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STUDIER I HOLBÆKS ÆLDSTE
GRUNDPLAN
Af Otto Smith.

Når man under studiet af vore købstæders opkomst
søger hjælp gennem undersøgelser af deres gadenet, skræl
ler alt det senere tilkomne bort og finder vej til den ældste
kerne, viser det sig oftest, at ganske individuelle træk
gør sig gældende hos hver enkelt af dem. I den videre
udvikling kan der være lån fra andre købstæder i grundpla
nens udformning, men lykkes det at finde svage spor af
det helt oprindelige, vil disse ogsaa vise karaktertræk, der
kun tilhører det enkelte købstadssamfund i dets vorden.
Hovedpunkterne i den unge købstad var hovedgaden, tor
vet og — i de fleste tilfælde — havnen, ja disse tre er i
virkeligheden den inderste kerne i dem alle.
Det må understreges over for vor egen tid, hvor lande
veje administrativt anlægges og købstæder byplanlægges,
at oldtidens veje og middelalderens købstadsgader ikke
anlagdes — de opstod ! Og det må ligeledes understreges,
at købstæderne ikke udvikledes af landsbyerne. De krav,
der stilledes til de to bykategorier var så forskellige, at
de ikke kunde bringes til at falde sammen, men derfor er
det ikke udelukket, at enkelte købstæder kan have haft
berøring med ældre landsbysamfund eller kan have over
taget nogle af disses funktioner, efter at de var blevet
købstæder.
De fleste købstæder står i gæld til det ved deres op
komst bestående vejnet, så vist som vejene var forbin
delseslinierne mellem bopladser og senere landsbyer, fra
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hvilke købstæderne skulde inddrage varer og atter for
dele varer, som forhandledes på deres torve eller ved deres
havne. Derfor findes købstæderne på skæringslinier mel
lem ældgamle veje over land eller vand.
Bruger man disse betragtninger på de holbækske for
hold, ser man da også, at den gamle vej, som danner
grundlaget for Ahlgade, ligger som en naturlig forbindel
seslinie mellem landsbyerne i øst: Tjepperup, Bretved og
færgestedet ved Langtved, og landsbyerne i vest: Allerup, Tudse, Gislinge. Men den vej, der danner grundlaget
for Smedelundsgade, bringer usikkerhed i billedet. Kan
det tænkes, at de to veje sydfra, Roskildevejen og Ringstedvejen, kun er mødtes et stykke syd for den ældste
bys sydligste punkt, Smedelundsporten, for at søge frem
til den begyndende købstad? Næppe! De passerer begge
ældgamle landsbyer, er. lige så gamle som disse, og når
de er mødtes for derefter målbevidst at gå mod nord,
skyldes det krav, der er langt ældre end købstaden, nem
lig det at bringe vejfarende videre frem mod nord, til
Tudse næs og endnu videre til Odsherred.
»Smedelundsvejen« er derfor ikke udmundet i
»Ahlgade—Labækvejen«, men har krydset denne og er
gået ret ned mod fjorden til et overfartssted i omegnen
af det fremspring på kysten, som lå lidt østligere end
Blegstræde, omtrent ud for nuværende Strandgade. Til
støtte herfor tjener, at der endnu i 1770’erne fandtes en
brygge her, Krags brygge eller Krags bro, der kan have
været en sidste rest af det gamle overfartssted, nu i pri
vat eje, og inden for dette punkt lå til lige så sen tid en
lille samling huse, isoleret fra al anden bebyggelse. Den
var ganske vist meget beskeden og bar det mærkelige
navn København, men både dette navn og denne place
ring kan tyde på et gammelt skibbroanlæg, der er blevet
holdt i hævd, efter at et nyt og vestligere beliggende er
opstået. Yderligere er det ved grundgravning i 1913 godt
gjort, at der i Smedelundsgades forlængelse mod nord har
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været en vejforbindelse ned mod omtalte brygge. Selv
om det fundne spor kun syntes at vise en slippe mellem
to gårde, er jo en indsnævring af passagen ved senere
bebyggelse mulig.
Det vil senere søges påvist, at anlæget af skibbroen
for enden af Havnegade skyldes opførelsen af borgen vest
for byen, men havde den oprindelig ligget der, vilde vej
forbindelserne sydfra sikkert have søgt mere direkte mod
denne, og der er ikke i terrainet syd for byen påviselige
spor af naturlige hindringer for, at dette kunde lade sig
gøre. Gennem disse betragtninger er det således muligt
at danne sig et billede af vejforbindelserne før købstaden
Holbæks opkomst og i dens ældste tid, hvor torvegaden
Ahlgades forbindelse med nævnte østlige overfartssted er
blevet Blegstræde, som målbevidst og uden svinkeærinder
går lige ned mod fjorden.
Men selv dette primitive gadesystem rummer endnu
problemer, som det er værd at løse.
Fra gammel tid eksisterer der en teori om, at Holbæk
som købstad er smeltet sammen af to landsbyer, Holbæk
eller Hulebæk og Labæk, opkaldt efter to bække af samme
navn, en teori, som snart har været forkastet og snart
knæsat påny. Der har virkelig på nuværende købstads
grund i tidligere tid løbet to bække, hvis udspring syd
for byen dog ikke kendes. De fandtes endnu ved år 18.00,
hvor den ene under navn af Gæstesengen fra vest skar
Smedelundsgade omtrent, hvor Jembanevej—Rosen nu
gør det, for derefter i en bue mod nord at passere Labæk
ved Labæksport, der lå nogle skridt østligere end Sladder
strædes, nu Østerstrædes udløb i denne. Den anden bæk
løb fra syd mod Ahlgades vestende, skillende et par huse
omtrent ved snedker Smiths ejendom, men med et ukendt
slutforløb.
Sandsynligheden for en landsby i terrainet Labæk—
Østerstræde er stor. Fundet af kirkeruinen i Østerstræde
taler meget derfor. Den ligger nemlig på en plads, som
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ikke i købstadens ældre tid hørte med til det egentlige
byområde, da markjorderne endnu år 1800 gik helt ind
til Sladderstrædes østside, som var ubebygget. Sandsyn
ligheden for en landsby mod vest er ikke så stor, selv om
den ikke helt kan afvises. Afstanden mellem de to landsby
samfund synes temmelig ringe, men den storgård, Holbækgården, som Absalon i 1199 skænkede til Sorø kloster,
kan naturligvis være opstået af en tidligere landsby. Givet
er det, at et fast og sluttet område, som en sådan gårds
jordtilliggende var, er det netop, der danner købstadens
underlig afsnuppede form mod vest, endnu underligere
med sin skarpe grænse trukket ganske nær op til et af
dens købstads-vigtigste punkter: havnen, skibbroen. At
byområdet slutter så brat på et sted, som købmændene
ellers vilde gøre alt for at nærme sig med deres gårde,
tyder egentlig på, at gården Holbæk er ældre end køb
staden.
Ved denne grænse søger øjet Ahlgades mærkelige
krumning mod nord og derpå igen mod vest. Der er ingen
tvivl om, at dette er en nydannelse, og at vejen oprindelig
har fortsat lige mod vest. Der mangler heller ikke spor af
dette oprindelige forløb. Pølsekrogen som delvis lukket
gade er en nydannelse fra 1700’emes midte. Den bygge
grund, hvorpå det høje, røde hjømested, Vennely, er rejst,
inddroges først som sådan omkring 1750. Før denne tid
laa hele Pølsekrog-partiet hen som vænge, dels som byens,
dels som slottets jord. Trods fortegningen på kortet til
Resens atlas, der bøjer både fjorden og dermed Ahlgades
oprindelige forløb af mod syd, ses her tydeligt den ubrudte
vejforbindelse ud forbi Holbækhus.
Hvorfor kom da byens skibbro til at ligge så under
ligt skævt i bybilledet, helt yderst mod vest, så at Ahlgade måtte afvige fra sin oprindelige retning og bugte
sig ned mod den? Fordi Valdemar Sejr erhvervede Holbækgården og omdannede den til et befæstet hus, en lille
borg, som skulde beskytte den spirende købstad. Her
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kunde lensmanden bo, hos ham kunde torveafgiften be
tales, og i borgens ladegård kunde skattekornet afleve
res. Dette kom kom ikke blot ad landevejen men også
ad søvejen, og til modtagelse af dette sidste opførtes en
ny brygge og skibbro, der lå bekvemt for afleveringen
og inden for borgens bedste beskyttelsesområde!
Gennem disse betragtninger bliver den mærkelige
placering af havnen forståelig, gennem disse erkendes år
sagen til, at den nærmere tilknytning mellem torv og havn,
som havde været mulig, blev opgivet.
Hvad nu de to andre købstadsmæssige hovedpunkter
angår, hovedgaden og torvet, blev de i Holbæk forenet til
eet. Selve den gamle vej i øst—vest over åsen mellem
landsbyen Labæk og Holbækgården udvidedes til sin nu
værende imponerende bredde, »et typisk middelalderligt
torveanlæg« som Hugo Matthiessen benævner det i sin bog
»Torv og Hærstræde«, beskyttet i vest af borgen, i øst af
den morsomme aftrappede indsnævring mod Smedelunds
gade, idet husrækken på nordsiden trinvis rykkedes lidt
mod syd. Langs denne torvbrede gade lagde købmændene
deres gårde, og håndværkerne kilede sig ind i mellemrum
mene mellem disse med deres huse og boder, så at både
nord- og sydsiden efterhånden fyldtes ud. Enkelte smø
ger og slipper blev dog hist og her tilbage med bud om
tider, hvor bebyggelsen ikke var saa sluttet, men uden at
det lader sig påvise, hvorfor netop de blev skånet eller
måske endog udvidet til stræder.
De anførte hovedpunkter i Holbæks ældste bebyg
gelse viser et billede af een underlig, stærkt svunget og
meget lang gade med en ganske kort udløber mod øst,
Labæk. Udviklingsmulighederne for gadenettet var yderst
få. I Hovedsagen kunde udvidelsen kun ske mod nord ned
mod strandengene, men her skrånede terrainet temmelig
stærkt, samt i det inderste af den stumpe vinkel mellem
Ahlgade og Smedelundsgade. De fleste jorder syd for byen
hørte til Holbæk slot, så her var enhver udvidelse umulig-
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gjort, og en bebyggelse ud over byens egne jorder mod
øst iværksattes først i vor egen tid. Forøvrigt fik byen
ikke kræfter til at brede sig. Man holdt sig inden for de
af alders tid afstukne grænser og klumpede sig sammen
på bedste vis. Stræderne ned mod fjorden og partiet om
kring klostret blev for adskillige århundreder de eneste
skud på den ældgamle stamme, som Smedelundsgade—Ahlgade dannede.
Enkelte stræder opstod og forsvandt påny, f. eks. det,
der ses på kortet i Resens atlas, gående ud fra Ahlgades
nordside omtrent hvor Nørregade (Ahlgades krumme del)
begyndte. Endnu ved år 1800 var en illle slippe tilbage
heraf, og måske gik det oprindelige stræde langs med den
omtalte vestlige bæk. Fremtidige grundgravninger burde
kunne oplyse noget om dette forhold.
Følges Ahlgades nordside mod øst, kom som det næste
i rækken Blindestræde. Navnet viser, at dette op
rindelig endte blindt, og det kaldtes også en tid for M ø rkestræde, der hører til samme navneklasse*), men
som i øjeblikket kun kendes fra et dokument fra 1776.
Det er dog muligt, at det sidste navn er gammelt og ved
denne lejlighed tilfældigvis er dukket op påny. Endnu på
Resens kort endte strædet blindt, men senere banede det
sig vej mod øst ud til Studiestræde forbi nogle rønner,
hvori byens værste pak holdt til, og som fik det maleriske
navn Helvede eller Helvedes bakke, der senere blev
fordrejet til det klangmæssigt mere sobre Helledesbakken.
Fra 1736 kendes endnu et navn på Blindestræde, Nel
likestræde, der måske ved sin krydrede betegnelse
karakteriserede kvarteret som et af de mindre agtværdige; men dette navn blev atter forladt til fordel for det
oprindelige.
Næste stræde i rækken var Studiestræde. Selv
om dette navn undertiden fordrejedes til Studestræde, har
*) Angående studiet af gadenavne se Hugo Matthiessen: »Gamle
Gader«- og »Københavnske Gader«.
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det intet med landbrug at gøre. Hvor man i andre danske
købstæder træffer gadenavne som Studiestræde, Peblinge
stræde, Latinergyde o. L, har disse altid intim tilknytning
til de latinske skoler. Det kan derfor tænkes, at Holbæks
latinskole i dens ældste periode har ligget her, før den
efter reformationen kunde holde sit indtog i klostrets byg
ninger.
Blegstræd e-navnet er i de danske købstæder
knyttet til adgangsveje til fersk vand, hvor det hjemmevævede lærred kunde bleges på grønne engstrækninger.
Det vilde være naturligst at søge Holbæks blegepadser
ved småsøerne ved byområdets sydgrænse, hvor de også
påviseligt har været i 16- og 1700’erne, men det er na
turligvis muligt, at man i en endnu ældre tid har benyttet
strandengene. Fra Blegstræde udgår mod øst V i m m e 1skaftet, der netop, indtil strædet ender i Søstræde, har
samme vredne form som skaftet paa et vimmelbor, et ind
tryk, der forstyrres noget af, at det omtrent på midten
sender en udløber af samme navn op til hovedgaden øst
for Postgården. Dette vedhæng er dog muligvis en 1700tals udvidelse af en tidligere slippe.
Vi er dermed nået frem til S ø s t r æ d e, en gade
stump, der fra Ahlgade udmunder i sammenstødet mellem
Vimmelskaftet og Brolæggerstræde. Vil man ikke aner
kende den tidligere anførte teori om Smedelundsgades for
længelse ned mod fjorden, bliver gadenavnet meningsløst.
Søstræde må føre til søen, til vandet! Strandstien i Aal
borg ligger helt »oppe i landet«, men den har oprindelig
ført til det, der i byens ældste tider var stranden. Dette
Søstræde må i tidens løb have fået en noget ændret ret
ning i stedet for den tidligere anførte mere skråt for
løbende forlængelse af Smedelundsgade, eller det kan have
arvtaget navnet fra denne, hvis oprindelige retning endnu
på kortet af 1794 synes at kunne spores i mærkværdig
retliniede skillelinier mellem jorderne øst for »Køben
havn« gennem Brolæggerstrædes nordligste del.
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Roelighed dannede forbindelsen mellem Bro
læggerstræde og Sladderstræde, hvoraf det
sidste var den eneste forbindelse mellem Labæk og vandet.
Kirkestræde og Bagstræde var, som navnet
på det sidste også siger, baggader, d. v. s., at ejendom
mene på Ahlgades sydside havde deres haver gående helt
ned hertil. Sådanne baggader er velkendt i de danske købstæders topografi, løbende parallelt med hovedgaden, og
disse to stræders nordside var endnu ikke bebygget, da
man nåede år 1800. Nuværende Klosterstræde bar tid
ligere navnet Kirkestræde, hvilket synes at pege på, at
det nuværende stræde af dette navn først har fået sin
egentlige betydning som sådant, efter at Set. Nikolai kirke
var blevet nedbrudt, og Set. Lucius, klosterkirken, var ble
vet byens sognekirke. Bysøstræde havde som ad
gangsvej til Bysøen og blegepladsen ved denne større be
tydning, end dets mangel på bebyggelse tyder på. Når
det ikke bebyggedes, skyldtes det naturligvis, at de to store
Ahlgadegårde på dets sider havde så dybe jord tilliggender
langs strædet.
Man træffer i den således skitserede købstad, der
først i nyere tid har sprængt sine middelalderlige rammer,
ikke eet gade navn ud over de to hovedårers . Alt er
stræder, og deres bebyggelse var på ganske enkelte
undtagelser nær helt op mod år 1700 kun småhuse og
boder. Livet i byen koncentrerede sig om Ahlgade. Smede
lundsgade var i hovedsagen og Labæk udelukkende land
brugergader. Der var ikke som i de fleste andre købstæ
der enkelte eller flere håndværkergader som Skomager
gade, Kødmangergade (d. v. s. Slagtergade) o. s. v. Ahlgade
var stor nok til at kunne rumme alle, både købmænd og
håndværkere. Selv funktionerne som torv overtog den.
Man kan næsten sige, at Ahlgade var Holbæk!
Forfatteren af ovenstaaende Afhandling, der behandler vigtige
Spørgsmaal vedrørende Byen Holbæks Oprindelse og giver
mange nye Oplysninger, ønskede gerne en Diskussion om disse
Problemer her i Aarbogen, idet han er bekendt med, at andre,
der har beskæftiget sig med Byens Historie, ikke i alle Punk
ter tør slutte sig til hans Mening; men dels er Redaktionen
ikke nogen Tilhænger af Diskussioner i Aarbøgerne, dels ud
kommer der nu i Aar en Fremstilling af Holbæks Historie, hvor
Problemerne søges belyst, og hvortil interesserede Læsere hen
vises.
Red.

