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DE FØRSTE STORE FOLKEFESTER
I HOLBÆK AMT
Ved Højskolelærer Jens Peter Jensen, Høng.

Da Blicher i 1839 havde begyndt Folkefesterne
paa Himmelbjerget, varede det, som bekendt, ikke
længe, inden denne gode Folkesag ogsaa blev taget
op andre Steder i Landet. Allerede den 28. Maj 1841
blev en saadan Folkefest afholdt paa Vejrhøj i Hol
bæk Amt, idet Grundtvigs gode Ven, Præsten Gunni
Busck i Stiftsbjergby, indbød Befolkningen til et
»Majgilde« her for at mindes Stændergrundlovsdagen
(28. Maj) og den Konge, der havde givet sit Folk
Stænderforsamlingerne. Naar Gunni Busck valgte sig
Vejrhøj, Sjællands mest storladne Udsigtspunkt, til
Festplads, var det vel, fordi han var blevet betaget
af den jyske Sten Blichers geniale Ide om at samle
Folk til Fest paa et højtliggende og smukt Sted i
Landet, hvor de, der deltog i en saadan Fest, skulde
føle sig baade legemligt og aandeligt hævet op over
Hverdagslivets Ensformighed og faa Syn for det store
Fællesskab, det almene Bedste, der ligger gemt i
Begrebet : Folk og Fædreland.
Men de første Folkefester i Holbæk Amt mødte
tidt Hindringer, som ikke altid lod sig overvinde.
Saaledes ogsaa med den paa Vejrhøj i 1841. Gunni
Busck havde allerede i det tidlige Foraar taget Be
stemmelse om denne Fest. Men i Begyndelsen af Maj
Maaned blev der fra Adelersborg Gods — hvortil
»Vejrhøj« hørte — nedlagt Forbud mod Festens Af-
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holdelse paa Vejrhøj, i hvilken Anledning Grundtvig
den 8. Maj skrev følgende i et Brev til Gunni Busck:
»Gid eders »Majgilde« ej maa tabe noget ved det mer
end tossede Forbud mod Samlingen paa »Vejrhøj«, men blive
dobbelt fornøjeligt til Udbredelsen af den ægte Dansk
hed, der vel ogsaa er gennemskaaret af haarde Veje og er
hverken fri for Sten i Bunden eller Tornekrat, men er dog
en Mark, som Vorherre finder det Umagen værd at pløje og
besaa, aabenbar fordi Han forudser, den med hans Velsig
nelse kan og vil give en god Høst.«

Grundtvigs gode Ønsker synes at være gaaet i
Opfyldelse. Festen blev omsider tilladt og afholdtes
under stor Tilslutning den 28. Maj, som var en Fre
dag. Dagen derefter (Lørdag før Pintse) skrev
Gunni Busck herom til Grundtvig:
»Kære Ven! Skønt Tiden er knap, skal du dog have
et Par Ord om vor Majfest i Gaar. Den Aand, som hersked
der, var af den gode Slags, som gør Mennesker muntre, milde,
velvillige indbyrdes. Taler blev ikke holdte. Mange var i
Færd med mig derom, men jeg vilde ikke, og dette var ikke
af Egensindighed, men jeg tror af det gode, jeg tav. Da
(Sangen om) »Majtræet« var sunget, forlangte en Del »Kong
Frederiks Vise«, det er den med »Katten«1), og den kan i
Sandhed mange udenad, alle Versene. Efter den foreslog jeg
et Hurra 3 Gange for den gamle Konges Minde, at det maatte
ikke uddø iblandt os, og det blev optaget med levende Bifald.
Dernæst Sangen med Omkvædet: »Mens Lærken er graa og
Bølgen blaa, mens Bøgen er grøn, skal Danmark staa!« Og
da man tidligere paa Dagen havde begyndt et Hurra for vor
(ny) Konge, ønskede nu jeg og andre, som var kommet siden,
ogsaa her at deltage, og jeg foreslog derfor et 3 Gange gen
taget Hurra for Kong Kristian den 8., som havde lovet at
ville vandre i vor gamle Konges Fodspor! Gud velsigne Kon-

’) Grundtvigs kendte Sang ved Frederik den 6.s Død:
»Kong Frederik den 6. henslumred i Fred,
han hviler nu hos sine Fædre,
han gjorde end ikke en Kat Fortræd;
der fødtes ej Kongesøn bedre.«
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gen! og saa svingede jeg min Hat, og de andre (Landalmuen),
kan jeg tro, deres med, og der lød et Hurra 3 Gange for Kri
stian den 8., ikke mindre levende end det for den gamle Kon
ges Minde — og Gud velsigne vor Konge, at han maa svare til
de gode Forventninger, som vi sætter til ham!
...... Nogle anslog Menneskenes Tal ved Festen til 3 a
4000, andre til 2000 — ja Gud glæder mange! Af Sangbøgerne
blev ikke et Hæfte tilbage, og der var Spørgsmaal om flere.
Deraf blev sunget: »Kongehaand og Folkestemme«, »Er Lyset
for de Lærde blot« og »Vift stolt paa Kodans Bølge«. Et Sel
skab havde lejret sig længere inde i Skoven og sang af Bø
gerne, og en stor Kreds af dem hørte til.2)

Saaledes forløb dette ejendommelige Folkemøde
— den første frie Folkefest i Holbæk Amt. Aaret
efter, i 1842, maa Gunni Busck igen have holdt Fest
sammen med Bønderne, thi Grundtvig skriver i et
Brev til ham den 31. Maj 1842:
»Vejret var dejligt, saa jeg haaber, I har haft en for
nøjelig Dag i det grønne! Jeg talte denne Gang vel mest om
Ungdommen og vor Statsforfatning, men dog i det hele om de
3 Folkefester, den folkelige Jul og Paaske og Pintse, som
falder paa 11. Februar, 2. April og 28. Maj.3)

Men i 1843 maa Gunni Busck den 16. Maj melde
i et Brev til Grundtvig:
...... »Vi faar da ingen Majfest i den grønne Bøgeskov
— Herremanden har sagt nej, og han er jo Herren. Det er
jo tungt nok, at saa mange Menneskers uskyldige Glæde bliver
forstyrret, men maa det danske Folk faa Sind til at tilegne
sig deres Fædres Ihukommelse, vil nok den gode Gud for
skaffe dem Majtræer og noget af de Bøgeskove, som jo nu
næsten alle ere i Herremændenes Vold. Har den gode Gud
allerede saavidt udfriet Bønderne, kan han jo nok udfrie nogle
Træer med til dem. Dog Gud ved, om dette nu er sket af
Herremands-Aanden eller fra en højere Indflydelse.«4)
•) Efter »Gunni Busck, et Levnedsløb i en Præstegaard«.
Udgivet af Henr. Bech 1878. (Side 240—41.)
3) »Gunni Busck«. (Side 259).
4) »Gunni Busck«. (Side 284.)
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I 1844 blev Gunni Busck forflyttet som Præst
fra Stiftsbjergby til Brøndbyvester i Nærheden af
København. Og samme Aar begyndte »Holbæk Amts
Landkommunalforening« sine Møder omkring i Am
tet, mest under Ledelse af den energiske og velta
lende Lærer Gleerup fra Udby paa Tudse Næs. Her
blev der budt paa Foredrag og Forhandling. Her lød
ved Møderne ogsaa af og til en Fædrelandssang. Og
i denne Forening var det, 41 Bønder bestemte sig for
i 1845 at indbyde tilenGlædesfestpaaUlkestrup Mark Mandagen den 3 0. Juni. I
»Almuevennen« for den 18. Juni fandtes følgende
Bekendtgørelse :
Indbydelse.
Til taknemlig Erindring om det evig berømmelige Værk,
som højsalig Kong Frederik den 6. udførte i Aaret 1788, da
han løste det haarde Baand, som i saa mange Aar havde
fængslet den danske Bonde til den Plet, hvorpaa han var født,
agte vi Bønder fra Holbæks Amt at samles til en Glædesfest
paa Ulkestrup Mark den 30. denne Maaned. Vi skulde ikke
undlade offentligt at indbyde enhver af vore Venner
til benævnte Fest, og iblandt de Mænd, der med Rette for
tjener at bære dette Navn, vide vi med Vished, at Hr. Skole
lærer Sørensen i Kjøbenhavn og Peder Hansen i
Lundby have gjort sig værdige, hvorfor vi nærer det Haab,
at de til denne Højtidelighed, ligesom forhen, naar en enkelt
eller nogle faa af os har anmodet dem om et Besøg, beære
os med deres Nærværelse.
Den 5. Juni 1845.
Faarevejle: Ludvig Eilertzen, Jens Jensen, Hans Jensen, Pe
der Pedersen, Carl Eilertzen, Peder Nielsen, Christen
Christensen, Hans Jensen, Jens Jensen.
Kundby Sogn: Jens Gregersen, Christen Pedersen, Lars Olsen,
Ole Larsen, Mads Hansen, Jørgen Andersen, Niels Lar
sen, Hans Pedersen, Jens Rasmussen, M. Nielsen, Smed
Anders Larsen, Anders Jakobsen, Jens Frederiksen, Hans
Nielsen, Hans Hansen.
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Hagested Sogn: Christen Jensen, Jens Nielsen.
Bjergby: Ole Jensen.
Ondløse: Caspar Jørgensen, Christen Larsen.
Hørby Sogn: Lars Andersen, Niels Gregersen.
Svinninge Sogn: Niels Knudsen, Henrik Rasmussen.
Hjembæk Sogn: Rasmus Knudsen, Peder Nielsen, Peder Ja
kobsen.
Gislinge Sogn: Jens Iversen, Hans Hansen, Lars Jensen, Jeppe
Jensen, Lars Madsen.

Landkommunalforeningen gav et Tilskud af 30
Rigsdaler til Dækning af Udgifterne ved Festen. Og
den 30. Juni, en prægtig Solskinsdag, strømmede Folk
til Festpladsen paa Caspar Jørgensens Mark i Ulkestrup. Saa langt borte fra som fra det nordlige Ods
herred mødte der Festdeltagere, som havde maattet
køre hjemme fra ved Nattetid for at naa hertil i rette
Tid. Der var dem, der saaledes havde henved 10 Mil
at køre. Festen skulde — ligesom paa Himmelbjerget
og Skamlingsbanken — begynde Kl. 12 Middag. Ved
dette Tidspunkt var der samlet 6 a 8000 Mennesker,
ja et Tal som 10,000 er ogsaa blevet nævnt som Tallet
paa Festens Deltagere.
Festen blev aabnet afBondenCasparJørg e n s e n med et Leve for Konge og Fædreland. Han
føjede til, at da Festen var foreslaaet af en Bonde i
en Forsamling, der saa godt som udelukkende bestod
af Bønder, havde man fundet det passende, at en
Bonde ogsaa aabnede den, uden at den derfor skulde
være en Bondefest, den skulde være en Folke
fest, en folkelig Sammenkomst, hvor
ingen skulde være den første, ingen
densidste, men hvor de forskellige Klasser kunde
vænnes til at være sammen, til at udtale sig for hin
anden og bevæge sig imellem hinanden.
Det blev en lang Række Taler, der den Eftermid-
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dag blev holdt paa den naturskønne Festplads paa Ulkestrup Mark. Her talte de to, der er nævnt i Ind
bydelsen til Festen : Skolelærer Rasmus Sørensen (tid
ligere i Venslev) og Husmand Peder Hansen fra
Lundby ved Vordingborg; men endvidere blev der talt
af Skolelærer Gleerup, Kaptajn Jespersen fra Grønnebjerggaard ved Tølløse, Stænderdeputeret J. C. Drewsen, Baltazar Christensen o. fl.
Her lød den Dag mange gode, hjertevarme Ord
om Folk og Fædreland. Men der blev ogsaa talt
stærke Ord om Folkets Rettigheder. Det blev i det
hele taget en Fest, der vakte megen Opsigt rundt om
paa Sjælland, og Rygtet om den naaede hurtigt ind i
selve det danske Kancelli. Da Festen ved Midnatstid
var endt, og Folk tog ad Vejene hjem efter i den
smukke, lyse Sommernat, var der hos mange en Fø
lelse af at have oplevet noget usædvanligt, noget stort
og festligt, noget, som flere af Deltagerne i denne
Fest aldrig kunde blive ked af at fortælle om. 5)

Da Festen den 30. Juni 1845 under vældig Til
slutning forløb saa pænt og godt, var det ikke under
ligt, at Bønderne bestemte sig for at fortsætte med en
lignende Fest ad Aare. Men denne Beslutning mødte
Modstand hos Regeringen. Den 8. November 1845 ud
stedte Regeringen det saakaldte Bondecirkulære, der
saa at sige forbød alle Møder ude paa Landet. Der
kunde jo i visse Tilfælde søges om Tilladelse til at
holde Møder, men det vilde ikke blive let for Holbæk
5) Om denne første Ulkestrupfest (1845) har Redaktør Ras
mus P. Nielsen i Holbæk Amts Dagblad 1905 givet en ud
førlig og interessant Beretning paa Grundlag af de Refe
rater, der 1845 fandtes om Festen i Blade som »Almue
vennen« og »Læsning for Almuen«.
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Amts politiserende Bønder at faa denne Tilladelse. Al
ligevel dristede Bønderne sig til den 10. Januar 1846
»paa Grund af Omstændighederne«, som det hed i de
res Skrivelse, at forespørge hos Herredsfoged, Justitsraad Lynge i Holbæk, om der fra Øvrighedens Side
var noget til Hinder for, at der i den kommende Som
mer kunde afholdes en Folkefest paa Ulkestrup Mark
i Lighed med den, der var holdt i Sommeren 1845.
Justitsraad Lynge sendte Forespørgslen til Holbæk
Amtmand, Grev Mathias Wilhelm Moltke, der lod den
gaa videre, ind til det danske Kancellis Afgørelse. Og
den 27. Februar kunde Justitsraad Lynge sende Fore
spørgerne følgende Svar:
Holbæk Amtshus har under 26. ds. communieret mig en
Skrivelse fra det kongelige danske Kancelli af 24. ds., saalydende:
»Med behagelig Skrivelse af 29. f. M. har Greven ind
stillet til Kancelliets Afgørelse et Andragende, hvori
Kaptajn Jespersen paa Grønnebjerggaard samt Gaardmændene Peder Rasmussen i Kidserup, Jens Gregersen i
Kundby og Casper Jørgensen i Ulkestrup forespørger,
om der fra Øvrighedens Side er noget til Hinder for, at
der i indeværende Aar paa Ulkestrup Mark afholdes en
Folkefest paa samme Maade som forrige Aar. I denne
Anledning skulde man i tjenstligt Gensvar melde, at
Kancelliet efter de af Greven meddelte Oplysninger maa
med Dem være enig i, at der ej kan meddeles Tilladelse
til den omhandlede Fests Afholdelse.«
Holbæk, den 27. Februar 1846.
Lynge.

Svaret var altsaa et rent og skært Afslag, hvor
om Gleerup i Bladet »Fædrelandet« gjorde følgende
Bemærkninger: »Dersom Hensigten med Forespørg
slen har været at faa det aabenbaret, til hvilken
urimelig Yderlighéd det kgl. danske Kancelli i For-
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erring med den sjældent kloge Amtmand i Holbæk
driver sin Ængstelse for, at Bønderne i Holbæk Amt
skulle komme sammen, var det næppe muligt at yde
noget bedre Bevis, end her er givet ; men det forekom
mer os, at Autoriteterne vel burde betænke det An
svar, der kan komme til at paahvile dem, hvis de ved
at forbyde det lovlige og uskyldige forfører Bønderne
til at begaa, hvad der hverken er uskyldigt eller lov
ligt.«
I April Maaned sendte Bønderne en Klage til
Kongen angaaende Kancelliets Forbud mod Folke
festen. En Deputation rejste ind med Klagen, og ved
Afleveringen af denne paa det kgl. Slot kom det til
et skarpt Sammenstød mellem Bønderne og Kongens
Kabinetssekretær. Det var en meget unaadig Behand
ling, Bondedeputationen her blev Genstand for af
Kabinetssekretæren; men Klagen blev afleveret til
Kongen, hvor den foreløbig fik Lov at ligge.
Imidlertid var Regeringen bleven betænkelig ved
sit »Bondecirkulære«, og i Maj 1846 gjorde den et
Tilbagetog ved at ophæve Bondecirkulæret. Hermed
— skulde man synes — maatte Hindringen for at af
holde en Folkefest i Ulkestrup være fjernet. Helt
visse paa, at dette passede, var de Holbæk-Bønder dog
ikke. Og da der stadig ikke kom noget Svar fra Kon
gen, henvendte de sig, med Forsigtighed, igen til Justitsraad Lynge i Holbæk med det Spørgsmaal, om der
n u var noget til Hinder for Festens Afholdelse. Hr.
Lynge synes lige straks ikke at have været rigtig
enig med sig selv om, hvad han skulde svare paa
Spørgsmaalet, idet han først ytrede sig, som om
intet var i Vejen, men lidt efter dog mente at maatte
afvente allerhøjeste Svar paa Bøndernes tidligere ind
givne Klage. Og først den 9. Juni kunde han sende
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Bønderne følgende Svar paa deres Begæring om Af
holdelse af en Folkefest paa Ulkestrup Mark:
»Under 27. Maj har Hs. Majestæt allernaadigst resol
veret saaledes:
Efter de af Vort danske Kancelli meddelte Oplys
ninger bifalde Vi, at Tilladelsen til Afholdelsen af be
meldte Fest er nægtet og fremdeles nægtes, saalænge
Omstændighederne ikke forandre sig saaledes, at Til
ladelsen uden betænkelige Følger for den offentlige Or
den og Rolighed kan meddeles.
Hvilket herved meddeles Deres Velædelhed til egen Ef
terretning samt Bekendtgørelse for Festkomiteens øvrige
Medlemmer.
Merløse og Tudse Herreders Kontor, den 9. Juni 1846.
Lynge.«

Efter dette fornyede Afslag skrev Bladet »Fædre
landet« følgende rammende Ord: »Vor Tilstand i
Henseende til Forsamlingsfrihed har altsaa gennemgaaet følgende Stadier: først blev for Holbæk Amts
Skyld hele Landet berøvet denne Frihed ; og nu, efter
at hele Landet har faaet denne Frihed igen, saa fra
tages den Holbæk Amt.«
Bønderne fik altsaa ikke Lov til i 1846 at holde
Fest paa Ulkestrup Mark. Og derved blev det. Af
den Grund tænkte de derfor ikke paa i 1847 igen at
søge om Tilladelse, da dette vel ikke nyttede noget.
Men en Dag i Foraaret 1847 traf det sig, at en af de
mest fremtrædende og — af Autoriteterne — mest
frygtede Bønder fra Holbækegnen kom til at køre
offentlig Rejse for Amtmanden, Grev Moltke; og paa
Vejen gør Amtmanden da det Spørgsmaal til Bon
den, om Bønderne ikke i Aar tænkte paa at afholde
en Folkefest ved Ulkestrup. Bonden svarede, at Ly
sten til at holde Folkefest var god nok, men at det
vel ikke nyttede noget, da Bønderne flere Gange
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sidste Aar havde faaet Afslag paa deres Ansøgning
til Regeringen om Tilladelse til at holde Fest, hvortil
Amtmanden saa gav den overraskende Oplysning, at
der vistnok i Aar ikke var noget til Hinder for at
faa Tilladelse, naar Bønderne blot ansøgte derom.
Dette Vink af Amtmanden benyttede Bønderne
sig af. I Maj Maaned 1847 indsendte Gaardmændene
Jens Gregersen, Kundby, og Caspar Jørgensen, Ulke
strup, en Ansøgning til Kancelliet om Tilladelse til
at afholde en Folkefest paa Ulkestrup Mark den 30.
Juni 1847. Den 3. Juni anbefalede Amtmanden dette
Andragende, og den 28. Juni kom Kancelliets Svar
med Kongens Tilladelse ud til Holbæk Amtmand, der
straks lod det velvillige Svar gaa videre til Justitsraad Lynge, som den 29. Juni sendte Kancelliets Skri
velse hen til en Købmand i Holbæk, der saa skulde
sørge for, at den saa hurtig som mulig kom ud til
Jens Gregersen i Kundby. Men paa den Maade gik
det saaledes til, at Jens Gregersen først fik Brevet
at læse den 1. Juli — Dagen efter, at den paatænkte
Ulkestrupfest skulde være afholdt!”)
Saa lang og omstændelig kunde Rettens Vej
være i de Dage. Den sendrægtige Skrivelse, som
Jens Gregersen den 1. Juli modtog fra Kancelliet, lød
saaledes :
Holbæk Amtshus har under Gaars Dato communieret
mig en Skrivelse fra det kongelige Danske Kancelli af 26. ds.
saalydende :
Efter at have nedlagt allerunderdanigst Forestil
ling i Anledning af den med Hr. Grevens behagelige
Erklæring af 3. Juni, fra Gaardmændene Jens Greger
sen af Kundby og Caspar Jørgensen af Ulkestrup om
Afholdelse af en Folkefest paa Ulkestrup Mark ind") Efter »Fædrelandet« og »Almuevennen«.
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komne Ansøgning, har det under 26. ds. behaget Hs.
Majestæt allernaadigst at resolvere:
»Vi bifalde allernaadigst, at der meddeles Tilladelse
til den 30. Juni d. A. paa Ulkestrup Mark ved Kongsdal, under Iagttagelse af, hvad der er foreskrevet ved
Vort allerhøjeste Reskript af 12. Maj 1846, at afholde
en lignende Fest som den, der i 1845 til samme Tid paa
dette Sted har været foranstaltet; dog bør det indskær
pes vedkommende Politimester fornemmelig at vaage
over, at der ikke tilstædes nogen som helst agitatoriske
Bestræbelser, hvorved Almuen kan vildledes.«
Hvilken allerhøjeste Resolution man ikke skulde und
lade herved at meddele til behagelig Efterretning og
videre fornøden Bekendtgørelse for Vedkommende.
Hvilket herved meddeles Gaardmændene J. Gregersen
og C. Jørgensen.
Holbæk, den 29. Juni 1847.
Lynge.

Skønt Herredsfoged Lynge saa sent som den 29.
Juni havde sendt Skrivelsen til Jens Gregersen hen
til en Købmand i Holbæk, der saa skulde bringe den
videre til Kundby, saa rejste Herredsfoged Lynge
alligevel Dagen efter, den 30. Juni, ned til Ulkestrup
for som Politimester at overvære den Folkefest, som
Jens Gregersen endnu paa dette Tidspunkt ikke havde
nogen Anelse om var bevilget, og som derfor heller
ikke kunde afholdes.
»Det ser rigtignok lidt besynderligt ud«, skrev
»Almuevennen« nogle Dage senere, »at modtage Til
ladelsen den 1. Juli til at holde en Fest den 30. Juni
samme Aar.« Men Festkomiteen var ikke raadvild.
Den tænkte som saa, at Tilladelsen ogsaa maatte
kunne gælde, selv om Festen blev udsat til den 16.
Juli, og henvendte sig desangaaende til Herredsfoged
Lynge. Men Herredsfogden vilde ikke gaa ind paa
Bøndernes Henstilling, uden at Kancelliet paany blev
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spurgt. Han indgav en Forespørgsel, som — imod
Sædvane— øjeblikkelig blev besvaret af Kancelliet
derhen, at selvfølgelig maatte Festen holdes den 16.
Juli.
Og nu blev Festen holdt. Den 16. Juli var Fest
pladsen paa Ulkestrup Mark besøgt af 5 a 6000 Men
nesker. Det var en straalende skøn Sommerdag med
stærk Varme. Gmd. Caspar Jørgensen aabnede Fe
sten ligesom i 1845. Frederik Barfods ny Sang: »Vor
Herrefærd er det bedste dog« blev afsunget. Og saa
talte Baltazar Christensen, Redaktør Carl Ploug,
Tscherning, Stænderdeputeret, Gmd. Niels Hansen
Nielsen fra Løsserup, Gmd. Ole Jensen, Bjergby,
Stænderdeputeret, Gdr. P. Jørgensen fra Ulstrupgaarden ved Gørlev o. fl.
Tscherning talte om »Bondevenneselskabet«s første Aar. Da det stiftedes i Holbæk den 5.
Maj 1846, blev det bestemt, at Selskabet først skulde
konstitueres, naar det havde mindst 2500 Medlem
mer; men allerede den 1. Juni 1846 var Medlemstal
let 3000, og den 23. Juni samme Aar var der indmeldt
5631. Han sluttede med det Ønske, at Bondevenneselskabet snart maatte bestaa afalt, hvadderi
Bondestanden fandtes af Oplysning,
Dygtighed og Selvstændighed. Senere
hen paa Eftermiddagen, da Folk samledes om Bordene
til en Fællesspisning, udbragte Tscherning en Skaal
for den unge Hr. Estrup til Kongsdal (den senere
Konseilspræsident), paa hvis Gods Festen holdtes.
— Redaktør J. A. H a n s e n talte for Agerdyrkningen
og sluttede med det Ønske, at Agerdyrkerne med Jord
altid vilde lønne Agerdyrkeren uden Jord saaledes for
sit Arbejde, at disse ikke skulde savne 01 og Mad.
I Dag havde man her ved Festen faaet megen aande-
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lig Føde, men man vilde dog have følt sig ilde, hvis vi
ikke tillige havde faaet 01 og Mad.
Skolelærer Hansen talte for de Agerdyrkere,
der ikke havde andet at dyrke end en Have. Fæster
F r a a s fra Filipsdal talte for, at Fæstebonden i et
hvert Tilfælde vilde vise sig selvstændig.
Da Skolelærer Rasmus Sørensen kom op
paa Talerstolen, traadte Herredsfoged Lynge straks
hen til ham og spurgte, hvad han vilde tale
om. Sørensen svarede straks med det venligste
Aasyn: »Jeg agter at tale om det huslige Forhold
mellem Forældre og Børn.« Ja, det Tema havde Her
redsfoged Lynge ikke noget imod, at Sørensen talte
om (R. Sørensen var jo af Øvrigheden anset for at
være en farlig Agitator). Og det blev et meget langt
Foredrag, som Forsamlingen fik om Forældre og
Børn.
Festen blev overværet af den fungerende Amt
mand, Kammerjunker Bruun, hvem Baltazar Chri
stensen i en Skaaltale henvendte sig til og takkede.
Møller Jørgensen fra Ondløse var en
af de sidste, der tog Ordet. Han udtalte sig med me
gen Varme om det slesvigske Spørgsmaal og frem
hævede Nødvendigheden af, at man understøttede de
Danske i Nordslesvig i deres Kamp for Nationalitet
og Modersmaal. Særlig nævnte han R ø d d i n g H ø jskole som en Institution, man burde støtte, — en
Tanke, som ogsaa den veltalende Gaardfæster Niels
Hansen Nielsen fra Løsserup paa Tudse Næs i de
Dage var en ivrig Forkæmper for. Ved Bordene ved
Fællesspisningen, hvor en Tallerken blev baaret om
kring, indkom der 35 Rd., som Møller Jørgensen fik
at afsende som Gave til Rødding Højskole.
Saaledes forløb den 2. store Folkefest paa Ulke-

18

JENS PETER JENSEN

strup Mark. En af Deltagerne’) i denne har i nogle
Linier, som han nedskrev i 1849, og som i Afskrift
er tilstillet Historisk Samfund, nævnt følgende om
selve Festpladsen:
»Folkefeten afholdtes paa en meget bekvem Plads; den
var omtrent i Firkant, noget aflang og var i den nordre Side
indhegnet med Stengærde. I den østlige og sydlige Side var
anbragt Telte, hvor man kunde nyde Forfriskninger og fri
sig for Dagens Solhede. Bag ved Teltene i den østlige Side
var anbragt 10 a 12 Kanoner, som af og til saluterede, naar
der udbragtes Skaaler. I det nordøstlige Hjørne var 2 Danse
boder, hvor nogle Musikanter spillede; i den sydlige Side var
en Karuselbane opstillet. Noget til venstre for Indgangen
var en høj Bakke, hvorfra man havde en vid Udsigt, og paa
denne Bakke vajede et Dannebrogsflag. Her var der sat
Bænke op, som enhver kunde benytte. Og i Nærheden af
Bakken var Talerstolen, hvor der den Dag blev holdt flere
Taler.«

Nede i Skoven ved Siden af Festpladsen laa den
berømte Kilde, hvor saa mange i Tidernes Løb ved
Midsommertid har hentet sig en styrkende Drik
Kildevand.
I 1848 var der ingen Fest i Ulkestrup. Men saa
i 1849 var her igen en stor Folkeforsamling til Stede,
da det blev Højsommer. Den 6. Juli 1849 stod føl
gende Bekendtgørelse at læse i »Holbæk Amts Avis« :
Folkemøde.
Tirsdagen den 10. Juli førstkommende bliver paa Sogne
foged Caspar Jørgensens Lod paa Ulkestrup Mark (hvor
Folkefesten tidligere har været) afholdt et stort Folkemøde,
hvortil Alle og Enhver herved indbydes. Prisen for Ad
gangen er 8 Skilling for hver Mand og 4 Skilling for hver
Kvinde; ukonfirmerede Børn betaler intet. Det bemærkes,

7) J. Pedersen, Kr. Eskildstrup.
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at Bestyrelsen for Bondevennernes Selskab samt flere politisk
bekendte Mænd fra København agter at give Møde.
Paa Komiteens Vegne
C. Jørgensen.

Ligesom ved de to foregaaende Fester var der
ogsaa til denne trykt nye Sange. Skolelærer Fog i
Kundby, der i Krigsaarene skrev flere kvikke Sange,,
som han samlede og udgav til Fordel for de i Krigen
saarede og faldnes efterladte, leverede ogsaa en Sang
til Ulkestrupfesten 1849. Forsamlingen bestod denne
Gang af 2 a 3000 Mænd og Kvinder. Ogsaa denne
Gang fik Folkemødet det gunstigste Vejr. Festplad
sen var indrettet omtrent som sidst. Paa Pladsens,
højeste Punkt, hvor Dannebrog vajede, var en Del
Bænke anbragt rundt omkring Flagstangen. En Karuselbane og nogle Spisetelte indtog den østlige Del
af Pladsen og midt imellem disse og Flagstangen
stod Talerstolen. Hen ad Middag var Pladsen alle
rede godt besøgt, og Samtaleemnet var de fleste Ste
der: Sejren ved Fredericia den 6. Juli. Efter de tryk
kende Tider, som det danske Folk havde gennemgaaet i de sidste 2 Maaneder, hvor der havde været.
Udsigt til at Fredericia maatte falde, kom der nu med
den store, uventede Sejr en Glædens Lysning over
alle, noget, som Grundtvig bedst af alle har forstaaet.
at skildre i sine Sange om Fredericiaslaget.
Omtrent Kl. 3 ankom nogle af de indbudte Gæ
ster fra Hovedstaden og blev modtaget i Caspar Jør
gensens Gaard, hvorfra Folkemødets Bestyrelse led
sagede dem gennem en Æresport til Talerstolen, hvor
Caspar Jørgensen aabnede »denne Glædesfest for den
ny Grundlov« med et Leve for Kong Frederik den 7.,.
»vor gode Konge«. Saa sang man Lærer Fogs Sang:
»De Danskes Løsen!« Og derefter blev der holdt Ta-
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1er af Baltazar Christensen og Magister Steen. Iblandt
de mange Tilhørere saas den nye Amtmand, Rigs
dagsmand Pløyen, der gjorde et godt Indtryk paa
Bønderne ved den naturlige og venlige Maade, han
bevægede sig paa i Forsamlingen.
Under den paafølgende Fællesspisning talte
Frederik Barfod for Kvinderne. B. Chri
stensen for Orla Lehmann (som Tyskerne havde
holdt i Fængsel siden 24. April) ; endvidere talte B.
Christensen for Tscherning. Skolebestyrer Frø
lund fra København fortalte om de behagelige Ti
mer, det havde været for ham at deltage i den grund
lovgivende Rigsforsamlings Forhandlinger.
Efter at Festmaaltidet var endt, gik man igen
op til Talerstolen, hvor Fr. Barfod først oplæste
en gribende verseformet Skildring af Krigens Gang
fra 1848 til Sejren ved Fredericia — en Skildring,
som Fr. Barfod først havde formet paa Vers samme
Dag paa Køreturen herud fra Roskilde. Barfods Tale
greb mange, maaske mest Kvinderne og de unge
Mænd. Nogle af disse unge kunde mange Aar senere
som gamle Folk med stor Optagethed fortælle om
det Indtryk, Barfod ved sin Tale i 1849 havde gjort
paa dem. En Deltager i Festen har fortalt, at da
Fredrik Barfod sammen med Gleerup og flere den
Dag kom kørende med Vogn fra Roskilde Banegaard
til Ondløse, tog de ind i Præstegaarden, hvor Barfod
havde Slægtninge. Her bad Barfod straks om et Væ
relse, som han lukkede sig inde i, medens hans med
rejsende spiste til Middag, og hvor han nu nedskrev
sit paa Vejen gennemtænkte Digt om Slaget ved Fre
dericia. Og da Barfod hen paa Eftermiddagen stod
paa Talerstolen ude paa Ulkestrup Mark, havde han
alles Øren, da han begyndte at fremsige:
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»Har I hørt, Mænd og Kvinder, om den store Dag,
om de gottorpske Røveres Nederlag?

Saa mangen Bejler gik bort fra sin Brud
og mangen Fader hjem til sin Gud,
og mangen Søn har forladt sin Moder,
og mangen Søster har tabt sin Broder.«*)

Saa talte Gleerup om Bondestandens Frigø
relse, som den formede sig i disse bevægede Aar. Og
hans Tale blev vel nok anset for at være Festens Ho
vedbegivenhed. Gleerup blev jo i disse Aar almindelig
beundret for sine Taler. Han gjorde opmærksom paa,
at Bondesagen her i Holbæk Amt tidligst og stærkt
havde sat Sindene i Bevægelse, og hvorledes han selv
her var kommen ind i et rigt Arbejde. Særligt dvæ
lede han ved Fordringerne, man havde rejst, om Ho
veriets Afløsning og om en lettere Adgang til Er
hvervelse af Jordejendom. Han omtalte den Skæbne,
Landmændenes mange Ansøgninger i Kong Kristian
den 8.S Tid havde haft, da man ej engang vovede at
have dem liggende paa »Stænderbordet«, men først
kastede dem »under Bordet« og dernæst »paa Døren«.
Siden Frederik den 7.s Tronbestigelse havde Sagerne
imidlertid faaet en anden Modtagelse. Døren stod nu
aaben for Bondestandens Begæringer. En Landbo
kommission var i Begyndelsen af dette Aar nedsat
for at tage alle disse Landbospørgsmaal op til Over
vejelse og Undersøgelse, og disse Spørgsmaal vilde
blive Genstand for den først sammentrædende Rigs
dags Virksomhed i den kommende Vinter. Danmark
var nu bleven et frit Land med et frit Folk; men et
frit Folk opnaar intet uden ved sig selv. Danmarks
s) Fra Holbæk Amt, 1912. Side 41—42. Holbæk Amts Avis
1849. »Almuevennen« 1849.
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Bondestand maatte derfor vide ad Lovlighedens Vej
at hjælpe sig selv frem til Frihed og Selvstændighed.
Om denne Tale bemærkede et af Datidens Blade :
»Vi behøver næppe at tilføje, at dette Foredrag til
trak sig en mere end almindelig Opmærksomhed;
man er jo saa vant til at finde Liv, Lune og Fynd i
denne begavede Mands Taler.«")
Efter Gleerup talte Skolebestyrer Frølund
om det irske Folks Frihedstrang og deres store Fø
rere. J. A. Hansen mindede om den nøje Forbin
delse, der er imellem Rettigheder og Pligter. Fr.
B a r f o d holdt nok en Tale — en humoristisk — for
den danske Kvinde. OgLærerFogfraKundby
opfordrede Folk til at tage godt imod de hjemvendte
Krigere ved at foranstalte en Folkefest, saa snart en
hæderlig Fred var indtraadt — en Henstilling, der
blev besvaret med stærke Jaraab fra Forsamlingen.
Da Klokken var blevet 8I/2 om Aftenen, erklæ
rede Skolelærer Jørgensen Mødet for sluttet. Et Mu
sikkorps havde ved Festen spillet Melodierne til de
afsungne Sange. I det hele taget var den 3. store
Ulkestrupfest forløbet smukt, og i særlig Grad havde
den været stemningsfuld og haft Glæden over sig.
Flere gode Ord havde her fundet aaben Vej til Hjer
terne. Mer end en af Talerne havde her kastet nyt
Lys over flere af Tidens Spørgsmaal, og mange af
Tilhørerne drog den Aften glade og beriget hjem til
deres daglige Dont. Mærkeligt nok blev disse store
Ulkestrupfester ikke fortsat efter Krigen. De havde
dog i Fyrrerne, ligesom Himmelbjerg- og Skamlingsbankefesteme, haft en Evne til at kunne samle Tu
sinder af Mennesker. Og en smukkere Festplads end
den ved Ulkestrup skulde man lede om. I 1914 var
•) Holbæk Amts Avis 1849.
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der lidt Tale om, at Ulkestrupmøderne skulde være
taget op igen; men saa kom Verdenskrigen, hvor der
blev saa meget andet at tænke paa, og Planen om
nye Ulkestrupfester blev lagt hen. Ved et stort Herthadalsmøde den 30. Juni 1915 mindede dog Høj
skoleforstander Bredsdorff om, at det den Dag var
70 Aar, siden den første store sjællandske Folkefest
blev afholdt paa Ulkestrup Mark.
Efter 1850 begyndte Bønderne i Holbæk Amt at
holde deres aarlige Folkefester paa Lundebjer
get ved Kundby; en enkelt Gang var der ogsaa saadanne store Fester ved Maltes Kro Syd for Holbæk.
Efter 1864 blev Kulaas Skov ved Vejrhøj i en Række
Aar Hovedsamlingsstedet for store Folkemøder og
Folkefester i Holbæk Amt. Her fejredes saaledes
Junigrundlovens 25 Aarsdag den 5. Juni 1874 af en
Folkeforsamling, som var den største, der den Dag
var samlet til Fest inden for Holbæk Amts Grænser.
Nedskriveren af disse Linier husker, hvordan han i
1874 som 12 Aars Dreng var levende optaget af at
høre, hvad hjemvendte Deltagere i Kulaasfesten
havde at fortælle om deres Oplevelser der. I flere
Dage kunde disse Folk ikke blive træt af at fortælle
om, hvad de havde set fra den mægtige Bakke »Vejr
høj«, hvad de havde hørt af de mange gode Talere
nede i Skoven, hvilke kønne Sange de havde sunget,
og hvoi’ mange gamle Bekendte de havde truffet sam
men med og hilst paa i den store Forsamling, der
den Dag udgjorde ca. 5000 Mennesker.

HOLBÆK SKIBSBRO
Af Otto Smith
(fortsat fra Aarbogen 1924).

