng med Omhæng 4 R 1 
g raastrib e t Underdyne 4 R. 3 gulstribede ditto 15 R. 1 so rts tribe t 
Overdyne 4 R. 5 gulstribede Hovedpuder 5 R. 1 P a r  Lagner 1 R.
2 M. 1 Ege-D ragkiste 8 R. 2 Borde 3 R. 3 Stole 4 R. 1 V and
fad 2 M.

I d e n  ø v e r s t e  S t u e .  2 Sengesteder med Omhæng 16 R. 
1 b laastribet Underdyne 5 R. 1 b laastribet ditto 4 R. 1 b laastribet 
linned ditto 7 R. 7 Hovedpuder 6 R. 1 rødstribet Overdyne 7 R. 
1 rødstribet og b laastribet Underdyne 7 R. 5 Stole 6 R. 4 M. 2 
Spejle 8 R. 1 Bord 4 M. 4 P a r  Lagner 7 R.

I S t o r s t u e n .  1 Klædeskab 6 R. 1 Seng med Omhæng 12 
R. 1 b laastribet Underdyne 10 R. 2 ditto ditto 20 R. 1 b laastribet 
Underdyne 8 R. 13 Hovedpuder 26 R. 1 b laastribet Overdyne 7 R. 
1 Fløjbord 2 R. 1 Kanape*) og 7 Stole 10 R. 1 lille Bord 2 R. 1 
rundt Spejl 7 R. 2 Mahogni Spejle 15 R. 1 Styk. Stolebetræk 5 R. 
1 Stk. D ynevaar 4 R. 1 Stk. Lærred 10 R. 1 Stk. ditto 3 R. 1 Stk. 
ubleget Lærred 1 R. 3M. 1 Stk. Lærred 2 R. 3 M. 2 Stk. Dyne-

*) Kanape, oprindelig =  en Slags polstre t Bænk med Ryglæn,
A rm læn og 6—8 Ben. Nu =  e t re t ubestem t U dtryk  om en 
mindre, bænklignende Sofa.
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v aa r 8 R. 10 P a r  Lagner 15 R. 8 H aandklæder 2 R. 3 F ag  G ar
diner 2 R. A dskilligt Linned 1 R. 1 P a r  Lagner 1 R. 3 M. 1 K iste 
3 M. 2 Duge med 26 S ervietter 10 R. 3 M. 5 P a r  Lagner 8 R. 2 M. 
2 Sæ t Omhænge m. m. 6 R. 36 S ervietter 6 R. 40 H aandklæ der 
6 R. 4 M. 24 fine Duge 24 R. 37 grove Duge 18 R. 3 M. 76 Viske- 
klæ der 6 R. 23 P a r  Lagner 30 R. 2 M. 5 Pudevaar 3 R. 12 M.

I D a g l i g s t u e n .  1 S tueuhr 30 R. 1 K anape og 6 Stole 15 
R. 1 H jørneskab 8 R. 1 s to rt Slagbord 4 R. 1 Fyrrebord 4 M. 
2 Spejle 4 R. 1 lille Bord 3 M. 1 Barom eter 1 R. 2 M. 1 Ild tang  
og Ildskuffe 1 R. En Del Glas og F lasker og Porcelæn 8 R. 4 p let
terede Lysestager 2 R. 3 Duge 4 R. 5 Pd. forarbejdet Sølv 150 R.

I S o v e k a m m e r e t .  1 Seng med Omhæng 5 R. 1 so rt
stribe t Overdyne 9 R. 1 gu lstribet Underdyne 7 R. En b laastri- 
bet linned ditto 10 R. 7 gulstribede Hovedpuder 22 R. 1 P a r  L ag
ner 1 R. 4 M. 1 Lænestol og 2 Stole 4 R. 1 S tueuhr 12 R. 2 
Kommoder 12 R. 1 Maskine*) 3 R. 1 Spejl 4 R. 1 Chatol med 
O psats 16 R. 1 lille Bord 3 M.

I e t  G æ s t e k a m m e r .  1 Seng med Omhæng 6 R. 4 Ho
vedpuder 8 R. 1 blaa Overdyne 4 R. ' 3 gulstribede Underdyner 24 
R. 1 P ar Lagner 1 R. 3 M. 2 Stole 1 R. 2 M. 1 Fløjbord 1 R. 
1 Spejl og nogle Skilderier 1 R. 3 M.

I e t  d i t t o  G æ s t e k a m m e r .  1 gu lstribet Underdyne 7 
R. 1 blaa- og gu lstribet ditto 7 R. 4 Hovedpuder 8 R. 1 gi. Over
dyne 2 R. 1 P a r  Lagner 1 R. 3 M. 2 Stole 1 R. 2 M. 2 d itto  
1 R. 2 M. 1 Kiste og 1 Chatol 2 R. 1 Spejl og Bord 1 R.

I S k æ n k e s t u e n .  1 Bord med to Bænke 2 R. 1 Skænk 
med Inventarium  8 R. 1 Bismer 3 R. 3 Borde 2 R. 2 Bænke 4 
M. 1 S taldlygte 4 M.

I P i g e k a m m e r e t .  1 Seng med Omhæng 4 R. 3 Hoved
puder 6 R. 1 gu lstribet Underdyne 5 R. 1 b laastribet ditto 5 R. 
1 g raastrib e t Overdyne 2 R. 1 P a r  Lagner 1 R. 3 M. 1 Stol 1 R.

I B u t i k k e n .  1 14 Lispd.-Bismer (d. e. Lispund-B.) 4 R. 
En Del F lasker 3 R. 5 Oksehoveder 16 R. Nogle K asser og Maal 
1 R. Nogle T rag te r og Maal 6 R. N oget Tobak og M akulatur 3 R. 
1 Kobberkedel 5 R. Nogle V ægtskaale og Lodder 4 R. 1 K ornvæ gt 
10 R. 1 K ar 3 R. % Tønde Sæbe 13 R. En Del Søm 5 R. N oget 
T æ kkegarn 3 R. 2 K obberrør m. m. 2 R. 3 Spande 3 R. N oget 
Skraatobak 2 R.

I K æ l d e r e n .  10 Oksehoveder 20 R. 1 Tønde Mjød 20 R. 
1 A nker Mjød 5 R.

I B a g g a a r d e n .  En Kugle [med] K alk 20 R.
I F o l k e k a m m e r e t .  4 Sengesteder 4 R. 12 Dyner 36 R. 

*) Til Opvarm ning af Vand til Frem stilling af Te eller Kaffe.
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11 Hovedpuder 9 R. 4 P a r  Lagner 5 R. 3 Stole og 1 Bord 1 R. 2 M.
I  K u s k e n s  K a m m e r .  1 Stand-Sengested 1 R. 3 Dyner

12 R. 3 Puder 2 R. 1 P a r  Lagner 1 R. 2 Stole 4 M.
I  M æ l k e k a m m e r e t .  2 Kobberkedler og 1 Pande 28 R. 

1 S tegesaa*) 2 R. Nogle B øtter og K rukker 2 R.
I a l t :  1.244 R. 3 M. 4 Sk.

Denne Afdeling af Vurderingen maa vist angaa Gaar
den Nr. 2 med Beboelsesrum, Butik m. m.

I  G a a r d e n .  En Kobberkedel 8 R.
I  S p i s e k a m m e r e t .  En Del F lasker og L erkar 6 R.
I K ø k k e n e t .  En Del Kobber og Messing 30 R. 2 M ortere 

og 1 K affekande 8 R. 4 L ysestager 1 R. 2 M. 8 Lyseplader**) 3 R.
5 Gryder 10 R. 2 S trygejern  4 R. 2 Tinfade og Lertøj 4 R. 1 
Økse, Ild tang  og Skuffe, endvidere adskilligt K økkentøj 5 R.

I S t a l d e n .  1 g raa  H est 30 R. 2 gamle d itto  30 R. 2 brune 
ditto  180 R. Seletøjer 12 R. 2 Stk. Køer 36 R. 2 Stk. ditto 48 R.
6 Stk. ditto 180 R. 4 Svin 40 R. 2 ditto 26 R. 1 Kalv 8 R. 2 Stude 
44 R. 2 ditto 52 R. 4 Stk. ditto à  32 R. — er 128 R. 2 Køer 60 R. 
1 ditto 35 R.

I G a a r d e n .  1 jernaksle t Vogn 60 R. 2 træ akslede ditto 80 
R. 1 ditto ditto 35 R.

Ogsaa Registreringen i disse Rum maa vist angaa 
Gaarden Nr. 2.

P a a  L i n d e g a a r d e n .  70 Tdr. Rug, blandet, à 6 R. 24 Sk., 
e r  437 R. 3 M. 10y2 Tdr. Rug à 5 R. 4 M., er 59 R. 3 M. 115 Tdr. 
d itto  uren  à  5 R. — er 575 R. Circa 4 Tdr. Æ rte r  à  4 R. 3 M. — 
er 18 R. Circa 55 Tdr. ditto à  3 R. 3 M. — er 192 R. 3 M. 200 
Tdr. 2-r (d. e. to radet) Byg à  3 R. 4 M. — er 733 R. 2 M. 250 
Tdr. ord. M alt à 3 R. 2 M. — er 833 R. 2 M. 7 Tdr. Kommen à 
14 R. — er 98 R. 172 Tdr. godt M alt à  4 R. — er 688 R. 1 gi. 
Vogn 20 R. 1 Blæsemaskine***) 15 R. 2 Trom ler à  8 R. — 16 R. 
1 Slæde 4 R. 1 Træ harve 4 R. 2 Jem h arv er à  7 R. — 14 R. 1 
Engelsk Plov****) 10 R. 3 danske ditto à  8 R. — 24 R. 1 ny 
Vogn 80 R. 25 Lispund Je rn  à  21 R. pr. Skippund — 26 R. 1 M. 
8 Sk.

*) S tegesaa =  Gryde med lukket Laag.
**) Lyseplade =  Plade eller Skaal, hvori der er en Lysepibe til

A nbringelse a f  e t Lys, til a t  hænge paa Væggen.
***) Blæsemaskine =  M askine til Rensning a f  Kom. M askinen

frem bringer en k ra ftig  Luftstrøm .
****) Den engelske Plov er =  Svingploven. Endnu i 1820 var H jul

ploven lan g t overvejende brugt, kun hver tiende Plov v ar en 
Svingplov.
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I e t  K a m m e r .  F lasker etc. 10 R.
I e t  K ø k k e n .  Fisk, Søm etc. 10 R.
I n o k  et K a m m e r .  N oget Skram leri 3 R.
I  S a l e n .  30 Tdr. H avre à  2 R. — 60 Rdlr.
I  K æ l d e r e n .  E t P a r ti Mur- og Tagsten, Vinduer og Koste 

m .m . 71 R. 40 Tdr. S alt à  21 M. — er 140 R. 6 Tdr. T jæ re à 
5 R. 3 M. — 33 R. Oxehoveder, Tønder etc. 50 R.

I e t M a t e r i a l h u s .  E t P a r ti Tørv 50 R. 2 K uldkister*) 
8 R. 1 Slæde 4 R.

I S t a l d e n .  E t P a r ti Hø, Halm og u tæ rsk e t Halm 100 R. 
300 Tdr. S tenkul 525 R. 60 Favne Brænde à 7 R. — er 420 R. 
E t  P a r ti Tømmer 10 R.

I K æ l d e r e n .  4500 P o tte r Brændevin 754 Grad à 2 54 Sk. 
pr. Grad — er 764 R. 3 M. 14 Sk.

I  B e b o e l s e s g a a r d e n  N r .  2. P aa  L o f t e t  o v e r  
B r æ n d e r i e t .  174 Tdr. 2-r. Byg à 22 M. — er 638 R. 185 Tdr. 
6-r. Byg à 21 M. — er 647 R. 3 M. 43 y2 Tdr. H avre à  11 M — 
er 79 R. 4 M. 8 Sk. 20 Pd. fynsk Humle à  16 M. — er 53 R. 2 M. 
105 Tdr. M alt o v e r  S t u e h u s e t  à  4 R. — er 420 R.

I a l t  10.366 R. 3 M. 2 Sk. Sølv.

Med Undtagelse af den sidste Post, der angaar Nr. 2- 
Gaarden, maa denne Afdeling af Vurderingen angaa Lin- 
degaarden. Da her ingen Møbler er anført, har Sønnen Pe
ter Henrik Raae boet her. Han havde været gift og har 
haft egen Lejlighed. Men paa dette Tidspunkt har han haft 
Husholdning sammen med Faderen i Gaarden Nr. 2. Med 
»Salen«, hvori der fandtes en Del Havre, menes sikkert 
»Riddersalen«.

Dagen efter, den 2. Februar, blev Wisti Raaes C h a 
t o l  aabnet. Det havde hidtil været under Rettens Segl. 
Heri befandtes følgende af Penge og Penges Værd:

1. Sønnen M ouritz R aae’s Obligation af 2. April 1825 for K a
p ital 1500 Rdlr.

2. E t Brev fra  samme af 28. M arts 1826, som viser, a t  W isti
Raae har ejet % P a r t i Galeasen „De fem Søskende“, om sat 
i Værdi til 600 Rdlr., som tilhører Boet.

3. En Tilstaaelse a f G æstgiver Thrane a f  3. Septem ber 1831, 
hvorefter han befindes den afdøde skyldig 100 Rdlr.

*) K uldkiste =  Kasse, K iste til Kul. (Foræ ldet S tavem aade for
K ulkiste).

F ra  Holbæk Amt 4
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4. En Panteobligation, udsted t 21. Dec. 1819 af denne Bys F a t
tigkom m ission til den afdøde for 2000 Rdlr. Sølv — er 2062 
R. 3 M. (o: i Sedler).

5. E fte r O ptegning i Boet skal B etjent Bülow skylde 10 R. 5 M.
6. E fte r ditto skal M aler Thim skylde 10 Rdlr.
7. En Panteobligation, udsted t a f Ane K irsten Madsen 15. Febr. 

1828, sto r 200 Rdlr.
8. En ditto, udsted t a f P e te r Raae til den afdøde den 27. Dec. 

1831, sto r 4000 Rdlr. Sølv, er 4125 Rdlr.
Af de frem lagte Beviser fand t R etten  sig foranlediget a t  ind

sende til Stem pling det af Gæstgiver Thrane under 3. Septbr. f. A ar 
udstedte Bevis paa 100 Rdlr. Sedler sam t det af M ouritz Raae fore
fundne Brev, datere t 28. M arts 1826, stor 1000 Rdlr. Sedler.

Endvidere befandtes a f M ø n t  kon tan t i Sedler 2000 Rdlr. 
F orarbejdet Sølv af Værdi 12 Rdlr. Kobbermønt i R igsbank M ark
stykker 61 Rdlr. Rede Sølv*) 236 Rdlr., er efte r K varta lskurs 
206*4 =  243 Rdlr. 2 M. 1 Sk. Diverse Sølvmønter 104 Skilling, 
om sattes til 20 Rdlr. Sølv, er 20 R. 3 M. 12 Sk. Endvidere 13 R. 
4 M. i Sølv, bliver 14 R. 9 Sk. D itto 6 Rdlr. Sølv, er 6 R. 1 M. 
2 Sk. Forskellige gamle M ønter anslaaet til 9 Rdlr. Guldmønter a f  
Værdi 153 R. 3 M. 12 Sk. 1 Guldur med Kæde og S igneter 50 Rdlr. 
En Daase med to Ringe og en B rystnaal 6 Rdlr. Nogle E paulet
ter**) m. v. 3 R.

Forbem eldte Dele af Penge og Pengeværdi bliver igen ind
sa tte  i Chatollet, der bliver forseglet med R ettens Segl.

I Skibbrogade befindes H uset Nr. 198, anslaaet i Værdi til 
1200 Rdlr. Sølv. Hr. P e te r Raae anm eldte a t  være sin Fader skyl
dig 400 Rdlr.

Til Hr. P e te r Raae blev overleveret de af Rigsbanken udstedte 
K vitteringer for beta lt H æftelse paa G aarden Nr. 2 med tilhørende 
forskellige Jordlodder.

S u m m a :  12.787 R. 1 M. 7 Sk.
H ertil kom m er endnu, som af Hr. P eter Raae anm eldt og' 

ikke forhen an fø rt i Skifteprotokollen: I  G a a r d e n  N r .  1. 
1100 P o tte r Brændevin, 10/ gr. à  2*4 S. pr. Graden, er ia lt 257 R. 
4 M. 14 S. I  G a a r  d e n N r. 2. 500 P o tte r  A kvavit à 24 Sk. P o t
ten, er 125 R. Visse Fordringer, Boet til gode, 2621 R. 13 S. U visse 
ditto, som herm ed anføres inden Linien***), 4851 R. 4. M. 7 Sk. 
(A nslaas til Værdi 3.003 R. 5 M. 11 Sk.).

Summa Stervboets fulde Ind tæ gt 26.157 Rdlr. 4 M. 4 Sk.

*) Rede Sølv =  udm øntet, gangbart Sølv.
**) E pauletterne hørte sikkert til Uniformen som K aptejn for Bor

gervæbningen.
***) „Inden Linien“ angiver, a t  dette Beløb ikke m edregnes ved

Sammentællingen, men holdes for sig.
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F ra  Skiftem ødet den 23. F ebruar hedder det i Protokollen: 
Da det i Gang værende Brænderi ikke kan standse form edelst de 
paa Stald værende K reaturer, med videre dertil hørende Bedrift, 
paatog P eter Raae sig a t bestyre Husholdning, Brænderi m. v.“.

Af dette Skifte fremgaar bl. a., at Wisti Ran? ha? 
holdt 5 Heste, 12 Køer, 6 Stude, 1 Kalv og 6 Svin. Besæt
ningen af Køer og Svin har delvis været ernæret med Af
faldsprodukter fra Brændevinsbrændingen. Fra »Mælke
stuen« har man sikkert solgt Mælk til Beboere i Byen.

De Varer, som Købmanden har handlet med, har 
navnlig været Rug, Byg, Havre, Malt, Ærter, Kommen 
samt Brændevin, Akvavit og Mjød og Tobak. Han har bl. 
a. ogsaa solgt grøn Sæbe, Salt, Tjære, Stenkul, Kalk, Hum
le og Jern samt Søm og Tækkegam.

Skifterettens Opgørelse over Wisti Raaes kontante 
Beholdning af Penge og af Gældsbreve illustrerer Seddel
pengenes Kurs paa dette Tidspunkt. Han har aabenbart 
ogsaa haft en ikke ringe Beholdning af ældre Skillemønt.

Vi faar af dette Skifte ogsaa at vide, a t »Riddersa
len« i Lindegaarden da var benyttet til Oplagsrum for 
visse Varer. Da Salen siden da sikkert heller aldrig har 
været benyttet til Beboelse, har den ikke tjent som Bolig 
siden 1806.

Peter Henrik Jordan Raae.
Peter Henrik Jordan Raae var født 16. August 1796 

som den yngste af Brødrene. Vi ved, som nævnt, at Ran 
fra 1818 havde været Faderens Medhjælper i Forretnin
gen. Han blev gift 13. Maj 1823 med A b e l o n e  J ø r 
g e n s e n ,  som var født paa Rosenholm d. 22. April 1801. 
Ægteskabet blev kun af meget kort Varighed, da hun 
døde i Barselseng den 25. Juni 1824, fem Uger efter at 
have født en Datter. Barnet døbtes med Navnet Ane Kir
stine Abelone Raae, men det blev ikke gammelt, da det 
døde allerede den 29. August 182976).

Abelone medbragte et betydeligt og godt Brudeud
styr. Dette bestod navnlig i Sengetøj, Møbler, Linned,
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Duge, Sølvtøj og Kobbertøj, som efter hendes Død ved 
Skifterettens Behandling den 14. Juli 1824 vurderedes til 
867 Rdlr. Sedler, i Sølv 730 Rdlr.77). Nogle af de Møbler, 
der findes i Familiens Eje, menes at hidrøre fra hende. 
Det er fine og gode Empiremøbler med Indlægning.

Det maa antages, at Peter Raae med sin unge Hustru 
har taget Bopæl paa Lindegaarden, hvor der stod en god 
Lejlighed ubenyttet. Sandsynligvis har Wisti Raae samme 
Aar før Giftermaalet udstyret den store Dagligstue der 
i den Empirestil, hvori den nu staar. Den har pudset Bjæl
keloft, ogsaa Bjælkerne er gibspudsede med Empire-Pro
filer. En Ovnniche, der svarer til den i »Riddersalen«, har 
Profiler og Guirlandedekoration med to Vaser i Stuk for
oven, ligeledes i Empirestil. Stuen er meget smuk med 
dens fire gamle Døre strengt symmetrisk anbragt og med 
to Vinduer mod Gaden og to mod Gaarden.

Abelones tidlige dødelige Bortgang fra Barn og Mand 
ramte denne haardt. I nogle opbevarede Breve omtaler han 
gentagne Gange sin store Sorg over Hustruens Død i 
smukke og følte Ord. Men han giver ogsaa i disse Breve 
kønne Udtryk for sin Glæde over sin lille Datter.

Som Enkemand vedblev han vel at bo i Lindegaar- 
den i omtrent otte Aar, men han har dog nok efter Bar
nets Død ikke haft egen Husholdning. Han giftede sig 
efter Faderens Død paany den 9. Januar 1833 med B i r 
t h e  O s t e r m a n n ,  dér var en Datter af en af Byens 
Storkøbmænd N i e l s  C h r i s t o f f e r  D y r l u n d  
O s t e r m a n n  og Hustru M a r e n  H o l s t .  Birthe var 
født den 28. November 1806 og var saaledes 12 Aar yngre 
end sin Mand. Hun var efter en samtidig Mands — O le  
L u n d s — Vidnesbyrd »en sjælden elskelig Kvinde, blid, 
sagtmodig og gavmild«. Efter sammes Vidnesbyrd var 
Peter Raae »en meget alvorlig Mand, af Temperament 
nærmest melankolsk, nobel og retskaffen af Karakter og 
anset og æret af alle saavel i Byen som paa Landet«78).

Birthes Fader, Niels Christoffer Dyrlund Ostermann,
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Fig. 13. Fam ilien O sterm ann 1818. Silhuetbillede (Kalund
borg o. O.s Mus.). F ra  højre til venstre: N. D. Ostermann, 
B irthe og Louise Ostermann, M aren Ostermann, f. Holst.

Bag T ræ et 3 andre a f Børnene.

ejede da den store Købmandsgaard paa Hjørnet af Kor
delgade og Møllestræde, hvis Navn nu er »Ole Lunds 
Gaard«, hvortil der da dreves et stort Landbrug, ligesom 
han ejede to Skibe, der gik i Langfart paa Norge.

Birthes lidt yngre Søster, L o u i s e ,  blev 1838 gift 
med Købmand M o u r i t s  M o n b e r g  L u n d , der fik 
Svigerfaderens Ejendom, og en af deres Sønner var O le  
L u n d , der senere kom til at eje Gaard og Forretning 
efter Faderen79). Peter Raae blev ved sit Giftermaal da 
Ole Lunds Morbror. Ole Lund fortæller i sine Erindrin
ger, at i hans Moders Ungdom var det ikke anset for 
passende, at unge Piger spadserede paa Gaden, de maatte 
altid bestille noget, aldrig være ledige, hvilket dog ikke 
kunde hindre, at de ogsaa af og til maatte more sig. Og 
om »den ellers saa alvorlige« Birthe fortæller han, at hun 
en Gang paa Borgerballet dansede saa længe, at hun ikke 
fik Tid til at klæde sig om, da hun om Morgenen kom 
hjem, saa hun i Baltøjet maatte møde i Mælkestuen og 
sælge Mælk til Kunderne. Paa Markedsdage maatte Dø
trene i Gaarden skænke Kaffe i lange Baner80).

Efter Familietraditionen tog Peter Raae efter sit Gif-
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termaal med Birthe Bolig i Gaarden Nr. 2. I dette Ægte
skab fødtes flere Børn: C a m i l l a  R a a e ,  født 22. Juni 
1835; hun blev 1864 gift med C h r i s t i a n  J o h a n n e s  
E g i d i u s  B o e s e n ,  der ejede Rynkevanggaard ved Ka
lundborg. Hun døde 24. Septbr. 1866. M a r e n  R a a e ,  
født 18. April 1843, blev den 29. April 1869 gift i Raklev 
Kirke, fordi Kalundborg Kirkes nedstyrtede Midtertaarn 
da var under Opførelse, med samme Egidius Boesen paa 
Rynkevanggaard. Hun blev Moder til Gaardens nuvæ
rende Ejer, N i e l s  B o e s e n ,  og hun døde 4. Nov. 1885. 
V i s t i  K r i s t e n s e n  R a a e ,  født 7. Sept. 1844, om 
hvem senere skal blive Tale. N i e l s  C h r i s t o f f e r  
D y r l u n d  O s t e r m a n n  R a a e ,  født 21. Januar 1850, 
døde som teologisk Student 13. Januar 1873. Endvidere 
fødtes i Ægteskabet tre Døtre, der dog alle døde som spæde 
eller som ganske smaa. Personlige Sorger har Ægtefæl
lerne da ikke kunnet undgaa.

Peter Raae har naturligvis fortsat Driften af Gaarde 
og Forretning som i Faderens Tid. Men hvorledes blev de 
ydre Vilkaar for hans Vedkommende? Vi er her saa hel
dige ogsaa for hans Tids Vedkommende at have en Skil
dring af forannævnte Købmand Mourits Monberg Lund, 
hvis Skildring for Aarhundredets første Trediedel foran 
S. 44—45 er benyttet.

M. M. L u n d  fortæller heri, at efter 1830-erne kom 
der efterhaanden mindre gode Tider for Byens Handel. 
Medens syv Brændevinsbrænderier i 1839 havde produce
ret o. 480.000 Potter Brændevin, tog denne Produktion ef
terhaanden af, fordi baade Slagelse og Holbæk anlagde ny 
Brændevinsbrænderier, der dreves med Dampkraft og 
kunde anvende de billigere Kartofler til Fremstillingen end 
den af Korn fremstillede Brændevin. I 1855 fremstilledes 
i Kalundborg dog endnu 431.000 Potter. M. M. Lund gør 
ogsaa opmærksom paa, at da Affaldet ved Brændevinens 
Fremstilling anvendtes til Fodring af Malkekøer, har det 
været »den Fattiges Trøst heri Byen, at Mælk er blevet



LINDEGAARDEN I  KALUNDBORG 59

produceret saa rigeligen, at det har været det eneste Næ
ringsmiddel, som ikke her er stegen i Pris, og at det un
der en Dyrtids Tryk, hvor den høje Pris paa Brødet næ
sten opsluger hele Daglønnen for Arbejdsmanden, saa at 
der næsten intet bliver tilovers til det ligesaa dyre Sul, 
er en væsentlig Hjælp for Arbejdsmanden med en talrig 
Børneflok at kunne læske denne med Mælk til en læmpe- 
lig Pris, behøver næppe at fremhæves«.

Hovedsagen for Byens større Købmænd, Kornhandelen, 
vedblev dog, men den glidende Told i England gjorde Han
delen hermed paa dette Land til en udpræget Spekula
tionsforretning, der ofte ogsaa bragte store Tab, og det 
største Firma, der drev denne Forretning herfra, men var 
hjemmehørende i København, blev endog ruineret derved. 
Tilmed lagde baade Slagelse og Holbæk sig ogsaa efter 
Kornhandel paa Udlandet, saa ogsaa denne Forretning 
mere og mere fravristedes Byens Købmænd, selvom Byen 
fremdeles havde et Fortrin ved sin Beliggenhed ved den 
som Regel ogsaa om Vinteren aabne Fjord. Dette Fortrin 
ophørte, da England indførte en fast omend moderat Korn
told. Med Handelens Indskrænkning led ogsaa andre Næ
ringsveje i Byen et Skaar.

Medens Brænderiernes Glansperiode var forbi med 
Slutningen af 1850-erne, det sidste nedlagdes dog først 
midt i Firserne, saa vedblev Kornhandelen, særlig Byghan
delen paa England, dog indtil omkring 1875, og til Norge 
udførtes vedblivende Korn, Malt, Byggryn og Kartofler 
herfra med Smaaskibe til ind i Firserne. Skibene førte 
Spegesild, Bergfisk, Jern og andre Varer hjem til Byen. 
Af Korn udførtes til Udlandet i 1835: 46.479 Tdr. Ud
førslen var stigende til 1839, da der udførtes 80.265 Tdr. 
I 1855 udførtes dog endnu 81.191 Tdr.81). Byens Folketal 
illustrerer ogsaa i nogen Grad den her givne Fremstilling. 
Fra 1830 voksede Indbyggerantallet kun med 279 til 2490 
i 1850. I det følgende Tiaar var Forøgelsen endda kun 97, 
men i 1880 var Tallet dog steget til 3167 Indbyggere.
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Ole Lund fortæller, at Skibene, der kom tilbage fra 
Norge, ogsaa kunde medføre Delikatesser som friske Ry
per, røget Laks, Hummer, Østers og saltede Laksebuge. 
Saa indbødes Købmandens nærmeste Venner til en Fro
kost med rigelige Drikkevarer. Om en saadan Frokost hos 
M. M. Lund, hvori ogsaa Peter Raae deltog, som varede 
fra Formiddag til 12 Nat, fortæller Ole Lund levende ...82)

P e t e r R a a e  var som velstaaende Mand og Borger 
naturligvis ogsaa Medlem af Byens borgerlige Fugleskyd
ningsselskab. Om Livet i en større Købmandsgaard paa 
den Tid som om den aarlige Fugleskydning har Ole Lund 
i nævnte Erindringer givet livlige Skildringer. For at faa 
nemmere og kortere Adgang fra Butikken til Lindegaar- 
den lod Peter Raae gennem Rokoko-Kaminstuen lave en 
tværgaaende Gang med Vægge af Brædder paa begge Si
der og med Dør til Gaden.

Peter Raae blev ikke gammel. Han døde pludseligt af 
en Hjerneblødning den 3. Januar 1859 i en Alder af 62 
Aar. Han begravedes 11. Januar paa Vor Frue Kirkegaard, 
og samme Dag skrev »Kallundborg Avis« følgende Minde
ord : »Den Afdøde ... var en af vor Bys driftigste og mest 
velhavende Købmænd, som ved sin store Veldædighed og 
Gavmildhed var en Støtte for de Trængende, som aldrig 
gik fra ham uden at være hjulpet. Derfor ledsagedes hans 
jordiske Levninger ogsaa til Graven af et saa stort Følge, 
som man her maaske aldrig før har været Vidne til«. I 
Kirken talte først Pastor Hoskjær, derefter Provst Mag
nussen fra Føllenslev, og efter Jordpaakastelsen bragte 
den afdødes Svoger, Pastor Holst i Svallerup, ham ved 
Graven det sidste Farvel.

Ved testamentarisk Bestemmelse af 11. Marts 1853 
havde han bestemt, at hans Hustru efter hans Død skulde 
være berettiget til at besidde hele Fællesboet uden at skifte 
med Børnene, saa længe hun ikke indlod sig i Ægteskab83) . 
Den Søn, Visti Raae, som var udset til at overtage Ejen
dommene, var ved hans Død kun 14 Aar gammel.
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F ig 14-15: P e te r H enrik Jordan  R aae og Birthe Raae, f. Ostermann.

B i r t h e  R a a e  maatte da sidde som Ejer af Gaar- 
dene og Forretningen i adskillige Aar. Hun blev boende i 
Gaarden Nr. 2. Men hun udlejede Forretningen til Køb
mand J u l i u s  L a s s e n ,  som da boede paa Lindegaar- 
den. Den 2. Maj 1863 udstedte hun for sine Børn en Ob
ligation paa 10.000 Rdlr. til Kalundborg Overformynderi 
mod Sikkerhed i de to Ejendomme med tilhørende Jorder
1 Hestehaven og Lindegaardsvænget. Om Ejendommen Nr.
2 hedder det heri, at en Del deraf var udlejet, og at der 
tandtes Maltkølle og Brændevinsbrænderi med Redskaber 
og Inventarium, medens det om Nr. 1 hedder, at den var 
udlejet sammen med Lindegaardsvænget84) .

Den 21. Januar 1870 solgte hun med sin Lavværge, 
Proprietær E. H o lm  paa Lerchenfeldt, sine Ejendomme 
til sin Søn Visti Raae, som da var blevet 25 Aar gammel 
og saaledes myndig. Hun blev til sin Død boende i Gaar
den Nr. 2. Hun skildres af sin Sønnedatter, Frk. Margre
the Raae, som en uendelig god Kvinde. Hun besøgte flit
tigt og passede selv Gravene paa Kirkegaarden. Hun var 
meget god mod sine Børnebørn, saavel dem paa Lindegaar- 
den som dem paa Rynkevanggaard. Og hun var i saa Hen-
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seende uhyre nøjeregnende med, at ingen af disse blev 
forfordelt; naar den ene af disse fik noget af hende, blot 
af en Kage, toges saa meget fra, at de andre kunde faa 
ligesaa meget. Hun var altid mild og kærlig, men alvor
lig i hele sin Færd.

Birthe Raae døde efter faa Dages Sygdom den 9. 
Marts 1886 i en Alder af 79 Aar.

Visti Kristensen Raae.
V i s t i  R a a e  den yngre, der selv oftest skrev sit 

Navn med dobbelt W, gik i Borgedydsskolen i København, 
da Faderen døde. Han konfirmeredes ogsaa i København. 
Efter Konfirmationen blev han sat i Købmandslære i Ny
købing Sj. hos en Slægtning. Senere blev han Kommis hos 
Købmand M. M. Lund i Kalundborg. Der lærte han sin se
nere Hustru at kende, naar hun kom i Besøg hos Manu
fakturhandler Thomsen, der boede lige overfor M. M. 
Lunds Gaard. Og allerede samme Aar, han fik Skøde paa 
Moderens Ejendomme, giftede han sig med hende, hvis 
Navn var V i l h e l m i n e  C h r i s t i a n e  B o d h o l t .  
Hun var fra Roskilde, født den 12. Oktober 1844 som Dat
ter af Garver Jens Christian Bodholt og Sophie Amalie 
Winther, der ogsaa stammede fra Roskilde. Bryllupet 
fandt Sted 8. April 1870.

De nygifte tog Bolig paa Lindegaarden, hvor de si
den blev boende hele Tiden. Medens Farmoder, som nævnt, 
blev boende i Gaarden Nr. 2, hvis Stuer var lave og ret 
smaa, var Stuerne i Lindegaarden større og højere.

I Ægteskabet fødtes tre Børn, der endnu lever: S o 
f i e  R a a e ,  født 12. Maj 1871, M a r g r e t h e  R a a e ,  
født 22. November 1872, og P e t e r  H e n r i k  R a a e ,  
født 21. Juni 1879. Desuden døde et Tvillingpar straks 
efter Fødslen.