HOLBÆK I GAMLE DAGE
Nogle Erindringer nedskrevne af J. Sørensen.

NAAR MAN KOM TIL BYEN
AD KALUNDBORGVEJEN
For den Fremmede, der i vore Dage kommer til Hol
bæk ad Landevejen vestfra, vil det være ret naturligt, at
han betragter Byen som begyndende, saa snart han er
naaet forbi Allerupgaard. Der er jo her, navnlig paa den
nordlige Side af Landevejen ned mod Fjorden, en Bebyg
gelse, som paa sine Steder virker ikke saa. lidt købstads
mæssigt. Hele Rækker af Huse og Villaer ligger ordnede
langs Sideveje, der alle har deres bestemte Navne, hentet
fra Fugleverdenen: Drosselvej, Vibevej, Glentevej, Ryle
vej o. s. v., Navne og Veje, som er saa nye, at mangen en
indfødt Holbækker vilde fare vild, hvis man spurgte ham,
hvor de findes.
Og fortsættes Turen gennem selve Købstaden og vi
dere ud, enten øst- eller sydpaa, vil der her møde den forbi
farende de samme Forhold i Retning af Nybebyggelse. In
den han slipper helt fri af disse, vil han maaske opdage,
at han har tilbagelagt en Strækning paa ca. i/2 Mil, og han
vil faa store Tanker om Holbæks Størrelse.

Saaledes var det ikke i gamle Dage, for 50—60 Aar
siden. Holbæk havde dengang kun ca. 3000 Indbyggere
og var altsaa i Forhold til nu en lille By, ja, den var endogsaa saa lille, at det kunde vække Opmærksomhed, naar
en Fremmed kom til Byen og tog Ophold her. Man kig
gede paa ham fra Vinduerne, og det varede ikke længe,
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før man vidste, baade hvem han var, og hvad han havde
at gøre her.
Kom man den Gang til Holbæk ad Landevejen fra
Kalundborg, var det store Kornmagasin, der laa paa Bak
ken, hvor Indgangen til Strandparken nu findes, et af de
første Tegn paa, at man nærmede sig Købstaden. Det til
hørte den H. L. Smithske Købmandsforretning, og saadanne Magasinbygninger fandtes der jo i enhver større
Købmandsgaard i Byen, men H. L. Smith havde altsaa til
lige dette uden for Byen, og som det laa der paa Bakken
uden andre Bygninger i Nærheden, kunde man ikke undgaa at lægge Mærke til det.
Lidt længere fremme, omtrent ud for hvor Slagteri
vej nu støder til Landevejen, laa ned mod Stranden Jør
gensens Kalkbrænderi. Det var en Række lave, kalktilstøvede Huse og med en Nedgang i Jorden til selve Kalk
ovnen. Ude ved Landevejen stod en høj Pæl, og naar der
oven paa denne laa en stor Kalksten, saa vidste man, at
friskbrændt Kalk kunde »bekommes«, og saa kunde man
køre ind og blive forsynet. Kalk syntes den Gang at være
en mere nødvendig Vare for Landbefolkningen end i vore
Dage. Man kalkede maaske mere, og i alt Fald skulde de
mange lerklinede Vægge i Gaarde og Huse helst have en
Omgang Kalk hver Sommer.

SLOTSGAARDEN OG SLOTS
MØLLEN
Det næste, som fangede Øjet, var Holbæk Slot, »Slots
møllen« eller Slotsgaarden, som det den Gang almindelig
vis hed. »Slottet« bestod af en stor firelænget Gaard med
Hovedbygningen ud mod Landevejen, omtrent som den
ses endnu. De andre Længer er forlængst nedrevne. Un
der den store Stentrappe midt for Hovedbygningen laa i
en Nische en gul Løve, og det hele saa meget fornemt ud,
saa meget mere som Slotsbanken laa frit og ikke skæm-
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medes af de store Bygninger, der i en senere Tid opførtes
neden for Banken ud mod Landevejen.
At dette skete, var Synd for det smukke Syns Skyld,
som Slotsbanken frembød. Holbæk Forskønnelsesselskab,
som i en lang Række Aar havde arbejdet efter Evne for
at forskønne Byen, bestod endnu, da denne Bebyggelse
foregik, og Formanden, dalevende Boghandler Henningsen,
gjorde hvad han kunde for at forhindre Opførelsen, men
det lykkedes ikke.
Men naar jeg som 10—11 Aars Dreng kom forbi Slotsgaarden, var det dog særlig den store hollandske Vind
mølle, der tiltrak sig min Opmærksomhed. Den stod nem
lig, i alt Fald tilsyneladende, oppe paa Tagrygningen af
Stuehuset og den vestlige Længe, hvor disse stødte sam
men i det nordvestlige Hjørne. At se en Mølle saa højt
til Vejrs og oven i Købet oppe paa Taget af nogle Bygnin
ger, var ikke noget almindeligt Syn. Der blev altsaa dre
vet Møllernæring her, hvortil der ved Aarhundredets Be
gyndelse var erhvervet kgl. Bevilling, men Møllen blev dog
i Løbet af Halvfjerdserne revet ned, idet Ejeren N. Niel
sen havde mere Interesse for Landbruget; der hørte nem
lig et ret betydeligt Jordareal til Slotsgaarden.
Gravene rundt om Slotsbanken var nogenlunde vel
bevarede, og paa Bankens Sider mod Øst og Vest saas tre
Rækker Stengærder eller Stenafsatser, saaledes at Skraaningen blev trappeformet. Gamle Folk mente, at det var
lavet saaledes for at forhindre Fjenden i at komme op ad
Volden.
Der gik ogsaa Tale om, at der fra Slottet havde væ
ret en Løngang op til Kirken, og naar jeg i min Ungdom
sammen med andre unge Mennesker passerede Lindevej,
som den Gang kun var en Spadseresti fra Jernbanestatio
nen ned til Pølsekrogen, var der et Sted paa Vejen, hvor
vi havde opdaget, at Fodtrinene altid lød hult. Vi var ikke
langt fra at tro, at her nedenunder maatte Løngangen
være, men det var selvfølgelig ren Fantasi.
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Da jeg mange Aar efter besøgte den senere Ejer af
Slotsgaarden, J. P. Jensen, viste han mig rundt i Kældrene
under Stuehuset. Han havde selv søgt efter Løngangen,
men forgæves. Derimod blev jeg forbavset over at se, at
Kældrenes Ydermure var oven IV2 Alen tykke, man kunde
jo se det ved at kikke ud gennem Vinduesaabningerne mod
Landevejen. Og alt andet Murværk, der var opført af
Munkesten, stod i Forhold hertil. Der var altsaa dog end
nu noget tilbage af det oprindelige gamle Slot. Jensen
viste mig ogsaa en Nische i en af Murene, hvori der efter
Sigende i fordums Tider havde været indemuret et Kvinde
menneske.
Ejeren, der var meget interesseret i Undersøgelse af
de gamle Rester fra Slottets Fortid, viste mig tillige den
Gang (i 1896) en Gravning, han havde ladet foretage paa
sin Mark, hvor der ofte var pløjet Murbrokker op. Her,
4—500 Alen syd for Holbæk Jernbanestation, var der ved
Gravning paa Bakkens Top i en Dybde af godt 1 Alen af
dækket en svær Teglstensmur. Stenene, der var af gam
meldags stor Form, smuldrede dog let, naar de blev revet
ud af deres Leje. Han mente, det var Rester af den til
Slottet hørende Ladegaard, som en tidligere Ejer, BrinchSeidelin til Eriksholm, havde ladet nedrive i 1801. Grav
ningen blev dog ikke senere fortsat, saaledes at man fik
noget Skøn over, hvor meget der fandtes under Jorden
af de gamle Mure.

