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Fig. I. Kong Sven’s Høj. Efter Grundplan i Nationalmuseet.

Oldtidsminderne og Reventlow’erne 
paa Christianssæde (Pederstrup).

Af Hans Kjær.

Ved Gavebrev af 27. Januar 1924 skænkede Lensgreve 
C. E. F. L. E. Reventlow til Christianssæde den paa Peder
strup Slot beroende Oldsagssamling til Nationalmuseet.

Det var en betydelig Gave af Sager fra Sten-, Bronze- og 
Jernalderen, samt enkelte Genstande fra nyere Tid, der saa- 
ledes tilgik Nationalmuseet, og den modtoges med erkendtlig 
Tak, der ikke blev mindre derved, at Gaven var skænket uden 
noget Forbehold, saaledes at Museet havde Ret til, som det 
ogsaa udtrykkeligt under de indledende Forhandlinger blev 
udtalt, at deponere i Stiftsmuseet i Maribo alt, hvad der skøn
nedes at være af mere lokal end almen Interesse. Samlingerne 
maa nemlig antages overvejende at være fra Egnen om Chri
stianssæde og Pederstrup, dog at enkelte Genstande vides
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at stamme fra Brahetrolleborg paa Fyn og Sandbjerg i Sun
deved. Nogen systematisk Fortegnelse foreligger desværre 
ikke mere; der vides at have eksisteret en saadan, men den 
er i alt Fald hidtil forgæves eftersøgt, og af Genstandene 
selv bærer kun enkelte Paaskrifter; ved en alt for grundig 
Rengøring engang i Halvfjerdserne er de fleste gaaet tabt.

Men alligevel er Gaven meget kærkommen. I National
museet er under Nr. A. 31456 — 525 protokolført ca. 70—80 
Genstande fra Stenalderen, gennemgaaende gode, typiske 
Sager, nogle helt udmærkede; der er 2 af de sjældne spids
nakkede Økser, som henføres til Overgangstiden mellem ældre 
og yngre Stenalder, 12 tyndnakkede Økser, hvoraf flere 
smukke, indtil 30 cm. lange; tyknakkede Økser og Mejsler, 
Stridsøkser, 1 Køllehoved, nogle Pilespidser, Flintdolke, Ler
kar og lidt Rav. Medens Hovedmængden af Stensagerne, ca. 
400, blev deponerede i Stiftsmuseet, blev de fleste Bronze
sager indføjede i Nationalmuseets Samlinger, hvor de proto
kolførtes under Nr. B. 11118 — 48. Det betydeligste er en 
Række Halsringe fra den yngre Bronzealder, i alt 7, af 3 lidt 
forskellige Former. Tre af dem er ens og sikkert sammen
hørige; det viser baade Formen og navnlig den ensartede, 
gyldengule Patinering; en fjerde, ganske lignende, efterlodes 
paa Pederstrup, efter Lensgrevens Ønske, for at bevare Min
det om Oldsagssamlingen. Utvivlsomt hører disse 4 Ringe 
til et samlet Fund af 6 Ringe, som omtales i Nationalmuseets 
Protokol for 1821. (Nr. DLII1). Fundet var gjort i Hors
lunde, paa »Udflytter og Arvefæster Hans Wiebolts Mark, 30 
Alen fra Mandens Gaard, i en Løkke, ved at grave Mergel«. 
De 2 af Ringene skænkedes allerede da af Statsministeren, 
Lensgreve Christian Ditlev Reventlow, til det unge Oldnordiske 
Museum. Sikkert er de 6 Ringe et Votivfund, Sager, som 
er henlagte som Offer eller i hvert Fald i religiøs Hensigt. 
Der bevares i Nationalmuseet adskillige Ringe af denne Arï; 
mest findes de parvis; kun en enkelt Gang senere er der frem
draget 3 Ringpar samlet, i Nordjylland; ogsaa 2 andre Ringe, 
spinklere, med mørk Patina, er utvivlsomt fundne paa eet Sted. 
Mulig kunde nogen, der læser dette, oplyse, hvor de er fundne. 
Fremdeles er der 1 Sværd, 2 Dolkklinger m. m., et Par Paal-



3

stave, 2 af de flade Økser, som henføres til Bronzealderens 
Begyndelse, Bæltekroge, Celter, Dobbeltknapper m. m. Sa
gerne fra Jernalderen var kun ganske faa.

Men der er adskilligt mere at berette om de arkæologiske 
Interesser, som er plejede paa Pederstrup i mere end hundrede 
Aar, og som i øvrigt vedblivende er til Stede, selv om man har 
ment at burde afgive de synlige Minder derom til de offentlige 
Samlinger. Det begynder med en Huslærer, Kamla, paa 
Pederstrup, der mødtes med sine unge Elever, den nuværende 
Lensgrev Reventlows Fader og Farbroder, i den Anskuelse, 
at det var adskilligt fornøjeligere at ride ud og grave i en Høj 
end at dyrke fransk Grammatik, og det slutter foreløbigt med 
den nuværende Ejers Undersøgelse af uanselige, men ganske 
egenartede Smaahøje i Nærheden af Pederstrup, delvis 
foretaget i Samvirken med Nationalmuseet, og med Fredlys
ning af de mere anselige Mindesmærker, som endnu er be
varede paa Ejendommene, navnlig da Kong Svens Høj, det 
største danske Stenkammer med Dækstenene bevarede, og et 
Dobbeltmindesmærke i Nøbbet Fredskov. Og derom skal der 
her berettes et og andet.

Det begynder med et Manuskript i Nationalmuseets Arkiv, 
en Udgravningsberetning, som er underskrevet Kamla og sik
kert sendt til Kancelliraad Chr. Thomsen, Oldnordisk Mu
seums velkendte faktiske Stifter i videnskabelig Form. Føl
gebrevet, hvormed Beretningen vel er indsendt, mangler, men 
der foreligger et andet Brev, dateret Pederstrup, 27. Juli 
1826. Det synes at forudsætte, at Udgravningsberetningen 
er afgivet forud, mulig ved et personligt Møde med Thomsen. 
Efter alt at dømme er Udgravningen foretaget i samme Aar, 
altsaa i Sommeren 1826. Den angaar den bekendte Jættestue 
i »Glentehøj« paa Ravnsby Mark i Birket Sogn.

Brevskriverens fulde Navn var Erasmus Carl Kamla; han 
er, som det velvillig er oplyst af Medlemmer af hans endnu 
levende Slægt i København, født 1791 i Kiel og døde 1865.
I 1816 ledsagede han sammen med en Broder (1792— 1857), 
der vendte tilbage til Kiel, Grev Reventlow til Danmark. E. 
C. Kamla blev derimod i Landet, den længste Tid som For
pagter paa Christianssæde. Han opgav Forpagtningen forud
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for 1857 og opholdt sig derefter i Maribo, hvor han døde 
1865, efterladende sig Enke og 10 Børn, deraf 3 Sønner. Ved 
Kiels Universitet stiftede han Kamla’s Stipendium.

Udgravningen angaar altsaa »Glentehøj«, med andre Ord, 
et Mindesmærke, som ikke hørte under Christianssæde, men

Fig. 2. Grundplan af wGlentehøj“-Jættestuen.
Efter Opmaaling af Nationalmuseet ved G. Rosenberg.

under Halstedkloster (Juellinge), men ganske vist laa Peder- 
strup ulige nærmere. Og selv om Frijs’erne senere viste Min
desmærket al Interesse, reserverede det, da Gaarden, paa hvis 
Jord det laa, blev solgt, og til sidst afd. Lensgreve Krag-Juel- 
Vind-Frijs beredvilligt fredlyste det under Nationalmuseet 
(1925), saa skyldes det den arkæologiske Interesse paa Pe- 
derstrup, at det blev reddet, da det i første Omgang var truet.

Kamla beretter nu om, hvad der foregik ved denne Lejlig
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hed. Beretningen er affattet paa Tysk, men her meddelt i 
Oversættelse, med enkelte Afkortninger. Der er tillige bl. a. 
en Grundplan, der dog er lidt ubehjælpsomt tegnet. I Stedet 
for denne meddeles her en Grundplan, optaget af Konserva
tor G. Rosenberg, da Kamret restaureredes 1925 (Fig. 2). 
Restaureringen var i øvrigt ganske let; det vigtigste var, at 
der indførtes nogen Jord, især f Kamret; der var gravet for 
dybt, saaledes at der var en vis Fare for Skred af Bære
stenene. Kamret har altsaa nu den Højde, der maa anses 
for at være meget nær ved den oprindelige. I øvrigt er denne 
Jættestue en af de bedste, som Tiderne har levnet os, og en 
af de ret faa, som har kunnet staa uden Udbedringer.

»Bericht über eine bei Ravnsbye im Sprengel von Birket 
aufgegrabene Grabkammer« :

Gravkamret ligger tæt ved Ravnsby Mølle, i en Høj, som 
bærer Navnet »Glentehøj«, paa en af Boelsmand Hans Friis’s 
Marker, og den har haft en perpendikulær Højde af omtrent 
12 og en Omkreds af 100 Alen, før en Del af Jorden paa 
Højens Sydvestside blev borttaget ved Pløjning om Højens 
Fod, og den Afgravning, som Opdagelsen af Gravkamret med
førte. Højen er ganske uden Buskads, og den er ikke forsynet 
med nogen Stenkrans om Foden, saa at der udvendig fra ikke 
var noget Spor af Kamret at se. Fra Højens Top har man 
en vid, venlig Udsigt over Havet, til Øerne Askø, Fejø o. s. v., 
over til Sjælland, Oreby ved Sakskøbing, o. s. v.

Fra Sydvestsiden af Højen lod Besidderen af Gaarden 
bortkøre nogle Hundrede Læs Jord, blandet med store Sten, 
og ved denne Lejlighed stødte han paa Dækstenene til Kam
ret, under hvilke han opdagede Gravens Huling og banede 
sig en ganske vist ubekvem Vej fra oven nedad ved at bort
tage en mellem Dæksten og Vægsten indskudt Sten, en Vej, 
der ikke var større, end at en Person lige kunde smutte igen
nem. Rygtet om Opdagelsen af Kamret havde bredt sig i 
Nabolaget, og til Skade for mangen en Urne havde mange 
Mennesker, som kom fra Kirke, besøgt Stedet. Bolsmanden 
havde foresat sig at lade Kamret rømme ud, men hans Mark
arbejdere spottede ham først, saaledes at han kun, for at til
fredsstille sin Nysgerrighed, gravede meget lidt paa Vestsi
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den, ved hvilken Lejlighed han fandt et Par Flintknive og en 
hel Urne, som imidlertid var slaaet i Stykker af et fremmed 
Menneske, før jeg kom til Stede. — Jeg erfarede om Op
dagelsen af en Grav i hin Egn, og i Haab om at kunne redde 
noget derfra, eller i det mindste at kunne indhente nogen 
Efterretning om muligt Fund, gik jeg sammen med Grev 
Ernst Reventlow, hvem jeg straks meddelte, hvad jeg havde 
hørt, en Time efter derhen. Med ikke ringe Glæde saa vi 
nu om Eftermiddagen ind i et skønt, næsten uberørt Grav
kammer af overordentlig Størrelse. Vi gjorde Ejeren af 
Gaarden det Forslag under vor Direktion og paa Grev E. 
Reventlow’s Bekostning at lade Jorden kaste ud og Graven 
undersøge, og da han straks var beredt hertil, lod vi den 
næste Morgen straks tage fat paa Arbejdet, og det paa den 
Maade, at vi lod den til det egentlige Kammer førende Gang 
aabne ude fra og lod Jorden skaffe ud, dels gennem denne, 
dels gennem den tidligere Aabning paa Sydvestsiden. Kun 
paa Østsiden af Graven behøvede vi Lys, efter at Gangen 
var aabnet, og da jeg selv med største Nøjagtighed under
søgte Asken og Jorden der, hvor Urner plejer at findes, og 
den maatte gaa en meget lang Vej over vore Skovle, for igen 
lejlighedsvis at blive undersøgt paa flere Steder, saa tror jeg, 
at intet er undgaaet vor Eftersøgen, selv om det er paafal
dende, at der blev fundet saa faa Sager tildannede af Flint. 
Stampenborghøjen og Højen paa Møen har i denne Henseende 
ikke været rigere1).

Højen er i sit Indre saa fuldstændig bevaret, at det sik
kert vil blive mange en Glæde at besøge den, hvilket særlig 
lettes derved, at den kun ligger 10 Minutters Vej fra Ravnsby, 
hvor Rejsende kan afvente eller forlade Dampskibet. Grev 
Ernst Reventlow har til den Ende ladet Højen forsyne med 
en Dør og ved en indsat Bænk m. m. sørget for, at Kamret 
med største Bekvemmelighed kan tages i Øjesyn af enhver 
Ven af den nordiske Oldtid. — Bolsmandens Beredvillighed 
til at sørge for Konservation af dette Monument fra de gamle 
Tider, ligesom hans Tjenstvillighed ved Undersøgelsen, kan 
jeg ikke noksom rose.

Graven har i sit Indre den samme Form som den ved
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Fig. 3. Lille Hængekar fra Jættestuen 
i „Glentehøj“ (Højde 61/2 cm).

Nøbbed; den fremstiller maaske Mjølners Skikkelse, hvilken 
Hypotese jeg tidligere engang har vovet at fremsætte2). Den 
bagerste, mod Nord beliggende Side er 13 Alen lang og gaar, 
Ujævnhederne i nogle Sten fraregnet, frem i lige Linie; i 
Midten holder den rigelig 13i Alen, og en lige Linie ved den 
sydlige Væg holder ligeledes; men med en saadan lige Linie 

sammenfalder kun den syd
østlige Del af Graven; den 
sydvestlige Del afviger bue
formet derfra, saa at Hjør
nestenen i Gangen falder i 
Linien, men de andre Punk
ter i Siden afviger indtil 
1 | Fod fra den lige Linie. 
Gravkamret selv er omsat 
med 17 Sten, af hvilke de 
paa Vestsiden er de højeste 
og over 5 Fod, men de paa 
Østsiden holder henimod 4 
Fod 6 Tommer. Paa Øst
siden er der en eneste Sten, 
og Graven er her 4 Fod 

6 Tommer bred (altsaa lige saa høj som bred), paa Vest
siden er den 9 Fod bred og noget over 5 Fod høj. I Vest 
staar 2 Sten. Gangen gaar mod Syd eller nøjere mod Syd
sydøst og er ved Kamret 1J Alen, mod Højens Periferi noget 
over 1 | Alen bred. Det Stykke af Kamret, som er til Øst 
for Gangen, er 5 Alen langt, saa at altsaa denne østlige Del, 
Gangen medregnet, er 6J Alen, nøjagtigt Halvdelen af den 
hele Gravbygning. Da det samme Forhold viser sig ved 
flere Høje, og desuden noget lignende forekommer ved de 
firkantede Tingsteder (ved hvilke det saakaldte Kongesæde 
ofte ligger saaledes, at den ene Ende af det netop ligger i 
Tingstedets Midte), saa fortjener dette maaske nogen Op
mærksomhed. Et andet Forhold, der genfindes, foruden ved 
denne Gravhøj, ved 6 andre mig bekendte, dels bevarede, 
dels for største Delen sløjfede Høje er, at Længden fra 
Begyndelsen af Gangen til den bagerste Væg af Kamret er
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lige saa stor som selve Kamrets Længde. — Gangen bestaar 
i vor Høj af 3 Afdelinger; den første udvendig fra er be
tegnet ved en kun 1 Fod høj, tilhuggen, prismatisk Sten, 
som med sit skarpe Hjørne træder frem fra de øvrige Stens 
lige Linie, og til den svarer lige overfor, paa den anden Side, 
en ligeledes tilhuggen Sten, der kun er omtrent 1 Fod bred. 
Denne Afdeling er, som enhver af de andre, 2 | Alen lang. 
1 dette Rum laa en mejselformet Flintsten og et Skelet med 
Hovedet mod Syd; dets Knogler havde ikke været i Ild, godt 
bevarede og fuldtallige; selv Ribbenene og Ryghvirvlerne var 
til Stede, hvilket jeg bemærker med Henblik paa Paludans 
Beskrivelse af Højen paa Møen. Den anden Afdeling bliver 
endnu besterntere afsluttet, ved en ordentlig Tærskel af Sten. 
Af de 2 Sten, som danner Tærskelen, er den østligst liggende 
et tilhugget Parallelepipedum paa 6 Tommers Højde og 
Bredde, den anden Sten er uregelmæssig. Ogsaa i denne 
Afdeling var der et fuldstændigt Skelet og et mejselformet 
Flintstykke. — Den tredie Afdeling, som er noget længere 
paa den ene Side end paa den anden, gik fra Tærsklen til 
Kamret. I den var der Skaar af flere Urner, nogle smaa 
Knogler, en lille Urne med Aske, hvilken forblev hel, og som 
jeg har aftegnet i sin fulde Størrelse [=  Fig. 3]. I denne Af
deling laa ved Gangens Vestside, ganske tæt til Stenene, en 
rund Stav over en knust Urne, som efter de i lige Linie lig
gende Stykker at regne har været mindst § Alen lang, til den 
ene Side | ,  til den anden tyk [der maa altsaa menes Stok
ken8)]. Stokken var fuldkomment rund og lige; men der var 
mellem Asken og Urneresterne intet, som havde kunnet give 
■nogen Oplysning om dens Bestemmelse.

Gangen er i det hele 2 Alen høj, dog tager Højden af 
udefter. Jorden laa i den 1 Alen højt og var i det hele meget 
løs. Over Gangen laa 6 Dæksten, af hvilke dog 2 maatte 
afvæltes, for at vi kunde komme ind. Foruden de nævnte 2 
smalle Sten danner 5 Sten hver Side af Gangen, der for øv
rigt er bygget som et Kammer; Mellemrummene mellem Væg
stenene er nemlig nøje udfyldte med spaltede Fliser, lagte paa 
hinanden uden ringeste Spor af Mørtel eller Sandkit. Over 
det egentlige Gravkammer ligger 5 Dæksten, af hvilke den
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første i Vest er 4 Alen lang, den næste 2, den tredie 3, den 
fjerde 2, den femte 1 | Alen lang. Den anden af disse Dæk
sten er ikke blot tilhugget, men ogsaa hvælvet, saa at Gravens 
største Højde er i dens Midte, og selv en høj Mand her kan 
staa oprejst.

Helt tæt til Gravens vestlige Sidevæg laa et fuldkomment 
bevaret Skelet, med sin Hovedskal mod Nord. Det var saa 
fuldkomment bevaret, at t. Eks. de fineste Knogler i Næse
skillevæggen var ubeskadigede. Hovedskallen er af et fuld
voksent Menneske, men temmelig lille, med en meget hvælvet 
Pande og sandsynligvis af et Fruentimmer. Ved Siden af 
Hovedskallen laa et Stykke Rav, hvis ene Halvdel var opløst 
af Ælde [men af en Tegning fremgaar, at det var af en 
Perle af sædvanlig Kølleform], en halv Alen fra Skelettet laa
......  maaske det mærkværdigste Stykke i hele Graven, et
stort, af Ælde i flere Stykker sønderbrudt Stykke Træ. Det 
var henimod 2 Alen langt, havde en Bredde af 1 Fod og om
trent den samme Tykkelse. Paa den opad vendende Side 
er det fordybet udhugget, og det fra begge Ender i Bue
linier (et af disse Stykker er bevaret, af næsten en Fods 
Længde). Fordybningen er meget skarpt betegnet, og Ran
den staar endnu en Tomme højt over Fordybningens Flade. 
Træet er af Ælde stærkt brunet og saa let som Kork. Træ
arten, af hvilken dette Kar bestod, er med den største Be
stemthed acer campestris [Løn]. Karret var fuldkomment 
tomt, men hvidt paa sin Overflade, og som det viste sig ved 
nærmere Undersøgelse bestod dette hvide af Benaske, som 
dog maa have ligget i Karret i et meget tyndt Lag. Paa det 
bedst konserverede Stykke, et af Endestykkerne, er der fra 
neden skraat opefter stukket eller boret et Hul, omtrent 2 
Linier i Diameter. Karret stod helt foroven.

Det Skelet, som laa ved Siden af dette Kar, var det eneste 
i Kamret, hvorved man maa bemærke, at der i Stampenborg- 
Højen3) ligeledes blev fundet en Hovedskal (og en anden i 
Gangen), ligesom at jeg i en lignende Grav, ligeledes tæt 
ved den vestlige Væg, allerede en Gang har fundet det eneste 
Skelet i et med Urner opfyldt Kammer, i hvis Gang der laa 
Skeletter.
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Ved den tredie Vægsten, regnet fra Vest, laa ved en søn- 
derbrudt Urne en Stenkniv og (sit venia verbo [d. e.: hvis 
jeg tør nævne en saa ringe Ting]) en Flintspaan. —  Ved den 
fjerde fandt jeg, ved en sønderbrudt Urne, en Flintøkse, en 
Ravperle af samme Art som den ovennævnte, men helt be
varet, og en Flintspaan. Øksens Eg laa mod Sydvest og 
var ganske ubeskadiget. Desuden fandtes ved denne Urne 
endnu 2 Stykker Træ, 2X3 T., men uden bestemt Skikkelse, 
da de havde lidt meget af Ælde.

Ved den 5. Sten laa, under en skraat liggende Flise, en 
smal, mejselformet Flintgenstand, med Eggen rettet mod Syd 
og nedefter, 4 Tommer lang. Ved Siden af denne og under 
Flisen var der et Stykke Træ af 3—4 T. Længde, men kun 
nogle Linier tykt; det var ganske mørt, saa at det ved Berø
ring faldt i Støv. Det var rundagtigt og laa nordøstligt for 
Stenmejslen; en Flintspaan nær derved.

Ved den 6. Sten laa, over en itubrudt Urne, af mere end 
I  Alen i Diameter, en svær Sten, som var tilhugget paa sin 
Underside. Under Stenen laa 2 Stykker Træ (1 |—2 | T. 1.); 
ved begge var der i Midten en skraatliggende Fure, omtrent 
3 Linier dyb og lige saa bred. Ikke langt fra Træet laa en 
Flintkniv eller Spydblad og en Flintspaan. Ogsaa her var 
det ikke til at bestemme, hvad Træet har tjent til. For øv
rigt laa der i Kamret, fra den fjerde Sten i Nordvæggen, 
omtrent 1| Alen fra Nordvæggen, omtrent 1 | Alen borte fra 
Sidestenene, et rundt Stykke Træ af en lignende Stav som
i Gangen ...... , et andet, med temmelig lige Sideflader, ved
brændte Knogler midt i Kamret (begge smaa). Ved 7. Sten 
stod 2 Urner tæt ved hinanden. Ved Sydvæggen i Kamret 
laa et Par Knive, en Tordenkile, Urner, ved Siden af hvilke, 
som sædvanligt, en Flintspaan, og som alle var fyldte med 
hvid Aske, men af hvilke kun een var nogenlunde bevaret; 
de øvrige var i de sidste Dage blevet itubrudte og itustødte, 
som de friske Brud viste det.

Fra den store sorte Urne til Gravens østlige Slutsten, 1 | 
Fod højt, var der intet andet end hvid Aske, med nogle faa 
derimellem liggende brændte Knogler.

Midten af Graven var ellers kun fyldt med Jord, hvori kun
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sjælden forekom mindre Knoglestykker, og var overordentlig 
løs, undtagen hvor nysgerrige Mennesker havde gaaet om
kring. Urnerne stod, som sædvanligt i Grave af denne Art, 
ganske nær ved Kammervæggene, og især ved de med Fliser 
udfyldte Mellemrum imellem Vægstenene. Skaarene (graa, 
brune og især sorte af Farve) var, ganske mod Sædvane, 
meget haarde og næsten alle, især de sorte, forsynede med 
Ornamenter. Kun 2 Urner var forsynede med egentlige 
Laag, af samme Masse som Urnen selv, halvkugleformede, 
udsmykkede med Zirater, og gennemborede med 4 Huller ved 
Randen, 2 og 2 ved Siden af hinanden, gennem hvilke der 
har været trukket Snore, som dels har været befæstede i Kar
renes Hanke, dels i Huller ved deres Rand. Ved de fleste af 
Urnerne fandtes ved Skaarene, paa Asken, Fliser, der havde 
tjent som Laag, af hvilke dog ingen var betegnede med 
Runer4), som nogle af de norske skal have været. Af 18 
Urner har jeg udtaget Flintspaanerne og undersøgt Skaarene 
og Asken, uden at have fundet noget som helst andet; ved 
Vestsiden kan der have staaet nogle, der tidligere er blevet 
udkastede: den hvide Aske og den regelmæssige Plads, hvor- 
paa de stod, gjorde, at man ingen oversaa, og Jorden var 
saa løs, at man kunde tage den bort med den blotte Haand 
og tage Resterne af Urnerne frem. — Skade, at Ødelæggelser 
var anrettede af nysgerrige, som gjorde Gennemsøgningen til 
en Forretning, der ikke lønnede sig.

Urnernes Form var i høj Grad afvekslende. — Efter at 
Jorden var rømmet bort til Vægstenenes Fod, lod vi endnu 
udkaste et Spademaal af den faste, næppe for Spaden efter
givende Lerjord, uden at træffe nogen Bund af Fliser, Flint
sten eller Sand.

I hele Graven var der intet Metal, ikke det mindste Spor, 
og der var intet Kul, bortset fra nogle ganske smaa Spor i 
Asken.

Alt det fundne indskrænker sig til:
To Flintstensøkser.
To Mejsler.
Fire mejselformede Redskaber, og
To Ravperler, alt af ganske almindelig Art,
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foruden Træet, Flintspaanerne, Urneskaarene og den lille 
Urne. Skulde Trækarret maaske have tjent til at bære Asken 
fra Baalet til Graven? og skulde Træstykkerne, som laa under 
Fliserne ved Urnerne, over Karrene, maaske have tjent til at 
bære Urnerne til Graven? Der er efter den Maade, de laa 
paa, ingen Grund til at antage, at de har tjent til Haandgreb 
eller Skafter paa Redskaberne, mener jeg.

Ved al Overensstemmelse mellem dette usædvanlig store 
Gravkammer med Stenbygninger af samme Art har det dog 
meget ejendommeligt ved sig. For dets Bevarelse er der sør
get, og jeg haaber, at det vil blive mangen én en Glæde at se 
dette skønne Mindesmærke om Fortiden......

Katnla.
Saa vidt Kamla’s Beretning.
Selv om en Del Bemærkninger lyder naivt for vore Ører, 

prægede som de er af Datidens romantiske Stemninger5), 
har Beretningen sin store Interesse, saavel gennem de om
hyggelige Detailoplysninger, som beretter fyldestgørende om 
et Mindesmærke, hvis Udgravningshistorie ellers som saa 
mange andre vilde være gaaet tabt, som ogsaa derved, at 
enkelte af de fundne Sager endnu kan identificeres i Peder- 
strup-Samlingen. Dette gælder det karakteristiske lille Ler
bæger, Fig. 3, og nogle Skaar af et stort Lerkar, prydede med 
Stregornamenter med hvid Indlægning, i tresidede Felter. 
Disse Skaar er noget ekstraordinære, det lille Lerkar derimod 
ganske typisk, og det samme gælder de øvrige Genstande, 
den kølleformede Ravperle og Flintsagerne, der dog ikke mere 
kan identificeres. Fundforholdene giver ikke Anledning til 
særlige Bemærkninger; de svarer til Iagttagelser andensteds. 
Om Træsagerne stammer fra Stenalderen, turde dog være 
tvivlsomt.

I Jættestuens Bygning er der for Gangens Vedkommende 
intet usædvanligt. Den er forholdsvis bred, og Kamret derved 
let tilgængeligt. Kamrets meget uregelmæssige Grundplan 
viser, i hvor høj Grad man i Stenalderen var afhængig af det 
Materiale, der var for Haanden. Derfor den store Forskel 
paa Bredden i de 2 Halvdele til højre og til venstre for Gan
gen; det var Dækstenene, det kneb med at finde af tilstrække-
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lig Længde. — Kamret faar endnu Lys gennem en snæver 
Aabning, brudt i Syd. Den lukkedes ikke ved Restaurerin
gen, og selv om Mindesmærkets Særpræg derved er noget 
ændret fra det oprindelige, bevirker det til Gengæld, at Kam
ret er lysere og lettere holdes tørt end de fleste Jættestuer. 
Det hele Mindesmærke virker smukt og anseligt. Dog bør 
den nu meget kraftige Bevoksning stækkes, og en Snegle
gang udjævnes, saaledes at selve Højen faar sin rette Ka
rakter.

Den eneste Episode i Arkæologien paa Christianssæde er 
Fundet af Vejleby-Halsringen.

Denne Episode er vistnok den smukkeste i Kapitlet »Old
tidsminderne og Christianssæde«, og den knytter sig direkte 
til Navnet Reventlow. »Vejleby-Halsringen« er en af de 
smukkeste i Nationalmuseets Række af Guld-Halsringe fra 
den senere Del af vor Oldtid.

Ringen indkom til Museet 1845 fra Lensgrev C. D. R. 
Reventlow, Statsministerens Søn. Det oplystes om Ringen, 
at den var fundet ved at pløje et hidtil udyrket Jordstykke, 
som indtil da havde baaret Kratskov, og som hørte til Helle- 
bankegaarden. Findestedet omtales som »øde og moradsig«, 
og det maa, saa vidt det nu kan ses af den gamle Protokol
beretning, være nær ved den »Hellebanke«, efter hvilken 
Gaarden havde sit Navn. Finderens Navn er ikke oplyst, og 
det var der heller ingen Grund til; han var bedst tjent med at 
forblive anonym; det var vistnok Gaardmanden selv. Det 
hedder, at han »skal saa lidet have agtet paa sit Fund, at han 
hængte Ringen paa en Gærdestav, da han gik hjem for at 
spise sin Middagsmad«. Først da han om Aftenen atter gik 
hjem fra Arbejdet, tog han Halsringen med sig og maa da 
alligevel være kommet i Tanker om, at der maaske var nogen 
Værdi i den Genstand, han havde fundet. Men den, som han 
først henvendte sig til, var ikke den rette til at hjælpe ham: 
det var Byens Smed! Han gjorde ganske vist sit Bedste, idet 
han »for at erfare, af hvad Materie Ringen var«, huggede et 
ikke helt lille Stykke ud af den svære, riflede Guldtraad, som 
ligger mellem Ringens frie Halvdele, saa vidt de gaar forbi 
hinanden. Stykket mangler endnu, som det ses i Fig. 4.
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Fig. 4. Vejleby-Halsringen af Guld (yderst). — Hesselager-Halsringen og 
den sammen med denne fundne Brakteat.

Det var altsaa nærmest det, man kalder en Bjørnetjeneste, 
navnlig da han alligevel ikke naaede noget Resultat. Man 
maa dog lade ham, at det Raad, han derefter gav Finderen, 
ikke var saa helt forkert.

»Denne (Smeden), som ikke var sikker i at angive denne 
(Materien, Stoffet, som Ringen var gjort af; om han har ham
ret det eller forsøgt at smelte det, oplyses ikke), raadede
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Bonden til at bringe Ringen til Nakskov«. Det gjorde denne 
da ogsaa, men han gik ikke til en Guldsmed, som man kunde 
have ventet. Maaske har han haft den ikke ualmindelige 
Ulyst til at risikere at blive udleet, hvis hans Fund var værdi
løst. Han faldt i hvert Fald i Stedet ind i et Værtshus og fore
viste der sit Fund. En af de tilstedeværende bød ham 24 
Rigsdaler for Ringen. Det ser ud til, at han var lige ved at 
sælge Ringen for denne under alle Omstændigheder menings
løse Sum, — det ser næsten ud som et' Bedrageriforsøg, — da 
et ungt Menneske hændelsesvis kom ind og reddede Situatio
nen, en Handelsbetjent hos Købmand og Stænderdeputeret 
Sidenius. Dennes Navn er det eneste, som omtales i Sagen 
paa dette Stadium. Det var uden Tvivl Knud Bredenborg 
Sidenius, (1802—56), Købmand, Stænderdeputeret, senere 
Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, sidst Rigs
dagsmand, som imidlertid ikke levede i Nakskov, men i Ma
ribo6), hvorefter det altsaa ser ud til, at Værtshusscenen maa 
være foregaaet her og ikke i Nakskov. Hvorom alting er, nu 
kom Sagen, takket være den desværre ubekendte unge Han
delsbetjent, i sin rette Gænge: Han fik overtalt Bonden til at 
vise Ringen til Sidenius, som straks var paa det rene med, 
at det drejede sig om en betydelig Kostbarhed, og raadede 
Finderen til at henvende sig med Ringen til Grev Revent low. 
Raadet blev denne Gang fulgt, og nu vendte alt sig til det 
bedste. Ogsaa Sidenius har sikkert underrettet Greven; i 
hvert- Fald ser det ud til, at det er Sidenius, der paa Grevens 
Vegne har med Ringen henvendt sig til »Oldsagskommissio
nen« og sikkert til Kommissionens Sekretær, »Gamle Thom
sen« (som jo dog ikke dengang kunde gøre Krav paa dette 
Navn, som senere blev Almenhedens Betegnelse for ham). 
Lensgreven havde efter den da bestaaende Lov jus thesauri, 
d. v. s. Ret til bl. a. paa Kongens Vegne at modtage »Danefæ«. 
Han hævdede ogsaa denne sin Ret og lod sig Metalværdien, 
513 Rigsdaler, udbetale, men benyttede denne Sum som 
Grundstammen til Oprettelse af en Stiftelse for gamle i 
Vejleby Sogn. »I Nærheden af det Sted, hvor Ringen var fun
det, lod han udlægge et Stykke Jord, som var stort nok til, at 
han derpaa byggede et Hospital med Have og Vænge, hvor-
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paa kunde holdes et Par Køer«. Denne Stiftelse bestaar som 
bekendt endnu og giver Husrum for 6 Kvinder fra Grevska
bets Omraade paa Lolland og Fyn. Til Finderen lod Grev 
Reventlow udbetale 100 Rigsdaler, og efter den Maade, hvor- 
paa han havde behandlet Fundet, maa det siges at være en 
meget god Affindelse. Oldsagskommissionen lod derimod 
udføre en Kopi i ædelt Metal, »stærkt forgyldt«, som Grev 
Reventlow modtog til Erindring om Fundet. Det er en Selv
følge, at denne Ring endnu gemmes paa Pederstrup.

Vejleby-Halsringen er, som Afbildningen viser, baade an
selig og en af de smukkeste i sin Art. Den ligner meget en 
lidt mindre (ligeledes her afbildet) Ring fra Hesselagergaard. 
Begge stammer fra den senere Jernalder, nærmest Folkevan
dringstiden. Hesselager-Ringen fremdroges tillige med en 
Brakteat nær Stranden ved Hesselagergaard paa Fyn, i den 
Del af Sydøstfyn, som i Folkevandringstiden var det guldrige. 
Her som ved Vejleby-Ringen tyder Findestedet nærmest paa, 
at der maa have været en særlig Hensigt med Henlæggelsen; 
den er henlagt eller hengemt paa et forholdsvis afsides Sted, 
maaske med særlige Ejendommeligheder, som vi nu ikke læn
gere kan se, men som vilde give os Nøgle til Forstaaelsen, om 
vi kunde se dem. Højst sandsynligt virkede Aarsager af 
religiøs Natur. Henlæggelsen har fundet Sted om ved 5—6 
Aarh. e. Kr. —

Det tredie og paa sin Vis mærkeligste arkæologiske Afsnit 
paa Christianssæde tilhører den nuværende Besidders Tid. 
Det er Undersøgelsen af dels »Thorkilshøj«, dels et Antal 
Smaahøje i Ludvigshave Skov ved Pederstrup. Naar Vejle
by-Ringen ligesom byggede Bro til »Guldfyn«, tyder Resul
tatet af disse Undersøgelser, synes det, paa Forbindelser til 
en ganske anden Side.

Dette gælder dog kun Ludvigshave-Højene. Udgravnin
gen af »Thorkilshøj«, der foretoges af Grev Reventlow, 
bragte vel et godt Fund, men dette staar foreløbig noget for 
sig selv.

»Thorkilshøj« paa Skelstofte Mark (Lysthøjsmarken) 
var, og er endnu, en baade anselig og smukt beliggende Høj, 
som man nødig vilde undvære i Landskabet; der er derfor
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ogsaa med Hensyn til denne Høj gjort en Undtagelse fra den 
almindelige Regel, at Jordhøje, der maa anses for udgravede, 
ikke modtages til Fredlysning. Den har i øvrigt nu væsentlig 
samme Udseende som før Udgravningen, med en Højde paa 
ca. 3 Meter. Ved sin frie Beliggenhed paa en Banke tegner 
den sig endda anseligere. Udgravningen foretoges 19. Juni 
.1897. I Højens centrale Del fandtes kun et svært Lag af 
Aske og Trækul. Men ca. ly m ØSØ. for Midten fremdroges, 
1 m over oprindelig Jordflade, en Stenhob, 1 | m bred, knap 
1 m høj, og heri 2 Lerkar, et større, nærmest vaseformet, 
med snæver Hals og med et ejendommeligt dekorativt Øre 
paa »Skulderen«, samt en mindre Skaal med riflet Side. I 
det store Kar laa en Del brændte Ben, »Menneske- og Fugle
knogler«, samt en Del forrustede Dele af forskellige Jerngen
stande, hvoraf følgende kan ses at have været til Stede:

Et tveægget Sværd, vistnok med bred, flad Grebtunge, 
Od i Klingens Midte; Klingen har været mere end 0,6 m lang.

Fragmenter af 2 Spydspidser.
En stærkt forbukket Skjoldbule, med temmelig smal 

Krave; Formen er ellers lidet kendelig; en af de Nagler, der 
fastholdt Skjoldbulen til Skjoldet, sidder paa sin Plads.

Et Skjoldhaandtag med firsidede Endeplader.
To Sporer, slankt pyramideformede.
Det er altsaa en Mandsgrav. Det lille Kar var nu tomt; 

det har antagelig indeholdt Fødevarer, Rejsekost for den 
Døde.

Fundet er ganske mærkeligt; Gravskikken er i den romer
ske Periode, som det tilhører, altsaa Aarhundrederne nær
mest efter Kristi Fødsel, ellers ganske overvejende med 
ubrændt Gravlægning, som navnlig Juellinge- og Hoby-Fun- 
dene viser det for Vestlolland. Naar der her viser sig Lig
brand, maa det snarest være Efterleven af Skikken fra Pe
rioden forud, da Brændingen var det almindelige. Maaske 
kan man dog i Tilstedeværelsen af Skaalen (med Fødevarer) 
se Paavirkning fra den nye Sædvane. At der, som man ved 
Udgravningen mente at se det, blandt de brændte Ben ogsaa 
har været Fugleknogler, er meget rimeligt; det er fundet i 
andre Brandgrave fra lignende Tid7). Var det, som det har

2
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været i nogle Tilfælde, af Høne, er de sikkert ligeledes at op
fatte som Vidnesbyrd om Fødevarer, kun at disse altsaa del
vis er lagte paa selve Baalet og brændte.

Lidt VSV. for Højens Midte fandtes en mindre Stendynge 
med brændte Ben, men uden Oldsager.

Fundet blev af Lensgrev Reventlow skænket til National
museet (Protokol, Nr. C. 9115—24). Det er vel ingenlunde

Fig. 5. Høje i I.udvigshave. De undersøgte Høje er mærkede med et Kors og Nr. 
Høj Nr. 11 ligger Sydøst for de her viste.

af en saa prægtig Karakter som Hoby-Fundet, der er opstillet 
i samme Skab, men paa sin Vis yder det et interessant 
Supplement til de større Fund fra Lolland; Vaabenfund i 
Grave er, som bekendt, en Sjældenhed.

Fundene fra Ludvigshave er delvis optagne af Grev Re
ventlow alene, delvis i Samarbejde mellem ham og National
museet, repræsenteret ved dav. Inspektør Chr. Blinkenberg. 
Der ligger i Ludvigshave, lidt inden for Vejen Skelstofte— 
Pederstrup, mindst 20 Smaahøje, (jfr. Kort, Fig. 5, med 
Hovedgruppen) snart samlet i Smaagrupper, snart mere 
spredt, men uden Tvivl sammenhørige og af ens Præg, om
kring en halv Snes Meter i Tværmaal. De tegner sig, skønt 
de ligger i aaben Skov, ikke særlig stærkt; kun enkelte af
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deni naar over en Meter i Højden, og de fleste er omkring
1 ni. høje; men har man først faaet Øje paa dem ved at gaa 
lidt rundt i Terrænet, virker de meget ejendommeligt.

Lensgreven undersøgte selv 6 af disse Smaahøje. Efter 
hans Optegnelser var Resultatet følgende:

Høj 1. Ca. 5 ’ høj. Omtrent i Højens Midte fandtes fra
2 ’ Dybde og nedefter Smaastykker af Egekul. I en Dybde

Fig. 6. Stridsøkse a fjern  fra Vikingetid. Fra Ludvigshave. Knap halv 
Størrelse (21 cm. lang).

af 2 | ’ fra Overfladen, 3 | m 0. til S. for Centret var Jorden 
rødbrun, og her fandtes en stor jernøkse (Fig. 6); 3 ’ i S. 
til 0. for Øksen og i samme Dybde laa et stort Ringspænde 
af Bronze (Fig. 7). En større Jernnagle foreligger sammen 
med disse Genstande.

Høj 2. Ca. 4 ’ høj. 4 ’ NØ. for Højcentret fandtes, 1 | ’ 
under Jordoverfladen, en lille Stensætning, og under en min
dre, flad Sten en lille Urne, der indeholdt brændte Ben. Ved 
^oprindelig Jordflade et 2 ” tykt Lag af Aske og Egekul.

Høj 3. Ca. 4 ’ høj. I Midten fandtes ved den opr. Jord-
2*
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overflade et ca. 2 ” tykt, 7— 13 ’ bredt Lag Kul og Aske, af 
Eg og Asp.

Høj 4. Ca. 2 ’ høj. I Højens Midte fandtes ved opr. Jord
flade et ca. I  ” tykt Lag Aske og Kul af Eg.

Høj 5. Ca. 5 ’ høj. I Højens Midte fandtes, paa et 
Kullag, en kegleformet Stendynge, hvis Top laa 3 ’ N. til 0. 
for Højcentret, ca. i  ’ under Toppen. I Stendyngen var et 
Lerkar med brændte Ben og en lille, fragmenteret Bronze
naal. Laget for neden var Aske og Egekul, ca. 2 ” tykt.

Høj 6. Ca. 4 ’ høj. I Højens Midte laa ved den opr. Jord
flade et 2—3 ” tykt Lag Egekul og Aske, 5—7 ’ bredt.

De ved Lensgrev Reventlow og Inspektør Blinkenberg i 
Juli 1899 undersøgte Høje viste følgende Forhold:

Høj 7. Højde 0,85, Tværmaal 11 — 12 in. Der udgra
vedes et Felt, 3,65 m i Kvadrat. I Feltets sv. Hjørne fandtes 
0,5 m under Overfladen 23 Jernstykker, alle saaledes lig
gende, at de efter deres Leje kan have været Beslag til en 
svær Trækiste. Heraf er 4 Hjørnebeslag; der er en større 
og en mindre, i hinanden sluttende Jernringe, den største 7, 
den mindste 3,5 cm. i Tværm., begge saavidt ses af rundt 
Tværsnit; en enegget
Jernkniv, med Grebspids, 
lidt fragmenteret, nu 19 
cm. I., hvoraf Bladet 14 
cm.; Resten er Nagler af 
Jern. — I den sydøstlige 
Del af Udgravningen 
fandtes umiddelbart paa 
den faste Undergrund 
(gulligt Ler) et tyndt Lag 
Trækul, i hvis Midte laa 
talrige smaa Stumper
brændte Ben. Leret un- Fig. 1. Ringspænde fra Ludvigshave. Halv Størrelse, 

der dette Kullag syntes 
flere Steder paavirket af stærk Ild.

Høj 8. Højde 0,6 m, Tværm. ca. 11 m. Paa fast Grund, 
ca. 0,5 m under Overfladen, laa centralt i Højen et rundagtigt 
Lag Trækul, med Tv. 1,60— 1,85 m, nogle Steder 3—5
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cm. tykt. Kullet var af Eg og Bøg. Mellem Kullene laa svage, 
men utvivlsomme Rester af brændte Ben. Undergrunden viste 
ogsaa her Spor af Paavirkning af Ild.

Høj 9. Højde ca. 0,8 m. Lidt Syd for Midten fandtes et 
tyndt Lag stærkt opløst Trækul, ca. H m br., liggende paa 
den faste Grund, og paa dette Lag, hvori fandtes smaa Styk
ker br. Ben, stod et mindre, grovt formet Lerkar; ved dets 
nordre Side, i Karrets halve Højde, laa umiddelbart op til 
Karret en stærkt opløst Bronzenaal, mindst 13 Cm. lang. — 
Atter i denne Høj viste Undergrunden Spor efter Paavirkning 
af Ild.

Høj 10. Tværmaal ca. 12 m, Højde 0,75 m. Omtrent midt 
i Højen fandtes et Lerkar staaende paa sin Bund, et ret stort, 
men ikke særlig velformet Kar, 0,21 m h., 0,26 m br., kun 
ornamenteret med en Mængde Negleindtryk under Randen; 
uden om det laa 6 Smaasten. Paa Lerundergrunden, 0,27 m 
lavere end Karret, fandtes et ganske tyndt Kullag, hvori saas 
smaa Stumper brændte Ben og enkelte Stykker ildskørnet Flint.

Høj 11. Højde 1,10 m. Der fandtes ikke sikre Spor af 
nogen Grav.

Fundet fra Ludvigshave har i Nationalmuseet Nr. C. 9870 
—98. Det omfatter endnu Rester af 2 Lerkar, der vistnok 
stammer fra ældre Udgravninger (Nr. 12?).

Fundene har, som det fremgaar af denne Redegørelse, et 
ensartet Præg. Kullaget stammer fra Ligbaalet, og dette 
har, syntes det, i adskillige Tilfælde brændt paa selve den 
Plads, hvor Højen tuedes. I nogle Tilfælde er en Del af de 
brændte Ben samlede i et Lerkar. Høj Nr. 7 med Trækiste 
er den Undtagelse, der bekræfter Reglen. Af Gravudstyr 
findes kun saare lidt. Øksen og Ringspændet i Nr. 1 er 
atter den sjældne Undtagelse. Og selve Højene er saa smaa, 
at den enkelte Høj let vilde overses; det er Gravpladsen, 
der er det betegnende. Men det er en Misforstaaelse, om 
man deraf vilde slutte, at det hele var temmelig interesseløst; 
ikke blot er Økse og Ringspænde i sig selv mærkelige Gen
stande, og da navnlig Øksen med den gennembrudte Form 
og med den »Hammer«, der rejser sig fra Eggen; den synes 
utvungent at forklares som et Billede af Thorshammeren.
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Tidsbestemmelsen er ganske sikker. Disse simple Grav
anlæg tilhører i hvert Fald Oldtidens sidste Aarhundreder, 
Hedentidens sidste Del, nærmest før Aar 1000. Om man 
ikke havde andet Bevis, vilde de 2 anførte fremragende 
Genstande berette det. Vistnok maa disse simple Grave i 
Ludvigshave sammenstilles med lignende Grupper af Smaa
høje, som er undersøgte paa forskellige andre Kanter af vort 
Land, senest behandlede af Sophus Müller i »Vendsyssel Stu
dier«, Aarbøger, 1912. De bedst kendte Pladser ligger ved 
Riis og Donbæk i Vendsyssel; men der findes flere mindre 
Grupper af lignende Høje, saaledes maaske ogsaa en Del af 
de mange Smaahøje, der ligger gemte i Skovene paa Lolland, 
hvor de har faaet Lov til at ligge uforstyrrede (en Del er dog 
utvivlsomt ældre, fra den yngre Bronzealder). Fundene er 
ogsaa paa de andre Pladser som Regel beskedne. Men hvad 
der har særlig Interesse er, at der i dem forekommer Gen
stande, som er af fremmed Oprindelse, svarende til, at selve 
denne Gravform gør Indtryk af ikke at være noget egentlig 
dansk. Paa Vendsysselpladserne er det Genstande, som 
tyder paa Forbindelse med Norge. Maaske tør de i alt Fald 
i nogle Tilfælde tydes som Tegn paa fremmed Bosættelse. 
De svarer meget bedre til Gravskikkene navnlig i Sverige i 
Oldtidens sidste Aarhundreder.

Det synes da ikke alt for dristigt at sætte Ludvigshave- 
Gravene i Forbindelse med det mærkelige Vidnesbyrd, som 
staar at læse paa Sæddinge-Runestenen, den ene af de to, 
som staar foran Stiftsmuseet. I Wimmers Gengivelse lyder 
Indskriften saaledes: Tyre lod gøre denne Sten efter Viking, 
sin Ægtefælle; men han var den trofasteste af de i Landet 
bosatte Sydsveer (SUTRSUIA, olddansk SUNDRSWIA), og 
han kom Sydpaa til Nordsiden af Lollændernes Øland (Order 
er ikke sikkert; mulig staar der: Danernes Øland. Der læses 
enten LÆNA eller TANA.) over Havet. Den bedste var han 
af Sydsveerne og uforglemmelig.

Stenen er altsaa rejst af den (danske) Kvinde Tyre over 
hendes svenske Ægtefælle!

Saaledes er maaske det foreløbig sidste Kapitel af Be
retningen om Arkæologien og Reventlow’erne paa Christians- 
sæde ingenlunde det mindst interessante.
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Fig. 8. Sæddinge-Runestenen. Indskriften lyder efter Wimmer saaledes: 
Purui: kat: kauruan: j| stain: pansi : [aft:] | u ik ik :| 
uiar : sin : ian : han : uas || ilatra. triu(k)a[str] 
suprsuia : auk : supr [lana] !| kuaulat [: ?] (umh) 
afnur | minuksam[RJ
baistr : han uas [ • ] || sutrsuia [ : ]  [a]uk.

Noter.
1) Sigter til andre Udgravninger, foretagne i den nærmest fore- 

gaaende Tid, bl. a. »Røddinge-Kongens Grav« paa Møen.
2) Dette er selvfølgelig ganske urigtigt. Asatroen er jo Aar- 

tusinder yngre.
3) Antikv. Annaler, III, p. 51.
4) Runerne er som bekendt Aartusinder yngre.
5) Skønne Blomster af denne Art er at finde i Johan Paludans 

»Beskrivelse over Møen«, 1822, især hvor han omtaler »Røddinge- 
kongens Grav«, d. v. s. Dobbeltjættestuen i Klekkende-Høj.

°) Velvilligt oplyst af Købmand V. Sidenius, Nykøbing.
7) Se Sophus Müller, Dyreknogler fra Ligbaalet, Aarb. f. n. Old- 

kyndighed, 1900, S. 167.
8) Skarp Parentes i Kamla’s Beretning betegner Oversætterens 

Indskud.



Fra den indbyrdes Undervisnings Dage.
Af Olaf Carlsen.

I 1819 vendte Frederik VI’s Divisionsadjudant, Kaptajn 
/. Abrahamson, hjem efter i tre Aar at have opholdt sig i 
Frankrig ved det danske Korps, der i Fællesskab med de 
mod Frankrig allierede Magter havde holdt en Del af det 
franske Land besat.

I Frankrig havde han stiftet Bekendtskab med den der 
meget udbredte Undervisningsmetode, kaldet »indbyrdes Un
dervisning«, der ved Hjælp af et detailleret Tabelsystem 
skulde gøre det muligt ved bestemte Regler og korte Befa
linger at bibringe Børnene de elementære Skolekundskaber og 
at bruge de ældre Elever som Lærere for de yngre.