Af K ø b e k o n t r a k t e n  af 21. Januar 1870 skal 
her anføres følgende: Om Ejendommen gammel Matr. Nr. 
2, ny Matr. Nr. 1, i Adelgade hedder det, at der bl. a. med-
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Fig. 16. U dsnit a f  Algreen-Ussings K ort 1859.

fulgte det deri indrettede Brændevinsbrænderi med tilhø
rende Inventarium og Redskaber ; det synes indtil da endnu 
at have været i Drift. Endvidere Kølleindretning.

Om Lindegaarden, gammel Matr. Nr. 1, ny Matr. Nr. 
315, siges bl. a., at foruden mur- og nagelfaste Indretnin
ger og »den nedgravede Brændevinsbeholder med Tilbehør 
indbefattet« medfulgte ogsaa blandt Grundene den ved 
Gaardens østre Ende langs Adelgade her beliggende Plads, 
der »nu benyttes til Tømmerplads«, og Haverne til denne
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Ejendom, saavel den østre Have bag Tømmerpladsen som 
Haverne i Syd og Nord.

Foruden de til Ejendommene i Henhold til Skødet af
1831 hørende Jordlodder i Hestehaven, hvis ny Matr. Nr. 
er 76 I, der var skyldsat for Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 3 Fjk. 
og 1 Album med Gammelskat 9 Rdl. 69 Mk., medfulgte 
ogsaa Jordlodden Matr. Nr. 76 V i Hestehaven, som var 
erhvervet af Peter Raae ved Skøde af 31. August 1854; 
den var skyldsat for Hartkorn 1 Skp. 1 Fjk. 2 Vs Album 
med Gammelskat 1 Rdlr. 10 Mk. Endvidere Lindegaards- 
vænget, hvis ny Matr. Nr. er 73. Den var skyldsat for 
Hartkorn 3 Skp. 2 Fjk. l 3/± Alb. u de  n G a m m e 1 s k a t. 
Sluttelig en ubebygget Grund i Munkesøgade, ny Matr. 
Nr. 13.

I Skødet siges flere Steder, at forsaavidt der ved Ud
tørringen af Munkesøen maatte være indvundet noget 
Areal, hører dette Køberen til, uden at Sælgeren dog har 
nogen tinglæst Adkomst dertil.

Endelig medfulgte Arvefæsterettigheden til et Vænge 
paa IV2 Td. Land, der hørte til Lerchenborg. Den aar lige 
Afgift heraf skulde svares til Lerchenborg Godskontor 
(Skøde af 18. August 1840).

Købesummen var 15.000 Rdlr. Enkefru Birthe Raae 
forbeholdt sig Ret til fri Bolig, »som jeg nu benytter«, 
samt daglig 2% Kande nymalket Mælk i gode og sunde 
Varer og aarlig 30 Læs god Gødning til Havejorden, le
veret paa Stedet85). Skødet er dateret 7. Juli 1874.

Af Købekontrakten fremgaar, at ogsaa Peter Raae 
har udvidet Ejendommens Jordbesiddelser noget og yder
ligere har skaffet sig Benyttelsen af et større Vænge ved 
Skødet paa en Arvefæsterettighed. Det har sin særlige 
Interesse her at faa at vide, at der da endnu ikke svaredes 
Gammelskat*) af Lindegaardsvænget; dette var altsaa da 
endnu fri for den gamle Statsskat (jfr. S. 38, 47 f. Aarb.)

*) Da den ny M atrikel traa d te  i K ra ft 1. Ja n u a r 1844, kom den 
Del a f S ta tsskatten , der opkrævedes efter den gam le M atrikel 
af 1688, til a t  hedde Gamm elskat.
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Fig. 17. Fam ilien Raae i Lindegaardens Have. H avestuen til højre.

Angaaende den i Købekontrakten nævnte Plads øst 
for Lindegaardens Gadelænge, der anvendtes til Tømmer
plads, førtes i 1872—73 en Retssag med Kalundborg By- 
raad, som bestred, at denne Plads rettelig tilhørte Linde- 
gaardens Ejer. Denne ret vidtløftige Sag skal her ikke re
fereres. Ejeren begrundede sin Ejendomsret ved Fremlæg
gelse af flere gamle Skøder og Kort. Denne Plads gik da 
under Navnet »Lindegaardspladsen«. Byraadet hævdede 
herimod, at den altid havde været offentlig Gadeplads til 
almindelig Afbenyttelse. Dommen gik, navnlig med Støtte 
i den i Aaret 1790 foretagne Opmaaling til ny Grundtakst, 
ud paa, at Pladsen tilhørte Byen, dog at Sagens Omkost
ninger vilde være at ophæve86). Det turde dog være saare 
tvivlsomt, at Dommen var rigtig. Den appelleredes ikke 
til højere Instans.

Det var et smukt Hjem, som Familien skabte sig i 
Lindegaarden, Empirestuen var det største Værelse, der 
benyttedes, og Møblernes Stil svarede til Stuens Stil. Foran
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denne laa en mindre Dagligstue, et Soveværelse og en lang 
Spisestue. Derefter fulgte Køkken, et Par Forraadskamre, 
Pigeværelse og Bryggers. Paa den anden Side af Empire
stuen findes Rokoko-Kaminstuen, der dog, som nævnt, af 
Peter Raae var blevet delt i to smaa Rum, der var adskilt 
ved en gennemløbende Gang med Brædeskillevægge. Det 
vestre Rum brugtes til Gæsteværelse, det østre Rum til 
Kontor. Fra sidstnævnte var der ogsaa Udsigt til Gaar
den gennem et Vindue mod Gaarden, da der i Stuens Væg 
her blev lavet en Døraabning med Bue over. »Riddersalen« 
benyttedes fremdeles til Oplagsrum. Her stod Tønder med 
Mel, Sukker og Kaffe. Visti Raae lod tillige lave et Par 
Værelser paa Loftet.

Om Virksomheden i de to Gaarde i Visti Raaes Tid 
har Datteren Frk. M a r g r e t h e  R a a e  givet følgende 
Oplysninger efter Hukommelsen. I hendes Barndom fik 
de kørende Kunder i Køllestuen baade Mad og Snapse, 
Brændevin til Mændene, røde Snapse til Kvinderne. Dette 
ophørte for 50 Aar siden. Hertil kom, at da Brugsforenin
gerne oprettedes rundt om i Sognene, tog Landhandelen 
stærkt af, hvilket naturligvis i særlig Grad maatte ramme 
en Butik, der næsten alene var henvist til Landhandel ved 
sin Beliggenhed. Butikshandelen blev derfor i Raaes sid
ste Levetid ringe. Visti Raae har holdt 5 Heste og 24 Køer. 
Hestene var i Stalden paa Lindegaarden, Køerne i Gaarden 
Nr. 2. Men han dyrkede ogsaa ialt o. 65 Tønder Land, hvor 
der avledes Hvede, Rug, Byg og Havre. Han havde ogsaa 
en Ladebygning paa Hestehavebanken, hvor Tærskningen 
oftest fandt Sted. Oprindelig solgtes al Mælken fra Gaar
dens eget Mælkeudsalg, men i senere Tid overtog Gods
ejer C. Lawaetz Mælken til Salg. I sine sidste Leveaar 
havde Visti Raae dog forpagtet eller lejet Jorden ud.

V i s t i  R a a e  var en fin, dannet, stilfærdig og smuk 
Mand med et behageligt Væsen. Han var et udpræget Fa
milie- og Hjemmemenneske, tilbageholden for al offentlig 
Fremtræden. Han læste meget om Aftenen, men han kunde
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Fig. 18—19. Visti Raae (d. yngre) og Vilhelmine Raae, f. Bodholt.

dog nok lide at faa en L’hombre. Han svigtede ikke den 
ældre Tids Former. Han gik saaledes aldrig ind i sin Hu
strus Værelse, før han havde skiftet sin Kontorfrakke 
med en anden.

Hans Hustru V i l h e l m i n e  var en myndig, indta
gende Kvinde. Der var over hele Hjemmet Præg af fin, 
gammel og god Kultur. Hendes Yndlingsplads var en Stol 
paa en Forhøjning ved et Gadevindue, hvor Gadespejlet 
var anbragt. Naar hun sad der, var hun altid beskæftiget 
med et Haandarbejde.

Visti Raae døde 6. August 1906, kun 61 Aar gammel. 
Ved hans Begravelse fire Dage efter var Følget og Kran
senes Antal meget stort. Efter afdødes Ønske holdt Præ
sten ingen Prædiken i Kirken, fremsagde kun en Bøn ved 
Graven. I en Nekrolog i »Kalundborg Avis« hedder det om 
ham, at han »hørte til de stille blandt Byens Borgere, og 
at han ikke havde været blandt de fremtrædende i det of
fentlige Liv; ... han hørte til de Borgere, til hvem der al
drig forgæves blev appelleret, naar en eller anden god Sag 
manglede Støtte«. I samme Nummer af Bladet findes og-
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saa et Digt og en lille Mindeartikel af F. Larsen, Røsnæs, 
hvori det hedder, at han var en »ædel Menneskeven, god 
Borger, kærlig og opofrende Mand og Fader samt en tro
fast Ven. Derfor elskede jeg og mange Dig, og aldrig, al
drig skal Dit Minde udslettes af vore Hjerter«87).

Visti Raaes eneste Søn er Boghandler i Silkeborg. 
Hans Enke vilde da naturligt nok ikke blive siddende med 
de to store og ret vidtløftige Ejendomme. Ved Skiftet vil
de hun vel i Henhold til Testamentet kunne blive siddende 
i uskiftet Bo med sine Børn. Af dette Skifte fremgaar, at 
ogsaa Visti Raae havde øget Gaardens Markjorder med 
talrige smaa Jordlodder, dels i Hestehaven, dels i Nyvang, 
samt flere større Jordlodder i Raklev Sogn88).

Fru V i l h e l m i n e R a a e  solgte da allerede 5. April 
1907 begge Gaarde med tilhørende Haver til Murermester 
J ø r g e n  P e t e r  C h r i s t e n s e n ,  Kalundborg, for 
27.500 Kr. Derimod solgte hun de til disse hørende Jor
der, ogsaa Lindevænget, samtidig til Godsejer C a r l  
L a w a e t z ,  Kalundborg Slots Ladegaard, og Købmand 
S. P. J e n s e n ,  Kalundborg, begge i Forening. Fru Raae 
flyttede da med sine Døtre til København, hvor hun døde 
30. Oktober 1925.

Køberne af Markjorderne delte senere disse mellem 
sig. C. Lawaetz overtog straks Engen bag Lindevænget, 
en Del af den da udtørrede Munkesø, og Jorderne i Raklev 
Sogn. S. P. Jensen overtog Jorderne Nyvang. Resten, nem
lig Lindevænget og Jorderne i Hestehaven, beholdt de i 
Fællesskab for senere at afhænde den Del af disse til Byg
gegrunde, som hertil kunde udnyttes, medens den øvrige 
Del overdroges til C. Lawaetz. Strandvænget var allerede 
i det 18. Aarhundrede blevet knyttet til Kalundborg Lade
gaard (S. 89 f. Aarbog).

Georg og Caroline Bestie.
Det var Køberens Agt at sælge de to Gaarde hver for 

sig. Ja, for Lindegaardens Vedkommende var det hans
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Hensigt at nedrive Bygningerne, udstykke Grunden og 
den store Have og sælge disse til Villabebyggelse. Linde- 
gaardens Skæbnetime var da for Alvor inde! Køberne af 
Lindevænget agtede ogsaa at udstykke denne, for dette 
Formaal velbeliggende Grund til Villabebyggelse, og alle
rede i April 1907 blev der foretaget Forarbejder til Op
førelse af en Villa i Lindevænget. Dette blev heldigvis ikke 
blot Aarsag til, at Lindevænget ikke blev udstykket og 
bebygget, hvilket nu aldrig vil ske, men at ogsaa Linde- 
gaarden blev reddet fra Udslettelse og sikret for Frem
tiden.

Den Kendsgerning, at Lindegaarden agtedes nedrevet, 
maatte naturligvis vække Opmærksomhed og stærk Be
klagelse hos mange. Thi den hører, som her paavist, til 
de Patricierboliger i vore Købstæder, hvoraf vi ikke har 
for mange tilbage. Den har været Bolig for Adelsmænd 
og for høje Embedsmænd og gennem et helt Aarhundrede 
for en dygtig og meget anset Købmandsgeneration. Den 
viser os den Dag i Dag, hvorledes disse har levet og boet 
i den lille danske Provinsby. Dens Historie har været knyt
tet til betydningsfulde Begivenheder og Tider i vort Lands 
Historie. Ja, dens Historie peger endog tilbage til de fjerne 
Tider, da Esbern Snare gjorde Kalundborg til en befæstet 
By og byggede Lindegaardens Nabo, den enestaaende Vor 
Frue Kirke, til hvilken den bymæssigt og naturligt er 
knyttet, idet Kirkens fem Taarne, set vestfra, rejser sig 
over Gaardens lange, teglhængte Tage, og til hvilken den 
med sine Terrasser og Skrænter danner en prægtig For
grund, bag hvilken Kirken virker mægtig og alvorlig. En 
moderne Bebyggelse her som i Lindevænget vilde have 
virket ødelæggende for Kirken og for hele den Bydel, der 
omgiver denne. Denne Bydel er en af de ejendommeligste, 
vi har i vort Land.

Det er i første Række Nationalmuseet og dets Med
arbejder og kyndige Kender af vore ældste Bygningsmin
desmærker, Arkitekt C. M. S m id t ,  hvem vi maa takke

Fra Holbæk Amt 5
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for, at saavel Lindegaarden som Lindevænget blev for- 
skaanet for den bitre Skæbne, som da utvivlsomt ventede 
dem.

C. M. Smidt har selv givet en historisk Fremstilling 
af denne for vort Lands Historie som for Byen betydnings
fulde Begivenhed89). Her skal derfor kun gives nogle Ho
vedtræk af denne med nogle Tilføjelser. Der blev hurtigt 
solgt et Par Parceller i Lindevænget. Allerede den 17. 
April 1907 var Gravning af Kælderen til den ene af disse 
Villaer i Vængets sydvestre Hjørne begyndt, og man 
stødte da paa Rester af en svær Kampestensmur, hvilket, 
af Arkitekt N. C. N i e l s e n ,  Kalundborg, meddeltes Na
tionalmuseet, og C. M. Smidt ankom hertil og foretog en 
Undersøgelse, hvoraf det fremgik, at den fundne Mur 
stærkt mindede om Mure i Absalons Borg i København. 
Det viste sig da ogsaa senere, at det var selve Esbern 
Snares vestre Borgport, man var stødt paa, og yderligere 
Gravninger i Vænget fremdrog snart mere og mere af 
Esbern Snares vestre Forborg.

Kræfterne maatte nu sættes ind paa at hindre Opfø
relsen af de to planlagte Villaer. Dette forstod ogsaa 
mange af Byens Borgere. E t Møde blev hurtigt holdt ( 24/4 
1907), og »Selskabet til Fortidsminders Bevarelse« dan
nedes. Dettes Bestyrelse sikrede sig hurtigt Forkøbsret 
til den første Grund, og den købte snart den anden solgte 
Grund, hvorfor den privat heftede. Ogsaa Nationalmuseet 
var virksomt, og det lykkedes dette senere at faa Staten 
til at yde en Bevilling, der satte Museet i Stand til at 
købe hele Lindevænget. Ejerne havde tilbudt Staten dette 
Grundstykke for en meget lav Pris.

Da man samtidig erfarede, at det var J. P. Chri
stensens Agt at nedrive Lindegaarden, sattes ogsaa de 
stedlige Kræfter ind herpaa ved at starte en offentlig 
Indsamling af Penge. Enkefru Raae og Børn var mellem 
de første, der gav klækkelige Bidrag hertil. C. M. Smidt 
og M. Mackeprang skrev i Tidsskriftet »Architekten«.
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samme Aar en god og manende Artikel om Gaarden, hvori 
der sloges kraftigt til Lyd for dens Bevaring. Ogsaa i Kø
benhavn tegnedes der adskillige Beløb. Men der skulde 
mange Penge til at købe Gaarden, og det hastede; den 
Tid, hvori Nationalmuseet havde Forkøbsret til Gaarden, 
vilde snart løbe ud. Ogsaa Bestyrelsen for den samme Aar 
stiftede »Foreningen til gamle Bygningers Bevaring« tog 
Sagen op til Drøftelse. Da Tidsfristen snart var ude, uden 
at de nødvendige Midler var skaffede til Veje, holdt denne 
Forenings Bestyrelse et nyt Møde, og her tilbød dens Kas
serer, Vinhandler, Etatsraad G e o r g  B e s t i e  selv at 
købe Lindegaarden, istandsætte den og fredlyse den, hvil
ket altsaa skete uden anden Hjælp. Bestie vilde imidler
tid efter i September samme Aar at have set Gaarden og 
forhandlet med Ejeren ikke købe denne, før der var lagt 
en Servitut paa Genbogaarden mod Nord for at hindre, 
at en hensynsløs Bebyggelse der skulde ødelægge hele Pla
nen. Det lykkedes at faaet Tilsagn om denne Servitut for 
et Vederlag af 1000 Kroner. Hertil benyttedes med Bidrag
ydernes Samtykke en Del af de Bidrag, som var tegnet 
i Kalundborg til Lindegaardens Bevaring.

Endnu skal tilføjes, at C a r l  L a w a e t z  uden Ve
derlag lagde Servitut paa sin Jord Syd og Vest for Linde
vænget, ligesom Ejeren af den eneste Ejendom i Linde
vængets nordøstre Del, der var blevet opført kort før, fri
villig tilbød at lægge Servitut paa denne. løvrigt maa til
føjes, at Ejerne af Lindevænget, C a r l  L a w a e t z  og 
S. P. J e n s e n ,  paa et tidligt Tidspunkt havde tilbudt at 
lægge Servitut paa dette Vænge, saa det kunde sikres mod 
al Kasernebebyggelse. Dette blev da ikke nødvendigt ved 
Statens Køb. Alt dette skete for at hindre høj, skæmmende 
Bebyggelse i Lindegaardens nærmeste Omgivelser af Hen
syn til Kirken. Servituterne og Fredlysningsdeklarationen 
udarbejdedes af Nationalmuseet.

Den 19. Oktober 1907 udfærdiges da Skøde fra En
kefru Vilhelmine Raae (ikke fra Køberen J. P. Christen-
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sen) til Etatsraad G e o r g  B e s t i e  og Hustru C a r o 
l i n e  B e s t i e  paa Ejendommen Matr. Nr. 315, Linde
gaarden kaldet. Ejendommens Areal var 18.024 kv. Alen. 
Købesummen var 24.000 Kroner, hvoraf 5000 Kr. skulde 
betales til Murermester J. P. Christensen, hvilket Beløb 
dog ikke var forfalden til Betaling, før den af samme den 
5. Oktober samme Aar udstedte Deklaration paa Ejen
dommen ny Matr. Nr. 1 med forskellige Servituter var 
tinglæst90) .

Ved ovennævnte Deklaration paalagdes Genboejen
dommen i Hovedtrækkene følgende S e r v i t u t e r :  
1) Paa Ejendommens Grund maa Ombygninger eller Til
bygninger ikke opføres med større Højde end en Etage 
og med samme Gesimshøjde og Tagrygningshøjde som nu. 
Dog maa paa det nuværende Gadehus eller paa et saadant, 
der i Stedet for dette opføres, opføres en Frontispice, hvor
til Tegningen dog skal godkendes af Nationalmuseet. 2) 
Ingen Bygning maa opføres længere mod Vest end til en 
Linie, der falder vinkelret paa det Punkt i Facaden mod 
Adelgade, der ligger i Højde med Lindegaardens vestlige 
Facade. 3) Bygningerne skal pudses og have en Kalk
farve som Lindegaardens. 4) Hvis der paa Grunden op
føres Bygninger, der danner en lukket Gaardsplads, maa 
de mod Gaardspladsen vendende Tagflader (ikke udven
dige Tagflader) have en mindre Hældning end de udven
dige Tagflader og behøver ikke at dækkes med lerbrændte 
Tagsten, men de maa ikke hæve sig over forannævnte 
Tagrygningslinie — med Undtagelse af Skorstene og 
Ventilationsrør. 5) Ingen Fabriksskorsten maa opføres paa 
Grunden, og ingen Bygning maa opføres med skæv Gavl. 
6) Nationalmuseet og den, der til enhver Tid er Ejer af 
Ejendommen Matr. Nr. 315, Lindegaarden, har hver især 
Ret til at paaanke disse Servitutter, der tinglæstes 11. No
vember 190791).

Ejeren, Murmester J. P. Christensen, forbedrede der
efter denne Ejendom, der var ret forfalden, dels ved at
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rette Facaden op og pudse den, dels ved at bygge en 
Frontispice paa Gadehuset, dels ved at opføre en ny Bu
tik ved Enden af denne. Han nedbrød ogsaa den gamle 
Maltkølle. Alt i Overensstemmelse med Servitutens Krav. 
Derefter solgte han den til en Købmand.

Den 22. Februar 1911 udstedte Georg Bestie et G a
v e b r e v  p a a  L i n d e g a a r d e n  t i l  S t a t e n .  Det 
tinglæstes 13. Marts samme Aar. Dette Gavebrev skal her 
anføres i sin Helhed som et prægtigt Vidnesbyrd om Gi
vernes Kærlighed til gammel Bygningskultur og deres 
Skønhedssans :

»Georg Bestie, R. af Dbg. og Dbm. p. p. og Hustru 
Caroline Bestie, der ved Skøde af 11. November 1907 ere 
bievne Ejere af Ejendommen Matr. Nr. 315, af Hartkorn 
2 Skæpper, »Lindegaarden« kaldet, og som har ønsket at 
bevare bemeldte Ejendom som et synligt Minde om tid
ligere Tiders Bygningskunst samt endvidere ved Ejendom
mens Bevarelse i sin nuværende Skikkelse at hindre en 
Forandring af Kalundborg Kirkes Omgivelser mod Vest 
til Skade for Kirkens Stil, og som for a t opnaa dette Øje
med saa betryggende som muligt har besluttet at skænke 
nævnte Ejendom til den danske Stat, idet vi føle os for
vissede om, at dette Øjemed sikrest vil kunne opnaas, naar 
Ejendommen inddrages under Statens Varetægt, skænker 
og overdrager herved til Nationalmuseets 2den Afdeling 
paa den danske Stats Vegne bemeldte Ejendom Matr. Nr. 
315 af Kalundborg By af Hartkorn 2 Skæpper, »Linde- 
gaarden« kaldet, med Grund af Areal 18.024 Ü-Alen, de 
paa samme opførte Bygninger samt Ejendommens øvrige 
Tilliggende og Tilhørende paa følgende nærmere Vilkaar:

1.
Ejendommen skænkes i den Stand, hvori den nu er 

og forefindes, fri for enhver Pantegæld, og skal Gave
modtageren i Ildebrandstilfælde være berettiget til a t oppe
bære Bygningernes Assurancesum, der ifølge Police Nr.
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301 med Købstædernes almindelige Brandforsikring udgør 
48.550 Kr., idet Ejendommen fra og med i Dag staar for 
Gavemodtagerens Regning og Risiko.

2.
Da der med nuværende Gave er forbundet den Hen

sigt at bevare Ejendommen i dens nuværende Skikkelse 
og navnlig Stukkaturen i den saakaldte »Riddersal«, paa
lægger vi herved Ejendommen følgende Servituter, der vil 
være at læse som Hæftelse paa Ejendommen.

Ejendommen med Grund og de paa samme opførte 
Bygninger skal være fredlyste under Nationalmuseet, og 
særlig skal de 3 Værelser, der er beliggende i den vestlige 
Halvdel af Nordfløjen og som benævnes »Riddersalen«, 
»Rococo-Kaminstuen« og »Empirestuen« være fredlyste i 
deres nuværende Skikkelse, dog at selvfølgelig enhver Re- 
stavrereing af disse Rum er tilladt. Endvidere skal de i 
Haven værende Træer, den fra Bygningens Østfløj ud- 
gaaende høje Havemur, det langs Havens Vestside løbende 
gamle Stengærde samt den langs Vestsiden af Vestfløjen 
liggende Rest af gammelt Murværk være fredlyst under 
N ationalmuseet.

Skulde det af en eller anden Grund — Ildsvaade, Skrø
beligheder eller lignende — være nødvendigt i Fremtiden 
at nedrive de nuværende Bygninger, skal Gavemodtageren 
være forpligtet til ikke at genopføre dem i større Højde 
end de nu staaende, eller, hvis det maatte findes upraktisk 
at genopføre dem i deres fulde Udstrækning, at udlægge 
deres Areal til Have eller Beplantning.

3.
Gavemodtageren betaler alle fremtidig forfaldne Skat

ter, det bemærkes, at der ikke paahviler Ejendommen Re
stancer af nogen Art, og oppebærer al af Ejendommen 
fremtidig gaaende Leje. De med de nuværende Lejere op
rettede Lejemaal vil være at respektere af Gavemodtage
ren.
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4.
De med nærværende Gave forbundne Omkostninger 

til Gavebrevets Udstedelse og dets Tinglæsning afholdes 
af os Georg Bestie og Hustru«92) .

For » K a l u n d b o r g  o g  O m e g n s  M u se u m «  
fik Opdagelsen af Esbern Snares Borganlæg og den 
Fare for Nedrivelse, hvori Lindegaarden en Tid svævede, 
samt Etatsraad Besties raske Handling og hans og Hu
strus storstilede Gave den allerstørste Betydning. Ja, det 
tø r siges, at uden alle disse Begivenheder var Museet da 
ikke blevet til, og det rette Tidspunkt vilde af forskellige 
Grunde være blevet forpasset, selvom det senere kunde 
være lykkedes a t skaffe egnede Lokaler hertil andetsteds 
i Byen. Og der vilde være god Plads for senere Udvidel
ser i den store Gaard. Dennes lange Historie er med til 
a t gøre den særlig egnet til a t danne en Ramme om hi
storiske Samlinger.

Forinden dette kunde ske, havde Bestie ladet fore
tage en nødvendig Istandsættelse af Stuelængens Værel
ser, bl. a. af Rokokostukkaturen i »Riddersalen«, ligesom 
»Kaminstuen« var blevet ført tilbage til sit oprindelige 
Udseende ved Fjernelsen af de der anbragte Brædeskille- 
vægge og af Døren til Gaden herfra. Gaardens Grundplan 
var da som hosstaaende Grundplan viser (Fig. 20).

Det 26. Marts 1908 stiftede Museum aabnedes 16. Juli 
1010 i de tre vestlige Værelser i Nordfløjen, som man hav
de lejet af Bestie. Der handledes hurtigt og maalbevidst.

G e o r g  B e s t i e  var født 18. Marts 1855 som Søn 
af Grosserer Christoffer Wilhelm Frederik Bestie og Hu
stru Trine Marie Engelsen. Efter endt Skoleuddannelse 
kom han i Vinhandlerlære i det af Faderen oprettede Fir
ma. Han etablerede sig selvstændig som Vinhandler, og 
han drev efterhaanden med stor Energi og Dristighed 
Forretningen fremad til en af Landets mest ansete og 
betydeligste, til han 1918 solgte den, der gik over til et 
Aktieselskab, og trak sig tilbage til Privatlivet.
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Sin store Interesse for Landets gamle Kulturbygnin
ger fik han for første Gang som Kasserer i »Foreningen 
til gamle Bygningers Bevaring« Lejlighed til at vise i 
Gerning ved Bevaringen af Lindegaarden. Senere blev han 
Formand for Foreningen og har som saadan været med 
til a t redde adskillige smukke og værdifulde gamle Byg
ninger omkring i Landet fra Tilintetgørelse eller Forfald. 
Vor »moderne« Tid farer ofte unødvendigt haardt frem 
overfor saadanne.

Han var gift første Gang 1880 med Caroline Sophie 
Hassert; hun døde 1916. Han giftede sig anden Gang 1916 
med Selma Anna Elisabeth Blaumüller, f. Fleisner. Han 
blev Etatsraad, K. af Dbr., R. af Dbr., Danebrogsmand 
m. m. Han døde 6. Maj 1933.

#

Endnu staar tilbage at give en ganske kort Redegø
relse for de Ændringer i Gaardens Indre, der er sket si
den 1911. E t Museum vil altid vokse, og Museet i Linde- 
gaarden er vokset stærkt. I Aarene 1912—13 fandt den 
første Udvidelse Sted. Ved Nationalmuseets Imødekom
menhed og Hjælpsomhed indtoges en Del af Magasinbyg
ningen til Brug for Museet, og her indrettedes bl. a. Bon
destueinteriørerne. Denne Del havde ogsaa i Rasmus Sal
tens Tid været indrettet til Beboelse, og en Dør i Ridder
salen satte denne Del i Forbindelse med de tidligere Lo
kaler, medens en Brandmur dannede Grænsen mod Syd. 
I 1930 indrettedes en god Kustodebolig i »Skriverstuelæn
gen«, hvor der ogsaa forhen havde været Værelser, med 
Brandmure mod Nord og Syd. Alle ny Brandmure er ef
ter Nationalmuseets Anvisning opførte saaledes, at de ikke 
rager op over Tagstenene. Efter at Lejeren i Gadehuset 
var opsagt til Fraflytning, blev Lokalerne her, der ogsaa i 
tidligere Tid var undergaaet Ændringer, dels godt istand
satte, dels ændrede i 1931—32, hvorefter Museet ogsaa 
overtog disse Rum, hvorved dets Gulvareal næsten for-
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Fig 20. Grundplan af Lindegaarden. Tegnet og m aalt 1907 af 
C. M. Smidt.

dobledes. Ogsaa Haven, der var kommen til at se fæl ud, 
blev omlagt og forbedret, men Træerne blev der selvføl
gelig værnet om, og en ny Havemur mod Øst i Stedet for 
et skrøbeligt Plankeværk blev opført. Ved sin Beliggenhed 
er den nu Byens smukkeste Have, hvortil Rasmus Saltens 
smukke Havestue med Rokokostukkatur jo ogsaa hører, 
løvrigt er Østlængens ydre Væg restavreret.

Endnu staar blot tilbage a t omtale G a a r d e n s  
N a v n  »Lindegaarden«. Det er første Gang i Gaardens 
Historie overleveret i Navnet paa det Vænge, der fra garn-
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mel Tid har hørt Gaarden til. Dette Vænge benævnes før
ste Gang »Lindegaardsvænge« i 1665 (S 75 f. Aarb.), 
hvoraf det fremgaar, a t Gaarden selv da maa have hed
det »Lindegaarden«. Og dette Navn paa Gaarden fore
kommer første Gang i 1697 (S. 80 f. Aarb.) for siden da 
altid at blive benyttet.

Men hvorfra stammer dette Navn? Det kunde hid
røre fra, a t der ved Gaarden har været plantet nogle 
Lindetræer, der allerede i 1665 da maa have været store 
og ret fremtrædende. Herom ved vi dog intet som helst. 
Nu findes kun et Lindetræ i Havens nordøstre Hjørne, 
men det kan ikke have saa høj Alder, og de to store Træer, 
der flankerer Gaardens Port, er Elme.

Den Omstændighed, at Navnet dukker op i 1665, ca. 
16 Aar efter Hans Lindenovs Bortrejse og Død, kunde tyde 
paa, a t Gaarden i hans Levetid af Befolkningen i Byen er 
blevet kaldt »Lindenovs Gaard«, hvilken Benævnelse da 
hurtigt ved Afslibning er blevet til »Lindegaard«, ligesom 
»Lindegaardsvænget« er blevet til »Lindevænget«. Hans 
Lindenov maa ved sit Ægteskab med Kongens Datter have 
været en særlig fremtrædende Mand i den lille Bys Borger
skab. Hertil kommer, at det Navn, som Gaarden havde, 
før den kom i Lindenovs Eje, »Hærvigsholm«, der havde 
afløst det ældre Navn »Taarngaarden«, ikke havde været 
knyttet til Gaarden i ret mange Aar og vel ikke har kun
net faa Tid til a t gro fast.

Det tør da antages, a t Gaardens Navn indeholder et 
Minde om den Hans Lindenov, hvem Byens Historieskri
ver P. Paludan mere end 100 Aar senere tildelte Æren for 
a t have opført hele Lindegaarden, hvilket utvivlsomt ikke 
er rigtigt men paa den anden Side tyder paa, a t Traditio
nen længe har knyttet Navnet Lindenov stærkt til Linde- 
gaarden.

Vi er da nu naaet til Afslutningen paa Lindegaardens 
Historie. Denne har været lang og ofte saare bevæget. 
Dens foreløbig sidste Fase kom tilmed til at staa i Dra-
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Fig. 21. Indgangsporten til Kalundborg og Omegns Museum.

maets Tegn, da sluttelig Georg Bestie kom som den frel
sende Engel og satte sig et varigt Minde.

Gaarden staar nu solidt og godt bygget, omtrent som 
den stod i Rasmus Saltens Tid for omtrent 200 Aar siden. 
Den staar som en god Repræsentant for en af vore Pro- 
vinskøbstæders faa, gamle Patricierboliger og Købmands- 
gaarde. Den viser os, hvorledes Adelsmænd, Amtmænd og 
Borgmestre har boet her i længst forsvunden Tid, og hvor
dan en større Købmandsgaard har taget sig ud i denne lille 
Provinsby i det 19. Aarhundrede. Vi mangler blot det dag
lige, det festlige og det travle Liv, som da levedes der. 
Dertil maa vi tage vor Fantasi og vor Viden iøvrigt til 
Hjælp.

Men Lindegaarden har gennem nogle af dens Ejere 
ogsaa spillet en Rolle i vort Lands Historie, ogsaa i nogle 
af dets mest dramatiske Bègivenheder.

Og hertil kommer, at der, hvor den ligger, delvis hvi
lende paa Bymure fra Erik Menveds eller Valdemar At- 
terdags Tid, har der ogsaa før ligget en middelalderlig 
Gaard, der har set helt anderledes ud og mulig gaar helt 
tilbage til Byens Grundlægger E s b e r n  S n a r e s  Tid,



80 J. S. MØLLER

hvis enestaaende Kirke er dens nære Nabo. Denne Gaard 
har oprindelig mulig været Esbern Snares eget Bosted, 
hvilket her er sandsynliggjort.

Lindegaarden staar da paa historisk hellig Grund. 
Den er os kær.

Derfor maatte dens Historie skrives.

Henvisninger og Noter.
Alle u try k te  A rkivalier, som er benyttet, stam m er fra  K alund

borg og findes i Landarkivet for Sjælland m. m. i København med 
U ndtagelse a f  nogle f ra  sidste Halvdel af 19. A arhundrede og Be
gyndelsen af 20. A arhundrede, der findes i D om m erkontoret i K a
lundborg.
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Kong F rederik  den F ørstes danske R eg istran ter v. Kr. Erslev og



LINDEGAARDEN I KALUNDBORG 81

W . Mollerup, 1879, S. 231. Jfr. Algreen-Ussing: E fterre tn inger om 
Kalundborg. 1869, S. 7. (Denne citeres senere som: Algreen-U s
sing). 12) Kong Frederik  den Førstes danske R egistranter, S. 233. 
13) Kancelliets Brevbøger 1551—55, S. 187 f. 14) Skøder o. s. v. 
1550—1750 i K alundborg R aadstuearkiv. H enrik Larsen, S. 137. 
15) Hugo M atthiessen: Gamle Gader, 1917, S. 136 f. 16) Algreen- 
Ussing, S. 112. P. Paludan: Beskrivelse over Staden Kallundborg, 
1788. S. 128. (Citeres senere som: P aludan). 17) H enrik Larsen, 
S. 137. 18) Kancelliets Brevbøger 1580—83. S. 527 f. 19) Sam 
me, 1609— 15. S. 13 f. Jfr. H enrik Larsen, S. 140. 20) Ehrencron-
M üller: Forfatterlexikon IV, S. 246. N y K irkehistoriske Sam linger 
V, S. 152—66. K allundborg Avis Nr. 24, 1859 (ved A lgreen-Us
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forskellige Ordbøger og Leksika sam t Jørgen Olrik: Borgerlige 
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KONGENS MØLLEE 
n.