BYENS UDSEENDE FOR 60 A AR
SIDEN
Naar man endelig havde passeret Slotsgaarden, som
den Gang hørte til Merløse Sogn, hvad iøvrigt ogsaa var
Tilfældet med Hotel »Isefjord«, kom man først ind paa
Købstadens Grund. Før man naaede Hotel »Isefjord«, hvis
Ydre ikke er undergaaet store Forandringer, kom man
forbi nogle lave Huse, der laa tæt op til Hotellet, men de
blev nedrevet, da Teatret skulde opføres. Acciseboden, der
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ogsaa havde haft Plads her, var dog fjernet, og Huset var
flyttet op i et Hjørne af Hotellets Have, hvor det findes
endnu.
Ahlgade frembød den Gang et noget andet Billede end
nu til Dags. Helt op til Torvet bestod Husene paa begge
Sider af Gaden overvejende af gamle og lave 1-Etages
Bygninger, i hvilke Forretning eller Butik som Regel fand

Parti af Ahlgade før Opførelsen af »Holmerhus«.

tes i den ene Halvdel af Ejendommen og Privatlejligheden
ud mod Gaden i den anden Halvdel. Der var tilstrækkelig
Plads den Gang til denne Ordning. Nogle Undtagelser var
der jo i Gaden, f. Eks. Elefantapoteket, Købmand Tide
mands Ejendom og den røde Amtmandsbolig ved Kloster
stræde, hvor Amtmanden, Kammerherre Benzon, reside
rede. Paa den nordre Side af Gaden ragede Boghandler
Ulrik Møllers (nu Boghandler Carlo Clausens) Ejendom
op som en hel lille Skyskraber, hvis man kan bruge dette
Udtryk. Det var den eneste 3-Etagers Bygning i hele
Gaden, ja maaske i hele Byen.
Paa Hjørnerne ved Nygade fandtes Resterne af den

HOLBÆK I GAMLE DAGE

Ahlgade, set fra Hjørnet ved »Pølsekrogen*

20

J. SØRENSEN

gamle forhenværende Amtsstuegaard, der jo var blevet
gennembrudt, da Nygade skulde anlægges ; paa det ene
Hjørne var der i den høje Stue nogle Butikker, hvortil
man kom op ad en stejl Stentrappe. I Kælderen boede
gamle Drejer Lauritzen, som jeg i min Barndom under
tiden besøgte sammen med min Fader, fordi Lauritzen den
Gang var en af de faa i Byen, der handlede med lidt Lege
tøj, noget, man ellers var henvist til at købe paa de aarlige Krammarkeder.
Paa det andet Hjørne havde man Marcussens Vin
kælder, hvor Folk kunde gaa ned og nyde et godt Glas
Vin, hvis man ikke foretrak det mere profane Bajerskøl,
der allerede den Gang var ved at blive et ret almindeligt
Nydelsesmiddel.
Kørebanen paa Hovedgaden og en lille Kant af For
tovet var nogenlunde til at passere, idet der her i 1873
var sket en Omlægning af Stenbroen med tilhugne Sten,
men den øvrige Del af de brede Fortove med de spidse,
toppede Brosten var ikke indbydende for de Spadserende.
Værst var det paa den søndre Side af Torvet; thi her gik
Fortovet temmelig stejlt op ad Bakke, inden man naaede
hen til de Forretninger, der fandtes her. Fliser paa Gaden
saa man kun et enkelt Sted, nemlig ud for Tidemands For
retning, hvor der fandtes 2 Rækker Sandstensfliser, som
Ejeren havde bekostet i sin Tid.
I Ahlgade fandtes et Par af Byens offentlige Vand
poste ; den ene stod paa Fortovet ud for Bager Schumanns
Butik, omtrent hvor nu Købmand Frølund har Forret
ning, den anden ud for Pottemager Asmussens, nu Guld
smed Frandsens Ejendom. En tredie Vandpost fandtes
nede i Labæk ud for »Sommerlyst«s Have. Disse Vand
poste blev dog ikke meget brugte, men man havde dem
jo i lidebrandstilfælde. Drikkevandet i Holbæk var meget
slet og ildesmagende overalt, og naar jeg som Dreng kom
til Byen ude fra Landet for at besøge min Tante, som
boede i Labæk, og jeg da bad om en Drik Vand, kunde jeg
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kun faa en enkelt Mundfuld ned, det øvrige lod jeg staa, saa
væmmeligt fandt jeg, at det smagte. Dette Forhold blev
først forandret, da man i Halvfemserne fik et Vandværk.
I Nygade var der ikke mange Bygninger. Jeg husker
dog, at jeg har set en stor og noget tilrøget Bygning ligge
oppe, hvor nu Hotel »Dannebrog« findes. Det var Damp
brænderiet, som blev startet af nogle Mænd i Byen, men
endte ret hurtigt som et mislykket Foretagende. Da Jern
banen var anlagt og taget i Brug i 1875, fik Nygade jo
mere Betydning, og saa fik Gaden de to Hoteller, »Kron
prinsen «og »Dannebrog«, men Pladsen herfra og opad
mod Jernbanen henlaa længe ubenyttet. Den var noget
lav og sumpet og bevokset med Træer, og det var denne
Mark eller Plads, man kaldte for »Riffelhaven«. I Hotel
»Dannebrog«s Have ud mod Gaden fandtes der ofte om
Sommeren et stort Dansetelt, hvor Ungdommen morede
sig om Aftenen, og længere oppe paa Hjørnet, hvor nu
Nicolaj sens Hotel findes, var der undertiden Stadeplads
for ambulante Forlystelser, bl. a. saa man her i Firserne
Düringens »verdensberømte« Vokskabinet og anatomiske
Museum, som i nogen Tid trak mange Skuelystne til.
Smedelundsgade har for den øverste Dels Vedkom
mende bevaret mere af den gamle Skikkelse, selv om der
ogsaa hist og her er pyntet og moderniseret paa Ejen
dommenes Facader. —
Naar en gammel Holbækker passerer denne lille Gade
strækning, hvor Husene altsaa endnu for Størstedelen ser
ud, som de var for 50—60 Aar siden, dukker Minderne
jo let frem om de Mennesker, der da levede og virkede her.
Der var først og fremmest den store Købmandshan
del, hvis Indehaver var den driftige Købmand C. Hansen.
Endnu ser man inde i Gaarden de store Kornmagasinet,
Lagerbygninger, Brænderibygninger m. m., som der var
god Brug for i Kornhandelens Tid. Blandt Forretningens
Personale var en ung Kommis, Carl Petersen, om hvem
man vidste, at han var meget teaterinteresseret, og at han
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hyppigt var-Arrangør af dramatiske Aftener i Holbæk
Klub, hvorfor han ogsaa undertiden blandt Venner kaldtes
»Drama-Petersen«.
Men senere, da han selv overtog den store Købmands
forretning og udvidede denne med den lige saa store og
omfattende Tømmerhandel, maatte Ungdomsinteresserne
jo vige, og som Konsul Carl Petersen blev han kendt som
en af Holbæks største Forretningsdrivende. Gennem Bro
deren, den københavnske Teaterdirektør Vilh. Petersen,
vedblev Konsulen dog at have nogen Berøring med Teater
kredse, og kgl. Skuespiller Olaf Poulsen var altid en selv
skreven Gæst i hans Hjem under sine Besøg i Holbæk.
Ved Siden af Købmandsforretningen havde Billedhug
ger Brieghel Butik og Udstillingslokale. Han var vistnok
den eneste Billedhugger, der da fandtes her i Byen. Jeg
husker ham som en stor og kraftig Mand med et noget
sydlandsk Udseende, men jeg tror dog ikke, han var Ud
lænding.
I Ejendommen, som laa ovre paa den anden Side af
Gaden, og som havde tilhørt Prokurator Arboe, boede
Overlæreren paa Friskolen i Bagstræde, N. Rasmussen.
Han var gift med en Datter af Prokurator Arboe, og i
dette Hjem kom jeg gennem 3—4 Aar regelmæssigt hver
Lørdag Eftermiddag, dog ikke alene, men sammen med
4—5 andre unge Mennesker til en Dansk-Undervisning, som
for os alle var baade grundlæggende og gennemgribende ;
thi Overlæreren var omhyggelig, streng og nidkær i sin
Undervisning, og han var det ogsaa i sin personlige Be
dømmelse af den Tids danske Litteratur, hvorom mange
af hans smaa Belæringer og Foredrag vidnede. Han og
Fruen var meget religiøse Mennesker. Jeg husker, at han
forklarede os de gamle danske Ordsprog som gyldne Sand
heder, men eet Ordsprog vilde han dog ikke anerkende,
nemlig dette: »Enhver er sin egen Lykkes Smed«. Da
han engang gav os dette Ordsprog som Emne for en
Hjemmestil, paabød han os at forklare det ud fra den
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Betragtning, at ingen blev sin egen Lykkes Smed uden
ved et højere og naadigt Forsyns Hjælp.
Vi havde ofte Lejlighed til at iagttage de smukke
og hjertelige Forhold, der bestod i dette gamle Lærer
hjem, og den Kærlighed, hvormed Ægteparret omfattede
deres unge Søn, der skulde være Præst, hvad han ogsaa
blev. Det var den senere meget omtalte Pastor Arboe-

Smedelundsgade (Frants Sørensens Gaard).

Rasmussen, hvis Brud med Folkekirken blev paadømt ved
Højesteret 1916.
I den 2-Etages Ejendom med Frontspids, som man
derefter kom forbi, boede Malermester Fraas. Hans lille
vævre Hustru var kendt over hele Byen. Hun var Di
striktsjordemoder og kom i mange Smaahjem, og hun
havde Ord for, at hun altid bragte god Orden til Veje,
hvor det tiltrængtes.
Den næste Bygning var den gamle 1-Etages Hjørne
ejendom, som ejedes af Avlsbruger Frants Sørensen, men
som for nogle Aar siden blev ombygget til Brug for Fintbrødsbageriet.
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Gaden har herefter den Dag i Dag et noget uregel
mæssigt Udseende, idet et Par Ejendomme ligger langt
tilbagetrukket fra Fortovet, men dog med en enkelt Ejen
dom skudt noget frem imellem dem. I denne sidste Ejen
dom boede Vognfabrikant Winther, der var en meget po
litisk og kommunalt interesseret Mand. I den ene af de
tilbagetrukne Ejendomme boede den gamle Smedemester

Smedelundsgade 22 (med »Gendarmerkroen«).