Metoden vandt Frederik VI’s allerhøjeste Bifald; ikke 
blot ansaas den for at være billig, idet den skulde overflødig
gøre en Del Lærerkræfter, naar de ældre Børn agerede Vej
ledere for de yngre; men tillige maatte Undervisningens mili
tære Tilsnit, dens Uniformitet, skematiske Regler, korte, by
dende Ordrer og bestemte Tegn og Signaler naturligt tiltale 
Frederik VI’s Soldaterhjerte1). Da Gejstligheden, der var 
tilsynsførende med Skolen, i flere Tilfælde havde vist sig 
uvillig stemt over for den nye Metode, gik Kongen ved dens 
Indførelse i Landets Almueskoler den under hans Regering 
ikke ukendte Vej, at han lod en af sine Adjudanter, de af 
Folket lidet elskede »Rødtoppe«, forestaa hele Reformen. 
Valget faldt naturligvis paa Abrahamson, ogsaa kaldet »den 
røde Bisp«, eller, som gamle Stemann tiltulerede ham: »den 
røde Skolemester«; han var en varm Forkæmper for denne 
Sag, som han gennemførte med en næsten hensynsløs 
Energi2).

Vi skal her kun beskæftige os med Metodens Indførelse 
og Fremgang paa Lolland-Falster og derved fremdrage et
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Par Breve, der kaster Lys over Personer og Forhold vedrø
rende den indbyrdes Undervisning.

Biskoppen paa Lolland-Falster, Peder Outzen Boisen, 
der tillige var Seminarieforstander i Vesterborg, havde mod 
Metoden gjort den Indvending, at han foretrak Lærerens 
Stemme for Pibens Lyd, »fordi saadanne Signaler, som no
get den danske Almue ej er vant til, ville have Opinionen 
imod sig«3); men ellers stillede han sig ikke afvisende; han 
forstod jo nok, at her hjalp det ikke at stritte imod, hvis 
man da vilde være i Naade paa allerhøjeste Sted; kun vilde 
han gerne begrænse Metoden lidt og henstille, at det ikke 
ved Lov blev paabudt at indføre den i alle Skoler baade i 
By og paa Land.

I København havde man oprettet »Normalskolen«, en 
Mønsterskole for indbyrdes Undervisning; dens Førstelærer, 
Hr. H. J. Wille, havde i Sommeren 1825 efter Begæring af 
Forstanderen for Jonstrup Seminarium, Pastor Wegener, op
holdt sig tre Dage paa Seminariet for der at være behjælpe
lig med »den fuldstændige Indretning« af indbyrdes Under
visning.

Pastor Wegener havde fundet det alt sammen særdeles 
nyttigt, og efter at Rapporten om dette Besøg var forelagt 
Kongen, havde denne »troet, at det vilde være de andre Se
minarier til lige Behagelighed og Nytte, om Hr. Wille paa 
samme Maade sattes nogle Dage til hverts Disposition«4).

Da Biskop Boisen ikke selv havde følt Lyst og Trang 
til at arbejde stærkere med den nye Metode, saaledes som 
Seminarieforstanderen i Jonstrup havde følt det, saa fandt 
Abrahamson det nødvendigt, at man kom Biskoppen til 
Hjælp.

Den 5. Sept. 1825 skrev han til Boisen og meddelte 
denne, at Hr. Wille, »denne meget instruerede Lærer«, vilde 
være til Biskoppens Disposition nogle Dage midt i Maane- 
den med Hensyn til indbyrdes Undervisning og dennes Ind
førelse ved »det Deres Højærværdighed underliggende Se
minarium«. — Abrahamson anbefalede naturligvis indtræn
gende Lærer Wille til Biskoppens Bevaagenhed. — Hvorvidt 
Biskop Boisen var lige saa glad og tilfreds med dette paa-
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tvungne Instruktionskursus, som Pastor Wegener havde væ
ret for sit frivillige, derom tier desværre vore Kilder.

I de følgende Aar vandt Metoden stadig frem; den ind
førtes i flere og flere Skoler. Abrahamson holdt Biskoppen 
stærkt til Ilden, for at han skulde virke til den gode Sags 
Fremme. — Af en »Summarisk Extract« over den indbyrdes 
Undervisnings Fremgang, indsendt til Kongen paa hans 
Fødselsdag den 28. Jan. 1828, fremgaar det, at paa Falster 
var Metoden i 1823 ikke indført i nogen af Skolerne, i 1824 
var Tallet 12, 1825 var det 17, 1826 mødte med 22 og 1827 
fremviste 31; i 1828 ventedes Metoden indført i 4 Skoler 
til. — For Lolland var Tallene følgende: 1823 — 4, 1824 
— 6, 1825 — 28, 1826 — 44, 1827 — 61 og i 1828 ven
tedes der en Forøgelse med 15 Skoler.

Ved Nyaar 1829 var Tallet for Lollands Vedkommende 
dog kun steget til — 62; men Biskoppen søgte at berolige 
Abrahamson med, at i det kommende Aar vilde der sikkert 
blive en Forøgelse paa 14. — For Falster var Tallet nu 34, 
og det kommende vilde bringe en Tilvækst paa 4.

I næste Aarsberetning mødte Falster dog igen med 34; 
men Lollands var nu steget til 78, og i 1830 ventede man 
Metoden indført i yderligere 5 Skoler.

Det kan efter disse Tals Vidnesbyrd ikke nægtes, at det 
nye System trivedes godt; men Abrahamson havde ogsaa 
tydeligt ladet Biskoppen vide, hvor magtpaaliggende dette 
var ikke blot ham, men ogsaa Majestæten5).

Saaledes meddelte han »venskabeligst« i et Brev af 9. Fe
bruar 1828 til Biskoppen — »som en naturligvis aldeles pri
vat Meddelelse« — at der nu var 4 Provstier i det øvrige 
Danmark, der med Hensyn til den indbyrdes Undervisning 
havde meddelt aldeles færdig. Abrahamson tilføjede sit hjer
teligste Ønske om, at Biskop Boisen vilde unde ham den Glæde 
at bidrage sit til, at det nævnte Tal kunde være betydelig 
forøget, inden Aar 1828 var gaaet til Ende. Han kunde ikke 
noksom udtrykke, hvilken Lykke det var for ham, hvert 
Provsti mere han kunde indberette som »aldeles færdigt med 
Hensyn til denne herlige Sag«.

En anden gejstlig, der ligesom Biskop Boisen var imod
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det nye System — om end paa en mere aabenlys og direkte 
Maade — var Sognepræst Johan Harder i Radsted, tillige 
Provst i Musse Herred. Han havde tidligere været Huslærer 
paa Brahetrolleborg, og som erfaren Skolemand, paavirket 
af Reventlow’ernes menneskekærlige Skoleplaner, havde han 
allerede i 1819 udsendt en Bog: »Spørgsmaalet angaaende 
den indbyrdes Undervisnings Indførelse i Danmark. Et lidet 
Bidrag, til at befordre Sagens Oplysning fra flere Sider«.

Heri rettede han et formeligt Bombardement af Spørgs- 
maal til den i samme Aar til Indførelsen af den indbyrdes 
Undervisning nedsatte Kommission. — Allerede med det 
første Spørgsmaal var Anslaget givet: »Beroer ikke ved 
Ungdommens Undervisning og Dannelse overhoved Mere 
paa Lærerens Duelighed og Troskab, end paa Methoden?«. 
Og længere henne spurgte han: »Hvori bestaaer egentligen 
Methodens Væsen? Høre den militairiske Form og den al
deles mechaniske Fremgangsmaade uadskillelige dertil?« — 
Pastor Harders Standpunkt var ved dette Skrift udtrykt klart 
og utvetydigt.

Det faldt naturligvis Abrahamson noget for Brystet, og 
i det store Værk om den indbyrdes Undervisning gik han 
da ogsaa strengt i Rette med Forfatteren, hvis Skrift han 
fandt i højeste Grad malplaceret og ikke stemmende med en 
besindig Mands Adfærd6).

Som Embedsmand var Pastor Harder dog — ligesom 
Biskop Boisen — ude af Stand til at bekæmpe Systemet. 
Her havde han blot at modtage og efterkomme Befolknin
gens Ønsker og sine foresattes Ordrer. I saa Henseende 
var han meget loyal. Allerede i Skrivelse af 10. Maj 1825 
anmodede han paa Radsted Skolekommissions Vegne Amts
skoledirektionen om Tabeller til Indførelse af den nye Me
tode i Sognets Skoler.

Han vidste selvfølgelig kun alt for godt, at man paa 
højere Steder fulgte ham med aarvaagen Opmærksomhed 
og saa med Mistro paa hans Embedshandlinger. Harder 
var derfor altid paa sin Post og lod intet staa uimodsagt, 
der paa nogen Maade kunde udlægges som Bevis paa hans



28

Vrangvillighed til at fremme Sagen, naar der var indsendt 
Begæring derom.

Da saaledes Pastor Gesner i Nysted paa et Skema over 
den nye Metodes Udbredelse i Skolerne i Musse Herred 
havde skrevet, at Grunden til, at den indbyrdes Undervis
ning ikke var indført i hans Pastorats Skoler, var den, at der 
endnu ikke var kommet Svar paa en Ansøgning, Skoledi
striktets Beboere havde indgivet, saa greb Pastor Harder 
straks den Pil, der her var afskudt imod ham, og sendte den 
tilbage mod Præsten i Nysted.

Embedspligten — skrev Pastor Harder — bød ham at 
oplyse: Til Vanthore Skole var der allerede for over 2 Aar 
siden ansøgt om gratis Tabeller, hvad ogsaa straks blev be
vilget — sammen med flere til andre Skoler i Musse Herred. 
Alle andre Tabeller var blevet afhentet, da Harder under
rettede Præsterne om, at han havde modtaget dem; — og de 
var alle sammen for længst i Brug; »men, uagtet jeg erin
drede Pastor Gesner gentagne Gange derom, bleve de til 
Vanthore bestemte her liggende, indtil jeg for et Aar siden, 
personlig overleverede ham dem, — og endnu ere de ikke 
satte i Brug«. — Hvad det var for en Ansøgning, paa hvilken 
Pastor Gesner beraabte sig, vidste han ikke noget om.

Hvor meget Metoden end vandt frem, saa skiftede Har
der dog ikke Standpunkt. Offentligt traadte han ikke mere 
frem; men skjule sine Ønsker og Forhaabninger kunde han 
ikke, og saa maatte han betro sig til en Meningsfælle — 
Biskop Boisen.

Mange Gange har de to vel talt sammen om den selvglade 
»røde Bisp« og ikke ladet det mangle paa haarde Ord om 
ham og hele hans System. Varsommere har de sikkert været 
med skriftligt at udtrykke deres Kritik og »fromme« Øn
sker. — Vi har dog i følgende Brev af 23. November 1828 
fra Harder til Boisen et ejendommeligt Vidnesbyrd om deres 
Følelser og de Forhaabninger, de satte til Fremtiden; — at 
Harder kunde skrive sligt til Biskoppen, det vidner mere end 
Biskoppens maadeholdne Udtalelser i Kommissionen om, 
hvor han i denne Sag havde sit Hjerte.

Harder beretter først om Metodens stadige Udbredelse,
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men — hedder det saa — ingen ved, hvad der kan være sket 
til Aarets sidste Dag, selv om der i Øjeblikket synes at være 
den største periculum in mora [Fare ved Tøven], da alt er 
»anlagt paa, at selv Naturens og Herrens Love skulde vige 
for Abrahamsons Methode. — Den Stakkel! som med al sin 
Klogskab er blind, i al sin Høihed — Slave! veed i Grunden 
ikke selv, hvad han gør, uden at han endeligen vil have sin 
tabellariske Foræring til Faers Geburtsdag complet fær
dig! — Dog lad ham tage sig i Agt, hvor fast han end mener 
at staae! thi det kunde hændes, at den varslende Stemme, 
som siges at være hørt, da Hestene for hans Vogn, ved det 
store Tog i Hovedstaden, bleve stædige, tidligere eller sil
digere aabenbaredes i Virkeligheden som en prophetisk Røst. 
At Anecdoten derom løber fra Mund til Mund, næsten almin- 
deligen med Smil eller Latter, er allerede et synderligt Tegn, 
som sjældent bliver uden videre alvorlige Følger!«*).

Pastor Harders Haab om Abrahamsons snare Fald gik 
dog ikke i Opfyldelse; heller ikke oplevede han at se Sy
stemet paa Retur. Han døde faa Aar efter, i 1831.

»Audiatur et altera pars« siger et gammelt latinsk Ord, — 
ogsaa Modparten bør høres. Det er saaledes helt andre 
Toner, der lyder til os fra det Brev, som den ordinerede Ka
teket i Nakskov, G. P. Brammer, den senere Biskop, skrev 
til Kaptajn Abrahamson, og som her skal meddeles fuld
stændig:

Deres Høivelbaarenhed!
Uden at være saa ubeskeden at turde mene, at de faa 

Gange jeg har nydt den Ære, at gjøre Deres Høivelbaaren
hed min Opvartning, skulde give mig nogen Ret til en privat 
Brevvexling med Dem, eller at turde overføre Noget af den 
Velvillie paa mig, hvormed De beærede min salig Sviger
fader (Justitsraad Høst), hvis Anbefaling jeg har at takke 
for den Lykke (om jeg tør smigre mig dermed), at De endnu 
med Godhed erindrer mig: er jeg dog saa overbeviist om 
Deres Høivelbaarenheds Nidkjerhed for at fremme Alt, hvad 
der sigter til Fædrelandets og navnlig til Skolevæsenets Vel,

*) Indtoget i København ved Prins Frederiks, den senere Frederik 
VII’s Formæling med Prinsesse Vilhelmine Marie.
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at jeg er saa fri at henvende mig til Dem i en Sag, som jeg 
ikke indseer, hvorledes jeg ad den almindelige Vei maatte 
kunne bringe til noget ønskeligt Udfald.

Som Medlem af Skole-Commissionerne i Naskov og 
Branderslev har det været mig en kjær Pligt, at befordre 
den indbyrdes Underviisning saa vidt det stod til mig7); 
hvorom H. H. Hr. Biskop Boisen ogsaa har meddelt mig et 
hæderligt Vidnesbyrd. Dog maa jeg tilstaae, at her vare 
ikke faa Vanskeligheder at bekæmpe. Vel var Methoden 
begge Steder indført; men i Branderslev var Skolebygningen 
saa slet, at derved Hindringer lagdes i Vejen for al Under
viisning, og i Naskov havde den daværende Lærer ved ind
byrdes Underviisnings-Classen ikke vidst at bringe Methoden 
ret i Gang efter Bestemmelserne. Det var længe min — nu 
endelig lykkede — Bestræbelse at faae Skole-Localet i An
nexet forbedret og udvidet; hvoraf jeg lover mig heldige 
Frugter. I Naskov skedte for 1 | Aar siden den Forandring 
med indbyrdes Underviisnings-Classen, at den erholdt en 
ny Lærer i Hr. Thjerry, hvem det faldt i mit Lod at indsætte 
fra Prædikestolen, ved hvilken Ledighed (som ogsaa idelig 
siden) jeg indstændig paamindte baade ham og Menigheden 
om det Tilbørlige og Pligtmæssige i nøjagtig at følge den 
Methode, han var sat til at anvende. Heller ikke har Thjerry 
ladet det mangle paa Flid i sit Kald. Men desuagtet findes 
der baade hos den høiere og lavere Stand heri Byen en sør
gelig Fordom imod Metoden, hvis første Grund uden Tvivl, 
maa søges i ældre Omstændigheder, men som sikkerlig vilde 
været hævet, dersom den ikke, især i den seneste Tid, havde 
fundet et Middel til at næres og forøges.

Det er nemlig her blevet en uheldig Skik, at Forældre 
tage deres Børn ud af den indbyrdes Underviisnings-Classe 
og sætte dem ind i et privat Institut, just naar de have be
gyndt at gjøre nogen mærkelig Fremgang. Istedet for at 
paaskjønne, at det er den hensigtsmæssige Læremaade, de 
have at takke for denne, tænke de, at der nu ikke gives Bør
nene Mere at lære i Classen, og naar Commissionen, fordi de 
endnu ikke tilfulde have gjennemgaaet nogen af Skolerne, 
maa nægte dem Opflyttelse i den anden Classe, hensætte
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de dem i en privat Skole hyppigst hos Klokker Johansen, der 
som mangeaarig og ikke udulig Lærer har vidst at skaffe sig 
Anseelse i Byen, men som uden at anvende en Methode, hvori 
han er aldeles ukyndig, høster Æren af dens Frugter, og 
forspilder dem, den endnu vilde have frembragt. Saaledes er 
det da skeet, at i det sidste Halvaar omtrent 30 af de fermeste 
Børn have forladt den offentlige Skole, og deriblandt de som 
havde begyndt paa Geographien, saa at vi nogen Tid maatte 
gandske standse med denne opmuntrende Underviisnings- 
Green, indtil der blev dannet nye Bihjælpere. Da Johansen 
ved Amtsskoledirectionens Tilladelse holder en Substitut, der 
læser paa Borgerskolen, men hæver selv sine Intrader som 
anden Lærer ved samme, staaer det i hans Magt at lade sig 
nøie med en ubetydelig Betaling for hvert Barn, hvorfor selv 
mindre bemidlede Forældre lettelig kunne sætte deres Børn 
i hans Institut8), saa at jeg med Bedrøvelse indseer, at der
som der ikke kan udfindes en Grændse for denne Licents, 
vil det ogsaa herefter blive Tilfældet, at i Almindelighed kun 
de i alle Henseender usleste Børn, der formedelst Doven
skab, Sygdom og Skoleforsømmelse ikke profitere tilbørlig 
af Methoden, blive tilbage, og for kortsynede give et Skin- 
Beviis imod den indbyrdes Underviisning, der under disse 
Omstændigheder ikke kan blive erkendt for det, den er og 
virker. — Det Middel, der maatte synes at ligge nærmest 
til at raade Bod paa dette Uvæsen, nemlig at anvende Skole
anordningen af 29de Juli 1814 § 25°), er jeg hindret i at 
foreslaae mine Colleger i Commissionen at gjøre gjældende, 
derved, at Hs. Højærværdighed Biskoppen har saa godt som 
autoriseret Instituttet. Heller ikke anseer jeg mig berettiget 
til at andrage hos det Kongelige danske Cancellie om at et
hvert privat Institut her maatte sættes særdeles Grændser 
under Skole-Commissionens specielle Opsyn: et Andragende 
jeg saameget desto mere krymper mig ved offentlig at frem
føre, da det saaledes let kunde bære Skin af Utaknemme
lighed mod en Mand, der er min høje Foresatte, og som har 
skænket mig flere Prøver paa sin Bevaagenhed.

Under saadanne Omstændigheder vidste jeg intet bedre, 
end frimodig at fremstille Deres Høivelbaarenhed disse ind-
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viklede Forhold, for om det maatte behage Dem at anvende 
Deres virksomme Indflydelse ogsaa til Bedste for den ind
byrdes Underviisnings Fremme i denne Borgerskole. Der
som Deres Høivelbaarenhed vil skjænke mig den Gunst, at 
lade mig meddele, hvad De dømmer jeg i denne Sag har 
at udføre, hvilket De saameget klarere end jeg, maa kunne 
indsee, som Deres Synspunct er langt høiere og mere om
fattende, end mit, skal jeg med sand Glæde og dyb Tak
nemmelighed modtage enhver saadan Anviisning, hvormed 
De maatte beære —

Deres Høivelbaarenheds
allerærbødigste

G. P. Bramnier.
Naskov d. 9de April 1829.
Høivelbaarne

Hr. Major v. Abrahamson, Kammerjunker, Divisions-Adju
dant, Commandeur af Dbroge, Dbrogsmand. Etc. Etc. Etc.

Den 20. skrev Brammer igen til Abrahamson og takkede 
ham for hans egenhændige Svar af d. 14. — Brammer vilde 
anse det for »ikke mindre inconsequent, end utaknemligt«, 
om han ikke med Glæde bifaldt den Fremgangsmaade, som 
det maatte behage Abrahamson at vælge. — Heri havde han 
jo uden Tvivl Ret. Han holdt sig til, hvad han havde skre
vet i sit første Brev, og følgelig overlod han det ganske til 
Abrahamsons »Omdømme« at meddele Brevet af 9. April — 
helt eller delvis — til enhver, saaledes som Abrahamson selv 
maatte finde det mest hensigtsmæssigt. — Det var unægte- 
ligt meget hensynsfuldt af denne saaledes at give Braminer 
Lejlighed til endnu en Gang at overveje, hvad han her havde 
indladt sig paa, og at indhente hans Tilladelse — skønt 
Abrahamson i saa Henseende allerede var frit stillet — til at 
sende Brevet til Biskop Boisen.

— »Dog — hedder det til sidst i Braminers andet Brev — 
da enhver Skrivelse nødvendigviis bliver læst med andre Øine, 
naar man troer den bestemt for sig, end naar man veed, den 
fra første Færd havde en anden Hensigt, er jeg saa fri, at 
yttre det Ønske, at Deres Høivelbaarenhed, navnlig i det Pri-
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vatbrev, De herom agter at tilskrive Hans Høiærværdighed 
Biskop Boisen, maatte gjøre ham opmærksom paa, at den 
Idee, at meddele ham mit ovennævnte Brev, hvori der ogsaa 
findes Yttringer angaaende mit Forhold til ham, ingenlunde 
under Nedskrivningen var oprunden hos mig, hvor langt fra 
det end er, at jeg nu, efter Deres Høivelbaarenheds Forslag, 
har Noget imod, at den bliver udført«.

Den 26. sendte Abrahamson da begge Brammers Breve 
til Biskoppen og bad ham blot med faa Ord om at gøre ved 
den nævnte Sag, hvad han kunde.

Havde Brammer nu fra første Færd mon tænkt sig, at 
hans Brev kunde blive sendt til Biskoppen? Der er noget 
smidigt diplomatisk over begge hans Breve. Han udtaler 
sig i det første klogt om sit gode Forhold til Biskop Boisen, 
og er derpaa i det andet klædeligt genert over, at Biskoppen 
skulde læse om den Taknemmelighed, han nærede mod 
denne for al den Godhed, Biskoppen havde vist ham. — 
Han sætter paa en tjenstivrig Maade Sagen over Personen 
uden dog direkte at bebrejde denne noget. — Formaalet var 
at faa Biskoppen til at fjerne de Hindringer, Brammer havde 
mødt i Nakskov, og hertil vilde et Ord fraoven være sær
deles nyttigt, — naar han saa blot samtidig kunde sikre sig 
imod, at han fik Skin af at fare med ond Sladder bag Ryg
gen af sin foresatte, — og det har Brammer ved sin ele
gante Form lykkeligt undgaaet.

Den fredsommelige Boisen har da sikkert heller ikke 
taget ham hans Fremgangsmaade ilde op. Forholdet mel
lem dem synes at have været det bedste, da Brammer Aaret 
efter forlod Stiftet.

Under den 19. Juli 1830 skrev han til Boisen og udbad 
sig endnu en Gunst, at denne nemlig vilde lade nogle Sub
skriptionsplaner cirkulere i Stiftet og medgive dem sin An
befaling10). Han sluttede sit Brev med, at han nu, da han 
stod i Begreb med at forlade Lolland, endnu en Gang hjer
teligt vilde takke Biskop Boisen for »den faderlige Godhed«, 
han altid havde mødt hos ham11).

De Strømme, som vi her har set brydes om Biskop Boisen, 
denne — med Brammers Ord12) — jævne, uvidenskabelige,

3
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hjertensgode, gamle Skolemand af den filantropiske Retning, 
skulde snart igen finde ind i et roligt Leje. »Den indbyrdes 
Undervisning« havde rejst sig som en udefra med stor Kraft 
frembrydende Flodbølge. Den mistede Kraften, da dens 
primus motor, Oberst Abrahamson, i Begyndelsen af 
1830’erne fik Arbejde af mere ublandet militær Art. Det var 
H. N. Clausen, der med en Artikel i »Maanedsskrift for Lite
ratur« om Abrahamsons Rapporter rettede et kraftigt An
greb mod hans Virksomhed og Person, og som derved for
anledigede, at Abrahamson indgav sin Ansøgning om Afsked 
fra Undervisningskommissionen, hvorfra han havde ledet 
dette undervisningstekniske Felttog. Han fik den med aller
højeste Taksigelse for sin Iver, Vedholdenhed og Uegennyt
tighed13). For sin utvivlsomme Begavelse havde han vun
det almindelig Anerkendelse, men ved sin Forfængelighed og 
Ærgerrighed havde han skaffet sig mange Fjender. Heller 
ikke kunde han glæde sig ved at besidde Kongens Gunst i 
den næsten uindskrænkede Grad, som det tidligere havde 
været Tilfældet14). — Ved Frederik VI’s Død i 1839 stedtes 
i Virkeligheden ogsaa hans Militærpædagogik til Hvile.

Noter.
L) Litt, omhandlende den indbyrdes Undervisning: Holger Rütze- 

beck i »Den danske Folkeskole gennem 100 Aar. 1814—1914. Et 
Festskrift«, S. 130 ff. K. Ottosen: Vor Folkeskoles Oprindelse og 
Udvikling. 4. Udg. S. 84 ff. L. Koch: Den danske Landsbyskoles 
Historie til 1848, S. 81 ff. Joakim Larsen: Bidrag til den danske 
Folkeskoles Historie 1818—1898, S. 14 ff. og sidst men ikke mindst 
det omfangsrige Kildeskrift: »Om den indbyrdes Underviisnings Væ
sen og Værd« ved P. H. Mønster og J. v. Abrahamson. I—III. Kbh. 
1821—28. Om et Forsøg paa at indføre Metoden ved den højere 
Undervisning se Olaf Carlsen: Niels Bygom Krarup og hans Under
visningsplan. Kbh. 1927.

-’) Marcus Rubin: Frederik VI, S. 335. P. Hjort: Udvalg af 
Breve, I, S. 399, Note 3.

3) Joakim Larsens anf. Skr. S. 18.
O Det utrykte Kildemateriale, hvorpaa denne Afhndl. bygger, 

findes i Landsarkivet: Lolland-Falsters Stiftsarkiv. 1820—30. Breve 
og Dokumenter »den indbyrdes Undervisning« vedk. 1. Pk.

5) Det Indtryk, vi her faar af Abrahamsons Fremgangsmaade,
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stemmer i det hele overordentlig godt med det, som H. N. Clausen 
kaldte »det egentlig forargelige og fordærvelige ved Sagen«, den 
moralske Tvang, som den ivrige Mand anvendte paa systematisk 
Maade, idet han brugte Kongens Navn snart lokkende og snart 
truende. (H. N. Clausen: Optegnelser om mit Levneds og min Tids 
Historie, S. 152).

°) »Om den indbyrdes Underviisnings Væsen og Værd« ved P. H. 
Mønster og J. v. Abrahamson, II, S. 38 f.

7) G. P. Brammer var foruden Kateket ogsaa Førstelærer ved 
Borgerskolen.

8) I sin Selvbiografi nævner Brammer dette som et Bevis paa Bi
skop Boisens Godmodighed, der udartede til Svaghed, at han 
tillod en Lærer i Nakskov Skole at holde Substitut, medens han 
selv var karsk og stærk og var i Stand til at undervise Børn i et 
Institut, han oprettede, og som godt svarede Regning. — Se »Biskop, 
Dr. theol. G. P. Brammers Ungdomsliv, fortalt al ham selv«, udg. 
af Johs. Kok. Kbh. 1884, S. 207.

°) Paragraffen fritager Forældre fra Forpligtelsen til at lade deres 
Børn søge den offentlige Skole, naar de paa anden Maade saaledes 
drager Omsorg for deres Børns Undervisning, at Skoledirektionen, 
efter indhentet Oplysning fra Skolekommissionen, finder anden Skole
gang unødvendig.

10 ) Brammer udgav i 1830 »Christelig Høitids-Glæde. Trende 
Fest-Prædikener«.

1L) Brevet findes i Pakken »Litteraria«, 1806—44, i Lolland-Fal
sters Stiftsarkiv. (Landsarkivet).

12) »Brammers Ungdomsliv«, S. 207.
l:l) H. N. Clausen, 1. c. og P. Hjort: Udvalg af Breve, I, S. 443.
14) »Rantzau-Breitenburgs Erindringer fra Kong Frederik den 

Sjettes Tid«,. Udg. af Louis Bobé. Kbh. 1900, S. 70.



En lollandsk Gaards Inventar i 1505.
Af H. Zangenberg.

Hvis man i Nutiden vil søge at fremskaffe Oplysninger 
om det Bohave og Løsøre, samt den Besætning og de Red
skaber, der i ældre Tider hørte til en Bondegaard, er dette 
som Regel ikke nogen uoverkommelig Opgave, saafremt man 
ikke skal søge mere end et Par Aarhundreder tilbage i Tiden. 
I vore Landsarkiver staar der et fortrinligt Materiale til 
Raadighed til Belysning af dette Spørgsmaal, idet der her er 
samlet en Mængde Skifteprotokoller for Landsdelenes Her
reder og Godser, hvem Birkeretten og dermed ogsaa Skifte
retten var overdraget, og det Stof, som disse Skifteproto
koller indeholder, er af den største Værdi i kulturhistorisk 
Henseende, idet Skifterne ikke alene oplyser om Bohavet og 
Løsøret samt Redskaberne, men ogsaa om Husdyrene og 
Antallet af disse; herfra maa dog undtages Hestene, der 
oftest tilhørte Herremanden, saafremt Gaarden ikke var 
jordegen (d. v. s. Bonden besad Ejendomsretten over den).

En Gennemgang af Skifteprotokollerne giver dog ikke 
alene Oplysninger om de ovenfor omtalte Ting, men en 
Mængde andre Ting vedrørende Almuelivet kan fremdrages 
af disse Protokoller, som f. Eks. visse Begravelses- og 
Dragtskikke og til Dels ogsaa Bolig- og Byggeskik. Desuden 
giver de naturligvis vægtige Bidrag til Bohavets og Løsørets 
Historie, og ved den omhyggelige Vurdering af Bohave, Red
skaber og Husdyr, der finder Sted ved hvert Dødsfald, hvor 
der skiftes til Arv og Deling mellem de efterlevende, giver 
Skifterne et sikkert og ret troværdigt Billede af Landsby- 
Befolkningens økonomiske Tilstand gennem Tiderne, som 
ikke er uden Interesse. Imidlertid er vore Skifteprotokoller 
for Landet ikke særlig gamle, og det er vist kun faa af dem, 
som gaar saa langt tilbage i Tiden som til Begyndelsen af 
det 17. Aarhundrede. Størsteparten af de i Arkiverne be-
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varede ældste jorddrotlige Skifte-Protokoller stammer fra 
Tiden omkring Slutningen af det 17. og Begyndelsen af det 
18. Aarhundrede, og det hører derfor til Sjældenhederne at 
faa Rede paa Gaardenes Bohave m. m. i den Tid, der ligger 
forud for den første Tredjedel af det 17. Aarhundrede. Et 
saadant sjældent Tilfælde skal omtales i det følgende, og 
her er det endog et Inventar fra de første Aaringer af det 
16. Aarhundrede, som der er bevaret Oplysninger om, og 
som indtil videre maa anses for at være den ældste kendte 
Redegørelse for Indbo og Besætning m. m. i et dansk Bonde
hjem fra Middelalderen.

Det her omtalte Inventar maa dog næppe opfattes som 
gældende for en Bondegaard i Almindelighed paa den Tid, 
dertil er det sikkert for rigt, og da der til Gaarden hører en 
Vejrmølle, er der al Sandsynlighed for, at der her er Tale 
om et Møllerhjem, hvad der ikke heller modsiges af den Vel
stand, der har hersket i dette Hjem, og som tydeligt frem- 
gaar af Fortegnelsen. Denne Fortegnelse er et Slags Bilag 
til en Retssag, foraarsaget ved en Begivenhed, der omtales 
i Dr. W. Christensens Bog om Dansk Statsforvaltning i det 
15. Aarhundrede. Der henvises her til Dokumenter i Oluf 
Holgerssen Ulfstands og Ebbe Mogensen Galts Arkiv1), og 
da et Dokument i dette sidste giver den udførligste Oplys
ning om selve Begivenheden, der var Anledning til Rets
sagen, gengives Ordlyden her uforkortet, dog med en Mo
dernisering af Retskrivningen og Tegnsætningen, for bedre 
at gøre Dokumentet forstaaeligt:

»Vi Hans, med Guds Naade, Danmark, Sverige, Norge, 
Vender og Goters Konge, Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken, Greve i Oldenborg og Delmen
horst gøre alle vitterligt at Aar efter Guds Byrd Mdquinto 
(1505), tredie Paaskedag (den 25de Marts) paa vort Slot
Nykøbing......  os elskelige Torbern Bilde vor Mand, Raad-
og Embedsmand (Lensmand) paa Vordingborg, Oluf Hol
gerssen, vor Embedsmand her paa vort Slot Nykøbing, 
Trued Anderssen, Embedsmand paa Gedser, og Jens Es-

0 R. A. P. A. Pap. Oluf Holgersøn Ulfstand 1505, c. 1505, 1505 
Vs, 10A, 301e, sstds., Ebbe Mogenssøn galt 1505 25/».
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bernssen, vor Landsdommer udi Laaland, med flere gode 
Mænd der nærværende, var skikket fore os i Rette os elske
lige Fru Sophie, Ebbe Mogenssøns Efterleverske paa den 
ene, og paakærede og tiltalte os elskelige Anders Tegmat 
(Tidemand), vor Embedsmand paa Aalholm paa den anden 
Side, for at han havde tillagt med Urette en hendes Bondes 
Husfrue Karine Jeppes udi Bregninge, at hun skulde have 
fanget (faaet) et Barn og myrdet det og skyldte (beskyldte) 
han foreskrevne Husfrues Husbonde at han med sin Husfrue 
havde baaret det dulgt paa (havde hemmeligholdt det), og 
der for lod Anders Tegmat først paa gribe hende, den Stund 
(paa en Tid da) hendes Husbonde Jep Hanssen var i Tysk
land, bandt, voldførte og satte hende i Taarn og Jern, Lov 
uforvunden (uden Lov og Dom), og var der hendes Fader 
Jens Ildh til Tinge emeden (medens) hun i Taarnet forhin
dret var og hendes Husbond ej tilstæde var, og bød Lov og 
Værn (tilbød lovligt Bevis) baade for hende og hendes Hus
bonde, at de var uskyldige i den Sag som hun der fore paa 
grebet var (som hun var paagrebet for) og maatte dog ej 
komme til sin Lov og Værn. Men straks i samme Stund brød 
Anders Tegmat Tinget og gik med sine Svende, Bønder og 
Medfølgere udi (til) foreskrevne Jep Hanssens Gaard og 
lod der opslaa Døre, Kister, Skabe, Laase og Lukke, og ud
tog det Sølv, Guld og Penge og andet Gods, saa meget som 
han der fandt, og straks som Jep Hanssen var kommen 
hjem fra Tyskland, der under Landet (var kommet ind under 
Land), havde Anders Tegmat sit Bud hos ham i sit Skib 
(i hans Skib) og lod der røve og tage ham fra XIIII rin- 
ske Gylden med andet Sølv og Penge, han hos sig havde, 
og lod ham straks paagribe, baste, binde og voldføre og sætte 
ham i Taarnet, Lov uforvunden, og ej heller maatte nyde 
Borgen (ej heller fik han Lov til at stille Kaution for sig) i 
nogen Maade, og ej noger dere (nogen af dem) maatte ud
komme af Taarnet eller Slottet førend deres Venner maatte 
tilgange og love og vise ham en Sum Guld for dem (stille 
Kaution for dem) endog ej beviseligt var (endskønt det 
ikke var beviseligt) at saadant Barn var »heeth« (?) og ej 
heller bevist var anderledes end efter Sagn (Udsagn =  efter
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Sigende). Nogen Stund der efter, som foreskrevne Jep 
Hanssen og hans Husfrue var udkomne, da rejste han ind 
i Nørrejylland i sin Ærinde og blev der død (døde der). 
Saa gik de til med en stor Hob andre Bønder, som Anders 
Tegmat havde lovet den Sum Guld for foreskrevne Jep 
Hanssen og hans Husfrue, for (fordi) de maatte udkomme, 
udi hans Gaard og voldgæstede de hans Efterleverske Ka
rin Jeppes, og toge saa (saaledes) bort med hendes Bo, Bo
skab, og alt hendes Kvæg med saa meget tærsket og utær- 
sket Korn, Malt og Mel som der var, Hør og Hamp, Plov 
og Harve saa meget som der var, og der til solgte Anders 
Tegmat hendes Vejrmølle, og vorde (blev) der saa med
faret i alle Maade at hun ej mægtig var over nogen den Deel 
hun kunde have Gavn og godt af (d. v. s. at der derefter ikke 
fandtes nogen Del eller Ting, som hun kunde have Gavn 
og Nytte af). Og siden (efter) at saa sket var gik samme 
Bønder til udi hendes Stilykke (Lund af yngre Træer, — 
Stangskov) og ophuggede den og desligest (tillige) hendes 
Abildtræer og Ymper fordærvede (ødelagde hendes Æble
træer og Podninger) og drev saa Heste og Øksen der ind 
og lod drage (trække) Taget af Husene, og borttog hen
des Kaal.

Til hvilke foreskrevne Artikler Anders Tegmat svarede 
og sagde at somme af foreskrevne Artikler var ham vitter
lige (bekendte) og somme uvitterlige, men hvis (hvad) Gods, 
Guld, Sølv og Penge, som han fik over (udover) det han 
første Sinde (Gang) tog med sine Medfølgere, det var ham 
haandfanget (overdraget) og vordet (givet) i Hænde for en 
Sum Guld, som ham tilsagt og givet var, før end han gav 
dem (Jep Hanssen og Hustruen) kvit for Sagen, og der paa 
fremlagde foreskrevne Anders Tegmat et beseglet Synsnævn 
lydende (saalydende) at XII Mænd havde hørt for et Rygte, 
at der var fundet et dødt Barn udi foreskrevne Jep Hanssens 
Gaard, men hvo (hvem) dets Fader og Moder var, vidste 
de ej, og saa sagde de at Jep Hanssen og hans Husfrue 
skulde have baaret dulgt paa (hemmeligholdt det), og viste 
ej rettere før end andre og bedre Bevisninger komme etc. 
(bedre Beviser fremkom).
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Og der imod frembar os elskelige Frue Sophie et aabent, 
beseglet Landenævn, udgivet af Riddermænds Mænd og 
jordegne Bønder (Selvejerbønder) paa Laalandsfar Lands
ting lydende (saalydende) at de havde svoret, gransket og 
udspurgt i Sandingen (for Sandhed) at foreskrevne Karine 
Jeppes aldrig fik noget Barn, og aldrig hun eller hendes 
Husbonde var skyldige eller brødige i det Barns Død som 
Anders Tegmat dem fore skyldte (beskyldte dem for) og 
svor dem det kvit for (fri herfor) efter Loven, og gav saa 
foreskrevne os elskelige Frue Sophie og Anders Tegmat dem 
der om i Rette for os paa begge Sider.

Da, efter Tiltale, Gensvar, Brev og Bevisninger (Bevi
ser) som i Rette lagdes for os paa begge Sider, sagdes der 
saa paa for Ret, at den foreskrevne Landenævn, som os el
skelige Fru Sophie i Rette lagde, bør og skal ved sin fulde 
Magt blive, og foreskrevne Karine Jeppes igen at have alle 
sine Penge, Sølv og Guld, Bo og Boskab, ihvad det helst (saa) 
være kan, intet undtaget, som fra hende og hendes Hus
bonde var taget enten i Gaarden eller uden Gaarden, det 
bør og skal alt sammen, hvert Stykke ved sig (Stykke for 
Stykke) indføres igen i god Maade i hendes Gaard, og naar 
det alt sammen indført er saa at hende Nøje (at hun er til
freds dermed), da skifte og parte (deles) hendes og hendes 
Husbonds Arvinger imellem som det sig bør efter Loven, og 
skal hun sammeledes (ligeledes) igen have fri og kvit sin 
Vejrmølle med sin Behøring (med sit Tilbehør) og nyde der 
udi den Del som hende af (med) rette kan tilfalde, og hen
des Husbondes Arvinge den Del, de der udi tilfalder. Og 
dem som hende og hendes Husbond bastede, bandt, greb, 
voldførte og i Taarn og Jern lagde, og dem som hende vold
gæstede og deres Gods bort førte og bort toge og tillige 
dem som hendes Husbonde røvede udi sit Skib der han kom 
fra Tyskland, ogsaa dem som hendes Mølle tog hende fra og 
brugte imod hendes Vilje, og dem som hendes Stilykke afhug
gede, at bøde deres Faldsmaal (Bøder) der for i alle Maa- 
der efter Loven som det sig bør, og alting fuldgiøre denne 
vor Dom inden første og næste seks samfulde Uger her 
næst efter kommende udi alle Ord og Artikler som hun
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(den) indeholder og udviser. Givet Aar, Dag og Sted som 
foreskrevet staar, under vort Signet«.

Den Begivenhed, der her har fundet Sted, var ikke ual
mindelig for den Tidsalder, og i Dr. W. Christensens førom
talte Bog er nævnt flere Tilfælde af lignende Art. Eksemplet 
her viser, at Adelen var ret aarvaagen overfor Overgreb fra 
anden Side paa de Bønder, der var den undergivet, og i 
dette Tilfælde, hvor den kongelige Lensmand har forgrebet 
sig paa en anset Adelsslægts Bonde og hans Hustru og 
deres Gods og Formue, gaar det altsaa galt for Lensman
den. Forud for den ovenfor beskrevne Retshandling og 
Dom havde Jens Ildh af Tordrup (formentlig de nuvæ
rende Thorup Gaarde), som Lavværge for sin Datter Karine 
Jeppes paa Lollandsfar-Landsting, Onsdagen den 5. Marts 
1505 (næst efter Midfaste Søndag), overdraget al Falds- 
maalssag og Rettighed, som med Rette kunde tilfalde -hende 
efter Loven, til Fru Soffia Persdotter, Ebbe Mogenssen 
(Galt)s Efterleverske, og af et kongeligt aabent Brev af 19. 
April 1505 ses det, at Oluf Holgerssen (Ulfstand) er blevet 
udset til at varetage Fru Soffias Rettigheder og Interesser i 
Faldsmaalssagen over for Lensmanden Anders Tidemand, der 
har forpligtet sig til at *møde »Onsdagen næst nu kommende 
over otte Dage«, og udlægge og fyldestgøre til Oluf Hol
gerssen for det Faldsmaal, som tilfalder ham og hans Med- 
følgere for den skete »aarodt« (Aarraad =  Angreb eller 
Overfald).

Onsdagen den 30. April 1505 (»vor Herres Himmelfarts 
Aften«) foregik Faldsmaalssagen paa Lollandsfar-Landsting 
under Forsæde af Landsdommeren Jens Esbernssen i Øster 
Ulslev og en Del Riddere, deriblandt Danmarks daværende 
Marsk, Ridder Eskel Goye. Oluf Holgerssen fremlagde det 
aabne Kongebrev, hvorefter Anders Tidemand havde forplig
tet sig for Kongen til at udlægge og gøre Fyldest for Sa
gen o. s. v.; men Anders Tidemand havde benyttet det for
løbne Tidsrum efter Dommen til at forlige sig med Karine 
Jeppes og forsøgte ved et i Retten fremlagt aabent og be
seglet Brev at fastslaa dette og at sno sig fra Sagen. Oluf
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Holgerssen nedlagde imidlertid Paastand paa Fru Soffia 
Persdotters Vegne, — hvem Faldsmaalssagen jo var overdra
get af Jens Ildh —, om at Anders Tidemand skulde betale for 
sin voldelige Fremfærd i Henhold til det kongelige Brev, 
og Bøden blev da for Anders Tidemand og hans Medfølgere 
(132 Svende og Mænd) sat til 300 danske Mark mindre end 
ti Mark, altsaa 290 danske Mark »uden hvad Rasmus Mik- 
kelsens i Bregning Faldsmaal er, fordi han brugte deres Vejr
mølle, medens han hende (den) i Værge havde, hvilket vi 
(Dommer og Meddommere) ej regne kunde etc.«.

Sagen endte saaledes med endnu et Nederlag for Lens
manden, og klog af Skade har han formentlig betalt den 
idømte Bøde, i hvert Fald findes der ikke flere Retsdoku
menter om denne Sag. Derimod findes den detaillerede For
tegnelse over det Inventar, Indbo og den Besætning, som 
Karine Jeppes mistede, og da det efter Ordlyden at dømme 
ses, at hun selv har dikteret denne Fortegnelse, — da man 
vel næppe tør tro, at hun selv har ført Pennen —, er den 
af største Interesse, dels fordi man tør være sikker paa, at 
intet er glemt, og dels fordi Fortegnelsen, som før nævnt, 
litvivlsomt er den ældst kendte Oversigt over Inventaret i et 
Bondehjem fra Middelalderen.

Denne Fortegnelse lyder bogstavret saaledes:
»Thette (dette) ær thet gotz som Andherss Tydeman 

togh fra megh oc myn hosbonde som ær førsth XIIII rynsk 
goldene (rinske Gylden) Item (endvidere) XVI mark danske 
peninghe och IIII mark stedere peninghe (Penge fra en af 
Hansestæderne, vistnok Stade, — By under Bremens Ærke- 
stift) Item eyth sølleffbælthe (et Sølvbælte) so goth som 
XVI mark Item VII sølleff skedher (Sølvskeer) store och smo 
Item II goylrynge (Guldringe) som wy (vi) hadde i panth 
aff iess iwde (Jes Jyde) landzdommer for X mark Item XXX 
stycker sølleff stordh og smath (Sølv stort og smaat) som 
han skar vd (ud) aff mynne klædher och aff myn hosbonds 
Item sendhe han synne swenne til gordyn och odhe och 
drwcke og sloghe V tønner öll wp til lyghen (op tillige) och 
toghe tiil them hwem the wyldhe (vilde) aff bønner men 
(medens) iegh sadh gryffuen (grebet) po slotteth och mynne
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boydh (Bud, Sendebud?) there ødhe the me'gh borth II fyæ- 
ringh (Fjerdinger) smør och XL (40) osthe Item II tønner 
kokøydh (Kokød) som ieg hadde hæncht wp (op) ath røghe 
Item en tønne syld (en Tønde Sild) Item X sydher (Sider) 
flæsk som the ødhe och gyorde aff them hwadh the wyllde 
Item XX hønss gammelle och wnghe Item XX skæpper mell 
och bywgh (Mel og Byg) gyorde (de) aff hwadh the wylde 
Item XXX saltydhe gess (saltede Gæs) Item myn hosbon- 
dyss skurtthe (min Husbonds Skjorte) so goidh som |  mark 
och en sorth lysk smøe hætthe (en sort lejdisk smøge Hætte) 
so goid som en mark Item eyth raff banth (et Ravbaand) 
so goid som i  mark Item III par knyffue (Knive) so gode 
som XII sk. (Skilling) och eyth (et) nyth par hanske so 
gode som V hwyde (Hvid) Item eyth hoffwetz klædhe (Ho
vedklæde) so goith som Illlsk.

Item gyck there VI men (Mænd) vdi myn gord och 
ørdhe (førte) andherss tydeman vd hallef trydie hwndhrede 
(halvtredje hundrede) traffue korn Item fyre synne tywffue 
(firsindstyve) læss høø Item VII skæpper rwæ (Rug) som 
iegh hadde lath føryth vd ponne (havde ladet føre ud paa) 
marken oc skulle haffue lath soith (ladet saa) Item IIII 
skæpper malth ponne stwffwe lofftith (paa Stueloftet) Item 
IIII skæpper rwæ (Rug) vd aff myn wn (Ovn) Item V skæp
per rwæ i møllen och VII skæpper meyll stoid i en sech (Mel 
som stod i en Sæk) i sammesteth.

Item III hæsthe so gode som XXX mark Item en gro 
(graa) hæsth so goid som XIII mark och en røydh (rød 
Hest) so goid som VI mark Item IIII par øxssen (Øksne) the 
II par hwerth so goith som XII mark Item the andhere (an
dre) II par so gode som XX mark.

Item XV melkee køer och VIII wnghe nøidh (Ungnød =  
Ungkreaturer) Item XX foer (Faar) Item IIII och tywffue 
(24) gess Item XIX gammelle swyn (Svin) hwerth so goith 
som II mark och XIII wnghe swyn (Ungsvin) hwerth so 
goith som en mark Item tryssyne tywffue (tresindstyve) 
hønss for vthen (foruden) thet Andherss swenne (Anders 
Tidemands Svende) toghe och bønder tiil forn Item X en- 
dher (Ænder) Item VI wp redhe synghe (opredte Senge)
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Item V bæncke dynner (Bænkedyner) och VI hyndhe (Hyn
der) IIII pwdher (Puder) Item II dwghe (Duge) in drætthe 
dwgh (en Drættedug — brugtes til at pynte Væggen med 
ved Højtider og lignende Lejligheder) och en bordh dwgh 
(Borddug) Item V sæcke Item II hanth klædhe (Haandklæ- 
der — de var ofte kunstfærdigt udsyede og toges i Brug 
som Hængeklæder til Stuens Pynt ved festlige Lejligheder) 
och IIII toppe høer (Hør) Item VI stycke wll (Stykke maa 
vist her tages i Betydning af en vis Enhed for det uforarbej
dede Uld) Item en brøghe kædyll (Bryggerkedel) som gyck 
III tønner vdi och |  tønne kædyll Item III øll kaar (Ølkar) 
Item VI smo kædylle (Smaakedler) the fem hver ger (gaar) 
III span wan (Vand) i hwer och then eynne kedyll ger II 
spanne wan Item XV grydher och V kandher Item XII øll 
-tønner och II halleff tønner IIII øll fyæringhe Item IIII 
bøtther och IIII trweff (Trug) II spandher (Spande) och 
en skæppe Item eyth deghen trweff (et Deigtrug) och III 
soldh Item III salth oldher (Saltolder =  Saltekar, de var 
gerne udhulede af Træstammer) Item XXX faidh (Fade) 
och XX skolie (Skaale) X tallerkener (Tallerkener) och III 
smør esker XX skeer Item en kædyllkrogh (Kedelkrog) 
Item III qwerstenne (Kværnstene) och en senopqwern Item 
en slyffuesten som hendhe vdi iern (en Slibesten som hang 
i Jærn) Item II pustere Item V røghe kyster (Rygkister =  
Kister med Rygstød altsaa Kister til at sidde paa) och II 
færde kysther (til Rejsebrug) II skryn Item II waghene 
(Vogne) och III plow redhe (Fortøj til Hjulploven) och IIII 
smo kroghe (smaa Kroge =  Plove af primitivere Art) meth 
IIII wogxsse (Aase? — maaske Plovaase) Item VIII øxsser 
(Økser) IIII boiløxsser (Buløkser) og IIII andherre øxsser 
Item IIII nagher (Navere =  Naverbor) och eyth hogghe 
iern (et Huggejern) II spigherbor Item II horsse brænde 
(Brændejærn til Heste) och eyth karbrænde (Brændejern 
til Kar og Baljer) III iern tywffuer (Jerntyve) Item IIII byli 
(bilde) iern i møllen och II grøffue iern (Jerngreb?) Item 
VIII ny axell iern och II iern spynnellsse i plowenne (indtil 
videre er det umuligt at finde nogen Oplysning om Ordet 
spynnellsse) Item IIII lang iern (til Møllen?) och II store
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iern gyorde (Jerngjorde =  Ringe) som lo ponne stwffue 
lofftetd (som laa paa Stueloftet) en tegxlle (en Tengsel — 
en Slags Økse) Item en sadyll ((Sadel) meth alth syth rede 
(med alt Behør) och III bæssyll (Bidsler) II tømmer Item 
IIII ny temme skaffth (Haandliner) och VI ny seile (Seler) 
som loo ponne eyth loffth (laa paa et Loft) Item II lædher 
grymmer (Lædergrimer) Item en folde stoyl (Foldestol) 
och IIII bagstolle (Bagstole =  Stole med Ryg) Item XX 
saffskorne bræer (savskaarne Bræder) som skulle haffue 
wæryth tiil møllen.