Stridsmølle, Ranglemølle, Tyskemølle og Grydemølle.
af Postpakm ester N. Jensen, Jyderup.

(F o rtsa t fra  Aarbogen 1941).

De fem Vandmøller bag Skarridsø, som i gamle Dage 
under et benævnedes Kongens Møller, var Øresø, Strids, 
Rangle, Tyske og Gryde Mølle. Med en Kilometers Af
stand fra hinanden laa de tildels i en Rundkreds, om
givet af Kunder, der laa som et Bælte bag Skovene i vid 
Udstrækning. Strids Mølle var den, der nærmest laa i Cen
trum. Den havde kun en Kilometers Vej til hver af de 
andre Møller, men denne Mølle er desuagtet den eneste, 
der stadig er i Virksomhed, medens de fire Nabomøller alle 
er nedlagte. Trods det nære Naboskab, var der ikke saa 
skarp en Konkurrence Vandmøllerne imellem, som man 
skulde formode. Ikke fordi den bedre kollegiale Følelse 
løb af med de gode Møllere eller deres Svende, aldeles ikke. 
Kunde de kapre en Kunde fra Naboen, generede de sig 
skam ikke. Men det var nu alligevel, som havde de hver 
sit bestemte Opland at søge Næring af. Skovene, Engene, 
Søerne og Vandløbene dannede naturlige Grænser for Be
boerne fra Oplandet i de forskellige Retninger. Langt mere 
frygtede man Konkurrencen, naar der ude i Landsognene 
byggedes Vindmøller. Det blev i slige Tilfælde ivrigt drøf
te t i Vandmøllerne, hvem af disse der kom til a t afgive 
det største Kontingent til den nye Mølle.

Hist og her langs de smalle Biveje mellem Vandmøl
lerne laa der smaa straatækkede Huse, hvis Beboere over
vejende tjente til deres Livsophold i Møllegaardene og i 
de omliggende Skove. Mange af disse Beboere var gamle 
Landhaandværkere, som i alle deres Manddoms Dage 
havde beboet deres lille Hus i de dejlige Omgivelser; al-

F ra  Holbæk A m t 6
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drig kunde de tænke sig at flytte andre Steder hen; de 
var alle gamle velsete Kendinge i Møllegaardene. Der var 
Smeden, Hjulmanden, Keddelflikkeren, Tækkemanden,. 
Kurvemageren, Sadelmageren, Væveren, Bødkeren og 
Hjemmeslagteren. Disse Haandværkere var for Største
delen gamle Folk, der gik i deres Grav omtrent samtidig 
med, at man nedlagde Møllerne. Der var ingen til at løse 
dem af. Unge Haandværkere havde ikke Lyst til at be
gynde her, hvor der ikke var større Muligheder for de
res Virketrang, de søgte bedre Græsgange.

En Vandring langs Vejene til de forskellige Møller 
er vel værd at foretage. Vejen fra Øresø Mølle Øst paa 
gaar mod Strids Mølle; det første Stykke af Vejen gaar 
over Mølleengen, hvor der har været foretaget stor Op
fyldning, og ved begge Sider af Vejen er der da ogsaa en 
dyb Skrænt, alt tyder paa, at Øresø Mølle har været om
givet af Vand paa de tre Sider. En gammel Møller for
tæller, at da Vejstykket blev anlagt, kørte Omegnens 
Bønder Jord til Opfyldningen, formodentlig en Slags Pligt
kørsel.

Øresøs nærmeste Nabo var det gamle Skovfogedsted 
i Hejrebjerg Skov, som hørte til Selchausdal. Her boede 
i Andersens Tid Skovfoged Lars Olsen. Samme Skovfoged 
var som Pligten bød en ivrig Forfølger af Krybskytter i 
Godsets Skove. At det ikke var Legeværk at komme i Kast 
med gamle Dages Vildttyve, kom Skovfoged Lars Olsen 
haardt til at bekende. Engang Skovfogeden paa en nat
lig Ekspedition var kommen Krybskytterne nær ind paa 
Livet, lagde disse Bøssen an og fyrede paa ham, og han 
fik et stort Skud Hagel i Benene. Fra den Dag af fik 
Skovfoged Olsen aldrig sin Førlighed mere. Benene blev 
vanskabte, og kun med Besvær kunde han Resten af sit 
Liv bevæge sig omkring med to Stokke.

En anden Krybskyttehistorie fra en anden Kant af 
Skarridsøskovene berettes saaledes: En Skovbetjent var 
en Nat ude for at fange Krybskytter, men her gik det
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Tøm rerm ester og Møllebyg
ger Carl Slott.

modsat Hensigten, det var Kryb
skytterne, der fangede deres 
Forfølger. Skovløberen var ube
tænksomt stormet efter Vildt
tyvene ind i en Grantykning 
uden at bekymre sig om, om en 
eventuel tilbagegaaende Bevæ
gelse var fri, og da han var kom
men et Stykke ind i de tætte 
Graner, omringede og overman
dede Krybskytterne ham, og nu 
begik de grimme Krybskyttere 
en slemme Streg. De tog en lang 
Stok og stak den igennem det 
ene Trøjeærme om bag hans Ryg 
og ud igennem det andet Ærme,
og saaledes bandt de ham til et Træ, og her maatte den 
arme Mand blive, indtil nogle Skovarbejdere langt om 
længe ved hans Nødraab blev tilkaldt og fik ham befriet. 
At disse Tilfælde var dyre Fornøjelser for Krybskytterne, 
er der nok ingen Tvivl om.

Længere fremme mod Øst laa to Huse, hvis Forha
ver stødte op til Landevejen, medens Baghaverne gik ned 
til Aaen, der løber fra Strids Mølle til Øresø Mølle. I det 
ene af Husene boede Tømrermester og Møllebygger Carl 
Slott. Det var, som om denne Mand ragede et Stykke op 
over de andre Haandværkere paa denne afsides Egn. Han 
var ligesom en større Mester, der endog holdt Svend. Det 
var Tømrer Hans Taulow, som boede ude ved Bjergsted 
Bakker. Da Arbejdet med Lammefjordens Inddæmning 
stod paa, havde Slott meget Arbejde her med Brobygning 
over Kanalerne. Mandag Morgen kørte Mester og Svend 
med deres lille Køretøj den lange Vej til Dæmningen for 
først at vende tilbage Lørdag Aften. Naar der skulde kø
bes nye Møllestene til Øresø, var det Slott, som tog til 
København og foretog Indkøbet. Slott havde alle Repara-
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tioner og Nyanskaffelser til Vandmøllerne, og han havde 
Levering af Træpumper til et stort Opland. Mange af de 
Graner, hvoraf Pumperne udfærdiges, maatte hentes i 
Bromme Skov, da Granerne i de hjemlige Skove ikke altid 
var store nok. Langvejs fra sendte Gaardmændene Bud 
til Slott, naar de havde Tømrerarbejde, der skulde udfø
res, og Mester og Svend kørte saa af Sted til Arbejds
pladsen. Til Tider maatte disse Haandværkere overnatte 
paa Gaardene i flere Nætter, dersom der var for langt til 
a t tage hjem om Aftenen. Noget kedeligt Ophold har det 
nok ikke altid været. Til Tider spillede Mester og Svend 
Kort med Bønderne til langt ud paa Aftenen.

Carl Slott var Tømrermester ved Opførelsen af Bue- 
rup Kirke i 1887.

Hans Taulow var en Del ældre end sin Mester, men 
de var dog Krigskammerater, idet de begge to havde del
taget i Krigen 1864. I 27 Aar arbejdede Taulow for Carl 
Slott, indtil han 70 Aar gammel maatte opgive. Han døde 
78 Aar gammel. Carl Slott døde 1903, kun 64 Aar gammel.

Strids Mølle.
Strids Mølle nævnes første Gang 1664, da den af Kro

nen tilskødes Rentemester Henrik Müller, Dragsholm. Nu 
har Møllen siden 1868 hørt til Selchausdal. Der var i 
flere Aar en Møller, som hed Bo Rasmussen, og Møllen 
kaldtes den Gang for Boes Mølle. I flere Slægtled ejedes 
Møllen af Familien Løppenthin indtil 1868, da den solg
tes til Selchausdal.

Strids Mølle hører til Buerup Sogn, men før Buerup i 
1919 blev selvstændig Kommune, hørte det hele til Sæby 
Kommune. I mange Aar forefandtes den Ordning for Møl
len og de nærliggende Huses Vedkommende, at de i al
mindelig kommunal Henseende hørte til Sæby Sogn, men 
i kirkelig Henseende til Agnsø Sogn. Om denne Ordnings 
Fremkomst berettes en mærkelig Historie. Det var en 
Vinter for omkring 100 Aar siden, at der var Barnedaab
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Strids Mølle.

i Strids Mølle; det var en streng Frost, og der skulde kø
res i aaben Vogn den lange Vej til Sæby, men da de naaede 
Sæby, var Barnet dødt, frosset ihjel. Efter denne Trage
die fremkom der stærke Ønsker fra Møllen og enkelte an
dre Beboere om at maatte komme ind under Agnsø Sogn, 
medens andre var Modstandere af Reformen. Opstanden 
udløstes ved den salomoniske Afgørelse, at Beboerne i 
kirkelig Henseende kom til at høre ind under Agnsø, og 
i kommunal Henseende forblev i Sæby Sogn. Der skal 
nok ellers have staaet en heftig Strid, før Sagen ordnedes, 
saa der endog er gamle Folk der paa Egnen, der vil paa- 
staa, at fra den Begivenhed stammer Navnet Strids 'Mølle 
(Stridens Mølle).

Den nuværende Møller P. Knokgaard overtog Bageriet 
i Strids Mølle i 1912 ; han blev i 1923 opstillet som Kandidat 
til Menighedsraadsvalget. Der blev fra Modstanderpartiets 
Side protesteret mod Knokgaards Opstilling med den Mo
tivering, at han ikke i kirkelig Henseende hørte til Sæby 
Sogn, men Knokgaard gjorde gældende, at han stod op-
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ført paa Valglisten, og hans Opstilling var godkendt af 
Valgbestyrelsen. Det gik saa vidt, at Sagen indankedes 
til Kirkemyndighederne, som dog godkendte Knökgaards 
Kandidatur.

Da Formaliteterne om en selvstændig Buerup Kom
mune i 1919 var færdigbehandlet, og den endelige Vedta
gelse fra Ministeriet fremkom, lød den paa, at der af Bue
rup Kirkedistrikt var oprettet en selvstændig Kommune. 
Strids Mølle kom ved denne Afgørelse atter i et skævt 
Forhold i kommunal Henseende. Møllen hørte jo i kirke
lig Henseende til Agnsø Sogn og kom saaledes ikke med 
ind under den nyoprettede Buerup Kommune. De faa af
sides beliggende Beboere skulde saaledes passere tværs 
over Buerup Sogn for at komme ind i deres »egen« Sæby 
Kommune.

Myndighederne maatte snart igen til at beskæftige 
sig med Strids Mølles Hjemstedsforhold, der sluttelig re
sulterede i, at den baade i kirkelig og verdslig Henseende 
kom ind under Buerup Sogn, hvor den ogsaa rettelig hører 
hjemme.

Strids Mølle er den eneste af de 5 Kongens Møller, 
der endnu er i fuld Virksomhed. Selv om der nok er ind
lagt mekanisk Hjælpekraft, saa bruges Vandet dog stadigt 
som den vigtigste Drivkraft. Møllen har endnu sin op
dæmmede Møllesø med dens Fiskebestand og Plantevækst, 
den har sin Møllebro og sin Goldbro med sine Stigborde. 
Her er ligeledes et stort Savskæreri. Møllens nærmeste 
Nabo var Slusehuset, et Navn Huset havde faaet, fordi 
det laa tæt op til Goldbroens Sluseværk. Her i Sluse
huset boede for hundrede Aar siden en Mand, som 
hed Jens, og som kaldtes Sluse-Jens eller ogsaa Jens 
Støvleløs. Samme Jens Støvleløs har nok været en sær 
Patron, men ogsaa en snu Fyr. Han var med i Krigen 
1848. Ved Indkaldelsen mødte han i Træsko, og da dette jo 
ikke var reglementeret Fodtøjsbeklædning for en Soldat 
paa Feltfod, fik han fra Militærdepotet udleveret et Par
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nye Fedtlæderstøvler. I de tre Aar, Landet var paa Krigs
fod, var Jens nogle Gange hjemme paa Orlov, men hver 
Gang han meldte sig igen, kom han i Træsko. Kaptajnen 
skældte og smældte, hvor han havde gjort af Støvlerne, 
han havde faaet udleveret, men det hjalp ikke; det var i 
Krigstid, og Jens maatte have et Par andre Støvler ud
leveret, før han drog i Felten, men blandt Kammeraterne 
fik Jens Navneforandring. Fra at hedde Jens Slusholm 
kom han til at hedde Jens Støvleløs, og det Navn rystede 
han aldrig af sig. Det sagdes, at hver Gang Sluse-Jens 
var hjemme fra Soldatertjenesten, solgte han Militærstøv
lerne for at faa Penge paa Lommen. Historien om Jens 
Støvleløs lever endnu i Folkemunde der nede paa Egnen.

Den næste af Strids Mølles nære Naboer var Sme
den ved det røde Led. I Aaret 1880 oprettede Smed Jens 
Nielsen et Værksted her i Nærheden af Strids Mølle.

Den nye Smedie kom til at ligge paa Hjørnet, hvor 
fire Veje krydser hinanden, og disse gik alle til hver sin 
Mølle, en anden gik ad Rangle Mølle, en gik til Tyske og 
on til Gryde Mølle. Ja, der var egentlig endog en femte 
Vej. Det var en privat Skovvej, der førte op til Skovfo
gedhuset i Regstrup Skov. Ved Indkørselen til Skoven var 
anbragt et Skovled, som var malet rødt, og den gode 
Smed, som slog sig ned her, blev derfor altid kaldt Sme
den ved det røde Led, og med dette Tilnavn blev han med 
Aarene kendt i vid Omkreds. Nogen stor Kundekreds 
skulde man ikke synes, der kunde blive ved de afsides Veje, 
men Smeden blev snart kendt for sin Dygtighed paa et 
bestemt Omraade, og det paa et Felt som netop kom ham 
særlig til Gode, som han laa der midt imellem de mange 
Møller. Det var Istandsættelse af Billejern, som Smeden 
blev Ekspert i. Disse Billejern skulde have en bestemt 
Hærdning, for at ikke Jernet skulde springe, naar det 
huggede Riller i Møllestenene, og de fleste af Møllerne 
sendte da ogsaa deres Billejern om til Smeden ved det 
røde Led. Ogsaa som Beslagsmed fik Nielsen et godt Re- 
nomé.
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Den sorte Smed og den hvide Møller levede som gode 
Naboer ved hver Side af Sluseaaen. Ild og Vand var Ho
veddrivkraften i deres Erhverv. Hvad Ilden var for Sme
den, var Vandet for Mølleren. Paa et Omraade havde Møl
len og Smedien fælles Opgave, de var begge Nyhedscen
trer for Oplandet, begge Steder blev Egnens Begivenhe
der drøftet; og ved dette Sted var Landmændene saa 
saa heldige, at de kunde faa skoet deres Hest og repare
ret deres Plov, mens de fik malet deres Korn paa Møllen.

Smed Jens Nielsen døde omkring 1895, men hans 
ældste Søn, Vilhelm, der kun var 18 Aar, fortsatte med 
Smedien en Tid, men Smedens Vilhelm drog senere til Kø
benhavn, hvor han nu har arbejdet hos Burmeister & Wain 
i 36 Aar. Smedien blev overtaget af andre.

Den sidste Smed holdt ud et Stykke Tid, efter at flere 
af de andre Haandværkere havde indstillet deres Virksom
hed. Smeden stolede paa sit Haandværks Ukrænkelighed, 
det havde vel nok altid hævdet sig som det vigtigste 
Haandværk paa Landet. Hvad var en Landsby uden sin 
Smed. Derfor lod han Tiden og Udviklingen gaa sin Gang. 
Han svang Hammeren mod det glødende Jern, saa Gni
sterne føg om Ørene, og Smedens Sang og Hammerens 
Klang blandede sig med Lyden af det brusende Vandfald 
ved Goldbroen for Enden af Haven; det var ligesom han 
med de kraftige Slag vilde slaa sit Erhvervs Ukrænkelig
hed fast. Men:

En D ag han  bedst ved sin Ambolt s ta a r 
en sælsom Lyd til hans Øre naar.

Det var det første Monstrum af en Bil, som havde ladet 
sig se paa disse Egne, der pustende og stønnende stop
pede op udenfor Smedien. Med en vis Overlegenhed un
dersøgte Mester det mærkelige Køretøj, om der nu ogsaa 
var noget ordentlig Smedearbejde i en saadan Tingest. Ak 
ja, den gamle Haandværker anede ikke, at Køretøjet, som 
han saa overlegent stod og vurderede, hurtigt skulde ud-
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Smedens Hus ved det røde Led, hvor fem Veje krydsedes. Den brede 
P o rt var Indgangen til V ærkstedet. I 1940 blev H uset nedrevet for 

a t  Vejene kunde blive udvidet.

vikle sig til at blive Aarsag til Undergravning af det gam
meldags, hæderkronede Smedehaandværk. Kort Tid efter 
var der ingen Smedie ved det røde Led. Ilden var slukket 
for stedse, og Hammer og Ambolt var kolde, og Knibtæn- 
gerne hang og rustede.

Til Historien om Smedien bør dog tilføjes, at det nok 
ikke har været Bilerne, der har foraarsaget Smediens Ned
læggelse, de var vel knap nok kommen rigtig i Gang end
nu. Det skyldes nok snarere Møllegaardenes Nedlæggelse.

Nu er den sidste Smed ved det røde Led forlængst 
død, og Leddet, der dengang hang og spærrede for Ind
gangen til Skoven, er fjernet, det havde sin Plads paa det 
Sted, hvor Indkørselsportalen til Grosserer Odewahns fine 
Villa nu er bygget. Huset, hvor Smeden boede og havde 
sit Værksted, stod indtil 1940, og for Enden af Haven 
risler Aaen som i gamle Dage.

E t Stykke Vej længere fremme mod Øst ligger det 
aabne Terræn mellem Regstrup og Delhoved Skove. Hele 
Pladsen dannes af en stor Bakke, der skraaner jævnt ned-
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ad, indtil den ender nede i Engdraget ved Aaen, som løber 
mellem Rangle og Strids Mølle.

Paa Siden af Bakken gaar en smal Sognevej, og paa 
begge Sider af denne ligger der en Række Smaahuse, der 
er placeret saaledes, at de Huse, som ligger paa den nord
lige Side af Vejen mod Bakken, ligger højt for Vejen, me
dens man næsten kan gaa og kige ned i Skorstenen paa 
de Huse, der ligger paa Sydsiden. Flere af disse smaa 
Huse er forsvundne; naar de gamle Beboere rykkede ud, 
var der ingen, der meldte sig til at tage de skrøbelige Bo- 
ligr i Besiddelse igen. Til Gengæld er de Huse, som und
slap Udryddelsen, nu gjort fint i Stand. Husene er nu fine 
og nette at se, og smukke Stensætninger er flere Steder 
sa t op, hvilket altsammen skyldes Grosserer Odewahn, der 
i det hele taget har sat et vist Præg paa Egnen her. Plad
sen, hvor denne Samling Huse laa, kaldes for Knappen- 
søle, men i daglig Benævnelse forkortedes Navnet til Sø
len, og det kunde da komme til at lyde som: Vi maa have 
Bud til Tækkemanden i Sølen. Helt misvisende har Nav
net i gamle Dage nok ikke været, den smalle Vej med d^ 
dybe Hjulspor paa Hældet af Bakken har nok ved Vinter
tid mange Gange været et slemt Pløre at slippe igennem. 
Nu er Vejen god, og her er nu ogsaa en stor Biltrafik af 
Turister, der har opdaget Idyllen i den gamle Mølleegn. 
For nogle Aar siden gav Beboerne deres Boplads Navne
forandring ; fra at hedde Knappensøle kom den til at hedde 
Regstrup Huse, egentlig skulde det rigtige gamle Navn for 
Pladsen her ude mellem de to Skove nok have været Aksel
holm Mark, og i Stavnsbaandstiden har det nok henligget 
som Overdrev for Bønderne fra Landsbyen Akselholm.

Det første Sted af Regstruphusene, man støder paa, 
er et Boelssted paa 8 Tdr. Land, det er den eneste Land
brugsejendom her nede mellem Skovene udover de Land
brug, der hører til Vandmøllerne. Det lille Landbrug har 
de for et Boelssted saa karakteristiske tre stumpede Læn
ger, et Stuehus og to Udlænger, Stuehuset vender Forsiden
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cg de to Udlænger Gavlene ud mod Vejen. Dette Sted kal
des Krudthuset, og Historien beretter, at Navnet stam
mer fra, at Kong Kristian d. 4. skal have anlagt et Krudt ’ 
værk paa Jordlodden, da der paa de sumpede Enge dér 
omkring fandte Elletræer, hvoraf der kunde udvindes Stof
fer til Fremstilling af Krudt. Pladsen, hvor Krudttaarnet 
skulde have ligget, mener Ejeren endnu at kunne paavise, 
idet der paa et bestemt Sted paa hans Mark stadig frem
kommer Rester af gamle Munkesten, og den lille Plet skin
ner stadig igennem, naar Sæden om Foraaret kommer 
frem, her er Spirerne lysere og svagere, som om de var 
ved at brænde af.

Krudthuset er et gammelt Slægtshjem, og den nuvæ
rende Ejer, Chr. Jensen, er da ogsaa en interesseret Mand 
a t faa en Samtale med om lokale Forhold fra gamle Dage. 
I omkring 120 Aar mener Chr. Jensen, at det lille Land
brug har været »Stamhus« for Familien. Ikke alene Chr. 
Jensen, der nu er nær ved 70 Aar, er født i Krudthuset, 
men det er ogsaa hans Faders Fødehjem. Stedet hørte 
oprindelig under Baroniet Adelersborg, og baade Chr. Jen
sens Fader og Farfader sad som Fæstere under Baroniet. 
Endnu opbevarer Chr. Jensens Bedstefaderens gamle Fæ
stebrev. Der betaltes 1000 Kr. i Indfæste, og desuden paa
hvilede der noget Pligtarbejde, saaledes skulde Fæsteren 
hver Morgen gaa den lange Vej til Indkørselen ved Del
hoved Skov for at lukke Leddet op og igen om Aftenen 
gaa dertil og lukke det igen.

Mange ældre Folk, der er født her nede i Nærheden 
af den rislende Aa, de store Skove og grønne Enge, ven
der ofte tilbage for at gense de gamle Steder, og flere be
søger deres gamle Ven og fordums Legekammerat, Chr. 
Jensen i Krudthuset. Mange af disse Børn fra de r;maa 
Hjem her nede fra har hævdet sig smukt i Livets haarde 
Kamp.

Der er nu ham Rasmus Jensen, der først var Møller
dreng i Strids Mølle, men derefter tog til Holbæk og lærte
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Tømrerhaandværket. Efter at have udlært drog han ud 
som rask Haandværkssvend og havnede sluttelig i Tysk
land, hvor han blev stor Tømrermester, til Tider med flere 
Hundrede Mand i Arbejde.

Med nogle Aars Mellemrum dukker Rasmus Jensen 
op ved Regstruphusene, og han styrer da sine Fjed mod 
Krudthuset. Naar saa Chr. Jensen indleder Velkomsthil
senen med dette : Naa, jeg troede ikke, vi skulde have For
nøjelse af at se dig mere, er det noget for saadan en Herre 
at rejse hertil for at gense disse Knaldhytter? Ja, da gaar 
den stærke Mand til Bekendelse. Jo, ser du, Christian, jeg 
har tænkt som du, der er ikke noget at rejse hjem efter, 
men det forslaar ikke; er først Længslen efter at gense 
den gamle Hjemegn opstaaet, saa er der intet at stille op, 
saa maa jeg af Sted. Skov og Sø, Eng og Aa har en dra
gende Magt, og jeg er altid glad, naar jeg har været 
hjemme paa Besøg.

Nu har Chr. Jensen for nylig solgt sit gamle Sted til 
Grosserer Odewahn.

Ja, selv Forfatteren af denne Beskrivelse har flere 
Gange, naar han har været ude paa sin Postomdeling i 
Jyderup, været ude for, at en flot Bil er stoppet op foran 
ham, og en Herre har stukket Hovedet ud af Vognens 
Vindue og raabt: Goddag, Niels, og erindret om gammelt 
Medtjenerskab og fortsat med at sige noget som: Ja, vi 
skulde jo have os en Biltur, og da vi saa kom om ad denne 
Kant, svingede vi lige en Tur om ad Møllerne.

Der er Sadelmagerens Christian, som blev en stor Slag
termester i Hovedstaden, hvor han havde flere Forretnin
ger omkring i Byen. En Tid var han Borgerrepræsentant; 
ogsaa han kommer jævnligt hertil for at gense Egnen og 
hilse paa Chr. Jensen i Krudthuset.

Der er Julius Jensens Sønner nede fra et af Husene 
ved Øresø Mølle. Tre af dem drog i deres Ungdom over 
Atlanten og slog sig ned hinsides den store Dam. Den 
ældste af disse, Christian, som Gartner og de to andre,
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Christen og Carl, som Chauffører. Det var i Bilernes Op
komsttid. Af disse tre Brødre fra Smaahjemmet ved Øresø 
har Christen haft den mest omtumlede Tilværelse. Han 
kom i Tjeneste hos en amerikansk Millionær, der sammen 
med sin Hustru Størstedelen af Aaret var paa Rejse i Sta
terne og i Europa, og Christen fulgte dem overalt som de
res tro og uundværlige Tjener, Chauffør og Rejseledsager. 
I 1914, da Christen var med sit Herskab paa Tur i Euro
pas store Lande, fik Herskabet Lyst til ogsaa at se deres 
Chaufførs Fædreland. Man studerede Europakortet, og 
Christen pegede paa den lille Plet, der laa skubbet op i 
en Krog i det nordlige Hjørne bag det store Tyskland. E t 
Telegram afsendtes til Forældrene, og disse var sammen 
med en yngre Broder, Johannes, i Korsør og tog imod 
Amerikanerne.

Christen Jensen skulde køre sit Herskab til sit lille 
Fædrelands store Hovedstad, hvorfor hele. Selskabet tog 
Plads i Bilen og kørte mod København. De berejste Ame
rikanere, der beherskede mange Sprog, var her kommen 
til et lille Folk, hvis Sprog de ikke forstod, og Christen 
Jensen maatte da agere Tolk.

Efter Ankomsten til København tog Amerikanerne ind 
paa et Hotel, og de henstillede saa til deres Chauffør, at 
han kørte Forældrene hjem, og saa kunde han benytte 
Bilen i de 8 Dage, de havde tænkt, at Opholdet i Køben
havn skulde vare.

Det blev indholdsrige Dage i Svebølle; men en slem 
Kalamitet kom man dog straks ud for ved Hjemkomsten, 
for se, endnu havde det vise Sogneraad i Svebølle ikke 
vovet at give Bemyndigelse til, at de uhyggelige Automo
bilkøretøjer, der kunde foraarsage Ulykker paa1 Mennesker 
og Dyr, maatte færdes paa Kommunens Veje, og da alle 
Vejene, der førte til Svebølle, laa i det forbudte Omraade, 
svækkede det jo Fordelen ved at have Bil. Forbudet blev 
dog ikke saa trykkende endda. Den stedlige Øvrigheds
person, gamle Politiassistent Andersen, havde en kendelig
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Tilbøjelighed til at være optaget af noget andet, naar det 
infame Køretøj var i Anmarch.

De 8 Dages Orlov i Svebølle gled da ogsaa hen uden 
mindste Uheld af nogen Art, men den gamle Politimand 
har nok aandet lettet op, da det fremmede Køretøj var 
forsvunden fra Egnen.

Chr. Jensen og hans Herskab forlod Danmark i August 
1914, og der var paa dette Tidspunkt Krigsstemning over
alt. Der opstod store Vanskeligheder for Selskabet i a t 
slippe igennem Europa. Efter lang Ventetid kom de sam
men med 400 andre Amerikanere med Ekstratog fra Ham
borg til Amsterdam, og med en hollandsk Damper slap de 
herfra over til Amerika.

Da De forenede Stater kom med som Krigsdeltager, 
blev unge Amerikanere indkaldt til Tjeneste. Chr. Jensen 
meldte sig frivilligt, da den tvungne Indkaldelsesordre be
tænkelig nærmede sig den Aargang, hvortil han hørte. Det 
Skib, som Jensen blev overført til Europa med, havde 3200 
Soldater ombord. Af Frygt for Torpedering var Skibet 
eskorteret af en Kreds af Torpedobaade. Sejladsen var 
naaet saa langt, at de ombordværende kunde se den en
gelske Kyst, da Skibet fik et vældigt Stød i Forstavnen, 
ram t af en tysk Torpedo. Skibet sank, og 300 af de om
bordværende druknede.

Chr. Jensen blev Flyvemekaniker og naaede at blive 
udnævnt til O ver sergent, forinden han slap igennem U/2 
Aars farefuld Krigstjeneste. Ja, saaledes endte Krigs
historien for vor Landsmand, »Knægten«, der var født og 
opvokset i et af de smaa Huse ved Mølleaaen ved Øresø. 
Indtil Dato har han krydset Atlanten 21 Gange. I Som
meren 1920 var alle tre Brødre hjemme paa Besøg i Dan
mark. Det første Sted, hvortil Udflugten gaar, naar de er 
kommen hjem, er til Stedet, hvor deres Vugge stod, nede 
ved Engen, Grøftekanten, Aaen og Søen.

Der er ham, Laurits, der som nykonfirmeret fik Plads 
i Øresø Mølle som Tjenestekarl, han er identisk med Gros
serer Laurits Olsen, Holbæk.
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Der er Jens Peter Møllersvends Rasmus, der blev Re
daktør af Holbæk Amtstidende. Der var Mikkelsens to Søn
ner i Rangle Mølle, en er Proprietær Mikkelsen, Dortheas- 
minde, en blev Overassistent ved Statsbanerne. Af Bager 
Slotts 8 Sønner drog Ludvig ud paa Langfart til Søs og 
krydsede gentagne Gange de store Verdenshave.

Blandt Nutidens mange Turister, som med deres Biler 
gennemkrydser Vejene paa Mølleegnene, hænder det, a t 
en ensom Mand stopper op, stiger ud af sin Vogn og be
tragter et gammelt Hus, som engang var hans Hjem. Det 
kan ogsaa være, at den Hytte, hvor han var født og op
vokset, er jævnet med Jord, saa kun et gammelt Træ og 
e t Par forkrøblede Buske viser Stedet, hvor det lille Hus 
laa, som var Samlingssted for en Familie. Far og Mor hvi
ler nu paa Kirkegaarden derovre i Landsbyen.

Efter at have betragtet Husene gaar han ned til Aaenr 
hvor han engang havde en god Legeplads. Endnu staar de 
store Træer langs Skovsiden og hælder deres Grene ud over 
Aaen, selv om Vandet har skyllet mere Jord bort fra Aa- 
kanten, saa de lange Trærødder træder endnu skarpere 
frem. Tankerne faar frit Løb, en Kæde af Minder passerer 
Revy for hans Tanker; saa stærke og betagende er de, at 
en Taare kan liste sig frem i Øjenkrogen. Naar en saa- 
dan Gæst atter stiger ind i sin Bil, smækker Vogndøren i 
og suser tilbage til den myldrende og travle Verden, da 
har han oplevet noget, som vel bedst kommer til Udtryk 
i Jeppe Aakjærs Digt:

Hvad var vel i Verden det fa ttig e  Liv 
med al dets fortæ rende Tant, 
om ikke en P le t med en Dal og lidt Siv 
vort H jerte i Skjelvinger bandt! 
om ikke vi drog fra  det yderste Hav 
for bøjet og rynket a t  s ta a  
og høre de Kluk, de Mindernes Suk 
fra  Bækken, vi kyssed som smaa!
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Længere fremme mod Rangle Mølle sidder der et Led 
ved Indgangen til Vejen op igennem Delhoved Skov op til 
Birkenæsgaard, som var Sæde for Skovrideren over Baro
niet Adelersborgs Skove. Ensomt ligger den gamle Skov- 
ridergaard paa en høj Bakke, paa de tre Sider omgivet 
af Skov. Paa den fjerde Side mod Nordvest skraaner Mar
kerne ned mod Skarridsø. En herlig Udsigt er der her ud 
over Søen. Skovridergaarden byggedes 1841.

Efter Baroniets Ophævelse frasolgtes de her omlig
gende Skove i 1926 sammen med Herregaarden Dønnerup, 
og Skovriderembedet nedlagdes. Birkenæsgaard har maat- 
te t dele Skæbne med saa mange andre af de afsides belig- 
gnde Bygeninger ; nu har den staaet ubeboet i mange Aar. 
Den har kendt store Dage, den har mange Gange været 
Samlingssted og Udgangspunkt, naar de gamle Adelsslæg
ter holdt Efteraarsjagt paa denne Kant af Godset. Skod
derne er nu sat for Døre og Vinduer, og Vedbendrankerne 
vokser omkring Mur og Tag.

Paa Stedet her omkring skal i fordums Tid have ligget 
en Bondeby, som hed Birkenæs ; nu er det alene Skovrider
gaarden, der har Navnet. Paa Birkenæs var der i Møller
nes Tid en Skovrider Møller og derefter i mange Aar Lund 
Thomsen, og efter ham kom den sidste Skovrider, Krarup, 
og da han rejste i 1926, stængedes Døre og Vinduer.

Udfor det nys nævnte Led ved Vejen, der fører til 
Birkenæs, laa i Møllernes Tid et gammelt Hus og dæk
kede sig under store Træer fra Skoven. Her boede Klein
smed og Blikkenslager Hans Christensen. Huset var saa 
bitte og undseelig at se til udefra, at man kunde komme 
til at spekulere over, om der var mere end et Rum i det 
hele Hus. Der var dog to Stuer, Køkken og Brændsels
rum, men saa maatte den ene Stue ogsaa tillige gøre det 
ud for Værksted. Foran Indgangen laa et Par store Sten, 
der dannede Trappe. I forreste Stue sad Mester Hans, hol
dende sit Loddebly over Ilden fra Oliepraasen og repare
rede Kedler og Kasseroller. I de sidste Aar fik Hans Chri-
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stensen en stor Tilvækst til sin Forretning, og det kom sig 
af, at Mejerierne var i Opkomst, og det gav meget Arbejde 
med Spande og Sigter.