Petersen og i den anden Landinspektør Hohlenberg. Hoh
lenberg og Frue var meget høje Mennesker begge to, Fruen
maaske endda den højeste, og man lagde Mærke til dem,
naar de spadserede sammen paa Gaden; ja, det skete heller
ikke sjældent, at man gækkede en og anden med Spørgsmaalet: »Har De hørt, at Hohlenberg ikke vil have sin
Kone længere?« Opklaringen var jo, at hun var høj nokr
som hun var.
Endelig var der derefter den gamle Bygning, hvis
Facade for nogle Aar' siden blev omdannet og moderni
seret, da Kino-Teatret skulde tages i Brug. Af Bygnin
gen, som den tidligere saa ud, er der endnu en ganske lille
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Rest tilbage i stærkt faldefærdig Tilstand, men for 50 Aar
siden ansaas den for meget anstændig til Beboelse, og der
boede her i den ene Halvdel en gammel forhenværende
Købmand Petersen, medens der i den anden Halvdel fand
tes en Beværtning, som i nogle Aar blev kaldt for »Gensdarmerkroen«, fordi »de blaa« havde deres Hovedkvar
ter her.
I den gamle Bygning fra 1788 ovre paa den modsatte
Side af Gaden blev der gennem mange Aar drevet KøbmandsfoiTetning af Købmand Harald Krogh, som dog kun
havde Butik i den ene Halvdel af Ejendommen. Den an
den Halvdel blev benyttet til privat Beboelse, og man
lagde Mærke til en gammeldags antik Klokkestreng paa
Muren udenfor. I Ejendommen, som nu tilhører Slagter
mester Hansen, men som den Gang ejedes af Dyrlæge
Halgreen, der. tillige var Lotterikollektør, fandtes paa 1.
Sal Byens fineste private Pigeskole, der var oprettet af
Frøknerne Worsaae, men senere blev overtaget af Frk.
Knuthsen.
Ved Siden af boede Købmand Gnudtzmann, i hvis
lille Butik det morede mig som ungt Menneske at komme
ind, fordi jeg syntes, at alting her. var saa hyggeligt gam
meldags.
En Begivenhed var det jo, da Jernbanevej i Slutnin
gen af Halvfemserne blev anlagt og ført igennem til Smede
lundsgade. Der var megen Strid og Bladpolemik herom,
idet de Handlende i Ahlgade var bange for, at Trafikken
fra Landet til Slagteriet vilde gaa uden om dem, naar
denne Vej kom. Men Projektet blev gennemført, og Ad
gangen til Smedelundsgade fik man ved at købe Farver
Thornings Ejendom og rive denne ned.
Ovre paa den modsatte Side i Smedelundsgade fik
man derefter en smal Passage ned til Markedspladsen, og
den blev kaldt med det mærkelige Navn: »Tudehornet«,
men da Passagen senere skulde udvides til Gade, fik den
det pænere Navn: »Rosen« efter en Beværtning, som havde
ligget her.
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DEN GAMLE VAGT
Nede paa Hjørnet af Smedelundsgade, ud mod Ahl
gade, laa »Vagten«, der forsvandt for ca. 25 Aar siden, da
Købmand Sevel Sørensens store Ejendom blev opført paa
Stedet, og hvor Ejendommens Navn endnu minder om
den rigtige gamle »Vagt«.
Det var en 1-Etages Bygning, der laa paa langs op

Vagten.

ad Smedelundsgade. Foran Husets Gavl ud mod Ahlgade
var der en lille Plads, hvor der stod en Signalmast. Her
samledes Brandmandskabet, d. v. s. Pyens Borgere, naar
der var Ildebrand. Og naar en Tordenbyge om Sommeren
trak hen over Byen, holdtes der »Tordenvagt«. Saa blev
der hejst en Kugle i Signalmasten om Dagen og om Nat
ten en tændt Lygte.
Jeg ved ikke, om Lynild og Torden var mere ondartet
den Gang end nu, men vaagnede man en Nat ved et Tor
denskrald, saa maatte man tælle, om der kom flere; thi
havde man Tur til at møde, saa maatte man ud af Sen
gen og begive sig af Sted, naar det tredie Tordenskrald
havde lydt.

HOLBÆK I GAMLE DAGE

27

BAG OM BYEN
De øvrige Dele af Byen, Labæk og Stræderne, er der
ikke forandret meget ved, de saa den Gang ud omtrent som
nu. Studiestræde endte med Helledes Bakke (eller »Helve
des« Banke, som nogle ogsaa kaldte den) og Bysøstræde med
Bysøen, som ikke var noget pynteligt eller smukt Syn for
Omgivelserne, da den i Reglen var noget tilgroet. Men saa
længe Byen ikke havde Vandværk, maatte man jo have
en Branddam. Nede i Labæk havde man »Sladderstræde«,
hvad Gadeskiltet paa Hjørnet fastslog, men omsider blev
Strædet døbt om til Østerstræde.
Vilde man i de Tider ud paa en Spadseretur, gik man
sjældent rundt i Gaderne, hvor Fortovene som tidligere
omtalt var meget ujævne og ubehagelige at færdes paa.
Man gik bag om Byen. Her fandtes nemlig Spadserestier,
som i Aarenes Løb var anlagte af Forskønnelsesselskabet.
De begyndte helt ude ved »Lunden«, hvor Stien var anlagt
oppe paa Marken bag en Syrenhæk, der skærmede ud mod
Landevejen.
Ved Slotsgaarden gik Stien op ad det nuværende Mølle
stræde, hen forbi »Landlyst« og herfra op til Jernbane
pladsen. Det var ligeledes kun en Sti, der førte hen forbi
Dampmøllen og Kirkegaarden, men hvor Blegdammen nu
findes, bugtede Stien sig tæt op til de gamle Haver, indtil
man naaede ud forbi Kastanievej, der dog ikke eksisterede
den Gang; her drejede Stien mod Øst ned til Smedelunds
husene eller »Kartoffelkysten«, som Husene ofte kaldtes,
gik videre over Markerne, indtil man naaede Markedsplad
sen og Labæk.
Det var jo en lang Strækning, som de færreste kunde
overkomme paa en Gang. Man nøjedes med en Del deraf.
Efter Mørkets Frembrud var det dog ikke rart at passere
den skumle Strækning ved Blegdammen.
Man kunde jo iøvrigt ogsaa gaa en Tur i »Plantagen«,
den lille beplantede Trekant, der strakte sig fra Labæks
Forlængelse op til Stormøllegaarden, og som ogsaa skyld-
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tes Forskønnelsesselskabet. Man nød herfra Synet af Byens
4 Møller, som nu er nedrevne, men hvoraf »Lillemøllen«,
som var en gammel Stubmølle, vel burde have været be
varet som en Seværdighed i det senere opstaaede »Østre
Anlæg«.
En Bedrift af Forskønnelsesselskabet var det, da Sel
skabet under Ledelse af Materialist Julius Winther i 1878
fik aabnet en Spadserevej langs Stranden, den saakaldte
Strandpromenade, hvortil man længe havde trængt. Man
havde haft Besværligheder nok med Anlæget; thi Vejen
laa i Strandkanten, og der maatte planeres og ske Opfyld
ninger adskillige Steder. Mod Øst gik den ud over Proprie
tær Ragers Marker, hvor en smallere Sti førte op til Labæk.
Ved Sommertid var Strandpromenaden meget yndet
og benyttet, ogsaa af dem, der besøgte Lods Larsens Bade
anstalt »Venedig«, den eneste Søbadeanstalt, Byen havde,
efter at den, der tidligere fandtes ude hos Kalkbrænder
Jørgensen, var bleven nedlagt.
En Murer Borgaard fandt paa at opføre en Varmtvands-Badeanstalt hernede, men Foretagendet gik ikke,
uagtet han havde ofret meget paa, at der kunde leveres
forskellige Arter Bade. I Forhuset, det nuværende Sø
mandshjem, blev der saa i nogle Aar drevet Restauration.
At Byen ikke havde nogen Skov eller noget Lystaniæg
i Nærheden var alligevel et Savn, som føltes stærkere i de
Tider, da man ikke havde saa mange Befordringsmidler
som nu. At spadsere til Dragerup Skov en Sommerdag
kunde være trættende nok. Bedre gik det, naar der var
Tale om en Familie-Skovtur derud, og en Vognmand mødte
med sin store Char-a-banc, der kunde rumme 10—12 Per
soner. I en lang Periode, fra Firserne og senere hen, me
dens Baroniet Løvenborg var under Administration, var det
billigere og nok saa interessant at tage med Toget til Regstrup og spadsere til Løvenborg, hvor Slottets store og
smukke Park stod aaben for Besøgende. Jernbanebilletten
kostede kun 25 Øre.
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FORRETNINGSLIVET I HOLBÆK
FOR 50 AAR SIDEN
Er Holbæk By med Hensyn til Størrelse og Udseende
undergaaet store Forvandlinger i de sidste 50 Aar, saa kan
dette vel ogsaa siges om det almindelige Næringsliv i Byen,
uden at jeg dog er sikker paa, at en Sammenligning paa

Gamle Jensens Sønners Købmandsforretning Ahlgade 63.