Item II ny kyortlle (Kjortler) en aff brøghersth (Klæde 
fra Brygge) och en anen (anden) aff bloth dewentersth 
(blaa deventerst — Klæde fra Deventer — By i Holland) 
och II bio koffuer (blaa Kaaber) en aff brøghersth och then 
anen aff enggylsth (engelsk Klæde) Item en kywrtil (Kjor
tel) af bloth engylsth (blaat engelsk Klæde) och en koffue 
aff bloth brøghersth och wndherdragen (foret) meth hwyth 
westerlendyst (hvidt vesterlændisk) som hørdhe myn hos- 
bondes fadher tiil Item en ny kraffue koffue (Kravekaabe) 
var vdi alne brwnth haghenss (hvortil var medgaaet 6 
Alen brunt hagens — Tøj fra Hagen i Vestfalen) som hørde 
myn hosbondes modher tiil Item en ny blou kywrtiil och 
en ny skynkywrtil (Skindkjortel) oc en ny hørgarnss palle 
(et Slags Overstykke, Ordet er i Slægt med Pel =  Senge
tæppe) och en wadmelss kywrtyl som hørde myn hosbondes 
søsther dother (Søsterdatter) tiil Item myn hosbondes trøghe 
(Trøje) aff kerssey (et uldent Stof) och II par klæde hosser 
(Klædehoser) eyt par bøghxsser (Bukser) III swæryd 
(Sværd) Item VI alne røth haghenss (rødt Hagens) som war 
heyne (henne) til bormesthers i nystedh som iegh hadde 
solth (solgt) myn fadher Item the lofftis men (de Mænd, der 
havde stillet Sikkerhed for Jep Hansen og Hustruen) som 
ørdhe (førte?) thet gotz vd the drwche (de drak) II tønner 
øll oc VI sydher (Sider) flæsk och III lam som the sloffue 
i heyll (slog ihjæl) och odhe wp (aad op) oc brøydh (Brød) 
aff V skæpper meyll (Mel) Item løgh (Løg) for II sk (Skil
ling) Item i  skæppe ærther och en heyll (hel) skæppe gryn 
X osthe Item VI bremmer tønner (Bremer Tdr. 01) Item III
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træ synghe (Træsenge) Item III meyæiern (Mejejærn) med 
there redhe och II gressleer (Græsleer) Item hwndhrede 
læss wydh (Ved) Item thoge the myn koyll (Kaal) borth aff 
myn haffue (Have) allsamen och ga borth hwem the wylde 
Item alth worth syøthy garn och reff or och staghe II alghere 
hanche och flæde (hele denne Sætning er ret gaadefuld og 
kan i hvert Fald ikke forklares i Øjeblikket) Item II staff 
swerdh (Spyd) och III hodhe rynghe (Hovedringe) Item II 
iern heylder (Jærnhilder) Item II iern hacker och en iern 
skwll (Skaal) Item II salth fyeringhe (Fjerdinger) Item II 
woghen fyælle (Vognfjæl) och II harer (Harver) Item VI 
skæpper rw (Rug) aff lowen (Loen) Item en kow hwdh 
(Kohud) som hengdhe i loen oc II forskyn (Faareskind) 
II kalskyn (Kalveskind) Item en ny stro hath (Straahat) 
som loo ponne lofftith (laa paa Loftet) och en skæppe hør
frø Item II spanne fwldhe (fulde) aff ægh och en fyæringh 
salth Item myn sty lwndh (min Sti Lund — Lund af yngre 
Træer — Stangskov) som the forlofftis men (Selvskyld
nere —) hwghe vdi (huggede i) Item eyth giar wyndw 
(Glasvindue) som the brødhe vd och tohge borth och mynne 
losse (Laase) som the brode søndher oc toghe borth fra 
mynne døre Item brodhe the loffthstighene (hermed menes 
formodentlig Stængerne i Loftet — Stængeloftet) wp (op) 
i hwssith och lethe (ledte) effther gwl (Guld) och pennighe 
(Penge) Item so Iudhe forlofftis men theris øxssen i gorden 
(slap deres Øksne ind i Gaarden) och lodh ædhe tagget aff 
hwssyth (Taget af Huset) och draghe (trække) och ædhe 
mynne frwcth træ (Frugttræer) wpp oc brodhe them søndher 
Item so ginghe the meth tende lywss ponne (med tændte 
Lys paa) myth stue loffth och toghe borth mynne stoffue 
(Stobe?) Item toghe the borth alle the ramtræ (?) som 
ware vdi gordin Item toghe the myn mølle meth alth syn rede 
(al Tilbehør) och lodhe molle (male) meth henne sydhen 
(siden) hvem the wylle (vilde).

Thette ær thet forscreffne godz som Andherss tyman 
(Anders Tidemand) och hans medhe føllere (Medfølgere) 
haffue tagget fran megh (taget fra mig) fatighe quinne i 
modh low och ræth och kan ieg ey po tywffue (tyve) mark
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nær po synne eller reghene (paavise eller udregne) thet gotz 
som the haffwe ydhermere borth tagget aff myth gotz«.

Fortegnelsen er, som det ses, meget udførlig og giver 
et fortrinligt Indtryk af Gaardens Tilstand inden- og til Dels 
ogsaa udendørs; men den mangler en vis Orden og Sam
ling, der dog let vil kunne tilvejebringes, om man har Brug 
herfor. Et Sammendrag af Fortegnelsens væsentligste Ind
hold, ordnet i Grupper, skal blive givet i det følgende tillige 
med en Antydning af, hvad Fortegnelsen oplyser ud over 
den tørre Opremsning af Genstandene m. m. Vi begynder 
med:

1) Bohavet og Opholdsrum.
Det er paafaldende, at der i Fortegnelsen mangler et Bord 

(dengang kaldet en »Skive«), da der nævnes en Borddug 
og 2 Duge, som jo dog maa have været anbragt paa et Bord. 
Enten maa dette være blevet glemt i Fortegnelsen, — hvad 
der er ret usandsynligt, — eller ogsaa er Bordet det eneste af 
Bohavet, som har undgaaet Voldsmændenes Opmærksomhed. 
Imidlertid kan det ogsaa tænkes, at Bordet ligesom de i Rets
handlingen (Side 38) omtalte Skabe har været fast indbygget 
Inventar, og har maaske bestaaet af 4 i Gulvet nedrammede 
Pæle, der har baaret Skiven (Bordpladen). Om nogle af de 
6 opredte Senge ogsaa har været fast Inventar, altsaa fast 
indbyggede i Stueinteriøret, ses ikke af Fortegnelsen; der
imod synes de 3 senere nævnte Træsenge at have hørt til det 
flyttelige Inventar.

Af Siddemøbler fandtes der en Del, nemlig 5 Rygkister, 
hvorpaa formodentlig de nævnte 5 Bænkedyner har været an
bragt, og 1 Foldestol, maaske det samme Stykke Bohave som 
senere Tiders Foldebænk, d.v.s. en Bænk, hvis Rygstød kunde 
drejes om en midt i hvert Endestykke anbragt Opstander, 
saaledes at man snart brugte den ene, snart den anden af 
Bænkens Langsider som Forside. I Rygkisterne opbevaredes 
sikkert Gangklæderne, der væsentligst synes at have været 
farvet røde og blaa og at have været en ret anselig Samling; 
derimod er Linnedforsyningen meget ringe, — der nævnes jo 
kun 1 Skjorte og 2 Duge, idet Haandklæderne vistnok kun



48

har været brugt til at pynte Stuen med, ligesom Drættedugen. 
Videre fandtes af Siddemøbler 4 Bagstole, hvorpaa de 4 
nævnte Puder maa have været anbragt, medens de 6 Hynder 
formodentlig har været til Brug baade i Stuen og til Kørsel 
(Agehynder). De to Færdeskister har sikkert ikke været Bo
have i Opholdsrummene — for saa vidt der har været mere 
end et saadant, — derimod har de 2 Skrin utvivlsomt været 
anbragt her.

Mere Bohave findes ikke paa Fortegnelsen, og denne op
lyser heller intet om Stuens Opvarmning (hvad det var at 
vente). Da der gentagne Gange i Fortegnelsen nævnes Ordet 
Stueloftet, maa der altsaa have været Loft af Brædder eller 
Rafter (Stængeloft) over Stuen, og saafremt denne har væ
ret til at opvarme, hvad de 100 Læs Ved nok kunde antyde, 
— de har sikkert ikke været tiltænkt Madlavning, Bagning 
og Brygning alene, — da har Ilden næppe været optændt paa 
Stuegulvet som et Baal, men har snarest været anbragt enten 
i en muret eller klinet Ovn, eller paa et aabent Ildsted eller 
Arne i en aaben Skorsten, der har udmundet over Loftet, og 
i Taget har der da været anbragt en Lyreaabning, som Røgen 
har kunnet slippe ud af. Dette sidste er vel det sandsynligste, 
da Skorstenen har været kendt og anvendt paa Landet i Chri
stian den 2dens Tid, om end den dog sikkert har været sjæl
den. At Voldsmændene har udbrudt og bortført et Glasvindue 
maa særlig bemærkes, da det vistnok har været en Sjælden
hed dengang, og det har formentlig været Gaardens eneste 
Glasvindue, siden Voldsmændene har gjort sig den Umage 
at tage det med sig. Det har utvivlsomt været anbragt i Op
holdsstuen, i en af dennes Ydervægge. Endelig bør det no
teres, at der har været Laase i Dørene, hvad der sikkert ogsaa 
har hørt til Sjældenhederne i en Gaard dengang, hvis der da 
ikke hermed menes Laasene i Skabsdørene.

2) Husgeraadet og de med Husgerningen forbundne Rum.
Husgeraadet er i Forhold til Bohavet overordentlig rigt; 

men gaar man det igennem og f. Eks. finder 15 Gryder, 5 
Kander, 30 Fade og 20 Skaale, saa er dette sagtens skrøbe
ligt Lertøj, som næppe bruges daglig, og som er indkøbt til
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Brug paa længere Sigt, da man vel nok har haft et lille Lager 
at ty til, om nogen Genstand skulde gaa itu. Det samme gæl
der formodentlig de 6 Kedler. Baade disse og |  Td. Kedlen 
og Bryggerkedlen (paa de 3 Tdr.) har vistnok været af Kob
ber. Bryggerkedlen viser hen til, at der har været indrettet 
Bryggers i Gaarden, maaske endog et Bagers, eller ogsaa har 
Bagerovnen (hvori var hensat de nævnte 4 Skæpper Rug) 
ligget i Bryggerset. Om der ogsaa har været indrettet Malt- 
kdlle i Gaarden er vel tvivlsomt, da de 4 Skp. Malt paa Stue
loftet kan være hjemført fra en eller anden By. At der er 
blevet brygget 01 paa Gaarden, ses imidlertid tydeligt dels af 
Bryggerkedlen, dels af de nævnte 3 Ølkar, 12 Øltønder og 4 
Ølfjerdinger, samt de 7 Tdr. 01, Voldsmændene drak (for
uden de 6 Tdr. Bremerøl, der naturligvis var indført Vare).

Det øvrige Husgeraad (2 Halvtønder, 4 Bøtter, 4 Trug, 
2 Spande, 1 Skæppe, 1 Dejgtrug, 3 Sold, 1 Sennepskværn 
o. s. v.) er af samme Art, som man træffer det i senere Tiders 
Gaarde. De 3 Saltolder og 2 Salt Fjerdinger synes at vise, 
at man dengang spiste mere af saltede Varer end senere, hvad 
der ogsaa ses af de Madvarer, som Voldsmændene satte til 
Livs eller gav bort (1 Td. Sild, 10 Sider Flæsk og 30 saltede 
Gæs). Endvidere maa særlig fremhæves de 10 Tallerkener 
(idet Tallerkenerne endog i senere Tiders Bøndergaarde var 
sjældne), de 3 Smøræsker, de 20 Skeer og de 2 Pustere samt 
Kedelkrogen (hvori Kedlerne hængtes over Ilden). Sidst
nævnte har altsaa været i Brug i Bondehjemmene i Middel
alderen.

3) Besætningen.
Hestebestanden er ikke stor, i alt 5 Stkr. ; derimod er Krea

turbestanden jo ikke ringe (15 Malkekøer — 4 Par Øksne — 
8 Ungkreaturer), ligeledes er Faareholdet (20 Stkr. og 3 
Lam) og Svinebestanden (19 gi. og 13 Ungsvin) jo adskillig 
større, end man for det meste ser den paa det 18. Aarhundre- 
des Gaarde. Men Antallet af Fjerkræ: 60 Høns (foruden de 
tyve slagtede), 24 Gæs og 10 Ænder er overraskende stort 
i Sammenligning med det 18. og 19. Aarhundredes Gaardes 
fattige Gaase- og Hønsebestand (sidstnævnte er endog oftest 
ukendt i Skifterne fra denne Tid).

4



50

4 ) Gaardsredskabern e.
Disse er i det væsentlige de samme, som man finder dem 

i Syns- og Overleveringsforretningerne og i Skifterne fra de 
senere Tiders Gaarde; dog maa bemærkes, at det store An
tal Plove i Fortegnelsen utvivlsomt staar i Forbindelse med 
Plovenes primitive Standpunkt paa den Tid. Da Fortegnel
sen nævner Redskaberne i ret spredt Orden, gengives de her 
samlede: 2 Vogne m. 2 Vognfjæle, 3 Plovrede og 4 smaa 
Kroge, 2 Harver, 2 Jærn»spynlse« (?) til Plovene, 2 »grøue« 
Jærn, 3 Jerntyve, 3 Mejejern, 2 Græsleer, 2 Jærnhakker, 1 
Jærnskovl, 1 Sadel med Behør, 3 Bidsler, 2 Tømmer, 4 Haand- 
liner, 6 Seler, 2 Læder-Grimer, 2 Hovedringe og 2 Jærnbilder.

5) Huggeredskaber og Værktøj.
Disse er vel ikke ualmindelige, hvad Arten angaar; men 

det store Antal Økser (i alt 8 Stk. og en Tengsel) er bemær
kelsesværdigt og har nok i nogen Grad været dikteret dels af 
den lille Lund, som har hørt til Gaarden, dels af Møllen, hvor
til man har behøvet Økser som Reparationsværktøj. Naverne 
(4 Stk.), Huggejærnet og Spigerborene (2 Stk.) er Redska
ber, der har været benyttede i Bøndergaardenes Huggehuse 
og til Bygningsbrug helt ned til vor Tid.

Endelig hører den store Mængde Fødevarer, de 250 Tra
ver Korn og 80 Læs Hø, de 20 Skæpper Mel og Byg, og de 
100 Læs Ved til de Ting, der sjældnere omtales i senere 
Bondegaardsskifter, og som viser en Velstand, der vistnok 
ikke var helt almindelig i Bøndergaardene i Slutningen af 
Middelalderen. De rede Penge, Sølvbæltet, Sølvskeerne og 
de 30 Stk. Sølv samt Guldringene viser ydermere hen til, at 
Jep Hansen og Karine Jeppes i Bregninge sikkert ikke har 
været ganske almindelige Bondefolk, selv om de maaske nok 
kan have haft deres Gaard i Fæste.

For Studiet af vor gamle Bondekultur vilde det være et 
Held, om der fandtes flere Dokumenter af samme Art fra 
dette Tidsrum, især og helst saadanne, som med Sikkerhed 
kunde tillægges den jævne Bonde. Der vilde derved tilveje
bringes et fortrinligt Materiale til Oplysning om Bondestan
dens indendørs Levevis og Boligskik i Middelalderen.



Fra Stavnsbaandets sidste Dage.
Af C. C. Larsen.

I. Et Stavnsbaandsfrieri.
Om end det maaske kan lyde lidt underligt, lever der dog 

endnu en Mand, som har haft en stavnsbunden Bedstefader, 
og den Mand er mig. Min Fader har fortalt mig følgende 
om, hvordan min Bedstefader blev gift.

Han var Ladefoged paa en stor Gaard her i Sognet, 
som hørte under et Grevskab et Par Mile herfra. En Dag 
kom Greven ridende og spurgte, hvor gammel Ladefogden 
var. Svaret lød 36 Aar. »Ja, saa skulde du jo snart have 
Fod under eget Bord«, bemærkede Greven. Ladefogden, 
som forstod, at det gjaldt at fæste Gaard, bad om at maatte 
blive, hvor han var, han kunde ikke ønske sig det bedre. 
»Nej«, svarede Greven, »men der er den Enke (han nævnte 
Navnet) nede i Torrig Sogn med 5 smaa Børn, hende skulde 
jeg have forsørget«. »Nej, maa jeg dog ikke være fri, Hr. 
Greve«, brast.det ud af Ladefogden, »jeg kender slet ikke 
Enken«. Men Greven fortsatte roligt, stadig appellerende til 
Ladefogden som en gammel Kending: »Og saa vil jeg have 
udskiftet; det vil Bønderne dernede ikke, men det ved jeg 
jo, at du er med paa«. Nu forstod Ladefogden Alvoren i 
Spillet, men bad for sig; han kunde ikke ægte en Kvinde, 
han ikke kendte. »Næ—æ!«, svarede Greven langtrukkent, 
men myndigt, »det kan jo nok være; men du kan dog bedre 
det end blive Soldat igen«. Det gav et Sæt i Ladefogden, 
og han sagde ikke mere.

Han sadlede en Hest og red ned til Gaarden. Den var 
saa forfalden, at han ikke turde ride ind ad Portrummet af 
Frygt for, at noget skulde skride sammen, og han ikke kunde 
faa Hesten ud igen. Han bandt Hesten udenfor, gik lidt 
rundt og saa paa de elendige Bygninger, hvorefter han gik
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ind til Enken, hilste og spurgte uden Omsvøb og uden at 
stamme i det: »Ja, Greven har sendt mig for at fri til dig; 
vil du have mig?« Hun brast i Graad og tog Forklædet til 
Øjet, idet hun udbrød: »Jeg kender dig jo slet ikke!« Men 
lidt efter tilføjede hun resigneret: »Men naar Greven har 
sagt det, skal det vel saadan være«. — Min Fader tilføjede, 
at de blev lykkelige, men min Bedstefader var senere uud
tømmelig i Lovtaler over den Regering, der løste Stavns- 
baandet. Det er dog ikke denne Enke, der er min Bedste
moder; thi hun døde kort efter, og Manden giftede sig saa 
med en ung Pige.

Denne Greve havde for øvrigt ingenlunde Ord for at 
være en haard og ond Mand, og det tyder forannævnte Hi
storie jo heller ikke paa; han vilde kun slaa 2 Fluer med eet 
Smæk: Udskiftning og Enkeforsørgelse; han naaede mig 
bekendt ogsaa begge Dele, om end det ikke gik saa glat 
med Udskiftningen som med Enken. Men jeg meddeler Hi
storien som et Eksempel paa, hvilken Magt Stavnsbaandet 
gav Herremanden over Bonden.

II. Lidt mundtlige Overleveringer om 
Grev C. D. Reventlow.

Lidt mundtlige Overleveringer om denne ædle, karakter
faste, historiske Skikkelse kunde det mulig have lidt historisk 
Interesse at nedskrive — jeg ved det ikke, men her er dem, 
jeg kender; de viser i hvert Fald, at Greven vandt Populari
tet blandt Almuen, skønt han respektfuldt holdt paa sin gre
velige Værdighed.

I 1870’erne var min Fader og en Præst et Ærinde nede 
hos den daværende Greve paa Pederstrup, og Greven viste 
dem Slottets Samlinger. I disse fandtes en Hjælm med 2 
store Æselører paa, og Præsten forklarede, at en saadan 
brugte Herremændene at sende hverandre, naar de mente, 
vedkommende havde begaaet en og anden Niddingsdaad. 
Da min Fader senere fortalte derom, mente han, at Præsten 
havde forløbet sig; thi han havde hørt, at Navnet Reventlow 
var kommet af, at Modstanderne blandt hans Standsfæller 
kaldte ham »Ridder Ræveklo«, et Navn, som senere var æn-
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dret til et Hædersnavn. Det historiske er som Bekendt, at 
Modstanderne ofte brugte Ordene »Ræven« og »Rævekløer« 
om ham; Hjælmen var fisket op i den lille Sø, som ligger 
umiddelbart op til Pederstrup Slot, og det er ikke usand
synligt, at den har været sendt Reventlow, og at han har

Grev C. D. Reventlow.

kastet den i Søen. I saa Fald er det et Tegn blandt de mange 
paa, hvor skarpt Reformkampen førtes.

Men Reventlow var ikke »Ræv« som Politiker, han gik 
grundigt og forskende til Værks. Pederstrup Jorder grænser 
op til Torrig Sogn, hvor min Fader er født, og han har fortalt 
mig om, hvordan Greven kunde henvende sig til Bønder, 
ikke for at raadspørge dem, men for at udspørge dem; navn-
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lig var der en bestemt Bonde, han jævnlig bad gaa Markture 
med sig, og naar Bonden efter endt Tur vilde tage Afsked, 
kunde Greven bemærke: »Nej, nu skal vi vist ind og have 
lidt Frokost. Jeg har Brug for at vide Besked om disse Ting, 
og hvordan skulde jeg kunne det, hvis jeg ikke af og til kunde 
tale med fornuftige Mænd som dig?«

Som historisk bekendt stod det ingen af Reformvennernt 
klarere end Reventlow, at Stavnsbaandet maatte løses, hvis 
de andre Reformer skulde gennemføres, og hans bekendte 
jublende Brev til sin Søster, hvori det hedder: »Enhver, som 
siger et eneste ondt Ord om Frederik 6., skal faa at føle, 
hvad Kristian Smed er for en Karl«, viser, at hans Overbe
visning var tilkæmpet, og at han følte sig sejrssikker. Føl
gende lille Fortælling viser den gode Samvittighed. Trods 
den bitre Kamp, hvori han stod som Fører mod et Overtal 
af Standsfæller, sov han om Natten som en Sten og havde 
derfor befalet sin Tjener at vække sig til bestemt Klokkeslet; 
men en Dag lod Tjeneren ham sove en Time længere. Gre
ven skændte og sagde: »Jeg skal op til mit Arbejde«. Tje
neren mente undskyldende, at han havde Gavn af at sprede 
Tankerne lidt. »Tankerne«, svarede Greven studsende, 
»Tankerne — dem lader jeg blive uden for Sengen«.

Endnu en lille Fortælling, som viser Grevens Popularitet. 
Under Krigen 1807 gik engelske Matroser i Land 1| Mil fra 
Pederstrup for at bjerge Fourage. De mødte en Husmand, 
som kom trækkende med en Ko, og da han ikke godvillig 
vilde udlevere den, slog de ham til Jorden. Husmanden gav 
sig nu til at stange Aal, og med sine Aal gik han, endnu i 
forslaaet Tilstand, den lange Vej til Pederstrup — sikkert i 
det lønlige Haab at træffe Greven. Han traf ogsaa denne paa 
Vejen og kom i Samtale med ham. Efter endt Samtale bød 
Greven ham bringe Aalene ind i Slottets Køkken, Betalingen 
skulde nok komme. Næste Dag kom Betalingen i Form af 
en ny Ko.

C. D. Reventlow valgte sit Gravsted i et Hjørne af Hors
lunde Kirkegaard, hvorom der gik overtroiske Sagn, og her 
sattes der ham paa Hundredaarsdagen for Skoleloven 1814 
et beskedent, men værdigt Mindesmærke. — Disse Smaatræk
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tillægges ikke historisk Værdi, men nedskrives for den op
voksende Ungdom til Minde om den Mand, der tændte »Lys 
over Landet« for den danske Bondestand. Vel ikke just med 
Genialitet, men med utrættelig Arbejdsenergi og praktisk Sans 
byggede han Grundfundamentet (den tvungne Børneunder- 
visning) for den nuværende Landbooplysning og det frie 
Grundlag med Selveje af Jorden, hvorpaa det danske Land
brug i Løbet af en Menneskealder opførte en Bygning, der 
lyser ud over Landets Grænser.

E. S. Det er ikke et Tilfælde, at Aarbogen indeholder to 
Artikler om Statsminister Grev Reventlow og en større, som 
giver den Reventlow’ske Slægt et Æresminde. Vi er jo 
i Hundredaaret for Grevens Død, 11. Oktbr. 1827. Her 
skal vi ikke igen skildre Grevens Personlighed, hans ædle 
Reformiver, Ildhu og livsbekræftende Sind som Statsmand 
og Jorddrot blandt de kære Bønder, der, 500 i Tallet, skifte
vis bar ham til Graven. Vi henviser til Dr. Bobé’s Afhand
ling om Grev C. D. F. Reventlow i forrige Aarbog og bl. a. 
til de i Aarb. III og IV gengivne Breve. Her blot et Par af 
hans Breve, hvor vi har ham lyslevende i Lykkefølelsen over 
Arbejdet for hans Hjem, hans Bønders og Statens Velfærd.

»Hveden er i Laden, 6 graa Hingste har jeg, Teglovnen 
staar paa sin Plads, snart Tørreovnen med. Skolen er rejst, 
to Bøndergaarde opførte. Hurra, Hurra! Hjertet er frit for 
Bekymring og Havesyge, for Misundelse, Tyvagtighed og 
Rovbegærlighed. Hurra, Hurra! Hustruen leger, Drengene 
springe, Pigelil synger, den spæde dier. I Baade vi ro, paa 
Spadseretur vi vandre, paa Gangere vi ride. I Skoven, over 
Høje og Dale, gennem Byer og Marker vi køre. Trarara! 
Nu til Ekspeditionen af Breve til Kammeret og til Biskop
pen. Levvel!«

Efter Landbokommissionens Nedsættelse 1786 skriver 
han til Søsteren:

»Glad og taknemmelig mod Gud skriver jeg dig i Hast 
disse Linier til. Lovet være Gud! Frihedsbudskabet er 
kommet. Der ligger Udplyndringen, Lænkerne, Aaget, de 
lange Piske, Træhesten, den spanske Kappe, borte er de. 
Hurra! Hurra! Hurra! Raab, skrig mig det i Møde, at 
vore Stemmer kan blande sig, hvor de store Herrer med de 
blaa Baand sidder og korser sig over de vidunderlige Ting
..........  og hos mig skal hverken Legeme eller Sjæl hvile,
før det hele Værk er fuldbragt, før Trældommens Tempel 
er nedbrudt og Friheden opbygt«. Okt. 1927. Red.



Hjemmebrygning i ældre Tid.
Af Jens C. J. Stub.

Medens det for et halvt Hundrede Aar siden var alminde
ligt paa Landet, at man selv bryggede det 01, som man 
brugte, saa finder dette ikke Sted mere, i alt Fald rent 
undtagelsesvis. Endnu er der vel nogle af de ældre Kvin
der, som forstaar at brygge, men af den yngre Slægt ingen, 
og om nogle Aar vil der ingen være, som har kendt denne 
Gren af en Landhusholdning. Det er en af de Hjemme
industrier, som nu tilhører Historien, og en Fremstilling af, 
hvorledes denne gik for sig, antager jeg, vil være paa sin 
Plads i en historisk Aarbog.

Malt og Humle skulde der jo til, naar man vilde brygge. 
Enkelte Steder tørrede man selv Maltet, efter at Bygget, 
hvoraf det blev lavet, var bragt til en passende Spiring.

Der var somme 
Gaarde, der hav
de et lille Hus, 
(Fig. 1), hvori 
Maltet blev tør
ret paa Køllen. 
Denne skulde 
der være Ild 

paa i længere 
Tid og altsaa 
ogsaa om Nat
ten ; derfor laa 
disse Smaahuse 
et lille Stykke 
fra Gaarden for 

Brandfarens
Skyld. Det mest almindelige var dog at bringe Bygget til 
en Maltgører for at faa det lavet til Malt.

Fig. 1. Fot. Aage Pedersen.
Malthus, Karstolen ses udenfor t. v.

(Fra „De gamle Huse“, Frilandsmuseet i Maribo).
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Fig. 2. Fot. Aage Pedersen.
Maltkværn (fra Frilandsmuseet i Maribo).

Maltet blev malet hjemme paa en Haandkvœrn. En saadan 
Indretning (Fig. 2) findes vistnok ingen Steder i vore Dage.

Den bestod af en firkantet 
Kasse, omtrent 1 m i Kva
drat og ca. 25 cm dyb, som 
stod paa 4 ca. 1 m høje 
Ben. I denne Kasse laa 
Kværnen: en Underligger, 
som var lagt fast i Ler, og 
en Overligger, hvorpaa der 
omkring Kværnøjet laa en 
Krans ogsaa af Ler, omtrent 
som en stor „Kødrand“. 
Hensigten med denne Ler
rand var, at møde for Mal
tet, naar Overliggeren blev 
drejet rundt under Malingen, 
og vel ogsaa for at man 
bedre kunde lægge Maltet 
hen i Øjet, naar man malede.

I Overliggeren var der 
et lille Hul i den ene Side,

dog ikke saa dybt, at det gik helt igennem. Over Kværnen 
var der en lille Tværbjælke med et Hul igennem. Igennem 
dette Hul anbragtes en Stage, som havde en Jernpig i den 
nederste Ende. Den Jernpig blev saa stukket ned i det i 
Overliggeren anbragte Hul, og denne blev da drejet rundt 
ved Hjælp af denne Stage med den ene Haand, medens 
man med den anden fyldte Malt i Kværnøjet, efterhaanden 
det blev malet.

Overliggeren kunde sænkes og hæves, efter som man 
vilde male fint til.

Det malede Malt blev taget ud igennem en Skodde, som 
fandtes paa Kværnkassen. Malingen fandt ikke Sted førend 
Dagen før Brygningen, da Maltet ellers vilde tabe Kraften.

Humlen dyrkede man selv eller købte den af fynske 
Humleprangere, som kom hvert Efteraar. Humledyrkningen 
var engang paabudt ved Lov. I Chr. V D. L. 3— 13— 18
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lyder dette Bud saaledes: „Enhver Bonde skal aarligen, 
imens han haver Rum til, og Lejligheden er, i det mindste 
lægge 5 H um leku ler------------ *).

En Humlekule var et firkantet Bed, ca. 1 m i Kvadrat 
Jorden imellem Kulerne blev skovlet ind paa disse, saa de 

blev højere end Mellemrum
met imellem dem. Var der 
flere Rækker af Humlekuler, 
blev de lagt saaledes, at 
Mellemrummet imellem 2 
Kuler i den ene Række laa 
midt for en Kule i næste 
Række. I hvert Hjørne af 
en Kule blev plantet en 
Humlerod. Humlen blev 
nemlig formeret ved, at man 
gravede en ældre Plante op 
og skille dens Rødder fra 
hverandre og derefter plan
tede disse Roddele. Hum
len kunde selvfølgelig ogsaa 
formeres ved Frø, da den 
jo findes vildtvoksende i

Fig. 3. Fot. Aage Pedersen. Skove og ved Markhegn.
Humlehave (fra Frilandsmuseet i Maribo). H u m l e  GT e f l tV eb O  P l a n t e ,

hvor altsaa nogle af Plan
terne har Han- og andre Hunblomster; det var kun Hun
planten, som blev dyrket.

Naar Humlen havde spiret om Foraaret, blev den staget. 
Humlestagerne var 3 til 4 m høje Granstænger, ca. 15—20 
cm tykke forneden, helst med Barken paa, for at Humle
rederne (Rankerne) bedre kunde sno sig op ad Stagerne. 
Naar Rederne var blevet saa lange, saa de kunde naa om
kring Stagerne, saa snoede man dem omkring og bandt dem 
til med Bast, for at Vinden ikke skulde blæse dem ned igen.

I Sommertiden blev der luget i og omkring Humle
kulerne; men ellers passede Humlen sig selv indtil sidst i 

Red.:) Jfr. „Laalands Vilkaar“, S. 111.
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Høsten. Sidst i August eller først i September blev Hum
len plukket, hvilket gik for sig paa den Maade, at man 
skar Rederne over nede ved Jorden, trak Stagerne op, hvor
efter man trak Rederne af og bar dem derhen, hvor Hum
len skulde plukkes.

Den afplukkede Humle stod saa i et Kar, til den blev 
vissen, hvorefter den blev pakket ned i en Kiste eller en 
Kasse, hvor den blev presset sammen ved Hjælp af Brædder 
og store Stene.

Naar jeg nu vil beskrive, hvorledes Brygningen foregik, 
maa jeg forudskikke den Bemærkning, at der forskellige 
Steder var Afvigelser fra min Fremstilling; men disse er 
uvæsentlige. Hvert Hus kunde have sin Skik, og de kunde 
være lige gode.

Ved Brygningen brugtes forskellige Redskaber. Brygger
karrets Størrelse afhang af, hvor meget man i Almindelighed 
bryggede ad Gangen, og da dette afhang af Stedets Folke
hold, saa var selvfølgelig Bryggerkarret størst paa Helgaar- 
dene, mindre paa Halvgaardene og hos Husmænd, hvor 
Folkeholdet ikke var saa stort. Bryggerkarret havde et Hul 
i Bunden, ikke i Midten af dette, men noget til en Side. 
Dette Hul kaldtes for Døgehullet, fordi det blev tætnet ved 
at sætte en Døge i det (d. v. s. Døgespuns).

Naar der skulde fyldes Vand i Bryggerkedlen, brugte 
man undertiden en Saa (Ørebalje), naar der var to til at 
bære Vandet i, ellers Vandspande. Saavel Saaen som Span
dene var af Træ, Zinkbaljer og Zinkspände kendte man 
ikke dengang. Til at øse Vandet af Bryggerkedlen med 
brugte man en Strippe. En Strippe var en mindre Spand, 
hvor den ene af Stavene var forlænget til et Haandtag.

Bryggerkarret blev sat op paa en Karstol (se Fig. 1). 
Denne var enten et kløftet Stykke Træ med 3 Ben under, 
eet bag ved Kløften og de andre to i hver sin Gren af 
denne, eller 2 Stykker Træ blev lagt sammen, saa de dan
nede en spids Vinkel, og Benene blev anbragt paa lignende 
Maade som foran nævnt: 1 Ben i Vinklens Top og 1 i hver 
af Sidestykkernes Ender.

Til Bryggerkarret hørte endvidere en Tapstav; det var
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en ret Stav (ca. 15 cm i Omkreds og ca. I m lang, tilspid
set forneden), som blev sat i Døgehullet.

Saa skulde der Rastehalm  i Karret. Det var Langhalm 
af Rug, som man tog en 3—4 Haandfulde af. Hver Haand- 
fuld blev bøjet sammen fra Midten, og i Sammenbøjningen 
blev dannet et Hul, som lige passede til Tapstaven. Her 
blev denne stukket igennem og ned i Døgehullet, medens 
Rusthalmen blev bredt straaleformigt ud fra dette og der 
blev snoet lidt Halm om Staven nede ved Døgehullet.

Det var Tillavningen. Selve Brygningen gik for sig paa 
den Maade, at man først kogte den Humle, man skulde 
bruge, og dernæst slog baade Humle og Vandet op i Brygger
karret, hvorefter man tappede Vandet, som nu kaldtes Humle
urten, af Karret ved at løfte Tapstaven lidt op. Humleurten 
løb ned i et Kar eller en Saa, som blev stillet under Bryg
gerkarret, og blev derefter stillet til Siden, til Urten skulde 
sættes paa Øllet.

Maltet havde man imidlertid sat i et mindre Kar og over
hældt med koldt Vand under Omrøring, saa Maltet 
blev fugtigt alt sammen. Saaledes henstod Maltet en Times 
Tid, hvorefter det blev øst op i Bryggerkarret, og der blev 
øst kogende Vand paa det, saa meget som man vilde brygge 
første Gang. Naar der var gaaet en Times Tid, blev Øllet 
tappet ned i et Kar paa samme Maade, som man tappede 
Urten af. Det blev det gode 01. Man slog imidlertid ko
gende Vand paa Maltet igen, og naar det havde staaet i 
Karret som det forrige, blev det ogsaa tappet af. Det var 
Mellemøllet. Det blev undertiden blandet med det gode 01, 
da det kun var i Højtiderne og ved festlige Lejligheder, og 
naar der en enkelt Gang kom fremmede, man drak det 
bedste 01 ublandet.

Man kom ogsaa Vand paa Maltet for tredie Gang, og 
det 01, som man fik heraf, kaldtes for „Drikke“.

Kom man Vand paa Maltet for fjerde Gang, kaldtes det 
01 man fik for „Øtterdrikke“ (Efterdrikke); men det drak 
man ikke selv. Det blev givet bort til Fattigfolk. Navnlig 
de, som havde mange Børn, vilde gerne have det.

Naar Øllet havde staaet saa længe, til det var svalet
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ned til en passende Varmegrad, blev der sat Gær paa og 
Karrene blev dækket til med Tæpper og andet Tøj, for at Øl
let ikke skulde afsvales for hurtig. Det gjaldt om, at det holdt 
den nødvendige Temperatur, naar det skulde gæres ordentlig.

Det kom ogsaa meget an paa at have god Gær at komme 
paa Øllet. Var ens egen Gær for gammel, saa man frygtede 
for, at Gæringen vilde mislykkes af denne Grund, saa 
laante man Gæren hos den Nabokone, som havde brygget sidst, 
og man gældte den igen, naar man var færdig med Brygningen.

Dagen efter Brygningen blev Øllet tylnet (tyllet) paa 
Tønder, Halvtønder eller Fjerdinger, efter at Gæren var 
afskummet. Under Tylningen blev Humleurten hældt paa 
Øllet. Skulde Øllet fyldes paa store Tønder, brugtes Strip
pen til at øse med, og man hældte det paa Tønden ved 
Hjælp af en Traander, det vil sige en stor Tragt af Træ, 
som man ogsaa bruger endnu til store Vandtønder.

Til Gemmeøl, d. v. s. 01, der skulde gemmes hen, til 
det blev „gammelt 01“, brugte man meget mere Malt og 
Humle end til det 01, som skulde bruges straks. Gemme
øllet blev gerne brygget hen omkring Fastelavn og blev saa 
drukket i Høsten derefter og nogle Steder endda til næste 
Aar igen. Var det saa gammelt, skulde man nyde det med 
Maade, da det var meget berusende, og Folk, som ikke 
drak gammelt 01 hver Dag, kunde kun taale meget lidt af det.

Øllet blev tappet op i Krus (Fig. 4), og navnlig skulde det 
gamle 01 nydes af et Krus;
af et Glas var det ligesom 
Duften gik af det.

Om alt 01 gjaldt det, at 
det ikke maatte staa util
dækket Natten over, da det 
saa blev dovent; man kaldte 
det, at det var natstaaende.
Heraf kommer den Tale- 
maade, at man siger om 
Folk, som har været til 
Svir om Natten, at de Da
gen efter ser natstaaende ud. Fig. 4. Fot. Aage Pedersen.



Hvad de lolland-falsterske Kirkebøger 
fortæller om Svenskernes Indfald 

1658—60.
Af Svend Jørgensen.

Svenskernes Huseren paa Lolland-Falster under de to 
Krige 1658—60 har givet Stof til mangfoldige mere eller 
mindre fantastiske Sagn og Beretninger, der gennem Aar- 
hundrerne er gaaet fra Mund til Mund — ikke altid til Gavn 
for deres Paalidelighed.

Flere Forfattere, som f. Eks. P. Fr. Rist i »Lasse Måns
son fra Skaane« og især /. /. F. Friis, har benyttet og om
digtet adskillige af disse Sagn; Friis bl. a. i sine historiske 
Romaner »Svenskerne paa Lolland« og »Fiskelars«, der 
endnu den Dag i Dag er meget udbredte og læste, og selv 
om disse Bøger i det store og hele bygger paa historiske 
Kilder, kan det jo ikke nægtes, at de i nogen Maade giver 
et ganske forkert Billede af Forholdene i hine bevægede 
Aar.

I adskillige Egne af Landet har man med Iver kastet sig 
over Studiet af denne Periode af vor Historie, medens den 
for Lolland-Falsters Vedkommende nærmest har faaet Lov 
til at ligge Brak — naturligvis undtaget Nakskovs Belejring, 
om hvilken der findes en righoldig Litteratur. Bering Lüs
berg har i sin Bog »Stubbekøbing gennem Tiderne« givet en 
udførlig Skildring af Byens Lidelser i disse svære Aar, men 
af det øvrige historiske Stof fra hin Tid er der kun frem
draget forbavsende lidt, i den senere Tid vist kun en Del 
Stof af Indberetningen 1660 om Gaardes og Huses Tilstand 
efter Krigens Ophør (C. C. Haugner: Lollands Nørre Her
red og Lollands Sønder Herred).

Af ikke ringe Interesse er ogsaa det for største Delen 
ukendte Stof, der skjuler sig i de gamle Kirkebøger, og det
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kunde maaske derfor have sin Interesse at fremdrage en 
Del af dette.

De lolland-falsterske Kirkebøger opbevares i Lands
arkivet i København. Men af disse er kun 12 saa gamle, 
at de gaar tilbage til Tiden omkring Svenskekrigene. For 
Lollands Vedkommende er følgende Bøger bevaret:

Nakskov (fra 1638) — Halsted-Avnede (fra 1658) — 
Søllested-Skovlænge (fra 1659) — Tirsted (fra 1646) — 
Taagerup (fra 1658) — Thorslunde (fra 1658) — Øster 
Ulslev-Godsted (fra 1645) — Nysted (fra 1647)

og fra Falster: Stubbekøbing (fra 1646) — Maglebrænde 
(fra 1646) — Horreby (fra 1632) — Systofte (fra 1643).

Af disse mangler imidlertid Maglebrænde Kirkebog alle 
Oplysninger om Aarene 1654—80, medens Systoftebogen 
intet som helst indeholder om Svenskerne. Endelig er Hal
sted-Avnede Kirkebog ikke ført i Tidsrummet 17. April 1659 
til 31. Dec. s. A., altsaa i den alvorligste Krigstid. Midt i 
Bogen findes nogle tomme Blade, og P. Rhode har her skre
vet: »Aaret er for Krigs Urolighedernes Skyld ikke bragt 
til Ende. P. Rhode. 1764«. Der bliver altsaa kun 9 Bøger, 
der beretter om de urolige Tider.

Den interessanteste af disse er utvivlsomt Horreby Kirke
bog. Ikke alene, fordi den er Stiftets ældste, men ogsaa fordi 
den paa sine første Sider har en meget udførlig og højst 
interessant »Chronologica paa hvis merkeligt her omkring 
patserer som denne Kierckebog ikke egentlig kand ved
komme«.

Denne Chronologica, der fortjente at aftrykkes i sin Hel
hed paa Grund af sit rige, herlige Stof til Landsby- og 
Landsdelshistorie, skyldes Degnen Gudmand Torbensen 
Halmstad, der fra 25/? 1632 til 27/6 1689 er Degn for Karleby 
og Horreby Sogne (fra 1650 for Falkerslev og Horreby 
Sogne). Han døde i Eiget 7/2 1693 og blev begravet »under 
Deignestoelen i Hoerbbye Kiercke«. — Gudmand Degns 
Optegnelser har formodentlig været ført i et mindre Hæfte 
eller lignende og blandede imellem hverandre. Hans Efter
mand Henrich Jacobsøn Müller har da fundet det rigtigst
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at afskrive det hele i en ny og større Bog, ligesom han har 
ordnet Optegnelserne i døbte, viede og begravede, medens 
det, der ikke egentlig vedkom Kirkebogen, er indført paa 
de forreste Sider. Chronologicaen fortsættes af ham og to 
senere Forfattere.

Den gamle Degns Chronologica kan passende danne 
Grundlaget, idet den ganske kort fortæller det almindelige 
om Krigenes Forløb.

»1658 d. 6. Februarii tog Kong Carol Gustav (i Sverrig) 
Laaland ind uden Sværdslag, och marscerede ofer iisen med 
sin armee ofer Belt til Hest og food, dend 7. Februarii kom 
til Nykøbing som vaer Dom. Septuagesima og tog det ind 
og samlede sin armee paa volden og den 12. Feb. tog sin 
marsc ofer Sund paa iisen til Siælland, hvor der blev stillet 
fred imellem begge rigerne. In Augusto indfaldt Svensken 
paa ny (efter freden vaer sluttet) i Siæland og belagde Kiø- 
benhavn den 11. Augustii til land och vand.

1659. 11. Februarii stormede Svensken for Kiøbenhavn, 
Gud reddede og hialp underligen, hvorfor ham til ævig hu
kommelse og ære bleff af vor allernaadigste Herre og Konge 
paabudt Tagsielsies Festen at skulde ske aarligen paa dend 
dag, for dend naade og Sejer os bleff given. 27. April kom 
Svensken til Falster og indtog Landet samme Dag med en 
ringe magt, hand satte i Land i guldborrigs Sund ved Al
struppe March. Och anden dagen som var dend 28. April 
satte hand an paa Laaland och fik Landgang ved Guldborrig 
Sund og saa indtog Laaland. Dom. Trinitatis som var 29. 
May ejusdem anni1) bleff Møøens Land efter mange storme 
indtagen af de Svenske, mod forræderske anvisning af Ole 
Sværke i Stubbekiøbing.

1660 Festo Ascensionis J. Christi2) d. 27. May kom der 
2 Commissarier til Nykiøbing, og da bleef Krigen laus Deo3) 
forliigt«.

Skønt denne Beretning ikke indeholder stort mere, end 
hvad enhver Lærebog i Historie fortæller om Krigens For
løb, virker den dog gribende, fordi den er en samtidigs Be
retning om de urolige Aar og helt igennem har Selvoplevel
sens Præg.
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Den indeholder dog en Oplysning, som adskillige Histo
rikere Gang paa Gang forgæves har eftersøgt, nemlig 
Navnet paa den Forræder, der viste Svenskerne Vej ad 
Vadestedet over Letten mellem Bogø og Møen, saaledes at 
Svenskerne den 29. Maj 1659 kunde overrumple Hans 
Schrøder, Møens Kommandant, og hans 500 tapre Mænd. 
Gudmand Degn fortæller, at det var Ole Sværke fra Stubbe
købing, der udførte denne gemene Daad, og hans Ord maa 
vel staa til Troende, siden han har ment at turde opnotere 
Navnet paa et saadant Sted som i Kirkebogen. Derved be
frier han Bogøerne for den Mistanke, Møenboerne nærede 
til dem, og som Aarhundreder igennem — ja, endog ned til 
vore Dage — har sat Ufred imellem de to Naboøers Befolk
ning.

Om der virkelig paa denne Tid i Stubbekøbing har levet 
en Borger ved Navn Ole Sværke, kan man vel nu kun ved 
et lykkeligt Tilfælde faa Vished for. En Mandtalsliste over 
Byens Skatteborgere fra 1660 nævner ham ikke — muligvis 
fordi han ikke har haft Ejendom at skatte af — medens den 
omtaler en Peder Suerche og en Ole Suart, der ogsaa omtales 
i Kirkebogen4).

I sit . øvrige Stof indeholder Horreby Kirkebog i øvrigt 
kun en eneste lille Optegnelse, der har Tilknytning til Krigen:

»1659 Veneris p. Dom. 18. Trinit.5) blef en Ryterdreng 
nom6) Otte, barnefødt i Lolland, jordet, som døde til Gud
mand Deigns«.

Det tyder jo ikke paa større Uroligheder i Horreby Sogn.
Vi vender os derpaa til Nakskov Kirkebog, af hvis rig

holdige Stof der dog allerede Tid efter anden er offentlig
gjort en Del.

Som bekendt overgav Fæstningen Nakskov sig 7. Fe
bruar 1658 uden Sværdslag, medens Byen under det andet 
Indfald forsvarede sig overmaade tappert fra Begyndelsen 
af Maj 1659 indtil 15. Juli s. A., da den — paa Grund af, at 
den ingen Undsætning fik — maatte overgive sig. Man 
regner, at Belejringsstyrken var ca. 2000 Mand, medens 
Forsvarernes Antal var 8—900. Af disse faldt vel et Par 
Hundrede Mand. Svenskernes Tab sættes af Præsten Niels

5
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Saxtrup, residerende Kapellan til Nakskov og Sognepræst 
til Løj tofte, der har udgivet en rimet Beretning om Belej
ringen, til ca. 1800 Mand; men dette Tal er sikkert for stort.

Om Overgivelsen 1658 bringer Kirkebogen kun en ene
ste Oplysning, der til Gengæld er saa meget mere interes
sant. Det var Søndag Morgen d. 7. Feb., at Corfitz Ulfeldt 
paa Svenskernes Vegne opfordrede Byen til Overgivelse. 
Menigheden var just forsamlet i Kirken, og Præsten Laurits 
Mortensen Vidsted var midt i en Barnedaab, da der ra'abtes 
ind i Kirken: »Fjenden er for Porten!«. Alle — ogsaa Bar
nets Faddere — iler ud. Tilbage bliver kun Præsten, der 
fuldender Daaben, og Gudmoderen med Barnet. Præsten 
skriver senere i Kirkebogen: »Dend 7. Feb., der Svensken 
kom for Porten, saa alle Mand løb ud af Kirken, og jeg selv 
straks med maatte ud paa Akkord7) [døbtes] Anders Jydes 
Barn. Magdalene Hans Lauritzes bar Barnet, var ikke flere 
Faddere, blev dog ikke ofret; thi man maatte straks ud af 
Kirken«.

Om Tiden mellem de to Krige fortæller Kirkebogen ikke 
meget. I Fortegnelsen over begravede er dog indført:

»1658 d. 23. Aprilis. En Corporal af vor konges til
Hans ..........  ved Stranden, som bleff skut ihiel af Svensken
ved Albo«. Der har altsaa ogsaa efter Fredsslutningen 26/2 
1658 været Smaasammenstød mellem danske og svenske 
Soldater. Den svenske Besætning i Nakskov forlod nemlig 
først Lolland d. 9. Maj 1658.

Saa kommer Indeslutningen af Fæstningen i 1659 og de 
første Sammenstød d. 6. Maj, og nu vrimler det i Kirkebogen 
med Optegnelser om faldne. Man maa her erindre, at det 
kun er Begravelser, der indføres i Bogen; om de, der af 
Svenskerne eller paa anden Maade er blevet jordede, for
tælles der intet. I Marginen er der ud for hver falden sat 
et f. Ved enkelte Optegnelser er der ikke sat Kors, for
modentlig fordi vedkommende er død af Sygdom. Det 
ses endvidere, at en Del Officerer er begravet i Kirken. 
I alt findes der 90 Kors. Blandt de indførte begravede er 
9 Svenske; de i Kirkebogen indførte faldne Danske er altsaa 
81. Dette stemmer med Rhodes Opgørelse af Forsvarernes
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Tab, som han sætter til 81, heraf 7 Officerer, 25 Borgere, 
22 Bøndersoldater og 5 Kvinder.

I øvrigt sætter Kirkebogen os i Stand til at følge Kam
pens Gang. De første Sammenstød fandt Sted d. 6. Maj 
ved Branderslev. Her faldt ifølge Kirkebogen:

»1659 d. 6. Maj. En Cornet til Hans Hiuler ved nafn 
Frederich Diecmann, som blef skudt af Fjenderne i Bran
derslef .......... , da hand vaar paa Foderatz« og »en Rytter
som i Samme Tid blef skut«, samt »En Svensk ritmester oc 
en Rytter, som oc i samme Skermytzel blef ihiel skut«.

De følgende Dages Kampe drejede sig om Stensø, som 
Svenskerne tog Natten mellem 13. og 14. Maj. Her faldt en 
Del af Forsvarerne; i Kirkebogen anføres bl. a. »En Fend- 
rich til Rasmus Østergaards, skut paa Stensø«, men de fleste 
blev af Svenskerne begravet paa Stedet, hvor de faldt.

Resten af Maj Maaned brugte Svenskerne til at over
dænge Byen med gloende Kugler, Bomber og Granater. 
Især koncentrerede Fjenden Ilden om Kirken, hvor Fæst
ningens Krudtbeholdning opbevaredes. Kirkebogen fortæl
ler: »1659 den 4. Juni. En Fendrich som blef dræbt i Kir
ken af den første Granat som nedfaldt«.

Den 4. og 5. Juni foretages et Par Udfald uden noget 
Held. Kirkebogen nævner som faldne: »En Major til Tho- 
mis Kruchovs« og »Hans Kreis Karl oc Dorthe Jeppes Karl. 
Samtlige skut i Udfaldet«.