Efter a t Hans Christensen havde forladt Huset, stod 
det ubeboet en Tid. Regn og Blæst piskede de skrøbelige 
Lervægge, saa der hist og her drattede et Stykke Mur
værk ud. En skønne Dag kom en Mand og jog en Staver 
gennem Murværket, og det hele Hus ramlede sammen. Det 
hele laa derefter i lang Tid hen i Ruiner, indtil Murbrok
kerne blev fjernet. Nu staar kun et Par Træer og Buske 
tilbage.

Det sidste Hus i Knappensøle var lidt nettere end de 
andre, og det var tækket med Spaantag. Her boede ogsaa 
den fineste Haandværker, Malermester Petersen; »Kunst
maleren«, blev han somme Tider kaldt, han malede Moti
ver af Huse samt Portrætter af gamle Folk. Men Maler 
Petersen var nok ellers en alsidig Mand, han var baade 
Tækkemand og Billemand.

Med Malerens Hus slutter Husrækken i Knappensøle, 
og vi naar

Rangle Mølle.
Denne Plads var den største og anseeligste af samt

lige Kongens Møller. Til Avlsgaarden hørte nærved 200 
Tdr. Land, men en stor Del var Stubbe, Krat og uopdyr
ket Areal; her var paa et vist Tidspunkt flere Virksom
heder samlede. Der var Mølleri, Farveri, Stamperi, Bageri 
en lille Købmandshandel og Brevsamlingssted.

Efter Rangle Mølle hævdede Øresø Mølle sig i An
seelse, og det kom sig af det re t store Landbrug, der 
ogsaa hørte til denne Mølle. Møllerne i Rangle og Øresø 
Møller var da heller ikke Dus med Kunderne, hvilket var 
Tilfældet med Brugerne af de andre Møller, som regnede 
sig lige med den jævne Bondebefolkning.

Rangle Mølle laa et Stykke tilbagetrukket fra alfar 
Vej, dybt nede ved Søen og Aaløbet, tæ t ind under Sko-

F ra  Holbæk A m t 7
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Rangle Mølle. En Del a f Bygningerne er nu nedbrudt og Søen 
tildels udtørret.

ven. Ved begge Sider af den smalle Indkørselsvej var der 
hegnet med gamle mosgroede Stengærder, og bag disse 
var igen Hegnsplantning.

Rangle Mølle ejedes en Tid af en Mand, som hed 
Splittoft. Familien Splittoft synes at have spillet en stor 
Rolle i Mølleegnen i Aarene omkring Midten af det 19. 
Aarhundrede, da ogsaa en Tid Tyske Mølle og Øresø Mølle 
ejedes af Splittoft’erne. I Splittofts Tid var der ikke saa 
stort Jordtilliggende til Rangle Mølle, som der senere kom, 
da den kom ind under Baroniet Adelersborg. Splittoft byg
gede den anseelige Hovedbygning, som ligger der endnu, 
og ligeledes byggede han Bageri og Farveri, som han ud
lejede til fremmede.

Farveriet blev drevet fra 1860 til 1892 af en Farver 
Larsen. Farver Larsens Datter, den 80-aarige Enkefru Her
løv, der nu bor i Jyderup, er en meget interesseret Person 
at faa en Samtale med om Vandmøllernes Storhedstid. Med.



KONGENS MØLLER 103

Møller Splittoft, Rangle Mølle.

Begejstring taler Fru Her
løv om de svundne, lykke
lige Barndomsaar og om de 
mange Virksomheder, som 
la a her nede i Dalen ved 
Sø og Mølleaa, næsten helt 
skjult af Skov og høje Bak
ker; hun husker, hvorledes 
Bøndervognene stod pak
ket Side om Side paa den 
store Gaardsplads, venten
de paa, at det blev deres 
Tur til at faa deres Korn 
malet.

Det var ad en lang og 
stejl Bakke, Vejen førte fra 
Møllen op til de andre Veje, 
der førte ud til Omverde
nen. Ved Bakkens Fod 
havde Dyrebeskyttelsesfor
eningen opslaaet et Skilt, hvorpaa der stod: Skaan He
stene! Dette Skilt hang der langt ind i Bilernes Tid.

Da det til Tider kunde knibe med tilstrækkeligt Vand 
til Møllens Drift, omgikkes Splittoft med Tanker om at 
opføre en Vindmølle paa Toppen af Bakken, men da han 
kort efter afgik ved Døden, blev Foretagendet aldrig 
realiseret.

I det Stykke Skov, der hørte til Møllen, havde Split
toft skabt et helt lille Kunstanlæg. Vandet fra et Par Kil
der paa Hældet af Bakken rislede ned ad Skraaningen og 
lededes hen til smaa opdæmmede Søer, I Splittofts Tid 
var der en stor Møllesø, der strakte sig langt ind i Sko
ven, og om Foraaret blev et Par Robaade sat i Søen og 
flittigt benyttet Sommeren igennem.

I Søen var der stor Bestand af Vildænder, og disse 
blev der fredet saa meget om, at de blev saa fortrolige
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med det nære Naboskab til Møllen, a t de gik i Land og 
deltog i Maaltidet, naar Gaardens Fjerkræ blev fodret. 
Møllesøen er nu skrumpet ind, og en stor Del er tilgroet 
med Tuer af Stargræs.

Efter Splittofts Død drev Enken Mølle og Landbrug 
videre med en Søn som Leder af Bedriften. Der har nok 
været noget herskabeligt over Familien Splittofts Hus
førelse. Fru Herløv fortæller: Vi Børn stod ofte ved Hus
gavlen og spejdede nysgerrigt, naar Madam Splittofts fine 
Køretøj med »rigtig« Kusk paa Bukken kørte op igennem 
Alléen, sligt var jo ikke almindeligt ud over Herskabskøre
tøjerne fra de rigtige Herregaarde.

Omkring Aaret 18884 solgtes Rangle Mølle til Lens
baronen paa Dragsholm, og der blev derefter lagt en Del 
Agerbrugsjord ind til Møllegaarden.

Da Baronen var bleven Ejer af Rangle Mølle, blev 
Møllen og Avlsgaarden udlejet til Forpagter Mikkelsen, 
der drev Virksomheden i 21 Aar. Ogsaa i Mikkelsens Tid 
vedblev der at være stor Søgning til Rangle Mølle.

Farver Larsen drev Farveri og Stamperi i Rangle 
Mølle i 32 Aar fra omkring 1860 til omkring 1892. Lar
sen var en dygtig Mand i sit Fag. I sine unge Dage drog 
han paa Valsen Syd paa, og under sine Ophold i store 
tyske Farverier lærte han Sammensætningen af de rig
tige Farver, og hans Erfaringer frugtbargjorde han, da 
han begyndte eget Farveri ved Rangle Mølle. Mange havde, 
naar de kom til Mølle, et Stykke Lærred eller Vadmelstøj 
med, som de skulde have farvet, stampet og presset. Men 
desuden havde Farveren flere Samlesteder i vid Omkreds 
i Landsbyerne, hvortil Beboerne kunde aflevere deres Tøj, 
og Larsen kørte saa ud med sit lille Køretøj og afhentede 
Varerne.

Før Jernbanen blev anlagt i 1875, foretog Farver Lar
sen op mod Jul Aarets længste Rejse, de tre Mil til den 
nærmeste Købstad, Kalundborg, for at gøre Indkøb til Høj
tiden, og til denne Tur havde Larsen en større Kommis-
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sionsforretning. Beboerne i Omegnen kom længe før Jul 
og afleverede en Seddel til Larsen, hvorpaa de havde krad
set en Mængde Ting op, som saa Larsen skulde have med 
hjem. Det har nok været en anstrengende Dag den By
tur, hvor har der været mange Ting, disse Udmarkens 
Beboere har haft Brug for op til Højtiden, nu der ende
lig skulde Bud til Købstaden. Medens Hestene var opstal- 
det i Gæstgivergaarden, har Larsen travet Byen igennem 
for at faa besørget sine mange Ærinder.

Hos Farver Larsen var der ogsaa i nogle Aar en Slags 
Brevsamlingssted. Det var i Diligencens Tid, og disse Post
vogne havde som oftest Holdeplads i Kroerne, der laa langs 
Hovedvejene. Diligencen, der kørte mellem Holbæk og Ka
lundborg, holdt og udskiftede Post i Faurbo Kro (den 
Kro, som senere blev flyttet og blev til Snertinge K ro), og 
herfra vandrede saa Landposten med Knortekæp i Haand 
og Taske paa Nakken helt ned til Kongens Møller med 
Post til de forskellige Afleveringssteder.

Hos Farver Larsen afleveredes Posten til Knappensøle 
og Hallebyore. De gode Sølebeboere hentede selv deres 
Post eller tog Bud med for hverandre. Stor Brevpost har 
der næppe været, og har der været en enkelt Avis, har 
denne nok cirkuleret hele Husrækken igennem til alle Be
boerne, selv om den derved blev et Par Dage gammel. 
Posten til Hallebyore blev hentet af Købmand Zimsen, 
som i mange Aar havde en lille Høkerforretning i Halle
byore paa samme Sted, hvor den nye Købmandsforretning 
senere blev opført. Om Zimsen skulde have fulgt den slagne 
Landevej til Rangle Mølle for a t hente Post, havde han 
nok betakket sig, det vilde være blevet et langt Stykke 
Vej helt om ad Strids Mølle, men gamle Zimsen stak Gen
vej gennem Skoven, her gik en Sti over Bakke og Dal og 
igennem Stub og Krat. Over Sumpe og Grøfter var der 
lagt nogle store Sten eller en Planke, som man kunde ba
lancere over. Zimsen har faaet afleveret og modtaget Bre
vene fra og til Beboerne paa den anden Side Skoven, og
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han kunde begive sig paa Hjemturen. Det har vel højst 
været et Par Gange om Ugen, en saadan Post er blevet 
afhentet. Zimsen lagde Brevene i en hile Kasse, der stod 
paa Disken, saa var de kommen saa langt. Det har sikkert 
været noget, som har passet den gamle, vennesæle Høker 
at have saadan et lille Parti Breve liggende, saa han, naar 
rette Vedkommende indfandt sig, kunde overrække sin 
Kunde et kærkomment Brev. Varede det for længe, før et 
Brev blev afhentet, kunde det jo saa blive sendt over i 
Skolen, saa var der jo altid et Barn, der kunde bringe det 
videre. Denne Postbesørgelse lyder jo i dette Aar 1942 
som hørende til en meget fjern Tid, og dog er det ikke 
længere siden, end at den samme Person, som erindrer 
slig en Postbesørgelse, nu oplever Bilernes, Lyntogenes og 
Flyvepostens forrygende Tempo, og at en Mand i Landets 
fjerneste Krog kan sidde hjemme i sin Stue og aflevere 
et Brev til Posten og med Minutters Nøjagtighed vide, 
hvornaar Modtageren har det i Hænde.

Fru Herløv fortæller ligeledes, at hun sammen med 
et Par andre Pigebørn tog med Diligencen til Ruds Vedby 
for at lære Haandarbejde.

Lensbaron Zytphen Adeler kom i Farver Larsens Tid 
jævnligt til Rangle Mølle, og med stor Interesse fulgte han 
den Proces, som de indleverede Klædevarer gennemgik i 
Farveriet og Stamperiet. Men den egentlige Grund til 
Baronens Besøg var, at han var Formand for Jyderup- 
Holmstrup Sygekasse, og Larsen var Næstformand.

Den foretagsomme Adelsmand var paa Færde alle 
Vegne, hvor han kunde gavne sit Gods og de Mennesker, 
der var knyttet hertil. Da Baronen havde udstrakte Besid
delser i Holmstrup Sogn, indsaa han, hvilket Gode det 
vilde være for disse Folk, om de i Sygdomstilfælde havde 
nogen Hjælp at støtte sig til, og han tog da Initiativet til 
Oprettelse af en Sygekasse for Sognet. Men da Jyderup 
og Holmstrup Sogne den Gang var een Kommune, kom 
Sygekassen ogsaa til at omfatte Jyderup Sogn. Den 1.
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Bestyrelsen for Jyderup-H olm strup Sygekasse om kring ved Aar- 
hundredskiftet; staaende fra  venstre: Gdr. Niels Petersen, Jyderup. 
Hmd. H ans H enrik Petersen, K atrinebjerg, Hmd. Ole Jacobsen, 
Degnehusene, Husm and F rederik Hunnicke, Bro Mølle, Sadelm a
ger Langhoff, Holmstrup, Hmd. Carl Svendsen, Holmstrup, Land
postbud Ole P. Kaspersen, Høed, Hmd. Chr. Madsen, Englevaad, 
Vejmand Anders Jensen, Brokøb, Skovarbejder Chr. Andersen, 
H olm strup, Hmd. H ans Jensen, Tornved. — Siddende fra  venstre: 
Købmand og B rygger Carl Hooge, Jyderup, L æ rer Jespersen, Holm
strup, Lensbaron Zypthen Adeler Adelersborg, Dragsholm, F arver 
Larsen, Rangle Mølle, G rundlæggeren af Jyderup Savværk 1888 

N. E. Lang.

Maj 1870 oprettes Jyderup-Holmstrup Sygekasse, og Lens
baronen paatog sig selv Stillingen som Formand. Den har 
nok været et af Baronens Hjertebørn, den Sygekasse. I 
26 Aar vedblev han at være Formand, og ikke nogen helt 
almindelig Formand. Naar han sad i en Smaaborgers Hjem 
i Jyderup og protokollerede og kontrollerede Sygekasse
bøger, og der saa var nogle Medlemmer, der var kommen 
lidt langt tilbage med Betalingen, krydsede han Bøgerne 
af, og fra Baronens Tegnebog gled der saa et Par Tikroner 
over til Dækning af de afkrydsede Restancer, og Kassen 
stemte.
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Lensbaronen har dog ønsket, a t Sygekassen havde en 
Næstformand, der kunde tage sig af de daglige Forretnin
ger, og saa blev Farver Larsen valgt hertil.

Jyderup og Holmstrup Sogne blev i Aaret 1909 ud
skilt til to selvstændige Kommuner, men de to Sogne har 
vedblivende fælles Sygekasse.

Farver Larsen havde en Tid sin Brodersøn, P. Lar
sen fra Langeland, i Lære. Denne Lærling rejste senere 
til Kristiania, hvor han startede egen Forretning. Endnu 
60 Aar efter hænder det, a t Farver Larsen fra Oslo kom
mer til Jyderup og sammen med sin Kusine, Fru Herløv, 
tager en Tur ned til Rangle Mølle for at se de gamle Ste
der, hvor dog nu alt er saa forandret.

Farver Larsen afstod sin Forretning omkring 1892 til 
Farver Jørgensen, men denne Mand var der dog kun her 
i 6—8 Aar. Virksomheden var paa retur; nogle af de faste 
Kunder faldt fra ved Larsens Afrejse, men det afgørende 
var dog nok, at den gammeldags Form for Fremstilling af 
Klædevarer var ved a t udgaa.

I Rangle Mølle var der i en Del Aar en Bager Niel
sen; efter ham kom den sidste Mand, der drev Bageriet, 
Bagermester Carl Slott. Han var her fra 1905 til 1919, 
hvorefter Bageriet nedlagdes. Bygningerne, hvori der blev 
drevet Farveri og Bageri, samt Beboelseshusene er alle
sammen nedrevet.

Efter Forpagter Mikkelsens Tid blev Mølle og Avls- 
gaard drevet af Forpagter Sørensen, og efter ham kom 
den sidste bosiddende Forpagter, Bojesen, som rejste i 
1927. Mølleriet havde det i flere Aar været smaat med, 
og efter at den sidste Forpagter var rejst, gik det næsten 
helt i Staa. Da Bojesen var rejst, kom Hovedbygningen 
til at staa tom. Avlsbygningerne og en Del af Jorden blev 
lejet af Grosserer Odewahn, Regstruplund. E t Par Gange 
har Hovedbygningerne været lejet ud til Pensionat, men 
for Tiden beboes de af Odewahns Forvalter.

Men det gamle Møllehus med det frønnede Vandhjul
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hængende dybt i Vandgraven og med det fastklæbede Mel
støv i Krogene, staar der endnu og minder om en fordums 
Glansperiode.

Fra Rangle Mølle gaar Turen tilbage forbi Regstrup 
Huse og videre til

Tyske Mølle.
Denne Mølle ligger i Agnsø Sogn. Det var egentlig 

kun denne Mølle, der oprindelig hed Kongens Mølle, men 
senere blev Kongens Møller fælles Benævnelse for alle de 
fem Vandmøller, der laa samlet her nede bag Skarridsø 
vd Aaløbene langs Engdragene, omgivet af store Skove 
paa alle Sider. Det berettes, at
Kongerne engang lod male 
Brødkorn til Soldaterne paaTy- 
skeMølle. Møllen hørte dengang 
til Agnsøgaard, der var kgl.
Jagtgaard til 1677. I en gam
mel Vindfløj, der har siddet paa 
Møllebygningen, var anbragt en 
kgl. Krone med Aarstallet 1664, 
saa det var ikke saa mærkeligt, 
a t Møllen har faaet Navnet 
Kongens Mølle. Den skal senere 
en Tid have tilhørt en Tysker, 
og derved fik den sit nuværende 
Navn. Af senere Ejere var der 
en Madam Olsen og Familien 
Splittoft. I Juni 1877 købtes 
Møllen af Etatsraad, Dr. Lem- 
vigh, Algistrup, der igen solgte 
den til Lensgreven paa Lerchen
borg 1906. Det var denne Ejer, 
der nedlagde Møllen og anlagde 
Fiskedamme og en Anstalt for
kunstig Udklækning af Ørred ^^KaiundboSMuseum).
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red og Aal. Disse Fiskedamme findes endnu. I 1911 solg
tes Møllen, som altsaa ingen Mølle var mere, til Baron 
Lotzbeck, Astrup, og Jordarealerne lagdes ind under denne 
Herregaard.

Tyske Mølle lignede Øresø Mølle deri, at der heller 
ikke her var Bageri eller anden Virksomhed end Land
brug knyttet hertil.

Møllen fik sin Drivkraft fra Skarridsø, hvorfra Van
det igennem en bred Grøft blev ledet igennem Skoven. 
Ved Tyske Mølle var der naturligvis ogsaa Opdæmning af 
Vandet, men ikke nogen egentlig Sø, det indskrænkede sig 
til en Mølledam; selve Skarridsø var den store Beholder, 
hvorfra den hentede sin Kraft. I Grøften oppe i Skoven 
var der et Stemmeværk, hvor Vandstanden reguleredes. 
Naar Vandet i Skarridsø steg for højt, gik det ind paa 
de lavtliggende tilgrænsede Arealer omkring Søen, og man 
gav saa Folkene i Tyske Mølle Skylden. Det er nede i 
Møllerne, man dæmmer Vandet for højt, hed det.

De to sidste Mølleforpagtere var Jens Larsen og Chr. 
Mortensen. Disse to Mænd var der dog en Overgang sam
tidig, idet Jens Larsen havde Møllen og Chr. Mortensen 
Avlsgaarden.

Det var i disse Aar et gæstfrit Sted for Landmæn
dene at komme til Mølle. Var der Møllegæster ved Spise
tiderne, blev disse budt til Bords med. Kaffekanden i 
Møllerens Køkken var sjælden kold fra Morgen til langt 
ud paa Aftenen. Tobakstønden og Brændevinsflasken stod 
altid velforsynet paa Bordet, og Bønderne fik sig mangen 
Gang nogle stramme Kaffepunse indenfor Vesten.

Chr. Mortensen blev den sidste Møller i Tyske Mølle. 
I mere end 50 Aar fik dette Ægtepar deres Virke her 
ved Mølleegnen, og de fortjener en nærmere Omtale.

I deres unge Dage kom Chr. Mortensen og hans til
kommende Hustru begge til a t tjene hos Etatsraad, Dr. 
Lemvigh, Algistrup. Chr. Mortensen var dengang en Tur 
i København og lærte at køre med Firspand, og kom der-
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■efter tilbage til Algistrup og blev Kusk for Etatsraaden. 
Det var før Nordvestbanen var anlagt, og Mortensen kørte 
somme Tider for Herskabet med fire Heste for til Ros
kilde Banegaard.

Den 5. Maj 1876 fejrede Kusken og Stuepigen paa 
Algistrup deres Bryllup, og derefter overtog de Stillingen 
som Skovfogedfolk i Regstrup Skov ved Skarridsø, som 
hørte til Algistrup. 12 Aar efter blev Forpagtningen af 
Tyske Møllegaard ledig, og da Regstrup Skoven og Mølle- 
gaardens Arealer grænsede op til hinanden, fik Chr. Mor
tensen Gaarden i Forpagtning, tilligemed at han vedblev 
at være Skovfoged. Mortensen flyttede saa fra Skovfoged
stedet ned paa Møllen. Til Tyske Mølle hørte ca. 100 Tdr. 
Land, Ager, Eng, Stub og Krat. Da Møller Jens Larsen 
nogle Aar efter fratraadte Forpagtningen af Møllen, fik 
Chr. Mortensen ogsaa denne overdraget, og nu var Skov
fogeden, Gaardforpagteren og Mølleren altsaa een og 
samme Person.

Da Lensgreven havde købt Møllen i 1906, blev Møllen 
og Avlsgaarden nedlagt, men Stuehuset, hvor Mølleren 
boede, samt Møllestalden staar endnu, og saa sidder der 
nogle Kampesten og Cementblokke ved Vandgraven og 
vidner om, hvor de store Vandhjul havde deres Gang. Da 
Etatsraaden havde solgt Møllen, rejste Mortensen tilbage 
til Regstrup Skovfogedbolig.

Chr. Mortensen og Hustru blev kendt af mange Men
nesker. Det var ikke alene som Skovfoged og Møllerfolk, 
de blev kendt i vide Kredse, men da Ægteparret flyttede 
tilbage til Skovfogedstedet, fik de af Landsdelens Øvrig
hed, Borgmester, Byfoged og Herredsfoged i Kalundborg, 
Tilladelse til at drive Traktørsted for Skovgæster, og dette 
Sted blev meget populært. Chr. Mortensen var en sær
præget Vært, der ikke gjorde Forskel paa høj og lav.

Da jeg (Forfatteren af denne Beskrivelse) gentagne 
Gange var paa Udflugt til Skovfogedstedet, skal her for
tælles om en saadan Tur. Det var før Bilernes Tid; der
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boede dengang som nu mange Gæster om Sommeren paa 
Hotel Skarridsø i Jyderup, og disse lejede ofte Staldfor- 
pa'gteren til at køre sig en Tur omkring Skarridsø, og paa 
saadanne Køreture var jeg sommetider Kusk. En Dag 
kørte jeg en Tur for en Grossererfamilie fra København, 
bestaaende af Herren, Fruen, Datter og Søn. Ved slig en 
Tur var det ønskeligt, a t Kusken var godt stedkendt. De 
gode Københavnere vilde gerne have Forklaring om alt, 
som vi passerede forbi, om Møller, Herregaarde, Landsbyer 
og Kirker. Da vi havde kørt en god Stund og var naaet 
om ved Mølleengen, spurgte Grossereren, om der ikke 
fandtes noget Gæstgiveri paa denne Kant, og fik saa Be
sked om Traktørstedet i Skoven. Da vi naaede ud for 
Leddet ved Tyske Mølle, svingede vi ind i Skoven og kørte 
op til Skovfogedens. Vognen humplede over store Sten og 
dybe Hjulspor, og ved begge Sider af den smalle Vej stod 
Ungskov af Bøge, hvis Grene hang lavt ud over Vejen og 
daskede os i Ansigtet, saa vi maatte holde godt fast paa 
Hovedtøjet for ikke at faa det strøget af.

Efter at have kørt et Stykke Vej igennem den halv
mørke dunkle Skov, saa vi en Lysning forude,, og her laa 
Skovfogedstedet, hvor tørstige Sjæle kunde faa læsket 
Ganen, Hvis Københavnerne havde dannet sig en Formod
ning om den gode Skovfogeds Udseende og tænkt sig at 
komme til at staa overfor en professionel Forstmand, iført 
dobbeltradet Spændetrøje, Knæbenklæder, lange Støvler 
og grøn Hat med Fjer i Nakken og med Jagtgevær slængt 
over Skulderen, saa har de maattet tænke om igen, og hvis 
de havde ventet, at unge smukke Restaurationspiger skulde 
komme dem i Møde og forhøre, hvad Selskabet ønskede, 
har denne Opfattelse heller ikke slaaet til.

Da vi naaede ind paa Pladsen, stod Christian Skov
foged stor og bred i Gaarden i sit Vadmelstøj med blank- 
pudsede Træsko paa Fødderne; han havde den ene Haand 
i Ærmegabet, og med den anden Haand havde han et fast 
Greb om Hovedet paa en stor Træpibe. Skovfogeden mod-
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E n  D ag da en omvandrende F otograf kom  til Møllen, m aatte  hele 
H usstanden ud og s taa  re t foran Fotografikassen. F ra  venstre s ta a r  
Personerne: Rasm us Tækkem and fra  H agendrup, Møllersvend F e r
dinand Jacobsen og H ustru, T jenestepigerne A nna og M ane, den 
unge Mand med Hunden er Møllerens ældste Søn, yderst Møller Chr. 
M ortensen og H ustru, liggende foran: H usm and H. P. Niielsen og 
Møllerens 3 yngste Børn, og yderst Tjenestedrengen, R ytteren  i B ag
grunden er T jenestekarlen Niels Madsen. Bag R ytteren  ses S tensæ t
ningen, bag hvilket V andgraven ligger. P aa  det lille Spir, der ses 
paa  Gavlspidsen skraas op til venstre for R ytteren, sad den kgl. 
Krone med A arsta l 1664. Alle Bygningerne, der ses paa Billedet, er 

forlæ ngst nedrevet.

tog Gæsterne med sit brede: Go Daw, go Daw, og med 
et Par Fingre løftede han Hatten et Par Tommer fra Ho
vedet. Grossereren hilste igen og spurgte, om det kunde 
lade sig gøre at faa en lille Forfriskning; vi havde kørt 
et langt Stykke Vej og trængte til en Hjertestyrkning. 
Jo, jo, det kunde da nok lade sig gøre, sagde Christian 
og fjernede sig hen imod sin Provianteringskælder. Ved 
Foden af den stejle Bakke, som brat skraanede ned mod 
Skovfogedhuset, havde Mortensen gravet og afstivet en 
Hule ind i Bakken, og her inde opbevaredes Beværtningens 
Lager af 01 og Sodavand, altid passende afkølet.

Københavner damerne vilde nu helst have, at der
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skulde serveres Kaffe, om det kunde lade sig gøre. Kaffe, 
Kaffe, sagde Christian, je ka dat lave Kaffe, næh, Soda
vand kan I faa. De fremmede lod sig ikke afvise, men 
holdt paa Kaffen. Ja, ja, sagde Christian Mortensen, ska 
det være Kaffe, saa maa I snakke med Fruentemmeme om 
det, og pegede hen imod Køkkendøren. Med Fruentim
merne mente Skovfogeden sin Hustru og sin Datter, Ka
ren. Damerne entrede nu de to store ru Graasten, der dan
nede Trappe ind til Køkkenet, hvor Mortensens Hustru 
residerede. Det hvidskurede Murstensgulv vidnede om flit
tig Brug af Gulvskruppen. Efter en kort Parlamenteren 
vendte Damerne tilbage og meddelte, at Vandet var i Kog, 
og at Kaffen snart vilde være færdig, og kort efter trængte 
der da ogsaa en liflig Duft ud fra Køkkenets øverste Halv
dør. Skovfogedens Datter kom ud og forespurgte, hvor 
mange der skulde dækkes til. Fire, sagde Skovfogeden. 
Nej, otte, sagde Grossereren, skal der dækkes Kaffe til. 
Je ka da ikke se mere end fire, sagde Chr. Mortensen, 
men kanske Københavnerne gælder for to hver, naar de 
skal til Bords. Nej, ser De, min gode Skovfoged, sagde 
Grossereren, vi er selv fire og saa vor Kusk, og saa tænkte 
vi os, at De og Deres Frue og Frøken Datter vilde holde 
os med Selskab og drikke Kaffe sammen med os. Og saa- 
ledes blev det.

Kaffebordet blev dækket ved Foden af Bjærget i 
Skyggen af de grønne Bøgetræer ved Hjørnet af Skov
fogedhuset. Bordet bestod af nogle Brædder, som var 
fasttømret til nogle nedrammede Pæle, som gjorde det ud 
for Bordben; selv Bænkene var nedrammet og fastnaglet 
Inventar. En grov, men duftende ren Dug blev bredt over 
den ru Bordplade, og saa blev der dækket op med det fi
neste Kaffestel, som kun kom frem ved højtidelige Lejlig
heder. De luftige Flødeskumskager, som Bymennesker har 
saa let Adgang til, kunde jo ikke haves paa Lager her 
langt ude i Skoven, men som Erstatning herfor serveredes 
der Brød til Kaffen af Fru Mortensens eget Bagværk, og
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P a rti fra Tyske Mølle. H uset s ta a r  endnu, men selve Møllen og- 
Avlsbygningerne er revet ned.

dette var da ogsaa saa dejligt velsmagende, at det op- 
naaede rosende Omtale af Københavner damer ne.

Det blev et livligt Selskab, der her nød Kaffen i det 
fri. Grossereren var Mand for straks at kunne slaa den 
rigtige Tone an og satte Humøret i Vejret og serverede 
de sidste Vittigheder fra Hovedstaden, og Chr. Mortensen 
gav heller ikke Københavnerne noget efter, hvor det 
drejede sig om en god Historie, som kunde faa Latteren 
frem. Ikke for intet havde han i mange Aar været Vært 
for de lune Bønder, der bænkede sig i den gamle Møllestue, 
hvor der blev bragt saa mange gode Krøniker til Huse.

Det var et vellykket Selskab, der her var bænket om
kring Kaffebordet i den grønne Skov, ægte Typer af Be
folkningen fra Hovedstad og Bondeland. Efter den for
nøjelige Kaffepause og efter en hjertelig Afsked steg de 
fremmede atter til Vogns og begav sig paa Hjemturen. 
Ved Ankomsten til Jyderup stod andre af Hotellets Gæ
ster paa Trappen og tog imod og forhørte om Udflugten, 
og saa fik de en lang Redegørelse for Turens Forløb. I  
overstrømmende Vendinger fortalte Damerne om Besøget
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i Skovfogedboligen og om de prægtige gamle Skovfolk, 
der boede dybt inde i Skoven, fjernt fra Omverdenen.

Om Sommeren var det for mange Jyderup’er et yndet 
Udflugtssted a t tage en Cykletur eller Spadseretur til 
Traktørstedet i Regstrupskoven. Det hændte ogsaa, at 
Ungdommen tog Turen ad Søvejen, idet de lejede Fartøj 
hos Fisker Langemark, og de tog da Skarridsø i hele dens 
Længde og lagde til ved Chr. Mortensens Baadehavn inde 
mellem Sivene. Efter Landgangen vandrede de søfarende 
op igennem Skoven, indtil de stod paa Toppen af den store 
Bakke for herfra a t storme ned ad den stejle Skrænt og 
saa dumpe lige ned mod Skovfogedstedet. De lejrede sig 
paa Skrænten af Bakken, hvor de nød den kølige Genstand, 
der blev dem serveret inde fra Mortensens Lagerhule inde 
i Bakken. I 1920 solgtes Regstrupskoven til Grosserer 
Odewahn, og Mortensen fortsatte som Skovfoged i dennes 
Tjeneste. Den 5. Maj 1926, en herlig Foraarsdag, da Bøgen 
nys var udsprungen, var der livligt Røre i den gamle Skov
fogedbolig. Køretøjer med festklædte Mennesker svingede 
ind paa Gaardspladsen. Telegrafstationen i Jyderup havde 
travlt, og Gartnerne maatte gentagne Gange af Sted med 
Blomsterdekorationer. Det var det gamle Ægtepar, der 
fejrede deres Guldbryllup, og de fik paa Højtidsdagen en 
Mængde Beviser paa, at de igennem de 50 Aar, de havde 
virket som Møllerfolk og som Traktør- og Skovfogedfolk, 
havde vundet sig talrige Venner, og at disse ikke havde 
glemt dem paa deres gamle Dage.

Den 23. Februar 1928 afgik Fru Mortensen ved Dø
den, og et Par Aar efter, den 14. August 1930, døde Chr. 
Mortensen.

Ved dette Ægtepars Død forsvandt det sidste Møller
par, der havde drevet Tyske Mølle. Ja, det kan vel siges, 
a t det var det sidste Par af fordums Tids særprægede 
Værtsfolk fra de gamle Møllestuer i samtlige Kongens 
Møller i Skovegnen ved Skarridsø.

Ved Ægteparrets Bortgang synes det ogsaa, som om
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Skovfogedhuset havde udtjent. Det blev aldrig beboet 
mere. Det blev i flere Aar benyttet som Oplagsrum for 
Brænde og Skoveffekter, men det forfaldt stadigt mere 
og mere. En Mur faldt ud, og Taget blev utæt. Nælder, 
Bregner og alskens Ukrudt florerede omkring Hus og 
Have.

I alle de Aar, Etatsraaden ejede Skoven, var den ene 
Stue i Skovfogedhuset, den længst mod Øst, forbeholdt 
ham, og her sad Etatsraaden og konfererede med Skov
fogeden, naar han var ude at besigtige sine Ejendomme, 
og dette Lokale blev da ogsaa altid, saalænge Huset stod, 
kaldt Etatsraadens Stue.

Fra Tyske Mølle gaar Turen til den sidste af Møllerne : 

Gryde Mølle.
Om det her har været nævnt, at de fem Møller saa 

nogenlunde har delt Oplandet ligeligt imellem sig i mile
vid Omkreds, saa er det nu alligevel ikke helt rigtigt, i 
hvert Fald var det en meget lille Broderpart, der var ble
vet tildelt Gryde Mølle. Denne Mølle laa skubbet for langt 
tilbage ind mod Vandløbet mod Øresø Mølle. Netop her
omkring fremkommer det besynderligste Sognegrænsevir- 
var, for a t hvert Sogn kunde faa sin Mølle. Det er om
hyggeligt undgaaet, a t et enkelt Sogn fik to priviligerede 
Møller indenfor sine Grænser. Gryde Mølle, der i Følge 
sin Beliggenhed nærmest skulde høre til Agnsø Sogn, 
hører til Bjærgsted Sogn, og Tyske Mølle, der laa mest 
bekvemt for Bjærgsted, hører til Agnsø Sogn. Naar Land
mændene fra Bjærgstedkanten naaede op paa Bakken ved 
Hjørnet af Astrup Skov, hvor Vejen deler sig, og hvor den 
ene gaar til Tyske og den anden til Gryde Mølle, var det 
lille Stykke Vej, som det var længere til Gryde Mølle, nok 
til, at de næsten allesammen svingede ned til Tyske Mølle.