Gæringstider.
Der gik selvfølgelig en række år, inden man fik
klaret sig ud af den ynkelige forfatning, som skibs
broen var kommet i ved den uheldige administration.
Ved en kongelig resolution af 1758 14/s blev det
bestemt, at tilsynet med broen indtil videre skulde
føres af amtmanden, medens to borgere skulde ud
peges til at føre regnskaberne og til at have opsyn
med, hvad der til daglig foregik på broen.
Desuden måtte man snarest mulig sørge for at
få broen sat i så god stand som mulig med de for
håndenværende midler. Amtmanden fik fremskaffet
en tegning med forslag til udbedringer, der blandt an
det skulde omfatte en tilbygning, der dog kun om
tales som en »spids«. Der er rimeligvis her tale om
den udbygning mod vest, der ses på planerne 54 og
57 (e. f. g.), og som synes at skulle gøre det ud for
en bølge- og isbryder.
I september samme år holdtes der licitation over
arbejdet, som overdroges Gerhard Volmeister. Det
synes af rådstueprotokollen at fremgå, at arbejderne
dog ikke kom i gang før i 1760.
Atter i 1767 måtte man skride til en ny indpæling og bolværksreparation, men det var dog kun
mindre arbejder, skønt en gennemgribende udbedring
i virkeligheden tiltrængtes;
Landet havde netop i disse år (1756—62) gen-
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nemgået den første af de såkaldte »glimrende handels
perioder«, men denne synes ikke at have sat sig noget
spor i de mindre søhandelsstæder. Og selv om de to
følgende perioder, 1776—83 og 1792—1807 i nogen
grad mærkedes over hele landet, var også resultatet
af disse så godt som udelukkende knyttet til Køben
havn.
Sagen var, at disse så rige handelsår i en for
bløffende ringe grad udnyttedes af de danske stor
købmænd til en udvidelse af den direkte handel på
fremmede lande. I stedet for selv at udnytte det
gunstige moment til at bemægtige sig de forskellige
markeder, kastede hovedstadens handelsfyrster sig
over fragtfarten mellem de fremmede havne,
og det var på denne, at de skabte sig de store for
muer.20) På disse områder kunde de mindre købstæ
der selvfølgelig ikke være med.
En by som Holbæk ejede på den tid så godt
som ikke skibe. Det er et særsyn, når f. eks. Johan
Henrik Lydeman fra Pommern, som førte gallioten
»Fredericia«, i 1758 søgte og naturligvis også op
nåede borgerskab for at sejle på denne by. Og skibet
tilhørte tilmed etatsråd Fabricius i København. Siden
1744 havde ingen skipper haft bolig i Holbæk, og
århundredet ud var der ialt kun tre, der endnu tog
borgerskab, nemlig to i 1780 og en i 1799.
De småskibe, der sejlede mellem de danske havne,
var desuden meget lidt værd. Både i 1757 og 1758
kom der ordre til, at noget hø skulde udskibes fra
det kgl. magasin i Holbæk til Holsten. Skipper Mads
Hansen, der netop lå ved broen, var nok villig, men
erklærede, at hans skude var i så dårlig stand, at
høet vilde blive fordærvet. Da man otte dage senere
henvendte sig til skipper Ousen fra Helsingør, der
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var indkommet til broen, i samme ærinde, var han
lige så villig, men hans jagt var så dårlig, at han
»ikke dristede sig dertil«.
Nu var dette selvfølgelig undskyldninger, idet skip
perne ikke uden videre vilde nægte at gå ærinderne
for den enevældige monark, selv om de havde bedre
fragt på hånden; men da byrådet lod udmelde syn
på disse skibe for at kontrollere udsagnenes rigtig
hed, gav synsmændene virkelig skipperne ret i, at
fartøjerne var meget slette.27)
Helt uden forbindelse med den store verden var
man dog ikke i de små købstæder; men de mangel
fulde regnskaber for broen i disse år forbyder des
værre at kontrollere den nytte, købmændene har haft
af forbindelsen med Frankrig og Middelhavslandene.
Man fåi' kun en smule at vide om ulemperne, der
knyttede sig til denne handel.
Kolonikrigen mellem England og Frankrig gjorde
i ikke ringe grad sejladsen usikker, og regeringen
måtte derfor udsende krigsskibe til at konvojere de
handelsskibe, der ønskede at sejle til »den franske
bugt« eller ind i Middelhavet. Skibene blev tilsagt til
at møde på et bestemt sted, og de afgav for ledsagel
sen konvojpenge: li/> rdlr. pr. commercelæst og des
uden 2 eller 1 pct. af ladningens værdi, eftersom denne
var under eller over 10,000 rdlr.s værdi.
Justitsråd Schougård havde i 1758 hyret skipper
Jacob Larsen Wilier til at føre en ladning vin og
brændevin hjem fra Bordeaux, men skibet blev op
snappet af engelske kapere og ført til Dover. Da
ladningen endelig efter mange forhandlinger blev fri
givet og ankom til Holbæk, viste det sig, at noget
af ladningen var blevet borttaget og andet ødelagt.
Da sælgerens, Jean Philip Woltners, specifikation
..'/NS
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forelå, forlangte justitsråden af byrådet udmeldt et
syn, hvis erklæring han så vilde indsende til rege
ringen sammen med sin klage.
Af direkte beskrivelser af byen og havnen fra
disse år findes de to »Danske atlas«, som blev ud
givet af Pontoppidan og Hoffmann i henholdsvis 1764
og 1774.
Den første skrev, at byen havde nogen lejlighed
til sejlads, som den undertiden brugte endog på
Frankrig og andre steder i Vestersøen. »Men på no
gen tid og af tilstrækkelige årsager«, havde skibsfar
ten ikke floreret så meget som tidligere, og det lille
borgerskab på 121 mand ernærede sig derfor nær
mest ved landhandel og nogen handel til søs.
Hoffmann, der har kendt de senere års repara
tioner på broen, som han angiver til 1500 rdlr., skri
ver, at skibsbroen er temmelig stor og bekvem, men
alligevel kan den kun siges at være i mådelig stand.
Var Holbæk nu så meget værre stillet end lan
dets øvrige søkøbstæder? Det følgende vil vise, at
dette så langt fra var tilfældet.
Men hele rigets havnevæsen var i en så miserabel
forfatning, at der skulde meget kraftige foranstalt
ninger til at råde bod derpå.
Årsagerne dertil er allerede antydet. Købstæ
derne selv havde ikke øjet åbent for, hvor manglerne
lå, og gjorde intet for at afhjælpe dem. Og havde de
end villet gøre noget for at holde det hele oven vande,
var det umuligt at gennemføre det uden regeringens
hjælp.
Der var — som det også senere skal ses — ikke
så meget brug for en økonomisk støtte som for en
samlet ledelse i en kraftig og specialuddannet mands
hænder. Som det stod i øjeblikket, havde regeringen
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helt lagt sagen i de enkelte byers hænder, og i disse
var der kun en snæver kreds, nemlig købmændene,
der havde direkte nytte af de forbedringer, der fore
toges.
Det er allerede nævnt, hvorledes admiralitets
kollegiet straks ved centralstyrelsens gennemførelse
havde fået instruks om at tage sig af købstædernes
skibsbroer og færger; men dette hverv havde man i
kollegiet taget sig uhyre let.
Der er en mulighed for, at regeringen også i
1700’erne har haft en mand ansat med den opgave
at tilse havnene, og det er sandsynligt, at det var
lodskaptajnen, der havde dette hverv, men enten er
arbejdet vokset ham over hovedet eller også har han
ladet det hele skøtte sig selv.
Anderledes i Norge!
Her var der ansat to lodskaptajner, en for de
nordenfjældske og en for de søndenfjældske havne.
Og navnlig den sidste var der energi i.
I 1731 indsendte han en beretning om de 17
havne, hvis tilstand han havde undersøgt, og han
lagde ikke fingrene imellem eller søgte at dække
over manglerne. Han erklærede rent ud de fleste af
dem for at være ødelagt navnlig ved udkastning af
ballast og ved anden opgrunding.
Heller ikke nøjedes han med at påpege mang
lerne. Som sagkyndig foreslog han også midler til
deres udbedring. Han foreslog bl. a. ansættelse af
havnefogeder og vedlagte endog forslag til en in
struktion for disse.2S)
Resultatet udeblev da heller ikke. I 1735 udgik
der på grundlag af hans indstilling en forordning29),
der gav havnevæsenet i Norge en nyordning. Ved
denne blev der for hver havn nedsat en havnekom-
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mission, bestående af magistraten og en borger, der
havde været skipper eller i hvert Fald havde faret
til søs, samt tiltrådt af lodskaptajnen, når det gjor
des fornødent. Desuden blev det påbudt at ansætte
en havnefoged hvert sted, og der blev givet bestem
melser for hans arbejde.
Det varede da heller ikke længe, før denne ord
ning bar frugt. Hvor vigtig sagen var, kunde da
også ses i kollegiet af den omstændighed, at man in
den længe måtte give lodskaptajnen et formeligt ad
ministrationskontor.
Så meget des mærkeligere er det at se, at der
skulde gaa ca. 60 år, før Danmark opnåede en lig
nende ordning.
I denne tid forfaldt de danske havne mere og
mere; men til trods herfor var det dog ikke en død
tid. Der var virkelig bestræbelser for at komme til
erkendelse af, hvori fejlen lå, der blev virkelig søgt
efter midler til afhjælpning deraf, men der var dog
mere uro og gæring om sagen end egentlig afklaring.
Måske skal årsagen til, at det tog så lang tid
at komme til en ordning, søges deri, at der gik poli
tik, økonomisk politik, deri. Meget peger i den ret
ning !
I 1747 blev det danske havnevæsen lagt under
rentekammeret, men dette skulde dog kun udøve en
kontrollerende myndighed. Hvorledes denne var, ses
bedst af hele den holbækske havneaffære fra 1754
og følgende år.
En afgjort bedring var det imidlertid, da græn
serne mellem kollegierne i 1774 reguleredes, hvorved
havnevæsenet lagdes ind under det vestindiske og
guinesiske rente- og generaltoldkammer. Trods det
drabelige navn — og et sådant har jo desværre alt-
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for ofte dækket over rene omsvøbsdepartementer i
Dickensk mønster — blev det dog gennem dette, at de
første lys tændtes i mørket.
Resultaterne viste sig vel ikke straks, og de nær
meste år viste stadig en fortsat forvirring og uro;
men det blev dog i disse år, at d e t forberedtes, som
danner optakten til vort moderne havnevæsens ind
førelse.
Begyndelsen blev gjort med, at kammeret ganske
kort tid efter sin oprettelse udsendte et cirkulære
til stiftamtmændene, efter hvilket de skulde ind
berette om 9 havnenes tilstand, 2) de årlige beløb,
som man mente at kunne anvende til reparationer,
3) hvori disse reparationer hidtil havde bestået samt
om, 4) hvilke mangler der i øjeblikket fandtes, og
hvorledes man mente, at de bedst kunde afhjælpes,
uden at skibsfarten vilde lide derunder.30)
På denne måde indkom der et fortrinligt mate
riale til en bedømmelse af landets havne på den tid.
Resultatet var rent ud forfærdende!
For at begynde med det, der i denne sammen
hæng ligger nærmest, så lød dommen over Holbæks
skibsbro: »Byen har ingen havn! Kun om somme
ren kan der ligge skibe ved broen. At anlægge en
ny havn vil blive for bekosteligt og til ingen nytte.«
Broens årlige indkomster var ca. 400 rdlr., og i det
pågældende år havde den 860 rdlr. på rente og ca.
200 pr. kasse!
Et så udpræget sortsyn på broens værdi som
havn overhovedet, kan nok tage vejret fra den, som
har fulgt udviklingen af havnen fra de ældste tider,
og som har betragtet den i forhold til landets øvrige
købstadhavne.
Var forholdene da virkelig så fortvivlede?
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Det kan ikke nægtes, at selve broens forfatning
var slet, men det skal ses, at de andre havnes ikke
var bedre.
Der er da også en særlig grund til, at amtets
indstilling tog så hårdt på netop Holbæk. Der fand
tes jo inden for samme amt endnu en havn, nemlig
Kalundborgs, som man så på med blidere øjne.
Det skal heller ikke nægtes, at denne havn for
en umiddelbar betragtning syntes at have langt
større fremtidsmuligheder end Holbæks, der lå dybt
inde i en vidt forgrenet fjord. Indberetningen om
taler da også Kalundborgs havn som god. Der var
en dybde af 9 fod til lidt uden for broen, og ved
denne var der 6—7 fod. Desuden krævedes der til
dens opretholdelse kun en mindre årlig opmudring.
Imidlertid glemte man her som andre steder, at
tage det vigtige spørgsmål om oplandet med i be
tragtning. Holbæk havde jo et både rigt og meget
.stort opland, hvad Kalundborg savnede. Dette blev
da også årsagen til, at Holbæk havn trods vanrøgt
og mangel på forståelse hos de ledende stadig gik
støt fremad, medens Kalundborg gik tilbage.
Dansk handelshistorie havde ca. 100 år tidligere
vist et ganske tilsvarende eksempel, da man vilde
tvinge Korsør fremad på Slagelses bekostning uden
hensyntagen til den sidste bys rige og fede opland.
Resultatet gik også da på tværs af alle regerings
foranstaltninger.
Men hvorledes stod, da Holbæk i forholdet til
landets øvrige byer?
Det falder straks i øjnene ved en gennemgang
af indberetningerne, at trods dens udskregne elen
dige tilstand var dens indtægter større end nogen
af de øvrige sjællandske havnes uden for København.
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Og i slet vedligeholdelse stod disse absolut ikke til
bage for den:
Helsingør kunde kun anløbes af små skibe.
Roskilde måtte hente sine varer i både i Frede
rikssund, da indløbet til den arm af Issefjorden,
hvor den lå, var helt tilsandet. Hvad Næstved
angår, havde indløbet til Karrebæksminde tidligere
kunnet tage skibe på 10 fods dybgående og selve åen
skibe på 6 fod. Nu var der så tilstoppet, at skibe
på kun 3 fods dybgående måtte ligge en kvartmil fra
indløbet og losse i både.
Køge havde kun 4 fod vand i havnen, S k j e 1s k ø r kun 3. Præstøs tidligere så gode havn var
nu så tilstoppet, at skibe på kun 8 à 10 læster måtte
losse i pramme på reden.
Uden for Sjælland hed det kort og fyndigt om
Odense: Skibsbroen ligger en halv mil fra byen
og fartøjerne en mil fra skibsbroen!
Derimod var de øvrige fynske havne i forholds
vis god stand; men til trods derfor havde ingen af
dem større årlig indtægt end Holbæk.
Det er rimeligt, at generaltoldkammeret måtte
sunde sig lidt oven på disse afsløringer. Først i 1781
var man kommet saa vidt i sine betragtninger over
det indsendte materiale, at der kunde fremsendes en
betænkning derover til regeringen.
Hvis man venter, at denne betænkning rummer
en kraftig indgriben eller i hvert fald en tilrettelæg
gelse af midlerne til havnenes ophjælpning, bliver
man sørgelig skuffet.
I stedet for forslag til praktiske foranstaltnin
ger, fortaber betænkningen sig på rette kollegievis i
filosofiske og særlig merkantilistiske betragtninger
over miséren.
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At kammeret ikke følte sig særlig oplivet efter
modtagelsen af alle disse klagesuk, kan vel ikke undre
særligt. Dertil var skaderne og manglerne for over
vældende. Desuden var det svar, man havde fået fra
byerne på spørgsmålet om, hvorledes manglerne
bedst kunde afhjælpes, næsten overalt blevet: hjælp
fra statskassen!
Der var altså tilsyneladende al mulig grund for
kammeret til at holde stærkt igen. Men derfra og til
helt at lægge hænderne i skødet var der dog et spring.
Som nævnt var kammerets indberetning et vær
digt udtryk for de merkantilistiske principper, der
endnu rådede herhjemme.
Kammeret udtalte, at god handel og næring for
en by slet ikke beroede på havnen (selv om en sådan
naturligvis var meget rar og nyttig, hvis udgifterne
ikke blev for store!). Der hentedes eksempler frem
både fra ind- og udlandet på, at denne påstand var
rigtig. Så meget havde man da f. eks. set, at Ka
lundborg nok havde en god havn, men at den han
delsmæssigt set var i tilbagegang. På den anden
side havde Randers ingen havn, og den måtte føre
sine varer på vogne IV2 mil ud fra byen og derfra
i pramme til skibene, men alligevel drev den en be
tydelig handel.
Nej det, der var galt, var, at købstæderne var
for mange og for små, så at nogle så at sige blev
købstæder for de andre!
Noget ganske andet var det, hvad fabrikker og
håndværk kunde udrette! Her var midlet til, at de
danske købstæder i langt højere grad end ved han
del kunde vinde frem! Til at afsætte manufakturer
og fabriksvarer kunde selv mådelige havne være
egnede (sic), ja erfaringen viste, at afsætningen af
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sådanne varer i andre lande udmærket kunde gå fra
hånden selv i landstæder, der ingen skibsfart kendte.
Kammerets mening var — og det udtalte det
også ganske klart senere i skrivelsen — at kun ganske
enkelte af de sjællandske havne fortjente nogen op
mærksomhed, nemlig Helsingør, Kalundborg, Køge,
Korsør og Vordingborg, med andre ord de havne,
hvortil der var nem og bekvem adgang, men som —
med undtagelse af Køge — savnede egentlig opland.
Det næste forslag, der blev fremsat, var næsten
endnu mere forbløffende: da landevejene var så
slette, at transporten af adskillige varer var meget
vanskelig på dem, kunde man jo henvise disse varer
til afskibning ved kysterne til »proprietarierne«. Det
vilde altsaa sige, at det princip, den forprang, som
både regeringen og købstæderne havde kæmpet imod
lige fra havnenes ældste tider, nu pludselig skulde
knæsættes.
Man skyede altså nu i de ledende kredse ikke
dette middel for at komme ud over det ringe besvær,
som det vilde være at skabe havnene en fast og fælles
organisation til udbedring af de fejl og mangler, som
havde hobet sig op gennem hundreder af års van
røgt.
Kammerets betænkning blev vel approberet af
kongen, men denne forbeholdt sig dog at nedsætte
en særlig kommission, som på grundlag af de i be
tænkningen fremførte grundregler skulde overvåge
detaillerne.31)
Det hele var således blevet ganske i Guldbergs
ånd. Ingen havde som han i den grad øst penge ud
i merkantilismens ånd til fremme af dødfødte fabriks
projekter, og netop nu var han kommet næsten ene
vældigt til magten.
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Det er rimeligt, at denne tone, angivet fra.
højeste steder, fandt vej til indbyggernes ører. Også
Holbæk havde haft sin periode. Da Lindgren i 1768
samlede oplysninger ind til »Danmarks spejl«,
lød beretningen fra Holbæk på, at der vel ingen
fabrikker var i byen, men at der var udmærket lej
lighed dertil på grund af den gode sejlads og de små
priser, der var på huse og gårde i byen. Imidlertid
undgik byen at komme i nogen forlegenhed ved så
danne projekter, og mange fornuftige mennesker
havde forlængst indset, at vinden blæste i en anden
retning end den, der angaves ved generaltoldkamme 
rets betænkning om de danske havne i 1781.
Få år efter blæste denne vind for fuld kraft
hen over landets havne, og een mand forstod i sær
lig grad at udnytte den, en dygtig og fremsynet sø
mand med mange interesser og et vidtspændende
arbejdsmod, Poul Løvenørn, de danske havnes gen
skaber.
At der dog allerede nu var en vis fremdrift i
den gode retning, kan bl. a. ses af, at Holbæk i 1782
fik et havnereglement, som viser den trang til sta
bilisering af forholdene, som netop tiltrængtes.
Det ser ud til at være byen selv, der har frem
kaldt det, idet det nemlig hedder, at »da det er bragt
i erfaring, at ved Holbæk skibsbro ofte udkastes bal
last og urenlighed, der stedse forøger bekostningerne
på den årlige opmudring, så at broens indkomster
næsten dertil bortgå*) ....... have vi for godt fundet
at anordne følgende artikler«.
Skibene skulde under to marks bøde fastgøres
til de nedrammede pæle på broen, og kom der flere
skibe ind, end der kunde ligge direkte ved bolværket,
*) Ca. 150 rdlr. årlig eller % af indtægten.
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skulde de, som lå der, skynde sig at få losset eller
Jadet; men for øvrigt kunde der gives tilladelse til,
at de sidstankomne lagde sig uden for de allerede
fortøjede og lossede og ladede hen over disse.
Til at våge over ro og orden skulde der til sta
dighed være en opsynsmand på broen. Denne skulde
navnlig våge over, at de givne bestemmelser over
holdtes, og over, at der ikke oplagdes så store mæng
der jern, sten, tømmer o. 1. på broen, at det blev til
skade for denne. Desuden skulde han regulere vogn
færdslen.
Dette arbejde var naturligvis noget, der faldt
ganske uden for broadministratorens virkefelt, og
der må altså fra dette tidspunkt være blevet ansat en
havnefoged, selv om vi først kender en havnefoged
bestalling fra 1792*).
Selve navnet havnefoged er gammelt herhjemme
og kendes på tidligere stadier fra andre havne. Oprindeligst var havnefogden toldembedsmand, og under
dette hverv nævnes han ofte i 1500’eme32), hvor han
blev kaldet til hvervet af lensmændene.33)
I Holbæk fik han også det hverv at indkræve
bøder for overtrædelser af reglementet »straks og
uden søgsmål«. Dog kunde formentlig uret heri ind
ankes for politiretten og stiftsbefalingsmanden.
Havnefogdens løn flød fra mange forskellige kil
der. Han fik således — på få undtagelser nær — 2
skilling pr. skib eller båd og 1 skilling for hver 10
rdlr.s værdi af de varer, der ind- og udskibedes. Yder
ligere fik han halvdelen af de indkomne bøder, og
for resten af disse skulde han aflægge regnskab i
december måned. Desuden havde han opsynet med
*) For Ernst Wismann, udstedt af borgmester Hans Chri
stian Lund (se tillæget).
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opmudringen ved broen og betaltes herfor med 6 skil
ling pr. pram.
Bødereglementet blev malet på en tavle, der
skulde slås op på et bekvemt sted på broen, og det
indskærpedes, at det var alle tilstedeværendes pligt at
hjælpe havnefogden, hvis han blev overfaldet, og til
lige at give ham en håndsrækning med at transpor
tere slagsbrødre til øvrigheden.
Den ballast og urenlighed, som skibene ønskede
at blive af med, skulde udkastes på et bestemt sted
ved Blegstrædes haver. Overtrådtes dette, idømtes
vedkommende en bøde paa 2 rdlr., og opmudring
fandt sted på den skyldiges bekostning.
Hvis havnefogden på sin side forsømte sine plig
ter, fik han første gang en bøde på 4 rdlr., anden
gang 8 og tredie gang afsked.
Ved denne tid var Holbæk skibsbro atter kom
met økonomisk på fode. I 1783 beløb dens beholdning
sig til 1127 rdlr.; men desuden havde den af ude
stående penge 600 rdlr. i Lars Rejstrups gård, 100
rdlr. i skræder Chr. Wismans ejendom og en obliga
tion på 200 rdlr. uden pant, som kirkeværge Søren
Friis havde fået overladt til orglets reparation. Bro
pengene svingede i disse år mellem 400 og 900 rdlr.
årlig.
På samme tid er man atter i stand til for nogle
år at kontrollere ind- og udførslen af varer, idet regn
skaberne er blevet bilagt med de af hver skipper ud
færdigede attester for varemængder. I tiden 1791—97
mangler disse bilag desværre atter.
1783 er et normalår og viser en udførsel af
12,000 tdr. byg, 3500 tdr. malt, 1500 tdr. havre, 500
tdr. hvede og 1800 tdr. rug. Der indførtes: 70 favne
brænde, 1800 pd. bønner, 200 citroner, 330 pd. coren-
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der, 10 tdr. grøn sæbe, 40 skp. hør og blår, 2500 pd.
kaffe, 3000 pd. kandis, 70 læster kalk, 40 skp. klip
fisk, 70 1st. kul, 20,000 mursten, 200 pd. ost,
1000 pd. risengryn, 500 pd. rosiner, 500 tdr.
salt, 130 tdr. sild, 1000 pd. sirup, 300 slibesten,
400 pd. smør, 15 1st. stenkul, 600 pd. stivelse, 2500
pd. sukker, 3335 pd. svedsker, 22,000 stk. søm, 18,000
tagsten, 100 pd. te, 80 tdr. tjære, 6000 pd. tobak, 120
gros tobakspiber, 20 tdr. tran, 3000 stk. tørret flyn
der, 35 oksehoveder vin og mjød. Desuden for 100
riksdaler træsko samt et ikke ringe antal glas, fla
sker og kopper. En stor indførsel af fisk er ikke til
at kontrollere på grund af skiftende opgivelser af
mængder og priser.
1789 14/5 døde skibsbroens administrator, køb
mand Ortved. Han må have blandet skibsbroens
regnskaber sammen med sine egne, thi stervboet
måtte betale 310 rdlr. til broen. Desuden måtte en
købmand Rosbjerg, Sorø, der et par år i forvejen
var gået i kaution for Ortved for hans embedsstilling
ved broen, betale 200 rdlr., som stervboet åbenbart
ikke formåede at udrede.
De slet lønnede embeder ses således stadig at
have givet stort ansvar, men ringe løn. Ortved oppe
bar som administrator kun 30 rdlr. årlig. Efter an
sættelsen af en havnefoged havde han ganske vist
ikke længer noget indgående dagligt opsyn med indog udskibningen, men ansvaret var dog ikke blevet
mindre.
Købmand Joachim Æmilius Bang overtog mid
lertidig administrationen, og i april 1790 ansattes J.
J. Radenick som administrator.
Under hans ledelse undergik broen en ganske
betydelig reparation, der ikke alene slugte den op-
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sparede kapital, men skaffede den en gæld på 1700
rdlr., for hvilke der udstedtes obligationer til køb
mændene Borch, Herman Hansen og Søren Friis samt
til kammeråd Lund
og bygmester Ohs
på Annebjerggård.
Den sidstes obliga
tion på 500 rdlr.
måtte
imidlertid
indfries
allerede
året efter, og i ste
det for optoges lån
af fattighusets mid
ler. Da der i 1792
yderligere behøve
Fig. 4. Prospekt af skibsbroen set fra des 300 rdlr., låntes
øst. Kopi af vignet på I. H. F. Krü disse af forskellige
offentlige midler. Da
gers kort over Holbæk 1794.
bropengene i disse
år var oppe på ca. 800 rdlr., foregik indfrielsen af
obligationerne ret hurtigt.
De stadig tilbagevendende pinlige pengeaffærer
søgte man afhjulpet ved, at de penge, som admini
stratoren opkrævede af skibenes ind- og udlossede
varer, opbevaredes i en pengekasse, som vel stod i
administratorens hjem, men som han dog ikke havde
direkte adgang til.
På samme måde som der til håndværkslaugenes
lader hørte flere nøgler af forskelligt udseende, og
som opbevaredes af oldermanden og de to skaffere,
således fik havnens pengekasse også en dobbeltlås, så
at den kun kunde åbnes af administratoren, når en
magistratsperson var til stede med den anden nøgle.
Som administrator virkede Radenick kun til
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1795, hvor han blev afløst af Nicolay Petersen. For
ham var det, at der blev udarbejdet et reglement,
som dog kun to år senere blev overflødigt ved em
bedets ophævelse.
Helt uden rivninger mellem broadministrationen
på den ene side og skipperne og byens købmænd på
den anden side forløb denne administrationsform ikke.
Den rummede først og fremmest den ulempe, at
man blindt måtte tro på de opgivelser over vare
mængderne, som blev udstedt af de nævnte. Om en
afkontrollering af disse sedler med toldsedlerne har
jeg ikke set spor, ja, der er endog forhold, der stærkt
tyder paa, at den aldrig har fundet sted, skønt den
dog var ret naturlig.
Men greb administrationen endelig ind over for
disse opgivelser, blev der også hård strid ud deraf.
Nogen rigtig hjælp var der ikke at faa for administra
toren hos magistraten, og det var således ikke under
ligt, at købmand Bang i 1790 vandt en let sejr over
administratoren, hvem han til sidst truede med, at
blev skibet nu ikke ekspederet, lå det videre ved
broen for administratorens regning.
Besøget af skibe i havnen var i rask stigning gen
nem 1790’eme. Fra 90 skibe i 1790 og 107 i 1791 gik
det rask opefter til 126 i 1794 og 151 i 1795.
Størsteparten af skibene var Rørvig-skuder, der
havde indtaget last fra større skibe, der ikke kunde
komme over Isefjords-tærskelen. Desuden var der
årlig ca. 25 norske og svenske skuder, mest med tøm
mer og fisk, og dernæst en halv snes engelske mindre
skibe med stenkul, som nu toges hjem af købmændene
i ikke ringe mængder.
Havnepladsen var i hele det omhandlede århun
drede lukket med en bom for enden af Skibbrostræde,
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men desuden var der for selve skibsbroen en slagbom
med en svær taskelås.
Til arbejdet ved skibenes losning og ladning var
der ansat et par »dragere«, som havde et saadant pri
vilegium derpå, at der kun måtte antages ekstrahjælp,
når arbejdet steg dem over hovedet!
Disse dragerstillinger synes at være oprettet om
kring 1775, ved hvilken lejlighed der udarbejdedes en
formelig instruktion*) for deres hele optræden, ja,
for hvorledes varerne skulde bæres, så at de ikke øde
lagdes ved uforsigtighed. Deres løn var ikke fast,
men stod i forhold til det antal sække, der var båret.
Dragerstillingen holdt sig med dette privilegium
på arbejdet i op mod hundrede år.
Byens købmænd i 1700’erne.
Fra gammel tid sad købmændene i byernes råd
og havde således hånd i hanke med hele bystyret, alt
så også med havnens anliggender.
At alt, hvad der angik havnen alligevel ikke gik,
saaledes som flertallet ønskede det, er flere gange
påpeget, men kilderne til et nøjere kendskab til Hol
bæks købmænd før år 1700 er så sparsomme og så
lidet bearbejdede, at det i øjeblikket ikke lader sig
gøre at udrede tilstande og stemninger i denne stand,
hvis interesser dog var så nær nær knyttet til havnen.
Enkelte forhold kan dôg belyses, f. eks. en for
skydning i købmændenes boligforhold.
Der kan ikke være nogen tvivl om, at i den køb
stad, som i middelalderen udviklede sig på bakke
kammen mellem Holbæk og Labæk, og som antog den
førstes navn, var det købmandsgårdene, der domi
nerede byens adelgade.
I tidens løb ændredes imidlertid dette forhold,
*) Se tillæget.
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således at man i 1700’ernes begyndelse finder køb
mændene næsten udelukkende i byens yderkanter,
medens håndværkerne nu holdt til i deres forladte
gårde i Ahlgaden.
Hen mod middelalderens slutning havde byen
nemlig skudt sin bebyggelse ud ad landevejen mod
syd, således at Smedelundsgade var opstået.
Der er ingen tvivl om, at det er købmændene,
der først og fremmest har bevirket denne nye be
byggelse.
Fra det store opland i syd kom bønderne til byen
med deres kornlæs og drog hjem igen med tømmer,
fisk og isenkram. Jo nærmere købmanden derfor var
ved hånden ved bøndernes ankomst, des bedre var det
for hans forretning.
Smedelundsgade blev derfor en udpræget køb
mandsgade, hvor de store gårdspladser indrammet af
magasiner indbød til opstaldningen af bøndernes
heste, medens køretøjerne stilledes side om side i
lange rader.
Det er således ikke nogen tilfældighed, at man
finder et par af byens største købmandsgårde lig
gende yderst ud ved Smedelundsporten, hvor byen i
hundreder af år havde sin skarpe grænse ud mod
ladegårdens marker.
På en lidt anden vis, men eftei’ samme princip,
fandt udviklingen sted mod vest, hvor Kalundborgvejen førte ind til byen gennem Strandporten.
Lige inden for denne port lå et par store gårde
(nr. 3 og 4 på plan 3), og det synes, som om disse
endnu så sent som omkring 1640 har været ejet af
embedsmænd på Holbæk slot, der må have drevet
landbrug på dem, dog næppe på byjorderne, der lå
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øst for byen, men på jord, de havde i en art forpagt
ning* fra slottet. 34 )
Først efter svenskernes ødelæggelse af byen kom
begge gårdene i købmandseje og vedblev fra nu af at
være købmandsgårde.
Den sydligste købtes af rådmand Erich Brøgger
(Pedersøn), som senere solgte den til tolderen Lyder
Lachmann, hvorefter den kom i den kendte købmand
Peder Pedersens eje.
Den nordligste på hjørnet af Skibbostrædet kom
på samme tid i rådmand Christen Tombsøns eje og
overtoges i 1668 af Johan Svertfeyer, der trods sit
håndværkernavn må have været købmand. Han blev
da også senere rådmand.
Denne gård bestod oprindelig af fire længer,
hvoraf det ene står endnu, men det smukt ud
skårne træværk og mønstermuringen er desværre dæk
ket af kalk. Den nordligste længe laa oprindelig helt
ned til vandet, men ved de stadige opfyldninger af
fjorden på begge sider af skibsbroen blev gården ud
videt mod nord. 1778 fik den en større udvidelse,
hvorved to mindre huse ved Skibbrostrædet inddroges
•deri (sml. planerne 2 og 3).
Helt op til vore dage er nye stykker, indvundet
fra fjorden, blevet købt til denne gård, men størst
var dog den udvidelse paa 10,000 □ alen, som den fik
i 1854.
Som købmandsgård betragtet var den sikkert
den ældste, som lå på Ahlgadens modsatte side (nr.
6 på plan 3). Den ejedes i 1650 af rådmand Lauritz
Pedersen.
Men alle de følgende ejendomme på Ahlgadens
nordside var i 1600’ernes midte små og beboedes lige
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til 1760’erne af håndværkere. Så holdt købmændene
også deres indtog der.
Det tidligere omtalte magasinhus på Skibbrostræ
des østside, der brugtes til opbevaring af det kgl. ma
gasinkorn, var i 1682 i borgmester Anders Schults
eje (han boede i gården nr. 6), og da både han og
hans efterfølgere brugte de fleste rum deri efter for
godtbefindende og byggede til, når de ikke havde
plads nok, må der ved salget af den være lagt den
klausul på bygningen, at den stadig skulde bruges til
magasinkomet.
Om disse købmænd, der i 1700’ernes midte klum
pede sig sammen i byernes yderkanter — ved skibs
broen og ved Smedelundsporten — ved man en del.80}
De handlede så godt som alle med »grove varer«,
men enkelte havde også lagt sig efter specialiteter.
Således handlede Etienne Walleau med vin, K. A.
Friis med hør og humle, J. Aldevelt med snustobak
og stemplede kort, medens P. Wulf og Erik Årøe
havde lagt sig særlig efter isenkram.
Fire købmænd drev en omfattende tømmerhan
del: Hans Siersted, Mathias Ditzel og Sandøes enke
(i de tre gamle gårde ved skibsbroen) samt Jens
Ortved (i Smedelundsgaden).
De øvrige var Herman Hansen, P. S. Schou, J.
Herfordt og J. E. Holm samt en tidligere skibskap
tajn Knie, der var af et meget stridbart gemyt og
altid lå i proces, og H. J. Wolf, dei- tillige var kon
sumptionsforpagter.
Noget uden for kredsen stod A. F. Wulf, der
nærmest var det, man noget tidligere kaldte løbekræmmer, idet han rejste rundt til markederne med
sine varer.
Det var ingenlunde let at være købmand i de
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tider. Friheden til at købe og sælge var ret beskåret
af regeringen.
Man stod med begge ben midt i de merkan
tilistiske ideer, og en af regeringens foranstaltninger
i denne ånd var oprettelsen af »magasinet«, der skulde
være mellemled mellem klædefabrikkerne og kræm
merne.3") Fra dette magasin skulde alle danske
kræmmere aftage varer (silke- og uldkram) til et
vist årligt beløb. Magasinet bestod dog kun fra
1758—68.
Trods en udstrakt kreditgivning led købmændene
i Holbæk meget derunder. Siersted, der i 1766 lå
inde med et større lager, som han ikke havde fået
afsat, måtte til trods derfor aftage for 50 rdlr., og
kaptajn Knie, der ikke havde nogen undskyldning,
blev halvt om halvt tvunget til at købe for 400 rdlr.
ved magasinet.
Yderligere blev der af magistraten lagt et stærkt
bånd på den, der vilde nedsætte sig i byen som køb
mand. Han opnåede således ikke at få borgerskab,
før han havde afgivet skriftlig erklæring om, at han
ikke vilde flytte fra byen før efter 12 års forløb.
Desuden skulde han forpligte sig til årlig at lægge
tre favne stenbro der, hvor det blev ham anvist af
byen.
I 1786, da det kongelige saltværk Wallø i Norge
ikke havde tilstrækkelig afsætning på sine varer, så
at det var til stadig udgift for kronen, udgik der
ordre til, at købstæderne havde at aftage et vist
kvantum, der for Holbæks vedkommende blev sat til
120 tdr.
Denne købmandsstand var ikke velhavende. De
fleste sad og huggede sig igennem. Alligevel kunde
den blive udsat for sådanne ubehageligheder,, som at
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der i 1760 blev givet ordre til, at der skulde ydes
kongen et lån, som for Holbæk var sat til 2000 rdlr.
Da dette beløb ikke blev fuldt ud tegnet, kaldtes de
»genstridige« borgere op på rådhuset, og det ses bl. a.,
at købmand Siersted, der intet havde tegnet på grund
af lidte tab, alligevel må rykke ud med 100 rdlr.,
som han erklærer, at han må se at låne andetsteds.
Man ser da også37) i årenes løb en del købmænd
forlade byen, fordi de ikke kunde klare sig, f. eks.
A. J. Adolph, Niels Ruhe, kaptajn Knie, P. L. Skov
m. fl.
Først med »de glimrende handelsperioder« i år
hundredets slutning bedredes købmændenes forhold.
Et typisk eksempel på, hvorledes en købmand
kunde slå sig op i Holbæk, findes i Joachim Æmilius
Bang.
Han var søn af den kongelige forvalter på det
odsherredske gods, kammeråd Niels Christian Bang
og broder til den bekendte læge, professor Frederik
Ludvig Bang.
Om hans tidligste år vides intet, men han må
være født omkring 1750, og han må have nedsat sig
i Holbæk i 8O’erne;iS), hvor han giftede sig med en
søster til den kendte købmand Christen Nicolai Lind.
Særlige midler til at starte med synes han ikke
at have haft, og svogeren måtte flere gange i de
første år forsyne ham med varer mod gældsbeviser,
der ikke var af større værdi.
I 1789 var han imidlertid blevet så velstående,
at han af justitsråd C. D. Lunn på Knabstrup købte
gården nr. 4 mellem Strandporten og Skibbrostrædet
med tilhørende tømmerplads for 700 rdlr. Samme
år købte han yderligere af svogeren en gård på Ahlgadens nordside (rimeligvis nr. 8).
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I de følgende år købte og solgte han en række
gårde og huse rundt om i byen, bl. a. erhvervede han
den anden store gård på det modsatte hjørne af Ahlgade (nr. 3 (og 2)), som efter at have været ejet af
Siersted’eme i 1778 var kommet i H. P. Ditzels eje.
I 1798 fik han af Seidelin på Eriksholm en gård
i Tjepperup i arvefæste, og her gik han i gang med
at indrette den eneste fabriksdrift, der på den tid
fremkom i Holbæk. At han i sin ejendom nr. 4 havde
fuldstændig brændevinsbrænderi og bryggeri var
nemlig ikke mere end hvad enhver anden købmand, ja
håndværker med, på den tid havde.
Gården i Tjepperup udvidede han med et hus på
14 fag, hvori opstilledes en hørbrække- og skjætte
maskine, samt med et mindre hus på 6 fag, hvori
anbragtes en tørreovn. Hele anlæget kaldtes Joachimshvile.
Overhovedet var Bang en mand med stort initia
tiv. Han erhvervede sig efterhånden en del rettig
heder i Holbæk old, og i 1793 bevirkede han, at olden
blev udstykket, idet han hos rentekammeret søgte
om at få sin part udstykket ved landinspektør Kry
ger.
Han døde som en velstående mand i 1827, men
en stor part af hans midler var takket være de ugun
stige tider, han havde gennemlevet, stærkt båndlagt.
Løvenørn griber ind.
Netop som det 18. århundrede var ved at rinde
ud, kom der fart i regeringens bestræbelser for at
få landets havnevæsen forbedret.
Det er vanskeligt at sige, hvor initiativet dertil
oprindelig lå ; men ved at iagttage, hvorledes det hele
udviklede sig, falder det let at pege på Poul Løven-
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ørn, som den, der lige så let kan have sat sagen i
gang, som han med usædvanlig energi og med udfol
delse af et stort personligt arbejde førte den ind i
det rette spor.
Han var sønnesøn af den bekendte Poul Vendelbo
Løvenørn og blev søofficer. Som sådan brugte han
sine øjne godt på mange togter, og efter at han i
1783 var blevet generaladjutant, blev han i 1784 fader
til det kongelige søkortarkiv, hvis direktør han
blev.35')
Han var en stærkt arbejdende mand med et
usædvanligt blik for, hvorledes de store mangler
bedst kunde afhjælpes, og han var i besiddelse af
et ægte, tørt sømandslune.
Ustandselig var han på færde, opmål te og kort
lagde kysterne, afmærkede farvandene og anlagde fyr.
Helt ene i sit arbejde var han nu ikke. Hans af
løser som søkortdirektør, Jens Sørensen, var i besid
delse af mindst lige så stor interesse for dette ar
bejde. T 1791 udarbejdede denne f. eks. et kort over
Isefjorden, »som dog udi søkort høiligen var for
nøden«40), og både dette og det følgende år udarbej
dedes en række kort både over Isefjordens munding,
Nykøbing bugten, Lammefjorden og Bramsnæs
havn41) ; men ingen af kortene blev udgivet, da man
mente, at det vilde ødelægge lodseriet, og »lodserne
skulde dog også leve«.
I 1796 blev Løvenørn overlods, d. v. s. at han
fik styrelsen af det danske lodsvæsen, hvorunder også
tilsynet med havnene var lagt.
Året efter fik generaløkonomi- og kommercekollegiet en ny instruks, hvorefter en af dets sektioner,
handels- og konsulatsfaget, fik ordre til at søge op
lysninger om handelen i alle dens forgreninger.
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Hertil hørte selvfølgelig også underretninger
om skibe, varer o. s. v. Alt dette skulde opsættes i
skemaer, og på grundlag af disse skulde der årlig
forelægges kongen en udførlig forestilling angående
landets økonomi og handelens tilstand.12)
Det følgende år kom så den kongelige forordning
om havnevæsenet.
Den fastslog først og fremmest den nære for
bindelse mellem generaltoldkammeret og Løvenørn,
der blev kammerets konsulent i bro- og havnesager.
Denne forbindelse havde dog allerede virket i
over et år43), hvor Løvenørn havde afløst viceadmiral
Lous i hans tilsyn med havnene. Men medens man
i de foregående år kun havde hørt yderst lidt til ad
miralens virksomhed, fik man i de kommende så me
get des mere at høre til Løvenørns.
Det nye, som den kongelige resolution foreskrev
for havnene, var først og fremmest nedsættelsen af
en havnekommission i hver købstad, således som de
norske havne allerede havde kendt det i et par men
neskealdre.
Kommissionen skulde bestå af en øvrighedsper
son og nogle borgere, der dog ikke skulde vælges
efter de eligerede mænds valgmåde, men af det sam
lede borgerskab.41)
Regnskaberne skulde revideres, decideres og
kvitteres af generaltoldkammeret, og kommissionen
måtte kun anvise indtil en vis sum til udbetaling.
Hvad der var derudover, skulde indsendes til stift
amtmandens betænkning og kammerets beslutning.
Stiftamtmanden skulde overhovedet have over
opsynet, og hans erklæring skulde indhentes i
alle spørgsmål om istandsættelser.
Efter denne forordning blev det nu de enkelte
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byers sag at organisere deres havnekommissioner og
træde i forbindelse med de højere myndigheder.
I Holbæk kom kommissionen til at bestå af borg
mesteren og købmændene kaptajn Colding og Søren
Friis. Det daglige tilsyn og regnskabsførelsen vare
toges som hidtil af broadministrator Nicolai Petersen
(siden 1795), som oppebar en årlig løn af 40 rdlr., me
dens havnefogedposten var besat af skræder Ernst
Wismann (siden 1792). Denne sidste fik i løn 2 sk. pr.
læst af alle ankommende skibe samt 1 sk. pr. 10 rdlr.
værdi af alle ind- og udskibede varer (det kgl. maga
sinkorn dog undtaget).
Kommissionen måtte straks i gang med et par
større arbejder. Dels skulde den udarbejde udkast
til sin egen virksomhed, dels til et almindeligt
havnereglement. Desuden måtte den foretage et
nøjagtigt eftersyn af broen og komme med forslag
til en afhjælpning af manglerne og til omkostninger
nes afholdelse derved.
I maj 1800 var man så vidt, at det meste kunde
fremsendes. Hvad selve havnen angik, havde man
henvendt sig til en lokal tømrermester, Reinelt, der
var fremkommet med et forslag både til reparatio
ner og til den så længe savnede vinterhavn.
I øvrigt så kommissionen ikke alt for lyst på
forholdene. Den mente ikke, at man burde anvende
særlig stor bekostning på en sikker havns indretning,
da byen jo ingen skibe ejede, og da de årlige indkom
ster var for ringe til vedligeholdelsen. Derimod
mente man, at den ved mudderopfyldning indvundne
plads burde reguleres og brolægges.
Det forslag, som blev fremsendt, vilde koste 2000
rdlr. at udføre, og dem søgte man til låns af den kon
gelige kasse.
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For øvrigt indlullede man sig i den betragtning,
at indsejlingen virkelig var temmelig god, og for
skibsbroen var der jo dog hidtil altid blevet sørget,
medens en vinterhavn absolut ikke vilde svare reg
ning.
Kommissionen havde for øvrigt andre bekymrin
ger. Den blev rykket for det allerede to år gamle
regnskab for 1798, som endnu ikke var indsendt, og
den kunde kun svare, at administratoren smølede
med det.
Først i 1801 indsendtes regnskabet, efter at der
var blevet truet med bøde, som dog blev eftergivet,
da broadministratoren var blevet svagelig efter at.
have brækket låret .
Det blev da besluttet at afskedige ham og ind
drage embedet, idet regnskabsføringen skulde over
føres til havnefogedbestillingen. Inden dette skete,
døde dog Petersen.
Også med udarbejdelsen af havnereglementet
(en takst for afgifterne af de enkelte varer) havde
kommissionen bryderier. Den havde fastholdt, at af
giften (1 pct.) skulde beregnes af torveprisen, men
det vilde kammeret ikke gå ind på.
I stedet for fastsatte den transittolden som
grundlag for beregningen, og da kommissionen kla
gede over, at indtægterne derved blev for små, an
befaledes det at komme med forslag til andre indtæg
ter, og Køges havnetakst vedlagdes som vejledning.
Det derefter udarbejdede reglement approbere
des 1802 14/4. Det understregede nøje, at den
gamle hævdvundne fritagelse for afgift for bonde
avling selvfølgelig kun gjaldt bønderne på Tudse næs,
Ourø land og i Horns herred.
'NS
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Løvenørn var imidlertid på færde overalt i lan
det. Han havde ogsaa opmærksomheden rettet mod
Isefjordsanliggenderne, men foreløbig var det navn
lig lodsforholdene, han beskæftigede sig med.
Efter et næsten hundredårigt reglement45) fore
gik alt lodseri på Isefjorden fra Rørvig, hvor det i
1728 var blevet underlagt en der stationeret søkap
tajn og toldkontrollør Engelbrecht v. d. Linde, som
inden nogen ansættelse foretoges skulde eksaminere
dem, der søgte stillingerne.
Dette var selvfølgelig i høj grad ubekvemt, da
skibene ofte måtte vente så længe på lods nede i
fjordene, at vind og vejr skiftede karakter, så at
en opsættelse af sejladsen blev nødvendig.
Efter Løvenørns mening burde der være både en
lods og en reservelods i Holbæk, men det havde den
vanskelighed, at disse ikke kunde leve af lodseriet
alene, da der kun skulde lodses til Rørvig. I hvert
fald måtte en anden næringsvej kunne passes ved
siden af.
Det vai’ beklageligt, at et lodsembede ikke lod
sig forene med en færgefart, da denne heller ikke
var i stand til at føde en mand. Det vilde derimod
være rart, om den kunde forenes med havnefoged
bestillingen som i Køge og andre steder. Løvenørn
så i det hele taget ikke mildt til skræder-havnefogeden i Holbæk.
I foråret 1802 kom han »tilfældig« til Holbæk
og benyttede lejligheden til at undersøge broen og til
på stedet at vurdere Reinelts forslag til udbedring.
Det blev til en fuldstændig forkastelse af dette,
som han fandt var en værdiløs »klattereparation«.
Der måtte først foretages en opmåling af broen, og
den gik generaladjutanten personlig i gang med med
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det samme. Desuden måtte der gives tegning til
hamre og lignende på samme måde, som han havde
gjort det for Steges vedkommende, »thi de øvrige
bolværker omkring broen er ingenlunde efter kun
stens regler og forfalder desårsag hastigere«.
Desuden var en del af disse bolværker overflø
dige, f. eks. på vestsiden, hvor skibene slet ikke
kunde lægge til på grund af stadig tilsanding. Hvor
for da udbedre dem? En simpel stendossering til at
hindre jordens udskylning var nok!
Broen var kun halvt fuld af sten og måtte fyl
des helt. Desuden trængtes der til en grundig opmudring på broens østside. En gang i fremtiden var
det nødvendigt at lægge en stendæmning øst for
broen for at beskytte den.
Muddermaskinen var god, men der gik alt for
megen tid til spilde, fordi mudderet skulde udkastes
af prammen med skuffer og skovle. Det kunde sim
pelthen ændres ved at give prammen skrå dæk samt
et rør med klap, så at mudderet kunde bringes til at
glide ud på det dertil bestemte sted.
Efter denne plan blev der nu arbejdet.
At der som helhed var fremgang i landets havne
væsen ses af det bifald, hvormed kongen læste gene
raltoldkammerets indberetning herom40). Der blev
derefter udsendt den bestemmelse, at hvis nogen by
trængte til nye indtægter eller lån i kreditkassen for
at forbedre sin havn, skulde der indsendes plan over
forbedringerne, som så skulde bedømmes af kamme
ret og Løvenørn. Til gengæld krævedes der et nøje
tilsyn med både arbejderne og det daglige liv i hav
nene.
Denne skrivelse siger mere end den blotte tilfreds
hed med, hvad der var foretaget. Den viser, at man