Mere Held havde man ved et nyt Udfald d. 9. Juni. Her 
faldt mange Svenskere, men kun faa Danske. Kirkebogen 
nævner kun nogle faa faldne; blandt disse er desværre den 
tapre Oberstløjtnant Bernbach, der ledede Udfaldet. Han 
begravedes i Kirken, og i Kirkebogen indføres: »1659 d. 13. 
Juni. Oberst-Leutenant Bernbak som blef skut i Udfaldet 
Taarsdagen d. 9. Juni«.

Nu følger atter nogle Dages hæftigt Bombardement, der 
volder adskillige Menneskers Død — ogsaa et Par Kvinders:

»1659 den 13. Juni. Peder Skoflichers Hustru som blef 
skut tvert offer af en Stychkugle hiemme i hendis huus«.

»1659 den 13. Juni. Phillippus Grafvers Hustru som blef 
skut Hofvedet aff paa hendis Seng som hun sad og gaff sit

5*
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barn Patte, saa barnet efter hendis død fandes paa hendis 
bryst med Patten i munden oc offerløben af sin døde moders 
blod«.

Samme Dag begraves 5 Forsvarere, der ligeledes er 
dræbt under Bombardementet.

I disse Dage indtræffer ogsaa den Begivenhed, at svenske 
Soldater forklædte som Bønder forsøger at komme ind i 
Fæstningen sammen med nogle Bønder, Svenskerne lader 
løbe over. Overrumplingen mislykkes, selv om den koster 
4 Forsvarere Livet. Bogen beretter: »1659 d. 15. Juni. 4 
Bønder-Soldater skut i Ravelinen uden Veilegades Port«.

Natten mellem 15. og 16. Juni tog Svenskerne det saa- 
kaldte Hornværks Udenværk. Det kostede flere Ryttere og 
Bøndersoldater Livet. Ogsaa adskillige Svenskere faldt her, 
deriblandt 3 Majorer og 1 Kaptajn. Efter Indtagelsen blev 
de tre Majorer begravet i Kirken, og der meldes i Kirke
bogen: »1659 den 18. Juli. Samme aften blef efter Feldt- 
marschal Steenbuches begiering ved en Svensk Prest sat 
trende Svenske liig ind i Kirchen bag Choret oc siden be- 
grafne her!«

Natten til 30. Juni gør Borgerne et Udfald og tilbage
erobrer Stensø, og deres Tab er kun en eneste Mand »Dor
the Reimers Karl som begge Benene bleff affskut paa udi 
Udfaldet til Steensøe«.

30. Juni lykkedes det Svenskerne ved en Minespræng
ning at bryde Hul paa Palisaderne ved Vejlegades Port, 
men den kække Løjtnant v. Reck og hans Borgersoldater 
slog Fjenden tilbage. En Del Borgere faldt sammen med 
v. Reck, der begravedes i Kirken d. 3. Juli. 5. Juli begraves 
samme Sted: »En svensk Captejn skut af vore«.

7. Juli naaede Svenskerne med deres Løbegrave ind til 
Palisaderne; den følgende Nat tog de Ravelinen, og det var 
nu synligt for alle, at Fæstningen — hvis den ikke fik Und
sætning — maatte falde i Løbet af nogle faa Dage. Dag og 
Nat er samtlige Forsvarere under Vaaben, endog Kvinderne 
deltager i Kampen. Kirkebogen beretter derom: »1659 d. 8. 
Juli. En Pige som bleff skut paa Volden i hendis arbeide«. 
og »1659 d. 10. Juli. En Pige til Christen Eimmis skut ved



69

grafen til Syndergades Port«. Mange falder saavel under 
Forsvaret som ved et Udfald, der foretages om Aftenen d. 
9. Juli og bliver uden Resultat.

Alligevel overgiver Borgerne sig først, efter at Sven
skerne Natten mellem 13. og 14. Juli har taget Hornværket. 
15. Juli finder Overgivelsen Sted, og i Dagene derefter be
graves de sidste faldne, saaledes »1659 d. 16. Juli Diric 
bager, Fendrich, skut som hand sad oc drak brændevin til 
Michael Laffrens i Veilegade« og 19. Juli »Christen Muur- 
mester scut ved Veilegades Port« samt Casper Smed. Den 
sidste »en svensk Fendrich« begraves 21. Juli.

Nakskov var altsaa faldet, Garnisonen drog bort med 
Faner og klingende Spil, og Svenskerne tog Byen i Besid
delse. Om den Rædselstid, der nu fulgte for Byen og Om
egnen, taler Kirkebogens Fortegnelse over døbte ogsaa med. 
Følgende Uddrag behøver ikke Kommentar:

1660 28. Marts. Anne Lauritsdatters Barn, tienende til 
Giertrud Kockis, krenckit i Svingelen aff en Svensk rytter, 
der hun bar mad ud til deris dreng, som vogtede deris Qvæg«.

»1660 31. Marts. Maren Hansdatter voldtagen i Hald- 
sted af en svensk Rytter, efter hendes Ord«.

1660 31. Maj. Birgitte Hansdatter voldtagen i Vester- 
borg Skov af en svensk Rytter«.

I alt findes i Kirkebogen 15 Tilfælde, hvor Barnefaderen 
udtrykkelig siges at være en svensk Soldat.

Af de vestlollandske Kirkebøger fra hin Tid er kun be
varet Bøger fra Halsted-Avnede og Søllest ed-Skovlcenge. 
Som foran nævnt er den første ikke ført i Tiden 17/4—31/i2 
1659 og indeholder derfor intet om selve Krigens Forløb. 
Af Interesse er følgende Notits:

»1658 d. 7. Juli publice absolvent8) Matz Brun i Halsted 
oc hans Hustru formedelst deris Rufferi og forboden Bræn
devins Sol og Hoeren at holde i deris Huus for Ryttere. Saa 
oc Anna Kaaris formedelst hun haffde self prostitueret sig 
for Ryttere oc med dennem beganged Hoereri«.

Her er tilføjet af P. Rhode: »Polakkerne vare da i Lan
det med Svenskere og Brandenborgere«.

At Halsted-Avnede Sogne til Stadighed har været Gen-
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stand for de svenske Troppers Huseren viser det store An
tal (20—30) uægte fødte, hvor der som Fædre udlægges 
svenske Soldater. Flere Steder anføres »en svensk Captein 
som blef skut for Nachskouf«.

Heller ikke Søllested-Skovlænge Kirkebog fortæller no
get om selve Kampene, men saa meget mere om de ulyk
salige Forbindelser mellem Kvinderne og de svenske Sol
dater. I Forhold til Sognenes, ringe Antal Indbyggere er her 
overmaade mange uægte Fødsler, hvor Faderen angives at 
være en svensk Soldat. Nogle enkelte Uddrag af Fortegnel
sen over de Personer, der har staaet offentligt Skrifte, er til
strækkelig oplysende: »1660 publice absolveret 3 Quinde 
Personer som laae i med suenske Ryttere«.

»Publice absolveret et Quindfolk som syndet med en 
suensk Ritmester«.

»Dom. 9. a. Trin. 1660 publice absolveret Mette Albregts- 
datter, Høyerbye, for sit letfærdige leffnet med Ryttere«.

Af de falsterske Kirkebøger er Stubbekøbing Kirkebog —  
skønt den intet fortæller om Kampe med Svenskerne — den, 
der beretter mest om de urolige Tider. Som foran skildret 
kom Svenskerne til Byen d. 27. April 1659 i andet Indfald, 
og paa Grund af, at det stadig trak ud med Møens Indtagelse, 
har Stubbekøbing og Omegn maattet huse et ikke ringe An
tal svenske Tropper, der sikkert ikke har taget med Fløjels- 
handsker paa Borgerne.

En Borger i Byen, Byfoged og senere Raadmand, Hans 
Woisen beretter om Tilstanden: »Og saafremt Møens Land 
paa de Tider 1659 endnu havde holdt sig i 14 Dages Tid, 
saa havde det været umuligt, at een Borger kunde blevet til
bage i Stubbekøbing, eftersom alle de Regimenter, som at
takerede Møen, laa udi Stubbekøbing, saavel som Skibsflaa- 
den, henved 24 Orlogsskibe. Hvad Skade den Krig foraar- 
sagede Byen er ikke til at beskrive«9).

Det var derfor ogsaa utvivlsomt en stor Lettelse for Byen, 
da Møen omsider blev indtaget og en stor Del af de uvel
komne Gæster drog bort. Forstaaeligt er det vel ogsaa, om 
Byens Borgere og Omegnens Bønder i deres stille Sind har 
haabet, at Møen snart vilde falde i Svenskernes Hænder, selv
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om man vel ikke derfor tør sige, at det var et almindeligt og 
offentlig udtalt Ønske, og at Forræderen Ole Sværke hand
lede i Overensstemmelse med sine Bysbørn, naar han viste 
Svenskerne Vej over Letten og derved lettede lidt paa Stub
bekøbings Aag.

Kirkebogens Fortegnelse over begravede giver ikke me
gen Oplysning om den Ufredens Tid, der med den 27. April 
1659 oprandt for Stubbekøbing By og fortsattes indtil 1. 
Juni 1660, da — som Bogen melder — Freden blev udblæst 
i Byen; men et og andet fortæller den gamle Bog os dog. 
Først og fremmest synes det, som om de svenske Skibsfolk 
har bragt en smitsom Sygdom, der krævede mange Ofre, til 
Byen. Om faldne i Kampe nævner Bogen derimod kun føl
gende:

1659 29. Maj: en Svensk er af kgl. Majests. Rytter ihiel- 
slagen.

1659 24. Juni blev en Rytter ihielslagen.
1659 12. September døde Laurids N., som Stykket slog 

ihiel.
Disse faa begravede — thi vi maa jo stadig erindre os, 

at Kirkebogen kun omtaler Begravelser paa Byens Kirkegaard 
— kunde jo tyde paa, at de Stubbekøbing Borgere har vidst 
at hytte deres Skind i disse urolige Tider. Men tilfældigvis 
ved vi nu fra en Skattemandstalsliste fra 31. Dec. 1660, at 
der af Byens 142 skattepligtige Borgere før Krigen nu er 35 
døde og 23 »borte«, samt at 34 Gaarde er nedbrudt, medens 
37 Gaarde og 2 Huse er øde.

Hvorledes faar man nu disse Oplysninger bragt i Over
ensstemmelse med hinanden?

Bering Lüsberg mener i sin førnævnte Bog om Stubbe
købing, »at de fleste af de døde er vel faldne under Forsøget 
paa at modsætte sig Svenskernes Landgang«. Dette er sik
kert rigtigt. Garnisonen fra Nakskov under den fra Nakskovs 
Belejring bekendte Oberst Kørber bevogtede Kysten, en Tid 
sammen med Ritmester Hans Schrøder og hans møenske 
Ryttere; til disse har sandsynligvis Borgerne sluttet sig for 
med Vaaben i Haand at formene Fjenden Adgang til deres 
By, da han 27. April gør Landgang. At dette er Tilfældet,
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bekræftes af et Brev, som Stubbekøbings Borgmester Hans 
Andersen Montrose 26. April skriver til Hans Schrøder paa 
Møen med Bøn om »gode Raad eller Bistand«. Han anfører 
heri til Slut: »Her er Mangel paa Krudt og Lodt. Kan vi 
undsættes med noget hos eder, saa maa I hjælpe, ellers bliver 
det forloren Værk«. Denne Udtalelse fortæller tydeligt nok, 
at man i Stubbekøbing agter at følge Stegeborgernes Eksem
pel og sætte sig til Modværge.

Hvis man nu tør drage Slutninger af Kirkebogens Tavs
hed, er der intet Sammenstød sket i selve Byen. Bering Lüs
berg mener, at der først ved Skansen ved Borrehuset, Færge
stedet over til Møen, er ydet virksom Modstand. Denne An
tagelse er aabenbart fejlagtig. At dømme efter Hans Schrø
ders Rapport af 28. April til Overkommandoen i København 
har der slet ikke været kæmpet om denne Skanse, fra hvilken 
10 af de møenske Ryttere Dagen efter henter 3 store Kanoner. 
Sammenstødet mellem Oberst Kørbers Tropper og Sven
skerne vides da ogsaa at være sket ved Gaabense og især 
ved Guldborg.

Her er altsaa de mange kække Stubbekøbingborgere 
faldne, og rimeligvis er de da blevet begravet paa selve Ste
det sammen med Svenskernes faldne. Deraf Kirkebogens 
Tavshed.

Men Bogen fortæller noget andet og mere. Man kan 
ikke, naar man gennemlæser dens Optegnelser om døbte, 
frigøre sig for den Tanke, at visse Dele af Borgerskabet efter 
Besættelsen søgte at holde gode Miner til slet Spil, med an
dre Ord: paa forskellig Vis søgte at være Svenskerne til 
Behag, ja, maaske endog i enkelte Henseender spillede under 
Dække med dem. Jeg vover i hvert Fald at paastaa det, ud 
fra det man kan læse mellem Linierne i den gamle Kirkebog.

I ingen anden lolland-falstersk Kirkebog træffer man i 
Krigens Tid nemlig paa den Omstændighed, at man tog sven
ske Officerer og Soldater til Faddere ved Barnedaab, medens 
det her i Stubbekøbing er ret almindeligt. Jeg har i de øvrige 
Kirkebøger kun fundet eet Tilfælde, og det stammer fra 
Tiden mellem Roskildefreden og 2. Indfald.



73

Nogle Uddrag af Kirkebogen vil sikkert være tilstrækkelig 
Støtte for min Paastand:

»1659 den 25. Augustii bleff en Corporals Barn10) født 
til Hans Knivsmed, døbt och kaldet Niels, Faddere: Morten 
Feldbereder och 3 Svenske Ryttere«.

»1660 den 10. Januar. Anne Lauritsdatters Barn født, 
døbt den 13., kaldet Maren. Udlagde til sin Barnefader en 
Svensk Soldat ved Navn Rasmus«.

»Den 23. Jan. 1660 fødte Jørgen Degns Datter i Magle- 
brænde et Pigebarn som blef døbt d. 27. kaldet Maren. En 
svensk Soldat stod næst. En svensk Quinde11) holt det til 
Daaben. Hun udlagde til sin Barnefader en svensk Drabant 
ved Nafn Jens«.

»1660 d. 24. Jan. blef Daniel Rotgietters Søn født, døbt 
den 29. kaldet Henning. Faddere en svensk Skersant, en 
svensk Soldat«.

1660 d. 4. Feb. nævnes atter »en svensk Skersant« som 
Fadder.

»1660 d. 5. Feb. blef Jens Billedsniders Daater født, døbt 
den 10. kaldet Helena, Faddere en svensk Captain, en svensk 
Skersant«.

I Øster Ulslev-Godsted Kirkebog træffer vi den foran om
talte Barnedaab fra Tiden mellem Krigene. Bogen beretter: 
»1658. Rasmus Madtzen Ringsings Daater, Kirsten, født 21. 
Martii, døbt den 25. F[addere] =  W[elb.] Jochum Brede- 
claw, Leutenant, W. Thilo Westerhagen, Ritmester, W. Fran- 
chenberg, Cornet, W. Hans Ernst Liusender, Quartermester. 
Svenskens Officerer alle; Anna Michels i Skottem.« (d. e.: 
Skottemarke).

Da Krigen begynder paa ny, ser det imidlertid ikke ud 
til, at der har hersket noget synderligt Venskab mellem Sven
skerne og Øster Ulslev-Oodsted Sognefolk. Vi træffer saa- 
ledes 1660 d. 1. April følgende Optegnelse: »Hans Jørgen- 
søn, skudt af plynder-rytere«.

Denne Optegnelse er i sin Art enestaaende. Ganske vist 
findes i Tirsted Kirkebog en lignende: »1658 d. 22. Marts 
begrof jeg Jørgen Hansøn Tømmermand, hvilken døde aff et 
skud i hans been som en rytter skiød ham«, men man maa
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ikke overse, at det her drejer sig om en Begivenhed i Tiden 
mellem Krigene (selv om Svenskerne endnu paa dette Tids
punkt ikke havde forladt Lolland), og at der ikke siges noget 
om, at det var en svensk Rytter, selv om det maaske er 
sandsynligt.

I øvrigt indeholder Øster Ulslev-Godsted Kirkebog de 
sædvanlige Vidnesbyrd om Svenskernes ilde Fremfærd mod 
Kvinderne.

De øvrige Kirkebøger — Systofte, Taagerup, Thorslunde 
(Bogen meget medtaget, en Del mangler) og Nysted —  inde
holder intet eller saa godt som intet om Krigene. , Nysted 
Kirkebog har tilmed slet ingen Fortegnelse over begravede 
før 1706.

Nu skal man naturligvis vogte sig for paa Grundlag af 
det ensidige Materiale, som nogle Kirkebøger yder, at drage 
Slutninger om Krigens Forløb i al Almindelighed paa Lol
land-Falster. Det synes dog, som om man ud af de gamle 
Bøger kan læse adskilligt, der belyser de svære Aar.

De vestlollandske Kirkebøger fortæller saaledes tydeligt 
nok om Fjendens Fremfærd med Vold og Mord. Nakskov- 
borgernes og Bøndersoldaternes tapre Modstand i Nakskov 
har gjort, at man ikke sparede Vestlolland. — Det kunde 
derimod se ud til, at der er holdt strengere Mandstugt i 
Stubbekøbing og paa Nordfalster. Paafaldende er det i 
hvert Fald, at man ingen Steder i de falsterske Kirkebøger 
hører noget om Voldtægt eller Mord.

Sagnenes mange Beretninger om Kampe mellem Sven
skerne og Befolkningen fortæller Kirkebøgerne ikke meget 
om. Som før nævnt, findes der kun de to Tilfælde fra God
sted og Tirsted, hvor der omtales Drab paa Ikke-Soldater. 
Det tyder jo ikke paa stadige Kampe mellem Fjenden og 
Befolkningen; thi selv om dræbte Fjenders Lig ikke altid er 
blevet begravet i Kristenjord og dermed indført i Kirkebø
gerne — i de fleste Tilfælde vel af gode Grunde —, vilde man 
dog nok have draget Omsorg for, at faldne af Befolkningen 
fik en hæderlig Begravelse.

Hvad man desværre derimod stadig træffer paa i de
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fleste af Bøgerne, er de utallige Forbindelser mellem svenske 
Soldater og de lolland-falsterske Kvinder — de nævnte Bøger 
omtaler ca. 75 Tilfælde — Forbindelser, der utvivlsomt for 
lange Tider har sat sig Spor i vore Øers Befolkning.

Noter.
x) ejusdem anni, d. e.: samme Aar.
2) Festo Ascensionis J. Christi, d. e.: Christi Himmelfartsdag.
3) laus Deo, d. e.: Gud være lovet.
4) Om Ole Sværke se min Artikel: »Hvem forraadte Møenboerne 

1659?« i Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1926 pag. 
104 ff.

5) 1659, Veneris p. Dom. 18. Trinit., d. e.: 18. Søndag efter 
Trinitatis 1659 efter Jesu Fødsel.

6) nom., d. e. : ved Navn.
7) Akkord, d. e.: Forhandling om Overgivelse af Fæstningen.
8) publice absolverit, d. e.: at vedkommende har staaet aabenbart 

Skrifte i Kirken.
°) Hans Wolsen var Byfoged 1660 og vist ogsaa senere. 1671 

2/2 blev han Raadmand. Han døde 1689. Citatet er taget fra en af 
ham forfattet Redegørelse for Byens Tilstand fremkaldt ved en 
haardhændet Kritik over hans Styre.

10) Her er Tale om en svensk Korporals Barn. Indkvarterings
lister og Rekvisitionslister fra hin Tid viser, at Underofficerer og 
Soldat ikke sjældent havde deres Hustruer med i Felten.

n ) En svensk Quinde, altsaa en Soldaterkone.



Gadekov i Nagelsti. Fot. Axel Smidt.

Gadekov og Gadestævne*).
Af C hr. Ringsing.

Betegnelsen »Gadekov« kendes kun i Thoreby Sogn, og 
Ordet Kov eller Kovs er ikke almindeligt i dansk Sprog. 
Her paa Lolland kendes det, foruden i Gadekov, kun i Øl
hovs og Alkove1). Ifølge Gravlund kendes Ordet i Horns
herred i Nordvestsjælland, hvor Kongen i Keglespillet kaldes 
Kovmanden; altsaa maa Opstillingen af Keglespillet være en 
Kov, og Kov betyder saaledes Værn eller Gemme.

I Thoreby har man kendt Ordet som Personnavn, dog kun 
som Tilnavn, maaske oprindelig som Øgenavn. Hvor meget 
der indbefattes under Gadekoven, er ikke helt klart, men jeg 
tør mene, at det baade gælder selve Gadepladsen og Løj
bænken om Gadetræet.

Om Gadekovens Oprindelse ved man ikke meget. Grav-
*) Efter et Foredrag ved Historisk Samfunds Møde i Nagelsti 31.

Juli 1927.
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lund, som vel er den, der har bedst Kendskab til de gamle 
Oldermandslav og Lavsskikke, nævner ingensteds noget 
herom. Antagelig er Gadestævnet lige saa gammelt som 
Bybebyggelserne. Det kendes nu særlig i Nordstevns, paa 
Sydfyn og paa Sydlolland. Nord for Flintinge Aa findes det 
kun i Thoreby og Nagelsti.

Oprindelig var Gadestævnet kun en aaben Plads, hvor 
Byens Mænd samledes for at drøfte Byens Sager, og hvor 
man ikke er kommet videre med Stævnet, er disse Stævner 
forsvundne. Under Fællesskabets Tid har Gadestævnerne 
haft deres Guldalder, og det andet Trin paa Udviklingens 
Vej er den Stensætning i en Rundkreds, som endnu findes 
enkelte Steder, især paa Fyn, som Siddepladser for By
mændene. En Sten for hver Mand i Lavet.

Det tredie Skridt hen imod Gadekovens Fuldendelse er, 
at man inden for denne Rundkreds, i Midten af denne, har 
plantet et Træ. Man kunde tænke sig, at dette Træ var 
plantet til Ly for Solens Straaler eller for Regnen. Dette 
har dog ikke været Tilfældet. Paa disse Egne har man ikke 
som i Sønderjylland kendt Gaardtræet eller Gaardens Træ. 
Gaardtræet var et Træ, plantet i eller ved Gaarden. I Træet 
boede Gaardens gode Vætte, der værnede Gaarden for Ulyk
ker. Man kunde »sætte Ild hen« i Træet, det vil sige, at 
Ilden kunde bindes til Træet, saa Gaarden var sikret mod 
Ildsvaade, og man troede, at hvis Træet fældedes, vilde Gaar
den brænde.

Her paa Lolland havde vi Fællesskabet, og Træet var 
Byens Træ, som alle var fælles om, og Træet husede Byens 
Vætte, der skærmede Byen for Ulykker. Træet her i Nagelsti 
staar midt i Byen og er paa en Maade Byens Hjerte.

Senere er saa Løjbænken lagt om Træet, har afløst Rund
kredsen af Sten. Enkelte Steder paa Lolland er der oven 
paa den store Løjbænk lagt en mindre omkring Træet. Løj
bænken var en Rundkreds af Pæle, indflettet med Kæppe og 
udfyldt med Jord.

Paa Gadekoven holdt Bymændene Stævne, her drøftede 
man Byens Sager. Jeg vil ikke sige, at de enedes om Sa
gerne. I 1809 kunde Nagelsti Bymænd ikke enes om, hvor
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Midsommertræ i Thoreby. Fot. Sv. Jørgensen.

meget der skulde indtages som Ærteland, og Godsejeren gav 
da sin Forvalter Ordre til at tage til Nagelsti for, som han 
sagde, at faa det Vrøvleri ud af Verden. Desværre kender 
jeg ikke Resultatet.

Her samledes de unge i Byen, naar de, efter at Vinterens 
Aftensæder var op
hørt, Skærtorsdag, 
begyndte »at gaa paa 
Gaden«. Her til
bragte de den lune 
Sommeraften med 
Dans og Leg. Ved 
Bryllupper drog Bru
deparret og Følget 
til Gadekoven for at 
bringe Træet deres 
Hyldest. De unge 
Folk var nu Medlem 
af Lavet og stod 
under Træets Værn 
og Varetægt. Og her 
legede Børnene. Pi
gerne hoppede Para
dis og Drengene spil
lede Klink og under
tiden et Slag Dirum- 
dorum. Naar vi gik 
fra Skole, skulde vi

have et Slag Bold, Langbold eller Tre Trykpære. Var vi 
heldige, at Bolden fløj over Hegnet, ikke altid af Vanvare, 
saa skulde en Dreng efter den, og naar saa Manden i Hu
set skældte ud, saa vakte det vild Jubel. Men den største 
Fest var dog Midsommergildet, og Forberedelserne hertil 
var næsten de festligste. Saa udbedrede vi Gadekoven med 
Pæle og Kæppe, pyntede den med Marnegrene1) og blomster
smykkede Træet.

Men Midsommergilderne ophørte og Gadekoven blev ikke
) Marne, Røn.



79

Midsommertræ i Forneby. Fot. Sv. Jørgensen.

vedligeholdt. Saadan er det gaaet flere Steder. I Thoreby 
har man dog de to sidste Aar hejst Kroner over Træets Top, 
og for nogle Aar siden kom jeg en Dag forbi Gadetræet i 
Bregninge og saa til min Glæde Træet pyntet. I Fuglse og 
Krønge er Koven indhegnet med Jernplader, det er maaske 
holdbart, men kønt
er det ikke. Andre 
Steder derimod har 
man helt forsømt 
sine Gadekover; saa- 
ledes i Frejlev, der 
ellers holder sine 
mange gamle og 
stolte Minder i 
Hævd, har man ag
tet Gadekoven ringe.
Det er Synd.

Her i Nagelsti 
var det ved al gaa 
samme Vej, men 
heldigvis har vi her 
i Byen vort gamle 
Bylav, og i 1920 
enedes vi om at 
sætte den Kov, vi 
ser. Om den er køn, 
er et Spørgsmaal, 
jeg ikke vil besvare
selv, men overlade til den ærede Forsamling. De fremmede, 
der gennem Tiderne har fæstet Bo i Nagelsti, har alle sluttet 
sig hertil. Man skal Skik følge eller Land fly, og de har 
fulgt Skikken, det tjener dem til Ære, at de alle er gaaet ind 
under vore Skikke.

Og det tjener Bylavet til Ære, at det værner om vort 
Træ, Byens Træ. Thi dette Træ er vort og de gamle Skikke 
er vore. Vi fik dem alle i Arv fra vore Fædre og lad os altid 
i Nagelsti holde dem i Ære.

Ja, hermed kunde jeg slutte; men et lille Øjeblik maa jeg
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Midsommertræ i Bursø. Fot. Sv. Jørgensen.

have Lov at dvæle endnu ved Træet og Byens Historie. Vi 
ser paa Stensætningen en Del Aarstal, og jeg skal kort gen- 
nemgaa, hvad disse Tal henviser til.

Det første, vi træffer, er 1787.
Efter at den store Landbokommission var nedsat, kom 

der en Mængde For
ordninger og Love 

til Bondestandens 
Gavn, saaledes i 
1787 en Lov om 
Bondens Forhold 
paa Hovmarken, og i 
denne Lov staar der 
i § 16, at herefter 
skal den hidtil brug
te Fremgangsmaade 
med Straffe med 
Træhesten, Halsjer
net og det saakaldte 
Fængsel i Hullet al
deles være forbuden. 
Derfor staar denne 
Sten til Minde om 
Træhesten og Hun
dehullets Afskaffelse.

Det næste er 1788 
til Minde om Stavns- 
baandets Løsning.

1804 paabegyndtes Udskiftningen af Nagelsti By, der 
dog først fuldendtes 1818, men denne store Begivenhed paa
begyndtes i 1804.

Vi træffer saa Aarstallet 1834, der for mig er det kæreste 
af dem alle. Gadekoven laa før den Tid ved den østre Side 
af Gaden, ved en Vej, der førte til Østerskov. Denne Vej 
blev flyttet ved Udskiftningen, og Gadetræet, der var en 
Marne, kom til at staa paa privat Grund og stod derved i 
Fare for at blive ødelagt. Men i Gaarden ved Siden af boede 
Sognefoged Niels Hansen Friis; han havde en Søn, en op-
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vakt Gut paa 17 Aar, og denne unge Mand opelskede dette 
Træ, vi nu har.

Han plantede en Kastanje i en gammel Træsko, anlagde 
Gadekoven her og plantede Træet. Han skænkede sin By 
denne kostelige Perle, for hvilken vi skylder ham Tak. Han 
blev siden Gaard-
mand i Nagelsti, og 
vi vil mindes Lars 
Nielsen Friis med 
Taknemmelighed.

1838 staar til Min
de om Tiendens Af
løsning med fast 
aarlig Ydelse i Ste
det for Udtagning 
paa Marken. Lov af 
9. Marts 1838.

1849. Til Minde 
om 5. Juni-Grund
lovens Givelse.

1853, den 23. Juli, 
fik vi Lov om Hove
riets Afløsning med 
fast aarlig Penge
ydelse af ca. 39 
Rigsdaler for hver 
Gaard.

1874 overgik de
første Gaarde i Nagelsti til Arvefæste, det var ikke mange. 
Af 21 Gaarde blev der kun købt 6; men der var skudt Hul i 
Muren, og senere overgik endnu 5 Gaarde til Arvefæste.

Ser vi nu paa vor Fane, ser vi Aarstallene 1889 — 1892. 
I disse 3 Aar udførte Nagelsti By det store Vejarbejde over 
Engmosen fra Byen til Nykøbing Landevej. Vi skænkede 
Jorden til Vejen og udførte hele dette Arbejde uden noget 
Tilskud eller Hjælp ude fra. Et Bylavsarbejde, v\ vil have 
Lov at være stolte af.

1916 staar til Minde om det store Fæstesalg. I dette Aar

Midsommertræ i Krønge. Fot. Sv. Jørgensen.

6
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gik Resten af Fæstegaardene og Husene over til fri Ejendom 
paa nogle faa Stykker nær. Endvidere staar Stenen til 
Minde om Tiendens Afløsning med fast Sum en Gang for 
alle. Denne Begivenhed skulde efter Tiendeloven allerede 
været foregaaet i 1909; men en noget mindre heldig Tiende
kommissær skaffede Nagelsti By 7 Aars Tiende ekstra, saa 
Stenen er ikke rejst i taknemmelig Erindring for ham.

I 1918 blev Arvefæstet afløst til fri Ejendom, saaledes at 
nu kun een Gaard og nogle faa Huse er Fæste.

Men 1918 henviser ogsaa til noget større og mere. I 
1916 modtog Nagelsti Bylav et Brevkort fra Fuglsang Gods
kontor, hvorpaa det meddeltes, at fra 1. April 1917 overtog 
Godset Byens Fælleslodder.

Bylavet protesterede mod denne Behandling, og Godset 
anlagde Sag mod os. Vi tog mod Processen i fuld Enighed, 
og i 1918 faldt Dommen, der i eet og alt gav Bylavet sin 
Ret. Fællesjorderne er Byens, og herfor kan vi takke Byens 
gode Vætte. Havde vi ikke haft vort Bylav og vort Bytræ, 
da var Enigheden brudt, og vi havde nu ikke haft vore Fæl
lesjorder. 1920 staar som Minde om, at dette Aar blev denne 
Stensætning rejst paa Gadekoven. Men ogsaa dette Tal 
har dobbelt Betydning. Da vi i dette Aar fik Sønderjylland 
tilbage til Moderlandet, rejstes der Landet over Genfor
eningsstene, og som de gode Patrioter vi Nagelstier er, gjorde 
vi lige saa, og derfor staar denne Sten, som vel nok den 
mest enkle og beskedne Genforeningssten i Danmark.

Note.
0 Efter Brevveksling med Forf. oplyser Sekretær for »Danske 

Folkemaal«, Paul Andersen, med alt Forbehold, at »Kov« muligvis er 
det frisisk (»kau«)-sønderjydske »Kov«, d. v. s. inddiget Strandeng 
under Havets Overflade, medens »kove« (Tørvekove osv., Udbygning 
paa et Hus), af oldnordisk Oprindelse, og det plattyske »Kovs« (stor 
Skaal) intet har med »Gadekov« at gøre. Red.



Hvor boede Eleonora Christina 
paa Maribo Kloster?

Af Jørgen H. Ro sling.

Som bekendt boede Eleonora Christina de sidste 13 Aar 
af sit Liv i Maribo Kloster — fra Sommeren 1685 til sin 
Død d. 16. Marts 1698. — Skønt det altsaa kun er godt og 
vel et Par Hundrede Aar siden, er man dog nu ikke helt 
klar over, hvor paa Klostrets Grund den Bygning har staaet, 
som hun fik anvist til Bolig, ligesom der vel ogsaa hersker 
nogen Usikkerhed med Hensyn til hendes Stol i Kirken og 
hendes Grav.

Naar jeg har vovet mig til at undersøge Spørgsmaalet 
om hendes Bolig lidt nøjere, da er det, fordi min Tvivl om 
den hidtil gængse Opfattelses Rigtighed er bleven vakt ved 
Læsningen af, hvad der tidligere er skrevet om dette Spørgs- 
maal, og naar jeg er kommen til et Resultat, som jeg mener 
er historisk rigtigt, men afvigende fra den hidtidige An
tagelse, saa maa jeg indrømme, at dette Resultat ikke er 
fremgaaet af selvstændige videnskabelige Studier i Arkiver 
o. 1., men er bygget op gennem en kritisk Undersøgelse og 
Benyttelse af det righoldige og ret omfattende Materiale, 
som Kali Rasmussen (i sin Bog om Maribo) og Birket 
Smith (i sine Bøger om Eleonora Christina) har fremskaffet 
og gengivet efter originale Dokumenter.

Birket Smith hævder i sin lille Bog »Eleonora Christina 
(Ulfeldt) paa Maribo Kloster«, at hun har boet i det saa- 
kaldte »Nykloster«, der skal have været en Del af Nonne
klostret og altsaa maa have ligget Nord for Kirken. Ogsaa 
Kali Rasmussen hævder dette, og det er vist i det hele taget 
endnu den almindelige Antagelse, som gaar igen i de fleste 
topografiske, historiske og leksikale Værker — selv de nye
ste. — Jeg skal blot nævne den nyeste Udgave af »Trap«, 
»Daniel Bruun: Danmark« og »Salmonsens Konversations-

6*
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leksikon«. Ogsaa i Johanne Skovgaards Afhandling: »Den 
hellige Birgitte og Maribo Kloster« (L. F. Aarbog II) findes 
»Nykloster« angivet som Eleonora Christinas Bolig.

Men imod denne Opfattelse taler aabenbart de samtidige 
Dokumenter, som Birket Smith selv anfører eller henviser til 
hos Kali Rasmussen i dennes Beskrivelse af »Maribo Sogn«, 
idet »Nykloster« ikke noget Sted er nævnt i dem og vistnok 
for længst maa være nedrevet paa Eleonora Christinas Tid. 
Om der overhovedet nogen Sinde har staaet en Bygning af det 
Navn ved Klostret, tør maaske være tvivlsomt. — Alle an
førte Dokumenter fra den Tid nævner kun Nonneklostret 
(eller Jomfruklostret) som en raseret og faldefærdig Ruin. 
»Nykloster« nævnes slet ikke. — Birket Smith er da ogsaa 
senere kommen til en anden Opfattelse, hvad jeg siden skal 
komme nærmere ind paa, og »Nykloster« kan saaledes ikke 
fastholdes som Eleonora Christinas Bolig, hvilket ret tydelig 
vil fremgaa af det følgende:

Paa Christian den IV’s Tid blev Nonneklostret nedlagt, 
og samme Aar — 1620 — befaler Kongen, at dets Bygninger 
skal nedbrydes, hvilket ogsaa sker efterhaanden i den føl
gende Tid, og Stenene bortføres til anden Brug. — I For- 
aaret 1621 lægges Klostret ind under Sorø Akademi, som da 
blev oprettet, og ved Akademiets Ophævelse 1665 kom det 
atter ind under Kronen og blev indlemmet i Dronning Sofie 
Amalies Livgeding.

1642 bestemmer Christian IV, at Landstinget for Lolland 
og Falster skal holdes i Maribo, og at et af de bedste Huse 
ved Klostret skal indrettes til Domhus. — Birket Smith og 
Kali Rasmussen mener begge, at det Hus, der blev indrettet 
til Domhus, er det samme, som Eleonora Christina senere 
fik anvist til Bolig; men heller ikke i denne Forbindelse 
er Navnet »Nykloster« nævnet i Dokumenterne. — Lands
tinget blev efter en Snes Aars Forløb flyttet til Nykøbing; 
men det er vist tvivlsomt, om det i alle disse Aar har haft 
Lokale i Klostret.

Fra 1647 havde Præsten ved Maribo Kirke i en Del Aar 
Bolig i Klostret, og i 1666 ansøger Præsten Anders Hansen 
Grønbæk om den samme Begunstigelse, som han ogsaa faar
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og atter faar bekræftet i 1670. Han døde imidlertid 1671, 
og om der efter hans Død, og indtil Eleonora Christina flyt
tede ind, har boet Præster i Klostret, er tvivlsomt. — I en 
Syns- og Taksationsforretning af 1695 over Maribo Kloster, 
som senere skal anføres, nævnes ingen Bygning som Bolig 
for Præsten, og at Præsten ikke har haft Bolig i Klostret, 
mens Eleonora Christina havde Raadighed over det og i de 
nærmeste Aar før hendes Ankomst til Maribo, fremgaar end
videre ret tydeligt af et Andragende fra Sognepræsten, Magi
ster Henrik Roth, der allerede 1713 (ifølge Kirkens Regnska
ber) var flyttet fra den faldefærdige Præstegaard hen paa 
Klostret og faar aarlig 10 Rdlr. til Hjælp til »Closterets Væ
relses Betaling«. — Senere forhøjes denne Sum til 20 Rdlr. 
aarlig. — I det nævnte Andragende ansøger han i 1717 om, 
at Klostret maa købes til Præstegaard, »som det skal have 
været i forrige Tider, før det kom under Forpagtning«. — 
Klostret ejedes da af Grev Knuths Enke, Søster Lerche, der 
overtog det ved Eleonora Christinas Død. Hendes Mand, 
Grev Eggert Knuth, havde købt det i 1695 (se herom Syns- 
og Taksationsforretningen af 1695). Nu solgte Søster Ler
che det i 1717 til Bolig for Præsten ved Maribo Stiftskirke, 
og paa Klostrets Plads har Præstegaarden siden ligget, 
altsaa paa det gamle Munkeklosters Plads, Syd for Kirken, 
ved Brødrehaven. — I 1718 solgte Kirken atter en Del af 
Klostrets Grund, Søsterhaverne, Nord for Kirken (senere 
kaldet Klostervænget).

Den Forpagtning, Magister Roth, som ovenfor nævnt, 
henviser til, udløb 1686. Forpagteren, Amtsskriver over Ma
ribo Amt Henrik Sørensen Ry, boede i en Del af det Hus, 
der blev anvist Eleonora Christina til Bolig, og han faar i en 
Skrivelse fra Overrentemester Peder Brandt Ordre til at flytte 
ud allerede i Sommeren 1685, idet Eleonora Christina ønskede 
at faa Raadighed over hele Beboelseshuset straks ved sin 
Indflyttelse.

Skrivelsen er dateret Maribo 27/8 1685 og findes i Rente
kammerarkivet (iflg. Kali Rasmussen). — Af praktiske 
Grunde gengiver jeg denne og de senere anførte Dokumenter 
med Nutidens Stavemaade.
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Det hedder i denne Skrivelse:
»Eftersom Højbaarne Frøken Eleonora Christina ikke vil 

være benøjet med nogle af de Værelser, som I efter den til 
Eder fra Rente-Kammeret afgangne Befaling, de Dato 22. 
Aug. sidst forleden til hende skulde indrømme, men al Vaan- 
huset til hendes egen fri Disposition vil beholde, da haver I 
at flytte med Eders Gods ned i den Gaard i Maribo næst ved 
Klosterhaven, kaldet Amtshuset, som Hendes Ma. den Kongl. 
Fru Moder forhen tilhørte, og der Eders Vaaning antager, 
indtil Eders Forpagtnings-Aar til den 1. Maj Ao. 1686 er 
til Ende, og skal Eder i Forpagtningen blive godtgjort, hvad 
I paa Flytningen saavelsom samme Huses højnødvendige 
Reparation anvender, hvorover I med forderligste en nøje 
Opsats haver til Rente-Kammeret at indsende. Saa kan I og 
lade den Jernkakkelovn, som staar i Klosterstuen, der for
blive, og skal Eder derfor Betalingen blive godtgjort. Hvis 
Bord, Stole eller andet brugeligt Inventarium, som i Amts
huset befindes, haver I igen der til Steden at lade opføre 
i Klostret, saa Klostret jo før jo bedre kan være ryddelig- 
gjort mod Frøkens Ankomst. Men hvis Korn eller Foder, 
som I haver ladet udi Klostret indføre, det kan I selv ved 
Eders Kvæg og Folk lade tærske og udtære og Staldene 
med Laden dertil beholde, saavelsom de to smaa Skriver- 
Kamre, samt Frugten af Haverne-------«.

De Bygninger, som omtales i denne Skrivelse, var det alt- 
saa, Eleonora Christina fik anvist til Bolig i Maribo, og sam
menligner vi Skrivelsens Omtale af dem med Syns- og Taksa
tionsforretningen af 1695, vil vi se, at det er de samme Byg
ninger, der omhandles begge Steder; men de kan ikke have 
ligget Nord for Kirken, paa Nonneklostrets Grund, da der 
næppe paa Eleonora Christinas Tid fandtes Bygninger paa 
denne Del af Klostergrunden, hvilket ret tydeligt fremgaar, 
dels af den nævnte Synsforretning og dels af nedenstaaende:

Den 16. Juni 1672 ansøger Etatsraad Amtmand Lerche 
til Nielstrup om, at han til Ombygning af Vaabensted Kirke 
maa tage 160,000 Mursten — »af Maribo Klosters Mure og 
Hvælvinger, som daglig af Regn og Sne fordærves«.

Den 20. Juni faar Klostrets Forvalter, Jens Clausen, Or-
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dre til ai erklære sig angaaende Murstenene. Hans Erklæ
ring er paaskrevet Ansøgningen og dateret 8. August:

»Af Maribo Kloster (d. e.: Nonneklostret) er alene en 
Længe til overs, som endnu er under Tag, dog meget brøst- 
fældig og ilde fordærvet, i hvilken Længe jeg, efter Hans 
Majestæts allernaadigste Tilladelse, haver mine Værelser. Det 
øvrige af Klostrets Bygninger har i mange Aar været ganske 
ruineret og moxen øde, hvoraf dog en stor Del Mur, for 
faa Aar siden, er nedbrudt, og Stenene henførte til Hendes 
Majestæt Enkedronningens Bygning, saa nu alene staar paa 
Stedet 4 ä 6 gamle Stykker Mure, saavelsom en Del forfaldne 
Hvælvinger og Grundvolde under Jorden, hvoraf (efter 
tvende Murmesteres Overslag) noksom de begærede 160,000 
Stene er at bekomme, saafremt Hans Kongl. Mjestæt det saa- 
ledes Allernaadigst skulde ville tillade. Bemeldte Murmestere 
have takseret hver 1000 af samme Sten at kunne koste at 
nedbryde og udhugge — 5 slette Daler«.

Kongen tillader, at Stenene tages, og at Klostrets Bøn
der kører dem til Vaabensted — hver eet Læs. (Kali Ras
mussen).

Den Længe, Inspektøren boede i, maa dog ogsaa være 
nedbrudt eller faldet sammen, forinden Eleonora Christina 
kom til Maribo, da den ikke nævnes mere og ligesom »Ny
kloster« ikke er medtaget i den Syns- og Taksationsforret
ning, der foretoges i 1695 i Anledning af Klostrets Salg til 
Grev Knuth til Aasmarke (Knuthenborg). Denne omfatter 
dog alt, hvad der var tilbage af Klostret, og former sig 
saaledes:

»En Syns- og Taksationsforretning over Maribo Kloster 
fra 1695«.

Udgivet af S. Birket Smith med følgende Anmærkning:
»Denne Synsforretning blev optaget i Anledning af, at 

Eggert Christoffer Knuth til Aasmarke under 26/3 1694 havde 
ansøgt Kongen om, at han vilde forunde ham »Maribo Klo
sters overblevne Bygning med der hosliggende Haver og 
Fiskeri udi Sønder Sø, og at jeg (Knuth) efter Frøken 
Eleonora hendes Død maatte gøre mig det saa nyttig, som 
jeg bedst vilde og kunde«. Han støtter sin Ansøgning bl. a.
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dermed, at Bygningerne paa Klostret ikke var Kongen til 
nogen Nytte, men snarere til Udgift paa Grund af de Re
parationer, de behøvede. Der blev nu, som sagt, optaget 
et Syn over Klostret, og efter Indstilling af Rentekammeret 
af 20/0 1695 bevilgedes Knuths Ansøgning ved kgl. Resolution 
af samme Dato. Det hedder i den sidste: »Maribo Klosters 
Bygning med de der tilliggende Haver og Fiskerier haver 
Vi allernaadigst skænket og givet Supplikanten og hans Ar
vinger til Arv og Ejendom, dog med de Vilkaar, at Os El
skelig Højbaarne Frøken Eleonora Christina nyder der fri 
Husværelse hendes Livs Tid, og Supplikanten imidlertid at 
holde Husværelserne der forsvarligen ved lige paa sin egen 
Bekostning«. (Kgl. Resolutioner fra Fynske Kontor, Rente
kammer-Arkivet).

Synsforretningen:
»Litr. A.
Høj-Ædle og Velbaarne, Vel-Ædle og Velbyrdige Herrer.
Efter de Højbydende Herrers højtærede Skrivelse den 15. 

Hujus til mig og Amtsforvalteren Friderich Suhr angaaende 
Maribo Klosters Bygnings Besigtigelse, som den nu fore
findes, der tilliggende Haver og Fiskeri, Højbaarne Frøken 
Eleonora Christina residerer udi og i Brug haver, samme 
tillige med Rettens Betjenterne at besigtige og taksere, hvad 
det kunde estimeres for, saa haver jeg med bem.te Amtsfor
valteren, Herredsfogden og Tingskriveren vaaren der paa 
Stedet, ommeldte Maribo Kloster Bygning, Haver og Fiskeri 
taget udi Aasyn, samme efter Befindende vurderet, som her 
indlagte underskrevne Projekt videre forklarer, hvorpaa mig 
referer. Næst Guds Beskærmelse og al Prosperitets Ønske 
er jeg stedse
De Høj-Ædle og Velbaarne vel Ædle og Velbyrdige Herrers 

Tjenstskyldigste og Beredvilligste Tjener
E. Reichov.

Aalholm Slot d. 26. Juni 1695.
Litr. B.
Efter de Kongl. Højbetroede Deputerede udi Cammer 

Collegio Deres Messive den 15tende Juni indeværende Aar 
til mig Georg Erenst von Reichov, Amtmand over Aalholm
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og Maribo Amter, og Amtsforvalter Friderich Suhr samme
steds, anlangende Maribo Klosters Bygnings Besigtigelse til
lige med Rettens Betjente, dets Tillæg af Haver og Fiskerier 
at taksere efter dets Værdi, da haver vi underskrevne Dato 
været paa Aastedet og ommeldte Bygning, i hvad Tilstand 
den nu forefandtes, besigtiget og dets Tillæg, som her efter 
Specialiter anføres, forefunden.

1.
Vaanhuset 11 Fag af Brandmur, takt med Tegl, meget 

forfalden paa Murværket og Tag; ved den nordre Side tilsat 
2 halve Fag af Tømmerværk til et Kammer.

2.
Paa den søndre Side af samme Hus 5 halve Fag af Tøm

mer og Murværk til et Sengkammer, takt med Tegl, meget 
brøstfældig overalt, derved en liden Urtehave.

3.
Vesten op til Vaanhuset og Sengkammeret 10 Fag gammel 

Hus, takt med Tegl, til Bryggers, Køkken og Fadebursstue; 
nok til samme Hus til den vestre Gavl en liden gammel for
falden Indbygt af 3 Fag.

4.
Østen for Vaanhuset et lidet gi. forfalden brandmuret 

Hus, derudi 2de Kamre med Skorsten.

5.
Sønden i Gaarden en gammel Kornlade, takt med Halm, 

af 9 Fag, derved en Abildhave med gi. Frugttræer, kaldes 
Brødrehaven.

6.
Østen for samme Kornlade en Hestestald, takt med Halm, 

derhos et Portrum 2 Fag, næst ved Folkenes Kammer 2 Fag, 
derved 4re Fag til en Kostald, takt med Halm, ganske for
falden.

7.
Norden for Klostret ved Kirken ligger en Abildhave med
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gi. Frugttræer, kaldes Søsterhaven, derudi en liden Plante- 
have med nogle Frugttræer og .Vinranker.

Fiskeriet angaaende, da, efterdi det ikkun falder paa For
tovet, med Ruser og deslige smaa Redskab, som mesten med 
Rør og Ukrudt er forvoksen og ej meget brugeligt, kunde 
ikke eragtes for noget.

For anførte Bygninger med des herfor indførte Forklaring 
og Tillæg, som vi besigtiget haver, eragtes paa bedst og ret
teste Maade i det højeste at kunne takseres, fordi det er gam
mel forfalden og en »inregulier« Bygning, højere end for 400 
Rigsdr. in alles, siger fire Hundrede Rigsdaler. Hvilket vi 
egenhændig hermed testerer.

Maribo den 21. Juni 1695.
F. Suhr. Hans Wulfssen, E. Reichov.

Birkefoged.
Jørgen Jacobsen Hysel.

(Efter Origin, i Kgl. Resolutioner fra Fynske Kontor, 
Rentekammer-Arkivet.)«

Det forekommer mig, at denne Syns- og Taksationsfor
retning med ret stor Tydelighed viser, at der dengang ikke 
var nogen Bygning tilbage paa Nonneklostrets Grund, Nord 
for Kirken, idet Angivelsen af Bygningernes Beliggenhed med 
Vaanhuset mod Nord og de øvrige Bygninger Øst, Vest og 
Syd for dette »ved Brødrehaven«, indesluttende imellem sig 
en større Gaardsplads, ganske udelukker, at de kan have lig
get Nord for Kirken. Endvidere siger Punkt 7 i Synsforret
ningen, at »Norden for Klostret ved Kirken ligger en Abild- 
have med gi. Frugttræer, kaldet Søsterhaven«. — Hvorledes 
skulde denne Have kunne ligge Nord for Klostret ved Kirken, 
hvis selve Klostret, som her beskrives, laa Nord for Kirken?

Der bliver da næppe andet for, end at Antagelsen af »Ny
kloster«, som Eleonora Christinas Bolig maa vige for den 
sikkert rigtigere og mere historisk begrundede Opfattelse, at 
hun har boet i den tilbageværende Del af det gamle Munke
kloster omtrent dér, hvor Præstegaarden nu ligger, og at det 
var hendes Bolig, der siden — 1717 — blev købt til Præste
bolig. — At Munkeklostret har holdt sig længere i nogen-
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lunde beboelig Stand end Nonneklostret, synes ret rimeligt, 
idet Avlsbygningerne laa op til dette og stadig var nødven
dige for Jordernes Drift, ved Forpagter eller paa anden 
Maade. De gamle Dokumenter peger da ogsaa i denne 
Retning.

Baade Kall Rasmussen og Birket Smith har jo ment, at 
Eleonora Christinas Bolig maa have været det saakaldte 
»Nykloster« Nord for Kirken; men dette ligger sikkert i, at 
de begge har bygget for meget paa Resens Atlas og den 
deri forekommende Tegning af Maribo Kirke og Kloster i 
Midten af det 17. Aarhundrede. — De har ladet sig vildlede 
af en tilsyneladende Autoritet. — Birket Smith kalder for 
øvrigt Tegningen »lidet nøjagtig« og indrømmer, at den ikke 
ret lader sig bringe i Overensstemmelse med de historiske 
Dokumenter, navnlig Taksationsforretningen af 1695. —

Til denne Taksationsforretning vender Birket Smith til
bage i sin Bog: »Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Hi
storie«, som udkom 1881 — 9 Aar efter »Eleonora Christina 
(Ulfeldt) paa Maribo Kloster« — og det ses heri, at han i 
Mellemtiden er kommen til en anden Opfattelse af, hvor paa 
Klostrets Grund Eleonora Christina havde sin Bolig. Han 
skriver nemlig Side 283 i Bogens II Del: »At Munkeklostrets 
Bygninger, i det mindste til Dels, blev skaanede, skønnes 
deraf, at ikke blot andre vides at have beboet dem i det 17de 
Aarhundredes anden Halvdel, men at det aldeles utvivlsomt 
ogsaa var i dem, at Leonora Christina fik sin Bolig, skønt 
man hidtil har ment anderledes«.