Gryde Mølle nævnes i Kong Valdemars Jordebog, og 
den skal være den eneste af Møllerne, der findes aftegnet 
paa det gamle Kort i Jordebogen. E t Sagn fortæller, at

Fra Holbæk A m t 8
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denne Mølle skal være bygget for nogle Penge, der fand
tes i en Gryde, som var nedgravet ved den nærliggende 
Grydehøj.

Gryde Mølle maa i en fjern Tid have hørt ind under 
Skarridsholm, for den 5. Juli 1408 tilskøder Fru Ædele 
Jacobsdatter, Dronning Margrethe, Skarridsholm foruden 
en Del andet Gods paa Egnen og derunder Gryde Mølle. 
I 1551 nævnes Gryde Mølle som hørende til Kalundborg 
Slots Len. I 3 Slægtled hørte Gryde Mølle til Slægten Møl
ler, indtil den i 1874 solgtes til Etatsraad Lemvigh, Algi
strup, for 21.000 Rigsdaler, og nu følger denne Mølle sam
men med Tyske Mølle, da begge Møller solgtes til Lerchen
borg i 190B. I 1917 købtes Møllen af Chr. d. 9.’s Livlæge, 
Professor Schou, der dengang havde trukket sig tilbage 
fra Lægegerningen og bosat sig paa Astrup. Da Vindmøl
lerne begyndte at konkurrere stærkt med Vandmøllerne, 
gik det haardt ud over Gryde Mølle, der laa længst tilbage
trukken, og en af de nævnte Ejere, Møller, oprettede saa 
et Bageri i Tilknytning til Møllen. I Etatsraad Lemvighs 
Tid blev Gryde Mølle i flere Aar drevet af Christian Slott, 
og for denne blev Bageriet Hovederhvervet, da der paa 
dette Felt ikke var nogen Konkurrence fra de to Nabo- 
møller, Tyske og Øresø Møller. I de smaa Landbohjem 
var det en Regel, at naar man om Efteraaret havde faaet 
tærsket Brødkorn, læssede man en Tønde Rug paa Trille
børen og kørte til Slott i Gryde Mølle, og saa handlede 
man, som om der ikke var Penge i Landet: man byttede 
Rug for Brød, 23 Ottepunds Brød fik man leveret for en 
Tønde Rug, og de blev aftaget efter Behov. Men Penge 
vilde den gode Bager dog alligevel gerne se, og idet han 
rakte Slutsedlen til Kunden, sagde han da ogsaa: Ja, det 
er jo saa en Krone i Byttepenge. Naa, 2 Kroner, ja, det er 
jo Tige 1 Rigsd. i gamle Penge, føjede de ældre gerne til. 
Ogsaa Mel og Gryn kunde Landmændene tilbytte sig med 
Korn, her leveredes to Trediedele af Kornet tilbage i Form 
af Mel eller Gryn, 16 Pund Mel fik Kunderne for 24 Pund 
Korn plus Byttepenge.
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Bager Slott forlod Gryde Mølle omkring Aaret 1900. 
Sønnesønner af den gamle Bagermester fra Gryde Mølle 
er Bagermestrene Slott, Svinninge, og Slott, Akselholm. I 
1906, da Lerchenborg købte Møllen, kom Lensgrevens 
gamle Tjener, Marius Jensen, hertil og drev denne. Til 
Gryde Mølle havde der tid
ligere hørt en Del Land
brug, som dog blev solgt 
fra længe før Møllens Op
hør. Den anselige Stue
bygning fra Avlsgaardens 
Tid er der endnu, og Stue
huset fra Slotts Tid, hvor 
der tillige var Bageovn, 
nedbrændte 1940, men selve 
Møllehuset er forlængst re
vet ned, og kun Kampeste
nene i Vandgraven viser, 
hvor Møllebygningerne laa.

1 1939 skulde det gamle 
Skuespil » E l v e r h ø j «  
indspilles paa Film, og kon
gelige Skuespillere drog ud for at finde Omgivelser, som 
kunde egne sig til Optagelsen. I flere Uger strejfede Kunst
nerne Sjælland rundt paa Jagt efter Stedet, og de var 
nærved at fortvivle, men saa dumpede de ned her ved Eng, 
Aa og Ellekrat nogle Meter fra Gryde Mølle, og her fandt 
de det ideelle Sted, og straks gik de i Gang.

Der blev pludselig Røre nede ved de tvende rislende 
Aaløb. 60 Personer deltog i Optagelsen. Mange Menne
sker valfartede i disse Dage hertil for at iagttage Films
folkene i Arbejdet, og de gode Skuespillere havde Be
svær med at holde Tilskuerne paa Afstand fra Arbejds
pladsen.

En Journalist, som aflagde Besøg, skrev en Artikel, 
der lød som følger:

B ager Chr. Slott, Gryde Mølle 
(til venstre).
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„Hvis det ideelle F ilm svejr vil holde sig, begynder Palladium s 
K am m eraer allerede a t snurre i Morgen. Film en om „Elverhøj“ skal 
optages i Jyderup, nærm ere betegnet i Nærheden af Kongens Møl
ler, hvor Svend M ethling har fundet en aldeles henrivende lille Plet.

D et har vak t nogen Forbavselse, a t  Film en skal optages her 
paa Holbækegnen og ikke, som m ange m aaske vilde have fundet 
m ere naturlig t, paa Stevns, hvorfra Sagnet, som ligger til Grund 
for det populære Folkeskuespil, stam m er. Sagnet fortæ ller som be
kendt om Elverkongen, der regerede paa Stevns, og om Kong Chr. 
IV., som ikke turde gaa over Broen over Tryggevælde Aa til Stevns,
og som til Slut alligevel se jrer over Trolddommen.

Det er i a lt Fald  disse Hovedtræk, som bliver M idtpunktet
for F ilm soptagelserne ved Jyderup. I  Nærheden af Kongens Mølle 
h ar Palladium s Teknikere opført K arens Hus i de skønneste Om
givelser. H uset er ganske v ist bygget i København, men Opførelsen 
er i de sidste Dage ske t ved Jyderup og saa fortræ ffelig  im iteret, 
saa m an skulde tro, det h a r s taae t paa samme Sted i flere A ar- 
hundreder. Hele Sceneriet er m eget m alerisk. D et lille s traa tæ k te  
Hus skim tes lige fra  Vejen mellem de gam le Bøge- og Egetræ er. 
Dige neden for H uset løber „Tryggevælde A a“, Vandløbet mellem 
Øresø og Strids Mølle, og i Baggrunden kranser Skovbrynet og Høje 
en lille Eng. Dér regerer Elverkongen, og ud af Taagesløret — 
hvad Filmen naturligvis kun kan vise — vil Elverpigerne danse.

Vi aflagde i Form iddag et Besøg ved K arens Hus. H aand- 
værkerne anbrag te den sidste Kvist paa Taget, og indenfor a r 
bejdede Malere med det spartanske Bohave. Andre lagde Bro over 
Aaen, og kun Mændene i K itlerne og den langarm ede Mikrofon for
ta l t  om den forestaaende Begivenhed.

Vi vekslede i Travlheden e t P a r  Ord med „Elverhøj“s In s tru k 
tør, Svend M ethling, der sn a rt var her, sn a rt der. En Sten i Aaen 
skulde fjernes og en anden med bedre film isk Ydre sæ ttes i Stedet.

— H vorfor film er Palladium  ikke paa S tevns?
— Jeg  er k la r over, svarer Instruk tø ren  med et Smil, a t  m an 

paa Stevns er rasende over a t være forbigaaet, men nu har jeg i 
over en Maaned re js t rundt for a t finde S tedet til K arens Hus, og 
ingen vil vel bestride, a t  S tedet h a r ved Kongens Mølle er det 
skønneste og rig tigste. Nej, De m aa ikke tage Billede endnu. D et 
v a r v ist ogsaa Dem, som fotograferede under O ptagelserne af 
Stavnsbaandsfilm en, og e t Billede med en Mand i hvid K ittel gik 
igen i alle Landets Blade. Og saa skrev m an: Gud, ved Svend 
M ethling ikke engang, a t  m an ikke b ar K itler i dette Aarhundrede. 
Senere, senere ...

— H vornaar begynder O ptagelserne?
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Mor Karens Hus under Optagelse af „Elverhøj“ ved Aaen ved Gryde 
Mølle. — Den talrige Stab af Skuespillere ses ved H uset og Aaen.

— Hvis V ejret holder sig, begynder vi den Dag i Morgen. En 
Del af Skuespillerne (som vi i G aar nævnte) er allerede ankommen, 
og Resten ventes i Løbet af i Dag eller i Morgen.

— Hvor m eget af Filmen optages her?
— En Del, men de fleste af Scenerne optages i A telier’erne 

ved København, og endelig e t P a r  Billeder fra  Stevns. Men Stedet 
her er som lavet til „Elverhøj“. E t p rag tfu ld t lille S tykke N atur, 
uberørt og middelalderligt. Det har de ikke Magen til paa Stevns.

Svend M ethling svømmer helt over af B egejstring og over
hører Spørgsm aalet om Elverpigerne med de hule Rygge. I  Forbi
farten  snupper vi et P a r  Oplysninger om, a t Optagelserne ved K on
gens Mølle antagelig  vil vare om kring 14 Dage. Foruden en halv 
Snes Skuespillere m edvirker i Film en tillige e t halv t Hundrede S ta 
tister. Svend M ethling h ar væ ret op taget af en lille Enkelthed ved 
Aaen og er nu paa Vej forbi den store Tonefilmsvogn over mod en 
Mose. D et er Motiver til N aturoptagelser i M assevis“.

Med Gryde Mølle afslutter saa Omtalen af Kongens 
Møller, og Vejen herfra, der fører tilbage til Udgangspunk
tet, Øresø Mølle, gaar Vest paa ad den fordums smalle 
Møllevej op forbi S t e n p l a d s e n .  Ved denne Vej laa
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ogsaa nogle Smaahuse, men et Par af disse er dog ned
revet. Her boede ogsaa et Par af den gamle Tids Haand- 
værkere, Snedker August Christensen og Bødker Laurits 
Petersen, »Snedker August« og »Laurits Bødker« var den 
daglige Benævnelse for disse to Mænd.

Stenpladsen.
Naar man passerer Stenpladsen, fristes man til at 

standse et Øjeblik ; denne Plads indeholder en hel Historie 
for sig selv. Der har her i de sidste to Menneskealdre 
ligget en stor Virksomhed, i sin Tid den største i sin Art 
i Holbæk Amt. Pladsens officielle Navn er nu »Agnsø 
Skærvefabrik«, men den benævnes stadig af Egnens Folk 
»Stenpladsen«. Der er jo flere Skærvefabrikker paa Egnen, 
men der er kun een Stenplads. Før Udnyttelsen af de mæg
tige Stenmasser, som efter Geologernes Udsagn i Istiden 
var skruet sammen her, laa det store Areal hen som et 
Slags Overdrev.

Der var et Højdedrag paa over 30 Tdr. Land, som 
havde Navnet Ringholm. Mellem de store Kampesten, som 
laa over Jorden, havde der dannet sig Muldlag, og her var 
nogen Plantevækst groet frem, som Lyngtotter, Slaaen- 
buske og vilde Roser, der stak deres lange, magre Ranker 
i Vejret, men den mest dominerende Plante var dog Ene
bærbuskene. Snoge, Snegle og andet Kryb laa i den var
mende Sommer og solede sig paa de mosgroede Sten, og 
her græssede en stor Faareflok fra Agnsøgaard.

Paa Herregaardene var der, før Mejeribruget slog 
igennem, som oftest flere Hundrede Faar. Ældre Folk paa 
Gaarden husker endnu den sidste Faarehyrde, Schæferen, 
som gamle Johan kaldtes, der med sine to Schæferhunde, 
Kundel og Hektor, vogtede sin Hjord paa Ringholm.

I Aaret 1884 fik Entreprenør Petersen, Holbæk, Kon
cession paa Udnyttelse af de store Stenmasser, og nu blev 
der pludselig et mægtigt Røre paa den øde Plads. Fra Jern
banelinien anlagdes Spor ind over Arealet, saaledes at Gods-
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Stenstrøning ved Agnsø.

vognene kunde rangeres ind til Stenknusemaskinerne. Det 
blev ikke saaledes, at en enkelt Vogn med Mellemrum blev 
skubbet ud til Maskinerne, nej, de blev kørt ud paa Plad
sen i lange Rækker; og det ene Tog efter det andet dam
pede fuldt belastet fra Stenpladsen og ud paa Banelinien, 
hvorfra det fortsatte mod Hovedstaden. Det var ikke alene 
Skærver, men ogsaa almindelige Kampesten, der gik til 
København; der var endog en Periode, hvor der var ind
ført Døgndrift. Nat og Dag brummede Knusemaskinerne 
uafladelig. E t sælsomt Sceneri maa det have været at iagt
tage i Nattetimerne de mange Skikkelser, som færdedes 
ved de matte Lygters Skær. I Gaasegang trillede Arbej
derne paa Bræddeplankerne deres stenfyldte Tipbøre op til 
Maskinen og tippede deres Indhold ned i Knuserens graa- 
dige Gab.

Nogle Husmænd, som havde en lille Jordlod, fik an
skaffet Hest og Vogn og fik Arbejde med at køre Sten 
til Maskinerne.

Hvad var nu det, der saa pludseligt bevirkede den 
mægtige Travlhed paa den før saa øde Plads? Ja se, det
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kom sig saaledes, at det var i Konsejlspræsident Estrups 
provisoriske Regeringstid, a t Københavns Befæstning hur
tigst muligt skulde bygges, og hertil brugtes de store Mæng
der Sten. Den pludseligt opstaaede Efterspørgsel efter Af- 
bejdskraft til god Fortjeneste skulde synes at kunne blive 
en slem Konkurrence til den nærliggende Herregaard, Agn- 
søgaard. Paa Stenpladsen var Daglønnen 25 Øre i Timen, 
svarende til 250 Øre om Dagen, hvilket noget nær var det 
dobbelte af, hvad der betaltes paa Herregaardene. At Fol
kene paa Gaarden fik Naturalier som frit Husly, Tørve
skær og andre Ting, stak ikke saa meget i Øjnene som 
rede Penge. Dette Forhold var dog vist ogsaa forudset ved 
Kontraktens Indgaaelse; i hvert Fald var det den almin
delige Opfattelse, at ingen af Folkene her kunde faa Ar
bejde paa Stenpladsen, dersom de forlod Gaarden uden 
Overenskomst.

Da Egnen ikke kunde dække Behovet af Arbejds
kraft, strømmede Folk til fra alle Kanter. Det blev en 
sær broget Flok, der stævnede til den store Arbejdsplads. 
Det var i Jernbaneanlæggenes Tid, og ved disse Anlæg 
fostredes en særlig Type, de saakaldte Banebørster. Disse 
Arbejdere drog fra den ene Plads til den anden uden at 
bekymre sig for Dagen i Morgen, og mange af dem kom 
til Stenpladsen. Det var stærke, robuste Folk, der kunde 
tage haardt fat baade ved Arbejdet og ved et godt Sold; 
og en Karakteristik af en saadan Mand lød den Gang saa
ledes: Han kan slæbe som en Hest, æde som en Tærsker 
og drikke som en Svamp. Det var haarde Halse, de gamle 
Banebørster, og den Kammerat, der vilde slutte sig til e t 
godt Sjak, skulde helst kunne tage en Pot Brændevin om 
Dagen uden at blinke, og saa skulde han endog tillige helst 
kunne deltage i et gemytligt Sold om Aftenen. Enkelte a f 
de hjemlige, som søgte at tage Tørnen med, faldt fra i 
Starten, ikke alle kunde byde sig selv saa strengt Arbejde 
og saa haard en Kost.

Da det kunde befrygtes, at det til Tider kunde komme
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til at gaa lidt livligt til paa en saadan Plads, hvor de vaade 
Varer flød saa rigeligt, var der da ogsaa en Tid, hvor et 
Par af Estrups blaa Gendarmer opholdt sig paa Pladsen 
for at være Arbejdslederne behjælpelige med at holde Styr 
paa de urolige Hoveder.

De gamle Banebørster havde naturligvis deres egen 
Slagsang til Arbejdet, Kammeratskabet og Solderiet s Pris. 
E t Par Linier gengives her:

Vi bygger en Bane og den er go’
Penge vi tjener, ja  det kan I tro, 
femogtyve Øre er ikke saa lidt 
for Timen, som vi h ar strid t.
Ti Tim er om Dagen, saa er vi tilfreds, 
det bliver jo lige Tohundredeoghalvtreds, 
men hvad kan der blive til Kone og Børn, 
n aar Manden han t a ’r  sig en Bjørn ?

I en anden af Børsteviserne hedder det:

Hvis jeg v ar rig, saa vilde jeg begynde 
paa et saa s to r t et Velgørenhedsværk.
M idt paa Gaden sku’ stikkes an en Tønde 
fuld af den dejlige Cognak saa stæ rk, 
og saa skulde hver en tø rstig  Sjæl 
samles med mig og drikke Pægl om Pægl. 
Høje og lave sku’ s taa  ved deres Krus 
og alle B anebørster skulde dingle i en Rus.

Men vi er fattige, og ingenting vi ejer, 
knap t nok form aar vi a t  slukke vor Tørst, 
saa t i t  og saa ofte vi træ nger til en Bajer, 
men vi m aa se paa Portem oniksen først, 
men er der ikke en af jer, som g i’r  en lille en, 
saa hinker vi hjem ad paa halvandet Ben.

Efter a t Leveringen til Fæstningen var ophørt, har 
Skærvefabrikken fremstillet Stenmateriale til forskellige 
andre Foretagender. I Tusindvis af Vognladninger Skær
ver er herfra leveret til Statsbanerne til Belægning mellem
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Skinnerne paa Banelegemet, og store Mængder af Vej
materiale er ogsaa leveret herfra. En Tid arbejdede flere 
Stenhuggere med Tilhugning af store Sten, som leveredes 
til Sverige.

E t udyrket Areal, hvor der var mægtige Stenmasser, 
var hegnet fra alle Sider med Stengærde, hørte i sin Tid 
til Øresø Mølle, og her blev Møllens Ungkvæg om Som
meren sluppet ind til Græsning. Ogsaa dette Areals Sten
masser samt alle Stengærderne er nu gaaet igennem Knuse- 
maskinerne.

Tipvognssporene blev med Aarene stadig længere, 
eftersom man maatte søge vidt ud til alle Sider for at faa 
Næring til Maskinerne. Ja, selv helt til Stenrandgaarden 
strakte Sporene sig. Langs Sporene dyngede Stenmelet sig 
op som hele Bjergkæder.

Ringholm har nu helt skiftet Karakter fra den Tid, 
den henlaa i sin Tornerosesøvn. Store Arealer, hvor der før 
laa Sten ved Sten, er nu, efter at det er bleven gennem- 
rodet og endevendt, bleven beplantet med Gran, saa der 
nu er Storskov. Paa andre Arealer dyrkes der Korn, Kar
tofler eller Frugttræer.

Det er nu snart 60 Aar, siden det store Arbejde paa 
Ringholm begyndte, og de gamle Banebørster, der den 
Gang strømmede til, er forlængst sænket i deres Grave. 
Endnu brummer Knusemaskinerne paa Stenpladsen, som 
de har gjort det i alle disse Aar, om ikke i saa stort et 
Omfang som i de første Aar, men det gaar nu mere frede
ligt til. Det er nu mange Aar siden, Kong Alkohol er styr
tet fra Tronen, og det er nu en god og eftertragtet Arbejds
plads for Omegnens Arbejdere.

I tre Generationer har Skærvefabrikken paa Ringholm 
været drevet af samme Slægt. Det var Entreprenør Peter
sen, Holbæk, der fik Koncession paa Levering af Sten til 
Københavns Befæstning, og efter ham fortsatte hans Søn, 
Ingeniør Helmer Petersen, Virksomheden; men selv om 
Ingeniøren er Indehaver af Bedriften, er det dog hans Søn,
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Forvalter Petersen, der er den daglige Leder af Arbejdet.
Hvor Vejen slipper Stenpladsen, deler den sig i to Ret

ninger, den ene gaar i lige Linie mod Svebølle, og den anden 
drejer brat om Hjørnet ved et lille Hus og gaar ned mod 
Øresø.

I dette Hus boede for 50 Aar siden gamle Jørgen Væ
ver og hans Kone Stine. Velholdt var det gamle straatækte 
Hus, der laa hegnet af en lav Hæk med en lille hvidmalet 
Havelaage. Havde det været en Sommeraften for et halvt 
Hundrede Aar siden, vi var kommen fra Stenpladsen paa 
Vej til Øresø, kunde det let være hændt, at vi havde truf
fet Jørgen Væver trækkende med sin Bosse. Koen gik nede 
i Vejgrøften og tog for sig af Græsset paa Grøftekanten. 
Jørgen Væver brugte Mund over Koen, naar den vragede 
de lange Totter og i Stedet borede Mulen ned mod Jorden 
for at faa fat i det fine Græs i Bunden. Naar Jørgen syn
tes, at Maaltidet skulde slutte, gav han Koen et Tjat bagi 
af sin Støttekæp, og samtidig tog han et Ryk i Tøjret; 
det var et Tegn, som den gamle Ko saare godt forstod. 
Velnæret og bovet kravlede den op af Grøften, og begge 
to listede de af Sted mod Hjemmet.

Ved Husgavlen stod Stine Vævers og ventede. Paa 
hendes ene Arm hang den hvidskurede Træmalkespand, 
medens hun havde sat den trebenede Malkeskammel fra 
sig, og hun kunde saaledes flittigt bruge sine Hænder til 
Arbejdet med Bindehosen.

Ved hendes Fødder gik den graa Mis med Halen ret i  
Vejret og gned sig op ad Skørterne; ogsaa den ventede paa 
de to, der var i Anmarch; den vidste, at naar Malkningen 
var tilendebragt, da vankede der en Sjat nymalket Mælk 
i Underskaalen til den graa Blomsterpotte. En lille ilter 
Vovse af blandet Race stormede de ankommende i Møde 
og bjæffede løs af bare Livsglæde.

Der er endnu en vigtig Indvaaner, som hører til Hu
set, om det hele skal nævnes, som hører til et saadant lille 
Hjems Idyl, hvor to gamle Mennesker henlever deres sid-
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ste Dage, og det er Sommergrisen. Veltilfreds ligger den 
og strækker sig i den lille Indhegning, der er afsat til den 
udenfor i direkte Forbindelse med Stalden. Naar den hører 
Jørgen Vævers Træsko paa Brostenene, klatrer den med 
Forbenene op paa den øverste Lægte af Indhegningen, 
læner Overkroppen over Rækværket og smaagrynter; og- 
saa den venter, at Jørgen har et Bundt Grønt gemt under 
Blusen, som den kan faa at gøre sig til gode med. Ja, og 
saa er der Skrukhønen med sine Kyllinger, og den brøsige 
Hane med sine Koner, men disse er forlængst gaaet til Ro.

— Turen fortsætter ned ad Bakken til Øresø, hvor 
der altsaa ingen Sø er mere, og snart staar vi atter paa 
Færdselsbroen over Aaløbet. En Del af de fra Mølletiden 
værende Stigborde er der endnu, men det er dog kun frøn
nede Planker, hvorfra nogle Kæpstokke hænger frit svæ
vende ud over Aaen.

Der har i de senere Aar udviklet sig en livlig Turist
strøm til de idylliske Steder bag Skarridsø. Endnu bruser 
Vandet af Sted over den stenfyldte Aabund og bugter sig 
paa sin lange Vej igennem Moser, Enge og Ellekrat, som 
det har gjort i Hundreder af Aar, men nu bliver det ikke 
saa ofte stoppet op i sin Fart for at gøre Gavn som Driv
kraft. Turister, der farer af Sted i deres Biler, stopper op 
her og betragter det rindende Vand, som ér lige interes
sant, enten det er i den tørre Sommer, hvor det sparsomme 
Vand sagte og klukkende snor sig Vej imellem de store 
Sten, eller om Vinteren og Foraaret, naar det bruser af 
Sted i ilsom Hast. Ogsaa de forladte Ruiner af de fordums 
Møller og Avlsgaarde tages i Øjesyn. Endnu ses Fundamen
terne, hvorpaa Bygningerne var opført. Det kan da hænde, 
at man opdager en flad riflet Stenplade, næsten helt til
dækket af Jordsmonnet, og Tanken ledes da hen til den 
Virksomhed, der fordum laa her. Det er en af de slidte 
Møllesten, som saa er bleven benyttet som Trappesten.

I de Omvæltningens Aar, der er forløbet, siden det sid
ste Hold af Mænd fra Kongens Møller drog af Gaarde, og
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Møllerne udslettedes, er saa mange andre stolte Virksom
heder slaaet ud af Kurs; ikke underligt, at de gamle Møl
ler ikke kunde holde Stand, de hørte en ældre Tid til.

— Hermed slutter Omtalen af Kongens Møller. Det 
er mit Haab, at den har bidraget til Bevarelse af Minderne 
om de Tilstande og det Folkeliv, der her rørte sig, før 
Møllernes Nedlæggelse.

N. Jensen.



OPDYRKNINGEN OG BEBYGGELSEN 
I ARTS OG SKIPPINGE HERREDER 

I FORTIDEN
Af Henrik Larsen.

Nordvestsjælland maa engang ligesom det øvrige 
Sjælland have været bedækket med Skov, dog vel hist og 
her isprængt aabne Sletter mere eller mindre bevokset 
med Krat og spredte Træer. Der fandtes dog tillige store 
Moser, f. Eks. Aamosen, Tranemosen i Raklev Sogn og 
mange andre, der nu er Agerland, men disse var ogsaa for 
en Del bevokset med Træer og Buske.

I disse Skove og Moser færdedes Bjørne og Ulve, 
Hjorte og Urokser foruden andet Vildt. Jorden var mange 
Steder fuld af store Sten, som Menneskene senere møj
sommelig maatte fjerne og henflytte til Steder, hvor de 
ikke var i Vejen, her tog man dem senere, da man efter 
Udskiftningen indhegnede Markerne. Endnu for nogle 
faa Aar siden kunde man fra Jernbanen, hvor den gik 
over Kærby Mark, se et lille Stykke Jord, der endnu hen- 
laa i Urtilstand med alle sine Sten. Bjørnene, Ulvene og 
Urokserne forsvandt alt i Oldtiden fra Sjælland, selv om 
der i Middelalderen kom enkelte Ulve fra Skaane over 
Sundets Is og maaske ogsaa naaede at faa Afkom her. 
Der findes enkelte Marknavne, der minder om Bjørnene, 
og ikke saa faa, der kan være sammensat med Ulv, men 
maaske ogsaa kan have anden Betydning. Kronhjorten 
fandtes i det 17. Aarhundrede endnu i Egnen, selv om den
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da vel allerede var forsvundet paa Røsnæs, hvor Dan
marks Konger gennem Hundreder af Aar havde jaget den. 
Mange Marknavne minder om den, saaledes findes flere 
Steder Navnet Hjortesøle som Marknavn.

Da Menneskene kom her til Landet, bosatte de sig 
ved Kysten, Aaer og Moser, hvor de levede af Jagt og Fi
skeri og den Føde, som de kunde finde. Skoven gjorde de 
ingen Skade. Først da Agerbrug og Kvægavl, formodent
lig i Følge med hinanden, kom til Landet, begyndte det a t 
gaa ud over Skovene, saa at de lidt efter lidt forsvandt 
mange Steder, men ikke alle, thi ikke saa lidt Skov er der 
endnu tilbage især mod Øst i Egnen omkring Skarridsø, 
men mange Steder er Skoven forsvundet i de sidste Aar- 
hundreder, og det kan ses af gamle Regnskaber og Pa
pirer, at der har været Skov, hvor nu ingen findes.

Røsnæs er nu omtrent skovløst, fraregnet nogle nyere 
Plantninger, men tidligere fandtes der ikke saa lidt Skov 
her. I Røsnæs Hestehave var der tidligere saa mange 
store Bøge og Ege, at i Efteraaret 1612 103 Svin kunde 
blive fedet af deres Frugter, i Brændemose ved Illerup var 
der ligeledes Storskov, der i 1612 kunde fede 54 Svin. Ka
lundborg Hestehave var tidligere Skov, herfra kunde 
Raadhuset endnu ca. 1640 faa Brænde, ligesaa var der da 
endnu paa Nyrup Mark lidt Skov tilbage. I Ellede Vester
vang var der 1682 en lille Skov bestaaende af nogle faa 
Ege og Aske, men mange Steder fandtes der desuden 
endnu Tjørn paa Markerne, som kunde yde Bønderne 
Gærdsel og lidt til at brænde. Raklev havde saaledes 
Tjørnehug til Gærdsel i Byens 3 Vange samt saa meget 
foruden, at hver Mand kunde faa et Læs eller to til Hjælp 
til lidebrændsel ; det samme var ogsaa Tilfældet i flere an
dre Byer her. De mange Navne paa Røsnæs, der ender paa 
-lykke, f. Eks. Trøjelykke, minder sikkert ogsaa om Skov, 
da man næppe har indhegnet Agerjorden, i de tidligt skov
løse Egne langs Storebælt findes disse Marknavne ikke.

Paa Asnæs har Skoven holdt sig, selv om den tid-
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ligere var større, det hele Areal vest for Lerchenborg maa 
tidligere have været Skov, der dog i det 17. Aarhundrede 
maa have været noget tynd, thi ellers kunde der ikke have 
været Græsning til de ofte over tusinde Heste og Køer, 
der græssede her, i 1627 endog ca. 1900 Stykker, de maa 
tillige have hindret al Opvækst.

Lerchenborg, tidligere Østrup, havde tidligere ogsaa 
lidt Skov, i Melby havde Beboerne 1682 endnu Gærdsel i 
Søndervangen, i Badstrup havde de derimod intet og lige- 
saa var det i Svallerup. Her langs Kysten var Skoven vist 
alt forsvundet 1320, thi da Ringsted Kloster dette Aar 
solgte Asnæs Skov til Ove Hase, forbeholdt det sig, at 
dets Bønder i Bjerre maatte hente Brænde og Bygnings
tømmer der*). Ved Strandgaarden i Svallerup er der fun
det Mollusker, der er Skovformer og som viser, at der en
gang har været Skov der.

Store og Lille Fuglede, Rørby og det meste af Ubby 
Sogn har ingen Skov nu. Marknavne paa Store Fuglede 
Mark ved Tissøen Syd for Byen siger, at der der har væ
ret Skov, ligesom ogsaa Byens Navn, 1322 Fuglwithæ, er 
sammensat ved Ved, Skov. Paa Kærby Mark i Rørby Sogn 
laa tidligere Kærbylund, hvorfra Valdemar Atter dag 1341 
og 1342 ledede Belejringen af Kalundborg. I Ubby Sogn 
og By ligger mod Nordøst Skovbjerg og Oisbjerg, der kan 
være sammensat med Old, udyrket Jord; det kan bemær
kes, at Ornumgaardens Jord især laa mod Nord, saa det 
kan formodes, at Marken Nord for Byen er den sidst op
dyrkede. Paa Forsinge Mark var tidligere Skov, Kongen 
fik 18. Juni 1632 en Gaard her med Skov til 24 Svins Ol
den. Da Skoven til en By i Reglen var eller havde været 
fordelt mellem alle dens Gaarde, maa Skoven til den hele 
By i sin Tid have været ret stor. I Kjelleklinte fik Kongen 
14. Juni 1620 en Gaard med Skov til 200 Svins Olden og 
1624 en Part i 2 Gaarde, der ligeledes havde Skov til 200 
Svins Olden. Endnu har Gaarden Saltofte mod Nordøst i
*) Repert. N r. 1301.



ARTS OG SKIPPINGE HERREDER I FORTIDEN 133

Sognet noget Skov. Nord for Rørby Sogn ligger Tømme- 
rup Sogn, hvor Strækningerne langs Saltbæk Vig vist en
gang har været Skov, endnu ligger Syd for Vigen, men i 
Værslev Sogn den lille Snevris Skov. Birkendegaard og 
den nu nedlagte Birkende By havde ogsaa Skov, i denne 
kunde der 1641 fedes 150 Svin, men Resterne af Skoven 
blev hugget i Krigen 1657—60. Sydøst for Gaarden lig
ger Værslev Skovbakker tidligere Værslev Ore, i den og 
Birkendegaards Skove blev i Krigen hugget 1550 Ege og 
Bøge, de var derefter øde. Sognene mod Vest kaldes 1647 
i Herredsbogen af Præsten i Viskinde for Heden i Mod
sætning til hans eget Sogn, hvis Byer alle var Skovbyer. 
Dette synes underligt nu, da der med Undtagelse af nyere 
Plantager ingen Skov findes i Sognet, men tidligere og 
endnu i det 17. Aarhundrede var det anderledes. I Aaret 
1610 kunde Birkendegaard og Viskinde Skove fede ca. 
2100 Svin, i 1650 blev Viskinde Skove takserede til 200 
Svins Olden og Løgtved Skove til 200 Svin, i 1660 til 150 
Svins Olden og i 1682 til 10 Svins Olden. Skovene bestod 
da af nogle gamle Egestumper i Viskinde Stevnevang og 
nogle gamle Bøge i Dejvad Ore. Vesterbygaards Skove 
kunde 1610 fede ca. 1050 Svin, i 1650 blev de takserede til 
a t kunne fede 300 Svin, her er nu kun en ubetydelig Skov 
tilbage. Skovene i Aunsø Sogn kunde 1650 fede 320 Svin, 
her er endnu en Del Skov tilbage mod Øst, stødende op til 
Skovene i Bjergsted Sogn. Skovene i dette Sogn kunde 
1610 fede over 2000 Svin, muligvis er heri indbefattet 
Skoven til Stokkebjerg i Hjembæk Sogn i Tuse Herred. 
Baade Bjergsted, Daurup og Snuderup havde Skov. Øst 
for Skarridsø ligger Holmstrup Sogn, som endnu har be
tydelig Skov.

Sognene mod Nord langs Sejrøbugten har ikke megen 
Skov, og saaledes har det været i mange Aarhundreder ; 
men endnu ca. 1660 var der lidt Skov her. I Kaldredlund 
blev i Svenskekrigen hugget 500 Ege, den var derfor øde 
1664, men de to Selvejergaarde havde da endnu Skov til

Fra Holbæk Amt 9
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IV2 Svin hver. I Føllenslev og Særslev Sogne fandtes 
endnu ved Aar 1600 flere Steder Krat, en Gaard i Føllens
lev havde 1574 El og Tjørn til Gærdsel og en 20 Ege. 
Faurbo, der vel nærmest maa regnes til Skovegnen, havde 
1640 Skov, der kunde fede 80 Svin, men i 1682 fandtes der 
til Byen kun Underskov af Hassel, El og Tjørn, der kunde 
strække til Halvdelen af Byens Gærder. I denne Egn fand
tes ogsaa to Overdrev, Vesterlyngen og Rumperup Over
drev, der var fælles for denne By, Hagendrup og Daurup, 
begge har vel engang været bedækket med Skov eller 
Krat. Kalundborg Lens Skove kunde i gode Oldenaar om
kring Aar 1600 fede 6—7000 Svin og Dragsholm Len lige 
saa mange, de fleste af disse har gaaet paa Olden i Sko
vene omkring Skarridsø.