dette Omraade mellem før og nu absolut vil falde ud til
Fordel for Nutiden.
Mange Virksomheder, som den Gang satte et vist
Præg paa Byen og gav Beskæftigelse til ikke faa Hæn
der, er i Aarenes Løb forsvundet, i adskillige Tilfælde
fordi man ved den nyere Tids Teknik og Industri ikke
havde Brug for dem mere. Der var tre store Farverier i
Holbæk, Petersens og Nehammers i Ahlgade og Thornings
i Smedelundsgade, og alle Steder saa man Skiltet, det store
sorte Stykke Klæde, vaje fra en Stang over Indgangen til
Farverbutikken.
Der var ligeledes tre Garverier og tre-fire Hvidtølsbryggerier, hvoraf Laurits Petersens Bryggeri i Ahlgade
Fra Holbæk Amt. 3
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vel nok var det største og mest kendte. Der var ogsaa
Reberbanerne, som man lagde Mærke til, fordi Virksom
heden her foregik i det frie. Man standsede ofte og saa
paa Rebslageren, der med sit Hampebælte om Livet gik
baglæns hele Dagen og spandt paa Tovværket. Der var
en Reberbane paa Markedspladsen (gamle Holst’s), en i
Rolighedsstræde og en i Bagstræde (Bournonville’s), og
endelig var der Jørgensens Reberbane i Ahlgade. Den laa
skjult indad i Ejendommens Gaard, men det kunde hænde,
at Porten aabnedes, og at Rebslagersvenden spandt videre
et lille Stykke ud paa Fortovet. Det vakte ingen Anfæg
telser den Gang.
Der var jo iøvrigt adskillige andre Haandværk, som
den Gang havde fuldt op at gøre og derfor var af Betyd
ning for Byen. Man kunde nævne de 7—8 holbækske Sko
magermestre, der hver beskæftigede adskillige Svende og
Lærlinge. Naar Efteraaret og den mørke Tid kom, var
»Lysgildet« med varm Mad og Punsch hos Mesteren en
vigtig Begivenhed, og herefter blev der af hele Styrken
syet ved Lys ofte til langt ud paa Aftenen.
Karetmagere og Bødkere havde travlt paa deres Værk
steder, og det gamle smukke Drejerhaandværk gav ogsaa
megen Beskæftigelse. De mange Spinderokke paa Landet
skulde jo af og til repareres, og en Rokkedrejer kunde man
ikke undvære. Baunsgaard, som boede paa Torvet, beteg
nede sig dog altid som »Kunstdrejer«. Tobakspibernes
Fremstilling hørte med ind under Drejerfaget, og Drejer
Dichmann, som boede i Ahlgade ud for Søstræde, opfandt
en Pibe, der endnu forhandles under Navnet: »DichmannPiben«. Han lavede ogsaa Kegler og Kugler til Kegle
banerne, og Keglespillet blev dyrket med stor Iver i
Holbæk.
I de Tider havde Holbæk ogsaa enkelte store Virk
somheder, f. Eks. N. Andersens Tobaksfabrik og L. Frandsens Jernstøberi, som begge beskæftigede en Mængde Ar
bejdere. Løjtnant Frandsen saa man ofte paa Gaden, naar
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han gik fna Fabrikken til sit Hjem ved »Børsen«, som han
ejede, og han vakte Opmærksomhed, fordi han altid fulg
tes af 7—8 smaa hvide Puddelhunde, der løb rundt om
Benene paa ham. Han var nemlig Dyreven, og paa en af
Udbygningerne ved »Børsen« havde han ladet ophænge
et Utal af Redekasser for Smaafugle.
* Ogsaa Holbæk Dampmølle, der senere skulde blive et
saa stort Foretagende i Byen, var begyndt sin Virksom
hed i 1876.
I de store Købmandsforretninger, hos Agent P. C.
Petersen, H. L. Smiths Enke, Koefoed, S. Winther, C. Han
sen o. s. v., var der Travlhed fra Morgen til Aften. Man
levede jo i Kornhandelens Tid, da Købmændene havde den
Opgave at aftage al den Sæd, Landmændene kom med, for
at sælge den videre indenlands eller udføre den.
Holbæk havde den Gang en ikke saa ganske lille Handelsflaade, der, i alt Fald for Størstedelen, bestod af de
smukke Holbæk-Skonnerter, som i Begyndelsen af Halv
fjerdserne var byggede paa Mortensens Skibsværft nede
ved Baadehavnen, og det var altid en festlig Begivenhed,
naar et af disse Skibe løb af Stabelen.
De fleste af Fartøjerne var hjemmehørende under det
Smithske Rederi. Alle i Byen var stolte af Skibene med
de smukke Skrog og den flotte Rejsning, og man fulgte
deres Farter med megen Interesse. Flere af Kaptajnerne
boede her i Byen, enkelte andre i Rørvig, og Besætnin
gerne var jo ogsaa gerne hjemmehørende her. Det var
den Gang mangen en Holbækdrengs højeste Ønske at
komme ud at' sejle som Skibsdreng med en af Skon
nerterne, naar det da ikke netop var hos den lille Kaptajn
Bugge, man skulde om Bord, for han var en skrap Kap
tajn og havde Ord for at være lidt haardhaandet. Det var
om ham, man fortalte, at han skød paa Vorherre, naar
han havde Modvind, idet han blev saa bister, at han hen
tede sin Skyder og fyrede den af op i Luften.
I mange af de store Købmandsgaarde fandtes der
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Brændevinsbrænderier. Jeg husker bedst Koefoeds Bræn
deri, for naar man gik »gennem Koefoeds Gaard«, som da
var en meget brugt Passage fra Smedelundsgade til Mar
kedsgade, kom man tæt forbi Brænderiet og mødte ofte
-en stærk Duft af Fuselen. Man brændte baade 7 og 8 Gr.
Brændevin, og med Styrkegraden var der næppe noget i
Vejen, selv om Destilleringen ikke var saa god. Produk
tet var billigt, 16 Skilling eller 33 Øre Potten, men Billig
heden var jo næppe i dette Tilfælde til nogen særlig Vel
signelse. I Baggaardens Stalde stod Stude i Rækkevis opstaldede for at blive fedede ved Affaldet fra Brænderiet.
Der var ogsaa god Handel i de mindre Købmandsfor
retninger, hvor Smaafolk fra Landet søgte til. Hos Køb
mand C. V. Horn nede ved Pølsekrogen (»Sevehorn«, som
Folkevittigheden undertiden kaldte ham) kunde man faa
alt, lige fra Hovedtørklæder og Sirts til Kaffebønner og
Træsko, og Kolonialvarerne blev afvej et og indpakket i
Kræmmerhuse, som Butikssvenden drejede med megen
Færdighed. Poser var en unødvendig Flothed. Naar Fa
milier fra Landet var færdige med deres Indkøb og skulde
køre hjem om Aftenen, blev der altid skænket et Glas
Mjød til Konen og Børnene.
En særlig fin og anset Urtekramhandel var den 01lendorffske Forretning i Ahlgade. Den var kendt for at
have udsøgte 1. Klasses Varer og specielle sjældne Deli
katesser, hvorfor Herskaberne fra Omegnens Herregaarde
i Reglen gjorde deres Indkøb her. Indehaveren, C. A. Ol
lendorff, var en fornem Skikkelse at se, naar han med
sin høje graa Silkehat paa Hovedet gik ned ad Gaden. Han
reklamerede altid i Bladene paa en meget regelmæssig
Maade, med den samme Tekst i Annoncerne Aar efter
Aar. Naar han averterede, at friske Bilbao Kastanier var
hjemkomne, saa vidste man, at Efteraaret nærmede sig,
og hans Juleannonce var en bestemt Tilkendegivelse af,
at nu burde Juleindkøbene begynde.
Købmand Ollendorff, der havde Titel som kgl. Agent,
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var ogsaa kendt som en ivrig Samler af Antikviteter,
gamle Møbler, Malerier og Kobberstik, og i hans Samling,
som han gerne viste frem for særlig interesserede, var der
ikke faa sjældne og værdifulde Ting. Hvad der blev af
Samlingen efter hans Død, ved jeg ikke. Den blev vel
spredt paa flere Hænder.
Ved Siden af den Ollendorffske Forretning havde man
en anden lige saa velkendt og søgt Forretning, men1 dog af
en mere speciel Art, nemlig Julius Winthers Materialhan
del, der nu ejes og drives af Købmand C. Marcussen.
Hos Julius Winther, kunde man ogsaa faa fine Urte
kramvarer, men tillige en Mængde Salver, Draaber og Ur
ter, som man brugte i Sygdomstilfælde, og som man fik
lige saa gode her som paa Apoteket, men gerne til en bil
ligere Pris. Man brugte jo mange Husraad i de Tider og
købte ikke paa Lægerecept, før det var strengt nødven
digt. Julius Winthers »Universal-Balsam« var en god
Salve, der kunde bruges til meget.
Skønt Julius Winther altsaa drev en Materialhandel,
der ogsaa omfattede adskillige frie Lægemidler, var han
dog ikke Farmaceut eller havde faaet Uddannelse som Ke
miker. Han var oprindelig Barber og havde da sin Barberstue i Ejendommen i Ahlgade, som laa ud for Smedelunds
gade, men opgav omsider denne Virksomhed og flyttede
op paa Torvet. Han var en ganske lille, spinkel og forvokset
Mand, meget intelligent, men tillige i Besiddelse af ikke
saa lidt Arrogance og Selvfølelse. Han holdt meget af at
ride, skønt han ikke gjorde nogen god Figur til Hest, og
dette kunde jo ikke undgaa at blive bemærket af Byens
Beboere. En Bryggeriejer, der var lidt af en Spøgefugl,
fandt paa en Gang at leje en stor og kraftig Mand til
paa en Bryggerihest at følge i Hælene paa Materialisten
paa en af hans Rideture, et Syn, der selvfølgelig vakte
Munterhed overalt, hvor de kom frem.
Der var ogsaa en i sin Tid kendt Historie om nogle
Tørv. Samme Bryggeriejer gik en Dag hen paa Torvet,
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hvor de saakaldte Tørvebønder fra Assentorp holdt med
deres smaa Tørvelæs. Han købte et saadant Læs Tørv
og bød Manden køre hen og læsse det af paa Fortovet ud
for Julius Winthers Forretning. »De skal ikke bryde Dem
om«, sagde Bryggeriejeren, »at der kommer en lille vred
Mand ud og gør Vrøvl, for han er ikke rigtig i Hovedet.«
Naa, Manden kørte saa hen og læssede Tørvene af uden
for Forretningen, og det gik som forudsagt. Julius Win
ther fo’r ud og rasede, men Manden tog ingen Notits
heraf, han vedblev at læsse af og kørte derpaa sin Vej,
og saa maatte Julius Winther selv om at faa Tørvene væk.
Borgerlivet gik jævnt og fornøjeligt i gamle Dage,
og det var ikke mere forceret, end at der nok kunde blive
Tid til en Spøg en Gang imellem. Jeg kommer til at tænke
paa en anden lille Episode, hvor Bryggeriejeren ogsaa
havde et af sine pudsige Indfald.
I Ejendommen Ahlgade 64, der nu ejes af Kondi
tor Lund-Henriksen, var der tidligere i en Række Aar
en kendt og fin Modeforretning, som oprindelig tilhørte
en Frk. Møller, men blev solgt til en Mand ved Navn
Otto Kinch. En Dag kom en Dame fra Landet ind i
Forretningen, men samtidig lukkede Bryggeriejeren Bu
tiksdøren op, kaldte Ekspeditricen hen til sig og hviskede
til hende: »Pas paa den Kone der, for hun stjæler som en
Ravn alt, hvad hun kan faa fat paa.«
Dermed forsvandt han, men Ekspeditricen stod skræk
slagen tilbage. Hun var ene i Forretningen, men det lyk
kedes hende at faa tilkaldt Chefen, Otto Kinch, og nu blev
Damen fulgt med de skarpeste Øjne, hvor hun end gik og
stod, indtil hun var ude af Forretningen, saa trak man
et Lettelsens Suk.
Og saa var det hele en Spøg af Bryggeriejeren, idet
Damen fra Landet var en meget agtværdig og hæderlig
Person, vistnok oven i Købet lidt i Familie med Bryggeri
ejeren.
Blandt de store Forretninger i Byen var ogsaa Tide-
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mands Manufakturhandel. Den var som bekendt grund
lagt af S. Seidelin, som dog kun drev den i en forholdsvis
kort Aarrække, indtil han overdrog den til sin Medarbej
der, W. R. Tidemand, hvorefter han selv rejste til Køben
havn for at drive Grosserervirksomhed. Seidelin vedblev
imidlertid at have stor Interesse for Holbæk og blev se
nere Byens Velgører paa mange Omraader.
W. R. Tidemand var en meget dygtig Forretnings
mand, som forstod at oparbejde sin Manufakturhandel Aar
efter Aar, og han havde i en lang Aarrække en god Støtte
i sin Førstemand, Michelsen, baade naar det gjaldt Indkøbs
rejser i Udlandet og Virksomheden hjemme. Men Tidemand
var altid paa Færde selv i sin Forretning, og det fortaltes,
at han havde givet sit Personale den strengeste Ordre til
at behandle selv den tarveligste Kone, der kom ind, med
lige saa stor Omhu som den største og fineste Kunde ; sik
kert et godt Handelsprincip.

BYENS MYNDIGHEDER — DE
OFFENTLIGE KONTORER
Som tidligere nævnt var den røde Bygning paa Hjør
net af Ahlgade og Klosterstræde, det nuværende Hotel
»Grand«, i forrige Tider Amtmandsbolig. I Stueetagen
fandtes Amtskontorerne, og paa 1. Sal havde Amtmanden
Privatbolig, og man syntes den Gang, at Bygningen var
meget fin og herskabelig, som den laa der midt i Hoved
gaden med den Elle Taarnbygning henne paa Hjørnet. I
Gaarden var der baade Stald og Vognremise, og Amtmand
Benzon havde Brug for det hele, idet han holdt sit eget
Køretøj. Hans flotte Ekvipage med Kusk i Liberi paa
Bukken vakte jo altid nogen Opmærksomhed, naar den
kom ud igennem Porten, som nu er lavet om til Forhal
for Biografteatret. I Porten var der iøvrigt Indgang til
Kontorerne.
Uden for Bygningen stod der indtil for kort Tid siden
5 Træer paa Fortovet. Da de blev fjernede, var der vel
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næppe mange, der tænkte paa, at disse Træer var den
senere Amtmand Billes Værk, efter at han en Aften i
Firserne med sin kendte Veltalenhed havde holdt et Fore
drag i Teatersalen om Træplantning, saaledes som han
havde set den udført i De forenede Stater, hvor han i en
Række Aar forud havde været Danmarks Gesandt. Han
opflammede den store Forsamling af Land- og Byboere

Ahlgade ud for Pottemager Lunds Ejendom. — Paa Gaden ses et
Postbud med sin Trækkevogn.

til at gøre noget lignende herhjemme, og nogle Dage efter
lagde han selv for ved at lade de nævnte Træer plante
uden for Kontorerne.