I en Anmærkning siger han endvidere:
»Den tidligere Antagelse, at Leonora Christina beboede 

det saakaldte »Nykloster«, er først fremsat al Kali Rasmus
sen, men stammer egentlig fra Kordegn og Bibliotekar 
C. W. Ross i Maribo, som særlig har sysselsat sig med Un
dersøgelser vedkommende Maribos Topografi og Historie. 
Denne Antagelse er imidlertid afgjort urigtig, og Hr. Ross 
er, ifølge Breve til mig, selv kommen til dette Resultat ved 
at sammenligne Resens Tegning med den af mig udgivne 
Syns- og Taksationsforretning over Klostret fra 1695. Der 
kan i Virkeligheden ikke være Tvivl om, at de Bygninger,
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som Synsforretningen omtaler som beboede af Leonora Chr., 
er de samme, som paa Resens Tegning betegnes som hø
rende til »Brødreklostret«.

At Resens Tegning er i høj Grad mangelfuld — eller 
med andre Ord højst misvisende —  ses bedst ved at sam
menligne hans Gengivelse af Kirken med Datidens Beskri
velser (i gamle Regnskaber vedrørende Kirken) af, hvordan 
denne var ved Midten af det 17. Aarhundrede og senere hen.

Paa Resens Tegning har Kirken kun fire Stræbepiller 
mod Nord og tre Fag Vinduer, medens Sandheden er, at den 
paa den Tid havde det samme Antal Piller og Vinduer som 
nu. — Følgende historiske Oplysninger vil vise, at dette er 
rigtigt:

Kirken har gennem hele det 17. Aarhundrede og lang 
Tid efter været meget forsømt og brøstfældig, og af de 
gamle Regnskaber ses det, at den jævnlig trængte til Repa
rationer, navnlig paa Tag og Piller, som ødelagdes af Regn 
og Frost.

I 1645 (efter Kali Rasmussen) faar en Murmester 44 
Daler for at opføre 4 ny Piller og forbedre de andre og siden 
6 Daler for en Pille at sætte op af ny. 1652 anvendes 38 
Daler til Reparation af alle Pillerne ved »nørre Side« samt 
for Vinduernes Reparation og Tagskægget. — Ligeledes 
underkastes Pillerne i 1674—75 en større Reparation, hvortil 
Stenene tages af Klostrets Grundvolde.

Kali Rasmussen omtaler endvidere fra Jomfruklostrets 
Tid en Trappe ved Kirkens 6. Vindue mod Øst paa den 
nordre Side som Opgang for Nonnerne til Pulpituret. — 
Altsaa maa der have været mere end 6 Vinduer paa Kirkens 
Nordside.

Ved en Reparation af Kirken i 1734 angives, at der ved 
den store Kirkes Mur (altsaa den egentlige Kirke) udvendig 
er 18 Piller, alle meget forfaldne.

Da der ikke i den mellemliggende Tid er foretaget Ud
videlser af Kirken, maa det være berettiget at slutte, at den 
i det 17. Aarhundrede har haft sine 9 Piller og 8 Fag Vin
duer paa hver Side i Lighed med, hvad den endnu har, og 
man ser altsaa, at Resens Billede af den er ganske fortegnet
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og vildledende. Det kan ikke være optaget paa Stedet eller 
af en paalidelig Tegner, og det er benyttet ganske ukritisk. — 
Men forholder det sig saaledes med Tegningen af Kirken, 
saa ligger det ikke fjernt at antage, at Gengivelsen af Klo
sterets Bygninger og deres Beliggenhed ogsaa er fantasifuld, 
upaalidelig og helt ubrugelig til at bygge en historisk An
tagelse paa.

Det kunde være interessant at faa nogle autentiske Op
lysninger om, hvorfra Betegnelsen »Nykloster« stammer, og 
hvortil Navnet knytter sig; men herom har jeg intet kunnet 
finde, og jeg har end ikke stødt paa Navnet i den Mangfol
dighed af Dokumenter og Regnskaber vedrørende Klostret 
og Kirken, som Kali Rasmussen gengiver. — Det synes nær
mest at være en Myte.

Kali Rasmussen oplyser i sin Bog om Maribo Sogn, at 
Pladsen Vest for Kirken i 1847 blev udjævnet og planeret, 
efter at en Mængde Grundsten (af det saakaldte »Gammel
kloster«) var blevet fjernede. »Derefter af Menigheden be
plantet og forsynet med Bænke«.

Det synes altsaa, at en Del af Klostret har ligget 
her. En senere Udvidelse med ny Bygninger, dér hvor Ak
tiehaven nu ligger, kunde maaske saa, i Modsætning til den 
gamle Del, lejlighedsvis være blevet betegnet som »Nyklo
ster«; men dette er kun en Gisning.

Derimod nævnes »Gammelkloster« adskillige Gange i 
Kirkens Regnskaber, og Navnet synes at være brugt baade 
om den Del af Klostret, der laa Vest for Kirken, og senere 
ogsaa om Nonneklostret Nord for Kirken.

Maaske er Navnet »Nykloster« afledet af Gadenavnet 
»Nyklostergade«, som er Navnet paa den Gade, der fra 
Vestergade fører op til Kirken forbi det Sted, hvor Nonne
klostret laa, idet man i en senere Tid fejlagtig er gaaet ud 
fra, at Gaden havde Navn efter et »Nykloster«, i Stedet for, 
at den jo nok er kaldet den ny Klostergade til Forskel fra 
den gamle Klostergade, der i sin Tid udgik fra Torvet og 
udgør en Del af den nuværende Vestergade.

Til Slutning kun en Bemærkning angaaende Eleonora 
Christinas Stol i Kirken:
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Birket Smith siger, at ifølge Kordegn og Bibliotekar Ross 
i Maribo havde denne Stol sin Plads paa Pulpituret ved Siden 
af Orgelet i den vestre Ende af Kirken, omtrent over hendes 
Begravelse.

Kali Rasmussen oplyser om det samme Emne, at i Ma
ribo Kirkes Regnskabsbog for 1. Maj 1688 til 1. Maj 1689 
staar der:

»Annammet af Hendes Højgrevelig Naade Eleonora Chri
stina 3 Aars Leje af Stolestaderne over Jomfru-Choret, aarlig 
3 Rdl., er 9 Rdlr.«. — Ligeledes i Regnskabsbogen for 
1689— 1690: »Annammet af« o. s. v. »et Aars Leje af Sto
lene over Jomfru-Choret«, og saaledes fremdeles hvert Aar.

Det fremgaar heraf, at det ikke har været en enkelt Stol, 
El. Christina har lejet, men en Række Stole eller Stolestader, 
saa hun har haft Plads til hele sin Husstand, og at disse 
Stolestader har været anbragt over »Jomfrukoret«, ved Siden 
af eller muligvis foran Orgelet, som ogsaa havde sin Plads 
her. — Adgangen til disse Stolestader kan muligvis have 
været lige let fra begge Sider af Kirken; men da Eleonora 
Christina, som paavist, havde sin Bolig i det gamle Munke
kloster, maa vi gaa ud fra, at hun paa sin Qang til og fra 
Kirken har benyttet den saakaldte Munkegang, som senere 
i Kirkens Regnskaber ogsaa kaldes »Provstens Gang« eller 
»Gangen, der gaar fra store Kirkens vestre Side til Sogne
præstens Residens«. Det var en muret og overdækket Gang, 
som forbandt Klostret og siden Præstegaarden med Kirken. 
— Inde i Kirken, i Nærheden af Indgangsdøren fra denne 
Gang, har der sikkert ført en Trappe op til Orgelet og til de 
omtalte Stolestader over Jomfrukoret.

I Kirkens Regnskaber nævnes to murede Trapper op til 
Galleriet »rundt den store Kirkes Mur«. Men da Stolesta
derne paa Pulpituret over Jomfrukoret lejedes ud ogsaa til 
andre end Eleonora Christina — i hvert Fald efter hendes 
Død —, har der sikkert fra Kirken ogsaa ført een eller to 
Trapper herop, og alene af Hensyn til Orgelet maatte der 
jo være en Opgang fra selve Kirken.

Paa den smukke Plads Vest for Kirken, ved Søen, staar 
nu Eleonora Christinas Mindestøtte, i Nærheden af det Sted,
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hvor hun boede, vel omtrent paa Grænsen mellem de to 
Klosterafdelinger: Nonneklostret og Munkeklostret, og mu
ligvis paa den ældste Klosterbygnings Grund.

Benyttede Kilder: Birket Smith: »Eleonora Christina (Ul- 
feldt) paa Maribo Kloster« (1872); samme: »Leonora Chri
stina Grevinde Ulfeldts Historie« (1881); A. Kali Rasmus
sen: »Historisk-topographiske Efterretninger om Musse Her
red paa Lolland I Maribo Sogn«; Daugaard: »Om de danske 
Klostre i Middelalderen«.



Fra Glahns Præstetid i Væggerløse.
Af Karen Toxværd.

En Dag i 1849 eller 50 aabnedes Døren i mit Barn
domshjem i Højet, og en hvidhaaret Mand kom ind. »Nu 
kommer Snemanden«, sagde min dengang 2—3-aarige Bro
der. »Nej, det er Præsten«, tyssedes der. »Saa—aa! er 
det hans Hund, som siger: hvem? hvem? hvem?«, og han 
kravlede op ved Siden af Præsten, som imidlertid var budt 
Sæde, for at studere ham nøjere. »Sikken en hvid Skjorte, 
du har paa«, sagde han, for dengang havde Bønderne her 
ikke begyndt at gaa med hvidt Kravebryst. Præsten gav sig 
dog ikke videre af med Drengen, men havde meget at tale 
om med Fader og de andre voksne; det var jo alvorlige 
Tider, og den Præst havde altid meget at tale med sine 
Sognefolk om, og han har øvet en meget stor Indflydelse paa 
hele Sognets aandelige Udvikling. Han samlede de unge 
til Sang og til Læsning, fik stiftet en Sangforening og op
rettet en Sognebogsamling med mange gode Bøger, som 
blev meget brugt, og »Trykkefrihedsselskabet«s gode og in
teressante Bøger købtes og læstes i adskillige Hjem; den
gang købtes ellers næsten aldrig Bøger af jævne Folk paa 
Landet. Præsten var selvskreven Formand for Sognefor- 
standerskabet, og han har sikkert ogsaa der virket som den 
gode og retfærdige Mand han var, men derom har jeg ikke 
saa sikre Meddelelser; dog ved jeg, at han kunde ogsaa tale 
med Bønderne om økonomiske Spørgsmaal og give dem 
gode Raad om deres Bedrift. Det var, saa vidt jeg forstaar, 
mest en Højnelse af Moralen og af den gode og sunde Livs
glæde, han stræbte hen til, og han satte derved et varigt 
Præg paa en stor Del af Sognets Beboere; de Børn, han 
forberedte til Konfirmation, var stærkt paavirkede af ham 
og bevarede hele deres Liv en stor Hengivenhed for ham.



97

Adskillige af dem gemte Ord fra den Tid som en Leveregel 
for hele Livet, f. Eks.: »Tænk to Gange, før du taler een 
Gang; Stenen af Haanden og Ordet af Munden vender al
drig tilbage«, »Glæd dig, du unge, i din Ungdomstid; atter 
siger jeg: glæd dig; men husk paa, at du skal gøre Regn-

Pastor A. W Glahn.

skab for det alt sammen«. Den Strøm af Viser og Lejlig
hedsdigte, som sprang frem i hans Tid (og hvoraf Maren 
Fredriksdatters Visebog er en Prøve), viser alle en Stræben 
éfter at være gode og glade Mennesker og derved opnaa et 
lykkeligt Liv og en salig Død. At der stod en stor Respekt 
om Præstens Person, fortalte en gammel Kone mig et Eksem
pel paa: Da hun »gik til Præsten«, blev det en Dag en fryg-

7
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telig Snestorm, og Bønderne nede fra Sognet spændte for 
deres Slæder og kørte op til Væggerløse for at hente »Præ
stebørnene« hjem, før alle Veje blev spærrede af Snedriver; 
men da de kom derop, var der ikke en, hverken af dem eller 
af Præstegaardens Befolkning, som turde gaa ind til Præ
sten, før Undervisningstiden var endt. Et andet Træk for
talte hun dog, som ikke var til Præstens Ære; men der er 
vel ingen Sol, som er uden Pletter.

Han viste en af hendes »Præstekammerater« ned, og det 
var Uret; »for hun var ikke en Smule dummere end jeg, 
men hendes Fader havde nægtet at gøre Præsten den Dags 
Pligtarbejde, han som andre Husmænd skulde gøre i Hø
sten«. Husmanden var stridig, og da Præsten viste hans 
Datter ned, klagede han til Biskoppen, som dog fik det 
jævnet saadan, at der fra den Tid blev Konfirmation to 
Gange om Aaret; saa den nedviste Pige fik kun spildt et 
halvt Aar i Stedet for et helt.

Der var fra gammel Tid i Kirkens Kor en Dør ud til 
Kirkegaarden. Den var lige bag Korbuen bag Opgangen 
til Prædikestolen, og der havde den gamle Degn haft for 
Skik at smutte ud af og gøre et Løb hjem, mens Præsten 
prædikede; men det kunde Glahn ikke lide, han fik den Dør 
muret til, saa Degnen kønt maatte blive og høre, »hvad der 
stod paa Seddelen«, og det var ikke altid bare Puddersuk
ker. Her i Kirkebyen var, foruden de yngre Folk, som lod 
sig paavirke af Præsten og var glade for ham, en Flok af 
gamle Svire- og Slagsbrødre, hvis Yndlingsvers var:

Højt Kommersen leve skal, Hurra for en Perial,
Som den var, som den er, som den være bør.
Hvad er Verden uden Vin, uden denne Medicin?
Den gør fro, den gør glad, og den myrder Had.

Dem var Glahn en Torn i Øjet, som de var ham, og over 
for dem og deres Færd havde han strenge Ord. Han fik 
vel næppe omvendt nogen af de rigtig slemme, men fik dog 
tæmmet dem saaledes, at det Tid efter anden blev regnet for 
en Skam at drikke og slaas, og de gode Tanker og Inter
esser fik Fremgang her som i det øvrige Sogn.
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At Glahn var en betydelig Mand, var alle enige om, men 
en Mand fra Idestrup Sogn fortalte mig, at han ogsaa var 
en »klog« Mand, som blev hentet til de omliggende Sogne, 
naar de havde Gengangere, som skulde manes ned; saadan 
blev han engang hentet til Sønder Alslev, hvor han manede 
en Karl ned inde i Kirken. Men Glahn havde som fattig Stu
dent engang stjaalet to Skilling til Brød, og derfor kunde 
han ikke faa Karlen længere ned end til Bæltestedet; saa 
maatte de lave en Kasse af Træ og sætte over det øverste 
af Karlen. »Naa—aa«, sagde jeg, det var vist ikke Glahn. 
»Jo, det var netop Glahn«, paastod han, »og det er Død og 
Pine sandt, for jeg har selv set Kassen, der blev sat over 
Karlen, og hvis den ikke er taget bort for nylig, er den der 
ogsaa endnu«. Overfor saadanne Bevisligheder maatte jeg 
jo give Køb.

Glahns Hustru1), Madam Glahn, har jeg søgt at faa 
noget at vide om, men ingen havde noget at fortælle om 
hende, hun har næppe været noget for Sognets almindelige 
Beboere; derimod var i mange Aar en Husjomfru i Præste- 
gaarden, som.alle havde Lovord om; hun digtede og sang 
med i Koret hos de unge og gav de gamle Koner gode Raad, 
jo, Jomfru Skovbo var de glade for alle sammen. Madam 
Glahn har dog sikkert været meget for Mand og Børn, og 
hvem der ellers stod hende nær, derom vidner Indskriften 
paa det sorte Jernkors paa hendes Grav: »Hjærtet saa kær
ligt, Øjet saa mildt, Talen saa blid og Haanden saa snar 
til at hjælpe«.

En, som havde tjent i Præstegaarden i mange Aar, sagde 
dog, at Madammen var lunegod; hun kunde være helt urime
lig, men bagefter vidste hun ikke alt det gode, hun vilde 
gøre den, hun havde krænket. Saaledes vilde hun en Dag 
give den omtalte Pige en Flødespand. »Hvad skal jeg med 
den«, sagde Karen, »jeg faar jo aldrig hverken Ko eller So«. 
»Jamen, Karen, du faar dog sagtens en Brønd, og det kan 
være, der kommer Lus i Vandet om Sommeren, saa en Si 
faar du da Brug for«. Ja, det kunde jo være, og Karen tog 
mod Sien. En anden Gang fik hun en Sofa; den var jo 
nok kasseret som umoderne, men var god og nyttig i al

7*
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Karens Levetid og er endnu, oppudset og fin, et af hendes 
Datterdatters bedste og smukkeste Møbler. Thi Karen fik 
alligevel baade Ko og So, ja, to Heste oven i Købet. Hun 
var en kraftig og dygtig Pige, ikke bange »hverken for Kat
ten eller den lille Hund«, som man siger. Som Storpige i 
Præstegaarden havde hun ikke noget med de liggende Gæ
ster at gøre; men Lillepigen var en lille, forældreløs og for
knyt en, som krympede sig for at gaa ind med Barbervand 
o. lign. om Morgenen, da fornemme Mandfolk dengang tit 
mente at vise Kvinder af Almuen en Ære ved at være nær- 
gaaende mod dem; saa Karen gik ofte ind i Stedet for 
hende; »hun skulde nok holde Hundene fra Døren«.

Dengang var der Kværn i de fleste Gaarde og Huse, saa 
Folk lavede deres Gryn hjemme; hvor ingen Kværn var, 
blev Grynene malet paa en af Sognets Vindmøller og en 
Pige sendt til Mølle for at »sælde op«, og det var ikke altid 
saa rart, for Møllerkarlen var tit en stor, doven Tamp, som 
gik og kedede sig ved det ensformige Arbejde, saa han havde 
Lyst til at gøre Kommers, naar han fik en Pige op at »sælde 
Gryn«. Men saadan en Fyr kunde Karen ogsaa tumle, saa 
hun fik Lov til at passe sit Arbejde i Fred, naar hun blev 
sendt op at sælde Præstens Gryn. Hun blev siden gift med 
en Skomager; Præsten gjorde hendes og den anden Piges 
Bryllup paa een Gang, og det var til dette Dobbeltbryllup, 
Jomfru Skovbo digtede den Bryllupssang, som er afskrevet i 
Maren Fredriksdatters Visebog. Siden blev Karen og hen
des Skomager hjulpet til at købe en lille Gaard tæt ved 
Klinten ude ved Gedesby, fordi Folk havde Tro til deres 
Flid og Dygtighed, og de hjalpes troligt ad og stred sig 
frem til gode Kaar.

Et lille Eksempel paa deres Stræbsomhed: En Dag hen 
mod Jul sagde Manden: »Nu har jeg betalt mine Skatter og 
Renter og alt, hvad jeg skal; men nu har jeg heller ikke 
en Skilling til at købe »Juleærinder« for. Havde jeg haft 
en Baad, kunde jeg taget ud at fiske nogen Aal; ja, havde 
jeg endda haft nogle Brædder, kunde jeg lavet mig en Jolle 
dertil«. Saa sagde Karen: »Kan du selv lave en Jolle, saa 
kan vi tage de Brædder, vi nylig har brugt til at lægge
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Loft over Bryggerset; saa lægger vi Loft der siden, naar vi 
kan«. Det gjorde de saa, og Manden fangede nogle Snese 
Aal, som han drog til Nykøbing og solgte, saa de kunde 
faa Risengrød og Klipfisk og lignende gode Sager, som Folk 
dengang brugte at holde Fest med.

Glahn blev Præst her i Væggerløse mellem 1825 og 302); 
i alt Fald ved jeg, at han var Præst her 1831. Det Aar var 
der en stor Ildebrand i Marrebæk, hvorved tre Gaarde og 
Møllerstedet lagdes i Aske og tre Mennesker brændtes til 
Døde. En af de tre Gaarde var min Moders Hjem. Den
gang var en Ildebrand en stor Ulykke; der var ingen Brand
forsikring, og de brandlidte fik ingen anden Hjælp, end 
hvad gode Mennesker vilde give dem. Disse brandlidte har 
jo ogsaa nok faaet adskillige Gaver, især af de nødvendigste 
Klæder og Sengetøj; dog mindes jeg aldrig, at Moder særlig 
nævnte andre Gaver til hendes Hjem end Præstens, han 
havde sendt noget Lærred, »hvoraf der kan syes et Par 
Stykker Linned til min Konfirmand«; det var min Moders 
ældre Søster.

Omkring 18582) tog Glahn sin Afsked efter at have holdt 
Kapellan et Par Aar Tid; da var han jo ogsaa en gammel 
Mand. Hvor han flyttede hen efter sin Afsked ved jeg ikke, 
men han blev begravet her paa Kirkegaarden i 1863; det 
var en Dag, jeg var i Skole, og vi fik fri, fordi Skolelæreren 
vilde op og følge den gamle Præst, han havde arbejdet 
sammen med i saa mange Aar. Vi Skolepiger havde hørt, 
at Kirken skulde pyntes med Sørgeflor i Korbuen; det var 
aldrig før set paa disse Egne, at Kirken var pyntet, saa vi 
havde Lyst til at se den Stads, og vi gik derop. Ind i Kir
ken turde vi naturligvis ikke gaa, den var vist ogsaa fyldt 
til sidste Plads alligevel, men vi kunde da gaa om og se 
Graven, hvor han skulde hvile; den var gravet med tre 
Trappetrin, saa Kisten kunde bæres ned og ikke hejses, 
som ellers var Skik. Efter Begravelsen vilde vi saa gaa 
ind og se Kirkens Udstyrelse; men da vi stod uden for 
Kirkegaardslaagen og saa Folk gaa hjem, kom min Faster, 
tog mig stiltiende ved Haanden og tog mig hjem med sig. 
Jeg saa op i hendes forgrædte Ansigt og turde ikke tale
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til hende, skønt hun ellers var den livligste af mine ældre 
Slægtninge, og den, jeg var mest fri og glad over for.

Da mine Kusiner og jeg siden hen paa Eftermiddagen 
gik hen paa Kirkegaarden og i Kirken, var Udsmykningen 
taget ned, saa den fik jeg ikke set; men jeg fik et Indtryk 
af en Kærligheds og Taknemmeligheds Sorg, som jeg ikke 
har glemt siden.

A) Andrea Glahn, f. Bredenberg 1779 i Rorup, d. 9. Maj 1842 i 
Væggerløse. Red.

2) 1829 blev Glahn Sognepræst i Væggerløse. Adam Wilhadt 
G. var født 1775 i Ullensvang. 1790 kom han til Nykøbing Kate
dralskole, dimitteredes 1793 med Laud, blev 1805 Sognepræst til 
Majbølle Menighed, men forflyttedes allerede s. A. til Taars, ligele
des paa Lolland. Provst D. M. Smith skildrer G. som en sagtmodig, 
ortodoks Teolog, ivrig for sit Embede, og omtaler, at han altid var 
»kuriøs« i sin Maade at være paa (som da han forærede Nevøen, 
den senere Stiftsprovst P. Glahn, som Brudegave en Sølvske med 
Indskrift: Til den lille Poul). Han havde den triste Skæbne i Løbet 
af faa Aar at miste sin Kone, sin ældste Søn (teolog. Kandidat) og 
sin eneste Datter. Han blev 1846 Konsistorialraad, og Maj 1855 
kunde han »elsket og velsignet af sin Menighed«, fejre sit 50 Aars 
Jubilæum; 1857 tog han sin Afsked og flyttede til Nykøbing F., hvor 
han døde 19. April 1863. (Se P. Grandjean: »Familien Glahn’s 
Slægtsbog« [København 1907]). Red.



Hans Rasmussen, Egense.
Af Helene Strange.

»Hvis en Fremmed paa en Rundrejse paa Falster faar i 
Sinde at opkaste det Spørgsmaal: »Hvem kan man nævne 
som den mest fremragende Bonde her paa Øen i indeværende 
Aarhundrede?«, da kan han være temmelig sikker paa, at 
Størstedelen af de ældre i og uden for Bondestanden fra 
Nordkysten af Landet og i det mindste noget Syd for Ny
købing næsten enstemmigt vil svare: »Det var Sognefoged 
Hans Rasmussen i Egense«. Spørger han fremdeles: »Hvori 
udmærkede da dennne Mand sig frem for sine Standsfæller, 
saa at han blandt dem blev den mest fremragende?«, saa 
fortæller én et Træk af Hans Rasmussens Livsfærd, en an
den et andet Træk, og alle ender sædvanlig med de Ord: 
»Ja, der er saa meget at fortælle om ham, at der gerne 
kunde skrives en hel Bog om ham«.

At den fremmede ogsaa hist og her paa Sydfalster vil 
faa lignende Svar af mangen en ældre Mand, tør med Sik
kerhed forudsættes. Svaret vil kun ikke blive saa alminde
ligt og enstemmigt som paa Nordfalster, og det vel til 
Dels af den Grund blandt flere andre, hvilke det vilde være 
for omstændeligt her at anføre, at Sydfalster dels ejede en 
Befolkning under uheldigere Livsvilkaar, der havde stor Ind
flydelse paa dens sjælelige Tilstand, dels laa vel langt fjernet 
fra Hans Rasmussens Hjem og derfor ikke var et saa at sige 
dagligt Vidne til hans Virksomhed. Vi ville i det følgende 
lære denne sjældne Bonde noget nærmere at kende, vi ville 
ledsage ham gennem hans Livs Idræt og Færd, og vi ville 
ikke fortryde, at vi, om end med raske Skridt, følge ham 
gennem hans lange og frugtbare Liv«.

Ovenstaaende er Indledningen til en Artikel, som 1871 
blev skrevet om Gaardejer og Sognefoged Hans Rasmus-



104

sen, Egense. Artiklen fandtes i D. C. Rugaard’s Bog »Frem
ragende danske Bønder før og nu«, tilegnet det kgl. danske 
Landhusholdningsselskab. Efter Datidens Sprog lyder Or
dene lidt snirklede, men de passer. Hans Rasmussen var det 
forrige Aarhundredes mest fremragende falsterske Bonde
mand, og senere er vel heller næppe nogen anden kommet op 
ved Siden af ham.

At Vaalserne er stolte over, at Hans Rasmussen fødtes 
og levede inden for deres Sognegrænser, siger sig selv, og 
vi andre Falstringer kan heller kun glædes over, at Falster 
har fostret saa betydelig en Mand.

Hans Rasmussen blev født den 27. Novbr. 1779 i Egense 
By. Hans Fader var Gaardfæster og hed Rasmus Klavsen. 
Moderen Karen Jakobsdatter. I Ægteskabet var otte Børn, 
men de syv døde tidlig.

Da H. R. var 16 Aar, mistede han sin Fader, og Moderen 
giftede sig siden igen med Gaardfæster Søren Sommer i 
Vaalse. Kun 20 Aar gammel overtog H. R. sin Fædrene- 
gaard, der var paa ca. 40 Tdr. Land.

Som Barn havde han faaet en meget daarlig Skoleun
dervisning. Han kup de knap nok læse og slet ikke hverken 
regne eller skrive; men som voksen tog han energisk fat paa 
at oprette det forsømte, og ved Selvstudium tilegnede han 
sig et ikke ringe Fond af Kundskaber. Til at begynde med 
havde han ikke Raad til at holde Blade, men i Smug læste 
han saa Præstens Avis. Senere fik han nogle af Bymændene 
med til at holde en Avis i Fællesskab, og fra Bogsamlingen 
paa »Valdnæs« laante han en Del Bøger.

Straks efter at han havde overtaget sin Hjemgaard, be
gyndte han at slaa til Lyd for, at alle Bymændene skulde 
slutte sig sammen og købe deres Gaarde. Nogen lille Op
gave var det ikke for den purunge Mand, der i manges Øjne 
nærmest kun var at regne for en Dreng; men trods alle 
Vanskeligheder førte han sin Plan sejrrigt igennem, og 1799 
blev Egenserne Selvejere.

Med dette Slag havde H. R. vundet en Sejr, som var 
værd at notere, og herigennem tiltvang han sig en Respekt, 
der var egnet til for Fremtiden at sætte ham paa Fører-
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pladsen i Bymandslavet. Og her fik han mange Tillids
hverv og Æresposter. Under Landeværnet blev han ud
nævnt til »Maaneds-Løjtnant«, som det hed, et Slags Befa
lingsmand ved Kystmilitsen, og han havde Evne til her som 
ved flere andre Lejligheder at hævde sin egen og Beboernes 
Ret baade over for undergivne og overordnede. Mange af 
de indkvarterede Tropper, der for det meste bestod af Sles- 
vig-Holstenere, var meget raa og tøjlesløse og lavede ofte 
Spektakler, men H. R. forstod at holde dem i Ave, og han 
var heller ikke bange for at træde op imod Befalingsmæn- 
dene, hvis de prøvede at gaa uden for Rettens Vej. 1820 
blev han Sognefoged og Lægdsmand, og som Sognefoged 
stod han indtil sin Død. I Aarene 1826—27 betroede Sta
ten ham at administrere seks Bøndergaarde, som Ejerne 
grundet paa Fattigdom havde forladt. De forskellige Hverv 
røgtede han med sædvanlig Dygtighed og meget samvittig
hedsfuldt, og allerede 26. September 1837 udnævntes han 
til Dannebrogsmand. Hvordan man saa ellers ser paa Or
dener og al den Slags Væsen, maa man jo indrømme, at efter 
de Tider var det en meget stor Ære og Anerkendelse, der 
herigennem blev en jævn og almindelig Bondemand til Del. 
Omkring 1840 tog han fat paa at arbejde for Inddæmningen 
og Udtørringen af Vigen, der fra Masnedsund skar sig ind 
mod Vaalse og Kippinge. Et Interessentskab blev dannet, 
og der byggedes en Dæmning fra Vaalse over Storholmen til 
Nr. Vedby. Vandet kastedes ved Maskinkraft ud af Vigen-, 
og til sidst var der indvundet ca. 1200 Td. Land, som deltes 
mellem Interessenterne. En hel Del af Vigen er nu opdyr
ket, og her avles aarlig en Mængde Hø og Korn.

Da der i Aaret 1841 blev givet Landkommunerne større 
Selvstændighed, valgtes H. R. straks til Medlem af Sogne- 
forstanderskabet, og da han ønskede at vække Folks Inter
esse for de kommunale Anliggender, fik han ved et Møde 
den 23. Novbr. 1842 sat igennem, at Sogneforstanderskabets 
Forhandlinger skulde være offentlige.

At han ikke var bange for at træde op imod de store, 
viste han ogsaa, da en Godsejer Hansen paa Valdnæs den 
13. Juni 1844 paa det ubarmhjertigste havde pryglet og
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mishandlet en af sine Arbejdere, Peder Rasmussen Lollænder. 
Alle var forfærdede og forbitrede over Mishandlingen, og 
Sagen blev ogsaa meldt til Politiet, men en Tid saa det al
ligevel ud til, at det hele vilde glide hen, uden at Retfærdig
heden kom til at ske Fyldest. H. R. tog da den arme Hus
mands Sag i sin Haand. Først skrev han i Lolland-Falsters 
Stiftstidende en længere Redegørelse, og senere gik han 
sammen med Sognefoged Jens Madsen, Vester Kippinge, di
rekte til Godesejeren for at tale med ham om den mishand
lede Arbejder. Under Skytset fra de to Sognefogder blev 
Herremanden myg og gik ind paa foruden at udrede alt til 
Doktor og Medicin at betale P. Lollænder 50 Rigsdaler 
straks samt for Livstid at lade ham og hans Kone have frit 
Ophold i et af sine Lejehuse med 3 Td. Land til. Det var 
saaledes ingen ringe Erstatning, som H. R. skaffede den 
sølle Arbejdsmand for Svie og Smerte. Da Bondevennernes 
Selskab stiftedes i 1846, fik han straks tilsendt en hel Del 
Programmer med Opfordring til at indmelde sig i Selskabet 
og vinde andre Medlemmer dertil. H. R., der var over
bevist om, at her var noget, som kunde bringe Bønderne mere 
Oplysning og derigennem hæve Bondestanden, tog med van
lig Energi fat for at virke for Selskabets Udbredelse og blev 
Distriktsforstander baade for Vaalse, Kippinge, Brarup og 
Stadager Sogne.

Det største Øjeblik i hans Liv var vel nok, da han 1848 
valgtes til Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling. 
Han blev valgt i Stubbekøbingkredsen den 5. Oktober med 
900 Stemmer. Hans Modkandidat, Overretsprokurator Carl 
Nyholm, fik 119.

I Rigsforsamlingen talte han kun faa Gange, men de 
Spørgsmaal, han stillede under Debat, er betegnende for 
ham og viser, at han i mangt og meget var langt forud for 
sin Tid.

Bl. a. rettede han 9. Decbr. 1848 en Forespørgsel, om 
Regeringen vilde inddrage Bispeembederne til Fordel for 
Almue-Skolevæsenet, og den 29. Decbr. samme Aar havde 
han Ordet imod Stillingsvæsenet. 1849 den 13. Marts 
talte han for Etkammersystemet og for almindelig Valgret.
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At han i Rigsforsamlingen sluttede sig til Venstrepartiet og 
stemte med det, er næsten overflødigt at nævne. Ved de føl
gende Rigsdagsvalg vilde han trods stærk Opfordring ikke 
stille sig, da han mente, at han var for gammel.

Ogsaa dette er et Træk, som fortjener at fremhæves, da 
der jo er saa mange, som helt op i deres høje Alderdom 
krampagtigt hænger fast ved de forskellige offentlige Ben, de 
nu engang har faaet fat paa. Men selv om han ikke direkte 
vilde tage Del i Politik, var han til det sidste livlig interesseret 
heri og lagde al sin Indflydelse i Vægtskaalen, for at der 
ved Valgene kunde vælges saa dygtige og frisindede Mænd 
som vel muligt.

I religiøs Henseende var han nærmest Rationalist, og han 
blev ogsaa beskyldt for at være »Præstehader«, fordi han 
ofte laa i Strid med Præsterne derude. Særlig Pastor For
mann, som var i Vaalse fra 1792 til 1817, og Pastor Aabye, 
Præst der fra 1845 til 49, havde han mange Sammenstød 
med. Pastor Formann havde f. Eks. den Skik at bortvise de 
Konfirmander, hvis Husbond eller Forældre han havde noget 
udestaaende med. Dette blev i Længden H. R. for meget, 
og han fik saa Skoleforstanderen til at klage til Biskop Boj
sen, hvorefter Tilstanden bedredes.

Pastor Aabye førte i et Par Aar Proces med Vaalserne 
om en »Gaasetiende«, som han forlangte, at de skulde svare 
ham, og ligeledes havde han Rettergang med Husmændene 
om nogle »Præstedage«, som han fordrede, de skulde ar
bejde hos ham, men han tabte begge Sager. Paa forskellig 
anden Vis laa han ogsaa i Strid med sine Sognebørn, og 
H. R. var altid at finde i første Række af Modstanderne.

Med et Par af de andre Vaalse-Præster — Rosen og Am- 
mentorp — stod han derimod paa en ret venskabelig Fod. 
Den nævnte Pastor T. Rosen lærte for øvrigt Vaalserne at 
spille Lhombre. M. H. t. hans Forhold til Præsterne skriver 
Rugaard om ham: »Saa vist som H. R. var en religiøs Natur, 
saa vist er det ogsaa, at han ikke hadede Præsten som saa- 
dan, eller Præsterne som Stand, men derimod vistnok det 
Hovmod, den Herskesyge og Ufordragelighed, som mange 
Præster især i tidligere Tider saa ofte lagde for Dagen«.
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En Tid var han ogsaa Kirkeværge og fjernede da et Par 
Billeder »Kristi Korsfæstelse« og »Moder Marie«, som han 
fandt ikke egnede sig til Kirkeprydelse. For Resten holdt 
han ogsaa altid paa, at der ikke maatte kostes noget særligt 
paa Kirken. Den skulde blot være »hel og ren«, saa tilkom 
der den ikke mere.

Ved det sidste Sogneforstandervalg, han oplevede, drog 
Vælgerne i Flok og Følge ud til hans Gaard, hvor han laa 
syg, og bad ham modtage Valg endnu en Gang. Han efter
kom ogsaa Ønsket, og til Tak fik han et saa rungende Hurra, 
»at han nær var blevet rask igen«. Noget senere blev han 
dog atter daarligere og nedlagde saa for bestandig sit 
Mandat. Han døde 10. Febr. 1853, knap 78 Aar gammel.

Han var, skriver Rugaard, »en ægte dansk Odelsbonde, 
Folkefrihedens ufortrødne og oprigtige Ven, den falsterske 
Bondes kyndige og djærve Hovedleder, den trofaste Med
deltager i Vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 
1849, en ædel Dannemand, som Menneske og Statsborger«.

Dagen efter at H. R. var fyldt 21 Aar, giftede han sig 
med en Gaardmandsdatter fra Vaalse. Hun hed Kirsten 
Mortensdatter og var fire Aar ældre end han. Efter 35 Aars 
Ægteskab døde hun, og H. R. sad som Enkemand i 23 Aar. 
Han havde tre Børn. Den yngste af Sønnerne Hans Hansen 
overtog Gaarden i Egense, og her fødtes hans to Sønner — 
forhenværende Landstingsmand H. C. Hansen, Kartofte, og 
afdøde Møller Vilhelm Hansen, Vaalse —, begge kendte og 
ansete Mænd paa Lolland og Falster. Rugaard slutter med 
at sige »Falstringerne ville lade Mindet om Hans Rasmussen, 
Egense, gaa i Arv til kommende Slægter. De hædre der
med den Hedenfarnes Minde, og de hædre dermed sig selv«. 
»Aldrig dør herligt Navn for Den, der har erhvervet sig det!« 
hedder det i Oldnordboens »Havamaal«, saaledes bør det 
fremdeles hedde hos Oldnordboens Ætlinge«.

Og hertil slutter vi Falstringer os og højsætter saa Min
det om den gamle, stolte og stærke Frihedsmand — Hans 
Rasmussen i Egense.

Kilder: Mundtlig Overlevering og Rugaard’s Bog (1871).



Lollands og Falsters Bonde- og Landsby
haver gennem vekslende Tider.

Af Johannes Tholle.

En gammel Bondehave 
med Træer fra svunden Tid, 
forskønnet og forædlet 
ved flere Slægters Flid;

En Have, som 
imod mig kom

med skøn, troskyldig Ynde...
(L. C. Nielsen, 1924).

Naar i vore Dage baade Lolland og Falster er bekendt 
for deres smukke, gamle Haver, er dette ikke uden Grund. 
Haveinteressen og Haveforstaaelsen har været levende hos 
disse Landsdeles Beboere i umindelige Tider, og denne In
teresse har sat sit Resultat i en Havekultur, som med Rette 
selv hos Almuen fortjener at klassificeres iblandt Havekun
sten. En sundt udviklet Pietets- og Traditionsfølelse har 
her ikke blot bevaret for vor Tid mangfoldige af de gamle 
Anlæg, men den har endvidere udviklet og forskønnet dem 
og skabt de Typer paa Almuehaver, som kendetegner den 
lollandske og falsterske Havestil.

Aarsagerne til dette Forhold er mange. Klima lige saa-
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vel som Jordbund har givet Havedyrkningen dens bedste 
Kaar, og skiftende Regeringers Forordninger, vekslende 
Jorddrotters Belønninger i Forbindelse med Befolkningens 
relative Velstand tæller med blandt Aarsagerne hertil.

Paa Grundlag af Arkiv- og Biblioteksstudier samt under 
Studier i »Marken« (Haverne) har Forfatteren af nærvæ
rende samlet en Del Materiale til Belysning af Bondehavens 
Forhold gennem Tiderne. Uden at jeg tør vove at paastaa, at 
Materialet er rigt, endsige at det skulde være fuldstændigt 
eller fuldkomment, vil det efterfølgende maaske dog kunne 
kaste et bedre Lys over Forholdene, end der hidtil har hvilet 
derover, og skulde Artiklen kunne bidrage til, at Interessen 
for Almuehaverne vaagnede, at Havernes Historie og Væsen 
nærmere udforskedes, og at dette Kapitel af Folkemindernes 
store Bog blev taget nærmere op til Behandling, Egn for 
Egn, da var Maalet og Hensigten med nærværende naaet.

Oldtidshaver? Hvorvidt der har været Haver i Oldtiden 
inden for vort Omraade, er der næppe Mulighed for at be
vise. Men idet vore Stammefrænder tidlig har taget den 
vilde Byg ind til Dyrkning og paa Lolland i en vis Periode 
har dyrket Hirse, er det rimeligt at tænke sig, at man i hvert 
Fald ogsaa har taget nogle af de andre næringsgivende 
Planter ind til Dyrkning. Bopladserne var omgivet af ad
skillige Buske og Træer, som bar Frugter (Abild, Hassel, 
Brombær, Hindbær etc.), og ligesaa voksede der Løg, Syre, 
Kokleare m. fl. Smaaurter, som nok kunde krydre de fede 
Spiser eller være til anden Nytte. Men som de voksede der
ude paa aaben Mark, i Skovbryn og Krat, var de ikke Men
neskenes alene, — de var ogsaa Dyrenes. Løsgaaende 
Flokke af Tamdyr, særlig Svinene, kunde rode Urterne op 
og æde de Frugter, som Mennesket havde tiltænkt sig selv. 
Det var bedre at have disse Urter og Frugter inden for et 
Gærde, hvor man kunde have dem i Fred og under Opsigt, 
og saaledes opstod da sikkert de første Haver ind under 
Husets Ly som Grosteder for de Urter og Frugter, som Old
tidsfolkene havde sat Pris paa1). Hvad de ellers har inde
holdt, og hvorledes de saa ud, ved vi intet som helst po
sitivt om.
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Middelalderens Haver. Saavel gennem Klosterlitteraturen 
som ogsaa gennem Jydske Lov (1241), der taler om Abild- 
gaard og Kaalgaard, samt ad anden Vej faar vi at vide, at 
der i Middelalderen har været Haver rundt omkring i Dan
mark, ligesom vi faar et og andet at vide om, hvad der har 
vokset i dem. Ogsaa inden for vort Omraade har der til 
en Begyndelse været Haver, f. Eks. ved Maribo Kloster2). 
Utvivlsomt har der ogsaa været nogen Havedyrkning hos 
Almuen24) ; thi man skulde ikke tro, at man ellers kunde tænke 
sig ganske paa bar Bund at forsøge fremtryllet noget saa- 
dant. Og det vilde man jo.

Det var Biskop Henning (Heneke), der var Mester for de 
første Forordninger om Havedyrkning i Danmark, og disse 
udstedtes netop for Lolland. Ikke saadan at forstaa, at han 
var særligt interesseret i Havebrug. Forordningen var ikke 
nogen isoleret Forordning, men et Led i de almindelige For
ordninger om Landboforhold, som under Navn af »De 
laalandske Vilkaar« i lange Tider trykkede Bondestanden 
ned i Ufrihed og Fattigdom, og som red Standen som en 
Mare. Bestemmelsen om Havedyrkning lød3) :

Item /  skal huer Bonde oc Wordnet i Laaland /  hafve 
30, Humlekuler /  oc 6. ympede Pæretræ /  oc Abilder /  i sin 
Gaard /  inden S. Volborge Sag nu næst kommendis /  under 
hans 3. Marksbrøde: Huo som icke hafver inden forneffnede 
tid /  30. Humlekuler /  oc 6. Ymper /  som forskreffvet staar /  
da skal hand dem der effther hafue /  under hans 3. Marck.

Naar denne Forordning er bleven udstedt, da er det vel 
tænkeligt, at baade Kongen og Bispen paa sine Rejser uden- 
og indenlands har set ikke blot, hvorledes baade Pæretræer 
og Æbletræer dyrkedes, men ogsaa smagt, hvorledes det med 
Humle krydrede 01 var behageligt at drikke. Allerede fra 
1200-Tallet havde man ogsaa paa Lolland, Fyn, Ærø og Ve- 
sterhavsøerne haft Humlehaver4), og det er disse, som man 
har villet udvide og udvikle, saa Landet selv kunde forsyne 
sig med det fornødne i saa Henseende, og man ikke behøvede 
at ty til det Rostokerøl eller den Lybækkerhumle. Naar paa 
denne Maade Landbruget (og Havebruget) kunde udvides, 
og dette kunde ske samtidig og sammen med en yderligere
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Forringelse af Bøndernes Kaar, har Biskop Henning sikkert 
fundet alt saare godt.

Det er dog ikke rimeligt, at der er kommet synderligt 
ud af dette Paabud, — den tidligere frivillige Havedyrkning 
har været fortsat efter de gamle Spor, saavidt man kunde 
det, men Udsigten til at skulle svare Afgifter af det dyrkede 
har sikkert skræmmet mangen Bonde fra at plante Humle 
og Frugttræer. Hvor kunde de for øvrigt faa alle de mange 
Planter og Podekviste fra i en Tid, hvor der intet kendtes 
til Planteskoler, Planteudsalg o. 1.? Alene dette Forhold, 
som Regeringerne ikke havde deres Opmærksomhed ved, 
kunde umuliggøre Foranstaltningernes Gennemførelse. Her 
har denne Forordning (og de tilsvarende andensteds) til en 
Begyndelse kun sat saare faa Spor.

Af egen Drift har Herremændene ved deres Gaarde og 
Herreborge ladet anlægge større eller mindre Haver, efter 
som Tiden blev mere fredelig og Jorden dyrkelig. Disse 
Haver har borttaget noget af det barske, der har kunnet være 
ved en Egn. De har baaret Betegnelsen »Gaard«, og noget 
fint og anset Arbejde har det ikke været at indrette disse 
Haver. Dette fremgaar tydeligt af Visen om »Kong Erik og 
den spodske Jomfru«, hvori det hedder:

»Ikke saa vil jeg danse hos dig, 
dine Hænder er alt saa haarde; 
enten saa har de Greben kryst 
eller gærdet op Gaarde«.

Netop det, som man frygtede skulde ske, indtraf for 
Bøndernes Vedkommende: at der blev fordret Afgift af det 
i Haverne avlede. Selv om der ikke kendes Eksempler her- 
paa Sønden for Smaalandshavet, saa kendes der saa meget 
des mere dertil fra Egnen Nord for, og det er saare rimeligt, 
at det har paahvilet Fogderne paa begge Sider af dette 
Vand at efterse, hvorvidt man havde plantet efter Loven, og 
derved faaet Færten af, at her var der noget at erholde5).

Det næste Skridt til Havebrugets Fremme var Indkal
delsen af Hollænderne (Friserne) til Amager 1516, — et 
Skridt, der virkelig kom til at betyde noget for Udviklingen
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af Danmarks Havebrug og Gartneri, og hvis Resultater kan 
paavises den Dag i Dag.

Hensigten med Indkaldelsen ,af Hollænderne var, at de 
skulde lære Dansken at »omgaaes med Ost, Smør, Løg, Rød
der samt Haver at anlægge«, og der blev anvist dem Største
delen af Amager samt Øerne Bøtø og Hasselø imellem Lol
land og Falster. I de Kolonier, som disse Udlændinge op
rettede, fik Bondebruget sit sikre Stade, og paa Bøtø og 
Hasselø dyrkede man en Mængde Urter og Frugter til Brug 
bl. a. for Nykøbing Slot, — Urter og Frugter, som man ikke 
før havde kendt her til Lands. Man lærte Folk at spise og 
tilberede Urterne, og de gode Hollændere vandrede viden 
om med deres Sager, ligesom de siden hen ogsaa lærte den 
stedlige Almue selv at dyrke de fremmede Vækster. Om 
disse Hollændere fortæller Fæstebrevet af 1552, at der boede 
en Hans Rebslager og 10 andre Hollændere paa Bøtø, hvil
ken 0  de fik Livsbrev paa, »saaledes som de nu havde ind
diget den«6). »Dog skulde de hver St. Michelsdag yde 70 
Joachimsdalere paa Gjedsøergaard, og saa ofte Kongen kom
mer til Falster forsyne ham med Rødder og Løg, hvorimod 
de skulle være fri for Arbejde paa Gjedsøer, men de skulle 
være Lehnsmanden der lydige. — Naar de nævnte 11 Hol
lændere er døde, falder Bøtten tilbage til Kongen6)«.

Af enkelte Haver uden for dette Omraade skal fra denne 
Tid nævnes »Gamle Jens Clawsszenns Have« i Rødby7) 
(1528), Nykøbing Slotshave og Nysted Klosters »Abild- og 
Humlehave«, som Sognepræsten faar Lov at benytte8).

Fra ca. 1550 indtil Udskiftningen. Trods Lyspunkterne i 
Havebruget (Bøtø og Hasselø) har dette sikkert til en Be
gyndelse af denne Periode været saare beskedent, og bortset 
fra, at der er vokset Haver frem ved Godserne, har der 
næppe været synderligt af Haver paa disse Tider. — 1572 
anføres en Kaalhave hos Pastor Svend Madsen i Dannemarre. 
I Omegnen af Vordingborg bortfalder efterhaanden Afgif
ten af Most, og de vekslende Regeringers Fornyelse af Paa- 
bud om Plantning og Podning tyder ikke paa, at der er kom
met synderligt ud af de tidligere5). Utvivlsomt har dog

8
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Bønderne paa Lolland omkring Midten af 1600-Tallet været 
ret flittige til at dyrke Humle og Frugttræer, hvorom der 
fortælles10) :

»Humle kunde oc Indbyggerne hafve her af saa vist deris 
Nødtørft udfordrer /  saa de icke letteligen aff endelig For
nødenhed tiltrenges fremmed Humle at kiøbe: Effterdi Lan
det dertil nocksom er bequemt ved Lunelse /  mellem Skovene 
oc smaa Lunde /  som allesteds i Landet findes«.

»Paa Fruchthaffuer beflitte dette Lands Folck sig heel 
meget /  hvor off de sig stor Fordel befinde /  baade med 
Fruct at selge /  saa oc ved den megen Most de der aff støde 
i ligemaade til Penninge at giøre«.

Der har derfor sikkert været noget mere Havebrug her, 
end Tilfældet har været Nord for Smaalandshavet, og dertil 
har Tid efter anden Bøndernes Arbejde i Haverne (Hoveri) 
givet dem et vist tiltalende Indtryk af disse, og der er i de
res Bevidsthed bundfældet en Sans for det skønne. Uden 
dette bliver det ret uforstaaeligt, hvorledes en senere Tids 
Bondestand ellers kunde være i Besiddelse af den Havekul
tur, som Tilfældet har vist, at de havde. Men Fattigdommen, 
de usle Kaar, Hoveriet og Vornedskab m. v. har i Forbin
delse med Jordfællesskab sat en Stopper for enhver Trang 
eller Lyst til at give sig i Lag med at opdyrke en Plet Jord 
til Fuldkommenhed.

Det er da ogsaa kun trist, hvad der kan fortælles om 
Bonden, hans Kaar og hans Havedyrkning imod Slutningen 
af 1700-Tallet9).