Opdyrkningen.
Fra 1682 har man Oplysning om, hvor meget af Jor

den der da var Agerland. Arts og Skippinge Herreder om
fatter 67,485 Tdr. Land, heraf var 1682 31,305 Tdr. Land 
Agerjord*), det vil sige ca. 46 % af Arealet. Det var ikke 
alene den Jord, der dette Aar var pløjet, men ogsaa al den 
Jord, som kunde ses engang at have været det, selv om 
det var mange Aar siden, der blev maalt. Der var stor 
Forskel paa de enkelte Sogne og Byer. Bedst eller mest 
opdyrket var Lille Fuglede Sogn, hvor 70 % af Arealet 
var Agerland, derefter fulgte Store Fuglede Sogn med 
67 %, Rørby Sogn med 64y2 % og Ubby Sogn med 60 %. 
I dette Sogn var imidlertid stor Forskel paa den østlige og 
den vestlige Del. Mod Øst var i Saltofte kun 25 % af Jor
den opdyrket og i Kelleklinte 41 y2 % ; mod Vest var Op
dyrkningen langt mere fremskreden, idet i Klovby 74 %, 
i Ubby 70 % og i Frankerup 69 % af Jorden var dyrket, i 
Forsinge, som ligger mod Øst, var 60 % af den Agerland. 
I Svallerup Sogn var 56 % opdyrket, i Svallerup By 67 % 
og i Bjerre 47 %, dette lave Tal skyldes den uopdyrkede 
*) H enrik Pedersen: De danske Landbrug ... 1688.
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Strækning Bjerre Os mellem Hallebyaaen og Storebælt, 
som ikke oprindelig har hørt til Byen. I Tømmerup Sogn 
var 51 % af Jorden opdyrket og i Bregninge 50 %, i det 
sidste Sogn var der 1651 en Del udyrket Jord tildels øde
lagt af Flyvesand. Begge Sogne støder op til Saltbæk Vig, 
hvis omgivende Jorder ikke er de bedste. Derefter følger 
Røsnæs eller Ulstrup Sogn med 49 %, her ligger yderst 
mod Vest den tidligere uopdyrkede Hestehave, fradrages 
den, bliver Procenttallet ca. 55. Raklev Sogn, hvori ligger 
den store Tranemose og den tidligere skovbevoksede 
Brændemose, og Bjegsted Sogn havde hver 43 % Ager
land, og Jordløse Sogn, hvor en Del af Aamosen ligger, 
40%. Lavere endnu stod Opdyrkningen i Viskinde Sogn, 
hvor 38 %, Aunsø Sogn, hvor 37 %, og Aarby Sogn, hvor 
31 % af Jorden 1682 var Agerland, her er det den store 
Skov paa Asnæs, der sætter Gennemsnittet ned, i Byen 
Badstrup var 65 % af Jorden dyrket.

I det daværende Skippinge Herred var i Særslev Sogn 
59 % og i Føllenslev Sogn 52 % af Jorden Agerland. I 
Faurbo i Særslev dog kun 49 %. Langt daarligere var For
holdene i Holmstrup Sogn, der hørte under Dragsholm 
Birk, her var kun 24 % af Jorden Agerland, i dette Sogn 
ligger endnu store Skove samt en Del af Aamosen. Paa 
Sejrø var 32 % af Jorden Agerland.

I en stor Del af Egnens Byer var Jorden delt i Bol, 
deres Antal kan udfindes af Markbøgerne fra 1682, lige
ledes meddeler Indberetningerne fra 1651 fra Præsterne 
Antallet af dem for mange Byer. Da Størrelsen af det 
Agerland, som ved Bolinddelingen blev ansat til et Bol, 
vel har været omtrent det samme for hver By, kan man 
af Forskellen i Bolenes Størrelse se, hvor Agerjorden er 
blevet forøget. I Rumperup Sogn gik der saaledes 1682 
54 Tdr. Land paa et Bol, i Forsinge 57 og i Melby 60, stort 
større kan Bolets Areal vel oprindelig ikke have været. I 
Svallerup var der 1682 til hvert Bol 129 Tdr. Land, i Ty
strup 130 og i Bastrup 163. I disse Byer maa der altsaa i
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Tiden mellem Bolansættelsen og 1682 have fundet en 
stærk Opdyrkning Sted. Man ved ikke, naar Bolansættel
sen og Inddelingen fandt Sted, men det maa være sket i 
Oldtidens Slutning. I Bjerre i Svallerup var der til hvert 
Bol 90 Tdr. Land. I Tømmerup Sogn gik der i Kaastrup 
102 Tdr. Land paa hvert Bol, i Ubberup 93 og i Tømmerup 
75. I Værslev var der til hvert Bol 101 Tdr. Land, men i 
Asmindrup i samme Sogn 63.

Paa Valdemar Sejrs Tid blev indført en ny Skyldsæt
ning af Jorden, den blev ansat til et vist Antal Mark i n 
c e n s u, det er i Skyld. Østrup, det nuværende Lerchen
borg, var paa 1 Mark i Skyld, dens dyrkede Areal var 
1682 379 Tdr. Land, her maa altsaa i Middelalderen have 
fundet en meget stærk Opdyrkning Sted, thi paa Falster 
gik der gennemsnitlig ca. 53 Tdr. Land Agerjord til en 
Mark Skyld 1682. I Faurbo havde Hovedgaarden i y 2 
Mark i Skyld, i Roskildebispens Jordebog fra 1370 siges 
det, a t dens Jord var l a r g e  i Sæde, idet der i den kun 
saas 4 Mark, det vil sige omtrent 200 Tdr. Hele Byen var 
2% Mark i Skyld, dens dyrkede Areal var 1682 453 Tdr. 
Land; en Mark i Skyld var altsaa ca. 180 Tdr. Land. Her 
maa altsaa i Tiden fra ca. 1200 til 1370 være blevet op
dyrket en stor Del Jord.

De Byer, der 1682 havde det største Antal Tdr. Land 
Agerjord, var Ubby med 1337 Tdr., Svallerup med 1165 
Tdr., Bjerre med 1097 Tdr. Derefter fulgte Eskebjerg, 916 
Tdr., Viskinde, 868 Tdr., og Føllenslev, 840 Tdr. Ugerløse 
og Bjergsted, mellem 600 og 700, Kaltred, Særslev og 
Rørby, mellem 500 og 600, Bjømstrup, Jordløse, Kaa
strup, Klovby og Værslev, der havde 506 Tdr. Alle de øv
rige Byer havde under 500 Tdr. Land Agerjord.

I Arts og Skippinge Herreder er med Kalundborg By 
20 Sogne, disse er dog ikke alle fra Kristendommens før
ste Tid, St. Olaj Kirke i Kalundborg maa saaledes være 
yngre end Slaget ved Stiklestad 1030, men de var vist alle 
til ved Aaret 1200, Landet maa da have været velbefolket,
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selv om der var og er Sogne, der kun bestaar af en min’ 
dre By. Men et andet Vidnesbyrd om, at Egnen ved Old
tidens Slutning var velbefolket og velopdyrket har man i 
Antallet af Bol og Bolinddelingen. De fleste Byer her var 
bolskiftede, enkelte var rebede, men det kan være sket se
nere. Det var ikke alene Byerne med gamle Navne, der 
var inddelte i Bol, men ogsaa dem med Torpnavne, og ikke 
saa faa af disse havde mange Bol, saaledes Svallerup 9, 
Rumperup 8, Tømmerup, Kaastrup, Ubberup og Asmind- 
rup hver 5. Disse maa altsaa ved Oldtidens Slutning have 
været store Byer, omtrent lige saa store som de største 
af de Byer, der har gamle Navne. Føllenslev havde saa
ledes 8 Bol og et Omummebol, Ugerløse 7 Bol, Viskinde 
7 Bol og et Ornummebol, Sæslev vist 7 og Værslev vist 6 
Bol, derimod havde Raklev kun 3 Bol. Det største Antal 
Bol havde Ubby, hvor der var 12 Bol, Bjerre, der havde 
11, Melby med 8, de forannævnte Svallerup og Rumperup 
med 9 og 8 samt Store Fuglede med 8 Bol. Efter Forfat
terens Mening skulde de fleste Bol alt ved Bolinddelingen 
have været delt mellem 2 eller flere Gaarde, i saa Fald 
maa mange Byer alt da have haft lige saa mange Gaarde 
som senere.

Landsbyernes Navne og Alder.
Egnen her maa alt have været beboet og paa mange 

Steder opdyrket i Sten- og Broncealderen, derom vidner 
de mange Stendysser, Jættestuer og Høje, som fandtes og 
tildels endnu findes her. Fra Jernalderen har man kun faa 
Fund og Grave, men det maa betragtes som sikkert, at Eg
nen gennem det meste af denne Tid har været beboet, først 
sparsomt senere mere tæt, derom vidner de mange gamle 
Bynavne, og det, at Landet ved dens Slutning var vel
befolket.

Om nogen af vore Bynavne gaar tilbage til Bronce
alderen er usikkert, Højene fra den Tid findes undertiden 
paa Steder, hvor der senere ingen Bebyggelse var, f. Eks.
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i Asnæs Skov, det synes heller ikke muligt at forbinde de
res spredte Beliggenhed med en Bebyggelse i Landsbyer, 
men Højene er vel for det meste Stormændenes Begravel
sessteder, den menige Befolkning kan godt paa sine Ste
der have boet i Landsbyer. Forøvrigt var Fortidens Bo
liger lette at flytte, saa Landsbyerne kunde snart skifte 
Plads. Jorden var imidlertid vanskeligere at rydde, saa 
den er vel ofte forblevet den samme. Opdyrkningen kan 
derfor være ældre end den By, som nu findes. Denne By 
er rimeligvis ofte ældre end det Navn, som den bærer, 
Navnene sad ikke saa fast i gamle Dage, da de ikke blev 
indført i Dokumenter og Protokoller. Ofte er vist en Her- 
regaards Navn, naar den laa i eller ved Byen, blevet over
ført paa denne, da det var det Navn, der blev mest brugt. 
Man kan derfor ikke paa Forhaand gaa ud fra, at Byens 
Navn og Bebyggelsen er fra samme Tid.

Blandt vore ældste Bynavne er sikkert de, som ender 
paa -inge (-inde); af disse findes her 5: Forsinge (344 
Tdr. Land Agerland), Birkende (420 Tdr.), Bregninge 
(345 Tdr.) og Viskinde (868 Tdr.), der alle ligger nogen
lunde samlet, og Snertinge (327 Tdr.), som ligger helt 
imod Øst. De 3 af Byerne havde under 400 Tdr. Agerjord, 
Birkende, hvor der var en Herregaard med nogle Vænger, 
var lidt større. Viskinde havde ikke mindre end 868 Tdr. 
Agerland: da Byen var paa 7 Bol og et Ornummebol, bli
ver der 108 Tdr. Land til hvert Bol, hvad der maa siges at 
være meget. Her maa enten have fundet en stærk Opdyrk
ning Sted siden Oldtiden, eller ogsaa maa Byens Jord være 
blevet forøget paa anden Maade. Det sidste er vist det rig
tigste, den i Kong Valdemars Jordebog omtalte Dagthorp 
er saaledes lagt under Byen. Men alt i Oldtiden kan Byens 
Areal være blevet forøget, thi paa dens Mark fandtes se
nere en Sengeløse Aas, der laa helt mod Vest ved Viskinde 
Kro og maa formodes, som senere skal vises, at have væ
ret en særlig Ejendom.

Man har kaldt Byerne paa -inge for Adelsbyer, men
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er de nu ogsaa den første Bebyggelse her i Egnen, jeg ser 
her bort fra Sten- og Broncealderen ? Flere af disse Navne 
tyder paa, at der før de blev givet, har været anden Be
byggelse her. I alt Fald synes de fleste af dem at være 
sammensat med en Terrænbetegnelse. Bregninge, 1370 
Brekninge eller Bræghninge, betyder vel Beboerne ved den 
Brink, som her er ud mod Aadalen. Viskinde kan komme 
af Visk, Halmviske har vel mærket et Vadested over 
Aaen. Snertinge kommer vel af Snert, samme Ord som vi 
har i Piskesnært, det yderste af Pisken, formodentlig si
ger Navnet Snertinge os, at Beboerne er Udflyttere fra en 
eller anden By. Ligesaa maa Navne, der fortæller, at Be
boerne bor ved et eller andet Sted, vist antages at være 
givet dem af andre. Det var vel den Gang ikke Skik, at 
man selv gav den By, men booede i, Navn.

Med Endelserne -sted og -um findes nu ingen Byer 
her. Bjergsted, 1336 Byræstweth, er sammensat med 
Tved, men paa Klovby Mark nævnes i Markbogen Farum 
Tofte Aas, men der kan næppe bygges noget sikkert paa 
et enkelt Marknavn.

Endelsen -løse maa ogsaa være gammel, her i Egnen 
findes Ugerløse, der havde 7 Bol og 1682 havde 746 Tdr. 
Agerland, og Jordløse, der havde 550 Tdr. Agerland, men 
hertil skal maaske lægges det Areal, 327 Tdr. Agerland, 
som nu ligger til Vesterbygaard, thi i Roskildebispens 
Jordebog siges det, at Vesterby, der nu er lagt under 
Gaarden, også kaldes Jordløse, det samlede Agerland bli
ver da 877 Tdr. Land. De to Løser er altsaa store Byer og 
dette er som Regel ogsaa Tilfældet andre Steder i Landet. 
Foruden Bynavne findes der her og andre Steder nogle 
Marknavne, der ender paa -løse, i Viskinde nævnes 1682 i 
Markbogen Sengeløse Aas, paa orig Kort Nr. 1 Senge
løse Agre, paa Jerslev Mark nævnes i Markbogen Miæl- 
løse, paa orig. Kort Nr. 1 Melløse Agre, de laa lidt Øst for 
Byen. I Østrup (nu Lerchenborg) nævnes i Markbogen 
Jærløse Aas. Paa Raklev Mark nævnes paa Kortet Pud-
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løse Agre, der laa lige Nord for Kalundborg Hestehave 
ved Landevejen til Raklev. Paa orig. Kort Nr. 1 over Tøm- 
merup nævnes Tavløse, i Markbogen for Svallerup nævnes 
Mageløs Aas. Kortet har ingen Navne. Paa Sejrø nævnes 
i Markbogen Skavelsøe Vang, paa Kortet nævnes Skagel- 
ses Huk. Om alle disse Navne er ægte og gamle, tør jeg 
ikke udtale mig om, det synes dog at være sandsynligt for 
de først nævnte.

Løserne skulde efter Forfatterens Mening være Kvæg
avls- og Græsningsgaarde fra den romerske Jernalder el
ler Folkevandringstiden, de har vel som oftest været be
boet af Hyrder, der har levet i primitive Boder. Maaske 
vidner en Del Navne, der begynder med eller ender med 
Bo ogsaa om saadanne Boliger for Hyrder.

Her findes kun een By, hvis Navn ender paa -bo, nem
lig Faurbo, 1370 Fawræbodhæ, den havde da gode Græs
gange og havde tidligere haft endnu mere Jord til Græs
ning, idet en stor Del Jord var blevet indtaget til Ager
land. Om denne By har man Lov til at formode, at den en
gang har været en Græsningsgaard med Boder til Hyrder.

Der findes langt flere Marknavne, der med mere eller 
mindre Sikkerhed kan siges at begynde med Bo. Paa Lille 
Fuglede Mark nævnes i Markbogen Boekiers Aas, paa Kor
tet Boekiær Agre, der er anført ca. 100 Alen v. for Byen. 
i Markbogen for Rumperup nævnes Boebierg Aas, paa 
Bregninge Mark nævnes i Markbogen Baasbrinckes Agre 
og paa Nabobyen Gammelrands Mark Baas Agre, lige ef
ter nævnes Soelhøys Aas, Solhøje var ofte knyttede til Lø
serne. Paa Melby Mark nævnes i Markbogen Baushøys 
Agre, endvidere hører vel ogsaa til disse Navne Busbierg 
Aas i Ugerløse, Buusgieres Aas i Frankerup, Bugs Aas i 
Ulstrup og flere andre.

At der af saadanne Boder kan udvikle sig en Gaard 
eller By, har man Eksempler paa. I Værløse Sogn ved Kø
benhavn ligger Byen Kollekolle, et Navn der ogsaa findes 
andre Steder i Landet. Navnet betyder de kolde Hytterr
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dette Navn maa de have faaet, fordi de ikke gav god Ly 
mod Vind, Vejr og Kulde, og ikke fordi Beboerne ikke har 
kumiet skaffe sig Brændsel, thi Kollekolle ligger omgivet 
af store Skove, hvor Beboerne med Ret eller Uret har kun
net skaffe sig Brænde. Vi maa derfor antage, at disse 
Hytter er primitive Boder til Brug for Hyrder, der har 
vogtet Kvæget i Skoven. I Lighed med en saadan Bebyg
gelse maa man ogsaa tænke sig Løsegaardene. Disses se
nere Skæbne har sikkert været noget forskellig, paa nogle 
er man begyndt paa Agerbrug, hvad nu enten Ejeren selv 
har begyndt derpaa, eller Hyrderne har indtaget Jord til 
Dyrkning. Jærløse blev afløst af Torpen Østrup, da Nav
net endnu kendes 1682, maa der stadig have boet Menne
sker her. Navnet Thorsmark paa Byens Grund viser i alt 
Faid, at her var Bebyggelse i den hedenske Tid. Faurbo 
var senere en Hovedgaard og en Del Bøndergaarde. Senge
løse paa Viskinde Mark er maaske fortsat i den i Kong 
Valdemars Jordebog omtalte Dagthorp, som senere er 
nedlagt. Andre Steder er disse Græsningsgaarde maaske 
forsvundet og deres Jord inddraget under en Bondeby,, det 
kan være vanskeligt a t afgøre, hvad der er sket i de en
kelte Tilfælde, om f. Eks. Ugerløse er en gammel Bondeby, 
paa hvis Mark der har ligget en nu forsvundet Løse, eller 
om Byen selv har været en Løsegaard.

Af Byer med Endelsen -lev findes her Føllenslev, der 
1682 havde 840 Tdr. Land Agerjord, Særslev, der havde 
665 Tdr. Land, Jerslev, der havde 548 Tdr. Land, Værslev, 
der havde 506 Tdr. Land, og Raklev, der kun havde 376 
Tdr. Land Agerland. Muligvis er i sin Tid fra den sidst
nævnte By blevet udskilt Nabobyen Ellede, idet dennes 
Mark skærer sig saaledes ind i Raklev Mark, at de to Byer 
engang synes at have udgjort en Enhed. Levbyerne er alt- 
saa nærmest store Byer, større end Byerne paa -inge. Ef
ter Forfatterens Mening skulde disse Byer være Skjold
ungeslægtens Belønning til de Mænd, som ca. 450—500 
hjalp den ved Erobringen af Danmark. Man maa derfor
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antage, at der alt da var en større By eller Gaard her, thi 
uopdyrket Jord var i Oldtiden en daarlig Gave til Krigere. 
Der er ogsaa i flere af disse Byer Vidnesbyrd om, at de 
havde været i Enkeltmands Eje. Jerslev, forhen Erslev, 
er det Erixleffue, som Absalon skænkede Sorø Kloster, i 
Raklev var i Middelalderen en Herregaard, hvortil hele el
ler det meste af Byen hørte. I Føllenslev fandtes et Or- 
nummebol, det vil sige et Bol, hvis Jord laa inde ved Byen 
i Modsætning til de andre Bols, der var spredt over hele 
Byens Mark. Disse Omummebol maa betragtes som Old
tidens Storgaarde. I Værslev og Særslev fandtes senere 
ingen særlig store Gaarde, der var ligeledes mange Lods
ejere i disse to Byer, men Storgods blev let splittet ved 
Arvedelinger, Køb, Salg og Mageskifte.

De foran nævnte Bynavne maa antages at være de 
ældste, de andre maa være yngre, men deraf følger dog 
ikke i alle Tilfælde, at Byerne, som bærer disse Navne, el
ler Opdyrkningen af og Bebygglesen paa deres Marker er 
yngre.

Kun to Byer har Navne, der ender paa -tofte, Gaase- 
tofte og Saltofte, deres Agerland var 1682 henholdsvis 212 
og 81 Tdr. Land. Toften var Gaardens Særejendom; Nav
nene sammensat med denne Endelse er derfor maaske op
rindelig Navne paa Gaarde, i alt Fald var Saltofte senere 
og er endnu en Gaard. Hvis Byens Navn er sammensat 
med Sal, maa denne Gaard engang have været en Stor
mands Sæde. I Gaasetofte var tidligere en Herregaard, 
som laa lidt fra Byen, og under denne Gaard hørte hele 
Byen. Foruden de Tofter, som laa ved Gaardene og hørte 
disse til, fandtes der ofte ude paa Marken Agerskifter, 
hvis Navne endte paa -tofte, disse Skifter var vist i Reg
len delt mellem Byens Gaarde. I Raklev fandtes Bøntofte 
Aas, der laa et Stykke Nordøst for Byen ; i Lille Fuglede 
fandtes ved Tissø Søtofte Aas og Vaastofte Aas, som 
begge var Udmarksjord, forskellige Marknavne i Nær
heden tyder paa, at her i gammel Tid har været Skov.
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Maaske stammer disse Toftenavne fra, at Byernes Be
boere paa egen Haand har opdyrket Jord i Skoven, der 
saa senere er blevet Byens fælles Ejendom og fordelt mel
lem Gaardene efter deres Andel i Byens Ejendom. Et 
meget almindeligt Marknavn var Gammeltofte Agre, det 
fandtes i Kaastrup og Tømmerup, hvis Gammeltofte Agre 
stødte op til hinanden, de laa Syd for Byen, stødende op 
til Rynkevang og Kærby Mark, i Asmindrup, Bjergsted, 
Eskebjerg og Snertinge. I Reglen laa disse ogsaa langt fra 
Byen, i Snertinge dog ikke langt fra denne. Endvidere 
fandtes der i Føllenslev Gammeltofte Agre i to af Byens 
Vange, her var der Bygjord og maa altsaa have ligget nær 
ved Byen. I Jyllands Hedeegne finder man ofte Navnet 
Gammeljord, det synes at være Jord, hvor man har tru f
fet Spor af gammel Opdyrkning. Har Gammeltoft samme 
Betydning? I saa Fald kan Navnet skyldes en gammel Be
byggelse paa Stedet; men Byens Agerland og forøvrigt 
Byen med kan ogsaa i Tidens Løb have skiftet Plads, Sko
ven har efterhaanden bredt sig over den gamle Jord, men 
senere er denne atter blevet bragt under Kultur, hvorved 
man har fundet de gamle Agerrener og -rygge.

Der findes her 7 Byer med Endelsen -by nemlig Rør
by, der 1682 havde 618 Tdr. Land Agerland, Aarby, 438 
Tdr., Kærby, 471 Tdr., Klovby 509 Tdr., Melby 485 Tdr., 
Ubby, der var den største, med 1338 Tdr. Land Agerjord, 
og Vesterby, der dog tidligere hed Jordløse, med 327 Tdr. 
Land.

Disse Byer ligger alle samlet, og deres Marker støder 
tildels op til hinanden. By betød oprindelig Gaard, i flere 
af disse Byer ses det ogsaa, at der har været en større 
Gaard, som Byen kan have faaet Navn af, selve Byen er 
vist i mange Tilfælde ældre end Gaarden, dennes Navn 
maa altsaa være blevet overført paa Byen, hvis gamle 
Navn er gaaet tabt.

I Ubby laa Ubby gaard, der havde sin Jord inde ved 
Byen. Denne ejedes i Middelalderen af Kronen og har vist
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altid været i een Mands Eje. I Aarby var et Ornummebol, 
og Størstedelen af Byen synes engang at have været i En
keltmands Eje. I Rørby synes de Gaarde, der laa ved Kir
ken, lidt fra de øvrigt, ifølge Markbogen at have udgjort 
en større Gaard, i Melby var den ene Gaard dobbelt saa 
stor som de øvrige, der alle var lige store. Byen Melby 
blev 1356 af Iver Nielsen (Rosenkrantz) tilskødet Kon
gen, der senere ejede alle Gaardene her. I Vesterby laa fra 
gammel Tid af Vesterby gaard. Derimod kendes ingen sær
lig store Gaarde i Kærby og Klovby. I de sidstnævnte 
Byer fandtes dog den foran nævnte Farum Tofteaas. Fa
rum er muligvis sammensat med -heim, i de sjællandske 
Byer med denne Endelse fandtes der næsten altid en 
større Gaard. Af dette fremgaar det, at der er nogen 
Sandsynlighed for at Endelsen -by betyder Gaard.

I de to Herreder findes en Del Navne, som egentlig 
maa være Navnet paa en eller anden Ejendommelighed i 
Terrænet, men som nu bæres af en By, f. Eks. Bjerre, 
Fuglede, Saltbæk og mange andre. Disse Navne er vist 
ofte forholdsvis unge og har afløst et ældre Navn. Nogle 
af dem bæres af store Byer, saaledes Bjerre og Eske- 
bjerg, der henholdsvis havde 12 og 11 Bol og 1097 og 917 
Tdr. Agerland 1682, derefter fulgte Bjergsted med 738 
Tdr., Kaltred med 693 og Store Fuglede med 610 Tdr. 
Land, Lille Fuglede havde 464 Tdr. Land. Nogle var 
Smaabyer eller endog Gaarde, som Sk’arsholm i Bjergsted 
Sogn, Iversholm i Holmstrup Sogn, Birkenæs i samme 
Sogn havde 2 Gaarde, Stenrand ligesaa, Nyrand 4 Gaarde. 
En By som Saltbæk i Raklev Sogn, der kun havde 1 Mark 
og 58 Tdr. Agerland til 6 Gaarde, er vel ung, ligesaa vel 
Nyrand og Stenrand i Aunsø Sogn. I Lille Fuglede, hvor 
der fandtes en Boekiers Aas, har vel været en Løse, men 
om denne By eller Store Fuglede er den ældste kan være 
vanskeligt at afgøre.

Af Torpbyer findes der en Del her, lige saa nogle 
Gaarde, der har et saadant Navn. Nogle af Byerne er
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store, Svallerup havde 9 Bol og 1166 Tdr. dyrket Jord. 
Rumperup havde 8 Bol, men kun 435 Tdr. Land. Kaa- 
strup, Tømmerup, Ubberup og Asmindrup havde hver 5 
Bol og henholdsvis 514, 378, 468 og 317 Tdr. Agerland. 
De fleste af disse Navne er vist unge, men Bebyggelsen 
og Opdyrkningen paa Byens Omraade kan ofte være gam
mel. Paa Østrup Mark fandtes som foran omtalt en Jær- 
løse Aas, paa Rumperup Mark en Boebjerg Aas, her er 
ligeledes fundet Gravgods fra den romerske Jernalder. 
Paa Illerup Mark i Raklev Sogn er fundet Urner fra den 
tidlige Jernalder. Andre Torpe er sikkert af meget ung 
Oprindelse, i alt Fald findes og fandtes der mange af dem 
i den forhen skovbevoksede Egn ved Skarridsø. Flere af 
disse forsvandt dog alt i Middelalderen eller noget senere. 
Under Svebølle er saaledes lagt Torperne Trudstrup, No
strup og Munstrup, under Viskinde Dagtorp.

Hvad ingen anden ejer, det ejer Kongen, staar der i 
jydske Lov. Her i Egnen synes Kongen da ogsaa at have 
ejet en stor Del af de forhenværende store Skove. Røsnæs 
nævnes i Kong Valdemars Jordebog som Kongens eller 
Kronens. Asnæs tilhørte Ringsted Kloster, som synes at 
være stiftet af Kongeslægten, mod Øst var Aunsøgaard, 
hvortil hørte hele Sognet, Svebølle, Nyrand og Stenrand, 
Krongods. Skarsholm, Stokkebjerg, der ligger i Tuse Her
red, Astrup, Snuderup og det meste af Bjergsted tilhørte 
Skarsholmslægten, som nedstammede fra Valdemar Sejr. 
Holmstrup Sogn tilhørte Absalon, der havde arvet det ef
ter sin Fader, Absalons Moder var muligvis ogsaa en E f
terkommer af Kongehuset. Det skovrige Viskinde Sogn 
var ogsaa tildels Kongens.

Nogle Spørgsmaal vedrørende Bebyggelsens Alder 
kan stilles. Staar den i Forbindelse med Beboelsen i 
Broncealderen ? Er den ældst paa Røsnæs, Røsnæs Sogn 
dog undtaget, hvor Byerne er smaa, eller i Tømmerup 
Sogn, hvor de er middelstore, eller længere mod Syd, hvor 
de meget store Byer ligger? Man kan ogsaa spørge, om
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Menneskene har nedsat sig i smaa Samfund nær ved hin
anden eller i større med længere Afstand fra hverandre, 
eller om de store Byer er fremkommet ved Sammenslut
ning af flere smaa. Jeg skal dog ikke komme nærmere ind 
paa disse Spørgsmaal, da de fordrer mere indgaaende Un
dersøgelser, end jeg har gjort.

Der foreligger intet om, hvorledes man i sin Tid har 
fastsat Grænserne mellem Byernes Omraade. Her findes 
ikke sjældent forskellige mærkelige Forhold, saaledes 
gaar undertiden den ene Bys Mark meget nær ind til en 
anden Bys Gaarde. Fra Svallerup By til Ubby Markskel 
er der ikke 300 Alen, men fra Ubby til samme Skel er der 
1600 Alen. Grunden hertil kan muligvis være, at der paa 
Ubby Mark i Oldtiden har ligget en eller flere Løser eller 
Torper, hvis Jord senere er blevet inddraget under Byens. 
Denne var i Middelalderen og maaske ogsaa i Oldtiden 
Krongods, her har fra gammel Tid af ligget en større 
Gaard, der da Tinget holdtes paa Byens Mark, har været 
Sædet for en kongelig Ombudsmand, hos hvem Kongen 
har taget ind, naar han gæstede Herredet. Løserne og 
Torperne har da skullet forsyne Kongen og hans Folk med 
Proviant.



VANDMØLLEN I TUBE
AT TUSES HISTORIE. HI.

Ved Gunnar Olsen.

Hvor tidligt Vandmøllen tages i Brug i Danmark vi
des ikke. Den nævnes første Gang 1175, men sandsynlig
vis har den været kendt langt tidligere. Gennem Middel
alderen er Vandmøllernes Antal stadig blevet øget, især 
Valdemar Atterdag arbejdede ivrigt for Mølleriets Frem
me. »Han vilde ikke, a t Strømmene skulde løbe til Havet 
uden at gøre Nytte«, hedder det i sjællandske Aarbog. 
Maaske blev Tuse Vandmølle bygget paa hans Bud, men 
den kan ogsaa være langt ældre. Den omtales første Gang 
i Roskildebispens Jordebog fra ca. 1370. »Der er ogsaa 
en Vandmølle«, hedder det i Jordebogen, »den svarer aar- 
lig 16 Pund Korn og maler gratis for Hovedgaarden«1). 
Kun engang senere i Middelalderen nævnes Møllen, og det 
er ganske forbigaaende. Ifølge et Brev af 9. Juli 1423 
gives Tuse By og Mølle i Pant for 500 Mark lybsk, som 
Biskop Johannes af Roskilde laaner af Roskilde Dom
kapitel2).

Saa er dens Historie igen for lange Tider hyllet i 
Fortidens Mørke, først 1555 træffes den igen i Roskilde- 
gaards Lensregnskaber3). Nu er den blevet Kronens Ejen
dom og ligger som den øvrige Del af Tuse By under Ros- 
kildegaards Len. Den er bortfæstet til Jens Sørensen, der 
i aarlig Landgilde svarer 2 Læster Mel, en overordentlig 
stor Afgift. Da en Læst Mel var 40 Tdr., har det altsaa 
været 80 Tdr. Mel, Mølleren skulde betale. Den store Af
gift tyder paa et omfattende Mølleri, men Kronen har
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sikkert ogsaa skruet Afgiften saa højt op som overhove
det muligt. Jens Møller har haft Vanskeligheder ved at 
svare den, og har paa en eller anden Maade forsøgt at 
knibe udenom. 1556 maa han bøde 10 Daler til Kongen 
»for nogen Ondskab han beviste med noget Mel«4).

1583 er der kommet en ny Møller ved Navn Peder 
Jensen, Landgilden er stadig 2 Læster Mel. Havde denne 
store Landgilde været vanskelig at udrede før, blev det 
nu efterhaanden ganske umuligt, og det skyldtes den tek
niske Udvikling inden for Mølleriet, der efterhaanden havde 
fundet Sted. I Middelalderens Slutning var Vindmøllen op
fundet i Holland, nu havde den faaet Indpas i Danmark 
og bredte sig rask, Vindmøller kunde jo bygges overalt; 
ogsaa paa Holbækegnen havde Vindmøllerne begyndt at 
komme frem.

1595 klager den Tuse Møller til Kancelliet over de 
»mange adskillige Vindmøller, som i nogen Tid er blevet 
hygget, hans Mølle til ikke ringe Skade og Afbræk«. Han 
beder derfor om, at han maa faa sin Landgilde nedsat 
og foreslaar, at der skal udtages Oldinge, som kan taksere 
hans Mølle til den Landgilde, den nu er i Stand til at 
udgive5). Møllerens Klage blev hørt. Lensmanden paa 
Roskildegaard fik Ordre til at udtage Oldinge, der var i 
Stand til at taksere Møllen uden nogen Vild eller Vilje. 
Desuden fik han Besked om at skaffe Møllen nye Mølle
stene, hvis ellers Kronen plejede at sørge for det, og hvis 
den ikke plejede det, skulde han alligevel lade Stenene 
anskaffe og saa lade Mølleren betale ved Lejlighed »paa 
det, at Møllen ikke skal staa øde, og vi saaledes miste 
vor Landgilde og Rettighed«. Det var de nødstedte Fæste
res sædvanlige Chance, Kronen vilde ikke lade dens Ejen
domme blive øde, hellere faa lidt end intet, var bestandig 
dens Princip. Takseringen har sandsynligvis fundet Sted 
kort efter, og de mødte Oldinge har ladet Landgilden 
sætte til 13 Pund Mel6), for denne Landgilde staar Peder 
Sørensen anført 16017).
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Et Par Aar senere er Peder Møller forsvundet, den 
nye Møller hedder Hans og benævnes almindeligvis Hans 
Møller. I hans Tid rammes Møllen af en Katastrofe. E t 
voldsomt Tøbrud foraarsagede 1604 en saa voldsom Strøm 
i Tuse Aa, at Mølledæmningen blev nedbrudt, og stor Skade 
blev forvoldt Mølleværket. Hans Møller kan ikke selv klare 
Sagen og klager til Kronen, og 24. Marts 1604 faar Lens
manden Bud om at lade Dæmningen udbedre og Mølle- 
værket istandsætte, dog med den ringest mulige Bekost
ning. Argumentet er det sædvanlige, Kronen bør ikke gaa 
glip af sin Landgilde8).