Skulde man i gamle Dage paa Herredskontoret, gik
Vejen dertil op gennem Kirkestræde til en Bygning af
ældre Dato, som laa, hvor nu Socialkontoret findes. Her
redskontoret fandtes dog ikke ud til Strædet, men i Side
bygningen, som der endnu er en Del tilbage af lige øst
for Kirken. Hertil kom Herredsfoged Ad. Meinert gaaende
hver Morgen ude fra sit smukke Landsted »Skovvænget«
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ved Dragerup Skov, en ret god Spadseretur, og han gik
ogsaa tilbage hertil om Eftermiddagen efter endt Kon
tortid.
I det gamle Forhus i Kirkestræde boede Sognepræ
sten, Pastor Galskjøt, og Kordegnen, som man jo ogsaa
undertiden havde Ærinde til, boede i underste Etage i Klo
sterbygningen og havde Have syd herfor, hvor nu de
grønne Plæner findes.
Byfogedkontoret var paa første Sal i Købmand Ehlers
Ejendom med Opgang i Gavlen ud mod Hotel Postgaarden. I Strædet her fandtes i sin Tid ogsaa Posthuset, men
da Jernbanestationen kom i Brug 1875, blev Postkontoret
flyttet hertil og fik overladt nogle Lokaler i Stationsbyg
ningens vestlige Del. Det samme blev Tilfældet med Tele
grafstationen, der i tidligere Tider var installeret i den
høje Bygning i Labæk, der nu har Nr. 4.
I 1875 blev Jernbanen aabnet mellem Roskilde og Ka
lundborg. Indtil da havde man maattet benytte Diligencen
til Roskilde, naar man skulde en Tur til København. Anlæget af Banen havde længe staaet paa og havde mødt
mange Vanskeligheder. Det blev udført af et privat Sel
skab med den da meget omtalte Baron Gedalia i Spidsen,
ham, om hvem der senere udkom adskillige Godtkøbsviser,
som blev sunget overalt. Han gik nemlig fallit paa Histo
rien og forsvandt ud af Landet.
Havde Anlæget været besværligt, var den første Tog
gang det ogsaa. Et af de første Tog afsendtes Nytaarsaften 1874, men sad fast i Sneen mellem Holbæk og Tøl
løse hele Natten, og alle de rejsende maatte overnatte i
en Bondegaard i Nyby.
Den højtidelige Aabning fandt først Sted hen paa
Sommeren, da Kong Christian den 9. og Kronprins Fre
derik skulde foretage en Rejse til Jylland, vistnok for at
inspicere Lejren ved Hald. Kongetoget passerede da hele
Jernbanestrækningen, og der var megen Højtidelighed
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undervejs paa de Steder, hvor der blev gjort Ophold. For
Holbæk var det en stor Begivenhed. Der blev flaget over
alt, musiceret og ringet med Kirkeklokkerne, da Toget
kom hertil. Paa Jembanepladsen var rejst en Tribune for
de kongelige, og Borgmester Hansen holdt her en Tale
til Kongeparret.
Opholdet varede dog kun faa Minutter, hvorefter To
get kørte videre mod Kalundborg.
Trafikken paa Banen var dermed officielt aabnet, og
der begyndtes med 2 Tog daglig i hver Retning, men endnu
i 1878 var man kun naaet til 3 Tog i hver Retning, og to
af Togene var endda Godstog.
Diligencekørslen vedblev endnu i mange Aar til Ny
købing Sj., og i Slutningen af Firserne fik jeg Anledning
til at prøve den Tur adskillige Gange. Man købte Billet
paa Postkontoret, og den, der kom først, fik Billet Nr. 1
og havde Lov til at stige først ind i Vognen og sætte sig
til Rette, men alle 4 Pladser var i Grunden lige gode eller
lige daarlige.
Fra Holbæk gik der iøvrigt Damper hver Dag til Ny
købing Sj., senere dog kun hveranden Dag. Færgefarten
til Tudse Næs foregik i nogle brede aabne Sejlbaade, der
lagde til ved den saakaldte »grønne Trappe« ved det vestre
Brohoved. Det var nogle slemme Baade til at tage Vand
ind, naar Vejret var uroligt, og Passagererne blev ofte
dyndvaade paa Turen. Skulde man have Baad uden for
de bestemte Tider, henvendte man sig i »Børsen«. Saa gik
en Mand over i Konsul Petersens store Magasinbygning
og lukkede en Luge op i Gavlen ud mod Fjorden. Dette
kunde ses ovre i Færgekroen, og saa kom Baaden.

RO OG ORDEN I BYEN
Til at paase, at der var Ro og Orden i Byen, havde
man i lange Tider kun to ældre Politibetjente, nemlig
Løjtnant Groth og Brenøe, der var to ret forskellige Skik-
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kelser. Groth var høj og kraftig bygget med et vist jovialt
Præg over sig, medens Brenøe var en forholdsvis lille Mand,
men med en noget strengere Politimine i Ansigtsudtrykket.
Groth havde deltaget i 3-Aars Krigen og var blevet
saaret flere Gange. Ved Revyen paa Lerbæk Mark i 1848
havde han faaet Danne
brogskorset overrakt af
Kong Frederik d. 7. Han
var meget patriotisk og
deltog atter som frivillig
i Krigen 1864. Naar han
senere sammen med gode
Venner og Bekendte sad
ved et lille Bæger hos
Gæstgiver Mellerup i
Kirkestræde, kunde han
nok berette adskilligt fra
Krigens Tid.
Til at holde Orden
om Natten havde man 5
Vægtere, der i deres tyk
ke Vægter - Kapper og
Groth.
med et solidt Egespir
i Haanden patrouillerede i Gaderne, men Livet gik sin
Gang ret fredeligt, og større Spektakler fandt sjældent
Sted.
Desuden havvde Byen ogsaa et Politikorps, bestaaende
af en Snes yngre Borgere med 2—3 Overordnede i Spid
sen, og Korpsets Opgave skulde være at assistere Politiet
i Tilfælde af Katastrofer eller Sammenstød, men jeg min
des dog ikke, at jeg nogen Sinde saa dette Korps i Virk
somhed.
NAAR DER HOLDTES SPRØJTEPRØVE
Der var maaske nok i hine Tider lidt flere af de saakaldte »Borgerpligter«, end der er nu. Der var i alt Fald
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den at være med i Brandmandskabet. Enhver Mand ind
til en vis Aldersgrænse var pligtig hertil og fik udleveret
et Messing-Brandskilt med en Snor i, saaledes at man
kunde have Skiltet hængende paa Brystet. Paa Skiltet
stod anført, til hvilken Afdeling eller Sprøjte man hørte.
Et Par Gange om Aaret holdtes der Sprøjteprøve.
Denne var forud averteret i Aviserne, men naar man paa
selve Dagen hørte Brandtrommerne i Gaden, maatte man
holde op med det Arbejde, man var i Gang med, og med
Brandskiltet paa Brystet begive sig af Sted til »Vagten«,
hvor Sprøjterne havde- deres Plads.
Efter Ankomsten hertil trak man Sprøjterne ud af
Huset og samlede sig om den Sprøjte, hvortil man hørte.
Nogle af de mest ivrige af Mandskabet spændte sig for
Sprøjten, og saa gik det i Løb ned ad Labæk, alt mens
Husenes kvindelige Beboere smilende betragtede 'Optoget
inde bag Vinduerne. Turen gik op til Markedspladsen,
hvor Øvelsen altid fandt Sted.
Vandbærerne ilede med deres smaa Læderspande ned
til den lille Sø, der da fandtes paa Pladsen ud for Sko
lerne, fyldte Spandene og kom saa tilbage og hældte Van
det paa Sprøjten. Naar denne var blevet halvt fyldt, tog
Mandskabet fat, 4—5 ved hver Side af Sprøjten, og saa
pumpede man væk et Par Minutter, for saa var Sprøjten
i Reglen tom igen. En Flok hujende Drenge havde Mor
skab af at løbe ind mod Straalen for at blive oversprøjtet,
og saa meget Vand var der da, at de kunde naa at blive
pjaskvaade.
Det hele var en ret gemytlig Forestilling, og Gemyt
ligheden forsvandt ikke, selv om man saa de overordnede
med Brandinspektør Fix i Spidsen ile rundt paa Pladsen
for i dybeste Alvor og med strenge Ansigtsudtryk at tage
Mandskab og Sprøjter i Øjesyn. Saadan var Brandvæse
net den Gang, og det eneste, der undertiden lød Klager
over, var, at naar der virkelig var Ildløs, kom baade Mand
skab og Sprøjter noget sent til Stede.
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Redningskorpset var en Afdeling for sig, der ved
samme Lejlighed mødte og stillede op i Geled for at blive
inspiceret. Det blev betragtet som lidt finere at være med
i dette Korps, der særlig bestod af Kontorister og Handels
betjente, men nogen virkelig Indsigt i at udføre Rednings
arbejde tror jeg egentlig ikke, Afdelingen besad. Det
hændte i alt Fald en Nat, da det brændte hos Restaura
tør Rust i Kirkestræde, at Korpset, efter at have reddet
Glas, Porcelæn og Drikkevarer, ogsaa rev Kakkelovnene
ned og kastede dem gennem Vinduerne ud paa Gaden,
hvor de næste Morgen fandtes ituslaaede.
I KRAMMARKEDERNES TID
Det er muligt, at det kendte Udtryk : »De gode gamle
Dage« kun er en Talemaade, som ikke skal tages alt for
bogstaveligt, eftersom enhver Tid vel har haft baade For
trin og Mangler, baade gode og onde Dage.
Alligevel kan man dog vistnok med nogen Ret sige,
at det var i de gode gamle Dage, da Holbæk havde sine
mange aarlige Markeder og tillige de saakaldte »Nøddedage« om Efteraaret. Paa Markedsdagene strømmede Folk
fra Landet til Byen for at gøre Indkøb, og Købmandsgaardene var fyldte med Hundreder af Køretøjer, som alle
skulde have Varer med hjem om Aftenen. Paa saadanne
Dage var der da ogsaa en Travlhed i Forretningerne, som
man vanskeligt i vore Dage kan gøre sig noget rigtigt Be
greb om.
Af Markeder med levende Kreaturer var der et hver
Maaned, de saakaldte »Maanedsmarkeder«, der holdtes
den første Tirsdag i Maaneden, men som dog ikke var af
stor Betydning. Større var Markederne i Fasten, ialt 3,
og det midterste var som Regel det vigtigste. I Oktober
holdtes »Mikkelsmarkedet«, der ogsaa ofte samlede mange
Mennesker. Det hele kom jo noget an paa, om der til Mar
kedet var knyttet Dans og anden Forlystelse for Ung
dommen.
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Men de største Markeder var de to aarlige Kram
markeder, nemlig »Sommermarkedet« i Juni Maaned og
»Julemarkedet« i November Maaned.
»Nøddedagene« var noget, der var særligt for Holbæk,
ligesom »Pæremarkedet« var det for Roskilde. De stod
ikke i Almanakken, men faldt af sig selv paa de to eller
tre første Lørdage, efter at Høsten paa Landet var endt.
Saa kom paa den første Lørdag Ungdommen fra Landet
til Byen for at more sig, og den næste Lørdag var det
de ældres Tur til at tilbringe Dagen i Købstaden.
Af Markederne var — som sagt — Krammarkederne
de vigtigste. Det var store Festdage, ikke blot FørsteDagen, men ogsaa Anden-Dagen, idet Markederne strakte
sig over 1^ Dag og først afsluttedes ved Middagstid Da
gen efter den rigtige Markedsdag.
Den Gang svarede Markedspladsen til sit Navn. Fra
Morgenstunden af var der paa Pladsen et Mylder af Heste
og Kvæg, af Sælgere og Købere, deriblandt selvfølgelig
ogsaa mange fremmede Opkøbere. Der blev tinget og
pruttet, og naar der blev givet Haandslag paa en Handel,
kunde det jo nok ske, at man skulde ned i Svend Ander
sens Beværtning i Markedsgade og drikke Lidkøb, som
vistnok ofte bestod af et Glas Hvidtøl og en Komsnaps.
I Ahlgade, fra Torvet og omtrent ned til Nygade,
fandtes alle Markedsteltene, de saakaldte »8 Skillings
Telte« med Nürnbergkram, hvor hver Genstand kostede
8 Skilling
Mark). Efter Møntforandringen i 1874 gik
Prisen dog op til 20 Øre. Foruden Legetøjsboderne var
der ogsaa Telte med Modepynt, Manufakturvarer, Para
plyer og andre Nødvendighedsting. De Ringsted-Skomagere kom med Sko og Støvler, som maaske nok kunde
passe en og anden, skønt man ellers ikke købte færdig
syet Fodtøj den Gang. I Buntmagerteltene var Kasketter
den vigtigste Salgsvare.
Paa Torvet fandtes Gøglerteltene opstillede, og Udraaberne søgte at overdøve hinanden. Blandt Seværdig-
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hederne var tit de saakaldte Vokskabinetter med Figurer
i Legemsstørrelse, der skulde forestille bekendte Personer,
og for at vække Opsigt anbragte man gerne nogle af Fi
gurerne uden for Indgangen, f. Eks. Kejser Napoleon eller
et af Inkvisitionens Ofre med Tommeskrue om Hovedet.
Det saa ikke videre hyggeligt ud.
Ved Siden af disse Telte saa man den Gang som Re
gel nogle driftige »Forretningsmænd«, der med et lille
Keglespil paa et Bord tjente mange Penge ved at lokke
de unge Karle til at prøve, om de kunde »ramme Keglen«,
hvad de ikke kunde, og det kostede 1 Mark. En kendt
Person var den ihærdige »Aalborg-Peter« med sin karte
sianske Djævel i Flasken. Man synes endnu at kunne høre
hans snøvlende Stemme, naar han raabte: »Nu gaar den
lille Mand fra Filadelfia igen ned i Flasken og prøver Lyk
ken«, hvorpaa han rakte en af de kendte kulørte Lykke
sedler ud til den, der vilde ofre en 10-Øre paa den. Her
stod ogsaa de fynske Humleprangere med deres kæmpe
store Humlesække, hvor Konerne fra Landet maatte for
syne sig med den nødvendige Urt til Hjemmebrygningen.
Overalt var der en Tummel og Larm af Trompetstød
og Lirekassemusik, saa Folk blev øre i Hovedet, inden de
forlod Markedet om Aftenen.
Selv i Labæk var der livligt en saadan Dag. Man
skulde jo her igennem for at komme til Markedspladsen.
Et almindeligt Syn i Gaden var den lange Række nye ogblanke Fjedervogne, som stod paa Fortovet ud for Vognfabrikant Selmer Petersens Ejendom, og som saa fristende
nok ud for Landboerne.
Og henne i Haven paa Hjørnet af Markedsgade gik
Karusellen rundt. Det har den gjort paa denne Plads i
mange Aar, men den Gang var det Henriks Karussel, kaldt
saaledes efter Ejeren, en Mand, der boede' i Brolægger
stræde. Henriks Karussel var en ret simpel Indretning,
der hverken gik ved Damp eller Elektricitet, men ved
Hjælp af et Par Arbejdsmænd, der drejede den rundt,
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idet de selv løb med. Ejerens Hustru drejede Lirekassen,
og et af Børnene slog paa Tromme. Karusellen holdt godt
ud, men det hele blev dog til sidst saa opslidt, at f. Eks.
Lirekassen kun kunde frembringe tre Toner, Resten blev
til en hvæsende Lyd, men det gjorde ikke noget, man
havde hørt Melodien saa tit, at man nok kunde gætte sig
til de Toner, der manglede.
I den gamle Bygning, som endnu ses her, var der i
Gavlen Nedgang til Kælderen. Her boede en Spaakone,
»Spaa-Marie«, og naar de unge Piger havde faaet en Karusseltur, kunde en og anden af dem ikke staa imod, men
forsvandt ned i Kælderen for at faa lidt at vide om Frem
tiden.
Paa Gadehjørnet uden for Haven stod i mange Aar
Italieneren Roscasco og solgte sine Luftballoner, som han
tjente godt paa, thi Brinten, hvormed han fyldte Bal
lonerne, lavede han selv inde i Haven, hvor han hældte
Syre paa en Beholder med gamle Jernstumper, en Proces,
som altid samlede Tilskuere. Roscasco blev senere stor
Næringsdrivende i Slagelse.
Om Eftermiddagen fra Kl. 2—3 til Kl. 10 Aften gik
Dansen lystigt paa de forskellige Dansesteder. Hos Melle
rup i Kirkestræde var det særligt Gaardmandssønner og
Gaardmandsdøtre, der svang sig, skønt man daarligt kan
bruge dette Udtryk, idet der altid var saa fuldt, at de
dansende stod stuvet som Sild i en Tønde. Det var Han
sen, Holløse, der leverede Musikken. Ældre Folk fortalte,
at i en tidligere Tid havde de danset hos »Manden i
Træerne«. Stedet med dette mærkelige Navn laa vistnok
i Blegstræde, men det eksisterede ikke mere paa den Tid,
der her er Tale om.
I Hotel »Isefjord«s Sal var der ogsaa Markedsdans,
men skønt det her var den kendte Musiker Chr. Nyrup
fra Marke, der dirigerede, var Stedet næppe saa vel anset
den Gang. Om det var, fordi der ogsaa var Optræden af
københavnske »Sangerinder«, faar staa hen.
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I 1882 holdtes de sidste Krammarkeder. Selv om det
var de næringsdrivende, der fik dem forbudt, fortrød de
dog vistnok bagefter Ophævelsen. Der blev i alt Fald i
Holbæk gjort nogle Forsøg paa at lave »Marked« i de
paafølgende Aar med Telte og Boder for Byens egne Hand
lende og med Orkestermusik paa Torvet, men det gik ikke,
og man opgav snart disse Forsøg.
Jeg husker tydeligt den sidste Krammarkedsdag i
1882, fordi jeg blev Vidne til et lille aparte Optrin. Det
var paa Andendagen efter Julemarkedet, Gaden henlaa
med Snesjap, og det var hundekoldt. Kræmmere og Gøg
lere vilde dog gerne holde ud til det sidste, men ved 1-Tiden
om Middagen kom Politibetjent Brenøe og bød dem pakke
ind. Da saa man pludselig en Person komme løbende oppe
fra Klosterstræde, og da han kom nærmere, viste det sig,
at han var barhovedet og paa Strømpefødder. Han fort
satte Løbet ned ad Gaden, medens Snesjappet sprøjtede
omkring ham, og alle vendte sig om og saa efter ham.
Det blev hurtigt opklaret, at han, der var kendt som
en forhutlet Person fra Tudse Næs, havde siddet arreste
ret, men havde set sit Snit til at narre den ellers strenge
og paapasselige Arrestforvarer Eggerth og var stukket
af fra Arresten for ogsaa at komme lidt til Marked.