»Den retteste Aarsag til Laalændernes Fattigdom er Liv
egenskab, som just Laaland frem for de andre Provinser fra
utænkelige Tider..... . har været underkastet; vel er den af
vore store Konger i sidste Secule indskrænket, men hvo som 
vil betænke, at Laaland haver fast saa mange Herregaarde, 
som Sogne, maa forundre sig, at ikke, tillige med Bonden, 
ogsaa Borgere, Degne, Klokkere, Skrivere og og Fogder 
settes i Arbeide med, nej, det er Bonden alene, han skal 
pløje (og man veed vel, at Jorden her gjør ikke got med 
engangs pløjen), han skal saae, harve, grave, trumle, slaae 
Græs, høste, skove, gjødske, og hvo kan opregne alt? skulde 
hans eget ikke ogsaa forsynes? ja, det bliver derfor og ofte 
kun maadeligt. Hvo kan da med Frimodighed dadle den
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Laalandske Bonde, at han ikke overflødigere legger Vind paa 
Humleavl, Havefrugter, Poteter, Mannagræs at stryge, Fæl
lesskab at ophæve, Stengærder eller Tanggjerder at sette, 
og mere...... «

»Af Humle avle dog næsten alle Bønder, i det mindste her 
hos mig, saa meget, at de i deres Husholdning dermed kan 
have nok, saa nogle sælge af deres Forraad aarlig 12 til 6 
Pd. Ingen Bonde i Danmark er flittigere i at sette Pile end 
den Laalandske; det er i alles Tanker en skjødesløs Bonde, 
(ja, Præst, Forpagter og Degn), som ikke hvert Aar setter 
i det mindste en tyve til tredive unge Pile. Af sine Pile har 
han paa min Egn al sin Hegning og endnu noget til Skatte, 
River, Meieredskaber etc.«.

Om enkelte Haver hedder det fra denne Tid, at de bedste 
findes ved Herregaardene. Disse skal dog ganske forbigaas 
her, idet der muligvis Tid efter anden kan blive Lejlighed til 
at omtale disse enkeltvis. Om de mindre af disse skal lige 
anføres, at der ved Vindebygaard paa disse Tider endnu ses 
Spor af »en smuk Have efter de Tiders Smag«, og at der 
imellem Fløjene paa Juellinge ligger »en lystig Have, anlagt 
af Hr. Geh. Conferendsraad Kragh Juel Vind«, ligesom der 
til Nielstrup er anlagt »en Have med rare Frugttræer, Lyst
alleer og Huse, item store Humlebedder«. Om Sønder Her
red hedder det, at der »avles de bedste graa Ærter, som 
Kjøbenhavnerne kalde Laalandske Rosiner«, og fra Halsted, 
at »Østen for Klosteret havde Klosterfolket deres Promenade 
i en fornøjelig Lund, som endnu kaldes Munke-Lund, men 
er af Stedets Baron indhegnet til Dyrehave9)«. Fra 1690 om
tales en »Kaalhave og 2 sure Æbletræer« ved Degneboligen 
i Thorkildstrup, og en anden Kaalhave ved Degneboligen i 
Maglebrænde15).

Om Falster hedder det, at »Alt hvad Laaland kan frem
bringe til sine Indbyggeres Føde og Fornøjelse, det. kan Fal
ster efter sin Størrelse ligesaa«. Og Dr. Büsching kalder. 
derfor og Falster »Danmarks Frugthave«, man fristes til at 
sige i lignende Grad som Lolland er Danmarks Pilehave, 
hvilket formentlig rammer det datidige Havestandpunkt ret 
nøje. Allerede Holberg har i 1729 kaldt Falster ved dette 
Navn (»Danmarks og Norges Beskrivelse«), saa der maa

8*
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Side, fra Hollænderne paa Bøtø (Fig.

Fig 1. Bebyggelse og Haver paa Bøtø 1809. Bebyggelsen 
er langt mere uensartet her end paa Hasselø, men Have- 

lodderne er større, og der hører større Tofter dertil.

jo være noget om det, og Falster har sikkert staaet over 
Lolland i denne Henseende.

Maaske har den nære Paavirkning fra de fremmedes 
1.) og Hasselø, gjort 
sit dertil. Disse før
ste havde højst 
usikre Kaar. Oprin
delig fæstede paa 
Livstid (se foran), 
opsagdes de efter 
60 Aars Forløb, og 
deres Gaarde ryd
dedes. De blev dog 
atter opbygget, men 
af de oprindelige 
Efterkommere af 
Friserne ønskede 
kun faa at bosætte 
sig her, hvorfor de
res særlige Præg og 
Levesæt gik for
holdsvis tidlig tabt. 
De forsynede Nykø
bing med Mælk og

Smør og formodentlig Havesager. Lidt mere stabile Kaar 
havde Hasseløerne (Fig. 2), og særlig hos dem trivedes 
Havebruget. Ved Slutningen af 1700-Tallet hedder det om

Fig. 2. Bebyggelse og Haver paa Hasselø. Der ses de rishegnede Havelodder med 
enkelte Piletræer i Hegnet og den ensartede Bebyggelse. 1799.
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dem0), at »de nu værende Beboere legge megen Vind paa 
Urter og Rødder, som de pleje at rejse omkring med og 
selge i Falster og Laaland«, — hvilket kunde tyde paa, at 
Befolkningen her ikke selv avlede nok af dette.

Af mere spredte Iagttagelser fra denne Tid skal næv
nes, at der ved Stubbekøbing-Egnen er paabegyndt Tobaks
plantning, men denne standsedes atter, og at der i Vaalse 
Sogn skal ligge »en lille 0« kaldet Syderø, hvorpaa findes 
vild Asparges, Peberrod, Grønkaal, Løg og Selleri...... °).

Af mere omfattende Beretninger foreligger der sikkert 
kun den, der blev til paa Grundlag af Præsteindberetningerne 
fra 1743—44, og som behandler de forskellige Egne og 
Godser enkeltvis. Det hedder i disse bl. a. fra »Gottes
gabe«10), at »Æbler og Pæretræer med Kirsebær og Blom
mer findes de fleste Steder, og kan undertiden blive saadan 
af Vext, at deraf kan selgis. Kan og pærses Most af de 
tvende første Sorter, og de tvende sidste tørris til Husbehov. 
Førend de haarde Vintere var, fandtes her og der Valnød- 
og Morbertræer, mens [er nu] mestendels udgaaet«. — No
get ringere synes Tilstanden at have været ved Søllested- 
gaard, hvorfra det hedder, at »Frugthauger er ved Bonden 
lidet af og neppe beflitter sig paa saa megen Frugt, som 
han kan behøve til sin Brug. Ved Hovedgaarden haves saa 
megen, som til Fornødenhed udkræves, mens ikke til at gjøre 
Profit af«. — Lignende er Tilstanden fra Købelev-Vindeby: 
»Her findes i Almindelighed faa Frugttræer, at af deres 
Frugter ikke kan gjøres nogen Udførsel eller deraf nogen 
særdeles Værdi indbringes«. — Fra Christiansdal-Egnen 
hedder det, at »Frugttræerne falder her paa Godset ikke vi
dere, end som hos adskillige Bønder kan være en liden 
Frugthauge, som da bestaaer af Æble-, Pærer- og Kirsebær
træer, som de da selv til deres egen Husholdning anvender. 
Andre Træer falder ikke herpaa Godset; men en Del haver 
til deres Gaarde god Underskov og Heiningsbrug«. — Og 
fra Pederstrup: »Træefrugt bestaaer i faa Æble- og Pærer, 
som mesten Delen forbruges i Husholdningen. Faae Hus
holdere haves her, som støder Frugten og perser Moest 
deraf, hvilket i ligemaade bliver forbrugt af dem selv«.
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Omkring Udskiftningstiden og Aarhundrcdskiftet 1800. 
Mens Udskiftningen, som foretoges i Henhold til Vedtagel
sen af de store Landbolove fra Slutningen af 1700-Tallet, i 
Henseende til almindelig Fremme af Jordbruget betød en 
afgjort Forbedring, var den i Henseende til det havemæssige 
af en mere tvivlsom Værdi; thi der skete dette, at Folk

Fig. 3. Bebyggelse og Haver langs Stranden ved Guldborg Fjord (Guldborg Land) 1775.
Der ses de beplantede Havelodder ved Husmandsstederne, Ourebygaards Have 

og den nye Landevej, hvortil Bebyggelsen senere er flyttet.

flyttedes ud fra Landsbyernes Lunhed og Hygge, ud paa bar 
Mark eller kratvokset Overdrev. Derhjemme havde de haft 
gamle Træer at høste Frugt af, — herude var der intet, ud 
over Markafgrøderne, som kunde give noget for Munden 
éller Pungen de første Aar, — og Udflytterne tabte ofte 
ganske Modet til at tage fat paa Anlæggelse af nye Haver. 
Vel hed det sig i selve Danske Lov, at Bonden skulde baade 
plante og pode; men ingen tog sig deraf, og ingen holdt 
Opsigt med, at man gjorde, som Loven bød.

Imidlertid udviser Udskiftningskortene, saaledes som de 
hosstaaende ses, i mange Egne betydelige Haver. Langs 
Guldborgland (Fig. 3) ligger den lange Række af Husmands
hjem, hvis Haver strækker sig ned til det stille Vand, og de 
er som en levende Fortsættelse af Ourebygaards store Park. 
Ved Nykøbing Fjord ligger en lignende Række af Haver, — 
det er Hasseløernes gamle Hollænderhaver (Fig. 2), omhyg
gelig omgærdede med Risgærder (Fig. 4) og Flintestens-
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Fig. 4. Risgærde.

gærder. Alle Haverne vender mod Syd, og man forstaar, at 
disse Folk har vidst, hvad der baadede dem bedst. Ved Ri- 
serup Præstegaard (Fig. 5) ligger den store Have, — og 
(hvad Kortet her ikke viser) uden om Berritsgaards endnu 
»franske« Have (Fig. 6) er de udstrakte Humlehaver. Der 
har da ved denne Tid været betydelige Haver saavel paa 
Lolland som Falster, og de skriftlige Beretninger fra denne 
Tid bekræfter til fulde dette, ligesom de gør opmærksom 
paa den Fare, Udskiftningen rummer.

Paa Lolland staar det saaledes til11) :
Af Hør, Hamp, Kummen m. v. avles meget lidet, faa 

have til egen Fornødenhed, de fleste maa kjøbe. Af Humle 
avles en Deel i Skovegnen. Sennep voser i Mængde | vildt 
paa Grøftevoldene, og ansees som et fordærveligt Ukrud. 
Det samles af Fattige og sælges i Potteviis til Kjøbstæ- 
derne......

I Skovegnen, saasom i Østofte og Stokkemark Sogne, 
gives smukke Frugthaver. Bonden sælger der megen Frugt 
af Æbler og Pærer til Skippere, som komme til Bandholms 
Toldsted, ligeledes præsses en Deel Most, som Bonden selv 
fortærer om Vinteren, især om Julen. I Musse Herred have 
Bønderne gode Frugthaver, fra Saxkjøbings Toldsted ud
føres en Deel Frugt, og Most drikkes i Høstenstid. I hele 
Landet spores, at man fra ældre Tider har opelsket Frugt
træer med Flid, og ved mange Gaarde findes ikke ubetyde
lige Frugthaver, hvorved meget sparer paa Maltet.

Imidlertid bør ikke forties, at Frugthaverne have ved
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Fig. 6. Berritsgaard Have 1815 (før Omlægningen). Uden for 
Kortet her findes den store Humlehave.

Gaardenes og Husenes Udflyttelse aftaget, da de gamle Ha
ver er bievne ødelagte, ög i de ny er kun lidet blevet plantet?" 
Ja, man har endog opryddet Frugttræer og brændt dem, 
formedelst Dyr
heden paa Ilde
brand. Men da 
den lollandske 
Bondekone er 
vandt til at be
nytte Frugter i 
sin Huushold- 
ning, og veed 
hvor stor Nytte 
samme medfø
rer, har man 
god Grund til at 
formode, at den 

forrige Lyst 
igen vil vogne 
hos Udflytterne 
til at lægge Vind 
paa Frugthaver.
Det meste, som
n u  n i a n t e s  e r  P’g« 5. Parti af Riserup By. Øverst Provst Nyrops kors- 
„  f  delte Have, nederst den lignende Bondehave. 1783.Quædeblommer
og Morel. Af Køkkensager, grøn og hvid Kaal, Gulerødder, 
Petersilie, Løg m. v., have saavel Gaardmænd som Huus- 
mænd det Fornøedne.

Ved Baadesgaards Gods er ved det kgl. Rentekammers 
Foranstaltning 
gjort let for 

Godsets Bebo
ere at gjøre An

læg til gode 
Frugthaver, thi 
hvert Aar blev 

sendt fra de 
kongelige Plan

teskoler store 
Partier af Frugt
træer, som bleve 
uddeelte til Ud
flytterne uden 
Betaling, og til 

Indbyggerne 
mod meget ringe
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Betaling, og for at Plantningen kunde skee betids, og rigtig, 
blev Plantningen foretaget af den ved Godset holdende Gart
ner. Ved de fleste Udflyttergaarde findes derfor paa dette 
Gods gode Anlæg til Frugthaver, der alt har baaret i nogle 
Aar.

Skoleholder Niemann i Kjøbelev Sogn, Nørre Herred, for
tjener her at nævnes for hans roesværdige Flid med Frugt
træers Opelskning, Manden har ved Skolen anlagt paa et 
sidt og næsten ubenyttet Stykke Jord en meget god Frugt- 
og Køkkenhave, men og i Samtaler opmuntret Almuen til 
Efterligning. Han har viist dem Haandgrebene ved Ymping, 
ja og undertiden ympet i de vilde Stammer Bonden havde 
indflyttet i sin Have. For denne hans priisværdige Flid har 
det Kongelige Landhuusholdnings-Selskab tilkendt ham en 
Præmie.

Undertiden lagdes ved Udflytningen flere Haver sammen 
ved eet Hus, som f. Eks. ved Knuthenborgs Fæstere11).

Omtrent ved samme Tid, som ovenstaaende Skildring af
fattedes, gjorde Pastor Wedel i Everdrup (Sjælland) en 
Rundrejse i alle Landets Provinser, og han fortæller i Be
retningen herom ogsaa fra vore Egne12). Han gik i Land i 
Gaabense, og kommen til Guldborg bemærker han ved Fær- 
gegaarden en »kjøn Have«. Videre beretter han om Haven 
ved Majbølle Præstegaard, at den »er saa godt som fra nye 
anlagt 1783 og 84, at Lysthuus er bygt derudi 1788«, og der 
er ved Berridsgaard en »vidtløftig« Have »med Alleer og 
mange Træer, men har ellers intet Udmærkende hos sig« (se 
Fig. 6). Ved Taars Præstegaard er der »en meget smuk 
Have«, og Moseby Præstegaardshave ofres en udførlig Om
tale13). Om Egnen ved Vaabensted hedder det, at »Have- 
Urter, Hør, Hamp og Humle, Kartofler o. d. 1. er saare sjeldne 
at finde hos en Bonde«. Maribos Borgere, der faar et godt 
Lov paa sig for deres Haver, saa dog ingen Hør og Hamp, 
men i Omegnen saa »adskillige virksomme Bønder begge 
Sorter, dog ikkun til eget Brug«. Fra Omegnen af Assendrup 
hedder det, »at Steengærder og levende Hegn bruges ikke, 
men Tang og Jorddiger; med Pileplantning beflitter dog 
Bonden sig paa de fleste Steder og noget Humle, men Kar
tofler ikke just meget. Hør og Hamp saaes kun sjeldent«. 
Ret trøstesløst lyder Beretningerne om Byhaverne i Nysted.
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Da Forfatteren kommer til Hasselø og Bøtø, giver han sig 
til at modsige sig selv, idet han først siger, at »Havedyrk
ningen er kun maadelig«, og det næste Øjeblik siger, at »Has
seløerne udmærke sig ved deres Flid i at saae og handle med 
Rødder og Løg«. For at faa Rede paa dette, er det nød
vendigt at se, hvad der andensteds skrives om disse Forhold, 
og vi er saa heldige at have paa nærmeste Hold en fuldkom
men Redegørelse for Havebruget paa Falster, derunder de 
to inddæmmede og med Falster da forbundne Øer. Denne 
Beretning bekræfter kun Formodningen om, at det stod me
get vel til, og at Falster stadig kan have Æren af at kaldes 
Danmarks Frugthave, idet der nemlig siges11):

Paa Falster have alle Bønder en liden Have paa nogle 
Skjepper Land, hvori der haves Kaal, Løg, Kartofler, Kum
men og andre Urter, desuden Frugttræer og Bier. Mange 
have og et Blomsterquarteer.

Paa Hvededals og Vestenborgs Gods, tilhørende Kon
gen, er der ved Udskiftningen sørget for, at Havevæsenet 
fremmes; til hver Gaard er lagt en Haveplads, og Træer er 
skjænkede til Udflytterne. Kongen tilstod enhver Udflytter 
50 Frugttræer og lod dem plante, men Bonden har paa de 
fleste ikke viist tilbørlig Omsorg for disse unge Træer, de 
fleste ere udgaaede, hertil er nok Aarsagen, at mange havde 
Haver i Byerne. I Selvejerbyen Ravnsbye, som ei er ud
skiftet, er temmelig Træfrugt af Æbler, Pærer og Blommer. 
I Byen Clodskov ved Guldborg Sund gives ypperlige Sved
skeblommer, hvoraf en Deel sælges i Omegnen og mange 
tørres og sælges til Kjøbmandene, som siges igjen at sælge 
dem for Cathrineblommer, de og skal ligne i Smagen. 
Æblerne og Pærerne ere af de ringere Sorter. I Byen Krag- 
hauge ved Nykøbing haves særdeles gode Frugthaver. An
ledningen hertil skal være, at denne Byes Husmænd gik i 
Arbejde i den kongelige Slotshave i Nykjøbing, medens der 
var Slot, og ere derved bievne bekjendte med Frugttræ- 
culturen. Ved Nces, Bonnet, Skiolterup, Halskov og Hesnces 
paa Corselitze Gods gives gode Haver med fine Træfrugter, 
hvoraf udføres; samme har udbredt sig ved Lodserne, som 
have erholdt Frugten fra Lybeksfarende og holsteenske Skip
pere. Paa Hasseløe, beliggende i det søndre Gab af Guld
borg Sund, lægges meget Vind paa alle Jordfrugter. Disse 
Øeboere ere saa at sige Falsters Amagere, de drage efter 
Høsten omkring i Lolland, Falster, ja, endog til Møen og 
afsætte deres Vare. Deres Haver af 2, 3 ä 4 Skpr. Land
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med Jordfrugter, Gulerødder, Persille, Roer og Løg*) skal 
betale sig saa godt, at efter Hrf~Collins, den forrige Præst 
paa Stedet, Sigende, skal et slig Stykke Jord indbringe sin 
Ejer fra 60—100 Rd. om Aaret, efter Sommerens Beskaf
fenhed. Det er bekjendt, at man i Christian den Andens 
Tid indkaldte fra Holland en frisisk Colonie i Landet for
Havevæsenets Skyld......  Den paa Sprogøe nedsatte sig paa
Halvøen Bøttøe paa Falster, hvorfra den siden blev fordre
vet, da Frederik den Tredies Enkedronning Sophia Amalie 
lod Bøttøe udlægge til Græsning for et Meieri. Disse Hol
lændere have udbredt sig og blandet sig med de sydlige Fal
stringer, som kaldes Giedsøer, og skal fornemmelig have 
nedladt sig paa Hasseløe. Ligeledes dyrker Bøttøe, Veiger- 
løse og Rabierre nogle Haveurter til Salg, men ei af Be- 
tydenhed.

I frugtbare Aaringer perses af de Bønder, som have Træ
haver, Most_ til eget Brug, ligesom i Lolland, men Mosten 
skal ikke være god. Pastor Dalhoff i Ønslev siger om den, 
ai den bliver hverken tilsat med Gjær eller kogt, men efter 
at den i nogen Tid har giæret af sig selv, bliver den om
tappet for at klares, og bruges da om Vinteren i Stedet for 
01, eller til Sulevelling. En langt større Deel Frugt tørres 
og bruges i Husholdningen. Den vigtigste Besparelse der
ved foruden Mosten, hvoraf man i det Højeste kan perse en 
Tønde, ere Grynene. Da man til Sulevelling bruger desto 
mindre af disse, og derimod pakker Gryden fuld af Frug
ter, saavel friske som tørrede. Ogsaa bruges Æblegrød af 
den Fattige til at smøre paa Brød. Saaledes benyttes Frug
ten til at give Velsmag. Derimod lægger den falsterske 
Bonde meget lidet Vind paa Kirsebær, og endnu for lidet 
paa Kartofler.

At Frugten saaledes indgik som en ikke uvæsentlig Be
standdel ved Maaltiderne, er noget, der ellers ikke kendes 
til fra vort Land paa denne Tid. Dette er berørt tidligere i 
Aarbogen13) og det anføres ogsaa andensteds, hvor Spise
sedlen angives som11) indeholdende bl. a. om Sommeren, 
Tirsdag Middag: Graa Ærter med Fedt, Onsdag Middag: 
Pærevælling, Torsdag: Æblevælling etc., og om Vinteren i 
Slagtetiden Finker med Æbler, om Søndagen: Suppe med 
Hvidkaal og Rødder, Tirsdag Hvidkaalsvælling, Torsdag

*) Paa Hasseløe betales 1 Skp. Rødløg med 6 til 9 Mrk., en 
Tønde Gulerødder med 6 til 8 Mrk. Af Kartofler sælges 
intet, af Sennep og Peberod lidet.
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Graa Ærter (sjældnere Gule Ærter), Fredag: Opvarmet 
Kaal eller Ærter og Lørdag Øllebrød el. 1. med Æbler. De 
særegne lollandske Retter i Bondestanden er: Graa Ærter, 
som spises med Surmælk til, Suppe med tørrede Æbler, Pæ
rer eller Blommer paa......  Kartofler spises undertiden, men
Bonden siger: »Det er godt for engang, det bruges ikke for 
at spare eller drøje paa Sulet«. Dertil lavede man sig Ribs
vin11) og andet mere af Havesagerne (Æblesmør).

Om Humle hed det, at »mange af de, som ei ere udflyt
tede, have en liden med Ukrud begroet Humlehave, som 
neppe kan forsyne deres Huusholdning. Udflytterne have 
endnu ingen«11).

Ved disse Tider er der blevet foretaget forholdsvis store 
Anlæg af Haver, særlig ved Herregaarde, Præstegaarde og 
større Gaarde, ligesom ogsaa Almuen efterhaanden tog sig 
mere og mere af denne Sag. Af Præstegaardshaverne skal 
fremhæves saadanne som Moseby og Horbelev paa Fal
ster13) samt Riserup paa Lolland (se Fig. 5), og med disse 
umiddelbare Eksempler har Bønderne turdet vove selv at 
tage fat paa bar Mark. Det er nu ikke Humle saa meget 
som tidligere, men det bliver efterhaanden mere og mere 
Kartofler og Frugttræer samt Prydhaver, der ofres Opmærk
somhed. Kartoflerne indførtes til Øerne af forskellige Pæ- 
ster, f. Eks. Magister Biering i Moseby, og Landhushold
ningsselskabet uddelte Frugttræerne, til Dels som Belønnin
ger for flittigt Arbejde i Havesagens Tjeneste (se senere). 
Den Fremhjælpning af Havebruget, som udfoldedes af for
skellige Godsbesiddere, bl. a. Greve C. F. D. Reventlow til 
Pederstrup m. fl., virkede ogsaa tilskyndende. Forhold, 
hvorover man ikke var Herre, som svigtende Kornpriser, Kri
gen med England, Norges Tab, — alt sammen Forhold, der 
gjorde, at de stramme Erhvervskaar borttog en stor Del af 
Folks Lyst til hjemlige Sysler som Havedyrkning og ganske 
særlig til Fremelskning af det skønne — virkede dog i modsat 
Retning. Havde ikke Landhusjioldningsselskabet til Dels 
holdt Modet oppe hos Almuen og ved sine klingende Mønter 
her og der vist, at det lønnede sig at stræbe fremad, var 
Forholdene sikkert blevet endnu værre.
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Land husholdningsselskabets Præmieringer m. m. »Det 
kongelige danske Landhuusholdnings-Selskab« oprettedes un
der kongelig Bevaagenhed i Aaret 1769, og det havde til For- 
maal at fremme Udnyttelsen af indenlandske Materialer og 
hjemlig Arbejdskraft. Det virkede dels ved at udsende Skrif
ter om Landbrugs- og Industriforhold, dels ved at anvise eller 
fremskaffe de Materialer, som Almuen havde Brug for, og 
sidst men ikke mindst ved at præmiere Flid iblandt Borgere 
og Bønder. Denne sidste Foranstaltning var uden Tvivl 
den mest populære, idet man her kom direkte i Berøring 
med Folk og ved de klingende Mønter viste dem Paaskøn- 
nelse for deres Arbejde. Og der var selvsagt mangfoldige 
Omraader, der kunde præmieres. Man tog sig saaledes af 
Indførelse af. »Sommerstaldfodring« lige saavel som »Vild- 
gaasefangst«, »Strikkede Huers Forfærdigelse« lige saa godt 
som »Humlehavers Anlæg«, Landsbybørns Undervisning i 
Modersmaalet ikke mindre end Oprettelsen af Hørtørreovne, 
Tørring af Frugter lige saa vel som Opdyrkning af Hede
jord o. s. v. Inden for Havebrugets Omraade præmieredes 
gode Haveanlæg i Almindelighed, mens Anlæggelse af Hum
lehaver, Planteskoler o. 1. eller flittig Plantning af Læ- eller 
Frugttræer præmieredes særlig. Præmierne tildeltes enten 
Almuefolk eller Embedsmænd, og Beretningerne om disse 
er tillige Beretninger om Flid, Udholdenhed, Nøjsomhed eller 
Foretagsomhed. De opruller ofte interessante Indblik i 
Dagliglivets Kaar og Krav, og de er som Bidrag til Oplys
ning om Almuehavebruget i denne Periode af uvurderlig 
Værdi. Af Beretningerne skal i det efterfølgende gives et 
Uddrag, idet der i øvrigt henvises til Kilden14).

Blandt Selskabets første Præmieringer falder der to paa 
de falsterske Præster Biering i Moseby og Koch i Horbelev. 
Magister Biering i Moseby13) modtog sin Præmie i Aaret 
1777, og den bestod af Tildeling af »den mindre Guld- 
medaille«, som gaves ham for »Humle-Avl i Dannemark«, 
og Pastor Hans Peder Koch i Horbelev fik sin Præmie i 
Form af »første Sølvmedaille« som Belønning for »udmær
ket Fliid og Vindskibelighed i forskjellige Grene af Land
væsenet«, uden at det dog nævnes, hvilken Gren det gjaldt.
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I de efterfølgende Aar falder der rundt i Landet adskillige 
Præmier for Humleavl, Pileplantning etc.; men skønt vore 
Indbyggere nylig er rost for deres Flid i disse Henseender, 
gives ingen Præmie her. Dette maa formentlig forstaas saa- 
ledes, at man har ment, at Præmiering her har været over
flødig. Imidlertid uddeles dog i Aaret 1786 et (ikke angivet) 
Pengebeløb til Fæstebonden Hans Tønnesen i Halskov By 
i Horbelev for »Pile og andre letvoxende Træers Plantning«. 
Uden for saadanne Opmuntringspræmier tildeles der atter 
i 1787 Magister Biering i Moseby en Guldmedaille, som Be
vis paa Selskabets Erkendtlighed og til Erstatning for hans 
Udgifter i Anledning af, at han under 24de Februar i dette 
Aar tilstillede Selskabet »et lidet Skrift« udgivet som Hyl
dest til Selskabet og betitlet »Det kongelige danske Land- 
huusholdningsselskab, besynget af Christian Heinrich Bier
ring«. Som det maaske er bekendt13), var det ikke den eneste 
Hyldest, Biering gav dette Selskab, idet han nemlig Aaret 
forud havde udgivet en lignende paa Latin og betitlet: »Pane- 
gyricum societari oeconomicæ regiæ danicæ«.

I 1805 tildeltes der Gaardmand Hans Andersen i Sølle
sted By Selskabets 2den Guldmedaille eller i Stedet 50 Rdlr., 
fordi han havde plantet 1740 Favne levende Gærder af Hvid- 
tjørn og Hassel; men det er først efter Aar 1811, at Have
anlæg i Almindelighed præmieres uden for Københavns Amt, 
og den første »Præmie« (hædrende Omtale) falder da i 
1812 hos Sognepræst E. I. Paludan i Sønder-Kirkeby paa 
Falster, og der siges om ham, at han

har i 1802 anlagt en Have paa 1 Td. L.; paa Marken 
deels i Alleer og deels i Indhegninger er plantet af vilde 
Træer 353 Popler, 100 højstammede Piil, 80 Asketræer, 16 
Egetræer, endeel Ahorn og Birketræer. En Ellemose af 1 | 
Tdr. Lands Størrelse er bevoxet med Elle, Ask og Piil; vilde 
Frugttræer i Marken podes og efter 2 Aars Forløb opflyttes 
i Haven. Dette Foretagende, som blot er anmeldt for at 
give Efterretning om hvad der i Hr. Paludans Embedstid 
er udrettet, saavel til Gavn for ham selv som hans Eftermand 
i Kaldet, bliver herved nævnet med Agtelse.

I øvrigt er det paafaldende saa faa Præmier, der gives 
til Beboere paa de to Øer; thi mens der Nord for Smaa-
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landshavet falder den ene Præmie efter den anden og lige
ledes en Række Præmier for Havedyrkning og Træplant
ninger paa Møen5), er der kun yderst faa, der falder i vort 
Amt. Dem, der er, kan snart nævnes. Der er saaledes i 
1832 Sognefoged og Gaardmand Mads Andersen paa Fejø, 
som tilkendtes det 6te Sølvbæger for dette Aar. Det hedder 
om ham, at han har

viist megen Iver for Træplantnings Fremme paa bemeldte 
for Skov blottede 0. Sit Hegn har han efterhaanden be
plantet med Piil og Popler, som nu afgive fornødent Brænd
sel og Gjærdsel; ved sin Gaard anlagt en Have og deri 
plantet en Mængde Frugttræer; omkring Kirkegaardens 
vidtløftige Muur plantet højstammede Popler til stor Be- 
skjermelse for Kirken imod Stormen. Det Eksempel, han 
ved sin utrættelige Plantelyst har givet, er siden fulgt af an
dre Øens Beboere.

Næste Aar nævnes med Hæder Lyngfoged /. Sønderup i 
Eged ved Korselitse paa Falster, fordi han længe med Held 
har dyrket Sennep, Kommen, Charlotteløg og Raps. Naar 
der ikke er flere, da maa dette, som det allerede er antydet 
foran, absolut ikke opfattes som et Tegn paa, at Havedyrk
ningen i disse Egne stod lavt, — tværtimod, at man har 
syntes, det var unyttigt at opmuntre her, hvor Havedyrknin
gen stod paa et smukt og højt Stade. Flere Gange henvises 
der da ogsaa til, at saadan og saadan gør de i Lolland-Fal
sters Stift; saaledes fremhæves Beboernes Frugttørring i 
disse Egne for andre, hvem denne Gren af Havebruget ikke 
er kommen i rigtig Gænge (1848).

Det er da ogsaa naturligt, at da Joh. Phil. Hage i 1830 
skal fremsætte sine Anskuelser om Havebruget i vort Amt, 
da bliver det en ret optimistisk Skildring, i hvilken i Hoved
sagen kun Udskiftningens uheldige Forhold er et mørkt 
Punkt. Hages Beretning er udkommen i Landhusholdnings- 
Selskabets Skrifter i Serien, de saakaldte Amtsbeskrivelser 
(1830), og den skal i det følgende citeres.

Omkring 1830. Hage begynder med at meddele, at 
»I hele Landet spores, at man fra ældre Tid har opelsket 
Frugttræer med megen Flid, og ved mange Gaarde findes



128

ikke ubetydelige Frugthauger, hvorved meget spares paa 
Maltet«, og kommer saa ind paa de tidligere berørte uhel
dige Resultater af Udskiftningen fra Frugthaverne. Det væ
sentligste Indhold af Bøndernes Haver nævnes som væ
rende Kvædeblommer og Morelkirsebær samt Hvidkaal, 
Grønkaal, Gulerødder og Persille, Løg m. v. — men det maa 
erindres, at det drejer sig om en økonomisk Beskrivelse, 
hvorfor der ikke her nævnes, hvad der kan have været af 
Prydplanter. At Haverne ikke fattedes saadanne, vil 
senere ses.

Ligesom det er kendt andensteds fra5), saaledes prakti
seredes det ogsaa her, at der visse Steder fra uddeltes gratis 
Frugttræer til Bønderne. Dette gjordes saaledes fra de kgl. 
Planteskoler paa Baadesgaards Gods, hvorfra Udflytterne 
kunde faa gratis Træer; tillige uddeltes billige Træer til de 
paa ældre Ejendom bosiddende, — og Plantningen blev 
besørget af Godsets Gartner. Paa Baroniet Guldborgland 
foræredes der ogsaa Frugttræer (fra Berritsgaards Plante
skole), og der er omkr. 1830 mange gode Frugthaver. »Til 
de Gaarde, som enten ikke have tilplantede Hauger, eller som 
endnu bliver udflyttede, besørger den nuværende Besidder 
(Kammerherre Rosenørn-Lehn) Hauger anlagte og tilplan
tede paa Størrelse af c. 4 Skp. L. Ligeledes lader Ejeren
af Fuglsang og Prierskov......  alle Bønderhauger anlægge
og tilplante med Frugttræer, fra 16 til 24 Stk. Æble- og 
Pæretræer til hver Gaard«. Fra Midten af Landet lyder det, 
at Havedyrkningen er i Opkomst. »Køkkenurter og Træ
frugter er det, som dyrkes; for Blomster haves kun eet eller 
et Par smaa Bede. Haugefrøet deels avles, deels kiøbes. 
Frugttræerne poder gerne Bonden selv. Ved Haugedyrkning 
alene vides ingen her paa Egnen at ernære sig. Een Hus
mand i Østofte Sogn er en duelig Gartner, et Par befatte 
sig lidt med Gartneri«. For de sydlige Egne hedder det, at 
Havedyrkningen er maadelig, kun ved Herregaardene be
tydelig. Kammerraad Wilhjelm mener dog, at »en større 
Interesse for (Havers) Anlæg og Beplantning med Blom
ster og Træer er i de senere Aar kendelig hos Bondestanden, 
og ret gode Frugttræer findes ogsaa i de fleste Hauger«.
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Det er her som der efter Herregaardenes og Præstegaarde- 
nes Eksempel, at Haver anlægges, og der er er enkelte Steder 
gaaet frem, som det siges: »endog Tvang har været for
nøden fra Godsejerens Side......  men har da vist sig at
være et daarligt Middel til at fremme noget godt«. Det har 
sikkert enhver Tidsperiode bevist. —

Hvad særlig angaar Humle, som jo i de »laalandske Vil- 
kaar« forlangtes plantet i ret stort Antal, og som, hvis syste
matisk Plantning gennem længere Perioder havde fundet 
Sted, maatte præge Egn og By, lyder Udtalelserne fordel
agtigt. Ved Berritsgaard er en Humlehave paa omtr. 4 
Skp. L. og findes afsat paa Kort over Egnen. »Men saa- 
danne Hauger findes ikke, som i Fyen, hos Bønder og Hus
mænd, hvem en saadan Humlehauge omtrent vilde kunne
ernære...... «. Fra Midtlolland hedder det: »Køkkenurter og
Humle avler Bonden til Husbehov; Intet til Salg«.

Skal man efter ovenstaaende skønne over Stillingen 
1820—30, da maa det blive dette, at Herregaardene har 
gode Haver, Præstegaardene har udvidet deres og anlagt 
betydelige Haver, og Bønderne paa Lolland følger om end 
vrangvilligt og undertiden uforstaaende disses Eksempel. 
Det samme gælder Falster. »Naar undtages Veierløse Sogn 
og en Deel af Skjelbye Sogn, staar det sig med Dyrkningen 
af Kjøkkenurter paa Falster omtrent som paa Lolland; der
imod avles der forholdsvis mere Træfrugt end paa Lol
land......  Grønkaal er den Urt, der findes i enhver Hauge;
men hyppig findes ogsaa andre Køkkenurter, især Kartofler 
og Gulerødder; de fleste køber Løg, og Gulerødder af Be
boerne paa Hasselø«.

»Mere udbredt og af større Betydning end Urtedyrk- 
ningen er Træfrugtavlen«, og hertil bidrog især det Clas- 
senske Fideikommis. »De Tomter, der fremkom i Byerne 
ved Udflytningen, bleve overalt paa Godset anvendte til An
læg af Abildgaarde, som nu give Besidderne en god Ind
tægt, og Byerne et passende Udseende. Ogsaa ved at holde 
en Gartner, der passer Planteskolen paa Korselitsegaard, 
hvorfra Bønder og Husmænd forsynes med gode Frugttræer,

9
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virker Bestyrelsen meget til Frugtavlens Fremgang paa hele 
Landet«.

Foruden det Classenske Fideikonimis virkede ogsaa det 
Lolland-Falster ske Industriselskab til Fremme af Haverne. 
Dets officielle Navn var »Selskabet til Oplysningens og In
dustriens Fremme i Lolland-Falster Stift«, og det udsatte 
Præmier for følgende: 1. Flid i Agerbruget, 2. Humle- 
haugers Anlæg, 3. Hør og Hamps Dyrkning, 4. Frugttræer, 
5. Arbejdsomme Fattige, 6. Vinteraftenernes Anvendelse, 
7: Lang og tro Tjeneste, 8. Reeb eller Tøjr af Humleranker 
eller Huder 17). Af disse Punkter interesserer os naturligvis 
først og fremmest 2, 3 og 4, og iblandt dem, som har faaet 
Præmie paa disse Ting, nævnes (efter Justitsraad Friis) 
»Peder Pedersen i Nørre Vedby, som i Aaret 1823 beviste 
at have plantet i sin Hauge 283 Frugttræer, der bare god 
Frugt, foruden en Del andre nyttige Træer og derfor fik 
20 Rbd.; Muurmester Levring ved Korselidse, der af ufrugt
bar Mosejord har dannet en Hauge, hvor han har opelsket 
101 gode Frugttræer og 200 Ribs- og Stikkelsbærbuske, 
hvorfor han fik 13 Rbd. Parcellist Poul Nielsen i Lomme
lev......  der har plantet og opelsket 400 Blommetræer, 60
Kirsebærtræer, 14 Asketræer og 500 Popler, hvorfor han i 
Aaret 1827 fik 5 Rbd.; Gaardejer Jens Larsen i Bregninge, 
der havde plantet og opelsket 300 Frugttræer, fik et Sølv
bæger af Værdi 20 Rbd.; Gaardmand Peder Andersen, Ege
bjerg, der havde anlagt 2 Haver og opelsket 90 Frugttræer, 
ligeledes et Sølvbæger, til 12 Rbd. og 3 Mark«.

Ogsaa Humlehaverne, der forsømtes paa Falster, tog In
dustriselskabet sig af i de faa Aar, det virkede. »Saaledes 
har Skolelærer Jacobsen i Gunsløv anlagt ved sin Skole en 
Humlehauge af 1 Skp. L. og blev tilkjendt 8 Rbd.; Hus
mand Hans Nielsen i Vedby, der paa |  Skp. L. har avlet 
2 Lpd. tørret Humle i 1827; Huusmand Hans Meire i Eskild- 
strup avlede i Aaret 1826 paa |  Skp. L. 3 Lpd. Humle«.

Ved denne Tid nedsætter en Gartner sig i Stubbekøbing, 
og »en anden Haugemand har nedsat sig i Skelby, hvor han 
finder nogen Beskæftigelse med at anlægge Haugerne bedre 
for Bønderne, beskære Træerne o. s. v.«. Det nævnes, at
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Stænderdeputeret Sidenius paa Prindsholm har anlagt en 
Have paa 7 Td. L. med Planteskole og »dyrker hidtil 
ukendte Sorter«, ligesom Pastor Smidths Have i Moseby 
fremhæves sammen med Grav Råbens ved Aalholm, begge 
med »en stor Samling af sjeldne og fremmede indenlandske 
Væxter«.

Nogen fotografisk Gengivelse af Datidens Almuehave ha
ves af gode Grunde ikke, og skal man tro Pastor Smidths 
Billede af Husmandshaven, da har den været saare sølle. 
Han skildrer i 1823 Husmandshaven i Verset18):

I lille Have eenligt Træ
Hans hele Jord kan overskygge......
Her grønnes end en Stikkelstjørn,
Hvis Frugter selv han aldrig smagde......

hvortil kommer Billedet af Uorden og Sammenblanding af 
Nytte og Prydurter:

imellem Kaalen staaer Narcissen, 
og hvide Lilie derved.
Dulgt under Buxbomtræet vissen......

Vi har dog efter alt det foran anførte næppe Typen paa 
en Husmandshave for os i dette Vers, snarere en fattig Have 
— men altsaa dog en Have. Noget bedre, rigere og skøn
nere har de i hvert Fald i Reglen været ved Proprietær- og 
Præstegaardene. Vi er saa heldige at have et betydeligt 
Bidrag til deres Historie og Udseende paa denne Tid19). Det 
hedder her, at

»Haverne ved Præste- og Proprietærgaarde paa Lolland- 
Falster var for de flestes Vedkommende [endnu] til hen- 
imod 1830 Haver i regelrette Kvarterer, indfattede med Ribs, 
Solbær og Stikkelsbær samt med snorlige Gange; men efter- 
haanden begyndte den engelske Stil at vinde Indgang. Blandt 
disse maa fremhæves Horbelev Præstegaardshave. Den var 
baade smukt anlagt og vel beplantet. Her fandtes ogsaa en 
større Frugthave med de dengang kendte Frugtsorter, som 
indtil den Dag i Dag ere nogle af de Bedste. Der var nogle 
gode Flaskeæbler, Graasten, Pigeon, Guldreinette og Cal
ville blanche. Ikke at tale om dejlige Bergamotter og Dia
mantpærer ... Baade Lysthaven og Lunden ere af Interesse.

Karleby Præstegaardshave; den blev ogsaa smukt be- 
9*
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plantet 1830. Der var endogsaa en botanisk Afdeling, an
lagt 1845.

Riserup Præstegaardshave var ogsaa fortrinlig. Her var 
mange smukke Træer med en særlig smuk Skovbund, der
iblandt Martagonliljer, Paaske- og Pinseliljer, Eranthis, 
Anemone hispanica, Galanthus (Vintergæk). Det hele var 
saa smukt ordnet og vedligeholdt. Nu er Præstegaarden 
flyttet og Haven ødelagt.

Haven ved Idestrup Præstegaard bør ligesaa nævnes. 
Her er et stort Tulipantræ plantet 1830; Platan, smukke 
Pyrus m. m. Her er ligeledes virket for at faa en smuk 
Skovbund frem, hvori der baade er Kejserkroner, Crocus og 
meget andet.

Præstegaardshaverne indtog gennemgaaende en smuk
kere Plads end Proprietærhaverne. En Proprietærhave, der 
dog særligt var god, var Nybøllegaards Have i Nærheden af 
Rødby. Den ejedes i sin Tid af Justitsraad Frederiksen, som 
havde anlagt den c. 1840. Den var i engelsk Stil og velholdt 
og tilplantet med mange sjeldne Træer.

Foruden de allerede nævnte Haver findes der en stor 
Mængde baade af Præste- og Proprietærhaver, der er i for
trinlig Orden. At nævne alle de Nævneværdige vil føre for 
vidt; thi vel ingensteds i Danmark stod Havebruget saa højt 
paa Landet mellem 1830—50 som netop paa Lolland-Fal
ster«.

Omkring 1850. Efterhaanden som Landbruget stabili
serede sig under de nye Kaar, som afløste Fællesskabets, 
Hoveriets23) og Stavnsbaandets Vilkaar, og efterhaanden 
som Landbrugsprodukterne fra 1830 kom i gode Priser, for
øgedes Interessen for Havebruget paa Landet, og dertil hjalp 
det, at Godserne uddelte Frugttræer og hjalp med Plant
ningen af samme20) :

Det Classenske Fideikommis (Corselitze) var særlig virk
som for Plantningssagen, hvilket der endnu i Slutningen af 
det 19. Aarhundrede var tydelige Spor af paa Østfalster, 
idet der her var Rester af temmelig store Frugthaver med 
gode Sorter som Graastener, Flaskeæble, Aim. rød Pigeon 
og store Madæbler, der var uddelt fra Fideikommisset. 
Nævnes maa ogsaa, at Moseby Præstegaardshave spillede 
en betydelig Rolle paa Frugtavlens Omraade i en temmelig 
lang Periode. Pederstrup Gods blev for Vestlolland, hvad 
Corselitze var for Østfalster; thi der blev der af Bondefri- 
gøreren Chr. D. F. Reventlow og hans Efterfølgere gjort et
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stort Arbejde for Frugtplantningssagen. Endnu findes der 
5 a 600 Frugttræer i Pederstrups Markskel, i tidlige og sil
dige Sorter, særlig plantet af Hensyn til Arbejderne i Mar
ken.

Der var omkring 1850 stor Forskel paa Frugtavlen paa 
Øst- og Vestfalster; paa sidstnævnte Egn begyndte man se
nere paa Plantning i det større, men indtil Aarhundredskiftet 
var Udviklingen jævnt fremadskridende, medens man paa 
Østfalster blev ved det i første Halvdel af det 19. Aarhun- 
drede plantede og senere levede paa Ruinerne. Denne Egn 
staar endnu langt tilbage i Forhold til hine Tiders Frugtavl.

Paa Sydspidsen af Falster har der ligesom paa Vestfal
ster ikke været megen Frugtavl; dog har en Sort som Pære- 
gaardsæblet været stærkt udbredt, ligesom der har været 
en Del af de forannævnte gamle Sorter. Senere, omkring 
1870, vistes der af enkelte Haveejere Interesse for Indførsel 
af fremmede Sorter, f. Eks. Gul Cox Orange... I denne 
Periode er Guldborgæblet, der nu er en almindelig Handels
sort, formentlig indført fra Udlandet, uden at dette dog kan 
bevises...

Paa Lolland var der uden for de store Herregaarde, naar 
undtages Egnen ved Pederstrup, kun ringe Frugtavl; dog 
har der paa Østlolland, vel nærmest langs med Guldborg- 
sund, været en Del Interesse for Frugttræer. En By som 
Flintinge bærer Vidnesbyrd herom. Flere nyere Æblesorter 
er draget frem for Offentligheden ved Gartner R. F. Ander
sen, Flintinge.

Foruden ved Markskellene ved Pederstrup Herregaard 
ved Nakskov er der langs Vejen til Herregaarden Rodsnæs 
ved Sakskøbing og langs Landevejen forbi Corselitze paa 
Falster plantet Æble- og Pæretræer, som nu er gamle, men 
af ret værdiløse Sorter.

Kirsebær har været spredt, mest i Herregaards- og 
Præstegaardshaver samt i enkelte Bønderhaver. Der har fra 
gammel Tid været en Kirsebæregn paa Østfalster, nemlig i 
Horbelev Sogn, hvor der findes mange store Træer af gule 
og sorte Sødkirsebær. Der har mest været anvendt Frø
planter eller Rodskudstræer, som synes at have lang Leve
tid, 75—80 Aar, og opnaar en mægtig Udvikling. Et af de 
allerstørste og ældste Kirsebærtræer findes paa Egelevgaard 
ved Nørre Alslev.

Blommerne har næsten udelukkende været lokale Sorter 
af ret ringe Værdi, som f. Eks. den store, tørre, ovale Sort
blomme, Rødblomme og Gulblomme (Gul Havreblomme). 
De to sidste er velsmagende, og den gule, der er meget ud-
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bredt paa hele Lolland og Falster, er særlig godt kendt paa 
Københavns Torv. Endvidere træffes den store victorialig- 
nende, rødprikkede Spilingblomme, den lille, runde (sær
lig velsmagende), sorte saakaldte Vinterblomme, og den kun 
paa Vestlolland almindelig udbredte Krægeblomme, der dog 
er ret værdiløs. Sluttelig skal nævnes den almindelige

Fig. 7. Gaardejer Andreas Christiansen i Tirsted.

Svedske, som Lolland og Falster har været meget kendt for, 
og hvoraf der endnu for ca. 20 Aar siden blev sendt mange 
Vognladninger til det nordlige Jylland.

Alle de her nævnte Blommesorter formeredes ved Rod
skud og blev som stammede Træer anvendt til Læ omkring 
Haverne, og ind imellem dem blev der saa flettet et smukt 
Risgærde af Poppelris...

Det er ikke uden Grund, at denne Oversigt nærmest
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drejer sig om Frugtavl; thi det var netop Frugtavlen, denne 
særlige Gren af Havebruget, som man paa disse Tider og 
senere hen lagde den største Vægt paa, og som man dels 
ved Uddeling af Træer, dels ved Tiltrækning af mere værdi
fulde og egnede Sorter søgte at fremme af al Magt. I Arbej
det for Udbredelse af Frugttræer kunde ogsaa Almuen del
tage, og i 1864 præmierede Landhushold.-Selsk. netop for 
saadant Arbejde Gaardmand Anders Christiansen i Vester 
Tirsted paa Lolland (Fig. 7), som havde udvist overordent
lig gavnlig Flid med Hensyn til Havevæsenet14) :

Saaledes indfredede han i 1856 et Stykke Jord paa 1 
Td. L. tæt ved Gaarden og plantede et Læbælte mod Nord 
og Vest af Birk og Bøg, som allerede efter et Par Aars For
løb var tilstrækkeligt til at yde Beskyttelse for 60 Stkr. for
ædlede Frugttræer, som han havde forskrevet fra København 
og Hamborg og udplantede i Foraaret 1859 tilligemed en
deel Frugtbuske, og da Jorden var i den tilbørlige Tilstand 
og Plantningen saavelsom det senere Tilsyn er udført med 
Omhu og Sagkundskab, har han allerede høstet ikke ringe 
Udbytte af disse Træer. — Samtidig hermed har han an
lagt en Planteskole paa c. 1000 Stkr. forskjellige Frugttræe- 
sorter, nærmest i den Hensigt at kunne meddele Omegnens 
Beboere deraf, og det er ham en Glæde, naar han til Folk, 
som have Interesse derfor, kan faae Lejlighed til ei alene 
aldeles gratis at overlade saadanne Planter, men ogsaa med 
egen Haand foretage Plantningen og ellers med Raad og 
Daad fremme Frugttræculturen...

/ Mands Minde. Mens der ikke foreligger nogen ud
tømmende Beretning om Haverne og Havebruget i Almin
delighed i Mands Minde, staar vi dog ikke uden Viden om 
disse Forhold, og for et enkelt Omraade har vi en endog 
meget udtømmende Beretning. Denne er givet os i en af 
Serien Danmarks Folkeminders første Bøger, nemlig Fr. L. 
Grundtvigs: »Livet i Klokkergaarden«. Ikke blot giver den 
os et levende Indtryk af, hvorledes Haven ved denne Tids 
falsterske Bondegaard ser ud; men den giver os ogsaa Ind
tryk af, hvad der groede i den, og hvad dette brugtes til. 
Den er et saare værdifuldt Kapitel af det Folkemindebillede, 
som Haven danner, og som saadan skal der her citeres Brud
stykker deraf.
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Der fortælles, at der langs den vestre Ende af Haven var 
et »Humlestykke«, og vi forstaar deraf, at Humlen ikke egent
lig hørte med til Haven, men var en Slags Overgang til 
Marken, en Mellemting mellem Mark- og Havekultur. Til 
Brug i Humlehaven hørte en »Humlehakke«. Størstedelen af 
Haven laa i øvrigt Syd for Stuehuset, og den var omgivet 
af en Vold. Paa denne var der et Gærde, dels af Tjørneris 
og dels af Pileris. I Gærdet stod et Par Æbletræer, et Pære
træ, som ikke var »impet« (podet), og en Benved. Sidst
nævntes Ved brugtes til Skeer, særlig Gildeskeer, og den 
smukke røde Frugter kaldtes »Lusbær«. Men Haven var 
især Moderens Glæde.

Mange Træer og Buske havde hun selv »ophædet« (op- 
elsket), og alt, hvad hun plantede, syntes at »æres« (trives) 
godt. Gangene i Haven blev »skuflede«, saa snart der viste 
sig Græs eller »Ukrudt«. Bedene blev med stor Omhu »lu
gede«.