Det er blevet gjort, men i Længden slog Kronens 
Omhu ikke til. Hans Møller kom i Restance med sin Land
gilde, 1613 er Restancen i alt 20 Pund 3 Skpr. Mel, og 
dértil skylder han paa anden Vis 3 Mark og 4 Skilling til 
Kronen. Han dømmes derfor til at have sit Fæste forbrudt, 
og hans Gods og Bo skulde gives Kronen til Dækning for 
Tabet af Landgilde. Al hans Ejendom blev vurderet til 20 
Dlr. 1 Mk. og 3 Sk., men det formaaede ikke nær at dække 
hans Skyld9).

Møllen blev nu fæstet til Hans Jensen fra Trønninge, 
han faar den uden Indfæstning og faar Ret til at bruge 
den med Kværn, Dæmning og alt Tilbehør. Heller ikke 
han formaar at klare Sagerne, Landgilden har sandsyn
ligvis været saa høj, at det under de givne Forhold var 
umuligt at udrede den. 1616 staar Møllen stadig øde og 
ufærdig, og Landgilden er ikke betalt, Hans Jensen skyl
der de 13 Pund Mel og dertil 14 Dir. og 3 Sk.10). Aaret 
efter rømmer han fra Møllen, der nu kommer til at staa 
øde og ubeboet. En Eng, som hørte til Møllen og laa nede 
ved Tuselund, fæstes Aaret efter bort til Gaardmand Jens 
Hansen, Tuse11).

Tuse Mølle var dog ingen sørgelig Undtagelse, mange 
andre af Lenets Møller var i ringe Stand. Aar efter Aar 
melder Lensregnskabeme om store Summer, der maa af
kortes af Møllernes Landgilde. Omsider blev det for meget.

F ra  ÏTolbæk Amt 10
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1619 kom fra Kronen Bud om, at alle Lenets Møller skulde 
sættes i god og forsvarlig Stand. Tuse Mølle, der vel har 
været særlig haardt medtaget, skulde opbygges helt fra 
ny12).

Det blev en dyr Historie; mangehaande Materialer 
maatte skaffes til Veje og meget Arbejde udføres. Saavidt 
muligt benyttede Kronen sine egne Materialer, Egetømme
ret blev saaledes taget i Tuselund. Hernede sad de to Tuse 
Mænd Peder Jensen Puge og Niels Lauridsen Savskærer 
hele Sommeren og savede Tømmer og Planker til Møllen, 
ialt blev det til 640 Stkr. Tømmer og 112 Egeplanker. For 
hvert Stk. Tømmer fik de 2 Sk., for hver Egeplanke 4 Sk. 
Egetømmeret alene var ikke tilstrækkeligt, der skulde og- 
saa Fyrretømmer til, og det maatte købes. Det blev Hol
bæk, som fik den Forretning. 16 Stkr. 12, 14 og 16 Alens 
Fyrretømmer købtes der, desuden 2 Tylvter Tværlægter 
og 15 Tylvter andre Lægter. I Holbæk købtes endvidere 
150 Tagsten og 4 Læster og 4 Pund Murkalk, paa Birk
holm købtes 2000 Mursten og i Roskilde 2200 Lægtesøm 
til Vandrenderne og til at lægte Huset med, andre 2200 
købtes til Brug ved Loftet. Mureren fik man fra Roskilde, 
og han hed Hans Kirkmand. Han fik Ordre til at mure 
Møllehuset op, siden skulde han sætte Skillevægge op, 
mure Skorsten og Bagerovn, sætte Bryggerskedel ind og 
hænge Tagstenene paa. Han arbejdede med sine Svende 
paa egen Kost, og de fik 20 Rdlr. for Arbejdet. Tømrer
arbejdet udførtes af Oluf Andersen Bjerg, Tømrermand 
og Gaardfæster i Tuse. Han byggede Møllehus og Stue
hus og et Rum til Bryggers og Bagers, desuden lavede han 
Vandslusen og Kørne værk. Han arbejdede som Murerne 
paa egen Kost. Der synes at være blevet nogen Kludder 
med Betalingen, Lensmanden maatte selv komme til Ste
de, før man blev enige om en Betaling af 80 Dlr., 1 Pund 
Rug, 1 Pund Byg og en Fjerding Smør. Sidst i Juli 1619 
var Møllen færdig til Rejsning, alle Tuse Sognemænd del
tog i den store Begivenhed. Lensmanden gav dem en Tønde
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01 til 2 Rdlr. til at fejre Begivenheden med. Endnu var alle 
Udgifter ikke klarede. Den 29. August maatte yderligere 
købes 13 Tylvter Brædder i Holbæk til Døre, Gavle og til 
Stibord i Vandrenden, og endelig maatte man anskaffe 60 
Stkr. Savfjeller. I den følgende Uge kørte Tuse Bønder 
Tørv og Jord til Mølledæmningen for at sætte den i Stand, 
Jens Nielsen Soldat fra Roskilde førte Tilsyn dermed og 
lønnedes for Hvervet med 3 Rdlr.

Flere mindre Indkøb forestod endnu. Hos Ricard Glar
mester i Roskilde købtes 6. September 8 nye Bly- og Glar- 
vinduer for 8 Rdlr. 2 Sk., og samme Dag hos Christen 
Skoning Smed 7 Par Dørhængsler og Stabler. Samme 
Smed maatte lave 4 Billejem til Møllen, i alt udførte han 
Arbejde for 6 Rdlr. Hos Niels Skrædder, Roskilde, købte 
man dertil 4 Pund brunrød Farve til at udstaffere Mur
værket med.

Med alle disse Materialer og med hele denne Arbejds
indsats maa det have været en imponerende Mølle, som 
var rejst i Tuse, den har sikkerlig ogsaa faldet i Øjnene 
paa Folk, der kom ad Landevejen, men disse skulde ogsaa 
kunde se, hvem der havde ladet den bygge, og hvem der 
ejede den. Paa Bistrup Slot havde der siddet et Par Jern
stænger med Knapper, de var taget ned, men nu kom de 
i Brug paany. Først blev de sat i fin Stand. Jakob Jakob
sen, der tjente Salomon Christensen, København, farvede 
og anstrøg dem, det kostede kun 15 Sk. Christen Skoning 
Smed lavede 4 nye Ringe til de to Stænger, og paa den 
ene Stang satte han en ny Plade af kgl. Majestæts Jern. 
Povl Kobbersmed i Roskilde leverede 3 Kobberfløje til at 
sætte paa Stængerne, og disse blev af Peder Løkke ud- 
stunget med kgl. Majestæts Navn og Krone. Saa kunde 
det da ses, hvem der ejede den flotte Mølle.

Men Møllen var ikke alene bygget op for at kaste 
Glans over Kronen, den skulde ogsaa have en Møller, saa 
den igen kunde male og svare Kronen sin Landgilde. Den 
ny Møller blev da Oluf Andersen Bjerg, ham der havde
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udført Tømrerarbejdet og som ellers havde en Gaard i 
Fæste i Tuse. Man har vel ment, at en Mand, der forstod 
sig paa Tømrerhaandværk, bedre vilde være i Stand til at 
holde Møllen ved Hævd. Han fik foruden den flotte Mølle 
Lov til at nøjes med at svare den halve Landgilde for 
1619. Det slap han dog fri for, først fik han Nedsættelse 
til 3 Pund, fordi Møllen var blevet færdig saa sent paa 
Aaret, og til sidst slap han ogsaa fri for dem, da han an
førte, at han manglede Møllestene og derfor ikke kunde 
male og fortjene noget.

Dette var et overbevisende Argument, Kronen maatte 
altsaa skaffe Møllestene. Der sendtes saa to Landskrona- 
møllestene til Tuse, og Mathias Smed, Roskilde, lavede af 
13 Skaalpund kgl. Majestæts Jern i Løbet af to Dage med 
egne Kul og Redskaber 2 Akseltoppe og 4 Akselringe. 
Desuden fornyede han en lang Jernstang til Kværnen.

Nu burde Oluf Bjerg have kunnet klare sig i den 
saa vel udstyrede Mølle, men det har sikkert knebet 
med at samle Kunderne, der nu i saa mange Aar havde 
maattet søge andetsteds hen, for at faa deres Korn malet. 
Allerede 1624 er det galt med ham, han anklages for at 
have ladet Møllen forfalde, og maa bøde 10 Rdlr. til Kro
nen for Møllens Brøstfældighed. 1630 er han helt færdig, 
han har maattet forlade Møllen for Armods Skyld, hed
der det. Møllen har dog endnu været nogenlunde i Stand, 
idet den nye Møller, Anders Rasmussen, maa betale 30 
Rdlr. i Indfæstning.

1636 nedsattes Landgilden for en Række Møller i 
Roskildegaards Len, Møllernes Fæstere maa til Gengæld 
gaa ind paa for Fremtiden selv at holde deres Møller ved 
Hævd og Bygning. For Tuses Vedkommende nedsattes 
Landgilden til 4 Pund 8 Skpr. Mel, altsaa en Nedsættelse 
til ca. en Trediedel. Anders Rasmussen syntes iøvrigt at 
have klaret sig hæderligt som Møller, der tales ikke om 
Landgilderestancer i hans Tid. Han var imidlertid ogsaa 
en Mand, som forstod at skaffe sig Ekstraindtægter, for-
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uden Mølleriet drev han en sikkert indbringende Forret
ning ved at holde Smugkro. Naar Folk kom til Mølle og 
skulde vente paa at faa malet, kunde et Krus 01 sikker- 
ligen være godt at korte Tiden med, det hændte derfor 
ofte, i hvert Fald for Jens Jensen Puge, Gaardmand i Tuse, 
og sagtens gik det mange andre som ham. Anders Møller 
nøjedes dog ikke med at sælge til de møllesøgende, ogsaa 
Ungdommen i Byen fik han Fingre i. Naar han i Somme
ren 1636 skulde have løftet en Knob paa Lad og i den An
ledning havde faaet samlet en Del unge Mennesker fra 
Byen og beværtede dem saa rigeligt, at de blev meget læn
gere borte, end Bønderne havde givet dem Lov, kan man 
maaske ikke indvende særlig meget mod det. Særlig slemt 
var det vel heller ikke, naar Anders Pedersen, som tjente 
hos sin Broder Oluf Pedersen, nu og da drak i Møllen mod 
sin Broders og Husbonds Vilje, for det skete lige saa tit 
med Broderens Vilje, efter Broderens eget Udsagn. Men 
galt var det, naar de unge fik saa meget, at de kom i 
Slagsmaal. og det hændte. Engang i 1636 blev der saa- 
ledes en større Bataille. Jens Mortensens Folk havde været 
derhenne, de var blevet fulde og kommet i Klammeri med 
Ifver Pedersens Folk. De har sandsynligvis ikke kunnet 
klare sig, for de løb hjem fra Striden og tog Jens Mor
tensens Værge. Denne svære Udrustning har formodentlig 
bragt dem Sejren i Hænde, men først efter at Skeden var 
brudt i Stykker, og Balgen blev borte ved samme Lejlighed.

Værst gik dog unægtelig Møllerens Krohold ud over 
Ifver Mortensen, idet Mølleren drak hans Kone fuld, og 
naar hun saa kom hjem, lavede hun svært Klammeri med 
den arme Mand.

Alt dette kom frem paa Tuse Herredsting Lørdag d. 
25. Februar 1637, da Ridefogden paa Roskildegaard, Jens 
Pallisen, paa sin Husbonde Sivert Urnes Vegne anklagede 
Anders Møller for Krohold og Ølsalg ved Nat og Dag mod 
Forordningen. Anders Møller vedgik det forbudte Ølsalg, 
men hævdede, at han intet kendte til det efterfølgende
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Klammeri og Slagsmaal. De Tuse Bymænd traadte derefter 
frem og aflagde deres Vidnesbyrd, som de bekræftede med 
Ed og oprakte Fingre. Rasmus Pallisen fandt Anders Møl
ler skyldig, han skulde have sine 10 Daler forbrudt og 
betale alle Sagens Omkostninger, han fik dog tre Uger til 
at ordne Sagen i Mindelighed i, ellers skulde Dom fældes. 
Anders Møller søgte paa en eller anden Maade at faa 
sonet Tvistigheden, men det lykkedes ham ikke, og den 
10. Marts faldt Dommen, han maatte op med 10 Daler13).

1640 var Anders Møller blevet ked af Møllen, han 
fæster Jørgen Sørensens Gaard i Tuse, mens Møllen blev 
fæstet af Hans Sørensen14). Om ham er der ikke meget 
at berette. Han maatte opleve de haarde Svenskekrige 
1657—1660, og de gik haardt ud over Møllen. I Roskilde 
Lens Jordebog 1660—61 nævnes han endnu ved Møllen, 
men 1662 er han borte, og Mølien siges at være ruineret, 
afbrændt og ubrugelig15). 1664 er den stadig øde og ude 
af Brug. Saalen er ikke beslaaet, og Hjulet har intet Vand
fald, kun med stor Bekostning kan den sættes i brugbar 
Stand, hedder det. Trods dens ringe Forfatning sættes 
den dog ved Matriklen 1664 til 21% Tdr. Htk. i Mølle
skyld16).

Under de store Salg af Krongods efter Krigen afhæn
dede Kronen ogsaa Tuse Bys Gaarde, men Møllen blev 
foreløbig ved Kronen. 1666 nævnes den som solgt til Mo
gens Friis til Boller og Faverskoug17). Handelen er paa 
en eller anden Maade ikke gaaet i Orden, idet Møllen 1667 
skødes til Thomas Bartholin paa Hagestedgaard. Kronen 
forbeholdt sig dog Tilbagekøbsret, og allerede 1668 kom 
den atter under Kronen18).

Dens Forfatning var stadig ganske elendig, 1674 hed
der det i en »Allerydmygeligst og underdanigst Memorial 
til kongelig Majestæts Skatkammer16)«:

U nderdanigst begæres det hvorledes med Tudse Vandmølle 
skal forholdes, om jeg den til en dygtig Møller m aa bortfæ ste, om 
nogen sig dertil vil lade finde for 4% Pund Mel aarlige Mølleskyld
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som  den er nu s a t  og ta k se re t for a t  skulle kunne skylde aarligen, 
sam t med hvor m ange Aar s F rihed det m aa ske for Møllen a t  fo r
færdige og bringe paa Fode efterdi den udi i nogle A ar haver s taae t 
øde, og er a t  befrøgte, a t  dersom den ikke med det forderligste er 
a t  blive fornyet, a t  den ganske bliver et øde Sted, hvor aldrig m ere 
nogen Mølle nogen til Gavn kan blive funderet, fordi ikke alene 
den ringe Bygning forfalder, mens vel ogsaa Dæmningen som er 
ganske nedbrudt og øde jo m ere og m ere forsvages, tilm ed er 
Møllen i sig selv ikkun en Græsmølle.

Form oder allerunderdanigst herpaa Skatkam m erkollegii Reso
lu tion  m ig til E fterre tn ing .

A llerunderdanigst

Niels Pedersen Brink.

Denne Skrivelse syntes at have frugtet, Møllen maa 
Tid efter anden være kommet saa nogenlunde i Stand igen. 
I  Markbogen fra 1682 berettes der, at den er fæstet til 
Peder Jørnsen. Den har da to Underfalds Græskværne, 
en til Mel og en til Malt. I Melkværnen er Stenene 1 Alen 
brede fra Øjet (Diameteren er altsaa lidt over to Alen, 
Løberen er i y 2 Kvarter tyk, Liggeren % Kvarter. I Malt
kværnen er Stenen 4% Kvarter brede fra Øjet. Liggeren 
10 Fingerbredder tyk og Løberen 1 Kvarter20).

I Matriklen 1688 sættes Møllen til 7 Tdr. 3 Skpr. Htk. 
Mølleskyld21) .

Landbrugskrisen i 1680’erne rammer Møllen haardt, 
Peder Jørnsen forsvinder fra den, 1690 beretter Sogne
præsten, at Møllen er øde og ubesat, en fattig Husmand, 
Peder Ibsen, sidder paa Møllen, for at Bygningerne ikke 
helt skal forfalde eller blive bortstjaalne. Kvæg har han 
ikke, og kun et brugeligt Ildsted i Møllehuset22). Peder Ib
sen nævnes i en Aarrække i Ekstraskattemandtallerne, be
standig er hans Kaar kummerlige, og nu og da har han et 
Par Heste, som Regel ingen.

I hans Tid sker den betydningsfulde Begivenhed, at 
Møllen definitivt gaar fra Kronen, idet den 1695 over
drages til Ejeren af Vognstrup, Assessor Jens Hellegaard, 
for 45 Rdl.23). Ejerskiftet medfører tilsyneladende ingen
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Forbedring af Møllens Stilling. 1704 anføres, at Jens Ibsens 
Kone væver for Folk. Ekstrafortjeneste har sikkert ogsaa 
været nødvendig.

Omsider forsvinder Peder Ibsen fra Møllen, og Hans 
Christensen kommer i hans Sted. Ogsaa han sidder smaat 
i det. I 1712 hedder det, at hans Kaar kun er maadelige. 
Trods Fattigdommen maa Hans Møller dog punge godt 
ud til Ekstraskatterne. 1711 giver han 4 Rdl., 1712 2 RdL 
5 Mk. og 1% Sk., 1715 6 Rdl. Hans Kaar bedres dog lidt 
efter lidt, 1715 har han Heste og beslagen Vogn. Da Kri
gen er forbi, og Tiderne bedres en Smule, naar han a t 
blive en ganske holden Mand efter Tidens Forhold. Blandt 
andet anlægger han en hegnet Have ved Møllen.

Dette og meget andet kommer frem ved Skiftet efter 
hans Død i November 1731. Da mødte nemlig Ridefogden 
paa Vognserup, Hr. Niels Hellegaard, sammen med Ras
mus Møller og gamle Niels Jensen, begge Gaardmænd i 
Tuse, for at skifte og dele mellem Enken, Maren Ibsdatter, 
og Hans Christensens fire Børn, Sønnerne Christen, der 
var 25 Aar, Jens Hansen, 13 Aar, og Søren Hansen, 9 Aar, 
samt Datteren Karen Hansdatter.

Boet blev registreret og vurderet, og det var et for 
de Tider overordentligt righoldigt Bo24).

Skifte efter Hans Christensen Møller.
I  S tuen: Rdlr. M ark Skilling-

1 F yrre Bord med Skuffe under .......  1
1 lang Kiste Bænk ................................  3
1 Slag Bænk .............................................  1
1 liden Egeskab .......................................  3
1 større dito ..............................................  3
1 Læder Lænestol .....................................  1
1 lidet B o r d ................................................. 2
1 gammel Stol ...........................................  4
1 Bagstol .....................................................  8
1 liden T ræ s to l ..........................................  8
2 træ  Skam ler .........................................  10
1 F lin t .........................................................  1 2
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Rdlr. M ark Skilling
1 dito ............................................................  1
1 Je rn  2 Lispunds Bism er ................... 1 2
1 Jem kakkelovn .......................................  12

I  nye Stuen:
1 Ege K iste ................................................ 4
1 F yrre  K is te .............................................  1 2
1 lidet rødt Skab .....................................  1 1
1 lidet F y rre  Bord ...................................  1 1
1 F y r Sengested .......................................  1 3
1 hvid linned Dyne ..................................  3
1 dito med gule E n d e r ............................. 3
1 Overdyne, Olmerdug ...........................  * 2
2 B laarligtens H ovedpuder....................  3
3 sm aa Hovedpuder ................................. 1
2 B laargam s L a g e n ................................. 3
1 g røn t Omhæng ......................................  1
1 Himmelseng med Egestolper, det

andet F y rre træ  .....................................  2
1 Omhæng af tæ m e t Tøj ...................  3
1 Overdyne af Olmerdug med røde og

grønne K anter .......................................  2
1 Dyne med gule Ender ........................  2
1 dito ulden Dyne .....................................  1 2
2 dito ............................................................  5
1 Hoved Pude ...........................................  1 2
3 dito ............................................................  2 2
1 P a r  B laagarns Lagen ........................  1 2
1 Je rn  Kølle ................................................ 1 1
2 Je rn  V æ g g e ............................................  1 1
2 Skov Ø k s e r .............................................  1
4 H aand Økser .........................................  1 3
1 bred Ø k se ................................................. 3
2 Je rn  Stæ nger .........................................  2 1
3 H am re ......................................................  3
4 Saver ........................................................  1 2

I  Køkkenet:
1 S en g es ted ................ ................................ 6
1 ulden Dyne, 1 S k inddyne....................  1 1
3 Hovedpuder, 1 Sengeklæde ................ 1 1
1 Mel Bænk ................................................ 1
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Rdlr. M ark Skilling
1 Ege Kar, 1 F yrre  K ar ........................  2
1 lidet dito .................................................. 3
1 B røgger Kedel indem uret i Loen ... 15
1 Kedel .........................................................  4
1 Halvtønde Kobberkedel ......................  7
4 K obberked ler..........................................  12
1 Thee Kedel .............................................  1 2
1 Kobber P o tte  .........................................  1 2
1 Kobber T ra g t .........................................  2
1 F yrre  Bækken .......................................  1 2
2 Malm P ander .........................................  1 2
2 Messing K e d le r ......................................  1 2
1 Kobber Kedel, 1 dito .......................  5 2
2 Messing Fade .........................................  2
1 Messing Fyrbæ kken ............................  2
1 Messing F y r F ad  .................................
3 Lyse S ta g e r ............................................  3
3 Je rn  Gryder ...........................................  3
1 Je rn  Trefod ............................................  2
1 Ild tang  ......................................................  1
7 Tinfade a  3 M ark ................................. 5 1

11 Tin Tallerkener .....................................  2 1
1 Tin The P o tte  .......................................
1 Tin Skaal med L aag ........................  1
1 Jern  Pande .............................................

I  Kælderen:
2 Tdr. Mjød a  12 R dlr............................ 24
4 01 Tønder ................................................ 4
2 halve Ø ltø n d e r.......................................  2
2 B rændevinsanker ........   2
2 Stande H alv tø n d er................................
4 Sildefjerdinger .......................................  1
2 sm aa Ø lflasker .....................................  1
1 Ø ltrag t .....................................................

I  Drengekammeret:
1 S en g es ted ................................................. 1
1 ulden Overdyne .....................................  1
1 Underdyne, 2 Hovedpuder ................ 1
1 P a r  B laagarnslagen ............................  3
1 gi. Dyne ...................................................  2

8

10

8
12
14
12

8
12

4
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Rdlr. M ark
I  Møllehuset:

1 Seletøj, 1 gl. dito ................................. 2
1 P a r  H am ler til Hestemøllen ...........  1
2 Age Stole med Jernk rog  ....................  2
1 Hjulbør, 1 gi. Sadel ............................  1
2 H aar Vævere .........................................  2

P a a  M ølleloftet:
1 F iskervaad .............................................  2
I  Gl. Kurve Fading ................................. 2
1 vægge, 1 Plovhamm el ........................  1 1
2 Deig T r u g ................................................ 1
3 Sildefjerdinger a  4 Sk...........................
3 gi. S tander Tønder ............................... 1

I  Gaarden:
1 Vogn med Behør ..................................  16
1 Træ  Vogn ................................................ 8
2 P a r  H øst H æ kker .................................
1 P a r  Møg F jæ ller .................................
1 Jern  træ kketø j ........................................  1

Bag og F rem  Reb til V o g n ................ 2
5 S tkr. Holde M e ie r ................................. 1 1
1 Plov med B e h ø r .....................................  1 2
1 Træ  H arre .............................................  1
1 gi. ubrugelig T ro m le ............................  1

Bæster:
1 Sorte Brun Hest, 8 A ar .........    16
1 sort blisset dito, 12 A a r ....................  10
1 so rt snuppet Hest, 17 A ar ................ 4
1 brun Hest, 17 A a r ................................. 4
1 brun Hest, 13 A a r ................................. 5

Kvæg:
1 sort hjelm et Ko, 13 A ar .................... 6
1 rød skjoldet, 12 A ar ............................  6
1 sort Ko, 6 A ar .....................................  6
1 Kvie ..........................................................  3

10 F a a r  a  1 R dlr..........................................  10
13 Stkr. Svin a 1 R dlr...............................  13

Skilling

12
48

8

8

8
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Rdlr. M ark Skilling"
Kom i Straaet:

E fte r 14 Skpr. Byg kan  regnes, a t  
der bliver i det højeste 12 Tdr.
a 1 R dlr..................................................... 12
H avre efte r nøje O verregning og 
Vurdering 20 Tdr. a  1 M ark 8 Sk ... 7 2

Linned:
4 Rar H vergam s Lagen a  2 Rdlr. ... 8
2 P ar B laargarnslagen ..........................  2
2 P a r  Pude V a a r ......................................  1
2 Duge, 2 dito ...........................................  1 1
2 H aand Klæder .......................................  2
1 Messing Rive Je rn  ............................... 1 6

Paa Leje:
1 Je rn  Kakkelovn hos Smeden i Tuse 8
1 dito hos Lars B rand i Allerup .......  8
1 Væv hos Peder D itbus i Trønninge 6

Ialt beløb Boets samlede Værdi sig til 368 Rdlr. 3 Mk. 
10 Sk.

Boet er i mange Henseender usædvanlig velforsynet, 
naar det sammenlignes med den Tids Bondeboer. Især træ
der den store Mængde Kobber, Messing og Tinsager stærkt 
frem, det har været et velforsynet Køkken, den Møller 
havde. Mjødtønderne hører ogsaa til de sjældne Sager, 
overhovedet tyder disse sammen med de mange 01- og 
Brændevinstønder, der nævnes, paa, at det ikke har skör
tet paa Drikkevarer i Møllen, og saa kan man vist slutte, 
at Maden ogsaa har været rigelig. Bemærkelsesværdig er 
desuden den store Samling Tømrerredskaber, man skulde 
tro, Hans Møller, ligesom Oluf Bjerg i sin Tid, ogsaa har 
været en Slags Tømrer. Endelig er der de tre Jernkakkel
ovne, de var heller ikke almindelige. Mange kunde vel ikke 
udrede den relativt store Sum, de kostede, og maatte der
for, hvis de vilde have Jernkakkelovne, leje dem af de 
mere velstillede; i det lange Løb har Forretningen nok 
været bedst for Mølleren.
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Møllerens Klæder omtales ikke i Vurderingen, efter 
en senere Meddelelse i Skiftet er de blevet delt mellem 
den afdødes Sønner, til Gengæld fik Datteren saa Lov til 
a t arve lige med sine Brødre.

Det var dog ikke alle 368 Dir., der kunde komme til 
Deling mellem de efterlevende. Først og fremmest skulde 
der af Boet udtages Penge til Stedets Fæld, d. v. s. Møl
len skulde gennemgaa en Hovedreparation, inden den fæ
stedes ud paany, og de Omkostninger, der antoges at ville 
løbe paa denne, betegnedes som Stedets Fæld. Det var og- 
saa Vurderingsmændenes Sag at afgøre, hvor meget der 
skulde bekostes paa Møllen. Det blev: Tækning af hele 
Huset, hvortil der vilde medgaa 10 Læs Langhalm. 4 nye 
Bjælker skulde sættes op. Mølleakslen skulde repareres, 
Mølledammen ligeledes. Under Skæreværket skulde sættes 
to nye Fodstykker. Stampetruget og Møllehjulene skulde 
ogsaa have en Omgang, og endelig skulde der en ny Stue
bjælke og nye Brædder over Køkkenloftet. Ialt beløb Møl
lens Fæld sig til 34 Dir. 2 Mark og 8 Sk. Der skulde des
uden være fuld Besætning til Stedet, før det overtoges af 
en ny Fæster, Møllen takseredes i saa Henseende til at 
mangle 2 Heste, deres Pris sattes til 12 Dir. Stykket.

Af Boet skulde desuden Begravelsens Omkostninger 
udredes, de var paa 45 Dir. Saa er den brave Møller ogsaa 
nok kommet hæderligt i Jorden. Folkelønnen skulde dertil 
betales, en Karl, Lars Aagesen, skulde for 1 Aar have 18 
Dir., en anden 8 Dir. for et halvt. Datteren Karen mente, 
hun havde et Aars Løn tilgode, det var 9 Dir. Endelig 
skulde der af Skiftet betales Kosten til 1. Maj, der mente 
at ville medgaa Rug og Byg for 19 Dlr., Malt for 12. 
Med Skiftesalær og Betaling til Vurderingsmændene blev 
Boets Udgift ialt 180 Dir. 3 Mk. 8 Sk. Tilbage blev 188 
Dir. 2 Mk., en meget stor Sum i de Tider, da de fleste 
Boer havde langt større Udgifter, end deres Værdi var 
sat til. Enken fik Halvparten, 94 Dlr. 1 Mk., hver af Bør
nene 23 Dir. 2 Mk.



162 GUNNAR OLSEN

Tuse Mølle maatte nu have en ny Møller, og det blev 
Jens Andersen fra Tuse. Hans Fæstebrev findes i Afskrift 
i Vognserup Fæsteprotokol. Jens Andersen forpligtede sig 
ifølge dette til at svare 20 Dir. aarlig af Møllen, og dertil 
klare alle kongelige Skatter, ordinære som ekstraordinære. 
Han skulde have det Egetømmer gratis, der var nødven
dig til Møllens Reparation, men Møllestenene skulde han 
selv sørge for. Skulde en pludselig Vandflod true Mølle
dæmningen, skulde han have Hjælp af Vognserups Bøn
der til at hindre Katastrofer. Den indhegnede Have skulde 
blive ved Møllen. Der loves ham i Brevet, at om han be
taler, hvad han skal, og holder Møllen i god Stand, skal 
han altid forblive ved Møllen. Fæstebrevet omtaler en 
Hestemølle foruden Vandmøllen. Hestemøllerne blev, som 
det fremgaar af Navnet, trukket af Heste ved Hjælp af 
en Omgang, nu kunde der altsaa males, selv om Vandet 
i Tørketider svandt hen i Aaen.

Jens Andersen betalte troligt sine Skatter i rette Tid, 
og han har formodentlig gjort det samme med Landgil
den, der foreligger i hvert Fald ingen Vidnesbyrd om det 
modsatte. 1746 dør han, og Møllen overtages af hans Sted
søn, Jens Hansen25), der faar Lov at beholde alt, hvad der 
findes i Stervboet mod at han satte Møllen i Stand paa 
egen Bekostning. Jens Hansen syntes at have taget meget 
energisk fat. Foruden Møllen gav han sig i Lag med en 
øde Gaards Jord, og han maa have faaet noget ud af det, 
for 1747 faar han den regulært i Fæste af Herskabet. Bil
ligt fik han den ikke, han skal svare de fulde Skatter, Af
gifter og Landgilde, dertil passe Gaarden med Pløjning, 
Sæd og Høst lige med de andre Bønder og endelig forplig
tige sig til to Københavnsrejser aarlig.

Men Jens Møller kunde ikke klare baade Mølleriet og 
Landbruget, Møllen forfalder, og han selv forfalder med. 
En Retssag paa Tuse Herredsting viser, i hvilken Retning 
det gaar26). Købmand Siersted, Holbæk, stævner ham, for 
at faa ham til at betale de Penge, han skylder ham. Skønt
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lovligt stævnet møder Jens Møller ikke paa Herredstinget. 
Nogen stor Sum drejede det sig ellers ikke om, 3 Rdlr. 1 
Mk. og 6 Sk., men Gælden var gammel, den stammede fra 
1752, for Pengene var købt Salt, Tobak, Tjære og Fyrre
brædder, altsaa overvejende absolut nødvendige Ting. Tin
get gav Jens Møller 14 Dage at faa Sagen forligt i, lykke
des det ham ikke, skulde Dom fældes. Men det lykkedes 
ham at faa klaret Sagen i Mindelighed, saa han undgik at 
blive dømt.

Først i Februar 1755 dør Jens Møllers Kone — i en 
ungAlder, synes det, Børnene, to Piger og en Dreng, er kun 
12, 6 og 4 Aar gamle. Nu skulde der holdes Skifte, men 
Jens Møller har aabenbart været klar over, hvad han kunde 
vente sig, og han søger at udsætte Opgøret saa længe som 
muligt ved at undlade Anmeldelse af Dødsfaldet til Skifte
forvalteren. Omsider kom Skiftemændene, Hans Christen
sen Lund fra Vognserap sammen med Peder Jensen og 
Anders Olsen, begge Gaardmænd i Tuse. Det var den 26. 
Februar. De spurgte Jens Møller, hvorfor han ikke havde 
sendt Bud til Skifteforvalteren om Konens Dødsfald. Han 
svarede tvært, syntes det at fremgaa af Referatet, at han 
mente, det nok skulde spørges, og Forvalteren vidste det 
i hvert Fald nok alligevel.

Efter dette Ordskifte tog Skiftemændene fat paa Re
gistreringen og Vurderingen af Boet, og det gav et andet 
Resultat end i 1731. Paa en Maade var Boet ganske vist 
righoldigt nok, der var en Masse Genstande, Møbler, Hus- 
geraad, Værktøj o. lign. Blandt Møblerne var der adskil
lige Borde og Stole, men navnlig en stor Mængde Skabe, 
Kister og Skrin saavel af Fyr som af Eg. Meget Kobber-, 
Messing- og Tintøj var der ikke, men dog en Malmbøtte, 
en Messingkedel, et Tinkrus, 1 Tintallerken og en Tinfod 
til en Thepotte, Thepotten selv var der ikke. Af andre 
luksusprægede Genstande kan nævnes en Del Glas, der 
tales bl. a. om Bundeglas og Spidsglas, et Spejl var der og- 
saa, ligesom man kan nævne en Jernlampe og nogle Lyse-
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stager, hvorimellem en af Træ. Af Brugsgenstande fore
kommer foruden det sædvanlige Køkkenudstyr, Fyrtøj og 
Fyrstaal, en Spinderok, Karter, Manglefjæl, Uldsakse, en 
Del Kurve og Sold af Halm, en Kærne, et Deigtrug, en 
Mælkesi af Haar, en Manglefjæl og et Valketrug. Af mere 
særegen Genstande findes en Flint (Bøsse), et Fiskegliv 
og et Fiskevaad. Af Redskaber er der bl. a. et Mejered med 
Krog, en Segl, en Hørive, en Møggreb og et Skærelad. 
Endelig fandtes et helt Sæt Smederedskaber, der var Am
bolt, Forhammer, Smedebælg, Skruestik, adskillige Hamre, 
Mejsler og flere Jernstykker.