Fig. 5. Holbæk skibsbro 1803. Tegnet af P. Halkjer
efter Løvenørns opmåling.
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var kommet ind paa den rette vej, og den åbenbarer
punkt for punkt, at man nu forstod og nu vilde af
hjælpe alle de mangler, der hidtil havde præget lan
dets havneforhold.
Holbæks indberetning om de forbedrede tilstande
viser, at Løvenørns besøg havde frugtet.
Der var blevet lagt en stendæmning uden for
»mudderpladsen« (d. v. s. den inderste del af den
senere havneplads), således at denne nu kunde tages
i brug. Byens købmænd forstod dog endnu ikke den
nytte, der var knyttet til at have en oplagsplads lige
ved broen. Pladsen var delt i tre afsnit, men ved
auktionen kom der kun bud på leje af den ene, som
tilsloges købmand Borch for 4 rdlr. for et år. I 1805
lejede han dem alle tre.
Ved selve broen var der blevet lagt et nyt bol
værk på skrå hen mod slæbestedet på mudderplad
sens nordside (k—m på fig.5). Skibenes anlægsplads
var derved blevet godt forøget.
En del reparationer var også foretaget, så at man
i det kommende år kunde tage fat på udfyldningen
af broen med kampesten; men den gamle skavank
havde atter vist sig, idet en storm med isbrud i
februar havde kastet pæle og sten fra vestsiden helt
over på den anden side af broen.
Som helhed var kommissionen dog meget scolt
af, hvad der var foretaget.
Det var Løvenørn absolut ikke!
I maj måned 1803 kom han atter til Holbæk for
at syne de arbejder, som Reinelt havde foretaget.
Det er bedre at lade Løvenørn selv have ordet!
Efter at have gjort rede for, at broen fra begyn
delsen havde været dårligt anlagt og ikke var blevet
bedre på grund af den stadige forlængelse, udtalte
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han angående det nye arbejde, at det var »så yder
lig slet, som man kand tænke sig, ikke alleneste ei
der hverken ankere eller skråpæle, og det er aldeles
ikke sadt efter noget princip, hvilket alleneste kand
undskyldes dermed, at hand (Reinelt) ingen tegning
har haft at arbeide efter, men qvæstionen har været
blot at sette et bolværk, som hand forstod det at
være; men det, som ikke kand undskyldes, er arbei
dets yderlige siethed, pelene ståer ingenlunde i linie,
beklædningen foruden at den er horisontahl påspiret
i stæden for (at) den burde være værdikal....... er så
åben mellem plankerne, at vandet på mange stæder
spiller ud og ind og altså udskyller fylden .......
Til det, at synsmændene har kunnet afgive deres
beedigede synsforretning (af 1803 14/2) kan man ikke
sige andet end: Tilgiv dem, thi de forstår det ikke.«
Foruden denne officielle indberetning, som også
underskreves af kommissionsmedlemmerne, sendte
Løvenørn en mere privat, da han nogle dage senere
sad ovre i Ribe.
Man var ganske vist nået et skridt fremad til
det bedre ved nedsættelsen af havnekommissionerne,
men i denne første tid var de meget lidt værd. For
holdene skulde dog nok efterhånden bedre sig. Det
vigtigste var absolut den sagkyndige hjælp, man
havde fået, og det stadige tilsyn, som umuliggjorde
sløseri.
Dette synes Løvenørn dog ikke helt at have for
stået; men hans pessimisme er undergivet et på en
gang så humørfyldt og humant blik på tingene, at
man ordentlig får sympati for denne mand.
»Udfaldet viser alt for kiendeligt, at en over
tænkt og ordentlig bestyrelse deraf lige sålidt som
indseende kyndighed ved arbeidets iværksættelse

Fig. 6. Brohovedet på Holbæk skibsbro 1803 med den isbry
dende spids mod vest (sml. Fig. 5).
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kan ventes af havnekommissionen, om man tør sige
det uden at krænke eller fornerme nogen af dets el
lers værdige medlemmer.
Den består af borgmester, kammerråd Lund, en
aldrende mand, upaatvivlelig en meget agtværdig
embedsmand i de fag, han kiender, men han erklæ
rer lige så høyt som villig, at han ikke forstår sig
paa disse slags arbeider .......
Hr. skibs captain Colding, som privatiserer i
Holbeck, er en mand, der har faret på Ost og Vest
Indien, Middelhavet og alle fahrvande, har været en
meget bekiendt og dygtig søemand i sine yngre dage,
men man kan have været den kiækkeste sømand
uden at have mindste begreb om bolværk indretning,
broe- og havne bygninger ligesom man kan være så
vel den bedste theoretiker som praktiker i havne byg
ninger uden i mindste måde at være søemand.
Herr Friis er den tredie af havne Commissionen
(hvad han tilforn har været eller egentlig er, veed
jeg ikke) er en mand, som har anseende af at være
meget gammel. Jeg tror sikkert ham at være en me
get rettænkende og skikkelig mand, men pretention
på at have den ringeste kundskab i faget giør han
vist ikke.
Man har en havnefoged, skrædder af profession
og skrædder af sit væsen. Ved ham skal kommissio
nen vist ikke blive hiulpen. Som havnefoged skal
han tillige forestå opmudringen. At den hverken
$keer ordentlig eller hensigtsmæssig, det tør jeg be
vidne.
Der haves 2 eller 3 folk, som bestandig arbeide
ved mudringen, i formen rigtig: nemlig efter accord
for hver pram såkaldt fuld, som optages og losses.
Men de og havnefogeden anser upåtvivlelig mudrin-
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gen for at være til for deres skyld .......... og i denne
déres overbevisning sørge de billigen for at kunne
have magelig og et dem fødende arbeide for livs tid,
måske deres børn med, hvis de følge dem i arbeidet.«
Helst havde Løvenørn set, at havnefoged Wismann var blevet sat ud af spillet med det samme og
erstattet med lodsen Niels Hansen. Men på den an
den side var han klog nok til ikke at støde an mod
de lokale forhold.
Han havde desuden brug for al sin autoritet til
at få en anden sag gennemført, der var af langt
større vigtighed.
Tømrermester Reinelts arbejde var umuligt, det
havde han fået selve den »usagkyndige« havnekom
mission til . at indse. Men en virkelig reparation til
trængtes, og det gjaldt om at få både kammeret og
de lokale havnekommissioner landet over til at gå ind
på, at en særlig sagkyndig mand blev anerkendt, som
kunde tilkaldes som ekspert rundt om, hvor havne
arbejder gjordes fornødne.
En sådan mand havde han allerede i baghånden
i pælebukkermester Halkier i København. Og da han
først i spørgsmålet Holbæk skibsbro havde fået denne
trumfet igennem som den, der burde afgøre, hvad
arbejde der fordredes på broen, gik han hurtigt et
skridt videre og fik sat igennem, at arbejdet gaves
til en københavnsk tømrermester, brandkaptajn Zim
mer, der før havde vist dygtighed ved sådanne ar
bejder.
I sommeren 1803 tog begge disse mænd til Hol
bæk for at gøre et overslag over arbejdet.
Det blev ikke nogen helt billig historie. Der
vilde ikke gå mindre end 2000 rdlr. med, og broens
beholdning var kun 700 rdlr.
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Men Løvenørns sikre optræden og overlegne be
handling af spørgsmålet, fik havnekommissionen til
straks at gå ind på udgiften, hvortil der med amtets
tilladelse optoges et lån på 1000 rdlr. i byeris offent
lige midler.

Fig. 7. Profil af Holbæk skibsbro 1803 (øverst) og Halkjers
forslag til dennes udfyldning (nederst).

Broens tilstand, både som den var, og som den
vilde blive, fremgår af planerne fig. 5, 6 og 7, som
er udført af Halkier.
Det var ikke nogen særlig stor anlægsplads, der
fandtes ved broen på denne tid, knap 60 alen på øst
siden, idet vestsiden, som nævnt, allerede længe ikke
havde kunnet opfylde dette formål. Heller ikke det
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inderste stykke på østsiden (k—e på fig\ 5) var
særlig velegnet. Ved at lægge nyt bolværk fra k til
slæbestedet m indvandtes nu ca. 35 alen.
En stendossering øst for o skulde nu tjene til
at holde på det mudder, man agtede at aflæsse her,
og Løvenørn bad yderligere om, at borgerne vilde
fylde deres bygningsgrus, gaderenovation o. 1. i, så
at denne plads, den nuværende havneplads foran told
bodbygningen, hurtigere kunde tages i brug.
At broen (som det fremgår af fig. 7) ikke hid
til havde været særlig stabil med sit trædække, hvi
lende på nedrammede pæle og med resterne af de
gamle stenkar i bunden, ses let. Den foreslåede dos
sering med sten, udfyldt med grus, vilde jo ganske
anderledes kunne modstå vind og vejr.
Det var yderligere Løvenørns mening, at der,
når det lave vand øst for broens inderste trekantede
del, var blevet helt opfyldt, således som det ønskedes,
skulde opføres en stendossering parallelt med broen
til dennes beskyttelse. Der gik dog mange år, inden
dette blev iværksat og da med en helt ny bygnings
teknik som grundlag.
Zimmer gik i lag med arbejdet og fuldførte det;
men han blev rigtignok nødt til at forskrive materia
lerne fra København, da priserne var langt højere i
Holbæk. Det var i det hele taget en almindelig klage.
I skrivelsen angående sin betaling skriver Zimmer:
»Holbeck haver jeg troet var en af de billigste egne
i Sjælland, men jeg og mine folk haver merket, at
det er anderledes!«
Da Løvenørn året efter inspicerede broen, fandt
han alt i en langt bedre orden end hidtil.
I 1807 døde havnefoged Wismann, og til trods
for, at han i længere tid havde ansøgt om lønfor-
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høj else, der dog stadig var blevet nægtet ham under
henvisning til, at han udmærket kunde passe sin skrædergeming ved siden af, var der dog ansøgere nok
til embedet.

Først og fremmest var der lodsen, Niels Hansen,
som jo havde Løvenørns særlige bevaagenhed. Der
næst tømmermand Christen Larsen, som' havde haft
en del småarbejder ved broen. Og endelig var der
malermester Schandorff, der påberåbte sig som sær
lig kvalifikation, at han havde været løjtnant i bor
gervæbningen. Yderligere søgte han i et privat brev
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til stiftamtmanden at sværte sin værste konkurrent,
lodsen, ved at hævde, at denne ikke alene havde
brændevinsbrænderi og’ værtshushold, men også drev
forretning med lervarer og træsko og derfor ikke
trængte til forbedrede vilkår, hvad han (Schandorff)
derimod gjorde.
I disse tider var dog veltjente befalingsmænd af
hæren altid sikre på at komme i betragtning ved em
bedsbesættelser, og skønt lods Hansen i lang tid var
konstitueret i embedet som »det til denne tjeneste
dueligste subjekt«, fik dog vagtmester C. F. Broe ved
jyske regiment lette dragoner tildelt embedet.
Et par år efter fik Broe dog et bedre embede, og
ved Løvenørns kraftige bistand opnåede lodsen ende
lig at blive havnefoged.
I 1810 led broen meget under under isgang. Tøm
rermester Dahl påtog sig reparationen, men det viste
sig umuligt at få mandskab dertil. General Bülov
blev da af regeringen og efter kommissionens ansøg
ning beordret til at afgive soldater til hjælp. I sidste
øjeblik frabad man sig dog denne.
Men året efter var det lige så galt. Der var kun
foretaget lapperier på broen, og situationen begyndte
at blive uholdbar.
Atter indgik man med en ansøgning om at få
soldaterhjælp, og der blev bevilget en underofficer
og 16 mand af 1. jyske infanteriregiment. General
major Kardorff, der skulde fastsætte lønnen, for
langte imidlertid frit kvarter for dem alle samt 1 rdlr.
daglig pr. mand og 1 rdlr. 2 sk. til underofficeren,
og da kommissionen ikke vilde gå ind herpå, løb det
atter ud i sandet.
Selvfølgelig mærkedes blokade- og kaperårene
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1807—14 også i Holbæk. Skibsbesøget var ringere,
men til gengæld var der også interessante besøg.
Allerede under Københavns belejring løb et galejskib ind i fjorden ført af skipper Nicolaj Nielsen.
Amtet gav ordre til, at det skulde benyttes til at for
syne armeen ved Roskilde; men da det ikke kunde
flyde ind til broen, kom der nogle travle dage med
at losse de varer, det havde, ombord, i både for at
oplægge dem under toldsegl i private pakhuse, samt
med at lade det med krigsfornødenheder.
Kort tid efter blev den engelske brig »Susanne«
ved en dristig manøvre opbragt af kaperen »Den
sorte ravn«, kaptajn Isaac Petersen. Han kunde
imidlertid ikke komme forbi de engelske krigsskibe
med den og ind i Øresund, så han løb ind i Isefjor
dens sikre smuthuller og nåede ind under aften Hol
bæk.
Det var en fed bid, han der indbragte. Den rum
mede 100 piber portvin, 100 tdr. kød, 100 tdr. flæsk,
35 sække mel, 40 fustager porter på flasker, 50 fu
stager smør og 250 kurve ost. Den indbragte den
tapre kaper 3500 rdlr. for selve skibet og 30,000 rdlr.
for ladningen.47)
Året efter indbragtes atter en sådan prise. Også
dette skib blev solgt i Holbæk, og det måtte derfor ved
afsejlingen betale bro- og havnepenge, hvad det ellers
ved kaperreglementet var fritaget for, så længe det
var prise.
Det er interessant at følge broens indtægter i
disse år. Medens 1807 gav en indtægt på 1241 rdlr.,
sank den i 1808 til 245 og i 1809 helt ned til 151 rdlr.
Men derefter kom den voldsomme stigning: 1810
1696 rdlr., 1811 2012 rdlr., 1812 3241 rdlr. og ende
lig i 1813 kulminationen med 4070 rdlr.
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Den sank derefter i et par år til gennemsnitlig
1500 rdlr., men steg derefter atter op over 2000. I
1817 lå broen inde med en beholdning på ca. 5000
rdlr. I de følgende års pengeforvirring er det svært
at få øje på, hvilke værdier og indtægter man kunde
regne med.
Kampen for Isefjordens uddybning indledes.
I 1811 blev havnevæsenet lagt under den nyop
rettede kanal-, havne- og fyrdirektion, der dog kun
bestod til 1816, hvor den gik ind under generaltold
kammer- og kommercekollegiet.
For havnene var dette dog kun navneforandrin
ger, der ikke fik særlig indflydelse paa deres daglige
liv. Løvenørn, der i 1809 havde tilendebragt organi
seringen af landets færgevæsen, indtraadte naturlig
vis i den første direktion og blev senere deputeret i
det kollegium, der optog denne i sig.
Den direkte indflydelse, som han med saa af
gjort held havde øvet på havnevæsenet, beholdt han
dog kun til 1815, hvor han blev afløst af kaptajnløjt
nant Henne, der udnævntes til inspektør for havneog fyrvæsenet. Efter datidens system for lønnning
af embedsmænd skulde alle havnestæderne udrede
ham 800 rbdlr. årlig. Holbæks andel heri blev 18
rbdlr.
De årlige reparationer på havnen led stadig un
der mangel på arbejdskraft. Skulde Løvenørns ho
vedplan følges, måtte der stadig foretages udfyldnin
ger med kampesten mod øst, og i 1813 stod man atter
over for nødvendigheden af at måtte bede om mili
tær assistance.
Efter ansøgning blev der bevilget 7 sapører af
1. armedivision, og denne gang blev man også enige
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om lønnen, der skulde udgøre 3 mark rbp. daglig samt
reglementeret brød. Derimod skulde soldaterne selv
sørge for logi.
Det gik imidlertid her som så ofte, når en sag
skal passere flere offentlige kontorer. Der gik 3 uger,
inden man fik resultatet at vide, og da stenfiskerne
stadig lå og ventede med deres kampestenslast og
begyndte at forlange erstatning for spildt tid, lykke
des det til sidst kommissionen at få fat i tre daglejere
og en karl med et par heste til at udføre arbejdet —
og så måtte kommissionen atter indberette, at nu fik
den ikke brug for soldaterne.
Det var slet ikke noget ringe opfyldningsarbejde,
der var udført. Hele den nuværende havneplads ved
den gamle havn var nu så vidt tørlagt, at den kun
ved særligt højvande blev let overskyllet.
I dette areal var der dog blevet udsparet en lille
bådehavn umiddelbart øst for slæbestedet. Den blev
anlagt efter plan af fuldmægtig og designatør Hjorth,
og husmand Peder Lassen i Dragerup påtog sig sten
sætning omkring den for 300 rbdr.
Den målte ca. 50 fod i øst—vest og ca. 35 fod
i nord—syd. I hans kontrakt stod der imidlertid, at
bundstenene skulde være nedgravet i en bestemt
dybde; men den synsforretning, som bagefter af
holdtes, mente, at dette ikke var blevet helt overholdt.
Dette gav kaptajnløjtnant Leth, der havde af
løst Henne, lejlighed til at give havnekommissionen
en næse. Han erklærede nemlig, at den slags meget
dårligt kunde afgøres ved en synsforretning, men
burde kontrolleres ved dagligt tilsyn, og dette sidste
burde kommissionen langt snarere beflitte sig på end
på de evige synsforretninger.
Havnens udseende på denne tid kan ses af det ud-
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snit af et prospekt af havnen fra 1817, som er gengi
vet i fig. 8.4S) Den naive akvarel lider navnlig under
manglen paa perspektiv, men viser dog tydeligt både
havnepladsen og broen, der lukkes af mod Skibbro
stræde ved en vippebom. Også gårdene 3 og 4 samt
magasinhuset (sml. planen fig. 3) kan tydeligt ken
des, ligesom købmand Herman Hansens tømmerplads
mod øst.

Fig. 9. Udsnit af kortet i Trap: Danmark 1. udg. 1857.

I 1819 gik borgmester Lyders af med en dund
rende tjenestegæld. Han havde bl. a. lånt penge af
havnens midler mod 2. prioritet i sin gård (nr. 104),
men trods gentagne auktioner indbragte denne kun
1510 rdlr. sølv, og havnen måtte kæmpe længe for
at få lidt af sit tilgodehavende.
Hans eftermand, borgmester F. L. Bierfreund,.,
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var et af de bedst kendte ofre for hele det vilkårlige
lønningssystem, der prisgav indehaverne af em
bederne enten til fattigdom eller bedrageri.4 ’)
Som den pligttro embedsmand, han var, gik han
med liv og lyst op i sin gerning som formand for
havnekommissionen.
Da han i 1821 ikke nåede at få havneregnskabet
ind i rette tid, fik han en påmindelse derom, på hvil
ken han ydmygt undskyldte sig med, at et hverv som
sættedommer i en justitssag i Nykøbing ved sine
mange rejser havde stjaalet hans tid.
Et par år efter var det galt igen ; men skrækken
for den dog spagfærdige »påmindelse« sad den pligt
opfyldende man sådan i blodet, at han på dagen for
regnskabets indsendelse skrev til collegiet og frem
førte sine undskyldninger, idet han bad om, at man
for guds skyld ikke vilde sende ham en sådan påmin
delse igen.
Han var nu ikke ene om at være bagud med
regnskaberne. Hele 10 andre byer stod ligeledes i re
stance dermed.
Efter datidens skik og brug skulde Bierfreund
udrede pension til sin forgænger. Denne beløb sig til
400 rdlr. af de ca. 1200, han havde i årlig indtægt,
og det siger sig selv, at han sad i yderst trykkende
økonomiske kår.
I 1827 udgav han sin bekendte livsskildring49*),
der blev indledningen til en forbedring af hans kår.
I Holbæk var stemningen i høj grad til gunst for
ham, og det undrer ikke, at havnekommissionen
nævnte år indstillede ham til et gratiale på 200 rdlr.
af havnekassen, hvilket også bevilgedes ham af ge
neraltoldkammeret.
Bierfreund var en mand, der i sjælden grad gik
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med interesse op i det, han havde med at gøre. Selv
om hans ideer ofte var ret fantastiske, viser de dog,
at han i særlig grad var optaget af som embeds
mand at søge forbedringer på de felter, hvor han
syntes, at de tiltrængtes.
I 1828 fremkom han således med et forslag til
indretning af en færge mellem Audebo og Gundestrup
strand for at lette forbindelsen med Odsherred og
drage handelen over Holbæk, hvilket han mente vilde
være i høj grad til gavn for byen.
Han forbandt sig i den anledning med en vis
Peter Kjeldsen i Underud, der leverede både tegning
til anlæget og et overslag over bekostningen derved.
I sin hovedform gik planen ud på anlæget af
en bro på hver side af Lammefjorden. Hver bro
endte i et hoved med to grene, mellem hvilke en træk
færges pram kunde have sit leje. Men hele dette an
læg vilde koste ca. 38,000 rdlr., og så stor en sum
var Bierfreund klar over, at der næppe kunde op
drives dertil. Han mente dog, at man kunde begynde
i noget mindre stil og derefter udvide.
Hvad det angik overhovedet at skaffe midler
dertil, så mente han, at Holbæk havn vilde vinde så
meget derved gennem forøget handelsomsætning og
større besøg, at havnens midler i udstrakt grad kunde
anvendes dertil, og han opstillede den beregning, at
havnekassen kunde belåne sine obligationer på 9500
rdlr. samt kunde udstede obligationer på indtil 3000
rdlr. sølv.
Naturligvis kom Nykøbings købmandsstand i
affekt ved dette projekt, men Bierfreund affærdigede
dem med, at de aldeles ikke behøvede at frygte for
at få deres handel ødelagt. Hvis de blot ikke som
hidtil afkøbte bønderne deres varer til spotpriser,
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men holdt priser med de andre byer, blev intet øde
lagt for dem. I sin indstilling til generaltoldkammeret
slog han meget fornuftigt på, at denne konkurrence
sikkert vilde bidrage til en forøget velstand for det
odsherredske gods.
Forslaget vandt dog ikke de sagkyndiges bifald.
Leth erklærede det endog for ganske umuligt. For
det første var afstanden mellem de to påtænkte broer
alt for stor til, at en trækfærge kunde anvendes, for
det andet blev anlægene alt for kostbare, og de vilde
i for høj grad være udsat for sø- og isgang på de
projekterede steder.
Det hele anlæg vilde umuligt kunne betale sig.
Selv om man vilde tænke sig at' anvende sejlfærger i
større stil, vilde det være for bekosteligt. Desuden
indså han heller ikke, at Holbæk havn kunde være
i den grad interesseret i foretagendet, at den skulde
sætte hele sin økonomi og eksistens på spil i den
anledning.
Bierfreund var ikke heldigere med sit andet for
slag, som indsendtes året efter i yderste termin, in
den han forlod Holbæk for at blive byfoged i Nyborg.
Desværre forlener dette projekt den ellers så
brave og rettænkende mand med et skær af latterlig
hed; men man må her tage i betænkning hele tidens
naive projektjageri, der bredte sig til alle samfunds
lag, og hvor enhver teknisk underbygning af projek
terne lodes ude af betragtning i blind tro på tan
kens klarhed og rigtighed.
Interessantest er forslaget derved, at man her
for første gang ser det forhold offentlig berørt, som
blev de næste hundrede års motto for Isefjordshav
nene: uddybningen af den grundede indsejling mel-
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lem Rørvig og Spodsbjerg, som gjorde, at de større
skibe ikke kunde komme ind i Isefjorden.
Bierfreund indledede med en længere udredning
af byens økonomiske forhold. Kornpriserne, der i
1820’ernes begyndelse var dalet så stærkt, var nu
atter i stigning, og udførslen var vokset betydeligt.
Desuden syntes oplandet at være tiltaget, så at langt
flere bønder end tidligere søgte byen.
En hindring for handelens udvidelse var det
imidlertid, at de store skibe hverken kunde komme
ind eller ud over grundene ved Isefjordens munding.
Var de for stærkt lastet dertil, måtte de .losse en del
af ladningen i rørvigske fartøjer og atter indtage
den, når de var blevet i stand til at flyde over grun
dene, eller de måtte lade Rørvig-skudeme besørge
fragten videre til havnene. Men dette spildte selv
følgelig både tid og penge og kunde være i høj grad
farligt for ladningen i tilfælde af dårligt vejr.
At få grundene ryddet bort fandt Bierfreund
var for bekosteligt og til liden nytte, da de hurtigt
vilde sande til igen.
I stedet for foreslog han »indførelsen af såkaldte
»kameler«, som de bruges i Holland og uden hvilke
Amsterdam aldrig vilde have kunnet eksistere som
en betydende søstad« !
Efter Bierfreunds mening var disse kameler
»hule maskiner af stærk træ, udvendig af en oval, ind
vendig af en femkantet figur, gennemskåret i
længden og derved delt i to dele, der nøjagtig passer
til det udvendige af det skib, der skal bringes over
grunden«. Man måtte derfor have flere maskiner af
forskellig størrelse, og han mente ikke, at disse vilde
blive så dyre.
Når et skib da skulde bringes over grunden, sæn-
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kedes maskinen, til den omfattede skibet, hvor
efter den sammenlænkedes med jernkæder. Ved der
efter at pumpe vandet ud af maskinen, hævedes ski
bet i vejret og- kunde bringes over grunden.
Han foreslog kollegiet at gøre nogle prøver med
sådanne kameler, der efter hans mening burde an
skaffes for Holbæk havnekasses regning. Udlejnin
gen af dem vilde sikkert holde havnen skadesløs her
for!
Man kan egentlig godt sige, at kaptajnløjtnant
Leth »slugte kamelen«, idet han i sin betænkning slet
ikke kom ind på den konstruktionsmæssige side af
sagen50), men nøjedes med at hævde, at sådanne ap
parater vilde koste adskillige tusind rigsdaler at frem
stille og derfor slet ikke kunde svare regning, da kun
få skibe vilde benytte dem.
Derimod kunde der være tale om at gennemgrave
»Storesand«, der kun havde en dybde af 9^ fod, men
i så fald måtte grunden først nøje undersøges.
Dette var som nævnt allerede gjort i 1791 ved
detaillerede målinger og pejlinger af Jens Sørensen,
men enten havde man glemt, at disse ekisterede, eller
også har man ikke turdet stole på, at forholdene var
forblevet uforandrede.
Den rapport, som knyttede sig til denne gamle
opmåling, beskæftigede sig også med uddybningsfor
holdene, men slog fast, at østerløbet var ganske uden
værdi, medens vesterløbet lettere kunde uddybes.
Havnekommissionen i Holbæk greb med begær
lighed tanken og pressede stærkt på for at få sagen
fremmet. Leth rejste da i 1832 til Rørvig for gen
nem en lokal undersøgelse at blive klar over forhol
dene deroppe.
Der var altså kommet et resultat af Bierfreunds
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projekt, men rigtignok det modsatte af, hvad han
havde ventet. Fra nu af blev Isefjordens uddybning
et stående problem, men der gik rigtignok hundrede
år, før man nåede det resultat, som tilstræbtes.
Det traf sig så heldigt, at Leth på sin Rørvigrejse traf søløjtnant Krenchel, der lå deroppe i ka
rantæneanliggender med kutteren »Prøven«. Leth
traf da den aftale med ham, at han skulde udarbejde
det ønskede kort og indsende det til Holbæk havne
kommission, der da også med glæde så dette bevis på,
at der arbejdedes med sagen.
Opmålingen viste, at der på »tærskelen« fandtes
12 fod ved daglig vande, men ved lavvande måtte
man regne mindst et par fod fra, så at lodserne al
drig turde angive mere end 91/) fod. Desuden var det
løb, man kunde regne med, så smalt, at det ikke blot
måtte gøres dybere, men også bredere.
I tilslutning til kommissionens ønsker udtalte
Leth over for kammeret, at det var i høj grad ønske
ligt at få fremmet denne for byen »vistnok ikke uvig
tige sag« ; men derefter rørtes der ikke ved den før
1841. En opmålingsrapport fra dette år kom imidler
tid til den stik modsatte opfattelse af, hvad man hid
til havde ment, nemlig, at det var øster løbet,
der burde uddybes.
I de mellemliggende år, hvor man stadig nu og
da rørte ved dette uddybningsspørgsmål, gik havnen
jævnt fremad hvad besøget angik, og der foretoges
flere udvidelser i den retning, som allerede Løvenørn
havde foreslået. I 1834 blev broen således forlænget
noget i nordøstlig retning for at mindske den stadige
tilsanding.
Tre år senere begyndte man at røre ved spørgs
målet om, hvorvidt det ikke nu var på tide at få byg-
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get en østlig broarm, således at man opnåede at få
en lukket havn. Generaltoldkammeret holdt dog igen,
idet man mente, at en havneudvidelse ikke var at an
befale, før det havde vist sig, om en uddybning ved
Rørvig vilde holde sig åben.
Da uddybningen imidlertid stadig ikke blev til no
get, gik man i 1843 i gang med opførelsen af en øst
lig broarm, der dog i hvert fald vilde yde beskyttelse
for den gamles bros østside.
Havnekommissionen viste sig ved denne lejlig
hed mere forudseende end kaptajn Leth, der kun vilde
anlægge en beskyttende stendossering på 4 alens
bredde, og den fik gennemført, at molen blev så bred,
at vogne kunde køre ud på den, så at den i nødsfald
kunde bruges til anlæg af skibe og losning og ladning
af disse.
Havnekassen lå da også på denne tid inde med ret
gode midler, nemlig 11,500 rdlr.s formue og et årligt
nettobeløb på 2000 rdlr. Man benyttede derfor også
lejligheden til samtidig at få bygget en havnefoged
bolig, hvori der tillige indrettedes kontor for toldbe
tjenten.
Den store udfyldning, som var påbegyndt i Lø
venørns tid, var nu nået så vidt, at hele den nu
værende havneplads var indvundet. På sydsiden af
denne lagdes nu havnefogedboligen, og man var så
forsynlig samtidig at udpege en plads .mellem denne
og bommen for enden af Skibbrostræde, hvorpå en
toldkammerbygning senere kunde bygges. Bommen,
der efter datidens opfattelse var til »vanziir« for både
by og havn, blev på samme tid erstattet med en sta
kitport, således som det allerede tidligere havde fun
det sted ved byens andre udgange.
Ved en vakance i havnefogedembedet i 1835 var
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udredningen af lønnen til havnefogeden blevet lagt
over på kommissionen, således som det allerede var
gjort i de fleste andre byer. Den fastsattes til 50 rdlr.
årlig, men det viste sig hurtigt, at manden umuligt
kunde leve deraf. Næsten årlig måtte der indstilles
om at yde ham en huslejehjælp på mellem 10 og 25
rdlr., men en forhøjelse af lønnen var det umuligt at
få gennemført.
Der var for øvrigt i 40’erne en del uro om havne
kommissionen. En del købmænd fremkom i 1843 med
et forslag til at få kommissionen forøget med endnu
to købmænd, idet de mente, at handelens og skibsfar
tens interesser bedre kunde varetages på den måde.
Af en eller anden grund var borgmesteren meget
imod denne plan, idet han mente, at dette aldeles in
gen indflydelse vilde få på disse interesser, da kom
missionen kun kunde gøre sig gældende med hensyn
til skibenes sikkerhed og til losningens og ladningens
bekvemmelighed.
Købmændene i kommissionen gik imidlertid imod
borgmesteren, og det endte med, at kollegiet bifaldt,
at der valgtes 4 medlemmer samt bestemte, at valget
skulde foretages i henhold til forordningen af 1837
24/10 § 19 angående kommunalvæsenet.
To år senere forlangte borgerrepræsentationen,
at købmand P. C. Jensen skulde udtræde af kommis
sionen, da han var ophørt med at være borgerrepræ
sentant; men da der i forvejen var en sådan i kom
missionen, bestemte kancelliet, at når der blot sad en
borgerrepræsentant deri, kunde de øvrige blive sid
dende i kommissionen så længe de lystede, uanset om
de var borgerrepræsentanter eller ej.
I øvrigt var købmændenes forhold til havnesa
gerne adskillig stærkere, end det før havde været.
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I 1837 havde de således fået gennemtrumfet en ned
sættelse af udgifterne for en del varer ved at tage
disse hjem landværts, så at havnen led en del tab i
sine indtægter.

Den lukkede havn.
Ved året 1845 havde Holbæk således fået en me
get forbedret og lukket havn, hvor skibe på indtil 9
fods dybgående kunde lægge til. Ethvert skib, der
kunde komme ind i Isefjorden, var altså nu i stand
til at kunne gå til bolværk.
Udelt tilfredshed var der nu ikke i byen over
det ny anlæg. Præsten, dr. I. H. Larsen, klager så
ledes i sin by topografi, som han skrev netop på denne
tid51), over, at den ny dæmning ikke var anlagt bre
dere, så at den helt svarede til sit formål. En for
øgelse på 1 alen i bredden udførtes da også i 1864.
Heller ikke selve konstruktionen var helt stabil, så at
det østre brohoved tildels faldt sammen og måtte
genopføres et årstid efter.
Alligevel var der en god udvikling at spore ved
havnen, og mange forbedringer indførtes.
I 1848 begyndte arkitekt Nebelong opførelsen af
en toldkammerbygning, som begrænsedes i syd af
»Lodsens vænge«, i øst af havnebygningens stakit
og i vest af den nylig brolagte kørevej fra byen til
havnen (Havnegade).
Der kom også mere fasthed over kommissionens
arbejde. Den samledes så tit, det var nødvendigt, i
havnebygningen ; men traditionen tro blev man ved
at skrive i protokollen, at mødet fandt sted i »lokalet
på skibsbroen«.
Af arbejderne i 1849 skal nævnes, at der blev
udarbejdet en ny instruks for havnefogden, samtidig
K
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med at der blev autoriseret en protokol for ham. Des
uden blev havnereglementet trykt og omdelt til byens
købmænd.
Kommissionen tillod sig endog at sætte sig op
mod indenrigsministeriet, som det danske havnevæsen
var blevet underlagt i 1848. Dette bestemte nemlig
året efter, at der skulde udredes en procent af hav
nens indtægter som løn til skriveren i revisionskon
toret; men kommissionen svarede tilbage, at den al• dels ikke kunde indse, at det tilkom havnen at udrede
sådanne afgifter.
Heller ikke var man særlig glad ved, at havne
bygningen blev udpeget som kolerahospital i påkom
mende tilfælde, men herved var intet at gøre.
Efter samråd med kommunalbestyrelsen blev der
oprettet en post som vægter ved havnen ved siden
af de øvrige tre, der fandtes i byen. Der blev antaget
en daglejer Søren Jacobsen; men valget viste sig ret
^uheldigt, idet man allerede året efter måtte afske
dige ham for adskillige gange at have sovet på sin
post. Han måtte derfor atter aflevere den modtagne
mundering med støvler, pibe, hue og to stokke.
På havnepladsen, vistnok i den østlige ende, blev
der opført et kogehus, hvor byens håndværkere kunde
koge beg, tjære, salpeter, olie, fernis, terpentin o. 1.,
og det blev vedtaget, at man ikke vilde opkræve en
foreslået afgift herfor, for netop at modarbejde, at
dette farlige kogeri fandt sted i husene i byen.
En vigtig bestemmelse var det også, at kommis
sionens medlemmer efter tur fik særligt tilsyn med
havnen for en måned ad gangen. Det førte bl. a. til
en oprydning af havnepladsen, hvor flere købmænd
hidtil år i træk havde haft tømmer, møllesten o. 1.
liggende til stor gene for færdslen.
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I 1851 bestemte amtet, at kommissionen skulde
tiltrædes af en toldembedsmand, og i første omgang
udpegedes etatsråd, toldinspektør Malling.
Det viste sig snart, at der var stærk trang til
en bådehavn ved siden af den større havn ; men trods
forskellige udkast til en sådan, bl. a. i 1864, blev der
ikke taget fat på løsningen af dette spørgsmål før

Fig. 10. Udsnit af kortet i Trap: Danmark 2. udgave 1870.

i 1880, da fiskerne i byen fremkom med et andra
gende derom. Civilingeniør Blicher, der på den tid
var beskæftiget med undersøgelser af Isefjordens
munding, udarbejdede planen til bådehavnen, der pro
jekteredes at ville koste 11,000 kr., men blev over
skredt med ca. 1000 kr. Der skulde fremtidig gives
«n vis afgift af hver båd til havnekassen.
De pladser, som havnen kunde udleje, var i
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årenes løb steget til syv, men der var stadig trang
til flere. Der var ogsaa i 50’erne blevet anlagt et
bådebyggeri i havnens østlige del, og man bestræbte
sig nu for gennem opfyldning at indvinde ny arealer
mod øst. Til støtte for fylden byggedes der derfor
en stendossering i lighed med den, der havde beskyt
tet opfyldningen ved den ældste havneplads, og den
ny dossering forlængedes stadig. I 1880 var pladser
nes antal steget til 13.
I 60’erne kom der rigtig gang i dampskibsfarten
paa Holbæk havn. En ugentlig parketfart åbnedes
mellem København og Holbæk, i 1863 satte aktiesel
skabet til dampskibsfartens fremme (kaptajn Wilde)
damperen Frederik VII i fast ugentlig fart på Hol
bæk, og tre år senere satte brdr. Petersen, Randers,
damperen Ydun i fart på byen.
Borgmesteren, der jo stadig var »født medlem«
af kommissionen, havde hidtil været dennes kasserer
og regnskabsfører; men i 1873 greb revisionen ind,
da den ikke fandt dette forhold rigtigt, og der an
sattes en fuldmægtig dertil.
I årene 1885 til 1918 brugtes der i alt ca. 170,000
kr. til reparationer, opmudring o. 1. ved selve havnen,
medens der anvendtes ca. 40,000 kr. til brolægning,
sporanlæg o. 1. i havnens umiddelbare nærhed. Blandt
de første arbejder var en i 1891—92 foretaget ud
dybning af fjorden uden for havnen til 1214 fods
dybde og en opmudring af selve havnebassinet.
Af andre større arbejder var en i 1898 udført
udfyldning vest for havnen for at fremme anlæget
af havnebanen.
I 1898 blev den gamle sejlfærge afløst af en
dampbåd, som ejeren af Hørbygård satte ind på
ruten. Dette krævede imidlertid et nyt anlægssted,
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som vilde koste ca. 2000 kr. at udføre, og dette havde
havneudvalget afslået året forud. Efter en række
forhandlinger med godsforvalter Møller på Hørbygård, gik sagen imidlertid nu i orden.
Forholdene i havnen var dog langt fra gode. Ikke
blot var pladsen ved bolværket alt for ringe, så at
en række forsinkelser opstod ved den idelige forha
ling; men i forhold til andre havne stagnerede Hol
bæk havn, ja var endog i åbenlys tilbagegang.
Dette stod naturligvis i nøje forbindelse med
spørgsmålet om Isefjordens uddybning, som ikke var
løst endnu."'2)

Fig. 11. Udsnit af kortet i Trap: Danmark 4. udgave 1923.

I 1867 havde marinen foretaget en ny undersø
gelse af grundene og navnlig haft opmærksomheden
henvendt på østerløbet.
På grundlag heraf fremkom havneingeniør P.
A. Freund året efter med den tanke at få dannet et
selskab, der skulde påtage sig at fjerne Lynæs sand.
Dette mentes at kunne gøres for 150,000 kr. Borg
mester Müller mente imidlertid, at gennemførelsen
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af dette projekt på forhånd måtte anses for umulig,
og sagen døde hen.
I 1880 rejstes den igen gennem forhandlinger
mellem de fire købstæder ved Isefjorden. Det blev
overdraget civilingeniør Blicher at foretage under
søgelsen af forholdene, og man opnåede, at staten be
vilgede 12,500 kr., eller halvdelen af det projekterede
beløb til vesterløbets uddybning; men det viste sig
umuligt at opnå tilbud på arbejdet, og da to år var
gået, blev statstilskudet, som man forgæves havde
søgt at få forhøjet, trukket tilbage.
Endelig i 1890 lykkedes det at få vesterløbet ud
dybet ved tilskud fra staten og de fire byråd samt
fra firmaet Anker Heegård, og det beregnedes, at
rederierne allerede det første år vilde spare 2—3000
kr. for de skibe, der passerede løbet.
Men uddybningen var for ringe til, at man nåede
den fulde gavn deraf. Allerede to år senere fremkom
det første forslag til en yderligere uddybning til 14
fod, men sagen døde hen. Den rejstes atter 1904 på
foranledning af købmand Anders Larsen, der sam
tidig for første gang fremkom med forslag til byg
ningen af en hårdt tiltrængt fiskerihavn ved Holbæk,
et forslag, som han atter fremsatte i 1914, da en løs
ning af havnespørgsmålet blev brændende.