Hvor der skulde være Blomster eller Køkkenurter, blev 
der gravet om Foraaret. Med nogle Aars Mellemrum blev 
Jorden »kuldkastet« (kulegravet).

Haandtaget paa de gamle Spader var kun en Tværpind, 
der kaldtes »Krykke«. Bladet kaldtes »Spadesløv« og Hyl
steret til Skaftet »Hals«...

Efter at der var gravet, blev der revet, og saa blev Bedent 
»trippede af« saa »snorret« som muligt.

Et Bed til Blomster kaldtes vistnok i Reglen »Bed«  ̂ men 
et Bed til Køkkenurter kaldtes »Urteland«. Navnet »Blomst« 
brugtes kun om selve Blomsten. Planten hed altid »Urt«. 
1 Stedet for Blomsterkost sagde man »Urtekost«. Man vilde 
ikke sige: »Sikke pæne Blomster«, men »Sekke pænne Ur
ter, di har!«

Ved Siden af Gangene var der Hække af smaa Buske. 
Midtergangen fra Nord til Syd var kantet med »Lavendler«. 
Under Frugttræerne var der Græs...

Ved Klokkergaarden var der adskillige, særligt Æble
træer; men flere var der paa den gamle »Gaardsplads« i 
Bjørup. Her deltes Frugten mellem Rasmus Klokker og 
Stine Kæmpens.

Et Æbletræ kaldtes »Avl« eller »Evletræ«. Af Æblerne 
i Klokkergaardens Have skal nævnes: »Gravelsten«, »Gra- 
velstens-Horeunge«, »Båstreppe«, »Junkeræble«, »Honning
æble«, »Jernæble« og »bedskesødt Æble«.
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*Qravelstens-Horeungen« var kønnere at se til end »•Gra
velstenen«; men den var sej i »Skrættingen« (Skrællen). 
»Båstreppen« var et mindre, gulagtigt »Gemmeæble«. »Jun
keræblet« var et stort, »hvidt«, hist og her lidt »rødmusket« 
Gemmeæble. Det var ualmindelig tyndt i Skrættingen. — 
»Honningæblet« var et stort, »hvidt« Æble, i Reglen lidt 
»rødmusket« paa den ene Side. Det var udmærket for dem, 
der holdt af søde Æbler. — »Jernæblet« var et mindre, helt 
rødt Æble. Naar det plukkedes, var det meget haardt, men 
blev godt ud paa Vinteren og kunde gemmes meget længe. 
»Bedskesødt Æble« var ikke til at spise; men det var godt 
til at blande i Most. I Form og Farve lignede det et Flaske
æble. Naar det var »modt«, og man rystede det, kunde man 
høre Kernerne rasle. — Paa Gaardspladsen i Bjørup fand
tes det saakaldte »Brøndæble«. Det var et stort, hvidt Æble 
med mange brune Pletter. Det var rigtig godt, baade sødt 
og saftigt.

Bjørup var særlig bekendt for sine Pærer; men i Klok- 
kergaardens Have var der kun to Pæretræer. Det ene bar 
»Sukkerpærer«, det andet »Trykkepærer«. Sukkerpæren var 
en mindre Sommerpære, grøn, i Regelen rød paa den ene 
Side. Trykkepæren var en stor, gul Pære. Den var smuk 
nok at se til, men den »snerpede« Munden sammen. Den 
brugtes i Most. Paa Gaardspladsen i Bjørup fandtes »Pom
pære«. Det var en god, stor, gul Pære.

Af Blommer var der i Klokkergaardens Have »Spillin- 
ger«, »gule Blommer«, »Sommerblommer«, »Kødblommer«, 
»Svedskeblommer« og »Vinterblommer«. »Spillingen« var 
en stor, langagtig Blomme, gul med store, rødagtige Pletter. 
Træet kaldtes »Spillingtræ«. Den »gule Blomme« var lille, 
rund og sød. »Sommerblommen« var grøn, lidt rødmusset 
hist og her. Den var rund som den gule Blomme, men større. 
»Kødblommen« var ogsaa rund, men mørkeblaa. Den flæk
kede ualmindelig let. Den var syrlig og ansaas for at være 
sund. Svedsken er noksom bekendt. Den blev tørret til Vin
terbrug. Træet kaldtes »Svedsketræ«. »Vinterblommen« 
var en sildig moden Blomme, ikke meget større end Slaaen. 
Den tørredes som Svedsken. I Vinterblommetræerne saas 
ofte de saakaldte »Troldkoste«. .Af Kirsebærtræer var der 
kun et Par Stykker. Det ene bar røde, det andet sorte Kirse
bær. De sidste var smaa og kaldtes »Syltekirsebær«; men 
i Klokkergaarden syltedes de ikke.

Af Frugtbuske var der »Stikkelstræ«, hvis Frugt i Reg
len kaldtes »Stikkels«, »Ribstræ«, »Solbærtræ« og »Hind- 
bærtræ«. Brombær og Jordbær dyrkedes ikke...
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Af Hasselbuske var der nogle enkelte. Derimod var der 
ingen Valnøddetræer.

Af Køkkenurter var der en Mængde. Der var nogle faa 
Kartofler; de fleste havde man paa Marken. Ellers var der: 
Spinat, stor og lille Kørvel, Petersilie, Sukkerærter, Snitte
bønner, »valske Bønner«, »Pudeløg«, hvis »Snøde« eller Top 
spistes, »Purreløg«, »Skælotter«, Rødløg, Hvidkaal, Grøn
kaal, »Krusekaal«, den bedste Grønkaal med fine, krusede 
Blade, Gulerødder, Peberrod, Silleri, »Pindnakker«, Rød
beder, Agurker, Sennep, Kommen, Merian og Timian, der 
brugtes til Pølser, og Malurt, der sattes paa Brændevin.

Dels til Pryd og dels for Sundhedens Skyld havde man 
flere Hyldebuske, hvis Blomster brugtes til Hyldete. Hylde
blomsterne tørredes i Solen. Paa samme Maade tørredes 
Kamilleblomster, der ogsaa fandtes i Haven og brugtes til 
Kamillete. Den hvide Lilje var en dejlig Prydplante, og dens 
Blade tørredes til Lægebrug. Megen Pris satte Moderen paa 
et »Salvietræ«. Dets Blade blev tørrede, og man brugte dem, 
naar man skyllede Munden. Det var godt for Tænderne og 
hindrede Skørbug. Af Rølliker var der altid flere. De brug
tes ogsaa som Lægeurter.

Af Buske, der var til Pryd, fandtes adskillige. Særlig var 
der mange »Rosentræer«. Ellers var der Sirener, der kaldtes 
»tysk Hyld«, og »Skærsminer« (Jasminer). I et af Bedene 
stod et »Pebertræ« med røde Blomster. Saa var der to »Buks
bomtræer«, med hvis Blade der pyntedes. Saa var der et 
»Hjortetakketræ«. Det var højstammet og havde kønne, 
lakkede Blade, men ingen Blomster.

»Sevenbom« blev meget omtalt, men fandtes sjældent, 
da den sagdes at være brugt til Fosterfordrivelse. Herom 
havdes Rimet:

Sevenbom
gør mangen en Pige horefrom.

Enkelte Steder saa man smukke Kastanietræer.
I Klokkergaardens Have var der Blomster fra det tidlige 

Foraar til det sildige Efteraar.
Den første Blomst var jo »Sommergækken«. Det hed 

sig, at den sprang ud en bestemt Dag, men hvilken erindres 
ikke. Siden kom Paaskeliljen, »Fiål«, »Kragelæg«, »Tule- 
pande«, »Tusindpiger« og Stif moderblomst. Den sidste 
havde Børnene travlt med at se paa. Her sad Stifmoderen 
og bredte sig paa to Stole; hendes egne Børn havde hver sin, 
men Stifbørnene maatte nøjes med en. Videre var der Lilje
konval, Pinselilje, Brandlilje, Kejserkrone, Reseda, Nellike, 
Fløjelsnellike, hvis Blomsterblade var som Fløjel, Jomfruen
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i det Grønne, blaa og hvide »Klokkeurter«, Valmue, Grine- 
til-Middags, en hvid Blomst, der kun var aaben midt paa 
Dagen, »Hovmod« med mange smaa, vellugtende røde Blom
ster, »Ræverumpe« med røde Blomster, der ligner en Hale, 
»Gabflab« eller »Gabmule«, hvis Blomst er forskelligt far
vet og har faaet Navn af, at den ligesom aabner Flaben, naar 
man trykker den paa Siderne, »Danmark« med hvide, vel
lugtende Blomster, »Stavrekøller«, der i Formen minder om 
de Køller, hvormed man nedrammer Gærdestave, »Knapurt«, 
en gul Blomst af. Form som en Knap, »Fingerbøl«, med røde, 
hvidplettede Blomster, »Dronningsko«, baade blaa og hvide, 
i hvis Taa der paa lange Stilke sidder nogle smaa søde Knop
per, som Børnene spiste, »Bonderose«, Pæon, »Solsikke«, 
»Evighedsblomst«, som var bleggrøn, og Asters.

For de stærkt vellugtende Blades Skyld var der »Balsam
træer«, Ambra og Sisenbrand. Endelig var der »Stribegræs« 
med hvidstribede Blade.

Foruden alle disse, der dyrkedes, stod der under Frugt
træerne og ved Gærderne en Mængde vilde Planter, af hvilke 
nogle frededes. For Blomsternes Skyld frededes »Skov- 
kragelæg« (Kodriver) og Sankt Hans Urt. »Bugsmitte« var 
en lille Plante, hvis Blade lignede et Stykke Skind paa Knoen, 
der kaldtes saaledes. Under Frugttræerne stod der en 
Mængde »Bugsmitter«, som frededes, fordi de var en Læk
kerbidsken for Soen. »Bynke«, der blev en halvanden Alen 
høj, brugtes til Viske. Særligt brugtes den i Bagerovnen.

Af Planter, der ikke frededes, men var til Morskab for 
Børnene, kan nævnes »Troldurt« (Løvetand), »Sulting«, 
»Tordenskræppe«, »Burre« og »Skærkkyer« (Skarntyde).

Af Troldurtens Stilke lavedes Ringe og Fløjter. Naar 
Planten var afblomstret og stod med sin Kugle af Fnug, der 
kaldtes »Dun«, saa blæste Børnene om Kap. Den, der var 
dygtigst til at blæse, blev belønnet med Knapper.

Drengene sloges med Sultingens lange Blomsterstilke. 
Den, hvis Stilk holdt sig længst, fik i Reglen en Knap. Bla
dene af den. store Vejbred kaldtes »Hvedebrødsblade«, fordi 
de lignede Hvedebrød, som »Hvedebrødskonerne« solgte. 
Blomsteraksene kaldtes »Kæmper«.

Af de almindelige »Skræpper« var der mange, men »Tor
denskræpper« stod der kun Øst for Gaarden. Bladene var 
meget store. »Strünken« var tyk og kødfuld og brugtes til 
Ladning i »Kartoffelbøssen«.

Med Burrerne sloges man...
Saaledes omfatter den omhyggelige Beskrivelse saavel 

Nytte- som Ukrudtsplanter, og man erfarer, hvorledes man
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brugte dem i Fryd og Gammen eller i Mad. Andensteds for
tælles det, at man om Efteraaret hængte Æble- og Pære
stykker paa Pindene inden i »Pindtræet«, — thi her som 
ofte ellers i Landet brugtes sjældent Frugterne friske.

Hvad der omtales af Frugter i Klokkergaarden og paa 
Gaardspladsen, er naturligvis kun en Del af, hvad der er 
dyrket af Sorter i
disse Egne. Lands
delene er rige paa 
gode og landskendte 
Frugtsorter, der dels 
er stedlige Sorter, 
dels indført ude fra.
En hel Del af de 
stedlige skyldes til
fældig Opstaaen de
res Eksistens, andre 
mere bevidst tiltruk
ket, og andre skyl
des i Særdeleshed 
Pastor Wøldike i 
Gedesby (1849—
59). Denne Præst

Fig. 8. Pastor Wøldike, Gedesby.
var ivrig Havemand;
i Særdeleshed lagde han sig efter Opelskningen af nye Frugt
sorter, som kunde være gavnlige i lokale Egne21).

Stedlige Frugtsorter. Af Havens Planter er der ingen, 
der saavel i indre som i ydre Virkning (bortset fra Læ
træer) er af saa afgørende Betydning som Frugttræerne. 
Der er heller ingen andre Planter, som bærer en saadan 
Rigdom af Frugter som disse; der er ingen, til hvis Høst 
man ser hen, som til Høsten af Pærer, Æbler, Kirsebær eller 
Blommer, og ofte kan et enkelt Træ i den Grad præge en 
Have, at det hele kommer til at dreje sig om dette, under 
hvis Krone Maden spises, i hvis Grene Fuglene bygger deres 
Rede, til hvis Blomstring man længes og efter hvis Frugter 
man spejder. Æblet er Frugten over alle, og om Æblefrug-
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terne fra denne Egn skal der da fortælles et og andet hi
storisk Træk.

Bodil Neergaard er et af de bedste Æbler, der gives. 
Modertræet er om ved 1850 fundet i et Markhegn paa Flin- 
tinge Mark, hvor Vind og Kreaturer gjorde deres Bedste 
for at ødelægge Træet. Et opvoksende Skud plantedes ind 
i Gartner Andersens Have i Flintinge, hvor det staar den 
Dag i Dag med en ualmindelig stor, smuk og rundhvælvet 
Krone. Æblet opkaldtes efter Fruen paa Fuglsang, og det 
har gaaet sin Sejrsgang Landet over.

Brøndæblet, som foran er omtalt som voksende i Bjørup, 
er ikke en falstersk, men en sydsjællandsk Sort, men det er 
udbredt paa begge Sider af Smaalandshavet.

Degneæblet, et smukt og overmaade rigtbærende Som
meræble, er hjemmehørende i Gedesby, hvor Pastor Wøldike 
fandt det. Det hed oprindelig Gedesby Degneæble. Det 
hørte til hans Yndlingssorter og udbredtes meget af ham, 
hvor han virkede som Præst. Der er saaledes flere Træer 
af Sorten ved den tidligere Kapellanbolig i Gedesby samt i 
Nibe-Egnen.

Fejøæblet stammer fra en Gaardmandshave paa Fejø og 
er meget rigtbærende.

Flintingeæblet er ligesom Bodil Neergaard funden paa 
Flintinge Mark, hvor det voksede ved et Vandløb. Det er af 
Gartner R. F. Andersen der indplantet i hans Have, og det 
fik 1889 Det kgl. Haveselskabs Certifikat af II. Klasse.

Fru Heineths Æble tilskrives en tidligere Præstekone i 
Moseby. Hun lagde om ved 1850 nogle Kerner, der bl. a. 
gav dette Modertræ, som vokser i Moseby Præstegaards- 
have. Sorten fremdroges i 1879 af daværende Pastor Glahn, 
som fandt Æblet særdeles værdifuldt, og det har faaet Navn 
efter sin Tiltrækkerinde, og den betegnedes af Pastor Wøl
dike som »mærkelig delikat«.

Guldborgæble er sikkert den af de yngre Æblesorter, 
der har faaet det største Navn. Sorten er kommen frem i 
Guldborg Have paa Lolland 1887, og skønt Modersorten 
ikke kendes, menes den at være Barn af den anden lokale 
Sort, Maglemeræblet, som findes i talrige Haver der omkring 
samt i Guldborg Have. Som Fader tænker man sig Mulig
heden af at have et nærstaaende Graastensæbletræ. Fra 
Guldborg Have er Træet udbredt over Landet og dyrkes 
nu meget.

Gurrebyæble stammer fra Gaardejer Hans Rasmussens 
Have i Gurreby paa Lolland, og Æblet er fremdraget af da
værende Gartner J. K. Jørgensen paa Orebygaard.
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Hersleblund Æble stammer fra Hersleblund gamle Skov
riderhave ved Horbelev, hvor det kaldes tysk Flaskeæble. 
Modertræet er meget gammelt.

Grænge Kalvil har hjemme i Grænge, men gaar i Byen 
under Navn af Rød Vinter Kalvil. Det er gammelt paa Stedet.

Stribet Blod-Kalvil er fundet af Wøldike 1854 som et 
allerede da stort Træ i Gunslev eller Gedesby.

Systofte Kalvil stammer fra et ældre Træ i Systofte og 
antages at være fremkommet af en Kerne.

Stribet Kantceble angives af Wøldike at stamme fra 
Skelby paa Falster, men der vides i øvrigt ikke synderligt 
om det.

Killerup Æble er tiltrukket af Sognefoged R. Rasmus
sen i Killerup ved Sakskøbing.

Maglemer Æble eller, som det ogsaa hedder, Maglemer 
Stribling er ogsaa en Sort, som har fundet Vej til de fleste 
danske Frugthaver. Der næres nogen Tvivl om, hvorvidt det 
virkelig er en Sort, der har Hjemsted der paa Lolland, som 
Navnet antyder. Er den ikke det, menes Sorten i hvert Fald 
for langt over 100 Aar siden at være kommen til Knuthen- 
borg Have, og herfra er den bleven udbredt under Navnet 
Alfred Hages Æble. Der findes gamle Træer af Sorten 
rundt om paa Lolland og for øvrigt i det øvrige Land ogsaa. 
Sorten regnes for at være en fin, smuk og god Frugt.

Mortens Æble har hjemme paa Fejø, hvor man overalt 
træffer store gamle Træer af Sorten. Ogsaa paa Naboøerne 
Femø og Askø er den stærkt udbredt; men uden for disse 
Øer træffes den næppe. Den er saaledes en udpræget lokal 
Sort.

Muskatæble træffes som ældgamle og, store Træer i de 
fleste Haver omkring Guldborg paa Lolland, hvor det dog 
ofte gaar under Navnet Jernæble. Det er rimeligvis hjemme
hørende i det nordøstlige Lolland.

Nørre Alslev Æble er kommet frem hos Frugtavler Wal
ther i Nørre Alslev paa Falster, rimeligvis henimod Slut
ningen af forrige Aarhundrede.

Nørregaardsæble er kommet frem ved Herregaarden 
Nørregaard (under Hardenberg) og er saaledes en lollandsk 
Sort.

Sen stribet Pigeon er en af de ikke faa Frugtsorter, som 
Tilfældet har ladet vokse frem i Nærheden af Flintinge, — 
denne i en Vejgrøft, hvor den blev funden i 80’erne.

Wøldikes Pigeon er funden af Pastor Wøldike, da han 
som ung Kapellan boede i Skelby. Modertræet stod i Ka
ren Allings Have, og Wøldike blev snart klar over, at det
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var en Sort af mere end almindelig Værdi. Han kaldte den 
først Oktober Pigeon, men en senere Tid har hædret Op
dageren ved at opkalde Sorten efter ham. Sorten er nu ikke 
saa lidt udbredt her i Landet, særlig paa de sydligere Øer.

Pæregaardsæble har sit Hjem paa Sydfalster og har 
faaet sit Navn efter Bondegaarden »Pæregaard« i Vægger- 
løse Sogn. Der findes Eksemplarer af Sorten i næsten alle 
Haver paa Sydfalster, hvor de staar som store og gamle 
Træer, og .Frugten er meget yndet i disse Egne.

Radbjergæble stammer ligeledes fra Væggerløse; men 
det er et ret ungt Træ.

Rødbyæble stammer fra Rødby, hvor Modertræet staar 
som et knapt hundredaarigt Træ.

Skippernixer, hvis mærkelige Navns Oprindelse endnu 
ikke er tydet, er en lollandsk Sort. Det kaldtes af Wøldike 
for Tragtæble (som Synonym til Hovednavnet). Sorten er 
temmelig almindelig i Maribo-Egnen.

Slibestensæble er ligesom Mortens Æble en lokal Sort 
fra Fejø, hvor den er meget almindelig og hvorfra Frugten 
udføres i Mængder, da den er meget efterspurgt af køben
havnske Konditorer. Den er i øvrigt næppe plantet ret mange 
Steder uden for sin Hjemø, og Navnet har den faaet, fordi 
Modertræet har staaet ved en• Slibesten!

Slotæble stammer fra den lille 0  i Nakskov Fjord, men 
Modertræet er næppe over 35 Aar.

Soesmarkeæble har Modertræet staaende i et Markhegn 
ikke langt fra Vejen mellem Soesmarke og Majbølle. Det 
formeres og udbredes af Planteskoleejer Otto Nielsen, Guld- 
borghave.

Fejø Sommeræble hører til Fejøs bedste Lokalsorter og 
træffes derfor ogsaa i de fleste ældre Haver paa Øen, men 
ikke uden for denne.

Sæddingegaards Æble er en lokal Sort, hvis Navns Op
rindelse er let gennemskuelig, men hvis øvrige Oprindelse 
der ellers intet vides om.

Sæddingeæble har derimod Modertræet staaende i en 
Have i Sæddinge, saa om denne Sorts Oprindelse hersker in
gen Tvivl. Paa Stedet kaldes Frugten for »det grønne 
Æble«, hvilket ved dens Udbredelse er ændret til oven- 
staaende.

Tingstedæble har hjemme i Tingsted paa Falster.
Walthers Æble er tiltrukket af Frugtavler Walther, Nr. 

Alslev.
Ullerslevæble er en lokal Frøsort, der antagelig stammer 

fra Ullerslev paa Lolland.
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Vejringeceble stammer fra en Kerne, som Pastor J. H. 
Smidth i Moseby lagde c. 1820. Det unge Træ flyttedes 
til Vejringe Skoles Legeplads, hvor det senere er ryddet. 
Dets Efterkommere træffes rundtom i Egnens Haver.

Vinsur fra Pletten menes ogsaa at være en af Pastor 
Smidths Frøæbler. Sorten findes saavel i Moseby Præste- 
have som andensteds paa Østfalster; men hvorfra Navnet 
stammer, vides ikke.

Billeæble har et af sine ældste Træer staaende i Gaard- 
mand Billes Have i Rødby. Dette skal efter gamle Dages 
Skik være bleven podet en Aften i Maaneskin af en gammel 
Mand fra Rødby Mark, og Sorten er senere udbredt fra Sass- 
Nielsens Planteskole i Rødby.

Hillestedæble stammer fra en Kerne, der for c. 50 Aar 
siden lagdes af nuværende Enke Margrethe Clausen i Hille- 
sted paa Lolland. Æblet havde hun faaet af sin Kæreste, 
og da hun syntes godt om dets Smag, lagde hun Kernerne 
i en Urtepotte. Det unge Træ flyttedes ud i Haven, og efter 
som Familien siden flyttede, flyttede de ogsaa Træet med 
fra Sted til Sted, 2—3 Gange.

Pilehaveæble har sit formentlige Modertræ staaende i 
Pilehaves Skole i Gloslunde Sogn. Paa Stedet kaldes Æblet 
Citronæble.

Errindlev Reinet stammer ogsaa fra en Kerne, som en 
Kone, Bodil Tøffels i Errindlev ved Rødby, har lagt. Det 
har gaaet under Navnet Tøffelæble og er nu ret efterspurgt 
paa Egnen.

Sofieæble har Modertræet staaende i Brandstrup Præste- 
gaardshave, hvor det er kommet frem af en Kerne.

I Almindelighed er der ikke saa mange Pæretræer i en 
Have, og vort Lands Rigdom paa velegnede Pæresorter er 
ogsaa relativt lille, ligesom Antallet af Sorter i det hele taget 
er mindre. Det er derfor kun naturligt, at der af Pæresorter 
ogsaa kun er ganske faa lokale.

Brunpære fra Fejø er en af disse, som har store Eksem
plarer af Sorten staaende i mange ældre Haver paa Øen.

Sakskøbingpære har det formentlige Modertræ staaende 
i Ølbrygger P. Jensens Have i Sakskøbing, hvor det menes 
at være c. 50 Aar gi. Træet er rimeligvis indplantet som vildt.

Sortsø pære stammer rimeligvis fra en Kerne, der c. 1878 
er lagt i en Have i Sortsø ved Stubbekøbing.

Af Kirsebær er der ingen, der er udpræget lokale Sorter, 
og om de lokale Blommesorter er der fortalt foran.
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Stilarternes Udvikling. Mens i tidligere Tider særlig 
Præster og Skolelærere var Vejledere for Almuen med Hen
syn til Havers Anlæggelse, traadte omkring 1850 Gartnerne 
til. Ikke saaledes at forstaa, at disse ikke tidligere havde 
betydet noget, men det synes, som om de mere og mere faar 
Indflydelse ogsaa uden for deres egentlige Omraade: Herre- 
gaardshaverne. Dels nedsætter der sig private Gartnere, 
som befatter sig med Anlæggelse af Haver, dels paatager 
Herregaardsgartnerne sig ogsaa Anlæg af Bønderhaver, og 
endelig faar de Husmænd eller Karle, som arbejder som 
Havemænd i Herregaardshaverne, mere Indblik i disse For
hold, og i deres Fritid tager de sig ofte paa at vejlede de 
Bønder, som skal have Haver anlagte Ved Bøndernes Gaarde 
og Huse har disse Gartnere eller Havemænd da anlagt Ha
ver i Smag med og i Stil med dem, de har kendt, og derfor 
bliver Bøndernes Haver i Slutningen af forrige Aarhundrede 
i de fleste Tilfælde anlagt som formindskede Kopier af 
Herregaardshaverne, — som formindskede Kopier af Dele 
af disse eller med et enkelt Parti af Herregaardshaven som 
Mønster for hele Bondehaven.

I ædel Kappestrid om at kunne yde det smukkeste og 
bedste bliver Haverne ofte Genstand for en Udsmykning, 
der med de bedste Hensigter dog tangerer ikke blot det 
naive, men ogsaa det komiske. Man ser Stenhøje blive mere 
og mere bizarre. Buksbommønstrene mere og mere indvik
lede og sirlige. Hækkene mere udklippede og plejede, — 
ofte bliver Haverne skønnere og rigere, — ofte bliver de 
som Udstillingslokaler for Naturmærkværdigheder og kunst
let Smag. Som Tiden gaar og det bliver lettere og billigere 
at faa Planter, og efter som disse Udvalg tillige bliver rigere, 
bliver Haverne det ogsaa: Dertil bidrager naturligvis ogsaa 
den Præmiering, som Haveselskaber og private Personer 
iværksætter. Af disse Foranstaltninger skal fremhæves den 
Præmiering, som efter 1900 en Tid praktiseredes af Knuthen- 
borgs Grevinde, Grevinde Sylvia. Hun lod aarlig Godsets 
Funktionær- og Husmandshaver syne, og med den for- 
staaende og kundskabsrige Overgartner Jens K. Jørgensen 
ved sin Side kørte hun personlig rundt og besaa Haverne.

10
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Den bedst dyrkede Have fik hvert Aar 20 Kr. i Guld til 
Belønning; Haven fotograferedes (Fig. 9—10), og Billedet

Fig. 9. En af Grevinde Knuths Præmiehaver.

af den brugtes som »Hovede« (Fig. 9) paa de Diplomer, der 
uddeltes til andre gode Havers Ejere. Paa denne Maade 

fremmedes 
Havedyrknin

gen bestandig 
og naaede det 
smukke Stade, 
den nu har, 
visende os et 
Billede paa 
sund Bolig

kultur og 
Hjemstavns

følelse.
Hvor denne 

Have frem
træder med 
Præg af gam
mel Tradition, 
kan den lol
landske Have 
betegnes som 
en udpræget 
Paradehave. I

Fig. ,0. Diplom fra ,909. R e g l e n  Hg g e r
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den aaben ud imod Vejen, saa enhver fra de højere liggende 
Veje let faar ikke blot et Indblik i Haven, men samtidig kan 
have Overblik over det hele. Den har saa udpræget en Fa
çade ud imod Beskueren. Ingen høje Hække lukker for Ind
synet; de sirlige Buksbommønstre har udformet den som en 
Parterrehave, og i de afsatte Felter er der Blomster, — sjæld
nere Græs.

Indtrykket af, at Almuens Landbohaver virkelig er Pa
radehaver, bestyrkes, naar man fra Landevejene viger ind 
paa Bivejene; Jhi det er tydeligt, at jo mindre befærdet en 
Vej er, des mindre sirlig og dekorativt er Haven udformet.

Her er der ingen at prale overfor. Naboen kigger ikke 
saadan ind i Naboens Have. Haven er ikke uskøn, — den 
har blot en mindre udpræget Façade, og den dyrkes mere 
til Hjemmeforsyning af Grøntsager end med Blomster. Haver
nes Udsmykning aftager da proportionelt med Vejenes Færd
selsgrad — et ganske interessant Fænomen, der viser det 
indbyrdes Forhold mellem Tankegang og Havens Udtryks
form for denne.

Til en vis Grad gælder dette sidste ogsaa Falsters Bonde
haver, i hvert Fald den nordlige Del. Der er dog den ud
prægede Forskel, at Falsters Bondehaver i langt højere Grad 
har deres Façade vendt imod Ejeren og tværtimod den lol
landske (der er selvfølgelig adskillige Undtagelser) har 
Hække til at udelukke fremmedes Indblik. Træer med frie 
Kroner eller klippede, sirlig udklippede Hække, udklippede 
Buske i Pyramideform, Kugler, Portaler etc. gør, at Haven 
faar dels en tæt Ramme, dels en intimere indvendig og ud
vendig Udsmykning.

For begge Landsdeles Vedkommende er den symmetrisk 
afvejede Inddeling den fremherskende. Den er gennemført 
eller i hvert Fald tilstræbt i de allerfleste traditionsbundne 
Haver, og i mange Tilfælde er den tydelig markeret. Haven 
er endvidere i sin Opbygning intimt knyttet til Huset, og idet 
dette ofte er symmetrisk afvejet, giver denne forsatte Sym
metri en vidunderlig Harmoni i Billedet. Med de stærkt 
bundne Former, hvor ikke blot Gange, men enhver Enkelt
hed er underordnet Helheden, faar Haverne, hvad enten de

10*
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er anlagt efter krumme eller rette Linier, en udpræget arki
tektonisk betonet Virkning.

I saa overvældende Grad er det Buksbom, der præger 
dem, især Lolland. Buksbom trækker Gangliniernes Kon
turer op, — den indfatter Parterrets Blomsterparti og for
mer Mønstret, hvorefter det er udført. Mønstrene er utvivl
somt ofte stedligt Paahit, der gaar igen fra Have til Have, 
med en Idé hentet fra den nærliggende Herregaard, noget, 
som stedlige Iagttagere nærmere maatte kunne udrede. Fal
sters Haver præges mindre af Buksbommen, men mere af 
Græsset, ligesom det er utvivlsomt, at Nytteurterne og Frugt
træerne spiller en større og større Rolle, jo længere man 
kommer Øst paa.

Af stedlige Typer er der adskillige (se S. 149). Den 
enkleste i Udformning er »Guldborg-Haven«, der er karak
teriseret som en lille Forhave, delt symmetrisk ved en lige 
Gang ind imod Husdøren og indfattet af brede Buksbom
hække, bag hvilke Blomsterfloret breder sig. Hækkene er 
holdt i Firkant, og Haverne gør et ordentligt og hyggeligt 
Indtryk.

Denne Type udvikles i »Oreby-Haven« (Type 1, S. 149), 
hvor Hækkene har faaet en Prydelse som Afslutning: udklip
pede Buksbomkugler eller -kegler. Her som der ligger der 
Have ved Have af denne Type, og Vejbilledet faar en velgø
rende Ro og Skønhed ved disse Haver og deres Huses Tilste
deværelse. Det er et langt skønnere Billede, end der nogen 
Sinde vil kunne skabes ved de nye Landsbybebyggelser, som 
den moderne Udstykning har skabt, hvor bl. a. Haverne ofte 
anlægges uden Tradition.

Nogle hosstaaende Skitser illustrerer det fremhævede. 
Stedlige Iagttagere maatte kunne finde adskillig flere Typer, 
stammende fra lokale Haveanlæggere. Saadanne maatte 
kunne findes i Sydlolland, hvor Anders Christiansen, Tirsted, 
virkede engang, og maaske hos Efterkommere og Efter
følgere af de gamle Beboere paa Bøtø og Hasselø, hvor i 
hvert Fald op imod vor Tid Flintestensgærderne holdt Pile
hegnene Stangen. Rids af disse Typer burde optages og 
samles, — dertil Fortegnelser over Plantebestanden i Ha-
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1) viser Oreby-Typen med den lave Hæk mod Vejen, Indgangen og Havegangen midt for, 
omgærdet af Buksbomhækkene med de to Kugler for Enderne og Blomster bag ved.

2) er en lille Have paa Maribo-Egnen med Græsplæne med to symmetriske Frugttræer, midt 
for Døren et Blomsterparterre om en Kuglebuksbom og optrukken med Buksbomkanter.

3) er Detail af en større Have i samme Egn. Det er nærmest en Rosenhave anlagt i en 
Korsgangskæring. Hjørnerne i Cirkelbuen er markeret af Kuglebuksbom, og Kanterne 
er af lav Buksbom, mens der er Græs bag.

4) er en Have i Nærheden af Hardenberg. Nærmest Huset en Græsplæne med Roser og 
Blomster, længere borte i Midteraksen en Blomsterparti formet omkring to Vaser (af 
Lerør) med Blomster. Urter og Buske er anbragt omkring denne Blomsterakse i streng 
Symmetri.

5) er en Type, som ses varieret paa forskellig Maade i Egnen mellem Maribo og Dølle- 
fjelde. Det synes et landskabeligt Motiv ; men den traditionelle Tilknytning af Haven 
til Huset er ikke fraveget, og Symmetrien er ogsaa bibeholdt baade i Anlæggelse af 
Blomsterpartiet og Plantning af de fritstaaende Træer. Nærmest Huset følger efter Heste
skoplænen en Kuglebuksbom, hvorom Gangen afskærer Plænerne, og ud for Midter
aksen i Gangen er der Blomsterpartiet med Buksbom- og Blomsterkanter.

6) er den moderne Type paa Bondehaver, saaledes som den i sin bedste Udseende anlæg
ges ved de mange nye Landbohjem. Den er ikke væsentlig forskellig fra dem, der an
lægges Landet over ; men de typiske lollandske Karaktertræk : Symmetrien, den nøje 
Tilknytning til Huset og det udadtil aabne er Traditionen tro bibeholdt.
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verne, Meddelelser om Planternes Brug og Betydning i 
Folkloren, Fotografier etc. etc. Saadanne Oplysninger, der 
endnu mere kan uddybe vort Kendskab til Bondehaverne, 
modtager Samfundet med Tak. Thi Haverne er et vigtigt 
Led i Hjemstavnen. Havernes Historie er et ret uopdyrket 
Kapitel af Folkemindernes store Bog, og uden et nøje Kend
skab til dette bliver Billedet af Almuens Liv uden den Fylde 
og Kraft, som det burde være.

Noter.
A) Se nærmere herom Forfatterens Artikel i Gads danske Ma

gasin Juli-Aug. 1925; Bruun og Lange: Danmarks Havebrug og 
Gartneri indtil 1919 — 2) Lorentzen: Danske Klosterbygninger; 
Forfatterens Artikel i Gads danske Magasin Maj 1924 samt »Have
kunst« 1925 S. 17—20 — 3) Arild Hvidtfeldt: Danmarks Riges Krø
nike S. 840 — 4) Se nærmere Forfatterens Artikel i Aarbog for 
Odense og Assens Amter, 1926 — 5) Se nærmere herom Forfatte
rens Artikel i Aarbog for Præstø Amt 1926 — °) Cancelliets Brev
bøger, 1552 S. 168 — 7) Kong Frederik den Førstes danske Regi
stratur I 152 — 8) Cancelliets Brevbøger, 1554 S. 335 — °) Rhode: 
Samlinger til de danske Øers Lollands og Falsters Historie, 1776 — 
10 ) Berntsen: Danmarckis og Norgis Fructbar Herlighed, 1656 
-S. 114—115 — A1) Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens Til
stand... — 12) Wedel: Indenlandske Rejse — 13) Se nærmere Aar- 
bogen 1924 S. 66—82 — 14 ) Landhusholdnings-Selskabets Skrifter 
og Efterretninger — 15) Aarbog IX S. 57 — 16) Aarbog IX S. 103 
og følgende — i7) Maribo Amts Landbrug gennem 100 Aar (1809— 
1909) — 18) J. H. Smidth: Danske Haver, 1823 — 10) Iflg. Indberet
ning af Overgartner S. Pedersen, Ourupgaard, til Stephan Nyeland 
c. 1900. Stephan Nyelands efterladte Manuskript, Landbohøjskolens 
Bibliotek — 20) Frugtavlens Stilling paa Lolland og Falster i det 
19. Aarhundrede ved C. A. Ibsen, Nr. Alslev. Afsnit 8 i »Danmarks 
Frugtavl«, 1925 — 21) Se nærmere om Wøldike: Aarbog for Præstø 
Amt 1926 S. 88—91 — 22) Matthiesen: Dansk Frugt — 23) Bønderne 
Aalholm Humlehave (Aarbog V S. 46). — 24 ) (Jfr. Karin Jeppes’ 
Abildtræer og Ymper, 1505, se nærværende Aarbog S. 39. — Red.).



Fra Bogverdenen.
Af O. Carlsen og A. Hk.

Fra Livet i Nysted omkring 1880. —  I sin Bog: »Da 
man var ung —« (Kbh. 1926) fortæller Knud Bokkenheuser 
fornøjeligt om nogle af sin Barndoms allerlyseste Feriedage 
i Nysted, og han giver os derved en ikke uinteressant Skil
dring af et ejendommeligt Provinsinteriør fra Danmarks 
mindste Købstad i 1870’erne og 80’erne. — Paa Grund af 
sin Afsondrethed fra Omverdenen bevarede Nysted længere 
end de fleste andre Købstæder et gammeldags, hyggeligt 
Præg, — baade med Hensyn til Ydre og til Typer.

Forfatterens Tilknytning til Nysted er den, at hans Mors 
Faster var gift med Byens lærde Præst, Islænderen Thorgeir 
Gudmundsson, der efter at være blevet Student fra Reykjavik 
i 1819 tjente i fem Aar som Karl, inden han fik Raad til ai 
tage ind til København for at faa sin teologiske Embeds
eksamen. Forf.s Mor havde som ung Pige tilbragt alle sine 
Ferier i Nysted, og disse Sommerophold fortsattes ogsaa, 
efter at hun var blevet gift med den kendte, københavnske 
Skolemand, Fr. Bokkenheuser. — Denne maatte da paa sine 
Feriesøndage prædike i Nystedpræstens Kirker, saa Pastor 
Gudmundsson, der var glad for at faa lidt Frihed i sin kirke
lige Tjeneste, i større Ro kunde dyrke sine Studier i den 
islandske Historie.

Om Præstekonen, der var født Langeland og nedstam
mede fra den kendte Storkøbmand Rasmus Langeland i 
Korsør, fortælles der, at hun ikke blot regerede næsten ene
vældigt i Præstegaarden, men udstrakte sin Magt over hele 
Byen, hvor hun dog var elsket og æret, skønt et af hendes 
bedste Magtmidler vel nok var den skarpe Tunge. Af Præstens 
Børn faar en uheldig Søn en noget anekdotefarvet Omtale; 
to Døtre blev gift med Nystedkøbmændene Sidenius og
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Adrian Bekker, i hvis Hjem Præstegaardens Gæstfrihed 
fortsattes efter Præstens Død.

Skildringen af Livet i den gamle Købmandsgaard er trods 
Kortfattetheden af kulturhistorisk Værdi. Forholdet mellem 
Provinskøbmanden og Oplandets Bønder er et andet nu end 
dengang.

Et ejendommeligt Provinsbillede er »Spinderens« lille 
Butik, hvor de jævne Borgere daglig mødtes, og hvor de 
fik deres meste aandelige Næring ved at drøfte Bynyt. Naar 
Skipper Knudsen, der sejlede mellem Nysted og København, 
var ankommet, gik hans første Tur i Byen straks til Spinde
rens Bod, men selv det Pust, han bragte med sig fra en større 
Verden, luftede ikke synderligt ud i denne Bysnakkens 
Atmosfære. Hans Nyheder havde som oftest Tilknytning til 
Kredsens almindelige Samtaleemner. Skipperens hjertelige 
Velkomst i Boden skyldtes for en Del, at han altid vidste 
nøje Besked med, hvordan det gik hver enkelt Tjenestepige, 
der var rejst fra den lille Provinsby ind til den farefulde 
Hovedstad.

Da et stort, københavnsk Firmas Fallit i Firserne ogsaa 
trak Bekker med sig i Faldet, lukkedes dermed denne Som
merferieidyl for den vordende Skolemand og Forfatter.

Olaf Carlsen.
Vilhelm la Cour’s »Sjællands ældste Bygder« (1927) — 

hans Doktordisputats — kan virke forbilledlig for tilsvarende 
Undersøgelser i vore andre Landsdele, og de vundne Resul
tater kaster ogsaa Lys over Forholdene hos os. Forf. søger 
at skaffe et paalideligt Billede af Landets ældste Bebyggelse 
ad arkæologisk Vej, altsaa ved en nøje Gennemgang af de 
bofaste Oldtidsrester, Gravene o. 1., men ogsaa saa vidt 
muligt af andre Oldtidsfund; paa Grund af dette Materiales 
Art kan han ikke føre Undersøgelsen længere frem end til 
den yngre Bronzealder. Under de meget indgaaende Rede
gørelser Herred for Herred faar vi i Hammer og Baarse Her
reder Øje paa Falsters Nordkyst; over et halvt Hundrede 
pragtfulde store Stengrave i disse Herreder rækker Haanden 
ud til den Gruppe Dysser, der paa Falster-Siden strækker sig
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op imod det falsterske Næs, Farnæs-, derfra over Farø har 
vi — Navnene antyder det — Forbindelsen med Sjælland 
allerede fra Stenaldertiden. Forf. paaviser, at den yngre 
Stenalder paa Sjælland ikke er en udpræget Kystbebyggelse 
og det indre ikke blot »mørkt Fastland«, men der er For
bindelseslinier ud mod Kysten (dog langtfra altid gennem 
Aaløbene) ; heller ikke den ældre Stenalder synes udeluk
kende at have søgt Kysterne; om en Bebyggelse af Landets 
Indre under »Ertbøllekulturen« vidner bl. a. Bopladserne 
ved de lollandske Moser i Godsted og V. Ulslev. Ogsaa i 
Bronzealderen har man slaaet sig ned i Sjællands Indre, men 
der gør sig nu en Tendens gældende til at søge mod Kysten, 
gamle Bopladser længere inde i Landet forlades til Fordel 
for den nærmeste Kystbygd. Raaæmnet til Redskaber og 
Vaaben skal indføres under Bronzealderen. Bronzealder- 
Kulturen kommer derfor i høj Grad til at hvile paa Tilførsler 
over Havet. I senere Afsnit behandler Forf. Spørgsmaalet 
om Enkeltgaardsbebyggelse eller Bylag, Valg af Bosted og 
Forholdet mellem Grav og Bolig. — I en større Artikel i 
»Salmonsens Leksikon« skriver Museumsinspektør H. Kjær 
om »Stenalderen«; efter Sagens Natur bliver der i en saa 
vidt oms'pændende Artikel kun sjældent Plads for de lol- 
land-falsterske Fund; Forf. omtaler de nysnævnte Fundsteder 
i Godsted og V. Gislev, som han betegner som Værksteds
fund; under Omtalen af Stenalder-Bopladser anføres ogsaa 
Maribo Sø; bl. særlig righoldige Storgravfund nævnes dem 
fra Flintinge Byskov og Rødby Landsogn.

August Fr. Schmidt skrev i 1924 i vor Aarbog en Afhand
ling om Helligkilder paa Lolland-Falster. I »Danmarks Hel
ligkilder« (Danmarks Folkeminder Nr. 33) har Forf. be
handlet Emnet for hele Landet og tilføjet en summarisk For
tegnelse over Helligkilder for hvert Amt. Vi faar saaledes 
vor Landsdel sat paa Plads i Helheden. Vi faar tillige gen
nem den fyldige, men yderst sammentrængte og til Tider 
opregnende Fremstilling om Kildedyrkelsen fra Oldtiden til 
Tiden langt efter Reformationen (om Besøgstider, Kilde
markeder og m. m.) kastet nyt Lys over vore egne Forhold,
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selv om de mange Eksempler, som ledsager Fremstillingen, 
kun sjældnere (Kapel — Kappel Kirke, Valfartskilden i Kip- 
pinge m. m.) er hentet fra vore Egne.

En nærmere Omtale af Poul Nørlund’s »Gyldne Altre« 
(1926) kunde være fristende. Med sit Skarpsyn for de 
mindste Enkeltheder og sit Vidsyn over samtidig europæisk 
Kunst giver Forf. et indgaaende og fortrinligt Bidrag til 
Forstaaelse af middelalderlig dansk Billedkunst i et halvandet 
Hundrede Aar (Valdemarstiden). De kobberdrevne, med 
Brunfernis, Forgyldning m. m. udsmykkede Altre — en dansk 
Skat, som kun faa andre Lande har enkelte Prøver paa — 
tilhører imidlertid ganske overvejende jydsk Metalkunst. 
Naar vi dog her i faa Ord presser Dr. Nørlund’s Bog ind i 
vor stedlig-snævre Ramme, skyldes det den ved National
museet udførte Kopi af et af disse Altre, som findes i Stifts
museet i Maribo: Lisbjerg-Altret, stammende fra Lisbjerg 
Kirke N. for Aarhus (men nu i Nationalmuseet) — dog kun 
en Kopi af selve Alterstykket (»Retablet«) over Alterbordet, 
ikke af Alterklædningen (»Frontalet«) foran Altret. Nør- 
lund kalder det overdaadigt udsmykkede »Lisbjerg-Alter« for 
et af de mærkeligste og betydningsfuldeste Kunstværker, der 
er bevaret fra Danmarks ældre Middelalder. Det Alter- 
stykke, som der foreligger Kopi af hernede (i naturlig Stør
relse), bestaar af selve den lave Altertavle, som et smalt 
vandret Bræt, der viser Kristus paa sin Trone i Midten (Sol 
og Maane ved Siderne), omgiven under lange slanke Bueræk
ker af de tolv Apostle; det krones af et Krucifiks, og uden om 
den korsfæstede hvælver sig en gylden Bue af hele Tavlens 
Længde; foroven paa Buens Topstykke er fremstillet de to 
Lægehelgener Cosmas og Damianus uden om Midtpartiets 
Verdensdommer-Gruppe. Medens Kopien viser Helhedsbil
ledet af dette sjældne Værk grangiveligt, forflygtiges jo 
Indtrykkene af dets mange fine Enkeltheder: Bladranker i 
Ormeslyng, vifteformede, palmettelignende Blade, Dyreskik
kelser mellem Ranker, Vilddyr i heftig Bevægelse osv. — 
Enkeltheder, som det i øvrigt er en Nydelse at gennemgaa i 
Bogen under Forfatterens sikre Førerskab. Medens dette 
gyldne Alter, der har Tilknytning til gammelnordisk Kunst,
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men ogsaa til engelsk romansk Stil, efter Forfatteren er ble
vet til omkr. 1150, er Krucifikset efter hans nærmere Paa- 
visning omtrent et halvt Aarhundrede ældre.

Det er ogsaa en Berigelse og Nydelse at læse Hugo Mat- 
thiessen’s »Middelalderlige Byer« (1927), en Berigelse ved 
de ny Udsyn ad videnskabeligt underbyggede Veje og en 
sproglig Nydelse ved Fremstillingens kunstneriske Form. 
Under Kortlægningen af de middelalderlige Handelsveje, der 
betingede Købstædernes Dannelse og Vækst, peger Udvik
lingens Pil først sent mod Lolland-Falster. 1 Byen Slesvigs 
trehundredaarige Blomstringstid fører Kulturstrømmen fra 
Vest — og Skibenes nordlige Østersø-Kurs tæt ind under de 
danske Øer — vel ogsaa over til vort Omraade: den kendte 
slesvigske Indflydelse paa lollandske Kirker (de seks Kva
derstens), de fritstaaende Træ-Klokketaarne og Stednavns
slægtskabet mellem Sydlolland og Egnen om Slien; men 
endnu ved Begyndelsen af 12. Aarhundrede er hele Rigets 
sydlige Halvdel (fraset Slesvig) helt blottet for Købstæder. 
Venderhærgningerne i 11. og første Halvdel af 12. Aarh. 
kvalte hver Spire til Byliv, og værst gik det ud over Lol
land-Falster og Sjællands sydlige Kyster. Tyskernes Frem- 
trængen over Elben, Lübecks Opkomst og Opblomstringen 
af Byer i Hundredvis langs Østersøens Bredder skabte ny 
Udvikling i 12. og 13. Aarh.. Strandkøbinger myldrer nu 
frem paa de danske Øer med Front mod Syd for ad befær
dede Farvande at skabe Fiskeri- og Handelsliv. Stubbekø
bing (der dog ikke nævnes i Kong Valdemars Jordebog) bli
ver vor Landsdels første By; allerede Grønsund som den store 
Ankerplads for Flaaden havde givet den Vækstbetingelse, og 
den laa, vistnok støttet af et Forsvarsværk, som Vordingborg 
i Flugten af Valdemarernes Hærvej over Havet; Skaanemar- 
kederne i 13. Aarh. gav Byen øget Liv; fra dens Havn ilede 
Falstringer til det store Sildefiske (»Falsterbo«), men ogsaa 
Lollændere helt fra Nakskov over Sakskøbing og Guldborg- 
sund. Snart efter dukker Nykøbing op, som Udskibnings
plads — pegende mod Rostock, der kom frem i 1200-Tallets 
Begyndelse — fra et frugtbart Opland og med Tilslutning 
fra Gedser-Egnen, hvor Valdemar Sejr ejede Gedesby Sogn
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med Kongsgaard og By. Nykøbing By med sin Borg blev 
et vigtigt Knudepunkt i Forbindelsen mellem Danske og 
Hanseater (det vestligste af de tre sydlige Sejlløb bevarede 
længe Navnet »Lybske Indløb«). Færdselslinien til Wismar 
(grundlagt omkr. 1222), Lübeck, Fehmern m. v. blev Forud
sætningen for Nakskovs Opkomst. Inderst ved Sakskøbing 
Fjord, hvor to af Hovedvejene fra gammel Tid mødtes ved 
den i Valdemars Jordebog 1231 anførte Bondeby Sakstorp, 
dannedes ved Midten af 13. Aarh. Sakskøbing, som i 1300- 
erne fik eget Møntværksted (Johan den Milde fik Møntret
ten 1328). Og 1408 opnaaede Nysted Købstadfrihed og 
blev under Ly af Aalholm Slot et lille Færdselscentrum. — 
Det middelalderlige Sildeeventyr naaede ogsaa Lollands Ky
ster. Lollands Albue hævede sig i 15. Aarh. til en Fangst
plads, der hørte ind under de store Lejer og endnu langt ind 
i 16. Aarh. havde Betydning for Landets Indbyggere og ikke 
mindst for Nakskov. Albuen blev ofte udset som Mødested, 
hvor Kongerne satte Hanseaterne og andre Stævne, saaledes 
under Erik af Pommern, som saa ofte med sin Flaade Iaa 
for Anker under Lollands Albue, og senere under Kong Hans, 
som sikkert ogsaa har haft Albuens handelsmæssige Betyd
ning for Øje, da han i Beg. af 16. Aarh. anlagde Engelsborg 
inde i Nakskov Fjord. Her paa Albuen byggede Tyskerne 
et lille Kapel, som omtales i 1450 (og som man for et Par 
Aar siden ved Gravning har fundet Spor af). Kristian I’s 
Forbud 1455 mod Tyskernes Smaahandel om Efteraaret paa 
Lollands Lejer til Skade for Øens Købstadfolk og Dronning 
Dorothea’s Lejde 1466 til Lübeckerne og Rostockerne for 
»Skaanerejse til Laalands Albue« med Ret til at drage anden
steds hen, hvis Sildene skulde udeblive, er Vidnesbyrd bl. 
flere andre om dette Fiskerlejes Betydning.