HOTELLER OG FORENINGSLIV
At Livet i Holbæk i gamle Dage formede sig noget
mere jævnt og stilfærdigt end nu om Stunder, kan man
vel ellers nok sige.
Baade Handels- og Haandværkerliv var jo inde under
rolige og stabile Forhold, og den daglige Tilværelse — saavel indendørs som udendørs — blev en Afspejling heraf.
Hotel »Postgaarden« var det Sted, hvor Borgerne
gennem mange Aar havde deres Sammenkomster og Fe
ster. Teatret med de tilstødende Lokaler fandtes den Gang
ikke, men man kunde ogsaa nøjes med den Sal, der da var
Fra Holbæk Amt. 4
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ovenover Restaurationen, og hvortil Opgangen var i Por
ten.
Til daglig var det dog nærmest de Ældre, der kom paa
»Postgaarden«. Man tillod sig efter endt Dagværk at gaa
en Aftentur paa »Gaarden«, hvor Dagens Begivenheder
blev drøftet sammen med andre Medborgere, og hvor man,,
medens man nød en Toddy, spillede Whist eller L’hombre.
Hotellet havde i denne Henseende ret trofaste Stamgæster,
der gerne slog sig ned ved deres bestemte Bord.
Hotel »Isefjord«, som var blevet opført i 1852 af Mæg
ler Busch, var til at begynde med et meget flot og anse
ligt Provinshotel, men efter nogle Aars Forløb tabte det
i ret betydelig Grad sit fine Renommé. Det var egentlig
først, da et Konsortium i 1879 lod Hotellet restaurere og
derefter solgte det til Hotelejer Svendsen, at en ny og
bedre Tid begyndte for Hotel »Isefjord«.
Et andet offentligt Samlingssted i Holbæk, som og
saa spillede en stor Rolle i gamle Dage, var Mellerups Ho
tel eller det nuværende Hotel »Mellerupgaard. Stedet hav
de ikke den Gang Navn af Hotel, men man talte blot om
Mellerups Gæstgiveri. Mellerup havde i sin Tid købt Ejen
dommen af en Mand ved Navn Herløv, der baade drev
Beværtning og Høkerhandel paa Stedet, men Mellerup ud
videde Lokalerne betydeligt og indrettede paa 1. Sal et
Møde- og Danselokale, som blev stærkt benyttet. Land
boerne søgte hertil i mange Aar, ogsaa naar der var Tale
om større Sammenkomster enten af politisk eller landøko
nomisk Art.
I Tidernes Løb var »Mellerupgaard«s Sal Stedet for
enkelte andre Begivenheder.
Det var bl. a. her, at en svensk »Mirakeldoktor« i en
Uges Tid holdt Aftenmøder, hvor Salen var fyldt til
Trængsel, og hvor han ved Bønner og Haandspaalæggelser
kurerede baade Halte og Vanføre. Da Rygtet gik, at han
var faret for voldsomt frem over for en Krøbling, blan
dede Politiet sig i Sagen, og han maatte fortrække.
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En Begivenhed af en lidt anden Art var det, da den
tyske Bryderkonge Kreuter optraadte i Mellerups Sal.
Brydekampe var da noget ganske nyt, og Kreuter
udlovede 25 Kr. til den, der kunde kaste ham. Der kom
en Hestehandler fra Roskilde og en Brolægger fra Holbæk,
og de var begge haarde Modstandere, men vandt ikke Sejr.
Det gjorde heller ikke en lang, ranglet Person her fra
Byen, som til Publikums Fornøjelse optraadte hver Aften
med Maske for Ansigtet.
Men en Aften forlød det, at en Sømand vilde prøve
sine Kræfter. Der var fuldt Hus, og Publikum ventede
med Spænding paa Kampens Begyndelse. Men den kom
aldrig til at begynde. Efter en Times Forløb opdagedes
det, at Kreuter var stukket af fra det hele, dog medta
gende den fyldte Pengekasse, og der blev selvfølgelig et
ret stormende Optrin, da det kampinteresserede Publikum
opdagede, at det var bleven narret saa skammeligt.
Der kom en Tid, hvor »Mellerupgaard« fik en Kon
kurrent lige ved Siden af Hotellet, nemlig i den store
2-Etages Ejendom, hvor Landmandsbanken tidligere
havde haft Lokaler. Der blev her indrettet en Restaura
tion, som fik det stolte Navn »Løven«, og medens Restau
ratør Rust, der var kommet hertil fra København, ledede
Forretningen, var der et ret distingveret og moderne Præg
over den, som tiltalte et vist Bypublikum; hans Frue og
to smukke, unge Døtre forstod at gøre det hyggeligt for
Gæsterne, men Foretagendet kunde dog ikke trives i Læng
den, Restaurationen blev nedlagt og Ejendommen omdan
net til private Beboelser.
Foreningslivet blev dyrket med megen Interesse og
saa i de Dage, der her er Tale om. Flere af de nuværende
Foreninger bestod jo allerede i Halvfjerdserne, f. Eks.
Haandværkerforeningen og Sangforeningen. Sangforenin
gen var den Gang en meget eksklusiv Forening, som det
ikke var helt let at blive Medlem af, og der blev gjort for-
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skellige Attentater paa den ved Dannelse af nye Forenin
ger med samme Formaal, men de eksisterede kun i kor
tere Tid.
Ogsaa andre Foreninger er i Tidens Løb forsvundne,
deriblandt Vaabenbroder-Afdelingen, hvis Medlemmer var
de gamle Soldater fra 3-Aars Krigen og dem, der havde
været med i 1864. Afdelingen var i de første Aar en
særdeles livskraftig Sammenslutning, der afholdt adskil
lige Festligheder, særlig paa Mindedagene for Kampene
ved Isted og Fredericia den 6. og 25. Juli, og man holdt
ogsaa undertiden Skovfester ude i »Lunden«, men Med
lemstallet blev jo efterhaanden mindre og mindre, og til
sidst nøjedes man med een aarlig Sammenkomst, nemlig
Generalforsamlingen paa Hotel »Mellerupgaard«, hvortil
var knyttet en Fællesspisning, men denne opgav man hel
ler ikke, saa længe der endnu var nogle Stykker tilbage
af Veteranerne.
En anden Forening, som ogsaa forlængst er forsvun
det, var Holbæk Fugleskydningsselskab, som i mange Aar
hver Sommer holdt Fugleskydning i Dragerup Skov, og
hvori mange af Byens og den nærmeste Omegns kendte
Mænd tog Del. Denne aarlige Fugleskydning var en Begi
venhed, som optog Sindene stærkt overalt i Byen, og Da
gen var ligesom lidt af en Festdag for alle.
Den begyndte med, at et Musikkorps om Morgenen
spillede i Gaderne. Det var, naar den gamle Fuglekonge
skulde afhentes, og derefter kørte man til Skoven, hvor
Skydningen straks tog sin Begyndelse. Det var en solid
Fugl, der blev skudt til, beslaaet, som den var, med tykke
Jernskinner, og der skulde ofres ikke saa lidt Krudt og
Bly for at faa den skudt ned, men det lykkedes dog som
Regel. Man brugte ogsaa svært Skyts, nemlig de store,
gamle Forladere, som nu kan ses paa Museet i Holbæk,
og som var saa tunge, at de maatte hvile paa et Anlæg.
Ved Siden af Skovfogedstedet var rejst et Telt, hvori
Frokosten indtoges, og den daværende Skovfoged Jensen
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var en god Vært, der nok skulde sørge for Skydebrødrenes Vederkvægelse. Humøret hos dem steg, og det kul
minerede som Regel, da hen paa Eftermiddagen Bryst
pladen faldt, og den nye Fuglekonge kunde proklameres.
I den lille, runde, straatækkede Pavillon, som Selska
bet havde paa Pladsen her, blev der danset om Aftenen,
efter at Damerne var hentet fra Byen, men senere ud paa
Aftenen, naar Ballet var sluttet, var der Adgang for alle
til en Svingom, og derfor holdt der Kapervogne nede i La
bæk, som befordrede Danselystne derud. Med Skræderens
Hans fra Tjepperup blev der prüftet ikke saa lidt om Be
talingen for en Plads paa Vognen, men med den Hest, han
havde for Køretøjet, gik Turen ud til Skoven saa ogsaa i
Skridtgang.
Blandt dem, der vartede op ved Bordet under Fugle
skydningen, var ofte en Mand ved Navn Sparvath, som
den Gang var godt kendt i Byen som lidt af en Original.
Han var en temmelig høj og noget ranglet Person, og man
lagde uvilkaarlig Mærke til hans Næsetip, som ikke alene
var ret lang og spids, men som tilsyneladende var i
svajende Bevægelse, naar han havde travlt. Han kunde
godt paa et Spørgsmaal komme med en mere eller mindre
god Vittighed. Spurgte man ham, hvor han boede, sva
rede han gerne: »Jeg bor i Roligheden Nr. 7 til Gaden,
naar Forhuset bliver revet ned.« Han boede altsaa inde
i Gaarden. I Dragerup Skov skete det en Gang, at en af
Skydebrødrene stak sit ene Ben ret langt frem, netop
som Sparvath skulde passere forbi med en Bakke fuld af
Kaffekopper, og Resultatet var, at han faldt, saa lang han
var, medens Servicet rullede hen ad Jorden. Han tog det
dog med Ro, samlede det hele op og sagde med et mildt
bebrejdende Blik til Benets Ejer: »Saadan gjorde jeg og
saa, da jeg var en lille Dreng.«