Men trods de mange Genstande faar man alligevel 
Indtryk af et Hus i Forfald, en Mængde af Genstandene 
kaldes gamle, og adskillige var behæftede med Fejl og 
Mangler, saaledes var der Kister uden Laas og til Gengæld 
løse Laase uden Nøgler. Ogsaa Vurderingspriserne tyder 
paa, at det har været sløje Ting, langt det overvejende 
Antal vurderes til nogle faa Skilling, højst naar en Jern
kakkelovn, som sættes til 5 Rdlr. Besætning var der ikke 
megen af, en brunblisset Hest paa 18 Aar, en rød Ko paa 
14 og 4 Høns.

Hele Boets Værdi blev da heller ikke stor, ialt 54 
Rdlr. 1 Mk. og 1 Sk.

Nu skulde man saa i Lag med Boets Udgifter, Re
stancer, Fæld o. lign. Jens Hansen har sikkert indset, at 
det vilde blive en pinlig Historie for ham, og han er der
for lusket af i al Stilhed og har overladt Vurderingsmæn- 
dene til selv at tage Skøn over Tingene. Det gjorde de, og 
det blev ikke lysteligt. Først var der Skatter og Afgifter. 
Afgiften var 20 Rdlr. for et Aar, Skatter skyldtes for to 
Kvartaler a 1 Rdlr. 1 Mk. 4 Sk. Det var jo ikke saa galt, 
men des mere beløb Fælden sig til. Takseringen af Møllen 
giver et levende Indtryk af den sørgelige Tilstand, den be
fandt sig i, overalt trængtes der til store Reparationer. 
Hele Hestemøllen erklæredes for ganske ubrugelig, baade 
den og Vandmøllen maatte have nye Møllestene, der skulde
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nyt Stibord, nyt Skrug og en Mængde nyt Tømmer over
alt. E t Stampeværk erklæredes for nogenlunde passabelt, 
men maatte dog have nye Vandhjul. Ialt blev det tiltrængte 
Tømmer og Møllestene anslaaet til 120 Rdlr. Arbejdsløn
nen ved Reparationerne formodenes a t ville beløbe sig til 
75 Rdlr.

Var Møllen i ringe Stand, stod det sig endnu værre 
til med de andre Bygninger. Vurderingen nævner et Stue
hus paa 13 Fag, to Sydlænger paa tilsammen 11 Fag, en 
Nordlænge paa 7 og dertil 10 Fag, hvoraf de tre kaldes 
Storstuen og de 7 siges at være tilbygget Stuelængen. 
Nordlængen skønnedes at kunne gaa an, de tre Fag Stor
stue krævede Reparationer for 8 Rdlr. pr. Fag for at 
komme i forsvarlig Stand, de 7 Fag 5 Rdlr. pr. Fag. De 
to Sydlænger kaldes ganske faldefærdige og skulde byg
ges op af ny, det menes at kunne gøres for 7 Rdlr. pr. 
Fag. Stuehuset kunde slet ikke blive staaende, det maatte 
bygges om fra Grunden, Omkostningerne herved ansloges 
til 211 Rdlr. Af Vurderingen fremgaar tydeligt, hvorledes 
Stuehuset tænktes bygget. Som fornødent til Opbygningen 
nævnes 26 Egestolper, 4 Alen lange, og 26 Egeløsholter 
til Bindingsværket, 29 Stkr. Fyr til Bryder og Bjælker, 39 
Stkr. Fyr til Spærrer, 24 Tylvter Fyr til Straalægter, 30 
Tylvter nye Fyrrebrædder til Gavle, Loft og Døre, 400 
Stkr. Firetommersøm, 4 Læster Langhalm til Taget. Tøm
rerarbejdet vilde koste 2 Rdlr. pr. Fag, dertil 4 Rdlr. for 
Gavlene og 8 for Loftet. Tækkemanden skulde have 24 Sk. 
pr. Fag. Til disse Udgifter kom Anskaffelsen af to Heste 
til Hestemøllen. Ialt naaede Boets Udgifter op paa 625 
Rdlr. 2 Mk. 7 Sk. Der var altsaa et ganske forsvarligt Un
derskud, som Jens Hansen Møller ikke havde nogen som 
helst Chance for at dække. Da Jens Hansen var og blev 
borte og ingensteds var at finde, som Skifteprotokollen be
retter, udsattes Skiftets videre Behandling 6 Uger til 9. 
April. Fastsatte Dato mødte Skifteretten igen, og nu tra f 
de Jens Møller. Han blev tilspurgt, om han havde Tilgode-

F ra  Holbæk A m t 11
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havender eller Gæld andetsteds, om han kunde betale 
Stervboets Underskud eller stille Herskabet fornøden Kau
tion, og om han agtede at blive ved Møllen. Hertil svarede 
han korteligen, at han hverken havde Tilgodehavender 
eller Gæld, at han hverken kunde betale Boets Underskud 
eller stille Herskabet Kaution, og at han hverken kunde 
eller vilde blive ved Møllen. Skifteprotokollen er ret beher
sket i sit Referat, men siden omtales Jens Møllers Svar 
som groft og uforskammet, det var sikker ligen ikke, som 
Herskabets Repræsentanter kunde forvente at blive svaret, 
af en elendig og forgældet Fæster.

Jens Møllers Optræden har formodentlig ikke fristet 
til yderligere Forhandlinger, i hvert Fald udsattes Skifte
forretningen paany, denne Gang til 1. Maj. Men den før
ste Maj faldt det Aar midt i den travle Saatid, de to Bøn
der, som var med i Skifteforretningen, havde ikke Tid at 
komme, hvorfor Skifteforretningen først genoptoges 2. 
Juni. Trods Jens Møllers Optræden den 9. April angiver 
Skifteforvalteren som Grund til den lange Udsættelse, at 
man ventede, Jens Møller vilde betale sine resterende 
Skatter og Afgifter og derefter søge Forlig med Herska
bet, hvorved han kunde have faaet Lov at beholde sit Bo
have og maaske ogsaa være blevet ved Møllen. Men Jens 
Møller foretog intet af dette, han vilde ikke sit eget bed
ste, siger Skifteforvalteren, idet han dog undlader at drøfte 
Mulighederne for, at Jens Møller kunde have betalt blot 
en ringe Part af sin Gæld. Endnu den 2. Juni fik han for
melt en Chance, han blev igen spurgt, om han vilde og 
kunde betale sin Gæld, for i saa Fald vilde Skifteforvalte
ren favorisere ham. Jens Møller svarede atter et kort Nej, 
han kunde ikke betale. Dermed var Herskabets Taalmodig- 
hed ude, Boet sattes til Auktion. Der blev nu undersøgt, 
om alt det registrerede fandtes ved Boet, og der viste sig 
at mangle 34 Numre til en Værdi af 9 Rdlr. 4 Mk. 6 Sk. 
Kun for Koen og en Hønes Vedkommende kunde Jens 
Møller gøre tilbørlig Rede for Bortkomsten, de var nemlig
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døde, det øvrige fik han Tilhold om at skaffe til Veje, inden 
Auktionens Dato den 16. Juni.

Auktionsdagen kom, uden a t Jens Møller havde tilveje
bragt det bortkomne. Det har øjensynligt været en stor 
Begivenhed. Alle Tuse Bymænd mødte op, og næsten alle 
købte et eller andet, desuden blev der købt af Folk fra 
Holbæk, Hagested, Birkholm, Jæmløse, Regstrup, Kundby, 
Butterup, Allerup, Maarsø og Trønninge, saa den hele Egn 
har altsaa været repræsenteret.

Efter Auktionen spurgte Skifteforvalteren, om der 
fandtes Kreditorer i Boet. Først meldte Niels Olsen fra 
Trønninge sig, han havde laant Jens Møller 11 Rdlr. 5 Mk 
og 5 Tdr. Byg a 1 Rdlr., Søren Møller i Hagested havde 
ogsaa et Tilgodehavende, han havde fodret en Hest for 
Jens Møller om Vinteren, og endelig havde Mads Læsø i 
Maarsø fodret en Kvie for Jens Møller om Vinteren og 
desuden haft den paa Græs om Sommeren. Jens Møller 
nægtede intet deraf, hedder det. Ialt indbragte Auktionen 
71 Rdlr. 5 Mk. 13 Sk., det var jo noget mere, end Boet 
var vurderet til, men det forslog alligevel ingen Steder over 
for den kolossale Gæld.

Og Herskabet havde helt tab t Taalmodigheden med 
Jens Møller nu; det hedder derom i Auktionsprotokollen: 
Da Jens Hansen staar til Restance med kgl. Skatter, og 
sidste Aars Afgifter er forfaldet til 1. Maj, og da han har 
ladet saavel Møllehuset som Mølleværket skammelig 
ruinere, og understod sig dog alligevel ved afholdte Skifte 
at frasige sig Møllen, skønt han endog siden har fra Møl
len bortført, hvad Stervboet tilhørte, saa er a t afsige Dom 
over bemeldte Jens Hansen til Satisfaktions Erholdelse, 
Skadesløsbetalings Nydelse og til Straffes Undgældelse 
for ommeldte hans skammelige Forfald med hans Fæste
mølle som for den begangne lovstridige Omgang med 
Stervboets Gods. Conferentsraad Severin Løvenskjold er 
derfor tvunget til a t indstævne Jens Hansen til Tuse 
Merløse Herredsting til endelig Afgørelse paa Dom.
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Jens Møller blev stævnet, og hans Sag kom for paa 
Tinget d. 3. Juli. Ridefoged Jens Stiesen paa Vognserup 
spurgte tre Mænd, Per Jensen af Kundby, Anders Olsen 
og Niels Olsen af Tuse: 1) Om Møllens Brøstfældighed, 
2) Om hvad der havde foraarsaget Jens Møllers slette 
Tilstand, siden han havde ruineret baade Møllen og hvad 
han modtog ved Fæstets Tiltræden, 3) Om Mølleren havde 
taget noget fra Boet efter Registreringen, og 4) om de 
vidste, at Jens Hansen selv havde frasagt sig Møllen.

De tre Mænds Svar var overensstemmende, der sva
redes, at Tuse Mølle ved hans Tiltræden var i bedre Stand 
end sidste Vinter, og a t den i Jens Hansens Tid var blevet 
forringet fra  Aar til Aar, ligesom der ved hans Tiltræden 
fandtes mere af Kreaturer og Indbo end ved Registrerin
gen. Som Aarsag til hans Elendighed angaves, at han var 
forfalden til Drik. Til tredie Spørgsmaal svaredes med 
Omtale af de 9 Rdlr. 4 Mk. og 66 Sk. og til fjerde, at Jens 
Hansen godvilligt havde frasagt sig Møllen. Jens Stie
sen krævede derefter, a t Jens Hansen skulde have sit 
Fæste forbrudt og betale sin Skyld til sit Herskab, kunde 
han ikke betale, skulde han aftjene det med Arbejde, hvor 
han fik det anvist.

Jens Møller blev nu kaldt frem, men som saa ofte før 
gjorde han sig bemærket ved sin Fraværelse. Hele fem 
Gange raabte der forgæves paa ham, hedder det. Næste 
Tingdag havde man imidlertid faaet fat i ham, og nu var 
han blevet ydmyg, han indrømmede sin Skyld og bad om, 
a t Herskabet vilde behandle ham paa det mildeste. Men det 
var for silde. Sagen gik til Dom, og Dommen lød paa, a t 
Jens Møller skulde betale sit Herskab 615 Rdlr.+ Processens 
Omkostninger inden 15 Dage, i Mangel af Betaling eller 
tilstrækkelig Kaution skulde han lide Fængsel, desuden 
skulde han have sit Fæste forbrudt og give Forpligt 
for sig.

Stervboets Aktiver tilfaldt Herskabet, efter a t Sa
gens og Processens Omkostninger var trukket fra. De an-
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dre Kreditorer henvistes til at søge Jens Møller paa lov
lig Vis.

Dermed forsvinder Jens Hansen Møller, og samtidig 
forsvinder Tuse Vandmølle. 1761 hedder det: Tuse Græs
mølle er nedlagt, siden Vandets Gang fordærver Bønder
nes paastødende Enge27. Herskabet har ikke fundet det 
værd a t bekoste den dyre Nybygning, da Møllerne dog 
havde saa ringe Chance for a t klare sig hæderligt i Tuse. 
For et halvt hundrede Aar siden kunde man endnu et 
Stykke Syd for Landevejen se nogle Pæle i Aaen, de 
skulde være Rester af Møllen.

Tuse Mølles Historie var lang og bedrøvelig, mindst 
fire Gange i Løbet af 200 Aar var den ganske ødelagt, og 
til andre Tider stærkt medtaget. Kun en af de elleve Møl
lere, vi kender ved Navn, nemlig Hans Christensen blev en 
velstaaende Mand ved Mølleriet, Anders Rasmussen og 
Jens Andersen har sagtens klaret sig nogenlunde, det 
samme gælder maaske om Hans Sørensen før Krigen. 
Jens Sørensen søgte at snyde sig fra sine Afgifter, Peder 
Jensen havde Restancer og klagede sig haardeligt. Peder 
Ibsen førte en kummerlig Tilværelse paa Møllen. Da Hans 
Sørensen og Peder Jømsen forlod den, var den ganske 
øde, og Hans Møller, Hans Jensen, Trønninge, Oluf Bjerg 
og Jens Hansen rømte fra den eller blev dømt fra den for 
Armods Skyld. Det har saaledes ikke alle Dage været, en 
god Forretning at være Møller — i hvert Fald ikke i Tuse.
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KIRKEKLOKKERNE PAA SAMSØ
Ved Bent Rasmussen.

Danmarks Kirkeklokker har gennem Aarhundreder 
talt deres eget Sprog til Menneskene, Slægtled efter 
Slægtled har lyttet til dem — nu i Sorrig, nu i Glæde. De 
har kaldt paa gammel og paa ung, »mest dog paa Sjælen 
træ t og tung, syg for den evige Hvile«.

Paa Grund af deres store Betydning og Indflydelse 
paa Menneskenes Sind og Tanker indviede man da ogsaa 
i den katolske Tid Klokkerne til den hellige Jomfru Maria 
eller til en Helgen, hvorefter Klokken fik sit Navn. Ofte 
finder man en oplysende Indskrift paa Klokkerne.

Tranebjærg Kirke,
i gamle Dage kaldet Trandbjør, har sikkert i tidligere Tid 
været regnet for Hovedkirken paa Øen, idet den ligger i 
Sognet, hvortil Grevens Hovedgaard hører.

E t andet Moment for denne Antagelse er, at denne 
Kirke alene af alle Øens Kirker har Sejerværk (Ur) samt 
to Klokker.

Den lille Klokke,
som har en saare skøn og munter Klang, og som man 
derfor benytter til Bryllupskimning og til Højtiderne, er 
allerede støbt i det Herrens Aar 1391.

Thura skriver, at der paa den staar: »Jesus Christus 
dei filius & Set. Johannes 1391. Maria Deipar«. Dette be
tyder paa Dansk: Jesus Christus, Guds Søn og Set. Jo
hannes 1391. Maria Deipar, hvilket sidste skulde være
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Klokkestøberens Navn; men ved senere Udtydning af den 
gamle Indskrift viser det sig, at der staar Maria Help, 
altsaa Maria hjælp, en Anraabelse af Jomfru Maria, og 
derfor forstaar man bedre, at den fra gammel Tid er 
kaldt Maria Klokken. Professor Magnus Petersen tog i 
1874 et Gnidebillede af Indskriften, hvorefter den lyder: 
Sanchtus, Sanchtus, Sanchtus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni 
sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna eri excelsis. Maria 
help. Det oversættes paa Dansk: Hellig, hellig, hellig, 
Herre Gud Zebaoth, Himmel og Jord er fulde af din Her
lighed. Hosanna i det Høje. Maria hjælp!

Muligvis har begge Ret, idet der er Grund til a t an
tage, at Klokken paa et eller andet Tidspunkt mellem 
1750 og 1800 er omstøbt og da har faaet den nye Ind
skrift.

Den store Klokke,
som samtidig danner Slagværket for Uret, er sikkert en af 
Danmarks tungeste og sværeste Kirkeklokker, idet dens 
Vægt er ca. 2 Tons.

Klokken er forsynet med Lindenowernes adelige 
Vaabenskjold.

Paa denne Klokke staar: »Anno 1654 udi Ærlig og 
Velbyrdig og Strenge Herre, Hr. Hans Lindenow til Iver
næs, Danmarks Riges Raad og Kongl. Mayest. Befalings- 
Mand paa Calundborg Slot med hans Elskelige Velb. Frø
ken Elisabeth Augusta saa vel som Hæderlig og Højlærd 
Mand Mag. Hans Svane, Provst paa Samsø og Hr. Ber- 
thel Jensen Galthen, forrige Sogne-Præst, Hr. Jens Ber
thelsen nu Sogne-Præst i Trandberg Kirke og Jens Bruun 
i Sylmarck Gaard, Kongl. Mayest. Ride-Foged over Samsø 
udi deres Tid støbt denne Klokke. H. A. S. O.« — Hans 
Lindenow (d. Yngre) blev efter sin Fader, Hans Linde
now (d. Ældre), Lensmand paa Kalundborg Slot, hvor
under Samsø da hørte. Han ejede ogsaa Ivemæs (We
delsborg). Han blev 1639 gift med den 16aarige Elisabeth
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Augusta, Datter af Christian den Fjerde og Kirstine 
Munk, altsaa var hun Søster til Leonora Christine.

H. Lindenow var i de første Aar af sit Ægteskab 
meget velhavende, og det er netop i denne Periode, at den 
store Klokke er
skænket til Trane
bjærg Kirke, idet 
den er blevet støbt 
1654.

Provsten Hans 
Svane til Bisgaard 
var en Fætter til 
Københavns berømte 
Borgmester Hans 
Svane, S. var Øens 
Provst 1625—76.
Endelig er der Ber- 
thel Jensen Galthen,
Sognepræst i Trane
bjærg fra 1611 til 
sin Død 1653. Han 
efterfulgtes i Embe
det af sin Søn Jens 
Berthelsen 1653—
64. Der var altsaa 
Præsteskifte i Trane
bjærg 1653, og Sagen
om Klokken har alt- Den store Klokke i T ranebjæ rg Kirke, 

saa været paa
begyndt før, da Berthel Jensen Galthens Navn nævnes i 
Indskriften, men den er først blevet færdig og ophængt 
1654, da Jens Berthelsen var blevet'Sognepræst efter sin 
Fader, hvis Kapellan han var i dennes sidste Leveaar. 
Ridefoged Jens Bruun boede paa Lensgrevens Hoved- 
gaard Sylmark eller Søllemarksgaard, en stor lerklinet 
Bindingsværksgaard, der laa, hvor Brattingsborg Slot nu
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ligger. Han var en kendt og agtet Mand paa Øen og til
lige en velhavende Mand, som for sig og sin Hustru havde 
erhvervet sig Kirketienden fra samtlige Øens Kirker. 
Klokken er saa svær, at der, indtil man i 1880 fandt 
paa en bedre Ophængning, skulde fire Mand til at ringe 
med den.

Under Ringningen efter Kong Christian IX’s Død 
løsnede »Kronen« sig, og Klokken slog en Revne, saa den 
maatte sendes til Aalborg Klokkestøberi for Reparation. 
Det var et vældigt Arbejde at faa den derop og at faa den 
hængt paa Plads igen, men nu gaar den paa Kuglelejer, 
saa Ringeren let selv kan ringe med den.

Besser Kirkeklokke
bærer det Danneskiold-Samsøeske Vaaben og har føl
gende Indskrift: »Denne Klokke er, i Christian Conrad 
Sophus Greve af Danneskiold-Samsøes Mindreaarighed 
anskaffet af hans Moder og Formynder Frederika Lovisa 
von Kleist Grevinde af Danneskiold-Samsøe. Anno 1782«. 
Paa dens øverste Rand staar: »Me fecit M. G. Troschel 
Hafnia Anno 1782 (Klokkestøberens Navn og Køben
havn).

Kolby og Nordby Kirkeklokker
bærer samme Indskrift, Vaaben og Aarstal og lyder: 
»Assverus Koster van der Hart me fecit Copenhagen« og 
midt paa Klokken ses Grevinde Sophie Amalie Moths 
Vaabenskjold og »Sophie Amalie Grævinde til Samsøe 
haver 1691 ladet denne Klokke omstøbe«. Desværre er det 
umuligt at faa oplyst, hvor gamle de oprindelig er.

Onsbjerg Kirkeklokke
bærer følgende Indskrift:

Aus der Feuw er bin ich geflossen,
Felix Fuchs h a t mich in Copenhagen gegossen 1628.

Det er:
Af Ilden er jeg udflydt,
Felix Fuchs har støbt mig i København 1628.



HOLBÆK OG DEN NORSKE 
SKUDEHANDEL

En Episode ved Langtved 1640.
Af Albert Thomsen.

Gennem hele Middelalderen, maaske endogsaa fra Vi
kingetiden, og langt op i 1700’erne, var norske Skuder 
faste Gæster i Isefjorden, hvor de, naar vore Bønder 
havde indhøstet, indfandt sig paa visse primitive Handels
pladser som f. Eks. Orø, Audebo, Vellerup og Langtved 
for at drive Tuskhandel paa den ældgamle Maade, ved at 
de solgte Tømmer, Fisk, Salt o. lign. til Bønderne og i 
Stedet fik Korn med hjem til deres brødfattige Fædre
land.

Isefjordsbyerne, Holbæk, Nykøbing og Roskilde, saa 
naturligvis ikke med venlige Øjne paa denne norske Han
del og hævdede, a t ifølge deres Købstadprivilegier skulde 
saadan Handel rettelig foregaa ved Byernes Skibbroer. 
Flere Gange i 14—1600’erne foretog Holbækkerne hele 
smaa Straffeekspeditioner ud til disse »ulovlige Havne«, 
som de kaldte dem, og overfaldt de norske Sømænd, smed 
Varerne i Vandet, skar Sejlene itu o. lign., og undertiden 
kom det til Rettergang1).

Her skal til Eksempel fortælles om en Episode, der 
foregik ved Langtved Strand i September 1640.

Paa Holbæk Byting mødte den 28. September Borg
mester Laurids Christensen og Raadmændene Rasmus

l)  „Holbæk Købstads H istorie“ 84 ff., 240.
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Hansen, Søren Nielsen og Herman Eggers paa Borgernes 
Vegne og vidnede, a t de for 14 Dage siden havde skikket 
to Mænd, Jens Ibsen og Thomas Christensen, til Langtved 
for a t indstævne tre norske Skippere for Bytinget. Stæv
ningen1) lyder saaledes:

„Lader Borgm ester og R aad og menige Borgerskab udi Hol
bæk give eder, nem lig Oluf Mortensen, boendes paa Birkø i Kal- 
sund, Jacob Andersen og Svend Torstensen, boendes i Kalsund i 
Norge, give eder lovlig 14 Dages V arsel til Holbæks Byting a t møde 
M andagen den 28. Septbr. førstk., for Vidnesbyrd a t  paahøre an- 
langedes Tøndegods, som er Salt, Fisk, Tørfisk, T ran  og andre 
V arer, I skal have udsolgt i en ulovlig H avn for Langtved, og eder 
derimod igen skal have tilforhandlet Rug, Byg, Æ rte r  og andre 
Varer, Holbæks By paa deres N æring til s tø rste  Skade og deres 
Bys Frihed til Forkrænkelse.

Saaledes giver vi eder, Niels Trægaard2) i Langtved, lovligt 
14 Dages V arsel til Holbæks Byting a t  møde [efter] som fornæ vnte 
Skippere beraaber sig paa eder a t  have Forlov der a t  ligge for 
Langtveds Grund, deres V arer a t  forhandle“.

I Tingbogen fortælles saa videre, hvorledes Jens Ibsen 
og Thomas Christensen drog til Langtved efter Raadets 
Befaling:

„Da var de hos fornæ vnte Oluf Mogensen, Anders Olufsen, 
Jacob Andersen og Svend Torstensen og tilspurg te dem, hvad V a
re r  de havde. De svarede, a t  de havde Saltfisk, Tørfisk, Tran, baade 
i Tønder og i V arer; de forklarede, a t  de havde Forlov af Niels 
T ræ gaard  i L angtved“.

Holbækkerne spurgte dem videre, hvem de betalte 
deres Rorstold og anden kgl. Rettighed til, de svarede, at 
det gav de Niels Trægaard og fik hans Kvittering derfor.

„Endnu vandt de ydermere, a t  im idlertid de v a r der paa Sku
derne hos dennom og dette forskrevne forrettede, da saa  de, a t  
der var 7—8 Vogne paa Landet, som førte K om  til fornæ vnte 
Skuder, som de hentede med deres Baade, og der ellers laa tre

1) Holbæk Tingbog 1640. - R aadstueark. Blandede A kter 1558-1860.
2) Sandsynligvis Fogeden paa Rygaard.
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Skuder for Langtved Land, som. havde losset Tøm m erlast, [saale- 
des] som de for dennom berettede“.

Niels Trægaard, som mødte i Bytinget, nægtede at have 
taget mod Penge og givet Kvittering1), men han havde 
nok givet de norske Skuder Lov at ligge der »paa hans 
Herres gode -Behag, eftersom Grunden er hans, og de al
tid plejede a t ligge der«.

Der blev udfærdiget Tingsvidne, og Holbæk Byraad 
har sikkert klaget til Regeringen, men Resultatet kendes 
ikke. Gammel Sædvane er ond at bryde, og Regeringen 
maatte jo ogsaa se paa Bøndernes Interesser, og paa 
Herremandens; derfor løb de fleste af disse Klagemaal 
over Købstædernes krænkede Privilegier ud i Sandet2) .Men 
denne Skudehandel paa Isef jorden er et interessant Fæno
men, fordi dens Tradition er saa langt ældre end Købstæ
derne og viser tilbage til de ældste Former for Samhandel 
i Norden.

1) I  saa F ald  vilde han  jo have faa e t Ubehageligheder med den 
kgl. Tolder i Holbæk, B orgm ester Laurids Christensen; under 
hans Embede la a  ikke blot Holbæk Havn, men ogsaa Vejlevig 
(Svinninge Vejle), D ragsfjord, H agestedfjord, Langtvedfjord og 
Ejbyvig, som disse gam le H andelspladser kaldes 1657. Til Ti
der hørte ogsaa F rederikssund under Holbæk Tolder; i 1653—54 
var en Toldbetjent kørende derover for a t  fortolde Korn, som 
hollandske Skibe indladede.

2) Da der 1623 skulde opsæ ttes e t P u lp itu r i Grevinge Kirke, købte 
m an Tømmer dertil a f  „Norbaggem e, der laa for A nker ved 
A snæ s“ i Lam mefjorden.



BØGER
I  A a r b ø g e r  f o r  n o r d .  O l d k y n d i g h e d  o g  H i s t o 

r i e  1941 giver K. T'horvildsens Afhandling om Dyssetidens G rav
fund enkelte Oplysninger om Fund her i A m tet, saaledes i Raklev, 
Nyrup, Ubberup, Vig og Østrup. C. I. Becker om taler i „Fund a f  
Ruser fra  D anm arks S tenalder“ e t ejendomm eligt F letvæ rk a f  
Lindegrene, som i 1937 blev fundet ved Skalgravning paa Svinninge 
Vejle, muligvis R ester af et F iskeredskab.

F o r t i d  o g  N u t i d  (udg. af D. hist. Fællesforening) inde
holdt Fridlev Skrubbeltrangs : H overiindberetninger som Kilder t i l  
dansk Landbohistorie, J. Ewens: Jordfordeling i Hejninge By og 
P. Rönn Christensens: Skyld og Skat, Fæstebønders og Selvejer
bønders A fgifter i 13—1600’erne.

Foreningen „ D a n m a r k s  F o l k e m i n d e r “ h a r i 1941 til 
sine Medlemmer indsendt H. P. Hansens store, højst interessante 
Bog „Hyrdeliv paa Heden“ og Prof. A rthu r Christensens „Dumme 
Folk, danske Skæ m teeventyr i in ternational Belysning“.

I  S p r o g  o g  K u l t u r “ 1941, som udgives af In s titu t fo r 
jysk  Spprog- og K ulturforskning, h a r Aug. F. Schm idt i „Gilder i 
Landsbyen“ om talt Nøddedagene, bl. a. „Holbæk træ j Löw rder“ (3 
Lørdage), da Egnens Ungdom drog paa L ysttu r ind til Købstaden 
eller til Skovs efte r Nødder.

Hist. Samf. f. Københavns A rt h a r i 1941 udgivet L. P. Bi- 
gaards Beskrivelse af R y e - S o n n e r u p  Sogne og gam le M inder 
herfra, en god Bog, som ogsaa vil interessere m ange paa denne 
Side Bram snæsbugten.

A .T .



HISTORISK SAMFUND 
i 1941

A a r s m ø d e t  afholdtes Søndag den 23. F ebruar paa Hotel 
„Isefjord“ i Holbæk. Generalforsam lingen aabnedes af Form anden 
med en k o rt Tale om H istorisk Samfunds Opgave i denne Tid. 
Sekretæ ren aflagde B eretning om A arets Arbejde og oplæste det 
reviderede Regnskab; baade dette og Beretningen godkendtes. De 
tre  efter T ur afgaaende Styrelsesmedlemm er, F rk . W iggers H ansen 
og d’H rr. F. Lunn og J. P. Jensen, indstilledes til Genvalg. Revi
sorerne, d’H rr. Tilly og E. Christophersen, genvalgtes. Til næste 
A ars Mødested valgtes Kalundborg.

Ved det offentlige Møde ta lte  M useumsinspektør, Mag. P. V. 
Glob, N ationalm useet, om D anm arks ældste Landbrug i Sten- og 
Bronzealder, illustreret ved Lysbilleder.

Nogen S o m m e r u d f l u g t  h a r heller ikke i 1941 kunnet 
arrangeres. H istorisk Samfund deltog i Indbydelse og A rrangem ent 
a f  et nationalt Møde den 6. Oktober i Jyderup, hvor Profassor, Dr. 
theol. H a l  K o c h  talte .

A f s t e m n i n g e n  1941 viste, a t  de tre  Styrelsesmedlemmer, 
der som næ vnt ovenfor var paa Valg, genvalgtes med hver 25 St.; 
3 St. v a r spredte, og der var indsendt 26 Stem m ekort.

M e d l e m s t a l l e t  var 1. Jan. 1940: 835, 1. Jan. 1941: 845, 
men nu 1. Jan. 42: 837; det er Tilgangen af nye Medlemmer, der 
h a r  sv ig tet i Aar.

A. T.



Historisk Samfunds Regnskab 
1941

I n d t æ g t e r :
A. Kassebeholdning fra  1940 og R enter ........................  Kr. 122,44
B. Tilskud fra  S ta ten  ..........................................  155,00

„ „ Holbæk B yraad .........................  25,00
„ „ K alundborg B yraad .................  25,00
„ „ Holbæk A m t .............................  200,00
„ „ Holbæk A m ts Sparekasse ... 200,00
„ „ Spare- og Laanekassen ......... 200,00

------------  Kr. 705,00
C. K ontingenter ...................................................................... „ 2732,50
D. Salg af S k rifte r ........................................................... >.. „ 144,70
E. Møder .................................................................................... „ 0,00

M
 ü

 fl fø fø

Kr. 3704,64

U d g i f t e r :
Aarbogens Trykning, Clichéer m. m ...........................  Kr. 1426,25
H onorar til F o rfa tterne  .................................................. „ 510,00
Udsendelsesudgifter (Ekspedition 150.00) ................  „ 510,59
Møder .................................................................................... „ 153,05
A dm inistration (Sekretæ ren 300,00) ................................ 406,12
Diverse U dgifter ..............................................................  „ 85,75

Kr. 3101,76
Kassebeholdning ........................................................................  „ 602,88

Balance ... Kr. 3704,64

P aategning:

D et a ttes te res  herved, a t  ovenstaaende Regnskab er i Overens
stem m else med B ilag og Kassebog. Kassebeholdning og Sparekasse
bøger er forevist os.

H o l b æ k ,  den 5. M arts 1942.

Tilly. E. Christophersen.



AARBØGER OG ANDRE SKRIFTER

„Fra Holbæk Amt“ 1907— 08—09— 10— 11— 12 .........................  a 0,50
„Fra Holbæk Amt“ 1914 og 19 ................................................... a 1,00
„Fra Holbæk Amt“ 1913—15—16—17—18—20—21 er udsolgt.
»Fra Holbæk Amt« 1922—23—24—25— 27— 30— 31— 32— 33

—34—35—36—37—38—39—40—41 .......................................  a 1,50
»Fra Holbæk Amt« 1926 (Schmidt: Helligkilder) ................  1,00
»Fra Holbæk Amt« 1928 (J. S. Møller: Fester og Højtider

1. Halvbind +  Aarbogen 1928) ................................................ 2,50
»Fra Holbæk Amt« 1929 (Møller: Fester og Højtider 2.

Halvbind +  Aarbogen 1929) .................................................... 2,50
»Fra Holbæk Amt« 1931 (»Fester og Højtider« 3. Halvbind

+  Aarbogen 1931) ...................................................................... 2,50
»Fra Holbæk Amt« 1933 (»Fester og Højtider« 4. Halvbind

+  Aarbogen 1933) ......................................................................  2,50
J. S. Møller: F ester og Højtider I Bind og II Bind ............ a 4,00
J. S. Møller: Folkedragter i N ordvestsjælland ................ ...........  a 7,00
J. S. Møller: Kalundborg Kirke ........................................................  0,60
Chr. Olsen: Fra Nordvestsjælland, Slægtsminder og Folke

minder; 245 Sider m. Billeder og M usikprøver ............  1,00
<3^ R. N ielsen: Sejerø Sogns H istorie ................................................ 2,00

Otto Smith: En danske Købstadhavns Historie (Holbæk Havn
og Skibbro), 130 S .................................... ..................................... 1,00

Povl Hansen: Lammefjorden (Særtryk af Aarbogen 1930),
96 Sider illustr................................................................................... 1,50

Albert Thomsen: Stam tavle, Anetavle og Slæ gtsbog, en
kort Vejledning ............................................................................... 0,60

Jens Peter Jensen: Holbæk A m ts Valgkredse og deres valgte
Mænd 1848— 1918, I Ruds Vedbykredsen og Svinninge- 
kredsen, 236 Sider ..........................................................................  1,50

Disse Priser gælder kun for Medlemmer og Subskribenter.

Gave til nye Medlemmer.
F or a t  opm untre til ny T ilgang tilbyder vi enhver, som 

inden 1. Oktober indmelder sig, e t Eksem plar af Dr. J. S. Møl
lers V ærk F e s t e r  o g  H ø j t i d e r  i g a m l e  D a g e ,  Skil
dringer fra  Nordvestsjælland, I  Bind (Fødsel — Bryllup — 
Død), H  Bind (A arets F ester), i a lt 1055 Sider med m ange 
Illustrationer. D ette m eget in teressante Værk, der i Bog
laden koster 10 Kr., tilsendes nye Medlemmer g ra tis  sammen 
med A arbogen 1942, naar K ontingentet, 3 Kr., opkræves. 
Henvendelse til Sekretæ ren.

Bøgerne faas ved Henvendelse ti 
A l b e r t  T h o m s e n , Bjelkes Hus, ] DIS-Danmark