I Folmer Schiøtt’s lille Bog »Vægter og Bysvend« (1926), 
der i øvrigt ikke indeholder videre nyt, gives der mange Eks
empler fra vore Købstæder paa det offentlige Ordens- og Nat
politis Stilling i gamle Dage — som naar der fortælles, at 
de Maribo Vægtere ogsaa optraadte som Gravere og 1636 
oppebar 1| Mark for at grave under Stodderkongen, og at 
Vægterne i Nakskov tjente 3 Mark ved velfornemme Bor-
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geres Begravelse. — Vi er lidt inde paa et noget lignende 
Omraade i Holger Mailing's Afhandling »Begravelser i Pro
vinsen i Aarene 1717—1721« (»Personalhistorisk Tids
skrift«, 1926). Her hører vi om de mange Betlerbegravelser, 
hvor Kisten var sammensat af Brædder, som Tiggeren selv 
havde hugget sammen til det Brug; men de to Soldater, som 
døde 1719 i Rørbæk, hvor de havde Nattelogis paa Marchen 
til København, maatte til »Kiste« endog nøjes med hver sit 
Knippe Halm, som de sænkedes i paa Sakskøbing Kirke- 
gaard. Mailing’s Afhandling har i øvrigt ikke ringe Inter
esse for Personalhistorikere. En Forordning af 30. Novbr. 
1717 indførte en Afgift paa 2 Rdlr. for Brugen af Ege-Lig
kister, som efter Forordningen af 1682 ellers kun var tilladt 
dem, som havde muret Grav. Den ny Forordning havde 
kun stakket Levetid, den ophævedes allerede 1721. Men 
under dens Levetid maatte Præsterne (eller Degnene) affatte 
Lister angaaende disse Begravelser, som fornødent Regn
skabsbilag. Disse Lister er ganske vist meget uensartet 
førte, nogle tager alle Begravelser med, andre kun dem med 
Kisterne af Eg, men de kan give Data, hvor Kirkebøger og 
Skifteprotokoller svigter. Bl. de ca. 300 Navne, som an
føres i Mailing’s Artikel, træffer vi mange fra Lolland-Fal- 
ster, og deriblandt flere kendte Skikkelser.

Johannes Thollés »Danske Gartnere« (1927), et Jubi
læumsskrift med talrige Gartnerportrætter m. m., giver os 
en Række Typer og Tidsbilleder, lige fra Klosterbroderens 
og Humlemesterens Tid — efter Loven skulde der aarlig 
lægges i det mindste 5 Humlekuler, men paa Lolland 30, paa 
Fyn endog 60 — op til vore Dage. Vidtspændende ikke 
alene i Tid, men i Æmnekreds faar den lille Bog efter sin 
Plan vel ikke Lejlighed til de dybtgaaende og selvstændige 
Studier, men paa dens over hundrede Sider presser den ind 
en Mængde Stof, herunder ogsaa talrige personalhistoriske 
Data om danske (en Del lolland-falsterske) Gartnere. Un
der Omtalen af de kongelige Haver hører vi anført blandt 
de tidligste Haven ved Nykøbing Slot 1419, dens Gartner
navne i 17. og 18. Aarh. (Heyn, A. Kolning, C. F. Døllner 
m. fl.) og Voldmesteren, der omkring 1643 havde det Hverv
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at passe Voldenes beplantede Arealer. Herregaardenes vidt- 
fremskredne Havekultur, som opdrog Havekarle og unge 
Gartnere, saa de senere fik Lyst til at omsætte Ideerne fra 
den store Have til de smaa Jorder, havde ikke mindst paa 
Lolland Evnen til at brede sig ud til de omliggende Lands
byer, hvor der i Bønderhaverne skabtes Kopier i det smaa af 
Herregaardens. Ogsaa Præstegaardshaverne kunde fra 
det 18. Aarh. blive stedlige Centrer for Havekultur, som det 
for Falsters Vedkommende saas i Moseby under Præsterne 
Magister Biering og J. H. Smidth.

»Arbejdets Evangelium« hedder en Række Artikler, som 
Karl A. Jørgensen har skrevet i »Andelsbladet« (Marts— 
Juli 1927). Arbejdsglæden er Drivkraften i dette Evange
lium. Og med Henblik paa Reformer i Nutidens Arbejds- 
kaar opruller Forf. nu en Række Billeder fra Fortidens land
lige Liv, frisk og fornøjelig formede. De gammelkendte 
Landbrugs- og Husflidssysler glider, under malende Træk 
rundt om fra i vort Land, forbi Blikket, den lange, drøje 
Arbejdsdag oplivet af Fællesskabets muntre Samvær og med 
Festen, Gildet, som det forjættende Punktum for de mange
artede Sysler. Skildringen er for en stor Del bygget paa 
Feilberg, Begtrup og Amtsbeskrivelserne, men ogsaa paa 
Forf.s egne Barndomsindtryk fra Sydfalster, saaledes fra det 
falsterske »Møggilde« — han husker endnu den herlige 
»Møgkage«, som vankede ved den Lejlighed, et stort, dejligt 
hjemmebagt Hvedebrød. Og han har i Naboens Gaard her
nede set Folkene om Aftenen samlede i den store Hverdags- 
stue om et eneste Lys, anbragt paa Gulvet i den høje, bred- 
fodede Træstage »Lysekællingen«, Kvinderne (i deres 
mægtige Bredde af Skørter og Klokker) optagne af Spin
den og anden Syssel, dannende en tæt og fast Mur om Lys
kilden, saa Karlene ikke kunde se til andet end til at sove; 
maaske kunde Karlene dog en Gang imellem faa Lejlighed 
til at slaa Reb, hvad de var flinke til (vistnok ogsaa af og til 
til at strikke, »lænke«), og Drengene til at lave kunstfærdige 
Piskesnærte. Det kunde i det hele knibe for Mændene at 
tage sig sammen efter Dagens Slid; Døsighed faldt over 
dem, naar Maaltidet var forbi, og efter den lille Lur ovenpaa
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var de ikke lette at ruske op til nyt Arbejde. Hos de Hus- 
mænd, der ikke var helt faste hos Bønderne, gik det bedst 
med Husfliden. Og omkring i Landsbyerne kunde der fin
des Mennesker med formeligt Husflidsgeni. Forf. minder 
saaledes om Fæstegaardsmanden Jens Petersen fra Sdr. 
Ørslev, der ikke blot selv forfærdigede sine Avlsredskaber,, 
men ogsaa en veldannet Hamborgervogn, og hvis Gaard i 
Foraaret 1841 leverede Spind af Hør og Uld til 300 Alen 
Tøj. Naar Forf. dvæler ved Folkemindet om Bysmeden og 
hans Id — den sorte Smed en Smule frygtet som Fandens 
Overmand — kommer han i Tanker om den skikkelige Ole 
Smed, der dog til sidst tabte Taalmodigheden, naar de 
uvorne Unger i den falsterske Barndomsby raabte efter ham: 
»Smeden med sin Hammer og Tang — kommer til Helvede 
nok en Gang!« — og om den kendte falsterske Original, 
»Øresmeden« (med kun eet Øre), der gik omkring med en 
Sæk paa Ryggen, hvori der var klodsede, men solide og 
billige Ildklemmer, Ildskovle, Strygejern, Hamre m. v., og 
som med sin Omvandren satte lidt Kulør paa det ensformige 
Landsbyliv.

»Personalhistorisk Tidsskrift« (Juli 1926) har ved P. 
Hennings udgivet Elisabeth Hennings, født Buntzen’s, Barn
domserindringer. Hun var Datter af Byfoged Buntzen i 
Stubbekøbing, og derfor hører vi lidt om denne By, men 
unægtelig meget lidt. Faderen Johan Jacob Buntzen, Søn 
af en Læge, der døde af Tyfus i St. Petersborg, fødtes 1805 
i denne By (og døbtes Iwan Jatchinka). 1833 blev han By
foged i Stubbekøbing og boede til Leje hos Sognepræst 
Lemvig Fog paa Torvet Nr. 57, hvor Moderen, der skildres, 
som en stor Skønhed, førte Hus for ham. 1840 blev han 
forlovet med Sophie de Coninck, der nu forberedte sig til sit 
husholderiske Kald i den lille Købstad og en Dag i glæde- 
straalende Naivetet fortalte den kendte Fru Mangor (»Madam 
Mangors Kogebog«) om de mageløse Høns, hun skulde have, 
naar hun til Foraaret kom til Stubbekøbing: »de lægger 
hele Aaret rundt 5 a 6 Æg daglig«, hvorpaa Fru Mangor 
bad hende endelig sende hende nogle Stykker af disse mærk
værdige Høns. 1843 blev Buntzen gift, viet i København af
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den fransk-reformerte Præst, og 1845 bor han i Vestergade 
3 a og Moderen tæt ved. De kom meget sammen med 
Stampe’s paa Skørringe og spiste til Middag der om Søn
dagen, ligeledes med Agent Benzon, Stiftamtmand Jessen i 
Nykøbing (»hvis ældste kloge Datter Camilla man sagde 
gerne vilde have haft Fader«) og Pastor Koch’s i Horbelev; 
Distriktslæge Klein’s og Møller Edinger’s (Blæsbjerg Gaard 
og Mølle i Lillebrænde Sogn) var ogsaa deres Omgangs
venner. Da Buntzen 1845 blev Kriminalrets-Assessor i Kø
benhavn, var Stubbekøbing-Dagene forbi. Datteren fortæl
ler, at hendes Forældre var meget afholdte i Stubbekøbing, 
og at Moderen, der var vant til store københavnske Forhold, 
dog med Liv og Sjæl gik op i Forholdene hernede. »Jeg 
husker, hvorledes hun paa Nørregade 20 — i Aarene fra 
1856 til 1866 — fik Besøg af mærkelige, skikkelige Provins
folk, som elskede hende højt«!

»Næsgaardsbogen« for 1927 indeholder en lille Afhand
ling »Minder« af Proprietær F. Hjort. 1 disse Minder fra 
den Classenske Agerbrugsskole tegner Forf. — med megen 
Sympati for Skolens Aand og Virkemaade og for dens bæ
rende Kræfter — i hastige Træk Portrætter af en Række 
kendte Personligheder, den 80-aarige elskelige Geheimeraad 
P. H. Classen, Overlærer Lacoppidan, Forstander Fangel, 
den senere Forstander Tuxen m. fl. Særlig dvæler Forf. 
ved A. la Cour, der 1877 blev Forstander; bl. m. a. frem
hæver han med Beundring hans mægtige Arbejdsevne, der 
fik ham til at møde hver Morgen Kl. 6, hvor sent han end 
kom hjem om Natten fra de mange Møder og andre Gøre- 
maal; lidt Blunden paa Vognen om Natten maatte erstatte 
den rigtige Søvn, og Forf. fortæller morsomt, hvordan efter 
et Sigende (som dog bestrides af andre) en Hjemtur om 
Natten fra Nykøbing paa Grund af la Cour’s Blunden endte 
i Korselitse, idet gamle Jens Kusk ogsaa var faldet i Søvn 
og Hestene tog Kommandoen og foretrak den vante og min
dre besværlige Tur ind til Korselitse.

Prof. Johs. Brøndum-Nielsen gør i andet Afsnit af »Dia
lekter og Dialektforskning« (1927) Rede for nordiske Dia-
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lektejendommeligheder, og dette Afsnits to sidste Kapitler 
omhandler danske Dialektskel. En Del farvelagte Dan
markskort viser Maalenes Udbredelse efter visse mærkbare 
Kendingstegn. Lolland-Falster optræder gerne paa disse 
Kort ved den fælles Farve som et forskelsløst Omraade, snart 
med Hældning mod Fyn, snart og særlig mod Sjælland — 
Forf. behandler da ogsaa de lolland-falsterske Sprogforhold 
under Gruppen »Sjællandsk«. Paa enkelte Kort viser dog 
de indbyrdes Forskelligheder sig. Saaledes paa Kortet, 
hvor Kendingsmærket for Farvelægningen er Anvendelsen 
af Perfektum Participium af stærke Udsagnsord; her gaar 
Falster med Sjælland ved ikke at have Kønsbøjning (kun 
-e/), medens Lolland slutter sig til den fynske Øgruppe ved 
dog i enkelte Ord ogsaa at have Endelsen -ez?; som Helhed 
har Lolland-Falster vel Bortfald af gammeldansk t efter 
Selvlyd, ligesom Fyns-Gruppen (Mad — Ma), men paa Syd
spidsen af Falster er Medlyden bevaret som blødt d; og 
medens gammeldansk k efter en Selvlyd udvikler sig til w 
eller j (Krog, kråw, Bøg, bøj) paa Sjælland, Lolland og Syd
falster, om end med Tilbøjelighed mod Bortfald efter visse 
Selvlyd, er Resterne af denne Medlyd helt faldet bort paa 
Nordfalster (Krog, krå). Paa nogle Omraader staar Lol- 
land-Falster (med omliggende Smaaøer) med sit Særpræg 
i Modsætning til det øvrige Land. Det ses i Forbindelserne 
k- °g g- toran en Fortunge-Selvlyd, hvor Sydøerne saaledes 
f. Eks. gør g til j. Sammen med Bornholm, det allersydlig- 
ste Sjælland, Møen, Langeland (Amager og en lille nord- 
østsjællandsk Strimmel) danner Lolland-Falster jo det mærk
bare Omraade uden »Stød«. Her gør Brøndum-Nielsen op
mærksom paa et ejendommeligt Forhold. Under Omtalen af 
Runekulturen og den Farvej, som førte de svenske Udvan
drere til de syddanske Øer, peger han paa de fra Sæddinge- 
Stenen kendte Forhold, der forudsætter en ret betydelig 
svensk Bosættelse hernede, en Bosættelse, der sammen med 
andre Forhold har sat sproglige Spor af varig Art. Det er 
da næppe for dristigt, siger Forf., at antage, at vi her staar 
overfor en Folkeblanding, der har skabt den vigtige Dialekt
grænse, Stødgrænsen, som afskærer et syddansk Omraade.

l i



162

— I det nye Tidsskrift »Danske Folkemaal« har Balthasar 
Christensen skrevet et lille Stykke om »Form og Brug af 
Folks Navne i lollandsk Dialekt« (April 1927), med særligt 
Hensyn til det Utal af Tilnavne, Folk hernede bruger i 
Omtale. Navneskikken har bevaret et skarpt Skel mellem 
Gaardmanden og Smaamanden. Gaardmanden kaldes med 
Fornavn plus Tilnavn (Jens Romme, Lars Paaske osv.), 
Fattigmanden med Tilnavn cg Fornavn (i Bindestregs-Sam
mensætning), f. Eks. Hare-Jørgen, Bagge-Hans, Fynbo- 
Stine, Bjørn-Lars osv. Og Gaardmands-Tilnavnene optræ
der med Bestemthedsendelse ligesom Fællesnavne, Smaa- 
folks Tilnavne derimod ikke. Der siges saaledes am Gaard- 
mændene: Rommen (med det snøvlede i), Paasken, Pejteren 
m. v., men Fattigmandens Tilnavn som f. Eks. Bagge omta
les aldrig som Baggen.

Den danske Husmand har endnu ikke faaet sin Historie 
skrevet, men i Landstingsmand P. Jeppesen's Jubilæumsbog 
(1927) »Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar« 
har vi faaet den fyldige historiske Oversigt over Husmands- 
organisationen. Vi plukker nogle faa Data ud fra Lolland- 
Falster. Under Rejsningen af en Husmandsbevægelse i 
Midten af Firserne dannedes der ogsaa lolland-falsterske 
Sogneforeninger, men af kort Levedygtighed. Da Bevægel
sen 1902 fæstnedes i solide Organisationer, stod Husmæn- 
dene hernede foreløbig under »De samvirkende sjællandske 
Husmandsforeninger«; men 1907 dannede de deres egen 
Organisation. R. Jensen Vandman blev efter sin tidligere 
Virksomhed den selvskrevne Formand for denne Organisa
tion; 1901 havde han — i Skørringe — oprettet den første 
Husmandsforening, i moderne Forstand, paa Lolland-Fal
ster, og fra 1914 blev han ogsaa Formand for hele Lands
organisationen »De samvirkende danske Husmandsforenin
ger«. Fra en beskeden Begyndelse er den lolland-falsterske 
Husmandsorganisation vokset op til at omfatte ca. 6400 
Medlemmer i over et halvt Hundrede Foreninger.

A. Hk.



Smaastykker.
Lidt Folkeminder om Statsminister, Grev C. D. Reventlow. 

Da Kartoflen blev indført.
»Lollands Pløjning og Himlens Velsignelse«*) har fra 

Arilds Tid givet Lollikerne rundeligt af . Mel i Krukken og 
Sødt i Kruset. Det var derfor intet Under, at de saa foragte
ligt til de »tyske Klymper« (Kartoflens første Øgenavn), som 
Grev Reventlow var med at indføre, eller var det maaske de 
af Greven indforskrevne Holstenere, der gik Grevens Ærinde 
for at faa Kartoflen til »at glide«. — Kartoflen og dens An
vendelse blev i Begyndelsen grundigt misforstaaet — dette 
medførte adskillige Pudsigheder; der formede sig som Anek
doter, og som for Lollands Vedkommende gennem Folke
munde har forplantet sig helt ned til vore Dage. I Aarbog 
1927 (S. 189) er saaledes allerede fortalt om en Kone, som 
fik Kartoflen til Prøve af Greven, men spiste den raa.

Der var Træfældning i Skoven. Greven var selv til 
Stede for at udpege Træer. I Mellemmadspauserne gik han 
Skovarbejderne og Bønderne svært paa Klingen for at faa 
dem til at interessere sig for Kartofler. En af dem, der var 
bedst skaaret for Tungebaand, sagde, idet han tog sig en 
Dram: »Hund’i vil en’e æ’e dem — vofaa ska saa vi? — 
Mi Faar saa altid: »Lad Hundi smav’e! — duer ded, ska 
Hund’i nog seje te«. — Hund’i æ den bedste Kok«. Greven 
nikkede indrømmende og sagde med Ansigtet i et stort Smil: 
»Skal Hunden ikke have en Dram?«. Manden, der straks 
forstod Hensigten med Grevens Spøg, sagde gesvindt:

*) Det vil maaske huskes efter Folkemunde, at Greven engang, da
Talen faldt paa det gamle Ordsprog »Lollands Pløjning og Hel
vedes Pine faar aldrig Ende«, vendte det om til »Lollands Pløj
ning og Himlens Velsignelse faar aldrig Ende«. (Jfr. Aarbog 
1927, S. 189). Red.

11*
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»Brævn aa Tobak æ en Sav faa sæ sæl«. Greven strøg 
Asken af Cigaren, lettede paa Hatten og gik videre. —

Da Frederik den Sjette i Aaret 1809 besøgte Grev Re- 
ventlow paa hans Godser paa Lolland, var Kongens Ynd- 
lingsret, Kartofler bagt i Aske, mellem de Retter, der ser
veredes ved Taflet, som Greven foranstaltede til Ære for 
Kongen. Dette Fif gav Kartoflen et Skub i den rigtige Ret
ning; men der var endnu mange Fordomme at bekæmpe. 
F. Eks. i Embedsmandshuse hed det, at den opvoksende 
Ungdom blev dum af at spise Kartofler, hvorfor det var 
forment Præstesønner, der skulde studere, at spise Kartof
ler. (I et godt Præstekald var Antallet af fedede Tiende- 
gæs, som Præsten hvert Aar fik, op imod et Hundrede. I 
Horslunde Præstegaard, et af de bedste Kald paa Lolland, 
var Antallet af Tiendegæs 112 aarlig, der alle sammen blev 
fortæret i Præstegaarden. Det er da forstaaeligt, at der var 
hverken Hjerte- eller Maverum for Kartofler).

Hvad der især vakte Lollikernes Mishag mod Kartoflen 
var, at da den krævede »Dyppelse«, skulde de tage om 
Kartoflen med Fingrene og dyppe den i Fællesskaalen. Hol
stenerne gik anderledes til Værks. De stuvede Kartoflerne, 
saa kunde de spises med Ske. Men Holstenernes Meldyp
pelse, hvor de itustaarne Kartofler stak Næserne op, faldt 
slet ikke i Lollikernes Smag. Folkevittigheden, der altid er 
paa Spil, gav de stuvede Kartofler Navn af — opstuvede 
Murmestersnuder. Der paastodes nemlig, at Kartoflerne i 
Meldyppelsen grangiveligt lignede Murmesterens overkal- 
kede Træskosnuder.

Kartoflen indgik ogsaa snart som Led i Talemaader og 
Folkesprog. Vandt man i Lotteriet, var man »en heldig 
Kantøffel«. Den, der førte uanstændig Tale, var »en raa 
Kantøffel«. Det hedder den Dag i Dag: Menneskene er ikke 
saa gode som de burde være — det er Kartoflerne heller 
ikke. Vejret er godt nok — bare Kartoflerne var noget 
bedre. Mine Thorsen.

Degneforhold i Gloslunde og Græshave.
Det var i Middelalderen en udbredt Skik, at Folk sluttede
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sig sammen i fromme Broderskaber, hvis Medlemmer, baade 
mandlige og kvindelige, forpligtede sig til gensidig Hjælp. 
Et saadant Samlag var indviet til en eller anden Helgen eller 
bar et Navn, der ledte Tanken hen paa kristelige Forhold, 
og til Brødrenes og Søstrenes Pligter hørte det flittig at lade 
læse Sjælemesser for afdøde Medlemmer af Laget, ligesom 
Sammenkomsterne skulde have et religiøst Præg og indledes 
med Messe, som en eller anden af Medlemmerne bekostede 
eller, hvis han var gejstlig Mand, selv afholdt. For øvrigt 
siges det, at naar denne alvorlige Del af Sammenkomsten var 
overstaaet, gik det ikke saa fromt til, og Deltagerne hengav 
sig til rigelig Nydelse af Mad og Drikke og til andre For
lystelser. Et saadant Broderskab fandtes i Lollands Søn- 
derherred og bar Navnet Christi Legems Lag eller Sønder- 
herreds Kalent. Jfr. H. Pedersen, »Fromme Broderskaber 
paa Lolland«, L.-F. hist. Aarbog 1921. I et Dokument fra 
1388 findes nævnt i hvert Fald en Del af dets Medlemmer, 
mest Adelsfolk med tyskklingende Navne, eller gejstlige, der 
selv afholdt de foreskrevne Messer. I Fortegnelsen over de 
fromme Brødre findes ogsaa Navnene Hemmingus Deken og 
Johanes Deken, hvilket Efternavn sagtens skal betyde Degn. 
Hvis denne Antagelse er rigtig, maa man beklage, at det ikke 
siges, hvor de har været Degne; det kunde da godt tænkes, 
at en af dem har været Degn i Gloslunde. P. Rhode for
tæller nemlig følgende Sagn netop fra den Tid: »Af Præster 
før Reformationen kendes fremfor alt Broder Jacob 1387, 
om hvilken det fortælles, at han var saa ilde lidt af sin Degn, 
at denne strøede ildfængende Stoffer paa Prædikestolen, 
hvor han vidste, at Hr. Jacob skulde prædike en Vintermor
gen, og tænkte nu, at Præsten ved at »snyde Lyset« og kaste 
Tanden skulde stikke Ild i Stolen og skade sig selv. Men til 
Uheld hænder det sig, at Degnens Pige gaar om Løverdagen 
ind og fejer Kirkegulvet og Prædikestolen og kaster derefter 
Gulvskarnet ved Degneboligen, hvorved der siden kom Ild i 
Degnens eget Hus«. Rhodes Fortælling bærer ikke Sand
synlighedens Præg; det er hans egen Samtids Forhold, han 
ganske kritikløst overfører paa middelalderlige Tilstande, 
men Kernen i Sagen, at der var en Præst og en Degn, kan
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gerne være rigtig nok, og Degnen kan da godt tænkes at 
have været en af de foran navngivne Personer. Derimod 
faar vi gennem et Par Retssager fra 1499 og 1500 en aldeles 
paalidelig Efterretning om, at der ved den Tid var en »An
ders Deghen udi Gloslunde«; men hertil indskrænker sig von 
Kendskab til denne Person. Derefter høres der intet om 
Degne her paa Stedet, før det i Matriklen af 1664 meddeles, 
at Degnen Laurids Sørensen foruden sit Degnekald har en 
Ejendomsgaard i Gloslunde Sogn. Søren Winkel nævnes 
fra 1714 som Degn i Gloslunde; han optraadte som Vidne i 
Sagen mod den genstridige Degn Mundt i Vestenskov; en 
Datter af ham blev 1756 gift med Degn, senere Præst Mo
gens Minerth i Avninge, men for øvrigt er der ikke fundet 
mere om ham, ikke engang hans Dødsaar. Endnu magrere 
er vort Kendskab til de to Degne »Sieur Tranneberg« og 
Rasmus Andersen, hvis Embedstid kun kan angives som lig
gende mellem 1756 og 1761. Sidstnævnte Aar begynder 
nemlig Peder Brynniche at blive nævnt som Degn her til 
Stedet, og i den Egenskab findes han lige til 1818, da han 
døde 85 Aar gi, efter mindst 57 Aars Tjenestetid. I den Tid 
fik han Lejlighed til tre Gange at lade sit Navn indtegne i 
forskellige Sognes Vielsesbøger, da han saa mange Gange 
var gift; hans sidste Hustru overlevede ham i 14 Aar.

Derefter findes ikke nævnt Degne i Gloslunde Sogn, saa 
det maa formodes, at han har været den sidste, der beklædte 
denne Stilling. Henrik Pedersen.

Nogle Skole-Data fra Fejø.
Aar 1809 fandtes der af Materiale ved Vesterby Skole 

paa Fejø kun følgende: 2 Bibler, 16 Stk. Bibelhistorier (og 
heraf var de 8 Stk. »meget maadelig konditionerede«), 2 
Borde, 4 næsten ubrugelige Bænke og en sort Trætavle. — 
I Skolen fandtes 66 skolepligtige Børn, og Læreren beklager 
sig da ogsaa med Rette over det slette og mangelfulde Ma
teriale. Af Skrive- og Regnebøger forefandtes slet ingen.

Ved et Møde lovede Skolekommissionen at afhjælpe 
Manglerne, men føjede dog til, »at den for Tiden ikke saa 
Udvej til en eneste Skilling til disse Manglers Afhjælpelse«.
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I Østerby, Øens anden Skole, stod det heller ikke særlig 
godt til. Her hang Loftet saa lavt, at man ikke kunde gaa 
oprejst under det. Af Papir fandtes intet, saa Læreren kunde 
ikke affatte de befalede Lister. Materialet var omtrent af 
samme Beskaffenhed som i Vesterby.

For Aaret 1810 findes følgende Regnskab over Skolens 
Indtægter og Udgifter:

Indtægt: Af Kongetiende 7 Rdl. 1 Mk. 8 Sk.; af Kirke
tiende 7 Rdl. 1 Mk. 8 Sk.; 1 Mulkt 3 Mk.; paa Skoletavlen 
4 Mk. 10 Sk.; Summa Indtægt 15 Rdl. 4 Mk. 10 Sk..

Udgift: Papir til Vesterby Skole 7 Rdl. 3 Mk.; Papir til 
Østerby Skole 5 Rdl. 3 Mk.; Blæk, Grifler til begge Skoler 
2 Rdl. 2 Mk.; Summa Udgift 15 Rdl. 2 Mk..

Niels Larsen.

Et gammelt Vers af min Farfar, født 1788, død 1870. 
Hvad Raad er der for dem, som udi Sengen hopper? 
Eller: Hvad Raad er der for Lopper?
Strø Regnfang i din Seng, i Skjorten og i Særken,
Saa hviler du saa trygt som Noah udi Arken.

Gammelt Børnerim.
Tipie, tipie Tene 
Smaa Grene.
Alle vore Høns og Ænder og Gæs 
De gik i Lo og Lade 
Og gjorde saa megen Skade 
Bed Vippen af, bed Vippen af.

Karen Christiansen.

Hæderssmykket for Kvinder af Landbostanden.
15. Aug. 1808 udstedte Frederik den Sjette et Reskript,

som indskærpede, at det var af største Betydning for det 
almene, nu da Fædrelandets Forsvar kaldte de vaabendygtige 
Landboere af Mandkønnet fra deres Hjemstavn, at Kvinde
kønnet fordoblede sin Flid og ved overordentlige Anstren
gelser deltog i Markarbejdet, og det tilføjedes, at Kongen 
vilde have de civile og gejstlige Embedsmænd bemyndiget til
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gennem det danske Kancelli at indberette Navnene paa de 
Landbo-Fruentimmer, som særlig maatte udmærke sig ved 
Flid og Anstrengelse i Markarbejde, »hvilke vi allernaadigst 
ville anse med fortjent og hædrende Udmærkelse«. Sjæl
lands Biskop, Miinter, gik i Spidsen i denne Sag og udtalte 
i sit Hyrdebrev af 20. Aug. 1808, bl. m. a., »Kvindehaand vil 
snart lære at bestrø den aabne Fure med haabefuld Sæd; 
Plovhjulets Lyd og Plejlens Drøn skal harmonisk blande sig 
med Kvindens sølvklare Latter til helligt Sangoffer om Held 
for Frederik og Frelse for Fædrelandet«. Den hædrende 
Udmærkelse, som Reskriptet stillede i Udsigt, udformedes 
ved kgl. Resolution af 27. April 1809 til et Hæderssmykke, 
dannet som et Sølvsnøre-Smykke (i Lighed med den Sølv
lænke, Kvinderne paa Landet plejede at snøre deres Bul eller 
Trøje med) med en Plade foroven med Indskriften »For 
Landbrugsflid«, den fineste beregnet til at skulle koste 13 
Rdlr., den 2. Klasses 8 Rdlr., medens Hæderssmykket af 3. 
Klasse kun skulde omfatte et Brystspænde med Indskrift. 
Denne Ordensuddeling vedblev til 1813, og der var ikke saa 
faa, der fik den, ogsaa blandt dem, der holdt sig tilbage, som 
den Gaardmandsdatter i Horreby, der sled for sin 50-aarige 
svagelige Moder og en 75-aarig Mormoder, men af »kvinde
lig Undseelse og Beskedenhed« ikke vilde melde sig hos 
Præsten (»hun har udtrykkelig frabedt sig at omtales eller 
paa nogen Maade belønnes for en Opførsel, hun ganske an
ser for sin Pligt«). I den lille Afhandling, som ovenstaaende 
Oplysninger er taget fra — L. Nørreslet: »Et Hæderssmykke 
for Kvinder af Landbostanden« (Tidsskrift for Landøkonomi, 
1899) — omtales ogsaa tre voksne Døtre fra Horreby, som, 
mens Sønnerne er udkommanderede, udfører Arbejdet for 
deres Moder, en aldrende Enke. Om dem hører vi i F. V. In- 
gematin’s nedenstaaende Uddrag efter Horreby Kirkebog.

Red.
Dorthe Nielsdatter (Dorthe Hvids).

Enke Ane Olsdatter, afdøde Qaardmd Niels Skovs Efter
leverske i Eged By Horreby Sogn paa Falster haver af 5 
opvoksne Sønner ikkun hjemme hos sig en Søn, som er lam 
paa den ene Haand og altsaa uduelig til ethvert nogenlunde
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strengt Arbejde. De øvrige Sønner ere enten som udtjente 
ved Militsen, andet Steds bosatte, eller endnu staaende i 
Krigstjenesten og følgelig for nærværende Tid udkomman
derede.

Den aldrende Gaardbrugende Enke maa da takke sine 
3de voksne Døtre for Jordens Dyrkning og Avlens Drift; 
alle tre Døtre gøre heri efter Evne fælles Sag; men den mel
lemste, som den største, stærkeste og raskeste og hvis Navn 
er Dorthe Nielsdatter, udmærker sig især i denne Henseende. 
Hun ej alene holder paa Ploven ved al Slags Pløjning; men 
ogsaa i Nødsfald kan bruge og har brugt Leen og i Hø- og 
Kornhøsten læsser og binder Læssene paa Marken, fører 
Læssene hjem og aflæsser, rækker eller afforker de svære 
Kornneg i Laden (det sværeste af alt Slags Karlearbejde) — 
ligesom hun og kører Hoverikørsler, Ægtkørsler, Møllekørs
ler o. s. v. samt hugger Gærdsel, fører Gædselen til Hegnet 
og paasætter samme; med eet Ord: hun forretter alle de 
Arbejder, som ellers ved Mands Haand alene udføres, und
tagen 2de, nemlig Hakkelse-Skæring og Tærskning, hvortil 
hun endnu ej haver tilvant sig; men sikkerlig vilde en Op
muntring som den, Deres Maj. allernaadigst udlover, have 
den Virkning, at ogsaa disse Slags Arbejde vil blive forsøgte.

Saavel i Betragtning af ovennævntes Værdighed til hæ
drende Udmærkelse, som især for Eksemplets Skyld, da 
her i Egnen gives mange og stærke Kvinde-Personer i Bon
destanden, ønsker jeg, at denne Familie, der i øvrigt er af et 
elskværdigt og fermt Folke-Slags, maatte være anbefalet til 
Deres Majest. Opmærksomhed og Naade.

Den 28. Oktober 1808.
Allerunderdanigst

H. R. Steenstrup, Sognepræst.
Ved F. V. Ingemann.

Den sløjfede Gravhøj.
Efter Sagnet skal Sølvbægeret i Nebbelunde Kirke stamme 

fra en gammel Gravhøj, der laa paa Bondegaarden »Paa- 
skesminde«’s Jord i Hillested Sogn og blev fundet, da Højen 
for mange, mange Aar siden blev gravet ud og sløjfet.
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Siden spøgede det altid paa Stedet, hvor man havde byg
get Gaarden op. Denne blev af samme Grund senere flyttet 
et godt Stykke derfra, imod Nord, nærmere Landevejen; men 
det hjalp ikke, Spøgeriet holdt stadig til, og mangen Gang, 
naar Folkene kom borte fra om Natten, brændte der Lys i og 
ved Gaarden, og ofte kunde de vaagne midt om Natten ved, 
at Vogne og Redskaber blev trukket ud i Gaarden af usynlige 
Væsener. Næste Morgen var alt paa Plads igen.

(Johan Jørgensen) Jørgen Larsen.

Velkomstsang
til Deres Kgl. Højheder Prinds Ferdinand og høie Gemalinde. 
Aunede Skov ved Juellinge.

Der klinger en Festsang paa venlige Kyst 
i Skovens det duftende Grønne; 
der brænder en Ild i det trofaste Bryst, 
den mægter vor Sang at forskjønne; 
thi troe slaae de Hjerter i Hytte og Slot 
for Fredrik, vor milde, livsalige Drot. :,:

Chor:
Thi troe slaae de Hjerter i Hytte og Slot 
for Fredrik, vor milde, livsalige Drot.

Stiig dristig, vor Sang! mod det hvælvede Tag!
Lad høre din tonende Vinge!
Vort elskede Par paa den festlige Dag 
en jublende Hilsen vi bringe!
Vi signe hver Bølge, som bar til vor Kyst 
Kong Frederiks Børn og vort Fødelands Lyst.

Chor:
Vi signe o. s. v.

Fra Kongesal droge de begge saa huld’ 
til Danmarks meest frugtbare Vænge;
Velkommen til Agrens det bølgende Guld, 
til Glæden i Marker og Enge!
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O lytter til Høstfolkets taktfulde Raab
til Himmelens Gud, der har kronet vort Haab! :,:

Chor:
O lytter til o. s. v.

Ja signet af Gud er vor Fædreneøe
en Have saa yndig at skue,
og kneiser der ei nogen Klint ved vor Søe 
med Toppen mod Himmelens Bue, 
saa breder sig ud dog en blomstrende Egn 
og guldgule Marker og Skove til Hegn.

Chor:
Saa breder sig o. s. v.

Men naar smilte Landet saa yndigt som nu 
og naar var en Høsttid som denne!
Velsignede Dag! thi os bringer jo Du 
Kong Frederiks Datter og Frende.
Vor jublende Velkomst, vor Hyldest i Dag 
O elskede Prinds og Prindsesse modtag! :,:

Chor:
Vor jublende o. s. v.

Fra Provinsialmedicas Hahn’s »Udtog af mine Kalendere«1).
Maribo 1776. 28. Jan. Siden Vejen var saa overmaade 

skøn og banet, fik jeg min lille Kone til at følge med mig til 
Stokkemark; vi kørte dertil i 5 Kvarter. Jeg lod min Slæde 
køre til Westerborg at faa min Datter2) desto før til os; hen
des Mand var der for at prædike; med det samme døbte han 
Barnet i Huset, som blev kaldet Lovise Henriette3). Vi tog 
om Aftenen hver til sit og kom vel frem og tilbage.

9 Fortsat fra Aarbog 1923, 1924, 1925, 1926, 1927.
2) Gift med Sognepræsten i Vesterborg F. G. Wulf, jfr. Aarbog 

1926,, S. 133 Note 2.
3) Dagen i Forvejen, 27. Jan. 1776 havde Svigerdatteren, gift 

med Sognepræsten H. i Stokkemarke, faaet en Datter. Herom skri
ver Hahn: »Januar af 27 sig aarelod min Søns Kone i Stokkemarke 
paa Hjemvejen fra Vesterborg, og hun blev forløst om Aftenen 
imellem 5 og 6 og fik en lille Datter«.
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18. Juli. Grev Knuht (Knuth) var her en Times Tid 
vistnok fra Ladegaard, og vi vedtaltes om Forpagtningens 
Afstaaelse.

4. Aug. var jeg inviteret til Middag paa Knuthenborg, 
da Greven og jeg bleve forenede om, at Birkedommer Ber
telsen maatte faa Ladegaard i Forpagtning til næste Majdag 
og Kontrakt med ham blev sluttet.

21. Okt. 4 af mine Husmænd bar 2 Bistader til Wester- 
borg, som vi vil have til halvt sammen.

9. Novbr. købte jeg 50 Aborrer de fleste spiselige af Fi
skeren i Grimstrup og satte dem i den nye rensede Park, 
hvori alt var en Del Vand. Han lovede at lære mig, hvor
ledes de kunde fanges med Toger (?). Han maa selv have 
betjent sig deraf; thi jeg har ikke faaet nogen af dem igen.

26. Decbr. var jeg ved Obduktion paa Mølleren Lundager 
ved Nyestæd, spiste hos Grev Raben og tog hjem Dagen 
efter. Dette skete efter Geheime-Konferensraadinde Råbens 
Begæring til mig, som var bleven anmodet derom af Etats- 
raad von Berger. Hun betalte og derfor. —

Iaar blev min Gaard overalt hvidtet indvendig og malet 
gul omkring Vinduer, Døre og Port, hvortil gik 10 Pd. lys 
Okker. A. Hk.

Fra Thoreby. Nogle Spørgstnaal.
I Lolland-Falsters Stifts-Tidende for 10/8 1927 har jeg 

slaaet til Lyd for den Opfattelse, at den gamle, om end fejl
agtige, Anskuelse om Dysser og Fortidsstene som Vi’er eller 
Ve’er, som fordums Helligdomme i Hedenskabets Tid, har 
været Skyld i Stednavne som Frejlev og Thoreby, dannet 
som de med størst Sandsynlighed er af Gudenavnene Frej og 
Thor. 2o/o s. A. skrev jeg i samme Blad en Artikel om »Gel
tofte«, eller bedre: »Gjaltofte«, egentlig =  »Ahltofte«, om 
»Lolland« som egentlig betydende »Lavland«, og fremlagde 
ogsaa Materiale for, at »Falster« kun er at regne for en 
ældre Form af »Fjalster« eller »Fjælster« og altsaa egentlig 
betyder »Fjælested« eller »Skjulested«, nemlig for Skibene 
eller Smaaskuderne, som. de da var endnu i Vikingers og 
Venders Tid. Til dette Materiale hørte ogsaa en Henvisning
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(fra den nye »Ordbog over det danske Sprog« Bd. IV Sp. 
1108) til Karlevistenen, og siden jeg saa Navnet »Karlevi«, 
liar da den Tanke stadig forfulgt mig, om ikke »Karleby« og 
»Karlevi« egentlig er det samme, altsaa -by en, i øvrigt 
sproglig let forstaaelig, Omformning af et oprindeligere 
-vi, beslægtet som b er med v og y med i!

Karlevistenen paa Øland er fra ca. 1000 e. Kr., rejst til 
viet Minde over en gæv dansk Vikingehøvding af hans tro
faste »Karle« d. e. Mænd, og stod oprindelig paa en Eng 
nær ved Kalmarsund mellem to Gravhøje, og Landsbyen 
»Karlevi« har da Navn efter den, ikke efter Højene; der er 
intet at tvivle om. »Karlevi« har saaledes god Mening, me
dens vort danske »Karleby« ingen har — uden hvis det er 
et forklædt »Karlevi«. Hvad der i saa Tilfælde har givet 
det falsterske »Karleby« Navn, tør jeg ikke udtale nogen 
Formodning om, men det lollandske kan ved sit Navn minde 
om, at Herredstinget, som »Karlenes« d. e. Mændenes For
samling, blev holdt der i Egnen og vel saa oprindelig paa en 
»Tinghøj«, et gammelt »Vi«; saadanne Høje ved man da, at 
der i det mindste har været een af lige i Nærheden, i ikke 
større Afstand end 0. Karleby nu er fra V. Karleby. Ogsaa 
»Thoreby« som Stednavn med Gudenavnet Thor i første 
Led vilde først rigtig blive forstaaeligt, hvis man turde op
fatte det som et oprindeligt »Thorevi«, selv om der ikke her 
som i Birket ligger en gammel Gravhøj fra Bronzealdertiden 
inden for selve Kirkegaardsdiget, men nu kun Dysser længere 
borte; Kirken her ligger dog forholdsvis højt, som »Herreds
kirke« oppe ved V. Karleby, og man maa ogsaa regne med 
sløjfede Høje — de højeste Punkter i en Egn har i gamle 
Dage ganske sikkert haft Dysser eller Kæmpehøje. Ogsaa i 
Sdr. Kirkeby paa Falster er -by muligvis et forklædt -vi; 
der har jo i Kirken været indmuret en Runesten med en Paa- 
kaldelse af Thor.

De tilgrundliggende Ord i Stednavne kan vitterligt tidlig 
skifte Ham. Saaledes var i gamle Dages Roskilde (jfr. den 
nye »Trap« II, 208) »Tuttestien« Navn paa den Sti, som 
»Substitutten«, Løbedegnen, i sin Tid benyttede — en aaben- 
bart øjeblikkelig Sprogdannelse, med Bortkasten af endda
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to Forstavelser, der berettiger en til at spørge, om saa ikke 
det berømte »Svold« kan være en paa lignende Vis dannet 
nordisk Forkortelse af saadan noget som »Greifswald« 
(1241 Grippeswalde By), som Bredningen Sydøst for Rügen 
er opkaldt efter. »Roskilde«, som Sagnet har sat i Forbin
delse med en Kong Ro (Hroar, Roar) og Poesien med Roser, 
forklares simpelt og bedst som »Korskilde«; det er vel den 
berømte Helligkorskilde — siden Frederik IV lod hente Vand 
derfra kaldet Kongebrønden —, som har givet Byen Navn. 
Sammenligner man de forskellige ellers enslydende Sted
navne, som begynder med Kors- og Ros- (foruden Korskilde 
og Roskilde tillige Korsager og Rosager, Korsbjærg og Ros
bjærg og adskillige andre, maaske ogsaa nogle af dem med 
Rosen- og Hors-), og hvor Kors- giver Mening, men Ros
ingen, vil man straks mærke Sandsynligheden deraf. At det 
latinske »crux«, hvoraf vort »Kors« og »Kryds«, i den første 
Munketid herhjemme har kunnet høres og siges som »Ros-«, 
er sprogligt ikke mere umuligt, end at det latinske cursor 
baade har kunnet blive til vort »Hors«, det engelske »horse«, 
det islandske »hross« og det tyske »Ross«. Fæstnelsen af 
»Roskilde« i Stedet for »Korskilde« maa efter den første 
historisk paaviselige Form for Byens Navn være sket ret 
straks ligesom den af mig ovenfor antagne Skiftning i nogle 
Tilfælde af -vi til -by.

V. C. Frederiksen.



Aarsberetning.
Paa den aarlige Generalforsamling, der afholdtes i Ny

købing den 18. Nov. 1927, meddelte Formanden, Amtsfor
valter Hoick, at Aaret 1926—27 havde været usædvanligt 
rigt paa Møder. Det var i Virkeligheden et Rekordaar, som 
man sent vilde naa op over. Ikke alene havde man holdt de 
sædvanlige to Friluftsmøder, i Stubbekøbing, hvor Forstan
der Schmidt havde talt om den falsterske Digter Ehlers Koch, 
og Sognepræst Fog Petersen om vore historiske Minder, og 
i Ulriksdal’s Have, hvor Museumsinspektør Uldall havde talt 
om vore Voldsteder og meget interessant paavist, ogsaa ude 
i Marken, Resterne af en Folkebefæstning fra Vendertiden 
mellem Hejrede og Røgbølle Sø og videre frem. Men Histo
risk Samfund havde tillige i Forening med Historisk Fælles
forening, der holdt Aarsmøde i Maribo i Dagene 11.— 13. 
Juni, ved den Lejlighed kunnet gennemføre flere offentlige 
Møder med saa udmærkede Foredrag som Prof. Oscar An
dersens om Niels Hemmingsen, Museumsinspektør Chr. A. 
Jensens om lolland-falstersk Kirkekunst o. m. a. Hertil kom 
de historiske Møder paa det 4. danske Hjemstavnskursus
l. —7. Aug. paa Lollands Højskole i Søllested, en halv Snes 
fyldige Foredrag paa selve Skolen, men desuden paa Efter
middagsudflugterne en stor Mængde mindre og større Fore
drag (ved Museumsarkitekt Smidt, Arkivar Ellekilde, Dr. 
Nordmann, Prof. Wesenberg-Lund, Dr. Bobé, Museumsin
spektørerne Kjær og Matthiessen, Dr. Marius Kristensen, 
Kunstmaler Struckmann, Forstander Rasmussen, Næsgaard, 
Redaktør Haugner, Fru Thyra Jensen, Skovrider Konradsen
m. fl.). Vel stod Historisk Samfund ikke som Indbyderen 
til dette Kursus, men det traadte hjælpende til fra første 
Færd, og da Kursus’et stod overfor sin sidste Opgave: at 
udgive en Kursusberetning, greb vi aktivt ind for at sikre 
ikke blot en kort og løselig Beretning, saadan som Kursus’et 
selv kunde magte den, men en grundig og fyldig Redegørelse 
ogsaa af de mange smaa Foredrag under Udflugterne, saa- 
ledes at ikke blot Kursusdeltagerne, men ogsaa Historisk 
Samfunds Medlemmer kunde nyde Frugterne af det store 
Arbejde, der var nedlagt i de mange Vejlederes Forklaringer. 
Der forelaa her baade et stedlig-topografisk Stof for Vest- 
lolland, der m. H. t. de offentlige Mindesmærker, geologiske
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Forhold m. m., kunde supplere den foreliggende, trykte hi
storiske Litteratur, og tillige saa indgaaende Oversigter over 
Lolland-Falsters Kirker, Bøndergaarde m. m., at vi mente, 
at dette Stof ikke burde gaa tabt for vore Medlemmer. Sam
tidig med at Kursus’et udgav sin Beretning, optog vi da og 
satte os i Udgift for saa godt som hele Kursusstoffet i vor 
Aarbog. Men derved var sidste Aarbog ogsaa bleven næsten 
dobbelt saa stor, som den normalt efter vore økonomiske 
Evner bør være; og naar vi overkom det, skyldes det for en 
væsentlig Del særlig Tilskuddene fra Institutioner, særlig dem 
til Udgivelse af Hjemstavnsberetningen.

Vi haaber at kunne rejse engang i Foraaret vor første 
beskedne Mindesten over Biskop Balle. Derefter har vi paa
tænkt at rejse Sten bl. a. ved det gamle Bedinge Slot, for 
Bondehelten Otto Kuld, ved Virket Sø (som Minde om den 
gamle Folkebefæstning der), ved den nedbrudte Aageby 
Kirke m. m., men naturligvis vil Virkeliggørelsen strække sig 
over en Række Aar. Vink og Forslag om andre Mindesten 
modtages naturligvis gerne (under Adrs. Historisk Samfunds 
Formand, Maribo).

Vi tør fremdeles glæde os ved god Tilslutning. 1. April 
1927 var Medlemstallet 660. Men da der stadig sker ret be
tydelig Afgang ved Dødsfald og Bortrejse og et Foretagende 
som vort vel desværre hører til dem, der let først staar for 
Fald paa Budgettet, naar de økonomiske Tider er sløje og 
der skal stryges, gælder det om en saa meget stærkere Til
gang.

Siden sidst har vi mistet en af vore allerbedste Kræfter 
i Kantor Viggo Holm. Han hørte til vor Aarbogs faste Stab. 
Grundig og omhyggelig indtil de allermindste Enkeltheder, 
som han var, var det en Glæde for Redaktionen med fuld
kommen Tryghedsfølelse at kunne lægge hans Arbejder frem 
for Læserne; ved hans store Kundskabsfylde, dybtgaaende 
Arkivstudier og videnskabelige Skarpsyn vil ikke faa af hans 
Afhandlinger — som de om Nykøbing Kirke og Nykøbing 
Hospital — blive staaende gennem Tiderne. Historisk Sam
fund lagde en Krans paa hans Kiste, og vi vil fremdeles ære 
hans Minde. —

Kassereren, Bankdirektør Schebye, fremlagde Regnska
bet (se nedenfor), der godkendtes. De efter Tur fratrædende 
Bestyrelsesmedlemmer Rektor S. A. Christensen, Nykøbing, 
Førstelærer Nordlund, Kastager, og Førstelærer Ibsen, Es- 
kildstrup, genvalgtes; Redaktør C. Haugner nyvalgtes. Bog
handler C. Dein og Sagfører Hanson genvalgtes som Revi
sorer.
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Paa Bestyrelsesmødet 18. Nov. genvalgtes Amtsforvalter 
A. Hoick til Formand, Bestyrer V. Kolbye til Sekretær, 
Bankdirektør Schebye til Kasserer.

Uddrag af Regnskabet for 1926—27.
Indtægt: Kr. 0 . Udgift: Kr. 0.

Formue !/4 26 ............... 5449 57 Bidrag til Fællesforening. 101 35
Renter............................. 298 53 Medhjælp til Udsendelse
Tilskud (herunder Hjem af Aarsskrifter, Porto,

stavnskursus) ............. 2705 68 Haandbøger m. v........ 441 75
Solgte Skrifter............... 743 69 Aarsskrift....................... 3895 20
Medlemsbidrag............... 2005 00 M øder............................. 373 04
M øder............................. 106 00 Beholdning 31/3 27 ........ 6497 13

11308 47 11308 47

Nye Medlemmer (indtil 1. April 1927).
Mejeribestyrer V. Hansen, Nysted. 
Borgmester Hoick, Nysted.
Frøken Jespersen, Nysted. 
Sognepræst Gregersen, 0. Ulslev. 
Gaardejer Friis, 0. Ulslev.
Uddeler Frk. Jensen, Nysted. 
Redaktør L. Larsen, Nordenkirke,

Nakskov.
Overassistent H. C. Larsen, Rødby. 
Lektor Müller, Nakskov.
Adjunkt Fr.k. Henriksen, Nakskov. 
Pastor Vilh. Hansen, Nakskov. 
Pastor Petersen, Sandby.
Overlærer Sundbo, Nakskov. 
Masseuse Frk. Larsen, Rødby. 
Postmester Sillasen, Maribo.

Kgl. Vejer og Maaler L. B. Freu- 
chen, Nykøbing F.

Assistent V. Sejr Petersen, Maribo. 
Førstelærer M. Petersen, Højsmark

Skole.
Højskoleforstander Petersen, Sølle

sted.
Gaardejer P. Olsen Lise, Virket. 
Førstelærer S. Sørensen, Systofte. 
Landinspektør S. Jungersen, Maribo. 
Frøken Berrit Fiehn, Østre Allé

48 a, Nykøbing F.
Lærer H. R. Eriksen, Skelstrup

Skole, Maribo.
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