Ministeriet meddelte imidlertid, at det ikke på
det foreliggende grundlag kunde foretage videre i
sagen, og med hensyn til et på basis af vandbygningsvæsenets undersøgelse i 1906 fremkommet for
slag til en uddybning af østerløbet til 18 fod, svarede
ministeriet, at det ikke for tiden kunde træffe nogen
afgørelse.
Man slog sig dog ikke til tåls hermed. I 1907 og
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1908 indsendtes fornyede andragender til regeringen
og rigsdagen, men stadig uden resultat.
Da gamisonssagen rejstes i 1910, søgte man at
knytte disse to sager sammen for Holbæks vedkom
mende, men heller ikke dette lykkedes, og i 1912 og
1913 pressede man atter på for at få ministeriet til
at tage uddybningssagen op.
Den stadige passive modstand mod at komme de
betrængte Isefjordsbyer til hjælp var så meget mær
keligere, som det slet ikke var noget nyt og uprøvet
for staten at tage sig af sådanne arbejder.
I 1898 var man således gået med til at hjælpe
de vestlige Limfjordsbyer ved at bevilge en god mil
lion kroner til en uddybning, af fjorden fra Egholm
til Løgstør bredning. Disse byers opland kunde dog
i rigdom langt fra måle sig med Isefjordsbyemes.
Selv ejede staten 5—6 store havne, hvori der
var anbragt 21 millioner kroner, og til uddybning af
forskellige strømme havde man i århundredets be
gyndelse bevilget op mod 300,000 kr.
Medens staten således ofrede betydelige beløb
på landets havnevæsen, anvendte kommunerne lan
det over alt, hvad de kunde ofre, på deres havne, idet
de indså, at den fremgang, der fulgte deraf, var va
rende.
Det sammme havde Isefjordshavnene til hensigt;
men anstrengelserne vilde være spildt, så længe der
ved Isefjordens munding var en bom for alle større
skibes indsejling.
Uddybningen oversteg imidlertid byernes kræf
ter, og staten holdt sig stadig passiv.
Først i 1917—18 lysnede det. Det lod nu virke
lig til, at den gennem hundrede år ønskede uddyb
ning skulde finde sted, og Holbæk begyndte at ruste
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sig til at gøre det store fremstød ved at skabe sig en
stor ny trafikhavn, selv om omkostningerne derved
skulde tælles i millioner.

Den moderne trafikhavn.
Den 26. Juli 1918 vedtog Holbæk havneudvalg
at bygge en ny trafikhavn, og en lille uge senere blev
beslutningen sanktioneret af det samlede byråd un
der forudsætning af, at statens uddybning af Isefjor
den blev udført inden udgangen af 1919. Ministeriet
for offentlige arbejder bekræftede i oktober, at dette
vilde finde sted.
Projektet til denne havn53) var udkastet af stads
ingeniør Edsberg og gennemgået af ingeniør H.
Paulli, København. Den omfattede en kaj på 200 m
øst for det gamle havneareal med 5,65 meters dybte
(18 fod) og med murens overkant 1,8 meter over
dagligt vande. Muren skulde dog føres så dybt i
grunden, at man senere kunde uddybe til 20 fod.
Denne Kaj skulde anbringes så langt ude i den
ret flade strand øst for den gamle havn, at der blev
indvundet et stort areal ved at anbringe den opgra
vede fyld inden for kajmuren.
Foran denne skulde der uddybes et svajebassin
på 120 m bredde og med en dybde af 5,65 meter. Fra
dette bassins nordvestre hjørne skulde en 30 meter
bred rende sætte havnebassinet i forbindelse med en
rende gennem fjorden, som i lige linie skulde føres
ud til løbet mellem Tudse Næs og Ourø. Alle disse
uddybninger vilde fordre opgravning af 109,200 ku
bikmeter fyld.
Skulde landarealet inden for kajmuren opfyldes
til 2 meter over dagligt vande, vilde det fordre 123,500

84

OTTO SMITH

kubikmeter fyld, men forskellen skulde i de kom
mende år udlignes ved tilkørsel af fyld fra byen.
Foran kajmuren skulde udlægges en 20 meter
bred brolagt kajgade med 3 jernbanespor og fortov
samt i vest spor for en kulkran.
Af indvundne oplagspladser beregnedes 6000
kvadratmeter til kulpladser (ca. 15,000 tons kul og
8000 tons koks). Østligere var 7800 kvadratmeter
beregnet til opførelse af et silopakhus for foderstof
fer. Yderligere fandtes her pladser på ialt 7700 kva
dratmeter.
Disse pladser skulde i syd begrænses af en 10
meter bred gade, og mellem denne og havnebanen
blev der yderligere et aeral på 16,000 kvadratmeter
til oplagspladser og fabriksanlæg.
Desuden var der naturligvis taget hensyn både
til belysning og vandforsyning af terrainet ligesom
til de uddybede renders afmærkning både ved nat
og ved dag.
Det hele anlæg kalkuleredes til at ville koste 1
million kroner.
Man var klar over, at det gjaldt om at frem
skynde arbejdet så meget som muligt, for at anlæget
kunde stå klar, så snart verdenskrigen var sluttet, og
så snart importen var kommet ind i en mere normal
gænge, således at konkurrencen med de omliggende
havne kunde optages straks.
På grund af de usædvanlige forhold, som ver
denskrigen havde affødt, var kajmurens opførelse
baseret på et andet princip, end man hidtil havde
anvendt.
I stedet for den sædvanlige konstruktion med
granit og betonmur på højt pæleværk havde man
tænkt at lægge kaj mur af beton, så at man undgik

HOLBÆK SKIBSBRO

85

det svære tømmer, som i øjeblikket var vanskeligt
at skaffe. Betonmuren kunde overalt, således som
det fordredes, lægges på det faste underlag af blåler.
Denne plan forlod man dog atter og byggede kajen
efter den sædvanlige konstruktion: højt pæleværk,
betonmur og granitoverliggere.
Arbejdet med uddybning, opfyldning samt byg
ningen af kajmuren gaves efter bunden licitation til
etatsråd N. C. Monberg, medens de øvrige arbejder
udførtes af statsbanerne og forskellige entreprenører.
Naturligvis kunde det ikke under de højst usikre
forhold umiddelbart efter krigen med stigning på
både arbejdsløn og materialer undgås at de projektede omkostninger blev oversteget ganske betydeligt.
Alene Monbergs arbejde blev på over 1 million kr.,
og det hele anlæg kom da også til koste 1,743,636 kr.
64 øre.
Til dækning heraf var der blevet optaget tre lån :
i den sjællandske bondestands sparekasse 1,200,000
kr., i kreditforeningen af kommuner 522,000 kr. og i
købstadsforeningens dollarslån 60,000 kr.
Det herved overskydende beløb medgik til delvis
dækning af det driftsunderskud, der naturligt måtte
fremkomme under selve anlæget og i de første
driftsår derefter. Fra 1922 var der atter driftsover
skud.
Fra staten var der opnået en årlig bevilling på
36,000 kr. i 8 år og 4080 kr. i 8 år til forrentning
af lånene.
Omkring 1. Januar 1920 var Monberg færdig
med sit arbejde, og det endnu resterende arbejde med
sporanlæg og brolægning fuldførtes i årets løb.
Havnens nytte viste sig øjeblikkelig. Før an
læget var mængden af ind- og udførte varer mellem
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10—15,000 tons årlig. I 1922 steg den til 63,580 tons
og i 1923 til 108,130 tons — altså omtrent en tidob
ling!
Som følge heraf steg naturligvis bro- og havne
pengene på lignende måde til 122,871 kr. i 1923, og
hvad angår antallet af indløbende udenbys skibe steg
dette tal i tiden fra 1922 til 1923 fra 365 til 643
skibe (33,542 tons netto mod 71,319 tons netto).
På samme vis er naturligvis lejen af pladser ste
get ganske betydeligt. Før havneanlæget indbragte
pladserne ved den gamle havn ca. 2500 kr. årlig, me
dens der nu i alt er en indtægt på mellem 34 og
35,000 kr. om året.
Under denne store udvikling af trafikken på hav
nen kan det ikke undre, at det hurtigt kom til at
knibe med at skaffe plads til skibene. Disse måtte
ofte ligge dagevis og vente på plads, hvad der selv
følgelig forårsagede en ikke ringe utilfredshed hos
importørerne, der derved blev sat i ekstraudgifter
til liggedagpenge m. m.
Der indkom en række mundtlige besværinger til
havneudvalget herover, og da der yderligere fremkom
et par større skriftlige klager fra Holbæk damp
mølle og fra Øernes andelsselskab, anså udvalget
tidspunktet for at være inde til at foretage den ud
videlse af havnen mod øst, som allerede til en vis grad
var blevet forberedt ved bygningen af det nye anlæg
1918—20.
Man betænkte sig så meget desmindre herpå,
som der stadig indkom flere anmodninger fra forret
ninger og firmaer om leje af pladser langs kajgaden.
Da havnens økonomiske Stilling yderligere viste
sig at være langt gunstigere, end man ved anlæget
havde kunnet forvente, henvendte udvalget sig, da
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byen ikke længere havde nogen stadsingeniør, til
ingeniør Knud Degn, København, med anmodning om
at udarbejde et forslag til udvidelsen.
Denne kom da til at gå ud på en udvidelse af
kajen mod øst på 100 meter (d. v. s. indtil Brogade)
og med en afslutning af en 15 meters fløj. Selve
kajen og de 6 meter fløj skulde rammes til 7 meter
(22 fod) vand, således at svajebassinet ud derfor
eventuelt senere kunde uddybes fra 18 til 22 fod,
uden at man behøvede at ændre noget ved kajen.
Denne yderligere uddybning er dog afhængig af,
om staten i fremtiden vil foretage en fornyet uddyb
ning af sejlrenden over Lynæs sand, men man agter
at anmode regeringen herom.
Dette nye anlæg, der fordrede en udgravning til
bassin foran kajen på 25,000 kubikmeter og en for
længelse af kajgade, jernbanespor m. m., er projek
teret til at koste 265,000 kr.
Byrådet vedtog denne udvidelse den 19. februar
1924, og arbejdet blev overdraget til Elzelingen og
Brinch, København, og Andersen og Svare, Korsør,
for henholdsvis udgravningen og kajbygningen m. m.
Hvad det økonomiske grundlag angår, var man
klar over, at det under de trykkende finansielle for
hold ikke var muligt at skaffe de fornødne penge
midler til rimelig rente og afdrag i et længere åre
mål. Efter en forhandling med kasse- og regnskabs
udvalget viste det sig imidlertid, at kommunen selv
var i stand til at udlåne beløbet til samme rente som
nationalbankens diskonto (dog ikke over 6 pct. p. a.).
Når pengemarkedet bedres, er det da tanken, at
havnen med kommunens garanti søger optaget et
fast lån. Indtil da afdrages der årlig til kommunen
med 7,J0.
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"') Søkortarkivets antikke kortsamling I 28.
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'*) H. T. VIII rk. 6 bd. Linvald: Danmark—Norges handel
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l:!) R. A. Generaltoldkammerets arkiv: Kgl. reskr., resol. og
forestillinger 1781—1811 under 1797 J/2.
") Holbæk havnekommissions prot. over indkomne breve
under 1798 J;7n.
) Forordninger og åbne breve 1728, p. 8 ff.
,c) R. A. Generaltoldkammerets arkiv: Kgl. reskr., resol.
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4T) Kay Larsen: Danmarks kapervæsen 1807—17, p. 168.
'") Originalen ejes af sagfører G. Scheel, Holbæk.
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40*) Min vandel, min skæbne og årsagerne til samme. Kbh.
1827, p. 76 ff.
50 ) Trods talrige eftersøgninger i forskellige værker og trods
forespørgsler hos en del fagmænd har det ikke været
muligt at få klarhed over, hvorvidt maskiner af lignende
konstruktion på den tid har været anvendt i Holland.
M) Manuskript i nationalmuseet II.
w) De fleste oplysninger vedrørende Isefjordens uddybning
er hentet fra C. A. Hansen: Holbæk havn og Isefjordens
uddybning. Holbæk 1915.
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TILLÆG
Fr. II.s Gavebrev til Holbæk Skibsbro.
[Sjæll. reg. 12,248 (original)].
Wij Fredrich thend anden giørr alle witterligtt, att
epthersom os elske [lige] borgemestere og raadmend, wdj wor
kiøbsted Holbeck haffue wnderdanig[s]t ladett giffue os
tilldende, att the haffue forethagett att wille lade bygge en
skiffbro for theris bye wnderdanig[s]t begierindis ther till
wor naadig s t e hielp och bistand. Tha haffue wij aff wor
synderlige gunst och naade, wndtt beuilgett och tilladt och
nu m e d thette wortt obene breff wnde beuilge och tillade, att
for nævnte borgemestere och raadmend wdj Holbeck mue
ther efther, haffue mude bruge och beholde till hielp fornævnte theris skiffbro att bygge, theris aarlige byeskatt,
the plichtig ere at giffue till os och kronen, till saa lenge
wij anderledis ther om tilsigendis worder. Thi forbiude wij
cum inhibitione solita. Actum Thutze 20. julij anno 1582.«

Instrux
for havnefogden Niels Hansen i Holbæk. 1810 2S/G.
[Holbæk rådstuearkiv. Byens bestillingsmænd vedk. 1749—
1835. Original. — Er ligelydende med instruksen for Ernst
Wismann af 1802 2s/7 underskrevet af Lund, A. Colding og
F. L. Friis. Original blandt komm.s indkomne breve.]

1.
Havnefogden ståer under havne-commissionen og har i
henseende til alt hvad som vedkommer skibbroen og tilhø
rende steenbroe, bolværkerne, havne- og muddervæsenet sig
til samme at henvende.
2.
Han haver daglig at indfinde sig når noget forrettes, og
forsømmeligt at iagttage, at intet handles imod det kgl.
allernaad. reglement af dato 14. april 1802, som han da strax
påseer hemmet og afstraffet, eller om hindring møder ham,
det for commissionen at anmelde. — I hans embeds forret
ninger som havnefoged må han stedse bære det ham meddelte
skildt for af enhver at være kiendt.
3.
Han påseer at intet fartøi eller skib fastgiøres enten på
broen eller bolværkerne uden aleene på de dertil bestemte
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fortøjningspæle. — Skulde nogen skipper eller dennes folk
vægre sig ved strax at efterkomme hans derom 3de gange
gientagne påmindelser, haver han tilladelse uden videre an
svar at kappe med sin økse.
4.
Han påseer at skibe og fartøier, ligesom de ankomme,
anlægge langs med siden og for enden af broen, sålænge der
er plads, og ankomme flere, førend de første ere udlossede
eller ladede, anlægge de på lige måde uden for de første, som
således continuerer.
De nærmest ved broen liggende skibe må tåle at over
dem til og fra de udenfor liggende lades og losses, ligesom
og de inderste befordre losning og ladning uden ophold og
uden undskyldning for nogen slags standsning og straks der
efter udlægger fra broen, at de næste kan komme dertil.

5.
Det påsees, at skipperne med ind- og udhaling fra broen
lemper sig efter hinanden, så at broen ingen skade tilføies,
ligesom det i al fald påagtes, at broen i ingen tilfælde tilføies skade, det være sig af skiødesløshed, uagtsomhed eller
anden forevending.
6.
Ved baglastes indtagelse og udførsel skal havnefogden
påsee, at der altid bruges tætte portspil eller pressenninger af
den størrelse, at intet deraf falder i søen, hvilke fæstes imel
lem skibet og båden eller bolværket. — Ligeledes forholdes
med steenkuls losning og ladning, og i almindelighed påsees,
at intet slags skarn fra skibene i søen udkastes andetsteds,
end hvor det af Commissionen er anvist. — Ligeså iagttages,
at beeg og tiære aleene kåges på de steder, hvor det af Com
missionen anvises, og at der ved denne kågning bruges al
muelig forsigtighed for at afvende ildsvåde.
7.
Iligemåde påses, at træbroen holdes reen, at derpå intet
skarn fra skibene opkastes uden strax at bortføres, og at
ikke på bolværkerne hugges brænde, bankes tør fisk eller
deslige.
8.
På træbroen må aldeles ingen last af jern, tømmer,
steen, brændestabler eller andre tunge varer oplægges eller
opsættes, og ei heller på steenbroerne nærmere bolværket
end en à to alen, dog intet i dynger, og aldeles ikke således,
at det i mindste måde kan være til hinder for hen- og tilbagekiørsel, eller vogne at komme hinanden forbi, og broehovedet eller det yderste af broen må altid være ryddelig for
vogne at vende. — Når bøndervogne indfinde sig til lossen
eller laden, skal de således holde og passere i en række ved
en side efter havnefogdens anvisning, at de ikke kan være
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til Hinder for andre vogne, som skal frem og tilbage eller
hinanden forbi. — Hvad der som meldt på steenbroerne op
lægges, må ikke over 4 dage der forblive.
9.
Når forseelse af nogen begåes, hvorfor multer er anordnet,
må havnefogden strax affordre de skyldige sådanne multer
uden noget foregået søgsmål, og multeme til Commissionen
aflevere; thi formeener nogen sig dermed fornærmet, have
de det for politieretten at påanke. — Skulle nogen søefarende
begåe forseelse og ikke strax rette for sig med den fore
skrevne mult og videre, anmeldes den skyldige strax ved consemtions-contoiret, som da ikke må expedere ham, før han.
beviser at have afgjort sin forseelse eller stillet sikkerhed
for bødens erlæggelse med videre. — Skippererne ståer til
ansvar for sine folk.
10.
Havnefogden skal stedse nøie påagte, når nogen brøstfældighed på skibbroen eller dens tilhørende forefalder, og*
det uopholdelig for commissionen anmelde, at det i tide kan
vorde istandsat.
11.
Med muddervæsenet haver han nøieste opsigt, at mud
der optages, hvor det udfordres, og henlægges, hvor det ikke
igien kan komme skibsfarten til hinder, alt efter commissionens anvisning, ligesom og iagttages, at mudderfolkene af
mudder fylder prammen til derpå anbragte mærker, og hvor
mange pramfulde ugentlig optages, derom meddeler han dem
attest, som til commissionen afgives, før betaling skeer.
12.
Han skal holde dagbog over, hvad arbejde der daglig
forrettes ved broen og dertil henhørende, såvel som og over
de folk, der er i arbejde dermed, og hvad enhver især er be
tinget i arbejdsløn, og han skal ligeledes være til stæde
ved alle syns- og besigtigelses-forretninger, det være sig
på materialier eller tilendebragt arbejde.
13.
Når nogen forlanger at betiene sig af prammen til los
sen eller laden, indhenter han dertil commissionens tilladelse,
og når det af commissionen bifaldes, påsees, at prammen
ingen skade tilføjes, at til pram folkene betales deres dag
penge og til commissionen erlægges skibbroen til indtægt
fire skilling for hver time prammen bruges, til hvilken ende
de som afbenytte prammen forfatte over den brugte tid behø
rig angivelse som af havnefogeden attesteres og tilligemed
pengene til commissionen afleveres.
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14.
Med en stempelhammer som ham af Commissionen leve
res, stempler han i commissionens overnærværelse alle træ
inventarier skibbroen tilhørende, og hver gang den er brugt
og igien af Commissionen forseglet, tager han den i sin sikkre
forvaring indtil den igien skal bruges.

15.
Havnefogden påseer at ingen på fiæle broen med eller
uden læs kiører fastere end fodgang på det broen ikke skal
beskadiges. Hvilken kiøresvend som handler herimod affordres straks mult 2 mk., som havnefogden til Commissionen
afleverer. — Nægter kiøresvenden mindelig betaling, anmel
des det straks for Commissionen.
16.
Han påser i almindelighed at ingen udkaster noget fra
landet i søen ved broerne eller i indløbet, og at alle skibe
som ligge til bolværkerne, have deres ankere indsat over reflingen, at broen eller bolværkerne ei skal beskadiges.
17.
Ligeså haver han at påse, at ingen på de ved eller i
nærheden af broen liggende fartøier enten ved dag eller nat
bringer nogen ild under hvad påskud det end måtte være eller
har noget tændt lys uden lygte ligesom at der ikke røges tobak.
18.
Skulde noget forefalde til iagttagelse, som ikke i denne
instruks er anført, da skal havnefogden i sådant adlyde com
missionens befaling ligesåfuldt som om det var anført.
19.
Havnefogden må i ingen måde af skippere eller trafiqverende annamme og mindre fordre nogen sportel eller gave,
enten i vahre eller penge under straf at bøde firedobbelt imod
det, han således ulovlig har oppebåret.
21.
Skulde havnefogden vise sig forsømmelig i at efter
komme de ham påliggende pligter som anført eller og blive
drikfældig, hvorved han taber den tillid, han bør have, da
fremkaldes han for Commissionen som i sin møde-protocol
giver ham en vedbør Jig irettesættelse og advarsel. — Skulle
han herefter ikke forbedre sit forhold fremkaldes han atter
og dicteres en mult af 1 rdlr. med tilkiendegivelse, at han
for igientagen forseelse må vente at blive sat fra sin bestil
ling, hvilket da i tilfælde af videre overtrædelse af de ham
påliggende pligter uden foregående lovmål og dom skeer.
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21.
Ligesom havnefogden i sit embede haver at begegne alle
med høflighed, kan han i overensstemmelse med det konge
lige allernådigste reglement af 14. april 1802 vente beskyt
telse mod enhver fornærmelse ham i sit’ embeds førelse
måtte tilføjes, hvorimod enhver skipper eller anden forbehol
des sin lovlige ret og tiltale mod havnefogden, om han i nogen
måde skulde forurette dem.
22.
Når havnefogden således med troskab og flid iagttager
sin tieneste og opfylder de ham i denne instrux pålagte plig
ter, nyder han derfor den løn og de fordele, som er bestemt
i allerhøjstbemeldte reglement 18 § og approberet licita
tions-forretning af 22. februar 1802 dens konditioners 5. post.
I margen er tilføjet med blyant efter amtets skrivelse af 23
nov. 1835 af 50 rdlr. sølv årlig samt desuden efter § 15 i
havnereglementet 6. stk. af pram mudder, der opmudres.
23.
Af allerhøjstbemeldte reglement skal havnefogden vorde
meddeelt en verificeret gienpart, såvel til hans egen efter
retning, som til efterretning for enhver, der forlanger det.
24.
På en ligelydende gienpart af denne instrux haver havne
fogden at meddele sin skriftlige tilståelse og forpligtelse at
han holder samme efterrettelig.
Holbecks broe og havne-commission, den 28. junii 1810.
Lyders.
L. Friis.
W. Petersen.

Instruction,
hvorefter de beskikkede dragere ved Skib-broen, som ere Niels
Carlsen og Nicolaj Jensen Wester, sig skal rætte og forholde.
[Holbæk rådstue arkiv. Byens bestillingsmænd vedr.
1749—1835. Original.]

1.
De tvende dragere, som derpå har vundet deres borger
skab som daglejere og dene instrux derom underskrevet og
til dragere ved skib-broen udj rådstue-protocollen indskrevne
ere, skal stedse være tilstæde her udj byen fornemmelig i
dend tid, søe-farten er og vedbliver. Skulde een af dem imidlertiid være nødsaget at reise nogen kort tiid af byen eller
have anden lovlig forfald, hvilket dend for magistraten haver
at anmælde, bliver hand forbunden at besørge en anden dygtig
person i sit stæd, som upåklagelig, hvis forfalder, forrætter
paa den fraværendes and svar. I mangel heraf skal dend
som herimod handler ej allene betale daglig i mulct 1 mrk.
men end og daglig til en anden, som lejer i hans stæd.
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2.
Når enten korn vahre fra det kongelige magazin eller
fra de handlende her ulj byen skal udskiibes, så og når de
handlende nogle vahre til søes bekommer, som skal fra fahrtøyet i land føres, skal dragerne efter advarsel betiidelig ind
finde dem på skib-broen at giøre deres forlangende tieneste
med at udbære korn vahre fra fahrtøyerne, hvad enten de
ligger næst ved broen eller der skal bruges stilling til at
gå på til fahrtøyerne.
3.
De kom vahre, som dragerne skal udbære på fahr
tøyerne, skal de tage af vognene, som dermed kommer på
et belejligt stæd på broen, og efter at kudskene, som frem
fører kom vahrene, har hiulpet dragerne forsigtigen dermed
at bærer sækkene med kom vahrene derudj på fahrtøyerne
at sækkene ei formedelst hastig og u-forsigtig indlægning på
fahrtøyerne, hvor skibsfolkene modtager dem, skal tage skade
og blive bedærvede.
4.
For sådan dragernes arbejde skal dem betales følgende,
nemlig: for 100 tønder ruug og 100 tønder byyg, som af magazin-kornet udbæres på fahrtøye, tii skilling, og for hver
100 tønder havre aatte skilling, hvilken taxt altiid har været
og ej meere måe fordres. Men af de handlende efter deres
tilståelse her på rådstuen nyder dragerne for hver 100 tønder
kornvahre, enten de ere ruug, byyg eller erter og havre, som
såleedes ovenmælder, bliver på fahrtøye udbåren tolv skilling.
o.
Hvad vahre udj tønde-gods de handlende til skibs hidbekonimer, der skal føres i land og af dragerne fra fahrtøyet
trilles på skiib-broen, og hvor plads og lejlighed der til er at
ligge, bliver dragerne betalt af læsten til 12 tønder sex skil
ling. — Liigeledes af steen-kull og salt, som udj ballier bli
ver ophidset af fahrtøyer og fra fahrtøyet opbæres og læg
ges i vogne, af hver tønde en halv skilling og for hver skippund-vejende vahre a skippund — en skilling og således be
tales vidre i proportion af andre kiøbmands vahre, som her
ikke ere nævnede.
6.
Efter ovenandførte taxt betaler de handlende de andtagne
dragere, indtil der bliver opmudret ved skiib-broen, og når
det er bragt i fuldkommen stand, svarer de handlende der
efter til dragerne af alle sorter udbærende korn-vahre af
100 tønder tii skilling, men af de indførende kiøbmands vahre,
som dragerne har arbejde med, liigesom forhen udj 5te post
er mældet.
7.
Dersom klage skulde indløbe, at dragerne enten ere
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forsømmelige eller ikke forrætter deres arbejde forsigtigen,
som det sig bør, måe de vente ej alleene efter sagens be
skaffenhed at erstatte skaden, men end og med en af magi
straten dicteret mulct at vorde 1te og 2den gang anseete
og 3die gang desuden casserede, da ingenlunde tvivles, at
dragerne jo efter forandførdte taxt af vedkommende nyder
betaling.
8.
Skulde på en tid med ind- og udskiibning så meget
forfalde, at de antagne 2de dragere ej samme så hastig kunde
befordre, som ske burde, ere de pligtige for indbemeldte be
taling een, toe eller fleere at leje til vahrenes mueligste indog udskibning.
9.
Sålænge de antagne dragere holder i alle måder denne
instrux, hvoraf 3de liigelydende ere forfattede og af dem
underskrevne, hvoraf en forbliver hos dragerne, en hos kiøbmændene og en på rådstuen, måe ingen sig på skiib-broen
som dragere med vahres ind- og udskiibning befatte, med
mindre de af dragerne som mældt ere antagne til hielp.
Hvilket såleedes dragerne til vedbørlig efterretning un
der vores hænders underskrift meddeeles. Holbeck rådstue
den 4. januar 1771.
J. Schowgaard. Gustav Ortved. Stær.

Indbemeldte instruxis indhold skal vi hørsommelig effterleve. Holbeck ut supra.
Niels Carlsen. Nicolaj Jensen Wæster.

Som ieg i stæden for Nicolai Wæster til drager er an
taget forpligter ieg mig og denne instrux at efterleve. Hol
beck den 9. augustii 1775.
Søren Christensen.

Kalkmalerierne i vore Landsby kirker V.

TUDSE KIRKES KALKMALERIER
Ved Dr. phil. Poul Nørlund, Nationalmuseet.

Tudse kirke ligger ved det sted, hvor den gamle
Roskilde—Kalundborg landevej passerer over Tudse
aa. Dens ældste parti, skib og kor, er bygget af raa
og kløvet kamp, dog med en del fraadsten imellem,
særlig i koret. Kirken er opført i den romanske bygge
periode, men temmelig sent (maaske ca. 1200) ; ialfald
er de to tætsiddende vinduer i korgavlen (nu tilmu
rede og indvendig dækkede af altertavlen) et sildigt
træk. Skibet er senere i middelalderen, men uvist
naar, udvidet et ganske kort stykke mod V. (kamp
og munkesten). Endvidere blev det oprindelige, flade
loft afløst af to krydshvælvinger, der næppe er me
get ældre end de kalkmalerier, der nu smykker dem
(1. halvdel af 1400’erne). Korets hvælving er sna
rest lidt ældre end skibets (mærk de to som hoveder
udskaame konsoller i de vestlige hjørner).
I 15. eller beg. af 16. aarh. tilbyggedes et for
holdsvis kraftigt munkestens taam med overhvælvet
taarnrum og blindingssmykkede, kamtakkede gavle.
Noget ældre end taamet er vaabenhuset paa skibets
sydside (dets gavl er forhøjet i senere tid). Sentmiddelalderlig er endelig ogsaa den kønne, typisk sjæl
landske kirkegaardsportal.
Inventar: Altertavle fra 1625 med lensman
den i Holbæk Alex. Rabe v. Pappenheims og Regitze
Grubbes vaaben. Alterbordspanel fra 1610. Alter-
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skranke fra 18. aarh. Sentromansk granitfont med
fad af nederlandsk arbejde fra 17. aarh. Prædikestol
fra 1584 med samtidig himmel. Kirkens gamle lægmandskrucifix fra ca. 1300 ligger paa loftet (paa

korbuen ses endnu afsatser, hvorpaa tværarmene har
hvilet). I taarnrammet et mindre krucifix fra ca.
1525. Klokkerne er henholdsvis fra 1626 og 1761,
klokkestablen i følge en indskaaret indskrift fra sog
nepræsten Mads Pedersens tid (ca. 1580).

Kalkmalerierne.
Tiltrods for at Tudse kirke hører til de saakaldte
»herredskirker«, overgaas den dog baade i henseende
til størrelse og udsmykning af mange af egnens an
dre kirker. Dens største ejendommelighed er de kalk
malerier, som liver op i dens hvælvinger. De er mu
ligvis bekostet af den herremand, der i den senere
middelalder havde sin befæstede gaard S. for byen.

100

Efter reformationen maatte de ikke strax lade livet
for den strænge hvidtekost, først efterhaanden som
de forfaldt, er de blevet tildækket, og et enkelt bil
lede, fremstillingen af julenat i den østlige hvælvings
nordkappe, har aldrig været overhvidtet. I sommeren.
1888 blev samtlige malerier igen afdækket, og i 1890
restaureredes de af prof. Jacob Kornerup.
Den maler, der maaske kort før midten af
1400’erne har udført billederne, er velkendt fra en
række andre kirker i den nordlige halvdel af Sjæl
land og kunde efter sin virkekreds passende kaldes
Isefjordsegnens mester; formodentlig har han været
bosat enten i Holbæk eller Roskilde. Han er let at
kende igen, tildels fordi hans billeder er noget stereo
type, men ogsaa fordi han raader over en betydelig
dekorativ ævne og glimtvis har baade lune og en
egen hyggelig fortællemaade, som man kommer tiL
at holde af. Han har været en meget rutineret mand.
Man skal ikke tro, at hans forsyndelser mod den na
turalistiske fremstilling udelukkende skyldes ube
hjælpsomhed; det er hans dekorative stil, og hans
billeder bør ikke sammenlignes med staffelimalerier,
men snarere med vævede og broderede tæpper, som
ingen vil falde paa at maale med naturalismens alen.
Foruden skibet har ogsaa korets hvælving været
udmalet, men alle figurbilleder fandtes her ødelagte
af fugtighed. Paa skibets vægge findes i alt fire
indvielseskors og desuden paa østvæggen, ved kor
buen, en fremstilling af Hellig Olaf staaende paa en
drage med kronet mandshoved, der symboliserer
hedenskabet. Alle de øvrige billeder findes i skibets
to hvælvinger, hvor de er fordelte med en større
fremstilling foroven i kappen og sædvanlig to mindre
i kappefligene derunder. De fremstillede emner hol-
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der sig med enkelte undtagelser indenfor de sædvan
lige rammer, i den østlige hvælving Jesu barndoms
historie, i den vestlige dommedag og derimellem nogle
helgenbilleder og nogle mere usædvanlige allegoriske
og satiriske fremstillinger. Det maa antages, at Jesu
lidelseshistorie har været illustreret i den ødelagte
korhvælving.

Den østlige hvælving.
Nordkappen:
Forneden til venstre: Mariæ bebudelse.
Englen Gabriel viser sig for jomfru Maria, ved begge
findes skriftbaand, der her som overalt ved disse bil
leder har latinske indskrifter. Gabriel: Ave gracia
plena, dominus tecum (Hil være dig du benaadede,
herren er med dig). Maria : Ecce ancilla domini, fiat
michi secundum verbum tuum (Se, jeg er herrens
tjenerinde, det ske mig efter dit ord).

Fornedentilhøjre: Besøgeisen. Maria og
Elisabeth, de to frugtsommelige kvinder, mødes og
omfavner hinanden. Den lille mandsling ved siden af
dem maa være Josef. Den grønne gren, han holder i
sin haand, hentyder til en beretning i de legendariske
fortællinger om Jesu barndomshistorie, der i middel
alderen — og forresten langt op mod vore dage —
var nok saa populær som den knappe fremstilling i
evangelierne, og som ogsaa ligger til grund for flere
andre af billederne i den samme hvælving. Iflg. denne
fortælling vilde præsteskabet, at den unge jomfru Ma
ria skulde giftes bort som andre kvinder, og valget
blev truffet ved, at alle ugifte mænd mødte med de
res stave i templet; den, hvis stav skød grønne skud,
skulde betragtes som den af Gud udkaarne. Saaledes
— \'N3

JOTEKER

102

skete det, at loddet faldt paa den gamle og undselige
Josef, der blev trolovet med Maria.
Hovedbilledet: Julenat. Fremstillingen
følger en legende, som f. eks. findes i den danske
»Jesu barndoms historie« (se Danske folkebøger I,
1915), og som gaar tilbage til en af den hellige Bir
gittes visioner. Maria løser sit haar og breder det ud
over sin ryg, knæler ned i bøn foran krybben og føder
saaledes sin søn, der kommer tilsyne i en straaleglans,
»Moder og jomfru uden al ve«. Henne ved siden sid
der Josef optaget af at røre i en gryde, som er paa
ilden. Uden for paa marken hører hyrderne af en
engel det glade julebudskab.
Østkappen:
Hovedbilledet: De hellige tre kongers til
bedelse. Den første af kongerne, Caspar, knæler foran
Jesusbarnet, som staar nøgen paa sin moders skød
og ivrigt rækker haanden ud efter pengeskrinet, som
kong Caspar forærer ham. Bag Maria sidder Josef
og passer som den omsorgsfulde husfader paa et an
det skrin (det er maaske det samme), der er betroet
til hans varetægt. De to andre konger maa tænkes
endnu at staa uden for hytten, hver bærer sin gave,
og den forreste peger op mod julestjernen, som me
get naivt er fremstillet foran hustagene i bag
grunden.
Forneden til venstre: Omskærelsen
(»Circumcisio«). Paa ottende dagen efter fødselen
blev barnet i overensstemmelse med jødemes lov
bragt til templet og omskaaret, og samtidig fik det
navnet Jesus.
Fornedentilhøjre: Frembærelsen i temp
let. Da tiden var kommet for Marias renselse, gik
hun med barnet til templet, hvor de blev modtaget af

103

den gamle Simeon. Efter Maria følger en kvinde med
en kurv, hvori to duer, der skulde ofres i templet.
Sydkappen:
Hovedbilledet: Barnemordet i Betlehem.

Barnemordet og forfølgelsen af den hellige familie.

Til venstre Herodes med scepter og sværd; til højre
hans tjenere, som river børnene op af vuggerne eller
ud af de fortvivlede mødres favn for at spidde dem
paa deres sværd. Yderst i billedet ser man en moder
i raseri slaa løs paa en af bødlerne med opstanderen
til sin ten.
Forneden: er billederne atter laant fra de le
gendariske fortællinger om Jesu barndom. Da den
hellige familie flygtede til Ægypten, kom de forbi
en mand, dér gik og saaede, og sagde til ham: »Hvis,
nogen spørger dig, om du har set os, da sig, at vi gik
forbi, dengang du saaede dit korn.« Ved et mirakel
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voksede kornet imidlertid op og modnedes i løbet af
natten, og da Herodes’ tjenere den følgende morgen
kom ridende og spurgte efter de flygtende, gik man
den og hans kone og høstede, og det er denne scene,
der fremstilles i billedet. Da rytterne fik at vide, at

De tre levende og de tre døde.

de eftersøgte var kommet forbi allerede dengang
manden saaede, opgav de forfølgelsen og vendte hjem.
Vest kappen :
Fo-r neden tilvenstre: Flugten til Ægyp
ten.
Forneden til højre: Maria bringer Jesus
i skole. De apokryfe, legendariske beretninger er og
saa forudsætningen for dette lille, fornøjelige og kul
turhistorisk oplysende billede med den strenge skole
mester, der holder baade ferie og ris, de ivrigt læ-
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sende poge og den lille, ny tilkomne, lidt forskræmte
lærling. Dette billede kendes vistnok ikke fra nogen
anden dansk kirke. I »Jesu barndoms bog« fortælles
udførligt om, hvorledes Maria bragte Jesusbarnet i
skole hos mester Jordan, hvem hun bad lære ham at
læse og skrive; »men slaa ham ikke hastelig«. Dog
alt det, mester Jordan vilde lære ham, kunde han alle
rede, og den gamle skolemester blev til sidst irriteret
og sendte ham hjem med den besked, at han ikke
kunde lære ham noget og derfor ikke vilde have ham
i sin skole mellem de andre børn.
Hermed slutter billederne af Jesu barndom.
Hovedbilledet i Vestkappen, det sidste i
denne hvælving, er en allegorisk fremstilling, en ad
varsel til de unge og glade om den lurende død. »De
tre levende og de tre døde« var i 14. og 15. aarhundrede et yndet motiv, en forløber for den senere saa
udbredte »dødedans«. Tre konger er redet ud paa
jagt med deres falke og hunde, da de møder tre uhyg
gelige knokkelmænd, der, som de selv, bærer krone.
Rytternes forfærdelse er meget levende skildret. Død
ningene søger at belære og advare dem, den første
siger: Vos qui transitis nostri memores rogo sitis (I,
som drager forbi, skal mindes os, beder jeg). Den
anden: Quod sumus, eritis (Hvad vi nu er, skal I en
gang blive). Den tredje: Fuimus aliquando quod estis
(vi var engang, hvad I nu er). Og over deres hoved
læses: Heu, quantus est noster dolor (Ak, hvor stor
er vor lidelse).
Den vestlige hvælving.
Størsteparten af denne hvælving optages af en
fremstilling af dommedag, som ellers sædvanlig fin
des paa den fornemmere plads østligst i skibet, over

106

korbuen, men som her vender mod vest. Vi betrag
ter først de hertil hørende billeder.
Vestkappen: Kristus sidder paa regnbuen, om
givet af en mandorla. Sværd og liljestængel udgaar af
hans mund, hænderne er vidt oprakte, og blodet dri
ver af hans vunder. Maria og Johannes døberen knæ
ler for ham som forbedere for menneskeheden, og
forneden blæser englene i dommedagsbasuner og kal
der de døde op af deres grave : surgite mortui, venite
ad judicium (staar op, I døde, og kommer til dom
men). Kristus adskiller de gode og de onde: Venite
benedicti in regnum patris mei (Kommer, I velsig
nede, til min faders rige), Ite maledicti in ignem eternam (Gaar bort, I forbandede, til den evige ild).
I de tilstødende kapper fremstilles Himmerig og
Helvede.
Sydkappen: Set. Peder fører de salige til Himme
riges port. Forneden til højre ses ærkeenglen Mikael,
der vejer en from sjæl; to djævle arbejder forgæves
paa at tynge den ene vægtskaal ned til deres fordel.
Nordkappen: Djævlene fører under ubarmhjer
tige, barokke løjer de fordømte ind i det vidt opspærrede helvedesgab, hvoraf luerne slaar ud.
Under dette billede illustreres djævlenes
forstyrrende indgriben i menneskenes daglige liv, de
forhekser smørkærnen for en pige, øltønden for en
anden og laver løjer og narrestreger med dem. — En
delig findes i denne hvælving nogle helgenbilleder.
Østkappen:
Foroven: Set. Jørgens kamp med dragen. I
baggrunden knæler Prinsessen, som han skal frelse,
og fra borgens tinder følger hendes forældre med op
mærksomhed kampens gang.
Forneden: To helgenmartyrier. Set. Eras-
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mus (biskop i Antiochia, f 303) faar sine tarme
vundne ud af kroppen, medens set. Laurentius steges
paa en rist. Bødlernes vellystige glæde over de hel
lige mænds pinsler er meget realistisk fremstillet.

Djævlene og smørkærnersken samt Erasmi martyrium.

Laurentius, der var en af de store martyrer fra mid
ten af 3. aarh., skal have udvist en næsten noget
overdreven standhaftighed. »Assatus sum, comedite«,
siger han til sine bødler, da ballet har brændt en tid
under ham, d. e. : »Nu er jeg’ stegt, tag for jer af
retterne.« Vendt mod Gud, hvis velsignende haand
viser sig over hans hoved, siger han, før han
opgiver aanden: »Gratias tibi ago, domine Jesu
Christe, quia portas celi ingredi merui«, d. e. : »Jeg
takker dig, herre Jesus Christus, fordi jeg har opnaaet at maatte gaa ind ad Himmeriges port.«
I det tilstødende parti af den søn
dre kappe ses endelig den hellige Morten (bisp
Martin af Tours, der levede i det 4. aarh.). Han frem
stilles som den gavmilde velgører, der med sit sværd
hugger et stykke af sin kappe for at give det til en
frysende tigger.

Kalkmalerierne i vore Landsbykirker VI,

ASMINDERUP KIRKES
KALKMALERIER
Ved Dr. Poul Nørlund.

Ligesom mange andre af egnens romanske kirke
bygninger er ogsaa den lille kirke i Asminderup op
ført af den let haandterlige fraadsten eller kildekalk,
som fortrinsvis benyttedes til vore ældste stenkirker,
men som forresten ogsaa fandt anvendelse ned gen
nem hele det 12. aarh. Det nuværende vesttaarn er,
ligesom vaabenhuset paa sydsiden, først tilbygget
i middelalderens slutning, men nogle afbrudte fraadstensstens-buer ved skibets vestende staar muligvis
i forbindelse med et ældre taarn paa samme sted.
Oprindelig havde kirken fladt bjælkeloft; de spids
buede ribbehvælvinger indbyggedes i første halvdel
eller midten af 1400’erne, skibets noget senere end
korets. — Af inventaret stammer granitfonten an
tagelig fra 1100’erne, medens det gamle triumf-krucifix, som nu hænger i taarnrummet, er fra o. 1250—75.
Af det øvrige inventar er en del sikkert bekostet af
det adelige herskab, som i 16. og 17. aarh. boede paa
hovedgaarden Søgaard, og som havde begravelses
sted i kirken. Det gælder ialfald kirkedøren, som i
1604 skænkedes af Just Vasspyd. Altertavlen er fra
1624 (med nyere maleri af fru Ingemann), prædike
stolen fra 1602. Fra omtrent samme tid er det udskaarne alterbordspanel med malerier af Klogskaben
og Styrken. I vaabenhuset staar tre ligsten, den ene
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— med portrætfigurer — over Erik Vasspyd (død
1557) og Ermegaard Brockenhuus (død 1564), hvis
ahnevaabner tidligere ogsaa stod malet over korbuen,
den anden over Kristine Juel, Just Vasspyds enke
(død 1629), prydet med hendes ahnevaabner, den
tredje over præstekonen Else Nielsdatter (død 1637).
For hendes begravelsesplads skænkede præsten hr.
Ole Kock en berettelseskalk til kirken. I skibet
epitafier over forpagter paa Søgaard Peder Jensen
(død 1740) og over hans hustru Karen Jensdatter.
I taarnrummet en marmorvase med latinsk indskrift
over præsten Karl Kraft, død 1786.
Kalkmalerierne
blev i 1909 fremdraget af konservator Eigil Rothe
(indberetning fra denne i Nationalmuseets arkiv).
Der fandtes farvede.korationer rundt om paa kirkens,
vægge og hvælvinger, men det var dog kun malerierne
i korhvælvingen, der var af saa stor værdi, at de blev
restaurerede. De er malet paa et hvidtelag, der sid
der direkte paa den pudsede bund, og maa derfor
være omtrent samtidige med selve hvælvingen (ca.
1450).
Hvælvingens østlige kappe dækkes
nu næsten helt af den store altertavle. Paa denner
den høj-helligste plads over alteret, er malet Kristus,
omgivet af en mandelformet glorie og med to til
bedende engle ved siderne.
I de tre andre hvælvingskapper ses fremstillin
ger af helgenmartyrier, malet paa den djærve reali
stiske maade, som man yndede i slutningen af mid
delalderen.
Sydkappen: Den hellige Erasmus’ martyr
død. Erasmus var biskop for den oldkristelige me-
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nighed i Antiochia i Syrien, men blev for sin tros
skyld forfulgt af kejseren og flygtede op paa Liba-

Den hellige Sebastians martyrium.

non, hvor han levede ensomt i 7 aar, men tilsidst blev
fundet af sine efterstræbere og dræbt under gru
somme pinsler, idet man aabnede hans underliv og
med en vinde vandt tarmene ud af ham. Det er dette,
der fremstilles paa maleriet, hvor bødlerne skadefro
udfører deres barbariske værk, medens helgenen
fromt befaler sin aand i Guds hænder. Erasmus’
ejendommelige martyrium gjorde, at man særlig anraabte ham for mavesmærter og ved vanskelige
fødsler.
V e s t k a p p e n : Den hellige Sebastians mar
tyrdød. Billedet viser helgenen bundet til en marter
pæl, mens to bueskytter kappes om at sende deres
pile ind i hans ulykkelige nøgne krop. Den ene af
-dem, kendelig paa sin »jægerhat« med to høje
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vajende fjer, er ivrigt optaget af at spænde sin arm
brøst-bue ved hjælp af en krog, som hænger ved
hans bælte (se billedet). Sebastian var høvedsmand
ved den kejserlige livgarde i Rom og benyttede sin
stilling til at hjælpe sine mange fængslede trosfæl
ler; men da man opdagede, at han selv var kristen,
blev han overgivet til de numidiske bueskytter for
at lide martyrdøden. Til trods for de mange pile,
der ramte ham, skal han dog have overlevet dette
martyrium. En from kvinde fandt ham og plejede
ham, og da han atter var blevet rask, gik han frem
for kejseren og bebrejdede ham hans forfølgelser af
de kristne. Men nu blev han paa ny grebet og denne
gang pisket til døde. Sebastian blev en af krigsfolke
nes mest yndede skytshelgener; man anraabte ham
ogsaa særlig mod pest og brat død.
Nordkappen: Den hellige Laurentius’ mar
tyrdød. Laurentius var ærkediakon hos pave Six
tus II i Rom, og efter at først denne havde lidt mar
tyriet under kejser Valerians kristenforfølgelse i 257,
afkrævede man ærkediakonen alle kirkens skatte in
den tre dage. Skyndsomst fordelte han dem nu til
syge og fattige og gik derefter frem for øvrigheden,
pegede paa alle de ulykkelige, som han havde hjul
pet, og sagde: Dette er kirkens skatte. Men for
denne haan blev ogsaa han fængslet, og man dømte
ham til at steges til døde over en sagte ild. Paa bil
ledet ser man ham ligge udstrakt paa en rist, medens
fire bødler holder ilden vedlige med forke og blæse
bælge; den glatragede tonsur oven i hovedet viser
hans gejstlige stand. Hans standhaftighed under
pinslerne skal have været ganske overmenneskelig;
hans sidste ord, som læses paa et skriftbaand over
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ham, vidner derom: »assatus sum«, d. e.: nu er jeg
vel stegt (jfr. malerierne i Tudse kirke).
Endnu skal omtales nogle runeindskrifter fra ca.
1300, som findes indridsede i kalkpudsen paa korets
nordvæg sammen med forskellige billedlige fremstil
linger, deriblandt en hest. De to længste indskrifter
tolkes saaledes af dr. Lis Jacobsen (se nærmere i
Aarb. f. nord. Oldkyndighed 1913) :
1) Toke ristede mig paa Olavsmesse dag (d. e.
den 29. juli).
2) Toke tog sølv til laans af Ragnhild (og der
efter nogle uforstaaelige ord skrevet med runer og
bogstaver mellem hinanden). De to indskrifter er
ikke ristede af den samme mand, den sidste er snarest
at opfatte som spottende mod Toke.

AF GIERSLEV SOGNS HISTORIE
Præsten Joachim Friderick Phister og Udskiftningen
i Gierslev 1783—94.
Af Paul Nedergaard, Præst ved Elias Kirken, København.

Gierslev Sogns Præste-Historie rummer ingen
landskendte Navne. Men blandt de 21 Præster, hvis
Navne kendes i dette Embede siden Reformationen,
standser man ved Pastor P h i s t e r s1). Det er ikke
mange Mænd eller Præster, om hvem Minderne og
Traditionerne vedligeholdes over 125 Aar efter deres
Død. Om Pastor Phister ved endnu enkelte gamle i
Sognet at fortælle, og et varigt Minde har han sat
sig ved den Kaldsbog, som han med sin smukke
Haandskrift nøje har ført, og hvori han giver Med
delelser om Sognet, om Embedet og om Udskiftnin
gen i Gierslev 1783, i hvilken han selv tog ivrigt Del,
vel særlig for at sikre Præsteembedet en fordelagtig
Lod.
Joachim F r i d e r i c k Ferdin andsen
Phister2) var født 24. Januar 1735, Søn af Fer
dinand Jochumsen Phister, Sognepræst til SejerslevEjerslev og Jordsby, Morsø nørre Herred (død 1752)
og Hustru Anna Henriksdatter Krefting. Han blev
undervist hjemme af Privatlærere og dimitteret til
Universitetet fra Aalborg lærde Skole af Rektor
’) Kun een Præst er forflyttet fra dette Embede, nemlig ,
Hr. Andreas Benjamin Poulsen, der 1755 forflyttedes
herfra til Kongens Lyngby og 1762 til FrederiksborgHerlev. Han havde et Navn som Digter.
) J. C. L. Lengnick: Genealogier over adelige og borger
lige Familier, 2 Saml. II og III., jvf. S. W. Wibergs
Præstehistorie I Pag. 441.
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de Hemmer 1752. Han tog 1754 teologisk Embeds
eksamen med Karakteren non, hvorefter han gav sig
til at studere Fransk og Tysk, Historie og Geografi.
Han blev 1756 Huslærer hos Geheimeraad Fred. Chr.
Møsting paa Møen, hvor han blev i 3 Aar. Pæjste
1759 til Norge, hvor han havde Slægtninge, og vendte
tilbage til København 1762. Her blev han Lærer for
en Justitsraad Voltesens eneste Søn, med hvem han i
Forening underkastede sig latinsk juridisk Eksamen
1771 og erholdt Karakteren laud saavel til teoretisk
som praktisk Prøve3). Hans omfattende Kundskaber,
navnlig hvad det juridiske angaar, kom ham senere
til megen Nytte, hvad bl. a. den efterfølgende Ud
skrift af Kaldsbogen om hans Deltagelse i Udskift
ningen viser.
Under alle disse forskellige Omskiftelser, som
egentlig ikke syntes at pege mod en Præstegerning,
modnedes hans Kald til at søge Præsteembede, skønt
Tidsaanden og Litteraturen i Sandhed ikke var Kir
ken og Præsterne gunstig. Aarene 1765—90 er Op
lysningstidens Blomstringsperiode, og radikale For
fattere (O tto Hor rebo w, M al teM øll er, P. A.
Heiberg, M. K. B r u n og mange flere) benyttede
sig af Trykkefriheden, som Struensee havde ind
ført, til at offentliggøre mange hadske Angreb paa
Kirken. Den berygtede P h i 1 o p a t r e i a4) (S. K.
Bie) gjorde Præsterne og deres Indtægter til Skive
for de kaadeste Indfald (det hedder bl. a.: Man kan
sige om Landsbypræsterne som om Asaph: Deres.
Øjne bliver borte for deres Ansigts Fedme), andre
angreb Præsternes Vandel og Embedsførelse, og
3) Autobiografi i Sjæll. Ord. Prot.
') N. M. Petersen: Bidrag til den danske Litteraturs Hi
storie V a Pag. 197.
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endelig blev det foreslaaet, at man helt skulde af
skaffe Gejstligheden. Der fremkom en stor Masse*
Modskrifter i denne Anledning, og Phister, der vai
et »forslagent Hoved«5), som interesseret fulgte Ti
dens Rørelser, udgav et Skrift: Betragtninger, hvor
vidt Gejstligheden er nyttig i en Stat (udg. i Køben
havn 1771)G), hvori han energisk tager Gejstligheden
i Forsvar.
Aaret efter, 1772, udnævntes han til Successor i
Toksværd Præstekald, Hammer Herred, 7. Juli 1773
modtog han kongelig Udnævnelse til G i e r s 1 e v Præ
stekald, Løve Herred, efter Hr. Niels Christof
fer s e n W a h 1. 11. Maj 1774 viedes han til Eli sabeth Kirstine Undahl, hvem han lærte at
kende under sit Ophold i Norge, og med hvem han
blev forlovet 1760. Hun var født 9. Januar 1734,
Datter af Sorenskriver og Kancelli-Assessor Un
dahl, Hønefos ; hun kom til København 1772 til sin
Fætter, Major Undahl, og den 20. Juni »fik jeg min
kære Ven igen«, skriver hun i sin Dagbog7), som hun
med Afbrydelser har ført hele sit Liv. 1. Marts 1773
kom hun i Huset hos Sjællands Biskop Ludvig
H a r b o e, som vel nok har medvirket til, at hendes
Kæreste hurtigt fik Embede. Phister blev ordineret
13. August s. A. af Biskop Harboe og indsat i Giers
lev 22. August af Herredsprovsten, Christian
Gottlieb Nicolaisen Bror sen i Finderup..
Brylluppet det følgende Aar holdtes i Bispegaarden,
Stiftsprovst Jacob Hvid viede dem i Vor Frue
8) Et Udtryk meddelt af Overretssagfører Fr. Phister efter
Skuespiller L. Ph. (se Pag. 1181.
6) Nverop og Krafft: Almindeligt Litteraturleksikon Pag460.
T) En lille tætskrevet Bog, ca. 6X9 cm i Format. Nu 1
Overretssagfører Phisters Besiddelse.
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Kirke, og- 16. Maj 1774 ankom Parret til Gierslev
Præstegaard, og’ Fru Phister skriver 30. Maj s. A.:

»Gud lade vores Ægteskab og- Sammenkomst i denne
Bolig være af Gud velsignet og' altid være ham tække
lig. Gud tilvende os sin Naade, Lykke og Velsignelse
og bevare os fra Sygdom og Hjertesorrig alt efter
hans behagelige Villie.«
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Ægteparret fik 3 Børn: 1. Datteren Anne
Charlotte, f. 26. Okt. 1775, hun døde til Foræl-

Elisabeth Kirstine Undahl.

drenes store Sorg af Børnekopper Pinsedag 8. Juni
1794, 18 Aar gi. — 2. Sønnen J a c o b F e r d i n an d,
født 11. Februar 1778, død 20. April s. A. — 3. Sønnen
Ludvig H a r b o e, født 11. Oktober 1779, opkaldt
efter Biskoppen og dennes yngste Søn, som døde

118

PAUL NEDERGAARD

samme Aar. Ludvig Harboe Phister døde som cand.
phil. og Klokker ved Helliggejsts Kirke i København.
Han var Fader til den kendte kgl. Skuespiller Ludvig
Phister (død 1892), dennes Søn, Hr. Overretssagfører
Fr. Phister, København, har elskværdigt stillet Ma
teriale og Billeder til Disposition for denne Oversigt.
Fru Phisters Dagbog indeholder fra GierslevAarene kun Optegnelser om Børnenes Fødsel og de
res Opvækst (Konfirmation osv.) og navnlig om
Datteren Charlottes Sygdom og Død.
Pastor Joachim Friderick Phister var en praktisk
og alsidig interesseret Mand. I en Slægtsoptegnelse
beskrives han som »en høj, svær Mand med udpræ
get humoristisk Sans«.

Traditionen i Gierslev8) ved adskillige interes
sante Ting at berette om denne myndige Mand, som
var kyndig i Jura og Landøkonomi. Bønderne i Byen
havde ikke alene Respekt for hans Viden paa disse
Omraader, men ogsaa for hans fysiske Styrke. Af Be
retninger, der endnu lever i Folkemunde om Ph., skal
fortælles fig.:
»Beboerne i Gierslev var paa den Tid meget
overtroiske. Forskellige Omstændigheder havde
fremkaldt den Tro, at en Enke i Byen var en Heks,
bl. a. havde hun, mente man, ved Trolddom hindret
Bønderne i at faa Smør af deres Mælk — hvis hun
da ikke, som nogle mente, ligefrem havde »neglet«
af Bøndernes Smørbøtter. Paa et Bystævne blev det
saa vedtaget, at hun skulde straffes med, at hun tre
x) Hovedsagentlig berettet efter nuv. Gaardejer Frederik
Christensens og dennes Moders mundtlige Beretning. F.
C.s Bedstefader, Niels Jensen, var Tjenestekarl hos
Phister.
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Gange skulde trækkes gennem~Byens Gadekær. Folk
fik nu travlt med at hente lange Reb. Undei' høje
Raab blev disse bundne om Konen. Pastor Phister
var imidlertid blevet opmærksom paa Raabene, og
han skyndte sig til Gadekæret, hvor Beboerne just
var i Færd med at fuldbyrde Straffen. Han raabte,
at de skulde lade Konen være i Fred. Det var imid
lertid ikke saa let at tale de forsamlede til Fornuft.
Saa tog den store og stærke Præst et ordent-:
ligt Tag i et Par af Karlene og tog Rebet fra
dem, hvorefter han befalede Flokken at skilles. Om
det var Respekt for Præstens Myndighed eller for
»vor Fa’ers« Kræfter, der fik Folk til at gaa hjem,
vides ikke.
»De Grøfter, som Pastor Phister lod grave for
at lede Vandet bort fra Moserne paa Præstegaardens
Jord"), var paa sine Steder meget dybe. Drengene
brugte i lang Tid paa visse Steder at lægge Stænger
over Grøfterne; oven paa Stængerne lagde de Halm
og Tørv, saa havde de Huse, hvori de kunde sidde,
naar de om Efteraaret vogtede Kvæg. Grøfterne blev
holdt aabne indtil den Tid, da Peder Olsen var For
pagter af Præstegaardens Mark. Han lod med tem
melig stor Bekostning nedlægge Dræningsrør i Bun
den af dem. Derefter lod han Grøfterne fylde.«
Særlig Interesse har fig.:
Phister rejste ofte til København, og paa disse
Rejser satte han sig omhyggeligt ind i alle nye Love
og Forordninger. I Slutningen af Pastor Phisters
Embedstid skal der da være kommet en kgl. Anord
ning om, at Godsejerne kun kunde kræve Hoveri
tjeneste af de Bønder, som boede mindre end en Mil
”) Se Beretningen om Udskiftningen Pag 132.
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fra Hovedgaarden. Ejerne af Sæbygaard vedblev
dog at kræve Hoveri af deres Bønder i Gierslev. En
Dag traf Pastor Phister en Gaardmand10) fra
Gierslev paa Vej til Hoveri tjeneste paa Sæbygaard.
Han spurgte, hvor han skulde hen. »Til Sæbygaard
for at tærske«, lød Svaret. Præsten sagde saa til
ham, at »han ganske rolig kunde gaa hjem igen, min
gode Christen. Thi Herremanden har ikke længere
Ret til at forlange, at Bønderne skal gaa mere end
en Mil, og der er ungefær 1 Mil herfra til Smedien
i Sæby og ikke til Sæbygaard«. Manden syntes godt
herom, men han var alligevel bange for Følgerne.
Først da Præsten havde sagt til ham: »Naar Ride
fogeden kommer og tiltaler dig, fordi du er udeblevet,
saa kan du sige til ham, at om han vil dig noget, saa
kan han komme til m i g«, fik Manden Mod til at
gaa hjem.
Nogen Tid senere kom ganske rigtig Ridefogeden
til Gierslev. Han spurgte, om Manden havde været
syg. Da han fik benægtende Svar, vilde Ridefogeden
vide, hvorfor han da ikke var mødt til Hoveri
tjeneste efter Tilsigelse. Bonden svarede: »Præsten
gav mig Lov at blive hjemme, og saa sagde han, at
dersom Ridefogeden vilde mig noget, saa kunde han
henvende sig til vor Fader.«
Ridefogeden, der vidste, at Præsten var en
stærk, bestemt og lovlærd Mand, ønskede ikke at
tale med »vor Fader« om den Sag. Saaledes skal
Hoveriet fra Gierslev være endt.
Denne Begivenhed fik imidlertid vigtige Følger.
Da Sæbygaards Ejere ikke kunde faa Hoveri fra
Bønderne i Gierslev, var Gaardene der af ringe Værdi
Chr. Jensen, senere (fra 1803) Ejer af Gaarden Matr.
Nr. 13 (Skaksholm).
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for dem. Der begyndte derfor snart et almindeligt
Salg af Gaardene til Fæsterne, og da Jordpriserne
den Gang var smaa, blev Fæsterne Selvejere paa
billige Vilkaar11).
Phister var ikke bange for at forlange meget af
sine Tjenestefolk. Da Niels Jensen tjente hos ham,
skulde han en Dag bære Rug paa Loftet. Han bar
kun Vo Tønde ad Gangen, men Præsten kom ud og
sagde, at han nok kunde tage en hel Tønde ad Gangen.
Karlen mente, at det var for tungt. Saa tog Præsten
selv en hel Tønde Korn (13 Lispund), svingede den
paa Nakken og bar den op. Karlen undrede sig og
mente, at Grunden til Præstens Styrke var, at han
kunde »lidt mere end sit Fadervor«.
Vinteraftener benyttede han til at lære sine Folk
og enkelte Byfolk at læse og skrive.
Da Phister overtog Gierslev Præstekald, var
Præstegaarden nyopført efter en Brand 1762.
Herom beretter hans Eftermand Hr. Lars Chri
stian Dan i Kaldsbogen12).
»Som en nødvendig Anmærkning maa jeg an
tegne: Anno 1762 omtrent St. Hans Nat afbrændte
Giersløw Præstegaard ved en Karls Uforsigtighed
med en Tobakspibe, i Hr. Niels Christopher Wahls13)
Embedstid. Præstefolkene laae og sov i det Kam
mer ud til Haven, som er bag ved den store Have
stue, og havde nær bleven indebrændte, hvis ikke en
Tjenestepige, der efter Beretningen endnu var oppe,
havde faaet dem reddede. Karlen eller Manden, som
foraarsagede Ildebranden, blev forbrændt eller satte
Livet til.
") Kaldsbogen Pag. 132.
’-) Pag. 120—21.
“) Præst i Gierslev 1758, født 27. Aug. 1719, død 11.
April 1773.
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I den gamle Præstebog, som blev reddet, endskiønt den ene Kaldsbog brændte, har min For
mand14) skrevet, at det var 1755, hvis Urigtighed
man maa undres paa, og som ved Attesters Udste
delse om Børns Fødsel etc. har foraarsaget mig ad
skillig Uleylighed, indtil jeg fik nærmere Oplysning
derom som endnu tilforladeligen formodentlig kunne
faas i det biskoppelige Archiv i Kbhvn.
Hr. Wahl blev ellers ved kongl. Bevilling efter
Ansøgning tilstaaet 1 Rdl. af hver Kirke i Stiftet til
sin Præstegaards Opbyggelse paa nye under Datto
1. Oct. 1762. Hist og her findes i Udhusene Stolper
af det forbrændte Tømmer.
Da Kirkebogen over Fødte etc. brændte, maa
man nok undre over, at den her værende gamle Kirke
bog, som begynder med Aaret 1756, indeholder Liste
over døbte etc. Men Hr. Wahl sammenkaldte Menig
heden efterhaanden og lod den give ham Efterret
ning herom, saa vidt de kunde erindre, og han selv
tillige, men maaske nogle Efterretninger dog kunne
være ukorrekte.«15)
Præstegaarden var i Phisters Embedstid iflg. de
anførte Kirkesyns Bemærkninger vel vedligeholdt,
men Eftermanden klager over, at Kirken var for
falden og medtaget af Fugt, hvorfor han gik i Gang
med at faa den sømmeligt istandsat, hvortil Kirke
ejeren, Hr. Cancelliraad Paasche paa Sæbygaard, og
saa var villig10).
") Altsaa Phister.
'') Den 12. November 1835 afbrændte Præstegaarden atter
(H. F. Gøtzsches Embedstid, Præst i Gierslev 1829—5i7).
'“) Se Kaldsbogén Pag. 243, hvor Pastor Dan har givet en
nøje Beskrivelse af Kirken samt af et Indbrudstyveri
3. Dec. 1797, ved hvilket Kirkeblokken var brækket og
Pengene stjaalne. Gerningsmanden blev ikke opdaget,
trods det at »Tyveriet blev bekendtgjort fra Prædike-
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Phister indførte den K a 1 d s b o g, som er be
gyndt 1789, og han anfører i den Anledning, at den
gamle Kaldsbog, som blev reddet fra Ildebranden
(1762), er dels udskreven, dels brøstfældig.
Denne Kaldsbog er et saare værdifuldt Kilde
dokument til Gierslev Bys Historie. Den er visiteret
16. Sept. 1789 og 19. Juni 1796 af Biskop Dr. Nie.
Edinger Balle.
Phister inddelte Kaldsbogen i 6 Afsnit:
1: Blade angaaende Kaldets Beskaffenhed, Indtæg
ter etc. fra Pag. 3 til 66.
2: Blade som angaar Visitatser Pag. 66 til 74.
3: Blade at indføre Copie over Døde, Fødte og
Ægteviede fra Pag. 75 til 90.
4: Blade til Acta Synodalia fra Pag. 90 til 305.
5: Blade til kongelige Befalinger og Rescripter fra
305 og saa videre.
6: Efterretninger om de aarlig befalede Syn over
Præstegaarden.
Senere Eftermænd har tilføjet nye Afsnit, og
Meddelelsernes Orden er ikke særlig strengt over
holdt.
Under det første Afsnit findes de fleste Oplys
ninger åf almen Interesse, idet Phister under Opgø
relsen af Præstekaldets Beskaffenhed og Indkomster
giver eri nøjagtig Oversigt over Sognets Inddeling,
Byer, Gaarde, deres Areal og Hartkorn: Giersløw,
Kriudstrup, Løve, Løve Toelstang og Bøstrup Toel
stang.
Hensynet til Pladsen her i Bogen forbyder at
optrykke disse Beskrivelser, som for øvrigt ogsaa
stolen den tig. Søndag«. Men Kirkeblokken fik en ny
Hængelaas og Nøgle. Nøglen opbevaredes fra den Tid
i Præstegaarden.
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nærmest er af Interesse for Præsteembedets Tiende
beregning. Men ind i dette Afsnit er føj et en Rede
gørelse for Forandringer, der er sket i Løve By, og
en privat Udskiftning, som fandt Sted der allerede
1769.
Det hedder her:17)
, i

Løvegaard.
»Med Løve By er foregaaet mange Forandringer
endog i mine Embeds Aar. Hvad Aar efter den gene
rale Landmaaling da 2de store Gaarde i Løve var
samlede sammen til en Gaard paa 51 Tønder Hart
korn kand jeg ikke tilforladelig melde noget om, men
for omtrent 50 Aar siden brændte en Gaard af i Løve.
Samme forblev øde og Jorden blev dyrket^under Løvegaards Jorder, og bestod derfor Løvegaard med den
øde Jord af 59 tønder 3 Skj. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn.
Den private Udstykning 1769.
Anno 1769 havde Løvegaard en Ejer navnlig Lieu
tenant Oschats saasom Gaardens Jorder paa den Tid
laae i alle 3 Vange i Fællig med Bøndernes Jord. Saa
gjorde Lieutenant Oschatz selv en Udskiftnings-For
retning som hand forbandt Bønderne til at tilstaae
og underskrive. Samme var begyndt 7de Septemb.
og sluttet 12. Öktob. 1769.
Ved denne Udskiftning fik Løvegaard sine Jor
der samlede ved Gaarden, detsuden Toelstang og
Hesteholmen hvilken sidste hand tog fra Bønderne
paa Condition at betale Skoleholderen i Løve sin Løn
17 ) Saa vidt muligt er Phisters Ortografi bibeholdt. Tegn
sætningen er mangelfuld, enkelte Kommaer og Punktumer
er for Tydeligheds Skyld indsat af Forf. Den nuv. Sogne
præst i G. här inddelt og renskrevet en Del af PhistersOptegnelser. Afsnitsoverskrifterne ér indføjet for at lette
Oversigten.
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og* holde Skolen vedlige. Dog er Bønderne reserveret
Tørveskiær paa Hesteholmen, naar Løve Tørvemose
skal være for dem utilstrækkelig. Dette gjorde Løve
Bye et stor Tab da de mistede Jorden nær ved Byen
og fik altsaa længere Vej til deres Jorder.

Løvegaards Brand 1774.
Anno 1774 i Sommeren brændte Løvegaard af,
som da var beboet af den lærde Bonde Hans J en
sen B e ne g aa rd. Gaarden var assureret i Brand
Cassen og blev igien opbygt men udflyttet fra Byen
og opførdt midt i sin Jord hvor den endnu staar.«
Udskiftningen.
Phisters Præstetid i Gierslev faldt altsaa i en
af de vigtigste Perioder i Sognets Historie, netop i
Landboreformernes Aar. Som den praktiske, retskyndige og myndige Embedsmand han var, tog han
selv stærkt Del i Udskiftningen af Gierslevs Byjor
der, som nævnt særlig i Embedets Interesse.
For at det efterfølgende Kildemateriale, hvor
Phister selv beretter om Udskiftning, og Skelgrøfter
etc., ;kan ses i tidshistorisk Belysning, skal anføres :
Lige siden 17581S) var der udstedt forskellige
Forordninger om Fællesskabets Ophævelse, da det var
saare upraktisk og urentabelt for Bymændene at
drive Jorden i Fællig. Men der var hidtil ikke fore
taget noget alvorligt i denne for Landbruget saa be
tydningsfulde Sag. Den foran anførte Udskiftning i
Løve .1769 er et meget sjældent Eksempel. Kun i
Slesvig-Holsten havde man ved strenge Forordninger
søgt at tvinge Udskiftning igennem. Men Forord
ningen af 23. April 1781 gav det afgørende Stød
1S) Danmarks Riges Historie-V (Edvard Holm) Pag. 413 flg.
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fremad. Hovedindholdet af denne Forordning, der
kan siges at være den egentlige Begyndelse til de
store Land boreformer herhjemme, var, at hvis blot
een enkelt Lodsejer vilde have sin Del af de i Fællig
liggende Jorder udskiftede og samlede for sig selv,
skulde han ikke blot have Lov dertil, men de andre
Lodsejere skulde endog i Forhold til deres Hartkorn
tage Del i Bekostningen, og der skulde finde en Opmaaling Sted af hele Byens Jorder paa samtlige Lods
ejeres Bekostning og Kort optages derover, ligesom
der straks skulde udarbejdes Plan over, hvorledes en
fuldstændig Udskiftning kunde finde Sted, naar det
ønskedes at gaa videre med denne. Til Udflytn i n g af Gaarde fra Landsbyerne til deres Lod lovede
Regeringen en Bygningshjælp paa 50—100 Rdl. for
hver udflyttet Gaard.19)
Udskiftningen i Gierslev begyndte saa tidligt
som i 1782, og til Sammenligning kan oplyses:
1785 begyndte Kommissionen for Frederiksborg
og Kronborg Amter at virke for Udskiftning og Ud
flytning af Bøndergaardené.20)
25/s 1786 nedsattes den store Landbokommission,
der skulde tage Forholdet mellem Bønder og Herremænd under Overvejelse (hvilket gav Anledning til
en Masse Skrifter for og imod). Til Udvikling af
Jordforbedring, Selveje og varigt Fæste oprettedes
samme Aar en Kreditkasse, der skulde yde Laan paa
billige Vilkaar. 1788—98 var der udlaant over 1 Mill.
Rdl. Herefter kom flere Forordninger, der sikrede
Bønderne retsligt (1773 var Bønderne fuldstændig
Den Mand, der var Rentekammerets Chef, da denne be
tydningsfulde Forordning udarbejdedes, var Joachim
Goishe Moltke, Søn af A. G. M o 11 k e.
•° ) Danm. Riges Hist. V Pag. 456 flg.
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givet til Pris for Herremændenes Vilkaarlighed),
Stavnsbaandet opløstes, Hoveriet begrænsedes osv.

Af Litteratur om Landboforhold i det 18de Aarhundrede, specielt om Udskiftning o. lign. Forhold i andre Dele
af Landet skal anføres:
Povl Hansen: Om Jordfællesskabet og Landvæsenskom
missionen af 1757 (Kbhvn. 188$)).
Memorial om Ønskeligheden af Fællesskabets Ophævelse, Nyt
hist. Tidsskr. IV 1852 Pag. 442 fig.
J. T. Christensen: Fra Udskiftningstiden i Nordsjælland
(Fra Frederiksborg Amt 1912).
Rasmussen Schelde: Udskiftningen ved Brahetrolle-/
borg 1788.
Ollerup Jorders Udskiftning 1797 (Aftryk i Svendborg ar
Landvæsenskommissionens Protokol ).
L. Vedel Simonsen: Udskiftningen og dens Følger for
Bondestanden i Skovbv Herred (Skr. til Fyens Hist. X
1890 Pag. 57—110).
A. C. Nielsen: Fra Udskiftningstiden (i Nr. Kongerslev
1810) (Skr. til jydsk Hist. 3 R. III 1902 Pag. 266 fig.).
J. H. B y r i e 1 : Fra Fæste til Selveje. Træk af Vamdrup
Sogns Hist. 1785. (Fra Ribe Amt 1908 Pag. 171 fig.).
Palle F 1 ø e: Optegnelser.af en jydsk Bonde 1771—97 (Skr.
til jydsk Hist. IX 1882 Pag. 78 fig.).
N. C. Frederiksen: Det danske Agerbrugs Udvikling
1769—1869 (Tidsskr. for Landøkonomi 4 R. 1869, Pag.
397 fig.).
Jvf. iøvrigt Erichsen og Krarup: Dansk Historisk Bib
liografi I Pag. 472.

Om Gierslev Bys Udskiftning
og Fastsættelsen af Præstegaardens Jord tilliggende
hedder det :

Gierslev By 1770.
»Giersløw Bye: da jeg 1773 ankom til
Kaldet, var i Giersløw Bye 13 Gaardmænd og en Del
Husmænd.
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Søebygaard havde 9 Gaardmænd.*)
Kragerup Gaard 2
—
Communitetet
2
—
Summa 13 Gaardmænd,
der alle laa i Fællig tillige med Præst og Degn, disse
sidste til liden Fordeel, da Bønderne næsten de fleste,
men i Særdeleshed Peder Christensen, Præstens Naboe, og Søren Olsen, aarlig søgte at indpløye af det
beneficerede Jord til deres Agre og Avlskarlen torde
ikke sætte sig derimod, foruden mange flere Foruret
telser som baade jeg og mine Formænd har maattet
prøve i Mark og Enge, men jeg dog omhyggelig har
regeleret at forekomme.
Lykkeligvis kom i Aaret. 1782 en Karl til en af
Communitetets Gaarde, nemlig Lars Larsen, denne
tillige med den anden Communitets Bonde vilde være
udskiftede af Fællig.21)
Opmaalingen 1783.
Giersløw Bye blev derfor opmaalt af Landmaaler
[P. P.] Hr. Capitaine Juul, som dertil brugte en As
sistent: Kiellerup.
Præstegaardens gamle Jord blev i Sommeren
1783 speciel opmaalt, og jeg fulgte selv med paa hver
Ager og Eng, saasom jeg vidste selv nøye Skiællene.
Jeg skrev hver Agers Længde og Bredde og hver
Engs Figur, som Capitaine Juul tillod og kom hands
Berëgning gandske overens med min, saa jeg veed at
min gamle i Fællig havende Jord er redelig og rigtig
opmaalt og antegnet.
*) Sæbygaard ejedes fra 1779 af
noldus Falken skiold,
Kancelliraad Paasch e. —
Ritmester Fogh (død 1794).
21 ) Jvf. forannævnte Forordning

Major, senere Oberst Arder 1797 solgte den til
Kragerupgaard ejedes af
af 23. April 1781.
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Aastedsmødet, hvor Lodderne afsattes.
Anno 1783 i Efteraaret indfandt sig Hr. Land
Inspekteur Hr. Major von Steuben med Hr. Landmaaler Næsgaard, derefter at alle formalia med Opmaalingens Undersøgelse, Taxerings Mands Udmel
delse og Taxeringens Beedigelse til Tinge m. m. var
passeret, samt Amtmand og’ Land Commisariers
Aasteds Møde etc. hvilket altsammen skeede i Præstegaarden — afsatte Lodderne.
Den 5te og 6te November 1783 blev Lodderne
afsatte paa Marken.
De 2de Kragerupgaards Bønder bleve udflyttede
og toge deres Lod ved L o d b e r g.
De 2de Communitets Bønder fik deres Jorder
ved Byen og er siden separerede fra hverandre saa
hver har sin Deel.
Af de 9 Søebygaards Bønder blev en Gaard ned
lagt sidst beboet af Adam Pedersen af Hartkorn 8
tønd. 3 Sk. 2 F. 2 Al. Efter kongelig Befaling fra
Rentekammeret, som ved Løve Ting blev bekiendt
giort og Bønderne dertil kaldede, skulde denne Gaards
Jord henlegges til Søebygaards Huusmænd i Giersløw, men Huusmændene har ladet sig overtale til at
lade Gaardmændene beholde Jorden mod at de faar
Græs til Creature og Jord at giøde paa som forhen.
Altsaa er nu Søebygaards Bønder 8 i alt som har
deres Jord i Slagelse og Løve Vangen og er forblevne
i Fællig med hverandre til Dato.
Degne Boligen fik sin Jord for sig selv i Slagelse
Vang og næst inde ved Byen. Præstegaarden fik efter
adskillige Debatter sin Jord paa det aller fordeelagtigste Sted lige uden for Gaarden22), Vænget og
") Traditionen vil vide, at Afgørelsen fik Phister fastsat
til en Dag, da der var Marked i Slagelse, saa at de
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Haugen hvor deels er prægtig og Byens bedste Jord,
deels Byens bedste Vandinger, som er Fiske Parker,
tillige og herlig Lejlighed til at indrette i Snaragers
Mose den rareste Fiske Dam som hvert Aar kan ud
tappes om man vil og hvortil jeg nu har giort Ind
retningen.
Loddernes Fordeling.
Da Taxationen skeede over Byens Jorder havde
jeg proponeret for samtlige Lodsejere at ingen maatte
forud vide hvor hans Jordlod skulde falde, hvilket af
Land Inspekteur von Steuben blev bifaldet og af
samtlige Lodsejere antagen som det Bedste for at
forekomme Fornærmelser.
Jeg var selv med paa hver Aas, som blev taxeret,
og Bymændene tillige. Taxationen blev oplæst for
alle Lodseyeme og Bymændene tillige, og alle underskreve at samme var antagen som retfærdig og
billig hvilket forekom den Dispute Kragerupgaard
siden opvagte da de vilde have alt forandret og fore
gav de vidste ej, hvor Taxationen var, endskiønt de
havde den selv; men jeg havde af Land Inspekteuren
faaet en Copie deraf, som ingen formodede, og dette
giorde, at Kragerup Gaard maatte komme frem med
Originalen, og saa blev nye Taxation forekommet
og den vedtagne af Land Commissarierne den 4de
Novemb. 1783 lagde Plan blev fulgt.

Præstegaardens Lod før og efter Udskiftningen.
Præstegaardens gamle Jord, der laa i Fællig med
Bøndernes beløb sig til ved Opmaalingen
»værste Rebellier« var fraværende, og Præsten fik der
ved lettere sat sin Vilje igennem. Han vidste nemlig,
at Bønderne hellere tog til Slagelse Marked end til Ud
skiftningsforretning.
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Agerland--!120207 -kvad. Alen. ,
Engbond 301971 —
—
1422178 kvad. Alen.
dette udgiør
101s’7S/14OOO Tønder Udsæd geometrisk Maal.
Ved Udskiftningen lod jeg mig være først ange
legen at udvirke at aldeles ingen Vey skulde gaae
over min Jordlod hvilket og ved Aasteds Forretningen
af 4de Novemb. 1783 med tydelige Ord er bestemt
fastsat og af Lodseyerne underskreven. Det er af
mig ogsaa paa behørig Papirer bleven oplæst og bekiendtgiort ved Løve Herreds Ting Torsdag den 8de
December 1785 hvilket Document er hæftet til
Aasteds Forretningen.
Præstegaarden haver for den Fordeels Skyld
samt til Erstatning fdr Landeveyene lige saa for at
være frie for al Veye Reparation uden for Præstegaardens Lod afgivet til de andre Lodseyere af den
Jord 5600 Qvadrat Alen.
Førend Hr. Major von Steuben forlod Udskift
ningen, foreviiste hand mig Beregningerne som skulle
afleveres til største Lodseyer Hr. Oberst von Falckensciold paa Søebyegaard og gav hand mig Copie af
Beregningerne saa vidt samme angik Præstegaarden.
Denne lyder Ord efter anden saaledes :
Ved Udskiftningen den 6te Novemb. 1783 fik
Præstegaarden efter Taxation
Til là Skj. taxeretJord (224336/14000 tdr.) 312336 qv.Al.
- 11 Skj. —
— (ll4114/14000 tdr.) 158114 —
- 10 Skj. —
— (40”89/14OOO tdr.) 567789 —
- 9 Skj. —
— (125000/14000 tdr.) 173000 —
- 8 Skj. —
— ( 1740<’0/1400l) tdr.) 242000 —
Summa

1453239 qv.Al.
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udgør naar det er beregnet til
312336
gør
158114
567789
173000
242000
-

8 Skj.
208224
114992
454231
154222
242000

S: 1453239 Summa 1173669
(103 Tdr. 6 Skj. I3"1/.,,,7 Fdk.)
Lodden indeholder altsaa 103 Td. 11239 qvadr. Alen,
naar Vejene efter Hartkorn 16 tønder 4 Skj. 1 Fj.
1 Album er fradraget, som udgør 5600 qvad. Alen.
v. Steuben.
rigtig indført af Phister.

N. B. Naar en Jord er taxeret til 9 eller 10
eller 12 etc. Skj. og man vil vide hvorledes- dette for
holder sig til god Jord, taxeret til 8 Skj. saa multipli
cerer man Jordens Quadrat Alen med 8 og dividerer
det udkomne med det den er taxeret for, saa udkom
mer Jordens Forhold med 8 Skj. som er den bedste
Jord.
Giersløw Præstegaard fik altsaa ved Udskift
ningen 2 Lo tønder Land mere Jord end den havde før,
hvortil Aarsagen fornemmelig var at i den Jord Præ
stegaarden blev udlagt var nogle slemme Moser saasom Svansmose, Hestekilds Mose, Snaragers Mose og
Røleke Holms Mose, desuden paa den høye Jord 5
andre smaa Moser. I den Tid som Bønderne havde
Jorden var aldrig nogen som tænkte paa at udlede
Vand hvorover ej alene Mosen i sig selv stod ufrugt
bar bellende med Vand, men endog en stor Del Jord
runden omkring samme var suur ufrugtbar og Dyndhollene som Bønderne selv ved Taxationen erklærede
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for slet Jord hvorover blev megen af den Jord som
jeg fik taxeret til 12, 11 og 10 Skj etc.
Men da jeg fik Jorden og saae, at over heele Mar
ken var Lejlighed (skiønt med Bekostning) at udleede
det skadelige Vand giorde jeg det straks og nu saaes
og pløyes der hvor før har staaet Vand og det giver
ved Hjælp af lidt Giødning herlig Korn som har sadt
Bønderne i den største Forundring.

Der graves Skelgrøfter.
Den største Vanskelighed Præstegaarden fik med
Udskiftningen var denne at runden omkring aid dens
Lod var forhen ikke en Alen af gammel Grøft. Her
skulle graves nye Grøvter over alt som var ey allene
en stor Møye for mig at enes med saa mange Lodseyere om hvor hver skulle tage sin Lod af Grændsen
men endog tillige en stor Bekostning.
Ved Aasteds Mødet blev fastsat at Lodseyerne
skulle forblive i Fællig indtil Indhøstningen 1784 var
sket; saasom i min tilmaalte Lod var just 1784 Fæl
led saa udbad jeg af Lodseyerne om de ville tillade
at jeg i Fælled Marken hvor min Lod var afsadt
maatte i Sommeren 1784 lade opføre al min Anpart
af Udvendig Hegn samt indvendig giøre Inddeling
til 4 a 5 Marker, dog saaledes at Creatureme ej« blev
afskaaret Adgang til Vandstæder og Græs da jeg
derimod forpligtede mig til det Aar ej at holde .Faar
paa Fælleden og Præstegaarden forud i Raamose
Vang havde sin meste Jord.
Alle fandt det billigt saasom det var Præsten
umueligt saa hastig at lukke sit Hegn som Lodseyerne
der dertil brugte Godsets Bønder. Men Ritmester
Fogh paa Kragerup svarede intet dertil.
I Foraaret 1784 antog jeg strax ved og før Fro-
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sten gik af Jorden 11 Grøvtegravere fra Løve 10 og
Giersløw een nemlig
Niels Christensen
Lars Pedersen
Rasmus Jib
Jens Hansen
Mads Sørensen
Søren Michelsen
Gamle Jens Pedersen
Unge Jens Pedersen
Lars Pedersen
Carl Christian
Lars Povelsen en kort Tid ved Vange Ledet over
Veyen at grave.
Jeg maatte tilstaa dem for Favnen 7 Skilling paa
egen Kost og iblant et Glas Brændeviin. Grøften den
udvendige skulle være og blev ogsaa 4 Alen i Bonden
halv paa enhvers Grund 2 Alen til Grøft paa begge
Sider.
De begyndte den 15. April 1784.
1. fra Toften opad Leeren det meste væstre halve
Hegn for Giersløw Mark dog Gab iblant for Creaturerne.
2. halv udvendig Hegn for Finderup Mark.
3. halv ùdvendig Hegn for Communitets Bønder
nes Mark.
4. halv udvendig Hegn for Kragerup Bøndernes
Mark.
5. halv udvendig Hegn for Søebyegaards Raamose.
6. halv udvendig Hegn for Tjørnelunde Mark.23)
Den 3de Juni 1784 var Forvalter Cronberg paa
Løvegaard til stede tillige med alle Grøftegraverne
for at see paa at de rigtig blev udbetalte saasom in
gen af dem kunde læse Skrift eller skrive, men allene
holde päa Pennen og var til den Dag betalt med
67 Rd. 3 Mk. 14 Sk. hvorfor i Grøfte Graver Bogen
med Mr. Cronbergs Underskrift blev given Quittering.
23) Jvf. hertil: Povl Hansen: Bidrag til Hegnenes Hi
storie (Aarbog f. dansk Kulturhistorie 1900 Pag. 155 flg.)

AF GIERSLEV SOGNS HISTORIE

135

Siden holdt jeg mindre Antal og fik Marken med
Tvergrøvter indvendig indrettet til 4 Marker hver
paa 20 Tønder Land nemlig: af de 3 Marker den ene
som det Aar blev udtagen til Sæd er paa 40 til 44
tønder Land.
I Foraaret 1785 var min heele Jord hvad mig
angaar indgrøvtet men for at faa de 1784 opgravede
Giærder som Huusmændene havde skiødesløst skildt
sig ved, maatte jeg for hver Favn betale 2 Skjilling,
skiønt de havde forbunden sig til at i Stand sætte
dem for 1 Skjilling Favnen. Men gav jeg ej 2 Sk.
blev de borte saa hver Favn af udvendig og indven
dig Hegn har kostet mig fra først af 9 Sk. foruden
aarlige Reparation.
Kragerupgaard protesterer. En Sag i denne
Anledning.
Da jeg den 3de Juni 1784 havde clareret de 11
Grøfte Gravere og de udvendige Hegn var opførte
hørte jeg at heele Udskiftnings Forretningen af Hr.
Ritmester Fogh til Kragerup skulle kuldkastes og
Præsten skulle sløyfe alle sine Giærder, betale Bøn
derne den Skade Jorden derved var tilføyet etc. etc.
Noget derefter kommer fra Amtmand von Løvenschiold et Circulaire til alle Lodseyeme at saasom
Hr. Ritmester Fogh til Kragerup for Rentekammeret
havde andraget at hands 2de Bønder ved den af Major
von Steuben forrettede Udskiftning i Giersløw vare
fornærmede saa var af Rentekammeret Landinspekteur Schiønning beordret saa snart som muligt at be
give sig til Giersløw, undersøge Udskiftningen og om
Feyl var indløben da at rette samme i samtlige Lodseyeres Overværelse.
Landinspekteur Schiønning kom ikke førend den
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23de September og jeg som tænkte at det har vel
ingen Fare, den Jord som Præstegaarden paa lovlig
Maade er tildeelt beholder den vel, lod i Sommeren
fuldføre mine Mellem Grøvter, ud-age Giødning paa
den nye Jord, og da Indhøstning var skeet pløyede
til Lægning alt hvad jeg vilde undtagen de Agre som
før havde tilhørt Kragerupgaards Bønder som ej
bleve rørte før Undersøgelsen.
Førbem.te 23. September 1784 kom Kl. 10 her til
Præstegaarden Amtmandens Fuldmægtig med Land
Commissarierne og alle Lodseyerne personlig, Landinspecteurerne von Steuben, Unsgaard, Schiønning
tillige med 2de Landmaalere og blev Udskiftningen
undersøgt og som Aasteds Mødet af samme Dato,
der ligger her ved Kaldet udviser, i eet og alt befun
den rigtig og af alle Vedkommende underskreven og
tilstaaet.
Lørdagen derefter da jeg ved Skriftemaal var i
Kirken kommer Land Inspecteur Schiønning kørende
fra Kragerupgaard og begiver sig til den Linie der
skiller imellem Præstegaardens Jord og Kragerup
Bøndernes Mark; der tog han til sig de 2de Krage
rup Bønder, Peder Hendriksen og Anders Grøn, og
paa egen Haand tveit imod hands Fuldmagt fra
Rentekammeret udflytter (han) en Skiælpæl, sadt af
von Steuben, 4J/9 Alen ind paa Præstegaardens Grund,
og derpaa sender (han) førbemeldte 2de Bønder til
mig for at lade mig vide at den Forandring havde
hand giort i Linien og om jeg vilde ham noget var
hand reyst til Rye men mine Grøfter skulle jeg sløyfe
og rette Linien efter hands Pæl.
Dette søgte jeg ved Vidner at faa oplyst, angav
det først for Amtmanden siden for Rentekammeret
i en Klage og herom skrevet i lang Tid.
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Derefter da jeg lidet skaanede Hr. Schiønning
i mine Demonstrationer saasom hands egen Tilstaaelse ved Undersøgelsen var Vidne imod ham og
Forandring maatte ikke ske uden i samtlige Lodseyeres Overværelse; (Eftersætning mangler); jeg
var endog selv desangaaende reyst til Kiøbenhavn og
forestilte Sagen for Grev Rewentlow. Endelig efter
lang Dispute og Breve fra Amtmanden fornam jeg
at Land Inspecteur Schiønnings Credit skulle skaanes
og jeg blev anmodet om at sløyfe noget af min Grøft
som var heelt ubetydeligt og jeg giorde saa. Hegnet
fra Kragerupgaards Side blev saa endelig opsadt og
jeg for disse urolige Naboer har nu faaet Hegn og
nogenledens Fred i min Mark.
Hvad Udskiftningen kostede.
Denne Udskiftning af min Præstegaard har med
Opmaaling, Udskiftning, Grøfter, Vandrender,
Aasteds Møde, Led med videre kostet mig hen ved
420 Rdl. foruden at Land Inspecteuren og Aasteds
Møderne alt dette skeede i Præstegaarden og deres
Beværtning kostede mig noget anseeligt.

Hvad der vandtes ved den.
Men den Fordeel at have sin Jord udskiftet er
stor saavel i Henseende til Græsgang Malkning og
Creaturers Tillæg samt og en Fornøyelse at have alt
sit paa eet Sted.
Da jeg laa i Fællig, havde Præstegaarden for
uden mangfoldige andre Uleyligheder og denne at
de 3 Vange af Byen var af Ulige Størrelse; et Aar
kunde saas 70 Tønder, et andet Aar 50 Td. ; tredie
Aar henved 40 Td. og saa Aaret derpaa skulle de
store Vange besaaes med 70 Tønd. Da forrige Aar
de smaa Vange havde været inde, saa feylede baade

Matrikulskort
over Gierslev By ved Udskiftningen.

(Ved Sammenligning mellem dette Kort og Oversigten
over de enkelte Gaardes Historie (Pag. 141) vil det ses, at de
samme Mænd, som drev Gaardene 1784, har købt Gaardene
til Selveje 1802—08 — med Undtagelse af 2, nemlig Matr.
Nr. 9 og Nr. 10.
Byen har paa forskellig Maade skiftet Udseende i Tidens
Løb. Bortset fra den Forandring, som det gav, at flere Gaarde
blev revet ned og flyttet ud paa deres Lodder, kan nævnes:
Kirkeladen er blevet fjernet, Løvevejen, som 1784 svingede ind
i Byen Nord for Skaksholm, føres nu ind Syd for denne Gaard.
Gade jorden gennem Byen har været meget bred; den gik tæt
ind til Præstegaardens Bygninger og til Gaarden Matr. Nr. 7.
Gadekæret har bevaret sin Plads, selv om det er blevet for
mindsket en Del. Det nordvestre Hjørne af Kirkegaarden har
ogsaa været Gade jord, — Kirkegaardsmuren om dette Stykke
er tydeligt af nyere Dato. — Præstegaardsjorden er senere
delt flere Gange, saa der er nu knapt 20 Td. Ld. tilbage. Phi
sters gode Raad til Efterkommerne har altsaa ved Tidernes
Ugunst ikke kunnet lade sig gennemføre).
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Fo(d)er og Havre til at føde de mange Heste og
undertiden saa og Føde-Korn. Den Omstændighed
tog jeg mig i Agt for saa meget jeg kunde, da sal.
Hr. Torm i Stillinge der kendte Kaldet derom ad
varede mig. Men dette har ruineret mange af mine
Formænd og bragt dem i Armod.
Nu derimod da Jorden er udskiftet kand saaes
aarlig 60 Tønder og 2de Marker som ligger altiid til
Græs kand føde Besætningen naar den ej er alt
for stor.

Oversigt over Præstegaardens Jordtilliggende.
Jeg raader og mine Eftermænd at passe paa
Hoved Skiellene som i Aasteds Forretningen er be
stemte og især Knæet paa Stenager og Skiellet ved
Naboens Peder Christensens Tofteport thi Bonden
har den Vane at naar de skal oprette forfaldne Giærder grave de gierne ind af saadanne brede Giærder
og lægger ind til deres Jord aarlig, undertiden gaar
(de) indenfor og kaster af Naboens Jord op til Giærdet igen. Herved kand en Mands Jords Lod meget
fornærmes og sker dette paa et Sted, hvor der er
Hoved Skiæl, kand de pretendere at hele Linien der
efter skal rettes, som kunne giøre med Tiden en stor
Forandring og foraarsage Disputer.
Jeg har allevegne undtagen ved Naboens Tofte
Hjørne kort førend Grøften blev opgravet sadt enten
en stor Pæl eller lagt en stor Steen i Bonden af Grøf
ten for at forekomme Disputer og Fornærmelser.
Gaardens 5 Marker er nu:25)
23) I Arkivet i Præstegaarden findes det gamle Kort fra
Udskiftningen 1783. Her er alle Navnene paa Agrene
opførte. Man ser Moser og uopdyrkede Strækninger, som
Phister har afvandet, og de Diger, hvormed Marken ind
deltes.
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1. Nørrekilde Vangen: den bestaar af disse
Aase : Leeren, Nørrekilde og Dyn
des Agre, Nørrekilde Støkker —
Toften op til Naboens Tofteport
og Vænget.
Dette er den største Mark forme
delst Tofterne.
2. Ertebiergs Marken eller Vang. Den be<
staar af Ertebierg, Lundstikke
Steen — Bavnageren — Bavnengen.
3. Snaragers Marken eller Vangen. Den be
staar af : et Stykke af Ringelberg,
Stenagers Eng og Humper. Snare
Ager. Sandkulerne. Et Stykke
af Lille Hestekilde.
4. Ringelbergs Vangen. Den bestaar af et
Stykke af Ringelberg og dens Eng.
Et Stykke af Lille Hestekilde, Røllekeholmen. Og mageskiftet Jord
fra Tjørnelunde Mark.
5. Svansmose Marken eller Vangen. Den be
staar af Svansmose Aasen, Store
Hestekilde eller Tiørnebergs Aa
sen. Galle Stykkerne.

Efterskrift.
Denne Efterretning har jeg anført til Oplysning
for Efterkommerne i Kaldet og er den til megen
Nytte i mange Tilfælde saa fremt de have Lyst til
at beobagte denne Avling som bliver høyst fornødent
da Avlingen hver Aar har bragt paa Lofterne 3 a 400
Tønder Kom af alle Slags og er virkelig Kaldets
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reele Indkomst ; thi uden den kand ingen leve i dette
Kald eller føde en Familie.«26)
Om Udskiftningen i Gierslev hedder det videre:
Anno 1793 i Efteraaret ere 8 af Søebyegaard
Bønder, boende i Giersløw By bleven udskiftede af
Hr. Land Inspecteur Bidstrup saaledes at 4 af disse
har faaet Udlodder og skal udflyttes, 4 skal blive
boende i Byen. Hver af disse 8 have nu faaet deres
Jorder for sig selv.
Af Gierslev-Gaardenes senere Historie skal anføres (de
første Oplysninger om hver Gaard efter Pastor L. C. Dans
Optegnelser i Kaldsbogen):27)
A. De 8 Gaarde under Sæbygaard:
1. Gaarden Matr. Nr. 13 (nu kaldet Skaksholm) blev købt
til Selveje 1803 for 1900 Rdl. af Christen Jensen (død
som Aftægtsmand 16. Aug. 1846, 77 Aar), ejedes der
efter af dennes Søn Anders Christensen (død 16. Marts
1881, 69 Aar), hvis Enke ejede den, indtil den over
toges af den nuværende Ejer, Søren Hannibal.
2. Gaarden Matr. Nr. 10 blev købt til Selveje 1807 for
2400 Rdl. af Christen Pedersøn (død 8. August 1855,.
79 Aar), ejedes derefter af Claus Christensen, Christen
Christensen, der solgte den til den nuv. Ejer, Jens Pe
der Hansen.
En Del af Jorden er solgt fra, dels til Møllelod,,
dels til Husmandsbrug.
3. Gaarden Matr. Nr. 9 (nu kaldet Kornommegaard) blev
købt til Selveje 1807 for 2400 Rdl. af Ole Sørensen
(død som Aftægtsmand 22. Sept. 1864, han havde tjent
hos Pastor Phister), ejedes derefter af Sønnen Peder
Olsen (død som Aftægtsmand 12. Nov. 1904, 81 Aar)
og Niels Hansen. Den nuv. Ejer er Svend Højland.
Udflyttede fra Byen.
4. Gaarden Matr. Nr. 7 (nu kaldet Blaagaard) blev købt
til Selveje 1805 af Peder Christensen (død ca. 1818),
overgik til Sønnen Lars Pedersen (død 1. Sept. 1850,
47 Aar), hvis Enke blev gift med Hans Nielsen, der
26) Umiddelbart herefter har Pastor Phister anført Series
Pastorum for Gierslev, blot Navnene paa Præsterne uden
Aarstal. I denne Række er han den 12. lutherske Præst
i Gierslev, efter Wiberg er han den 14.
27 ) Disse Oplysninger anføres uden Ansvar, da Forf.s Tid
som Præst i København desværre ikke tillader det om
fattende Arkivstudium, som skulde gøre denne Oversigt
fuldstændig.
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solgte Gaarden til Frands Astrup, der solgte til Jens
Peder Sørensen, der atter solgte til Lars Hansen (død
6. Maj 1914, 59 Aar), hvis Enke nu ejer Gaarden.
Gaarden laa før Udflytningen, hvor nu Slagter C.
Hjorths Ejendom ligger.
5. Gaarden Matr. Nr. 12 (nu kaldet Højvanggaard) blev
købt til Selveje 1808 for 2400 Rdl. af Ole Christensen
Kragh (død 23. Sept. 1828, 74 Aar), ejedes derefter
af Sønnen Peder Olsen (død 1. Dec. 1875, 74 Aar), som
overdrog til Svigersønnen, Fredrik Rasmussen, der
solgte til Frederik Jensen, hvis Enke solgte til den nu
værende Ejer, Georg Højland.
0. Gaarden Matr. Nr. 8 (kaldet Stensmosegaard) købtes
til Selveje 1808 for 2300 Rdl. af Lars Christensen (død
17. Maj 1831, 70 Aar). Senere gentagne Gange i Han
del. Nuvær. Ejer Jens Peder Jensen. Gaarden laa mel
lem Jens Peder Hansens Gaard og Skaksholm. Gaarden
er delt i 2 Gaarde, og flere Smaalodder er skilt fra.
7. Gaarden Matr. Nr. 11 blev købt til Selveje 1807 for
2400 Rdl. af Jens Andersen (død 29. Jan. 1832, 55
Aar), ejedes derefter af Frederik Nielsen (død 26. Jan.
1900, 93 Aar) og dennes Svigersøn Peder Nielsen (død
23. Juli 1905, 75 Aar), hvis Enke nu ejer Gaarden.
8. Gaarden Matr. Nr. 16*) blev købt til Selveje 1802 for
2200 Rdl. af Niels Nielsen og Rasmus Svendsen (død
11. Aug. 1819, 72 Aar). Gaarden deltes i Matr. Nr.
16 a og b. Efter nogen Handel og Frasalg af nogle
Lodder har Gaarden haft følgende Ejere:
Matr. Nr. 16 a, kaldet Grønhøjgaard : Niels Niel
sen (død 11. Sept. 1831, 68 Aar), Sønnen Lars Nielsen
(død 28. Nov. 1883, 82 Aar), Jørgen Jensen, dennes
Svigersøn Chr. Christensen, som solgte 1919 til Ras
mus Steffensen.
Matr. Nr. 16 b havde Ejerne Niels Jensen (død 30.
April 1861, 87 Aar, han havde tjent hos Pastor Phi. ster), dennes Søn, Christen Nielsen (død som Aftægts
mand 25. Febr. 1892, 72 Aar), dennes Søn, den nuv.
Ejer, Frederik Christensen.
Bygningerne er opført 1820. I disse fandtes Tøm
mer fra Gierslev Kirkelade, der stod Nord for Kirken
op til Kirkegaardsmuren og nedbrødes 1819.
B. De 2 Communitetsgaarde (Matr. Nr. 3 og 4).
De 3 Fjerdedele af begge Gaarde er nu samlet under
Vigogaard (Matr. Nr. 3 og 4 b), som ejedes af Anton Han
sen (død 4. Okt. 1843, 78 Aar), Sønnen, Sognefoged Chri
sten Antonsen (død 9. Jan. 1843, 44 Aar), Sønnen Søren
Christensen (død 29. Juni 1872, 47 Aar), hvis Enke giftede
sig med Mandens Broder, Jørgen Christensen (død 12.
*) Gaarden laa oprindelig Syd for Skaksholm, hvor Vejen
nu gaar til Løve.
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Aug. 1912, 79 Aar). Sønnen, Søren Anton Christensen,
er den nuv. Ejer.
Matr. Nr. 4 a udflyttet mod Solbjerg Sogneskel, gen
tagne Gange i Handel, nuv. Ejer Niels Peder Jensen.
C. De 2 Fæstegaarde under Kragerupgaard er først i Nu
tiden købt til Selveje. Matr. Nr. 5 (Lodbjerggaard) ejes
nu af Laur. Christensen, Matr. Nr. 6 ejes af Jens Peder
Christensen.

Med ovenn. Efterskrift slutter denne Del af Pa
stor Phisters Optegnelser. Den øvrige Del af Kalds
bogen har han ført med samme Omhyggelighed og
Klarhed, hvilket alt er kommet Eftermændene til
Gavn ved adskillige Lejligheder.
Om hans sidste Levetid fortæller Fru Phister
i sin Dagbog: »Min Mand blev svag den 4. i Novem
ber (1794), men var dog nogenledens. Han fik Smerte
i Underlivet, i Ryggen og Benene, det var vist af
Sorrig over Charlottes Død. Sygdommen tog immer
til, dog forvaltede han sit Embede, saa længe det var
muligt, uden Hjælp.«
I Juni 1796 var Biskop Balle paa Visitats i
Gierslev, og Phister forrettede med Besværlighed sin
Tjeneste. »Søndag d. 24. Juli«, hedder det videre i
Dagbogen, »var han for sidste Gang paa Prædike
stolen; derefter tog han Hjælp af Degnen at prædike
for Betaling, men forrettede selv den øvrige Kirke
tjeneste indtil September, da Smerterne tog meget
til, og ingen Raad var til Hjælp, uagtet han brugte
meget (Lægemidler), men han led med Taalmodighed.
Han laa for det meste i Sengen i 8 Maaneder og ud
stod haarde Smerter til den 4. Maj 1797 Kl. lO1/? om
Formiddagen tog Gud ham fra mig, Gud være nu
min Hjælp og Trøst i min Enkestand.«
Om Fru Phisters senere Liv skriver hun: »Min
salige Mands Villie var, som han selv sagde til mig,
at jeg skulde købe et Sted i Slagelse og have min
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Søn hos mig, som vi ellers betalte for. Jeg købte da
en liden Gaard i Slagelse, men da min Søn kom til
København et halvt Aar efter, at jeg var kommet
der og min Søster som var syg i 2 Aar og var hos
mig, hun døde, da blev Tiderne saa meget dyre, og
det blev mig umuligt at holde Husholdning. Jeg
solgte min Gaard og betalte for min Kost og Logi i
I1/? Aar hos Gæstgiver Bang i Slagelse. Imidlertid
var min Søn i Kancelliraad Voltesens Hus, hvor han
havde alle Ting frit og blev bevist af dem den øm
meste, kærlige Omsorg, som Forældre kan vise imod
et Barn.« (Hermed slutter denne Dagbog.)
Fru Phister døde 10. Maj 1803, 69 Aar gammel,
og blev begravet i Gierslev. Paa Gravstedet oprejstes et anseligt Monument af rød Granit. Senere
pietetsløse Tider har sløjfet og udslettet Graven,
saa at det har været umuligt at opspore, hvor den
laa. Stenen blev knust og spredt i Kirkegaardens Af
faldsdynger, men for et Par Aar siden fandt Ringe
ren nogle Stumper, og da en Del af dem nogenlunde
blev sat sammen, kunde man skønne Omridsene af
et smukt Gravmæle, prydet i Hjørnerne med udhugne
stiliserede Juleroser og Begyndelsen til Inscriptionen :
Det udmattede Legem
af forrige Sognepræst
Joachim Friderick Phister ...

Til sidst kun dette: Jeg fandt i Sommerferien
1924 den gamle Kaldsbog og fik Interesse for den.
Ved at læse den, slog det mig, at Phisters Navn og
hans Optegnelser burde drages frem fra Glemselen.
Saaledes kunde der blive sat et lille Minde om den
Mand, der i hvert Fald for sit Sogn fik saa stor Be
tydning i en afgørende Periode af Sognets Historie.
P. N.

FÅREVEJLE KIRKE
OG JARLEN AF BOTHWELL
Af Povl Hansen.

Følger man Nykøbing landevej fra, Hørve gen
nem Vindekilde videre nordpå, kommer man en mils
vej længere fremme til landsbyen Fårevejle1), i hvis
kirke Skotten James Hepburn, jarl af Bothwell, fandt
en grav efter fangenskabet på Dragsholm. I stedet
for kronen, han i sit fædreland greb efter, fandt han
et fængsel og en grav på en afsides kyst i det frem
mede land. Men ved hans jordfæstelse i Fårevejle
kirke er denne da også indtrådt i kredsen mellem de
historiske mindesteder i Holbæk amt.2)
Denne kirke er efter kenderes dom en af egnens
ældste. Også dens hvælvinger hører til de ældste
blandt vore landsbykirkers. Måske fra sidste halvdel
af det 13. hundredår. Skønt kirken, hvad bygnings
stil angår, næppe adskiller sig synderligt fra andre
almindelige landsbykirker, er der dog et par egen
lieder ved den, som folk fra gammel tid har været op
mærksomme på, og som har sat fantasien i bevæg
else. Som sådan må først nævnes den højst sæl*) Dette navn, der i sin nuværende form er meningsløst,
skulde efter nogles mening egentlig skrives »Forevejle«
og således betyde det første vadested, medens Svinninge
vejle da skulde være det næste eller bagerste, når man
kom fra Odsherred. Andre derimod udleder navnet som
»Farevejle«, det vil da sige rejsevadestedet, det sted,
folk fra Odsherred måtte over, når de skulde på længere
rejser.
") Fårevejle kirke har tidligere haft kalkmalerier, men
ved afdækningen viste disse sig at være saa lidet op
byggelige, at de igen dækkedes til.
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somme og ejendommelige beliggenhed på den en
somme, af sondrede højde eller skrænt lige ude på
Lammefjordens kyst. Efter gammel folketro skulde
den i ældre tider, når stormfloden stod på, helt kunne

Fårevejle kirke.

S. Bay fot. 1910.

omskylles af fjordens bølger, idet disse da skulde
kunne overskride den lave dalsænkning, hvormed
kirkebakken ellers forbindes med det faste land.
Til sådanne tider, når kirken på sin lille holm,
der omtrent helt kan dækkes af kirkegården, lå af
spærret fra det øvrige land, må den i sandhed have
afgivet et mærkeligt syn med sin bølgebrænding og
sine skrigende søfugleskarer.
Om sådant virkelig har kunnet finde sted, lig
ger det dog forud for skriftlige optegnelser, men det
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er måske ikke helt umuligt, at noget lignende én og
anden gang i fortiden har kunnet ske.
Mord nord og vest dækkes kirken og den nær
liggende lille Fårevejle by af den vældige bakkekam,
der. længst mod vest afsluttes af det herlige, højttonende punkt »Vejrhøj«.
Denne kirkens sælsomme beliggenhed har fra
gamle dage sat folks sind i bevægelse og affødt ad
skillige sagn. Et af disse lyder således:
I ældgamle dage levede der på Risegård en rig
og fornem frue, som hed Inger. Hun fik en gang i
sinde at ville bygge en kirke ved sin gård, men hen
des fromme forehavende så i lang tid ud til ikke at
kunne virkeliggøres, idet at alt det arbejde, der om
dagen var bleven gjort, blev den påfølgende nat
stedse ødelagt, uden at det var muligt at opdage,
hvorledes dette skete3).
Til sidst måtte fru Inger da søge råd hos en
klog mand, og denne oplyste hende nu om, at det var
alle kirkebygningers og kirkeklokkers uforsonlige
fjender, troldene, der her var på spil for at forstyrre
og forhindre det fromme værk. Kun ved at følge en
bestemt fremgangsmåde var det muligt at undgå
dem. Denne bestod da i følgende: Når fruen kom
hjem, skulde hun lade spænde to stude for kirkedøren,
der allerede var færdiglavet. Studene skulde hun lade
gå, hvorhen de lystede, men på det sted, hvor de først
a) Dette sagn kendes også fra andre kirker her i landet,
f. eks. Kalundborg og Stigsbjærgby. Om den sidste hed
der det: Uden for byen ligger den temmelig høje, stejle
og bratte bakke »Kirkebjærget«, ligesom opskudt af den
flade slette. På denne bakke var det først bestemt, at
kirken skulde bygges; men alt, hvad man om dagen byg
gede, blev om natten revet ned og ført hen til den plads,
hvor kirken nu står; indtil man forstod meningen og
byggede kirken dér.
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lagde sig ned, skulde hun bygge kirken, der skulde
troldene nok lade den ligge i fred.
Fruen fulgte den kloge mands råd ; så snart hun
kom hjem, blev de to stude spændt for kirkedøren
og derpå slupne løs. De.søgte da ned i engdragene
ved fjorden, og efter her at have fyldt sig med det
saftige græs, gik de op på skrænten længst ude, og
her lagde de sig da endelig til hvile.
Dermed var altså kirkens beliggenhed givet.
Fruen lod straks tage fat på bygningsarbejdet, og
snart stod kirken fiks og færdig; ingen trold kunde
her forstyrre værket. Men til minde om, at det var
en kvinde, som havde været bygherre, lod hun tårnets
tag vende skråningerne øst og vest, altså modsat
kirkeskibets. Derfra denne temmelig sjældne om
stændighed.
Da fru Inger døde, blev hun — fortsætter sagnet
— jordet på en ø ude i Lammefjorden. Øen fik navn
derefter og blev kaldet »Ingerøen« (nu sædvanlig Inderøen). En sten med indskrift blev sat over graven.
Denne sten med sine sære ridser og streger (ind
skriften) findes endnu der på øen. Men efter kyndige
mænds udsagn skal denne såkaldte indskrift nok ikke
skrive sig fra menneskehånd, men blot være dannet
af naturen. I måneklare nætter, når tågen bølger
hen over grønsværet, kan det vel for et opskræmt
øje og et modtageligt sind se ud, som om rækker af
runestave dækkede den store rullestens vejrbidte
overflade; men ved dagens frembrud og ved roligt,
koldblodigt eftersyn viser der sig kun at være talrige,
vilkårligt krydsende linjer tilbage, frembragte af vind
og vejr på stenens forskelligartede bestanddele.
Fru Ingers gård, Risegård, sank senere i grus,
og nu er den sporløst forsvunden; men ved midten
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af forrige hundredår skal dens ruiner endnu have
været synlige.
Et andet sagn giver derimod en helt anden grund
til valget af denne plet som byggeplads : På den bakke,
hvor nu Dragsholm ligger, bode der — hedder det —
i den fjærne oldtid en stor lindorm eller drage, der
daglig drog ud i omegnen fpr at hente sin føde. Tit
og ofte kom den på disse ture også ud’ad Odsherred,
hvor beboerne da skælvede af rædsel.
Da ødelæggelserne til sidst blev altfor følelige,
fik man omsider det råd, som ved slige lejligheder
blev givet : Man skulde med fløde og hvedebrød eller
med nøddekærner, som nogle siger, opfede to tyre
kalve til at tage kampen op med uhyret;’ Rådet blev
fulgt ; og ved den kraftige føde blev tyrekalvene efter
hånden, da de vokste til, af én så uhyre størrelse og
styrke, at man omsider vovede at lade dem binde an
med den frygtelige modstader. Kampen var for
færdelig, men endte dog med ormens død. Tyrene
var imidlertid bievne så ild^’filredte og § å forbrændte
af dens gift, at de kort efter bæggëriâ^de sig til at
dø på et af de forbjærge, Her gik ud i Lammefjorden
eller — som andre siger — rasende af smærte styrt
ede sig fra skrænten i bølgerne øg omkom. I tak
nemmelig erindring om de to faldne kæmpers bedrift
opførte man da her på stedet Får^ejle kirke.
Sagnet om lindormen, der muligvis kan være
fremkaldt ved de mærkelige, fantastiske ormeslyng
ninger i gammel stil, hvormed kirkens dør er prydet,
går igen i flere skikkelser. Således hedder det i en
anden af disse, at lindormen på troldenes bøn havde
lagt sig uden for kirkens dør en søndag, mens menig
heden var forsamlet til gudstjæneste, så intet men
neske, som var derinde, atter kunde komme ud. Folk
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søgte på alle måder at få den bort, men den lod sig
hverken lokke eller drive fra sin plads. Man lod da
på kirkens nordside hugge en ny døråbning, hvor
igennem menigheden så slap ud. Dette blev da an
ledningen til en anden
sjældenhed ved denne
kirke, den nemlig, at
døren findes anbragt
på nordsiden. Men
lindormen voksede ef
terhånden så stærkt
— hedder det videre
—, at den til sidst
omslyngede
kirken
ganske og bed sig
selv i halen. Og da
var det, man endelig
fandt på at opføde de
stærke tyre, der om
sider gjorde det af
med den. Indgangen
på kirkens sydside
skøttede sognefolkene
imidlertid ikke om at
benytte efter den tid,
hvorfor den blev til
muret og kun den nordre side brugt. Men til minde om
denne tildragelse naglede man til kirkens dør—mellem
våbenhuset og skibet — afbildningerne af lindormen,
to fantastiske drageskikkelser. Disse ses derpå den
dag i dag og gør i forbindelse med den øvrige ejen
dommelige udsmykning af smedede ornamenter og
planteformer, der ligeledes er fastnaglede på ege
plankerne, denne dør til en af de mærkeligste og efter
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stilen i arbejdet at dømme tillige til en af de ældste
kirkedøre, landet kan fremvise. Den er rimeligvis
mindst sine 600 år gi.
— Så vidt sagnene; men fra disse vender vi os
nu til de historiske minder.
Skønt sagnet, som fortalt, sætter Fårevejle kirke
i forbindelse med Risegård, véd vi dog intet derom
med sikkerhed. Derimod kom kirken allerede tidlig
i forhold til Dragsholm som sognekirke for godset.
Gennem flere hundrede år har kirken således mellem
gamle minder desangående opbevaret den berømte
lensmand på Dragsholm, Ejler Hardenbergs kirkestol,
prydet med hans våben.
Kort efter Svenskerkrigen 1658—60 blev kirke
og kirketiende indkøbt af Dragsholms ny ejer, den
rige og foretagsomme Kristian Frederik Adeler, søn
af den bekendte søkriger. 1731 blev Dragsholms
gamle slotskirke på ny opført, efter at den i krigen
var bleven afbrændt. Bygherren Lente Adeler traf
da aftale med sognepræsten ved Fårevejle kirke om,
at han for fremtiden også her skulde holde gudstjæneste. Det var den gang 73 år siden, en sådan sidst
havde været afholdt i den gamle slotskirke. I aJ den
tid havde menigheden, som bestod af beboerne af
hovmarken og de såkaldte »Bjærge«, måttet drage
til Fårevejle; nu kunde den atter betræde de gamle
kirkestier. Men fra den tid har Dragsholms slots
kirke været anneks til Fårevejle.
Da der naturligvis hverken er kirkegård eller
begravelsesplads på Dragsholm, så er de afgangne
herrers og fruers støv selvfølgelig ført til Fårevejle;
den nordre fløj midt for kirkeskibet er således nu
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gravkapel for Dragsholms ejere, hvis kister dér fin
des indsatte.
Men denne omstændighed, at ligene fra Drags
holm førtes til Fårevejle, gav den nærmeste anled
ning til, at denne lille, ubetydelige og ukendte lands
bykirke fik et navn i vor historie, idet Dragsholms
navnkundigste statsfange, jarlen af Bothwell, her
fandt sit sidste hvilested, efter at han i Dragsholms
kælderfængsel havde afsluttet sit vilde og stormfulde
liv.
På en brink, der skråner ned mod den skum
mende og brusende Clyde-flod, få mil fra Glasgow,
ligger Skotlands prægtigste ruin fra middelalderen —
lævningerne af det vældige Bothwell castle (slot),
Hepbumemes berømte og besungne herresæde.
Vedbend og vilde roser slynger sig op ad de mæg
tige murrester, 4^ meter tykke og 20 meter høje og
af en uhyre udstrækning.
Om denne navnkundige borg skrev en gang en
historiker, at den var »fejret i skotske sange og ufor
glemmelige for skotske sind«.
Her havde den ældgamle højskotske slægt »Hepbum til Hales«, Sydskotlands mægtigste adelsslægt,
sit navnkundige hjem.
Slægten, der sad inde med arveret til embedet
»storadmiral af Skotland«, havde store, vidtstrakte
ejendomme.
År 1537 fødtes her i denne slægt James Hepburn.
Hans Moder Agnes — eller Anna, kaldet »ladyen af
Morham« — hørte til en anden navnkendt slægt
Sinclair, i Norden bedst mindet fra kampen ved
Kringen i Gudbrandsdalen, hvor Skotter-hærens fører,
oberst Sinclair, faldt sammen med alle hans lands
mænd.
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Den unge James Hepburn lignede sin slægt ; som
den var han stolt og ærgerrig. To af hans forfædre
havde bejlet til skotske enkedronninger; men James
standsede ikke herved; han løftede sine øjne til selve
den regerende dronning Maria Stuart.
Hans opdragelse skal have været mangelfuld, ja
slet; men det hindrede ham ikke i vildt og voldsomt
at kaste sig ind i det politiske livs kampe, straks da
han — tyve år gammel — arvede alle slægtens titler
og store ejendomme. Stormfulde blev hans ungdoms
år; mange og bitre fjender fik han; men fremad gik
det, bestandig højere og højere op.
Under de skotske borgerkrige 1567 tumlede han
sig som en fisk i vandet; men nu mødte den unge,
vilde jarl af Bothwell sin skæbne: I februar måned
dette år blev den skotske dronning Maria Stuarts
anden mand Henrik Darnley myrdet, og blandt mor
derne udpegede rygtet blandt flere også James Hep
burn, jarl af Bothwell.
I den påfølgende retssag lykkedes det ham vel
at blive frikendt; men den offentlige mening dømte
ham desuagtet skyldig.
Også til den unge, skønne men lidenskabelige
Maria Stuart begyndte mistanken nu at klæbe sig;
flere omstændigheder bidrog dertil : Kort efter Darn
leys død blev hun på en rejse den 28. april overfaldet
og efter de bedste middelalderlige forbilleder bortført.
Det var jarlen af Bothwell; han førte hende til Dun
bar slot, og her lod han sig øjeblikkelig skille fra sin
unge, begavede hustru Jane Gordon. Hvilket alt blev
besørget i løbet af et par uger4).
4) Jane Gordon blev endnu to gange gift og endte til sidst
selv sine dage som gammel enke på 84 år.
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Om alt dette foregik med eller imod Maria
Stuarts vilje, er aldrig til fulde bleven opklaret.
Imidlertid ophøjede hun kort efter Bothwell til
hertug over Ørkn- og Shetlandsøerne. Hertugkronen
satte hun selv med egen hånd på hans hoved.
Den påfølgende 15. maj stod deres bryllup i Holyroodpaladset. Ved brylluppet skal imidlertid have
rådet en underlig uhygge..
Underligt nok: Fra den dag gjaldt det i Skotland
for et ondt varsel, om ens bryllup foregik i maj. End
nu holder Skotlands almue ikke af at fejre bryllup i
denne måned.
Om folkestemningen havde ret, når den trods alt
udpegede Bothwell som deltager i mordet, får stå hen ;
meget taler derfor, kun lidt derimod ; men af den for
argelse, som derved opstod, benyttede hans og hendes
fjender sig til at gøre oprør og vinde sejr. Dron
ningen blev kastet i fængsel ; hvorimod Bothwell und
slap ved flugt. Rigsdagen erklærede ham da fredløs
og udsatte en høj pris på hans hoved, og for at fange
ham udsendte man krigsskibe i alle retninger.
Bothwell var imidlertid med et lille følge flygtet
om bord på to skibe, der førtes af en mand, som af
den offentlige mening var stærkt udpeget som en
grum sørøver. Udklædt som simpel matros lykkedes
det Bothwell trods langvarig storm og uvejr, at und
slippe de skotske krigsskibe og nå over i læ af den
norske kyst. Men netop da, som han trode faren
ovre, begyndte den først rigtig.
Under den norske kyst, ikke langt fra Bergen,
mødte de nemlig et norsk orlogsskib, og da høveds
manden herpå antog de fremmede for sørøvere, for
langte han at efterse skibspapirerne, og da disse var
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i den største uorden, blev de to skotske skibe bragt
ind til Bergen.
Ved ankomsten til denne by blev Bothwell gen
kendt af en norsk adelsdame, som han i sine velmagts
dage havde ægtet og derefter forstødt
Der blev da
nedsat en ret til ordentlig at undersøge hans forhold.
Det lykkedes for resten ikke at skaffe bevis for, at
han havde deltaget i sørøveri ; man kunde derfor hel
ler ikke modbevise hans udsagn, at han blot havde
lejet disse skibe for på den måde at komme til ud
landet og skaffe sig hjælp.
Skønt man saaledes ikke kunde overbevise ham
om nogen ulovlig handling, blev han dog for en sik
kerheds skyld sendt som fange ned til København,
og i slutningen af september måned overraskedes
kong Frederik II, som den gang opholdt sig i Ålborg,
ved den til visse mærkelige underretning, at som
fange sad i hans hovedstad den skotske dronnings
mand, den dronning, som Fr. II selv en gang forgæves
havde bejlet til. Nu havde han rivalens liv og skæbne
i sin hånd.
Mange forskellige hensyn, som det her bliver for
vidtløftigt at oprede, bragte omsider Frederik II til
den beslutning vel at behandle Bothwell godt, men
dog foreløbig sikre sig hans person. Skulde Maria
Stuart atter komme til magten, kunde kongen give
det udseende af blot at have skærmet hendes mand
mod forfølgerne; og blev det hendes modstandere,
der bar den endelige sejr hjem, kunde han gøre sig
disse meget forbundne ved at have holdt Bothwell
fangen.
Således blev den skotske hertug da foreløbig ind
sat i et tårnværelse på det stærke Malmøhus i Skåne.
’) Se Carl Ewalds roman »Skottefruen«.
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Og kort efter var han genstand for de mest levende
forhandlinger mellem det danske og det skotske hof ;
ti aldrig så snart var rygtet om hans skæbne nået
til Skotland, før Marie Stuarts og hans fjender, som
endnu var herrer i landet, fordrede ham udleveret til
dom og straf på grund af hans deltagelse i Darnleys
mord. Disse fordringer støttedes på det ivrigste af
den regerende dronning Elisabeth i England. Sende
færd på sendefærd ankom fra Skotland til Danmark
i den anledning. En gang bl. a. med den anmodnings
at Bothwell, som dødsdømt i Skotland, måtte blive
udleveret til Skotlands sendeherre, kaptejn Clark,,
som da skulde lade ham halshugge i København og
kun sende hans hoved til Skotland.
Frederik II vægrede sig dog standhaftig ved at
udlevere ham. Det synes, som om Bothwell har for
stået at smigre kongen med det håb, at dersom han
og Marie Stuarts parti atter kom til magten, da vilde
de til Danmark afstå de skotske øer, som dette land
fra tidligere tid gjorde fordring på. Kongen trode
sig da bedst tjænt med at vænte og lod således Both
well blive, hvor han var.
Under alt dette var den fornemme Skotte stadig
bleven behandlet godt: forsynet med penge og klædt
i fløjl, ligesom han også fik lov til skriftlig at ved
ligeholde en levende forbindelse med sine landsmænd
og sin fængslede hustru i Skotland.
Men da Bothwells og dronningens parti nu efter
hånden tabte deres fodfæste og betydning, slappedes,
også Fredrik IFs interesse for fangen, og hans hi
storie bliver mere og mere dunkel. 1573 afbrød ende
lig kongen alle underhandlinger og forbindelser med
Bothwell, og med det samme skifter også hans be
handling til det værre. Dette omslag betegnes især
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derved, at Bothwell flyttes fra Malmøhus til Drags
holm, den gang en af Sjællands stærkeste borge. Med
sin temmelig afsides og ensomme beliggenhed var
den særdeles vel skikket til bag sine mure at modtage
en sådan mand, hvem man helst vilde gemme bort
fra de levendes samfund. Det var den 16. juni, altså
midt i den dejlige skærsommertid, at den fremmede
jarl ankom til Dragsholm, det sted, hvis mørke fæng
selskælder — hans fremtidige hjem — nu for første
gang åbnede sig for ham, det aldrig mere i hans
livs dage skulde slippe. Hvilken Modsætning mellem
et liv derude under Guds fri himmel i den friske
skærsommer og det, der her væntede den urolige,
fredløse mand bag fængselsdøren.
På Dragsholm viser sagnet endnu hans fængsel
— kaldet Bothwells kælder — og i muren dernede
påvistes tidligere to jærnbøjler; ved disse skal hans
lænker være fastgjorte således, at han vel kunde be
væge sig omkring i kælderen, men dog kun så langt,
lænkerne kunde række. Hvorvidt sagnet taler sandt,
lader sig dog ikke afgøre. I udlandet fortalte man i
tilslutning hertil, at kongen af Danmark til sidst
havde ladet jarlen »kaste i et afskyligt fængsel, hvor
ingen havde adgang til ham uden de, som bragte ham
den usle mad og drikke, der var ham tilstået, og som
raktes til ham gennem et lille vindue«.
Bothwell var dog ikke den eneste mærkelige og
fornemme statsfange, som i de år sad på Dragsholm,
ja ikke en gang den eneste Skotte. Kaptejn Clark,
den samme, der tidligere som skotsk sendeherre
havde forlangt Bothwells henrettelse, måtte kort efter
dele hans skæbne: Efter en mængde rænker og for
brydelser blev også han som livsfange indsat på
Dragsholm. De to landsmænd, som på Skotlands høje
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havde stået med draget sværd ansigt til ansigt med
hinanden, skulde nu her tilbringe resten af deres liv
som fanger på den samme borg. Efter sin død
jordedes også Clark i Fårevejle kirke.
Om Bothwells sjælelige tilstand under hans lange
fængselstid har man kun én efterretning, og den lyder
på, at han i løbet af de første fængselsår på Drags
holm tabte fornuftens brug og blev vanvittig i sin
elendighed. Hvis dette er tilfældet, har man måske
her grunden til den temmelig usædvanlige omstænd
ighed at lænke ham til fængslet.
Den udenlandske kilde, der skildrer ham som
vanvittig, er sandsynligvis sand, ti med den forener
sig menneskeslægtens sørgeligste erfaringer om dem,
hvem sygdom og elendighed til sidst fortærede selve
sjælen. Kun altfor ofte ser man her, hvad angstens
vilde uro, uvishedens uafbrudte spænding eller den
bittert skuffede forvæntning har formået at virke.
»Hvad der er foregået i Bothwells fængsel i de
ensomme øjeblikke, hvor fortidens billeder atter gled
forbi sjælen, og den usynlige dommer talte, har ingen
pen vidst at opbevare, men ingen sådan behøves hel
ler for at udvikle, hvad han må have følt, da han til
sidst også så de mænd, der havde fulgt ham til Dan
mark, herfra tilbageskikkes i elendighed som ny ofre
for den gamle brøde, og da han daglig lagde sig med
tanken om, at den næste morgen også kunde udlevere
ham til en grusom død ; eller med hvilke følelser han
i de lange, mørke timer år ud og år ind har måttet
sammenligne disse angstfulde år med de stolte forvæntninger, der havde foregøglet ham en så forskel
lig bane. Få mænd har hensynsløsere end han higet
efter at nå op til den ydre æres og højheds tinde;
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og få mænd er hastigere end han bleven nedstyrtede
fra den igen.«
Således slutter historikeren F. Schiern sin ind
gående afhandling om Bothwell.
Efter 10 års fangenskab, 5 år på Malmøhus og
5 år på Dragsholm, døde jarl Bothwell på sidstnævnte
sted den 14. april 1578, kun 41 år gi. Han sparedes
således for at opleve sin dronninghustrus efterfølg
ende død på skafottet. Hans død må i politisk hen
seende sikkert have været en lindring for Frederik II,
der kun havde haft ærgrelser og fortrædeligheder af
hans ophold i Danmark.
Bothwells nærmeste slægtninge var den gang
døde; med hans moder skete dette i året 1571. Hun
bevarede til det sidste en levende deltagelse for sin
ulykkelige søn. Ingen begærede hans lig hjemsendt,
og det blev derfor jordfæstet i Fårevejle, Dragsholms
sognekirke. At jordfæstelsen fandt sted inde i selve
kirken, bekræftes så vel af samtidige optegnelser som
af datidens skik og brug ; det var den gang kun simple
folk, der jordedes på kirkegården, medens de for
nemme altid fik deres grav indenfor kirkemuren. Vel
var Bothwell kun en fange, men han var dog ikke
dømt efter danske love, og hans hustru, den skotske
dronning, var endnu den gang i live. Det var derfor
kun i sin orden, at hans lig blev jordfæstet på en
måde, der nogenlunde svarede til hans høje rang og
mærkelige skæbne.
Som man kunde vænte det, gik mindet om den
fornemme fange, der i fem lange år havde hensukket
sit liv i Dragsholms fængsel, ikke let ad glemme mel
lem egnens beboere. Virkelig udpegede også sagnet
Bothwells ligkiste i Fårevejle kirke; det var én af en
underlig gammeldags form, der henstod i kirkens
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nordre fløj. Sagnet kan forfølges et godt stykke til
bage i det attende hundredår.
Da senere hen opmærksomheden for Bothwells
skæbne begyndte at vågne så vel i Danmark som i
Skotland og England, fattede den engelske legations
præst Ellis 1858 den beslutning at lade åbne den kiste
i Fårevejle kirke, som sagnet udpegede som Both
wells.
Efter at have fået den nødvendige tilladelse og
sagkyndige bistand, skred han til værket for om mu
lig dér igennem at få et nyt bidrag til Bothwells hi
storie.
Efter indbydelse af kirkeejeren, baron ZytphenAdeler, skete undersøgelsen den 31. maj 1858 i over
værelse af den engelske præst Ellis, anatomen profes
sor Ibsen og Worsåe. Kisten var få år i forvejen
bleven sænket ned under gulvet i kirkens nordre fløj
mellem en del andre kister. Disse blev nu nærmere
undersøgte, og det viste sig da, at kun to af dem
kunde være så gamle som fra Bothwells tid; men da
den ene af disse indeholdt liget af en kvinde, kunde
der altså kun blive spørgsmål om den anden, men
netop denne var det, at sagnet udpegede som Both
wells.
Med undtagelse af det tredelte låg havde denne
kiste megen lighed med en almindelig linnedkiste. Af
udseende var den meget forskellig fra alle de øvrige
ligkister dér, men lignede dem, der af fornemme folk
brugtes på Bothwells tid. Den målte 3 alen 1^2
tomme i længden, 1 al. V/i tom. i bredden og 19 tom.
i højden uden låg, med dette 23^ tom. Den havde
således, i lighed med andre ligkister fra den tid, en
særdeles stor højde fra bund til låg. Men i modsæt
ning til datidens smuktprydede og stærke egetræs-
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kister var denne kun af fyrretræ og uden et eneste
smykke eller jærnbeslag, ja endog uden hanke.
Ved aftageisen af låget sås det snart, at kisten
indeholdt liget af en mand af stand. Det var indsvøbt

i ligklæder af fint linned, sjældent godt vedligeholdte
og pyntede med små rosetter, udklippede af sort pa
pir. Hovedtøjet, som udvendig var af hvidt lærred,
var indvendig af grønligt silketøj, ligesom også hånd
linningerne var af silketøj.
Trods al søgen fandtes desværre ikke et eneste
bogstav eller mærke på ligtøj eller kiste.
Liget selv, hvis hoved fandtes liggende under
den ene skulder, sikkert som følge af en tidligere åb
ning af kisten, var mumieagtigt, men mærkværdigt
godt bevaret med hud og hår. Da også andre gamle
lig i samme begravelse tilligemed deres ligklæder er
på lignende, måde forbavsende godt bevarede, er det
vel rimeligt, at denne mumieagtige indtørring er
fremkaldt ved den tørre sandbund, som danner under
laget for kirken.
Liget tyder hen på en temmelig undersætsig og
bredskuldret mand, 65 til 67 tommer høj, med små
hænder og fødder, meget krum næse, stærkt frem-
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stående kindben, lav og noget tilbagefaldende pande,
temmelig bredt baghoved og endelig med rødligt, gråt
isprængt hår. Professor Ibsen måtte i det hele an
tage, at den afdøde havde nået en alder af omtrent
50 år, ligesom han også ytrede, at hovedet havde et
umiskendeligt skotsk præg.
Worsåe, der i sin tid offentliggjorde udfaldet af
undersøgelsen, og efter hvem den her gengives, er
nærmest tilbøjelig til at anse liget for Bothwells; men
da ethvert spor af oplysende indskrifter eller andre
kendemærker, såsom smykker og deslige, mangler,
må det dog stå hen som uafgjort for den strænge
kritik, om sagnet har ret i at udgive denne kiste for
Bothwells. Imidlertid er det ved undersøgelsen hævet
over enhver tvivl, at den afdødes alder stemmer med
Bothwells, og at der, så længe i det mindste alle hi
storiske oplysninger om Bothwells udseende mang
ler, og så længe det kun hedder, at han var en mand
med et hæsligt udsende, intet er til hinder for, at
liget virkelig kan være Bothwells. Herfor turde også
den omstændighed tale, at der er anvendt en så iøjne
faldende simpelhed ved kistens udstyring og en så
stor sparsomhed med silketøj ved ligklæderne. Ti
netop dette kunde snarest tænkes at være sket ved
gravlægningen af en fornem fange, på hvis stands
mæssige jordefærd man dog ikke vilde anvende større
bekostning end højst nødvendig.
Imidlertid, interessen for denne sag levede sta
dig videre, og i juli 1915 foretages en ny undersøgelse,
denne gang af prof. F. C. C. Hansen, til hvem der var
rettet opfordring desangående fra Skotland. Hansen
fik nu for første gang til brug for hensigten frem
skaffet et »autentisk billede« af Bothwell, en foto-
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grafisk gengivelse af et maleri i slægten Hepburns
besiddelse.
Billedet udviser ifl. prof. Hansen en mand med
kraftige, svære — sikkert ved mad og vin noget for
svære træk, med hageskæg og krøllet noget sparsomt
hår, der over panden går spidst frem. Billedet er
godt og omhyggeligt malet.
Prof. Hansen foretog nu under den strengeste
videnskabelige fremgangsmåde en sammenligning
mellem dette maleri og mumien i Fårevejle kirke. Han
kommer der ud fra til den slutning, at der er en på
faldende overensstemmelse i alle »de vigtige propor
tionsmål; ja denne overensstemmelse er så nøje, somdet på nogen måde kunde væntes«. Prof. Hansen ind
rømmer vel, at heller ikke hans undersøgelse frem
skaffer det videnskabelig afgjorte bevis for, at mu
mien i Fårevejle kirke er de jordiske levninger af
Bothwell ; men, hævder han, det gør sandsynligheden
herfor betydelig større. Mumien viser os da den tid
ligere så kraftige mand, svækket og nedbrudt af syg
dom og nød.
Professoren gætter på en urinstof-forgiftning i
blodet med vattersot, ledsaget af delirier, som døds
årsag.
— Da senere den nordre fløj af Fårevejle kirke,
hvor kisten tidligere stod, blev indrettet til et grav
kapel for Zytphen-Adelers familj e, blev kisten henflyttet til en åben begravelse under kirkens gulv midt
for koret, hvor den siden har været tilgængelig for
besøgende. Men i de år, der er hengået siden under
søgelsen 1858, har mumien under de forandrede for
hold, hvorunder den nu opbevares med friere adgang
for luften, lidt grumme meget, bl. a. er alt håret nu
borte og ligklæderne næsten opløste. »Men« — for at
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anføre Worsåes ord — »enten nu denne kiste må er
kendes for Bothwells eller ikke, turde dog kirkens
romantiske beliggenhed nok siges at passe godt til
det mærkelige minde, som ligefuldt i hvert tilfælde
knytter sig til den: Mindet om, at det var her, den
ærgerrige, rænkefulde, af stærke lidenskaber omtum
lede Bothwell, »Skotlands stolteste greve«, Ørknøernes hertug, ombyttede fængslets lidelser med grav
ens ro«.
Så meget er vist: James Hepburn genså aldrig
mere de skotske højlande, den skrånende brink ved
den brusende Clyde, satte aldrig mere sin fod i Both
well castles haller eller plukkede vilde roser ved slot
tets mur; ved hans ensomme grav lyder ingen hjem
lands sange. Hans navn blev verdensberømt, som
hans liv blev et æventyr, der begyndte på Bothwell
castle og nåde sin middagshøjde på Holyrood slot;
men dybt var faldet fra dronning Maries sovekam
mer til fængselskælderen på Dragsholm og den uprydede ligkiste i den afsides sjællandske landsbykirke.
De vigtigste kilder:
Frederik Schiern: »James Hepburn, jarl af Both
well, hans anholdelse i Norge og fængselsliv i Danmark«.
(Denne lange, fortrinlige afhandling findes i »Nyere historiske
studier af Fr. Sch. Første del«, side 93 o. flg.)
J. J. A. Worsåe: »Bothwells grav i Fårevejle kirke«.
(Se »111. tidende nr. 123, 2. febr. 1862.)
T. Becker: »Aderlersborg, forhen Dragsholm«. (Se
folkekalender for Danmark 1854.)
H. V. Clausen: »Fra Holbæk amt, historiske årbøger
XII«.
J. P. Trap: »Kongeriget Danmark, II bind«.
C hr. Axel Jensen: »Dragsholm« (i værket »Danske
herregårde ved 1920«).
F. C. C. Hansen: »Identification og rekonstruktion af
historiske personers udseende på grund af skelettet«. (Uni
versitetets festskrift 1921.)
F. C. C. Hansen: »Ligger Bothwell begravet i Fåre
vejle?« (Et foredrag ved oldskriftselskäbets udflugt.) (Se
Berlingske tidende, torsdag aften, 29. juni 1916.)

LARS ANDERSEN
Ved mag. art. Hans Ellekilde,
Arkivar i Dansk Folkemindesamling.

Folkemindesamleren i Høve og hans Bøger.
I 1918 udkom der en lille Bog, Fol k e s a g n o g
Folketro i Odsherred, indsamlet og udgivet
af Lars Andersen, Vennely i Høve ved Asnæs. Det er
Synd at sige, at denne Bog har vakt Opsigt, eller at den
er blevet revet væk, Forfatteren har nok endnu Halv
parten af det ikke meget store Oplag i sin egen Vare
tægt. Men den fortjener at blive købt, først og frem
mest af Forfatterens egne nærmeste Landsmænd i
Odsherred, fordi den i Virkeligheden er en ganske
mærkelig lille Bog. Den viser nemlig med ganske
umiddelbar Klarhed og Tydelighed, hvor rig og værdi
fuld en Høst af Folkesagn og Folketro, det er muligt
for en flittig Høstmand at faa bjærget i Hus endnu
saa sent som i det andet Aarti af det 20. Aarhundrede
fra hvert enkelt sjællandsk Sogn, og den har derved
virket tilskyndende paa Indsamlingsarbejdet af Folke
sagn i andre Egne af Sjælland. Jeg tænker her sær
lig paa Højskolelærer Anders Uhrskov i Frederiks
borg, der i 1922 udgav en Samling Folkesagn fra
Nordsjælland, ligesom Lars Andersens Bog ordnet
efter Sogne og ikke som de store Forgængere J. M.
Thiele og Evald Tang Kristensens Bøger efter Ind
hold. Lars Andersen følger det af Axel Olrik grund
lagte Ordningsprincip for Dansk Folkemindesamlings
Samlinger af Folkeminder : Stoffet ordnet efter Sogne,
hvert enkelt dansk Sogn med sit eget Nummer paa
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Grundlag af Rækkefølgen i Trap; han opnaar der
ved, ligesom Axel Olrik, at man meget hurtigt og let
kan skønne over, hvad der kendes af Folkeminder fra
det Sogn, man ønsker at vide Besked om. Lars An
dersen følger ligeledes Axel Olrik i den afgørende
Vægt han lægger paa, hvem der er Hjemmelmanden
for hvert eneste meddelt Sagn eller Træk af Folke
tro, mens dette for Thiele er en ligegyldig Sag, og
Tang Kristensen ikke med Sikkerhed lader en skelne
mellem Optegner og Hjemmelsmand. Da Lars An
dersen saa for det tredie agter nøje paa at gengive
hver enkelt Meddelers Oplysninger saa ligefremt og
tilforladeligt som muligt, er det ikke at undres paa,
at hans lille Bog faar en høj Værdi som Kildeskrift
for den danske Folkemindeforskning — ikke mindst
vor største Folkemindeforsker Axel Olrik har flittigt
brugt Lars Andersens Manuskripter . i sine endnu
uudgivne Arbejder om Nordens Gudeverden. I Sam
menligning hermed betyder de Indvendinger, man
kan rette imod Bogen, kun lidt: der savnes i ret høj
Grad et Indholdsregister; Ordningen af Stoffet inden
for de enkelte Sogne lader en Del tilbage at ønske i
systematisk Henseende, navnlig staar det mindre vig
tige Stof i for høj Grad sideordnet med det Stof, som
er af afgørende Vigtighed for Forskningen. Udgive
ren mangler ligeledes Ævnen til en i kunstnerisk
Henseende virkningsfuld Gruppering af Stoffet. Men
Lars Andersen har ganske Ret, naar han (2710 1918)
skriver til mig: »Jeg mener dog, at jeg, uden at
jeg derfor behøver at fremhæve mig selv, kan sige,
at jævne Folk med Glæde kan kendes ved det, som
disse har gengivet mig. I den troværdige og jævne
Gengivelse af Stoffet mener jeg, at man kan sige,
at deri ligger ogsaa noget af en Kunst.«
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I endnu højere Grad slaar denne Selvdom til ved
Lars Andersens næste Bog : FolkeliviOdsherr e d, 1919. Ogsaa her er Stoffet ordnet efter Sogne,
og ligesom i den første Bog er Vallekilde og Hørve
Sogne ikke regnet med til Odsherred, men Sogne
princippet træder dog her i Skygge for Lars
Andersens Yndlingsprincip: Meddelerprincippet, d. v.
s. at lade hver enkelt af de gamle, som med Glæde
har fortalt for ham, faa Lov til at føre Ordet for
sig i ubrudt Sammenhæng. Han vil ikke som Chri
stine Reimer i Nordfynsk Bondeliv I—V gengive
deres Meddelelser paa anden Haand. »Formaalet med
mine Bøger vedrørende Folkeminder er nærmest
dette at meddele de gamles egne Fortællinger og ikke
gengive det paa anden Haand som Christine Reimer
i Nordfynsk Bondeliv og heller ikke give en Oversigt
og en Vurdering af det, som Gravlund bruger i sine
Bøger.« Men herved kommer Lars Andersens Bog
til at indtage en meget hæderfuld Plads i den lange
Række af sjællandske Folkelivsskildringer, der er
fremkommet i de senere Aar. Bogens Værdi forøges
ved fortrinlige Billeder og ved den Indholdsliste, som
følger Bogen.
I de følgende Aar udgav Lars Andersen et Par min
dre Bøger, »Folkesagn og Folketro i Skippinge, Tudse og MerløseHerreder, 1921,
og »Folkeliv i S k i p p i n g e og Tudse Her
rede r«, 1922, der slutter sig nær til de ovennævnte
Odsherredsbøger. Desuden har Lars Andersen ud
givet et lille Hæfte : »Gamle Fo 1 k e v i s e r i
Nordvests jæll and«, 1919, og en lidt større Bog
»Folkeeventyr, indsamlede i Odsherr e d«, 1923. Den sidste Bog har sin ganske særlige
Værdi, ikke blot ved sin nære Tilknytning til den
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folkelige Fortælling, men ogsaa og maaske særlig,
fordi vi i Forvejen kun ejer saa lidt af sjællandske
Folkeæventyr. Hovedmassen af danske Folkeæventyr
er indsamlet i Jylland, dels af Svend Grundtvigs Med
arbejdere til »Gamle danske Minder 1—III 1854—61«,
dels og navnlig af den største danske Folkemindesam
ler, Evald Tang Kristensen. De sjællandske Æventyr,
som findes i Gamle danske Minder og i Svend Grundt
vigs utrykte Samlinger, stammer særlig fra Syd- og
Østsjælland og kun i ringe Grad fra det nordlige
og nordvestlige Sjælland. Det vil derfor være klart,
at Lars Andersens lille Bog afhjælper et væsentligt
Savn for den danske Æventyrforskning. Folkelig set
giver hans Bog Bevis for, at Æventyrene endnu lever
i Folket og ikke ganske er uddøde; jeg maa frem
hæve, at det er meget nødvendigt at faa den sidste
Rest af Folkeæventyr optegnet, inden de gaar i
Glemme, og at Dansk Folkemindesamling paa det
kgl. Bibliotek vilde sætte megen Pris paa at faa opskrevet, hvad der endnu kendes af Folkeæventyr fra
de Egne af Holbæk Amt, hvor Lars Andersen endnu
ikke har samlet Folkeæventyr. Det samme gælder
ogsaa for Dyrefabler, Skæmtesagn og Æventyrremser, ikke at tale om de Omraader, hvor Lars Ander
sen endnu ikke har naaet at give Udvalg af sine Sam
linger, Lege og Rim, Ordsprog og Gaader fra Nord
vestsjælland.
Alt i alt er det et særdeles betydningsfuldt
Arbejde, som Lars Andersen i Høve har udret
tet, baade videnskabeligt og folkeligt set, ved sin
Indsamling af Odsherreds og dets Naboherreders
Folkeminder. Om det skal fortsættes, afhænger af,
i hvilken Grad denne ihærdige og personlig saa nøj
somme Mand skal kunne faa sine Landsmænds Støtte
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til sit Arbejde paa at indsamle Minderne om Nord
ves tsjællands Folkedigtning, Folketro og gammeldags
Folkeliv. »Maaske vil en og anden«, skriver han til
mig, »kritisere mig for, at jeg ikke har tænkt nok
paa det kunstneriske, men det maa da ikke glemmes,
at et jævnt, trofast Arbejde dog ogsaa er en Tak
værd.« Det er ikke blot en Tak værd, men det er og
saa mere virksom Hjælp og Bistand værd, og den vil
hans Landsmænd i Nordvestsjælland kunne yde ham
ved at købe hans Bøger, Kildeskrifter, som de er, til
Nord Vestsjællands egen Kulturhistorie.

Lars Andersens Bøger kan faas til flg. Priser, naar de
bestilles hos ham selv (Adr.: Lars Andersen, Høve pr. Asnæs):
Folkesagn og Folketro i Ods Herred, 1918 (2,75).
Folkeliv i Ods Herred, 1919 (4,00).
Gamle Folkeviser, 1919 (1,40).
Folkesagn og Folketro i Skippinge, Tudse og Merløse
Herreder, 1921 (2,75).
Folkeliv i Skippinge og Tudse Herreder, 1922 (2,75).
Folkeeventyr, indsamlede i Ods Herred, 1923 (2,50).

BØGER
Gamle Danse fra Nordvestsjælland. Samlede og udgivne af
Christian Olsen. Harmoniserede af Chri
stine R ii t z o u. II Samling.
Der udkom i Fjor ved denne Tid en nydelig Bog med 74
gamle Dansemelodier, indsamlede her i Amtet af Christian
Olsen, Torpelund (kendt som Forfatter til den smukke Bog
»Fra Nordvestsjælland«, som for et Par Aar siden fremkom
i vore Aarbøger).
Denne Samling Dansemusik vakte stor Interesse hos de
kloge og kyndige, men ogsaa rundt om i de tusind Hjem, hvor
man til Klaver og Violin lod de gamle Melodier tone frem
paa ny.
Den gode Modtagelse, som 1. Del fik, har givet Chri
stian Olsen Mod til at udsende 2. Del, der lige nu er udkom
met, smiikt trykt og nydeligt udstyret. Den indeholder lige
ledes 74 »Stykker« med Prøver paa gammel Spillemands
musik af alle Arter. Ogsaa nogle af Landsbymusikanternes
egne Kompositioner er medtaget, saaledes af Niels Winther
fra Igelsø og Albrechtsen i Slagelse.
Ligesom i 1. Del har Fru C. Riitzou harmoniseret Melo
dierne, saa det karakteristiske for hver enkelt kommer til
sin Ret. Undertiden klinger hele det gamle Bondeorkesters
Liv og Humør igennem. Det kan lyde meget morsomt.
At Chr. Olsens Arbejde har vakt en vis Opsigt blandt
de musikkyndige, derom vidner de mange Tilskud, der paa
disses Anbefaling er blevet Bogen til Del: Carlsen-Langes
Legat, Den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, Holbæk
Amts økonomiske Selskabs Sparekasse, Raben-Levetzauske
Fond og Undervisningsministeriet.
Denne Samling Dansemelodier fortjener den største
Udbredelse, især her i Amtet. Derfor: køb den og brug Me
lodierne! (Bogen faas foreløbig kun hos Udgiveren selv, Adr.
»Torpelund« pr. Eskebjerg, og koster 4 Kr.)
Der hører et vist Mod til nu i denne Tid, da de moderne
Danse gaar deres rystende og vrikkende Sejrsgang over det
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hele Land, at udsende to Samlinger af gamle Dansemelodier
til Sekstur, Mazurka, Vals, Polka .osv. Det Mod bør belønnes.
Thi den gamle Folkemusik fortjener at blive bevaret og kendt.
Som Thorkild Gravlund skrev i sit: Forord til 1. Del: »Den
gemmer et uudtømmeligt Fond af Livsglæde, af det primitive
Livsmod, som mere og mere savnes. Folkemusikken toner af
Vilje til at bære Dagens Byrder trods alt; den er Dansen paa
Loen efter tunge Arbejdsdage. Giv os noget af denne stærke
Glæde igen — giv atter vor Folkemusik ud til Folket, hvor
den hører hjemme og aldrig bør savnes!« —
A. T.
Læsøfolk i gamle Dage, Folkelivsskildring efter trykte og
utrykte Kilder, ved H. Grüner Nielsen. 39
Ill. Kbh. 1924.
Denne store, smukke Bog fremkommer som Nr. 29 af
»Danmarks Folkeminder«s Skrifter, udsendt til Medlemmerne
for Aaret 1924. Forfatteren har været ualmindelig heldig
med Bearbejdningen af det rige Stof, der foreligger om den
interessante Kattegatsø og dens Befolkning; det er en. Bog,
som vistnok maa betegnes som en .Mønsterbog i sin. Art, saa
velskrevet og velordnet er den. Den læses med Udbytte og
Fornøjelse af enhver historisk interesseret.
For indeværende Aar udsender D. F. til Medlemmerne
Aug. F. Schmidt: Danmarks H e 11 i g k i 1 d e r.

»Fortid og Nutid«; udg. af D. hist. Fællesforening v. Svend
A ak j ær. 5. Bd.s 3. til 8. Hæfte. Kbh. 1925..
Dette sidste Hæfte af vort lille Tidsskrift (134 S.)
indeholder bl. a. Hans Knudsen: De jyske Bispearkiver.
— Gudmund Schütte: Ingtypens Udvikling i geogra
fiske Navne og Slægtsnavne. — Aug. F. Schmidt: Om
Danmarks hellige Kilder. — Beretning om Dansk Folke
museums Virksomhed 192 2—2 4. — P. K. Thor
sen: Store Bededag. — C hr. Heilskov: Topografiske
Museer.
(»Fortid og Nutid« koster for vore Medlemmer 2,50
aarlig og bestilles hos Sekretæren, Kommunelærer Thomsen.)
A. T.
*
I Ho lberg-Samfundets Aarbog for 1924 har
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Dr. phil. Holger H j e 1 h o 11 (ved Landsarkivet) skrevet
en lille Afh.: Smaatræk om Holberg som Gods
ejer, først en Brevveksling mellem Holberg og Biskop
Hersleb om Holbergs Forpagtning af Havrebjerg Kongetiende
og derefter et Stykke om Holbergs Strid med Degnen i Havre
bjerg, Frederik Svane Africanus, om hvem vi her i Aarbogen
(»Fra Holbæk Amt« 1907) har en Afhandling af Anders J.
Eriksholm. Dr. Hjelholt giver mange interessante Oplysnin
ger om Sammenstødet mellem den stridbare Degn og Baronen
paa Tersløsegaard.
Dr. V. B r ø n d a 1 har til Brug ved nogle Foredrag, han
holdt i Folkeuniversitetsforeningen i Kalundborg, udarbejdet
en lille Oversigt: »Vore Stednavne, med særligt Hensyn
til Holbæk Amt«; Hæftet — 16 Sider — koster kun 20 Øre!
(Folkeuniversitetsudvalgets Grundrids Nr. 309. Pio.)
A. T.

»Andreas Ærebo e, den første danske Konsul hos
Barbareskerne, adskillige af hans Oplevelser blandt Mohrerne
i Marokko og Algier samt noget om hans Ophold i Holbæk,
efter trykte og utrykte Kilder sammenstillet i nogle Artikler
i »Holbæk Amtstidende«, fremsat af Albert Thomsen«.
Et Særtryk paa 32 Sider med en Plan og en Tegning af
Forf. — Afhandlingen giver et godt Billede af en interessant
Periode af vor Handelshistorie og tillige nye Bidrag til en af
de ældste Holbækgaardes Historie, den saakaldte »Kongsgaard«, som Etatsraad Æreboe ejede i Tiden ned mod 1800.
(Hæftet faas paa Amtstidendes Ekspedition.)
C.

HISTORISK SAMFUND I 1924
Vort Aar s mø de afholdtes Søndag den 10. Februar
i Holbæk. Efter Generalforsamlingen, som kort er omtalt
i sidste Aarbog, talte Kontorchef R. Berg ved det offentlige
Foredragsmøde om Købstad liv i gamle Dage. Der
var mødt ca. 100 Tilhørere.
Styrelsen holdt Møde i Holbæk den 19. Maj, bl. a. for
at forberede Sommerudflugten.

Sommermødet i Kalundborg
afholdtes Søndag den 22. Juni. Et udmærket Program blev
i alle Enkeltheder gennemført, omtrent paa Klokkeslet, under
Kredslæge Møllers energiske Ledelse, saa Dagen var — fra
regnet en enkelt Regnbyge — særdeles vellykket.
Da Kredslægen — under Formandens Sygdomsforfald
— aabnede Mødet mellem Lindevængets Ruiner, kunde han
byde en Forsamling paa ca. 250 Tilhørere velkommen, og efter
en Sang talte saa Museumsinsp., Mag. Hugo Matthiess e n om det gamle Kalundborg, hvorefter Forsamlingen van
drede op til den gamle By omkring Kirken. Ved Genfor
eningsstenen fortsatte Magisteren sit Foredrag, som siden
afsluttedes inde i Vor Frue Kirke med en udførlig Gen
nemgang af det ejendommelige Bygningsværks Historie. Der
efter gik Turen til Musee t, hvor Kredslægen inde i Gaar
den gav nogle orienterende Oplysninger, inden den stadig
voksende Deltagerskare slap ind i Lokalerne. Kl. 4 holdt en
lang Række Biler parat uden for Lindegaarden, og snart var
Toget paa Vej mod Lerchenborg. Lensgreven havde ved
elskværdig Imødekommenhed givet Deltagerne Adgang ikke
alene til Gaard og Have, men ogsaa til det Indre af Slottet,
hvor de prægtige Interiører vandt alles Beundring. Efter en
Spadseretur i Haven vendte man atter pr. Bil tilbage til Ka
lundborg, hvor Dagen sluttede med en Fællesspisning under
tvangfri Former i »Grand Hotel«. Her bragte Postmester
von E y b e n en Tak til Bestyrelsen for det vellykkede Ar
rangement af Udflugten.
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Ved Dansk historisk Fællesforenings
Aarsmøde i Kerteminde den 2., 3. og 4. Aug. var Historisk
Samfund repræsenteret ved Sekretæren. Mødet begyndte med
en Række Forhandlinger paa Raadhuset i Kerteminde den 2.
Aug., særlig vedrørende Provinsmuseernes Ledelse. Desuden
diskuterede man, hvad der kunde gøres for at redde nogle af
de gamle Præstegaarde ; mindst een i hvert Provsti burde
fredlyses, og der foretages nu en Undersøgelse af, hvilke der
fortrinsvis bør bevares. — Næste Dag foretoges en vellykket
Udflugt pr. Automobiler op gennem det skønne Hindsholm;
Direktør, Dr. Mackeprang talte i Mesinge og Stubberup
Kirker, ved en Jættestue i Martofte talte Museumsinspektør
Hans Kjær og ude paa Fyns Hoved Statsgeolog, Dr. Vic
tor Madsen. — Om Eftermiddagen var der off. Foredrag
paa Kerteminde Højskole af Prof. Knud F a b r i c i u s og
Folketingsmand Klaus Berntsen. — Mødets Tredie Dag
afholdtes i Odense. I Domkirken talte Biskop R u d og Mag.
Chr. A x. Jensen. — I Klostersalen var der saa Foredrag
af Landsarkivar Holger Hansen (Landsarkivernes An
vendelse og Nytte), Rektor Holbech (Odense som Adels
centrum i 18. Aarh.) og Direktør, Dr. Francis Beckett
(Den fynske Billedskærer Claus Berg). Om Aftenen var der
Folkevisefremstilling paa Odense Teater. —
*

Den store Afhandling om Holbæk Skibsbro og
Havn, som Underinspektør ved Hærens historiske Vaabensamling, Prrnl. Otto Smith har skrevet i vore Aarbøger, frem
kommer nu i nogle Særtryk (forøget ved et Tillæg og Re
gistre m. m.) og faas ved Henvendelse til Sekretæren. (Pris
3 Kr.)
*

Ved Afstemningen til Styrelsesvalget i 1924 valg
tes Grev Brockenhuus-Schack, Forstander Povl Hansen, Redak
tør Kofod Larsen og Kommunelærer Thomsen.
Paa Generalforsamlingen den 8. Februar i Aar
vedtoges det at indstille de afgaaende Medlemmer, Kredslæge
Møller og Forstander N y 1 e v, til Genvalg samt i Stedet
for Forf. Thorkild Gravlund, som ikke ønsker Genvalg, Kom
munelærer Meyer, Nykøbing. — Revisorerne genvalgtes.

175

Sommermødet i Aar vil rimeligvis blive afholdt
paa Tersløsegaard, men endelig Bestemmelse tages først i
Maj Maaned, og det vil da blive meddelt i Bladene.
Me diem s antallet er i Aar steget fra 1004 til
1027, idet der er indmeldt 68 og udmeldt eller slettet 45. Vi
beder Medlemmerne virke for yderligere Tilgang!
*

Styrelsen vedtog paa et Møde den s/2 at udsende —
som et særligt Skrift i Stedet for Aarbogen 1926 — til Med
lemmerne Kredslæge Møllers store Værk om nordvestsjæl
landske Folkedragter, i Fællesskab med Foreningen »Dan
marks Folkeminder«. Det bliver en pragtfuldt illustreret Bog,
som vi tror, vore Medlemmer vil blive glade for at eje; og
takket være Carlsberg-Fondets store Tilskud kan vi levere
den for 4 Kr., hvilket er ca. % af dens Bogladepris. Vi for
højer altsaa for Aaret 1926 — og kun for dette Aar — vort
Kontingent med 1 Kr. Se i øvrigt hoslagte Meddelelse om
Bogen.
Vore Medlemmer kan blive Subskribenter (til nedsat
Pris) paa de andre historiske Samfunds Aarbøger ved Hen
vendelse til undertegnede.

Albert Thomsen.

UDDRAG AF REGNSKABET
FOR 1924
Indtægt:
Kassebeholdning fra 1923 + Renter ...
Tilskud fra Staten .................................
do. fra Holbæk Amt ......................
do. fra Holbæk Amts Sparekasse ...
do. fra Sparek. f. Holbæk og Omegn
do. fra Holbæk Byraad ..................
Aarsbidr. fra Medlemmerne (incl. Porto)
Indtægter ved Salg af Skrifter o. 1........
Sommermødet ........................................

Kr.

»
»
»
»
»
»
»

326,49
400,00
200,00
200,00
100.00
50,00
3370,60
324,20
283,00

Kr. 5254,29

Udgifter:
Betalt i Trykkeriet i Holbæk
............ Kr.1370,00
Betalt i K. Jørgensens Tryk, iKolding
» 905,85
Clichéer .......................................................
» 163,40
Forfatterhonorar ........................................
» 562,00
Bogbinderen .................................................. »
261,00
Aarbogens Udsendelse m. m............
»
531,01
Styrelsesmøde ............................................
»
9,70
Aarsmødet i Holbæk ................................
» 96,03
Sommermødet i Kalundborg .....................
» 306,55
Sekretærens Honorar ................................
» 300,00
Sekretærens Tlf., Porto, Rejseudlæg ...
»
112,17
Ekspeditionen (Frk. WiggersHansen)
»
150,00
Diverse mindre Regninger .........................
» 85,05
Dansk hist. Fællesforening .....................
» 70,20
Holberg-Samf. for Særtryk af enPjece »
25,00
Gave til Folkemindesamleren Lars An
dersen, Høve ........................................
» 50,00
Kassebeholdning ........................................
» 256,33
Kr. 5254,29
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FRA HOLBÆK AMT
HISTORISKE AARBØOER XXV
UDGIVET AF

HISTORISK SAMFUND FOR HOLBÆK AMT

V BIND (XVII. XVIII, XIX AARG.

1923-1924-1925

HOLBÆK
HOLBÆK AMTSTIDENDES BOGTRYKKERI

INDHOLD
Side

1923 (XVII Aarg.) :
Christian Olsen: Fra mit Hjem og min Hjemegn,
Slægtsminder og Folkeminder II (fortsat fra
Bind IV) ............................................................ 133
Mag. art. Hans Jensen: Bidrag til Holbæk Amts
Historie ...............................................................
1
Kommunelærer Niels Stenfeldt: Nogle mærkelige
Præster i Egebjerg .........................................
18
Dr. phil. Brøndum-Nielsen : Runestenen i Gørlev.....
37
Pens. Førstelærer N. P. Gertsen: Mordbranden ved
Tomved Skov ....................................................
53
Dr. phil. Poul Nørlund: Kalkmalerierne i Sæby Kirke 63
Samme: Kalkmalerierne i Bregninge Kirke ..............
69
Friskolelærer Petersen-Bønding: Estherhøjstenen ... 75

1924 (XVIII Aarg.) :
Mag art. Hans Jensen: Bidrag til Holbæk Amts Hi
storie i det 19. Aarhundrede ......................
III. Landkommunalordningen af 1814 ......................
IV. Almuevennen og dens Agitation ......................
V. Husmandssagen ....................................................
VI. Adresserne fra Holbæk Amt i 1844 ..................
VII. Peder Hansens Agitation i Holbæk Amt ......
Ferd. P. Blidstrup: Præst og Menighed; et Tidsbil
lede fra Sønder Jemløse for 150 Aar siden...
Dr. phil. Vilh. Lorenzen: Hvor laa det ældste Kallundborg Slot? ................................................
Højskolelærer J. P. Jensen: Ruds Vedby Kredsens
Historie ...............................................................
I. Asmund Chr. Gleerup ........................................
II. Mikkel Rasmussen ................................................
III. Søren Jensen ........................................................
IV. Lars Dinesen ........................................................
V. Tauber ...................................................................
VI. Hans Jørgensen ....................................................
VII. Søren Svendsen ....................................................

5
5
11
25
32
35

46
53
66
70
78
85
101
113
120
128

6
Kredslæge J. S. Møller: Kalundborg Kirke ..............
Prmlt. Otto Smith: Holbæk Skibsbro .........................
A. T. : Borgmester N. E. Hansen .................................

128
136
186

1925 (XIX Aarg.) :
Højskolelærer Jens Peter Jensen, Høng: De første
store Folkefester i Holbæk Amt (Paa Vejr
høj og paa Ulkestrup Mark).............................
5
Museumsinspektør Otto Smith, København: Holbæk
Skibsbro II
Gæringstider ....................................................
24
Byens Købmænd i 1700’eme .........................
41
Løvenøm griber ind .........................................
47
Kampen for Isefjordens Uddybning indledes...
65
Den lukkede Havn ............................................
76
Den moderne Trafikhavn .................................
83
Noter og Henvisninger .....................................
88
Tillæg (Fr. 2.s Gavebrev. — Instrukser for
Havnefoged og Dragere) .........................
91
Dr. phil. Poul Nørlund, Nationalmuseet: Tudse Kirke
Kalkmalerier ....................................................
98
Asminderup Kirkes Kalkmalerier .................... 108
Pastor Paul Nedergaard, København: Af Gierslev
Sogns Historie. Præsten J. Fr. Phister og Ud
skiftningen i Gierslev 1783—94 ...................... 113
Højskoleforst. Povl Hansen, Vallekilde: Faarevejle
Kirke og Jarlen af Bothwell ......................... 145
Arkivar, Mag. art. Hans Ellekilde: Lars Andersen ... 165

REGISTER
OVER

STEDNAVNE OG PERSONNAVNE
UDARBEJDET AF INGEBORG SMITH
(* betegner Stedet, hvor Navnet omtales udførligt, £. Eks. en Biografi af
Personen, n ved et Tal betegner, at Navnet forekommer i en Fodnote, £.
efter Tallet betegner, at Navnet ogsaa findes paa den følgende Side, ff. at
det findes omtalt paa flere af de følgende Sider, og B ved Tallet betegner,
at der paa den paagældende Side findes et Billede af Personen eller Stedet.

I. Stednavne,
Aagaard XVII 7.
Aamoseaa XVII 135.
Aamoisen XVIII 68.
Aalborg XVIII 147. XIX 155 — La
tinskolen XIX 113.
Aarby Præstegaard XVII 189.
Aarhus XVIII 148, 155. — Dom
kirke XVIII 132. — Havn XVIII
155.
Adelersborg se Dragsholm.
Aggersvold XVII 4, 7, 234.
Alleshave XVII 138, 140, 160 f.
166, 174, 189 f., 218, 231.
Amsterdam XIX 71.
Apostelkirken i Konstantinopel
XVIII 143.

Arnakkebugten XVII 141.
Arts-Skippinge Herred XVII 166.
Asminderup XVIII 62. — Kirke
XIX 108.
Asnæs (Stationsby) XVII 78 f.,
XVIII 41, XIX 165.
Asnæs Sogn XVII 75 f., 87.
Audebo XIX 69.
Aunsøe XVII 140, XVIII 148.
Aunsøegaard (»Aunsøehuus«)
XVII 140.
Bakkendrup Sogn XVIII 67.
»Barnet« (v. Torpelund) XVII 143,
213.
Bennebo XVII 56, 58.
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Bentzonslund (Dønnerup) XVII 56.
Bergen XIX 154, 155.
Besser Seminarium XVIII 78.
Birkenæs Skovridergaard XVII 135.
Bisgaard XVII 7.
Bjergsted XVII 189 f., 214, 219.
— Bakker XVII 135.
Bjergby XIX 9.
Bjerregrav-Aalum XVII 188.
Bjerringbro XVIII 125.
Blaagaard XIX 141.
»Blaurbjerg« (v. Torpelund) XVII
143.
Blaurbjerggaard XVII 141.
Bloksbjerg XVII 219.
Bordeaux XIX 26.
Bothwell Castle XIX 152, 164.
Bramsnæs Havn XIX 48.
»Brandhøj« (v. Torpelund) XVII 143.
Bregninge XVII 186 ff, 225, 229.
— Aa XVII 140. — Kirke XVII
69, 185 f. — Sogn XVII 135, 223.
Bregningegaard XVII 172, 191.
Bromølle XVII 57.
Brogaard (paa Bornholm) XVII 38.
Brøndbyvester XIX 8.
Butrup Kirkegaard XVII 200.
Børnehuset paa Christianshavn
XVIII 71 f.
Bøstrup XVII 64.
Bøstrup Toelstang XIX 123.

Conradineslyst XVII 239.
Clyde-Floden XIX 152, 164.
Dalmose Kro XVIII 99.
Daurup Skov XVII 193, 195.
Dover XIX 26.
Dragsholm Slot XVII 4, 7, 240 ff.,
XIX 5, 20, 145, 149, 151 f., 157
ff., 164.
Drusebjerg (Kundby) XVII 62.
Drøsselbjerg Sogn XVIII 67.
Dunbar Slot XIX 153.

Dønnerup se Bentzonslund.
Egebjerg XVII 18 ff, 22, 24 ff.
Egebjerg Sogn XVIII 35. — Præstegaard XVII 31.
Egholm XIX 82.
Elverdammen XVIII 148.
Ertebiergs Marken XIX 140.
Eskebjerg XVII 137, 143, 160, 201.
Eskebjerg Bakke (»Bavnen«) XVII
143, 212 B.
Eskebjerggaarden XVII 224.
Esterhøj (Asnæs) XVII 76, 86.
Faarevejle XIX 8, 145, 147, 151,
152. — Kirke XVII 241 — XIX
145 ff.
»Faksebjerg« ved Viskinge XVII
215.
Faurbo XVII 195. — Kro XVII 191.
Finderup Mark XIX 134. — Sogn
XVIII 67, 80, 83, 89, 95.
Fjenneslev Kirke XVIII 141.
Fjænneslevstenen XVII 51.
Frederiksborg Amt XIX 126.
Frydendal se Torbenfeld.
Fuglede Sogn (Store og Lille)
XVIII 68, 80, 83, 89, 95.

»Galgebakken« (v. Torpelund)
XVII 142.
Gallehus XVII 39.
Geeslev (Gierslev, Gerslev) XVIII
67, 80, 83, 95 — XIX 118, 120,
123, 125 ff., 135, 138, 141, 144.
— Kommune XVIII 83. — Mark
XIX 134. — Sogn XIX 113 ff.
— Præstegaard XIX 116, 121 ff.
Gislinge XVII 7. — Sogn XIX 9.
Gjeddesdal ved Taastrup XVII 238.
Gjeldstrup XVII 25 f.
Glasgow XIX 152.
Glavendrupsstenen XVII 39 f., 50,
52.
Glostrup By XVII 35.

9
Grundtvigs Højskole XVIII 192,
103.
Grønhøjgaard XIX 142.
Gundestrup XIX 69.
Gørlev-Bakkendrup Sogn XVIII 67,
80 f., 83, 89, 95.
Gørlev Kirke XVII 37.
Gørlevstenen XVII 38 ff., 40 B.

Hallebyaa XVII 140, 51 — XVIII
68.
Hallenslev Sogn XVIII 67.
Hagendrup XVII 233.
Hagested XVII 200. — Sogn XIX 9.
Hasselbjerggaard i Rerslev XVII
8n.
Havndrup XVII 211.
Havrebjerg Sogn XVIII 67, 80, 83,
89, 95.
Hedeby XVIII 147.
Helsinge-Drøsselbjerg Sogn XVIII
80, 83, 89, 95.
Helsinge XVIII 81.
Helsingør XVIII 157 — XIX 32, 34.
Herlufmagle XVIII 78.
Herlufsholm Kirke XVII 27.
Hesselbjerggaard i Rerslev XVIII
83.
Hesteholmen v. Løvegaard XIX 124.
Hestekilds Mose XIX 132.
Hillerød XVIII 107, 108.
Himmelbjerget XIX 5, 9, 22.
Hindholm Højskole XVIII 121.
Hjembæk Sogn XIX 9.
Holbæk XVII 3, 13, 23, 54, 57, 88,
147 — XVIII 69, 77, 108, 146 ff.
— XIX 16, 25 ff., 52, 65, 68 ff.
— Ahlgade XVIII 149, 150, 151,
168, 185 — XIX 42, 43, 47, 88.
— Blegstrædes Haver XIX 37.
— Brogade XIX 87. — »Børsen«
(Café) XVIII 165 f. — Damp
mølle XIX 86. — Fjord XVIII
148. — Havn XVIII 155, 162 —

XIX 69, 70, 78, 80. — Havnegade
XVIII 168 — XIX 76. — Isefjord. Hotel. VII 88, 90. — Kir
kestræde XIX 88. — Labæk
XVIII 146 — XIX 41, 88. —
»Lodsens Vænge« XIX 76. —Magasingaarden VIII 179. — Ma
thias Ditzels Gaard XVIII 180.
— Nørregade XVIII 150 — XIX
88.— Pølsekrogen XVIII 150,
185. — Skibbrostræde XIX 40,
43, 44, 46, 67, 74. — Skibsbro
XVIII 146 ff. — XIX 24 ff., 91.
— Slot XIX 42. — Slottets Ladegaard XVII 4. — Smedelunds
gade XVIII 150 — XIX 42, 88.
— Smedelundsporten XIX 42, 44.
— Strandporten XIX 42, 46. —
Østerstræde
( Sladderstræde )
XVIII 146.
Holbæk Amt XVII 2 ff — XVIII
8, 12, 23, 27 f., 31 f., 34, 56 n,
66 ff — XIX 5, 7 f., 12 f., 21, 23,
145, 168.
Holsteinborg Have XVIII 101.
Holyroodpaladset XIX 154, 164.
Homsherred XVII 198 — XIX 51.
Hærvig ved Kallundborg VII 140.
Højgaard XVII 143.
Højvanggaard XIX 142.
Høng XVIII 108, 120. — Højskole
XVIII 103. — Kro XVIII 104,
107.
Hørbygaard XVII 4 — XIX 79.
Hørby Sogn XIX 9.
Hørve XIX 145, 167.
Høve XVII 81.
Høve Strand XVII 76, 78.
Høve Stræde XVII 77, 81 ff.

»Ingerøen« (Inderøen) XIX 148.
Issefjorden XVIII 150, 157, 176 —
XIX 32, 48, 52, 64, 65, 71 ff.
Jernløse (»Jerløse«) XVIII 50 n.
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Jemløse Sogn XVIII 49,^52.
Joachimshvile XIX 47.
»Jordbjerg« i Alleshave XVII 215,
216.
Jægersborg Kaserne XVIII 111.
Jyderup XVII 53, 55, 177 n, 234.

»Kallemigstandse« (»Bavnen«)
XVII 143, 211, 217.
Kaltred XVII 218.
Kaltredgaard XVII 141, 188, 191.
Kalundborg XVII 3, 140, 159, 196
ff., 209, 225 — XVIII 53, 55, 58
f., 64, 148, 155 — XIX 33 f. —
Cordilgade XVIII 53. — Fran
ciskanerklostret XVIII 58. —
Havn XIX 31. — Hestehaven
XVIII 62, 64. — Kirke XVIII
54 n, 60*, 64, 128 ff., 131* ff. —
XIX 147 n. — Kronens Have
(Taarnhave) XVIII 62. — Ladegaard XVIII 58. — Lindegaarden XVIII 55, 56, 60*, '61, 64. —
Lindevænge XVIII 55, 56, 60. —
Munkeeng XVIII 62. — Munkesø
XVIII 62. — Møllebakken XVIII
54. — Prœstegade XVIII 61. —
Slot XVIII 53, 54, 58, 61, 65. —
Søtaarnet XVIII 62. — Taamgaarden XVIII 61. — Taamhave
XVIII 62. — Vesterport XVIII
61. — Vor Frue Kirke XVIII
144 B.
Kalundborgvejen XIX 42.
Karrebæksminde XIX 32.
»Kirkebjærget« Stigsbjergby XIX
147 n.
Kirke Helsinge Sogn XVIII 67.
Klouby XVII 155.
»Klodsmand« (»Brandhøj«) XVII
143.
Knabstrup XVIII 148.
Knudstrup XIX 123.
Kongsdal XVII 4, 235.

Kongens Lyngby XIX 113 n.
Kongsøre Nebbe XVIII 149.
Komommegaard XIX 141.
Korshage XVIII 166.
Korsør XVIII 166 — XIX 31, 34.
Kragerup Gaard XIX 128, 130,
135 ff.
Kragerup Mark XIX 134.
Kronborg XVII 21, 22.
Kronborg Amt XIX 126.
Kulaas Skov ved Vejrhøj XIX 23.
Kulby XVIII 108.
Kulby Mark XVIII 96.
Kundby XVIII 41.
Kundby Sogn XVII 62 — XIX 8.
København XVII 2 — XIX 25, 31,
79,114, 155. — Helliggejst Kirke
XIX 118. — Nationalmuseet
XVII 37, 69, 89. — Skydebane,
den kgl. XVIII 73.
Køge XVIII 148, 155 — XIX 32,
34, 51, 52.

Lammefjorden XVII 25 — XIX 48,
69, 146, 148 f.
Langeland XVII 28.
Ledbergs Kirkegaard i Østergøtland XVII 42.
Lerchenborg XVII 4 — XVIII 19.
Lindholm Mose i Skaane XVII 42,
47, 52.
Lodbjerggaard XIX 143.
Lolland XIX 89.
»Lovhøj« (v. Torpelund) XVII 142.
Lund XVII 47, 52.
Lundaagaardstenen XVII 38.
Lundebjerget ved Kundby XIX 23.
Lyngbystenen i Jylland XVII 50.
Lynæs Sand XIX 80, 87.
Løve By XIX 123 ff.
Løvegaard i Rerslev XVII 8n —
XVIII 83 — XIX 124 f.
Løve Herred XVIII 69.
Løve Kro XVIII 104.
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Løve Toelstang XIX 123.
Løve Vangen XIX 129.
Løvenborg Slot XVII 235.
St. Markuskirke i Venedig XVIII
.143, 145.

Malmøhus i Skaane XIX 155, 157,
159.
Maltes Kro XIX 23.
Markedslev XVIII 149, 152.
Maribo Amt XVII 8 n.
Middelhavet XIX 26, 58.
Mønstedstenene XVII 41.
Myretygegaard i Alleshave XVII
227.

Nederlandene XVII 25.
Nexelø XVII 137.
Nidløse XVIII 67, 80, 83, 89, 95.
Nordafrika XVII 24.
Nordby paa Samsø XVIII 78.
Nordslesvig XIX 17.
Nordvestsjælland XIX 169.
Nykro XVIII 32.
Nykøbing XVII 3, 91 — XVIII 150
— XIX 68 f. — Phønix Hotel
XVII 91.
Nykøbing Bugten XIX 48.
Næsby paa Ourø XVIII 71.
Næstved XVIII 79 — XIX 32.
Nørager XVII 7, 236 ff.
Nørager Skov XVII 195.
Nøddelund (Jylland) XVIII 125.
Nørre Næraastenen XVII 41, 51.
Nørrekilde Vangen XIX 140.
Odense XIX 32.
Odsherred XVII 11, 16, 21, 81 —
XVIII 27, 149 — XIX 9, 69,
145 n, 149, 165, 167 f.
Ondløse XVII 186 — XIX 9, 20.
Ost og Vest Indien XIX 58.
Ougtvedgaarden XVIII 121.
Ourø XVIII 176 — XIX 51, 83.

»Peidervejen« XVII 229.
»Poppelranse« XVII 143.
»Poppelrine« (»Blaurbjerg«) XVII
143, 212.
Prejlerup XVIII 41.
Præstø XIX 32.

Raamose Vang XIX 133.
Ravensborg Len XIX 89.
Rerslev XVIII 83.
Rerslev Sogn XVIII 67, 83, 89, 85.
Reersø XVIII 114.
Ringelbergs Vangen XIX 140.
Ringsted Klosterkirke XVIII 132,
140, 142.
Risegaard XIX 147, 148, 151.
Robbehøv (Alleshaves højeste
* Punkt) XVII 141.
Roskilde XVII 6, 13 ff., 140, 198 ff.
— XVIII 148, 150 — XIX 32, 64,
100.
Roskilde—Kalundborg Landevej
XIX 98.
Ruds-Vedby XVII 239 — XVIII
66 ff., 105 ff.
Ruds Vedby Kro XVIII 95.
Rødding Højskole XIX 17.
Røleke Holms Mose XIX 132.
Rønnebæk ved Næstved XVII 27.
Rørvig XVIII 176 — XIX 52, 71,
73, 74.
Saltbæk Vig XVII 139 ff.
Samsø XVII 140.
Sandby XVII 143, 146, 209.
San Lorenzo i Milano XVIII 142.
San Satiro i Milano XVIII 142, 143.
St. Gallen i Svejts XVII 39.
Sejrø XVII 137, 231, 233 — XVIII
27.
Sejerøbugten XVII 137.
Sjælland XVII 188 — XIX 168.
Skaksholm XIX 136, 141, 142.
Skamlingsbanken XIX 9, 22.
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Skarritsholm XVII 88 ff.
Skarritsø XVII 89, 135.
Skellebjerg XVII 239 — XVIII 67.
Skelskør XVIII 107 — XIX 32.
Skippinge XVIII 41.
Skippinge Herred XVII 11.
Skotland XIX 152, 154, 156, 157,
160, 162.
»Skyttehuset« ved Teglværksgaarden XVII 233.
Slagelse XVIII 107, 108, 115, 119,
120 — XIX 31, 129, 143, 144.
Smakkerup XVII 140.
Snaragers Marken XIX 140.
Snaragers Mose XIX 132.
Snoldelevsteneri XVII 49.
Snuderup XVII 195.
Sorø Akademi XVIII 103.
Sorø Amt XVII 17 — XVIII 69.
Sorø Klosterkirke XVIII 140, 142.
Solbjerg Sogn XVIII 67.
Spandet XVIII 76.
Spodsbjerg XIX 71.
Stege XIX 53.
Stenlille XVIII 68, 80, 83, 89, 95.
Stensmosegaard XIX 142.
Stiftsbjergby XIX 8.
Stigsbjærgby Kirke XIX 147 n.
Storemose (ved Saltbæk Vig) XVII
141.
Strandgaarden v. Kalundborg
XVIII 62.
Svallerup XVIII 68, 80, 83, 89, 95.
Svansmose XIX 132.
Svansmose Marken XIX 140.
Svinninge Sogn XIX 9.
Svinninge Vejle XIX 145 n.
Sæbygaard XVII 65, 140 — XIX
120, 141.
Sæby Kirke XVII 63, 65.
Sæby Sogn XVIII 67.
Sæby-Hallenslev Sogn XVIII 80,
83, 89, 95.
Særslev XVII 166.

Søebygaard XIX 128, 129, 141.
Søebygaards Raamose XIX 134.
Søgaard XVIII 148.
Søgaard Hovedgaard XIX 108.
Sdr. Vissingstenen XVII 49.
»Søndergaden« XIX 88.
Søndre Jernløse XVIII 46, 52.
Søndervinge XVIII 125.
Sørupstenen paa Fyn XVII 49.
Søstrup Sogn XVIII 49, 50.
Taarnborgstenen XVII 51.
Tanum XVII 188 n.
Teglværksgaarden XVII 233.
Tersløse XVIII 67.
Tersløse-Skellebjerg XVIII 80, 83,
89, 95
Thodistrup XVII 35.
Tissø XVII 51 — XVIII 68.
Tjepperup XIX 47.
Tjømelunde Mark XIX 134.
Torbenfeld XVII 4 — XVIII 148.
Tornved By XVII 54, 58.
Tornvedgaard XVII 54.
Torpe By XVII 229 — XVIII 78.
Torpegaarden XVII 158.
Torpelund XVII 139, 141 ff., 144 B.
160 B, 231.
»Troldetræet« i Nørager Skov
XVII 195.
Troms XVII 219.
Tudse XVIII 152.
Tudse Aa XIX 98.
Tudse Herred XVII 11.
Tudse Kirke XIX 98 ff.
Tudse Næs XVIII 149, 183 — XIX
51, 83.
Tunis XVII 25.
Tølløse XVII 7.
Tømmerup XVII 196 f.

Ubberup Højskole XVII 196 n.
Udby paa Tudse Næs XVIII 71,
72, 149.
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Uglerup, Holbæk Amt XVIII 149.
Uglerup, Sæby Sogn XVIII 121.
Ulkestrup Banker XVIII 73.
Ulkestrup Mark XVIII 68 — XIX
8 ff.
Ulstrup ved Gørlev XVII 214.

Vallekilde XIX 167.
Vallekilde Højskole XVIII 103.
Vallekilde Sogn XVII 142 n.
Vedby XVIII 126.
Vedbygaard XVII 7, 91, 239 f.
Vedelspangstenen XVII 50.
Vejle XVII 140.
Vejle Amt XVII 8 n.
Vejleby, Holbæk Amt XVIII 41.
Vejrhøj XVIII 149 — XIX 5, 6,
23, 147.
Vesterborg paa Laaland XVIII 15.
Vesterlyngen v. Sejrøbugten XVII
137 f.
Viby Højskole XVIII 125.

Vig Præstegaard XVII 20.
Vigogaard XIX 142.
»Vikinga Vad« (Vikingavat) XVII
140.
Vindekilde XIX 145.
Viskinge XVII 140.
Viskinge Vad XVII 140.
Vitskøl Klosterkirke XVIII 132,
140.
Vitskøls Ruiner XVIII140 n.
Vognserup XVII 234.
Vordingborg XIX 34.
Værslev XVII 142 f.
Wallø Saltværk i Norge XIX 45.

Zeuthen (Tølløsegaard) Baroni
XVII 4.

Øresø Mølle XVII 135.
Ørslev XVIII 67.
Ørslev-Solbjerg Sogn XVIII 80, 83,
89, 95, 106, 107.

II. Personnavne.
Aarøe, Erik. Købmand XIX 44.
Adeler, Geheimeraadinde XVIII 20.
Adeler, Kristian Frederik. Ejer af
Dragsholm XIX 151.
Adeler, Lente. Bygherre XIX 151.
Adolph, A. J. Købmand XIX 46.
Alberti, C. XVIII 76, 104, 113.
Aldevelt, J. Købmand XIX 44.
Ambrosius. Italiensk Bygmester
XVIII 143.
Andersen paa Torpegaard XVII
158.
Andersen, Jens. Gaardejer i Gierslev XIX 142.
Andersen, Jørgen. Kundby XIX 8.
Andersen, Lars. Folkemindesamler.
XVII 187 — XIX 165 ff.
Andersen, Lars. Hørby XIX 9.
Andersen, Lars. Oldermand XVIII
41.
Andersen & Svare, Firma. Korsør
XIX 87.
Andresen, F. V. Kroejer i Løve
XVIII 74.
Ane Olsdatter. Jyderup XVII 53.
Anna Sophia, Johannesdotter.
XVII 22.
Antonsen, Christen. Sognefoged,
Gaardejer i Gierslev XIX 142.
Arctander, Jens. Præst i Egebjerg
XVII 36.
v. Arenstorff til Svanholm XVIII
176.
Amason, Jon. Islandsk Forfatter
XVII 47.

Astrup, Frands. Gaardejer i Giers
lev XIX 142.
Augusta. Prinsesse XVIII 163.

Bache, Petrea. Præstefrue i Jyde
rup XVII 177.
Bachevold. Godsforvalter paa Lø
venborg XVII 235 f.
Bagger, Waldemar. Præst i Asnæs
XVII 75 f.
Balle, Nie. Edinger. Biskop XVII
36 — XIX 123, 143.
Bang, Birkedommer XVIII 18, 39,
40, 45.
Bang, Gæstgiver i Slagelse XIX
144.
Bang, Frederik Ludvig XIX 46, 47.
Bang, Joachim Emilius. Købmand
i Holbæk XIX 38, 40, 46 f.
Bang, Niels Christian. Kammerraad
XIX 46.
Barbara Jensdotter XVII 28.
Barfod, Fr. Politiker XVIII 76 —
XIX 16, 20, 22.
Barnum Eriksøn til Skarritsholm
XVII 89.
Bartholin, Eskil. Præst i Højby
XVII 26.
Basse, Provst. Hjembæk. XVII 192.
Beck, J. P. H., Sognepræst for
Udby ved Kalundborg XVIII 8,
9, 10*.
Beck, Vilhelm. Præst XVII 227 —
XVIII 9 f.
Benegaard, Hans Jensen XIX 125.
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Berg, C. Vejle XVIII 101, 102,
103, 111.
Bernstorf, Greve. Katrup XVIII 84,
87.
Berntsen, Klaus. Politiker XVIII
107.
Bidistrup. Landinspektør XIX 141.
Bierfreund, F. L. Borgmester XIX
67 ff.
Bjelke, Jørgen. Statholder XVIII
60.
Bjerge, Poul. Askov XVII 15 n.
Blechingberg. Etatsraad XVIII 68.
Blicher, St. St. XIX 5.
Blicher. Civilingeniør. XIX 78, 81.
Blidstrup, Ferd. P. XVIII 46.
Bodil Larsdotter. Præstekone i
Egebjerg XVII 21.
Bojsen, Frede XVIII 121.
»Bole Marie« (»Per Jøns« Kone)
XVII 168 f.
Borch, Købmand. Holbæk XIX 39,
55.
Borch, Ole. Professor XVII 25.
Bornemann, Godsejer. Bjergbygaard XVII 62 — XVIII 8.
Bredsdorff. Højskoleforstander
XIX 23.
Brinck-Seidelin, H. Eriksholm XIX
47.
Brockenhuus, Ermegaard XIX 109.
Broockenhuus-Schack, Greve XVII 88.
Broe, C. F. Vagtmester XIX 63.
Brorsen, Christian Gottlieb Nicolaisen. Herredsfoged, Finderup
XIX 115.
Brun, M. K. Forfatter XIX 114.
Bruun, Kammerjunker XIX 17.
Bruun, Ole. Birkedommer XVIII
181.
Brøchner, Hans XVIII 81.
Brøgger, Erich Peder søn. Raadmand XIX 43.
Brøndsted, Proprietær XVIII 86.

Buchwald, Kaptajn. Annebjerggaard XVII 17.
Budtz, Madam. Jyderup XVII 243.
Burmeister & Wain. A/S. XVII 78.
Busck, Gunni. Præst i Stiftsbjergby
XIX 5 ff.
Busk, Jens XVIII 111.
Bülow, Frederik. General XIX 63.
Bøgh, Erik XVII 151.
Børresen, C. L. XVIII 12.

Carl Christian. Grøftegraver i
Gierslev XIX 134.
Carlsen, Niels. Drager XIX 95.
Caroline, Amalie. Prinsesse XVIII
71.
Hr. Christen. Provst i Faarevejle
XVII 24.
Christen, Peder. Gierslev XIX 128.
Christensen. Landbrugslærer fra
Tune Landbrugsskole XVIII 86.
Christensen, Anders. Gaardejer i
Gierslev XIX 141.
Christensen, Anders i Skippinge
XVIII 41.
Christensen, Balthazar. Politiker
XVIII 34, 66, 79, 104 — XIX 10,
16, 17, 20.
Christensen, Christen. Gaardejer i
Gierslev XIX 141.
Christensen, Christen. Faarevejle
XIX 8.
Christensen, Christen. Raadmand
XVIII 170, 171, 172.
Christensen, Christen. Sognefoged
i Nyby XVII 62.
Christensen, Christen i Ørslev
XVIII 86, 87, 98, 99.
Christensen, Chr. Gaardejer i
Gierslev XIX 142.
Christensen, Claus. Gaardejer i
Gierslev XIX 141.
Christensen, Frederik. Gaardejer i
Gierslev XIX 142.
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Christensen, Hendrik. Tømmer
mand i Helliggejststræde i
København XVIII 159.
Christensen, J. C. Politiker XVIII
101.
Christensen, J. Sognefoged. St.
Fuglede XVIII 8.
Christensen, J. V. Redaktør, Ring
sted XVII 88.
Christensen, Jens Peder. Gaardejer
i Gierslev XIX 143.
Christensen, Jørgen. Gaardejer i
Gierslev XIX 142.
Christensen, Lars. Borgmester
XVIII 169.
Christensen, Lars. Gaardejer i
Gierslev XIX 142.
Christensen, Laurits. Borgmester
XVIII 162, 170.
Christensen, Laur. Gaardejer i
Gierslev XIX 143.
Christensen, Niels. Grøftegraver i
Gierslev XIX 134.
Christensen, Ove. Købmand XVIII
179.
Christensen, Peder. Gaardejer i
Gierslev XIX 141.
Christensen, Søren. Gaardejer i
Gierslev XIX 142.
Christensen, Søren. Hmd. af Ul
strup XVIII 87.
Christensen, Søren Anton. Gaard
ejer i Gierslev XIX 143.
Christian III. XVII 140.
Christian IV. XVII 19,140 — XVIII
163.
Christian IX. XVII 154.
Christiansen, Murer i Gørlev XVII
37.
Clark. Kaptejn XIX 156, 157, 158.
Claus Badsikær XVIII 163.
Clausen, Christoffer. Sognepræst
XVII 69.

Clemmensen, A. Arkitekt XVIII
129.
Clemmensen, Mogens. Arkitekt
XVIII 128, 129.
Colding. Kaptajn. Købmand. Hol
bæk XIX 50, 58.
Cronberg, Forvalter paa Løvegaard
XIX 134.

Dagmar. Dronning XVII 89.
Dahl, Rektor XVIII 112.
Dahl, Tømrermester XIX 63.
Dam, Kandidat. København XVIII
113.
Damsgaard, Peter. Strandrider.
Nørremosehuset XVII 54.
Dan, Lars Christian. Præst XIX
121.
Danneskjold-Samsø, Greve XVIII 8.
Darnley, Henrik XIX 153.
Dedenroth, C. L. Landinspektør
XVIII 112.
Degn, Knnd. Ingeniør XIX 87.
Dineren, Joh. Chr. XVII 17.
Dinesen, Lars. Politiker XVIII 12,
69, 96 ff. 101* ff.
Discher. Provst i Følleslev XVII
187, 190.
Ditzel, Hans. Raadmand XVIII
178, 180.
Ditzel, H. P. XIX 47.
Ditzel, Mathias. Købmand XVIII
182 — XIX 44.
Dons, Kaptajn, fra Daurup XVIII
112, 113, 114, 117.
Drewsen, J. C. Politiker XVIII 26,
34, 35, 38 — XIX 10.
Dyekjær. Præst XVIII 123.
Dyrlund. Dr. phil. XVII 188, 191,
198, 200 n.

Edsberg. Stadsingeniør XIX 83.
Eilertzen, Carl. Faarevejle XIX 8.
Eilertzen, Ludvig XIX 8.
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Eirikson, M. Kandidat XVIII 86 n.
Ejlertsen. Skolelærer og Snedker
XVIII 42, 44.
Elisabeth, Dronning af England
XIX 156.
Ellis, engelsk Legationspræsit XIX
160.
Eller. Præst i Bregninge XVII 186.
Else Nielsdatter. Præstekone XIX
109.
Elzelingen & Brinch. Fima i Kø
benhavn XIX 87.
Erik. Drost og Hertug af Halland
XVII 89.
Erik dipping XVIII 58.
Erik Menved XVIII 58.
Esbern Snare XVII 140 — XVIII
53 f., 57, 59, 64, 128 f., 141, 145.
Eskildsen, Hanne. Smedekone i
Torpe XVII 214.
Estrup, H. F. J., Dr. phil, Etatsraad. Kongsdal XVIII 8 — XIX
16.
Evensen. Præst i Bregninge XVII
186.
Faaborg, Christoffer. Borgmester
XVIII 62.
Fabricius, Etatsraad XIX 25.
Falbe-Hansen XVIII 25 n, 31 n.
Falck. Direktør i Redningskorpset
XVII 77.
Falkenskiold, Amoldus. Oberst
XIX 128 n, 131.
Fischer, Christian. Egebjerg XVII
25 f.
Fischer, J. H. Præst i Bregninge
XVII 186.
Fog, Skolelærer i Kundby XIX 19,
22.
Fogh, Ritmester XIX 128 n, 133,
135.
Fonnesbech. Godsejer XVIII 116.
Fraas. Fæster. Filipsdal XIX 17.

Frederik II XVII140 — XVIII 152,
155, 157 — XIX 155 f., 159.
Frederik II XVII 69, 140.
Frederik VI XVII 1, 11, 14 —
XVIII 6 — XIX 6 n, 8.
Frederik VII XVIII 96 — XIX 21.
Frederiksen, Jens. Kundby XIX 8.
Freund, P. A. Havneingeniør XIX
80.
Friis, K. A. Købmand XIX 44.
Friis, Søren. Købmand. Holbæk
XVIII 180 — XIX 37, 39, 50.
Frølich, Lorenz. XVII 63.
Frølund, Skolebestyrer XIX 20, 22.
Funder, Præst i Bregninge XVII
186, 192.
Fæster, Hans. Raadmand. Holbæk
XVIII 178.
»Gamle Hendrik« i Nørager Skov
XVII 195.
»Gamle Nielsen« XVIII 19, 25, 25 n.
Gerner, Henrik, Præst XVII 21 f.
Gjødvad, Redaktør XVIII 14
Gleerup, Asmund Christian, Skole
lærer XVIII 21 n, 33, 67 ff, 71* ff,
101, 114, 120. XIX 8, 10 f, 20 ff.
Gleerup, Christian, Boghandler i
Lund XVIII 71.
Gleerup, Niels Georg, Prokurator
XVIII 71.
Gomard, Bogbinder i Nyborg
XVIII 90 n.
Gordon, Jane XIX 153.
Gram, Lauritz Nielsen, Præst
XVIII 140.
Graves, Karoline, Forfatterinde
XVII 7.
Gravlund, Th., Forfatter XVII 88,
90.
Gregersen, Præst i Bregninge
XVII 186.
Gregersen, Jens, Politiker, Kundby
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Hansen, Jacob. Administrator
XVIII 162.
Hansen, Jens. Grøftegraver i Gier
slev XIX 134.
Hansen, Jens Peder. Gaardejer i
Gierslev XIX, 142.
Hansen, Lars i Alleshave XVII 146,
231.
Hansen, Lars. Gaardejer i Gierslev
XIX 142.
Hansen, Mads. Kundby XIX 8.
Hansen, Mads. Skipper XIX 25.
Hansen, N. E. Borgmester i Hol
bæk XVIII 186*.
Hansen, Niels. Gaardejer i Gierslev
XIX 141.
Hansen, Niels. Havnefoged XIX 91.
Hansen, Niels. Lods XIX 59, 62, 63.
Hansen, Ole. Politiker, Bringstrup
XVII 15 n.
Hagensen, Smed i Gørlev XVIII 80.
Hansen, Peder fra Alleshave
Halkier. Pælebukkermester XIX
XVII 166.
59, 60.
Hansen, Peder fra Snoldeløv
Hannibal, Søren. Gaardejer i Gier
XVIII 81.
slev XIX 141.
Hansen, Peder. Husmand, Lundby
Hans, Konge XVIII 154, 155.
XVIII 35, 37* ff. — XIX 8, 10.
Hansen. Skolelærer XIX 17.
Hansen, Steffen i Torpe XVII
Hansen, Anton. Gaardejer i Gier
220 f, 230.
slev XIX 142.
Hansen, H. Torp. Præst i BregninHansen, Chr. Indremissionær,
ge XVIII 186.
Tjørn tved XVIII 117.
Hansen, F. C. C. Professor XIX
Harboe, Ludvig. Biskop XIX 115.
162, 163.
Hardenberg, Ejler. Lensmand paa
Hansen, Hans, Gislinge XIX 9.
Dragsholm XIX 151.
Hansen, P. Gaardejer XVII 88.
Harpøth. Læge i Snertinge
Hansen, Hans, Gaardmand i Gre
XVII 205.
vinge XVIII 41.
Hasle, Th. Proprietær til Løvegaard
Hansen, Hans. Kundby XIX 8.
XVII 8 f, 9, 11 — XVIII 83, 87.
Hansen, Henrik fra Kulby
Heegaard, Anker XIX 81.
XVIII 97.
Heiberg, P. A. XIX 114.
Hansen, Herman. Købmand XIX
Heine. Præst XVII 190.
39,- 44, 67.
Helle, Niels Lauritsen Vaspyds
Hansen, J. A. Skomager, Redaktør
XVIII 61.
XVIII 13 ff., 76 ff. — XIX 16, 22. Hellig Olaf XIX 100.
XVIII 35, 35 n, 40 — XIX 8, 11,
14, 15.
Gregersen, Niels, Hørby XIX 9.
Grotum, Henrik, Borgmester, Hol
bæk XVIII 170.
Grubbe, Borgmester, Holbæk
XVIII 170.
Grubbe, Regitze XIX 98.
Grundtvig, N. F. S. XVIII 1 —
XVIII 14, 84 ff, 106 — XIX 6 f.
Grundtvig, Svend XIX 168.
Grøn, Anders. Kragerup XIX 136.
Gude, Herredsfoged XVII 197.
Gudmandstorp, Henrik Rasmussen
XVII 166.
Gyth, Herredsfuldmægtig XVII 197.
Gøtzsche, Præst i Finderup XVIII
80.
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Helms, Johannes. Forfatter XVIII
90 n.
de Hemmer. Rektor i Aalborg
XIX 114.
Hendriksen, Peder. Kragerup
XIX 136.
Henne. Kaptajnløjtnant XIX 65.
Hepbum, Agnes. Lady af Morham
XIX 153.
Hepbum, James. Jarl af Bothwell
XVII 240, 243 — XIX 145 ff.
Herfordt, J. Købmand XIX 44.
Herman af Lübeck. Skipper
XVIII 160.
Hersleb, Peder. Biskop XVII 36.
Hesselbjerg. Restauratør XVIII 82.
Hjorth. Fuldmægtig og Designatør
XIX 66.
Hjorth. Herredsfoged i Høng
XVIII 82.
Hjorth, C. Slagter i Gierslev
XIX 142.
Hogendorph, Antonius. Kapellan i
Egebjerg XVII 24 ff.
Holm, J. E. Købmand XIX 44.
Holm, P. Forpagter, Kalundborg
XVII 91.
Holstein, F. A. Greve XVIII 15,
99, 101.
Horrebow, Otto. Forfatter XIX 114.
Huitfeldt, Arild XVII 5.
Hvid, Jacob. Stiftsprovst XIX 115.
Hvidt. Godsejer, Frihedslund
XVIII 93.
Iviid, Jens. Præst i Egebjerg
XVII 19.
Hækkerup, L. A. Vetterslev
XVIII 75.
Høgsbro, Sofus. Politiker
XVIII 102, 106.
Højland, Georg. Gaardejer i Gier
slev XIX 142.
Højland, Svend. Gaardejer i Gier
slev XIX 141.

Hørup. Politiker XVII 16.
Høyrup. Sognepræst i Gørlev
XVII 37.
Ibsen, Anatom. Professor XIX 160,
162.
Ifversen. Præst i Bregninge
XVII 186.
Ingeborg, gift med Esbem Snare
XVIII 57, 58.
Inger, Frue paa Risegaard XIX
147, 148.
Iversen, Jens. Gislinge XIX 9.

Jacobsen, Jørgen XVIII 61.
Jacobsen, Lis. Dr. phil. XIX 112.
Jacobsen, Søren. Daglejer XIX 77.
Jakobsen. Præst i Bregninge
XVII 186.
Jakobsen, Anders. Kundby XIX 8.
Jakobsen, Peder. Hjembæk XIX 9.
Jens Kræmmer. Borgmester XVIII
162 n, 163.
Jensen. Kammerraad, Viskinge
XVII 197.
Jensen, A. Gaardmand i Taagerup
XVIII 74, 77, 80, 82, 95.
Jensen, J. P. Højskolelærer, Høng
XVII 91.
Jensen, Christen. Gaardejer i Gier
slev XIX 141.
Jensen, Christen. Hagested XIX 9.
Jensen, Frederik. Gaardejer i Giers
lev XIX 142.
Jensen, Hanne. Løjtved (Reerslev)
XVII 195, 196 n, 213, 219.
Jensen, Hans. Gaardmand i Faarevejle XVIII 17, 18, 40, 42 —
XIX 8.
Jensen, Hans, Kundby XVIII 8.
Jensen, Henrik. Gaardejer i Jyde
rup XVII 177 n.
Jensen, J. P. Højskolelærer XVII
13, 15 — XVIII 8, 21, 126.
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Jensen, Jakob fra Skullerup XVII
17.
Jensen, Jens. Faarevejle XIX 8.
Jensen, Jens Peder. Gaardejer i
Gierslev XIX 142.
Jensen, Jens. Gmd. i Bennebo
XVII 54.
Jensen, Jeppe. Gislinge XIX 9.
Jensen, Jørgen. Gaardejer i Giers
lev XIX 142.
Jensen, Lars. Gislinge XIX 9.
Jensen, Marie Lars (Torpelund)
XVII 143.
Jensen, N. A. Præst i Møgeltønder
XVII 85.
Jensen, Niels. Tjenestekarl hos
Phister XIX 188 n.
Jensen, Niels. Gaardejer i Gierslev
XIX 142.
Jensen, Niels Peder. Gaardejer i
Gierslev XIX 143.
Jensen, Ole. Bjergby XIX 9, 16.
Jensen, O. Lærer i Sæby XVIII 68.
Jensen, P. C. Købmand XIX 75.
Jensen, Peder. Forpagter XIX 109.
Jensen, Peder. Skomager i Torn
ved XVII 55 f.
Jensen, Søren. Smed. Rude XVIII
69, 82, 85* ff.
Jespersen. Kaptajn. Grønnebjerggaard XVIII 8, 10, 38 — XIX 10,
11.
Jib, Rasmus. Grøftegraver i Giers
lev XIX 134.
Johansen, Lars. Gmd. i Karlsholte
XVIII 117, 120, 121.
Juul. Landmaaler. Capitaine XIX
128.
Juel, Kristine. XIX 109.
Jørgensen. Møller fra Ondløse
XIX 17.
Jørgensen, Skolelærer XIX 22.
Jørgensen, Casper. Gaardfester.

Ulkestrup XVIII 10 — XIX 11,
14, 15, 16, 18, 19.
Jørgensen, Caspar. Ondløse XIX 9.
Jørgensen, Fr. Proprietær XVIII
98, 99.
Jørgensen, H. Gmd. Ougtved XVIII
69, 117, 120* ff.
Jørgensen, Jens fra Bjerregaard
XVIII 106.
Jørgensen, J. P. Redaktør XVIII
125.
Jørgensen, Laurits. Sæbygaard
XVII 64.
Jørgensen, Lorents. Billedsnider
XVII 69 — XVIII 138.
Jørgensen, Peder. Ulstrupgaard
XVII 17 — XVIII 68 — XIX 16.
Jørgensen, Villum. Smed i Tom
ved XVII 53 ff.
Jungersen. Præst i Bregninge
XVII 186.

Kardorff. Generalmajor XIX 63.
Karen Jensdatter XIX 109.
Keiding. Præst i Bregninge XVII
186.
Kiellerup, Landmaalerassistent
XIX 128.
Kjeldsen, Peter i Underød XIX 69.
Knie. Skibskaptajn XIX 44, 45, 46.
Knud. Hertug af Estland, Lolland
og Blekinge XVII 89.
Knudsen, Godsforvalter. Aagaard
XVIII 82.
Knudsen, Præst i Bregninge XVII
229.
Knudsen, Hans. Præst i Bregninge
XVII 186, 191.
Knudsen, Niels. Herredsfoged
XVII 64.
Knudsen, Niels. Svinninge XIX 9.
Knudsen, Rasmus. Hjembæk XIX 9
Knudsen og Søn. Stenhuggere.
Holbæk XVII 86.

21
Kock, Ole. Præst XIX 109.
Kofod Larsen. Redaktør XVII 91.
Komerup, Jacob. Professor XVII
64 — XIX 100.
Korsgaard. Tømrer i Bregninge
XVII 223.
Kragh, Ole Christensen. Gaardejer
i Gierslev XIX 142.
Kraft, Karl. Præst XIX 109.
Krefting, Anna Henriksdatter
XIX 113.
Krenchel. Søløjtnant XIX 73.
Krieger, A. F. Jurist. Politiker
XVIII 81.
Kristensen, Jens. Husmand. Jyde
rup XVII 53.
Kristensien, Jens. Tornved XVII
54, 56 ff.
Kristensen, Lærer i K. Helsinge
XVIII 113.
Kristensen, Niels fra Kulby
XVIII 97, 98.
Kristensen, P. Handelsmand. Nør
ager Skov XVIII 123.
Kristensen, Peder i Ørslev XVIII
98.
Kristensen, Evald Tang XIX 165,
166, 168.
Kristian III XVII 66.
Kristian VIII XVIII 5 — XIX 6,
Kristiansen, Hans fra Vinde Hel
singe XVIII 97, 98.
Kryger, Landinspektør XIX 47.
Kuhlau. Komponist XVII 236.
Køedt, Grosserer XVIII 116.

Lachmann, se Laxmand.
Larsen, Anders. Købmand. Holbæk
XIX 81.
Larsen, Anders. Smed i Kundby
XIX 8.
Larsen, Christen. Ondløse XIX 9.
Larsen, Christen. Tømmermand
XIX 62.

Larsen, Chr. cand, theol. XVII 70.
Larsen, Hendrik. Sognefoged. Veddinge XVII 14 ff.
Larsen, Jørgen. Amtsraadsmedlem.
Gmd. i K. Helsinge XVIII 113.
Larsen, J. H. Professor. Præst i
Holbæk XVII 11 — XIX 76.
Larsen, Jens. Sognefoged i Grand
løse XVII 62.
Larsen, Lars. Gierslev XIX 128.
Larsen, N. P. Bmd. fra Solbjerg’
XVIII 108.
Larsen, Niels. Bødker XVIII 44.
Larsen, Niels. Gaardejer i Ørslev
XVIII 69, 106, 107, 108, 110* ff.
Larsen, Niels. Kundby XIX 8.
Larsen, Ole. Kundby XIX 8.
Larsen, P. Gmd. Marke XVIII 122.
Lange, Fru. Løjtvedgaard XVII
149.
Lange. Skarpretter fra Næstved
XVII 62.
Lassen, Peder. Husmand i Dragerup XIX 66.
Lauritsen, Niels (Vaspyd) XVIII
61.
Lauritzen, Jørgen. Foged paa Sæ
bygaard XVII 64.
Laxmand (Lachmann), Lyder. Tol
der XVIII 169 — XIX 43.
Lehmann, Orla. Redaktør XVIII 14
— XIX 20.
Leth. Kaptajnløjtnant XIX 66, 70y
72, 73, 74.
Lind, Christen, Nicolai. Købmand
XIX 46.
Lind, Niels. Prokurator. Kalund
borg XVIII 181, 182.
v. d. Linde, Engelbrecht. Toldkon
trollør XIX 52.
Lindenov, Hans. Lensmand XVIII
60, 61.
Lindenow, Sophia. Dragsholm XVII
69.
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Lorenzen, Vilh. Dr. phil. XVII 88
— XVIII 128, 142.
Lous. Viceadmiral XIX 49.
Lund, Birkedommer XVIII 85.
Lund, C. Præst i Sønder Jernløse
XVIII 46.
Lunn, C. D. Justitsraad. Knabstrup
XIX 46.
Lund, Hans Christian. Kammerraad. Borgmester XIX 36 n,
39, 58.
Lydeman, Johan Henrik fra Pom
mern XIX 25.
Lyders. Borgmester. Holbæk XIX
67.
Lunge. Justitsraad. Herredsfoged
XIX 11, 12, 14, 15, 17.
v. Løvenschiold. Amtmand XIX 135
Løwenskjold. Baron XVII 236.
Løvenskjold. Baron til Løvenborg
XVIII 8.
Løvenøm, Poul XIX 35, 47 ff., 65,
73, 74.
Løvenøm, Poul Vendelbo XIX 48.

Madsen, Bispinde. Vedbygaard
XVII 240.
Madsen, F K. Typograf XVIII
123, 124.
Madsen, Hans XVIII 107.
Madsen, Lars. Gislinge XIX 9.
Madsen, Peder XVIII 18.
Madsen. Proprietær. Daurupgaard
XVII 14.
Magnus Lagabøtn XVIII 154.
Maj, Søren. Magister i Holbæk
XVII 29.
Malling, S. Apoteker. Sæby XVIII
108.
Malling. Toldinspektør XIX 78.
Maren Andersdatter i Tomved
XVII 57 f.
Maren Andreasdatter. Jyderup
XVII 53.

Maren Pedersdatter XVIII 140.
Margrethe. Dronning XVII 90.
Michelsen, Søren. Grøftegraver i
Gierslev XIX 134.
Mindre Alf. Fribytter XVIII 58.
Moltke, C. Gehejmekonferensraad.
Aagaard XVIII 8.
Moltke, Carl. Greve paa Nørager
XVII 241.
Moltke, Grev. Nørager XVIII 117,
122.
Moltke, H. W. Amtmand XVIII 8,
39 — XIX 11, 13.
Moltke, Otto. Greve paa Nørager
XVII 237, 239.
Monberg, N. C. Etatsraad XIX 85.
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