50

J. SØRENSEN

AVISERNE FOR 50—60 AAR
SIDEN
Naar man i vore Dage faar fat i en gammel Avis fra
Tredserne eller Halvfjerdserne, undres man som Regel ved
at se, hvor smaa Aviserne var den Gang, og hvor lidt man
kunde nøjes med, naar det gjaldt Meddelelser ude fra den
store Verden, ja endog fra den nærmeste Omegn.
Og dog er Sandheden vel nok den, at man i hine Ti
der var meget veltilfredse med Bladene, som de var, og
med lige saa stor Længsel som i vore Dage ventede paa
Avisens Komme for at se, hvad Nyt der var sket. Var
det en Ildebrand eller et Ulykkestilfælde, blev det ofte be
rettet i 8—10 Linier. Man fik Begivenheden at vide og
forlangte ikke mere. Og saa kunde man iøvrigt godt i den
lille Avis finde baade »Dødelisten«, Sædpriserne, Tinglæsningerne o. s. v., og det var næsten det vigtigste.
At Aviserne var saa smaa, kom jo ogsaa af, at Frem
stillingen skete paa den gamle Maner, og at navnlig Tryk
ningen foregik paa de saakaldte Haandpresser, der ikke
kunde tage et særlig stort Format, og ved hvilket to Mand
i Forening havde Besvær nok med at levere 200 Tryk i
Timen.
I Halvfjerdsernes Begyndelse var der i Holbæk 2 Avi
ser, nemlig »Holbæk Amts Avis«, der allerede da havde
bestaaet i 25 Aar, og »Holbæk Posten«, der begyndte at
udkomme i 1869.
»Holbæk Amts Avis« var grundlagt i 1848 af Bog
trykker Chr. Bech, der forud havde været Typograf i Kø
benhavn. Han var sikkert en dygtig Mand paa sit Omraade, hvad Numre af Avisen fra den Tid vidner om. Han
begyndte Udgivelsen i en Ejendom i Labæk, men købte
senere den store 2-Etages Ejendom i Smedelundsgade,
hvor Bagermester Skyttebo nu har Forretning. Her fand
tes selve Trykkeriet i en lang, rød Bygning med Kamgavle
inde i Gaarden. Efter Bogtrykker Bechs Død i 1872 fort
satte hans Enke Bladets Drift i en Del Aar med forskel-
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lige Mænd som Redaktører. Blandt disse var cand. mag.
Bjørnshauge en af de betydeligste.
I 1874 blev cand. phil. L. Bønnelycke antaget som
Redaktør, og han købte efter nogle Aars Forløb Bladet
af Enkefru Bech.
Bønnelycke var Søn af en Tobaksfabrikant i Frede
ricia og havde været med
i Krigen 1864. Han kom
hertil fra Samsø, hvor
han havde været Huslæ
rer i nogle Aar. At blive
Redaktør var altsaa no
get nyt for ham, men ved
Redaktørvirksomhed i de
Dage var en Saks en god
Medhjælper, og den blev
vistnok brugt flittigt. Ef
terretningsvæsenet var jo
ogsaa meget mangelfuldt.
I Diligencernes Tid, som
først ophørte mellem Ros
kilde og Holbæk i Løbet
af 1875, kom der kun
Bønnelycke.
Post hertil 2 Gange i
Døgneit, ved Middagstid og ved Midnatstid. Telefon kendtes ikke, og Telegrafen blev kun benyttet, naar der var
sket noget yderst vigtigt, f. Eks. til Meddelelse om de
store Gevinster ved Klasselotteriets Trækning.
I 1869 havde Byen — som foran nævnt — faaet
et Blad til, idet Conrad Hansen da begyndte Udgivelsen
af »Holbæk Posten«. Dette Blad havde ogsaa i en Række
Aar Kontor og Trykkeri i Labæk, nemlig i en Bagbygning
i Ejendommen ud for Østerstræde. Conrad Hansen var
en Mand, der uden Held havde forsøgt sig i andre Ret
ninger, men han greb det rigtige, da han blev Redaktør
og Bladudgiver i Holbæk; thi eftersom Tiderne begyndte
KØBENHAVNS
KOMMUNEBIBLIOTEKER
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at blive mere politisk bevægede, kunde man jo ikke læn
gere nøjes med eet Blad og den Politik, dette førte.
Conrad Hansen var en jovial og elskværdig Mand, som
alle holdt af, og han forstod at give sit Blad et vist folke
ligt Præg, som gjorde, ait det vandt godt frem, særlig paa
Landet, og som Hjælpemiddel tog han ikke i Betænkning
at anvende visse Snurrig
heder, f. Eks. store Præ
mieuddelinger til Abonnen
terne.
Naar han en Dag hav
de en god Nyhed i Bladet,
kunde han blive saa glad,
at han gik ud i Trykkeriet
og bød hele Personalet en
Pris af sin Snustobaks
daase, og der var jo ikke
andet at gøre end med
Glæde at tage mod Op
mærksomheden og, i alt
Fald tilsyneladende, stoppe
Tobakken i Næsen, hvor
Conrad Hansen.
efter der hos nogle frem
kom en vedholdende Nysen, som ikke altid var lige paa
krævet.
Hvad en Avis iøvrigt den Gang kunde slaa sig op paa,
var en god Fraklipningsføljeton, som blev slugt af alle
Familiens Medlemmer rundt om i Læsekredsen. Det var
bogfattige Tider den Gang, og Føljetonen blev omhygge
ligt klippet af, indbundet og sat paa Boghylden. »Amts
avisen« fik saaledes en Gang under Bønnelyckes Redaktion
fat paa en engelsk Roman: »Den Forrykte fra St. James«,
som vakte den største Interesse hos Læserne og skaffede
Bladet mange nye Abonnenter. Avisernes Besørgelse til
Landet foregik for en stor Del ved private Bude, de saakaldte Postkoner eller Brødkoner, idet Landpostordningen
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endnu var meget mangelfuld. Paa Trykkerierne kendte
man alle disse Koner og benævnede dem kun ved Fornavn
og Bynavn, Birthe fra Nyby, Stine fra Mørkøv o. s. v. Naar
en af disse Koner kom og skulde have et Numer af Avisen
med den spændende Føljeton, saa hed den i deres Mund
kun »Sten James«.
Nogle Aar efter lykkedes det til Gengæld Conrad Han
sen at faa Tilladelse til at bringe den bekendte Roman:
»Greven af Monte Christo«. Den gjorde sig ogsaa stor
artet, saa meget mere som den var »illustreret«, idet Ud
giveren paa passende Steder anbragte de Clichéer af
Hingste, Køer, Huse og Skibe, som ellers benyttedes i Aver
tissementerne. En Gang imellem, naar det endelig skulde
være flot, blev der indkøbt en Mode-Cliche, f. Eks. en
Herre med det nyeste Jakkesæt, og denne Cliche kom saa
i Romanen som »Greven« af Monte Christo.
Ingen af de to Redaktører, Bønnelycke og Conrad
Hansen, var meget skrivende Bladmænd, men hvad de fær
reste vidste, var, at Bønnelycke syslede meget med drama
tiske Arbejder og skrev flere Lystspil, hvortil han ofte
hentede Ideen fra sin Soldatertid. Han gemte Manuskrip
terne hen, der skete maaske heller ingen Skade derved,
og først, da han i Halvfemserne levede som Privatmand i
Hvalsø, fik han et Stykke opført paa Folketeatret i Kø
benhavn.
En Gang imellem maatte de to Redaktører dog fælde
en Lanse og tørne lidt sammen, men det skete ofte paa
en pudsig Maade.
»Holbæk Posten« bragte nogle ejendommelige »Mær
kedage«, som »Amts-Avisen« undertiden raillerede over.
At Hmd. Jens Jensen i —by havde købt sit Hus for 500
Rdl., var saaledes en Begivenhed, der blev mindet i disse
»Mærkedage« flere Aajr i Træk.
En Gang stod der, at 10. Juni 1878 dansede en For
valter sig ihjel ved en Fest i Christianssæde Have.
Dette gav »Amts-Avisen« Anledning til at fortælle,
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at Historien ikke var paalidelig, idet samme Forvalter 8
Dage efter Begivenheden havde meldt sig spillevende hos
det lollandske Blad, der først havde bragt Historien, og
forlangt, at Redaktøren skulde tilbagekalde Meddelelsen,
hvad han ogsaa gjorde.
Dette var undgaaet Conrad Hansens Opmærksomhed,
og »Amts-Avisen« anbefalede ham derfor næste Aar at
sætte under »Mærkedage«:
»1880 10/(! slugte Conrad Hansen en »And«, som to
Aar tidligere var blevet baade spist og spyttet ud igen
af en Redaktør ovre paa Lolland.«
I Midten af Halvfjerdserne opstod der et tredie Blad
i Holbæk med Titlen: »Holbæk Amts Dagblad«, der dog
ikke maa forveksles med det senere af Chr. Berg stiftede
Blad med samme Titel.
Dette første Dagblad blev redigeret af en Typograf
Willadsen og havde Lokaler i daværende Købmand Friis’
Ejendom paa Ahlgade.
I politisk Henseende skulde det nærmest være Ven
streblad, men blev ofte betegnet som ret »blakket«. Det
var dog temmelig kvikt redigeret og fik efterhaanden ikke
faa Læsere, men Bladets Levetid blev alligevel kort, idet
det allerede ophørte at udkomme omkring 1880.
En Dag vakte Bladet nogen Opsigt ved, at der midt
paa hele 4. Side kun stod de mystiske Ord:

K a n e p i s k.
Knaldepisk.
Læserne brød forgæves deres Hoveder med at regne
ud, hvad disse Ord skulde betyde. Men Hemmeligheden
var, at Redaktøren sammen med sit Trykkeripersonale
havde holdt et lille Gilde paa en af Byens Gæstgivergaarde, og da man lidt sent om Aftenen vendte tilbage
og skulde have Bladet færdigtrykt, klarede Redaktøren 4.
Side ved kun at anbringe de 2 Ord paa hele Siden.
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HVAD DER FOREGIK PAA
MA RKEDSPL ADSEN
Markedspladsen i Holbæk har bevaret sit gamle Navn,
skønt det unægtelig er længe siden, der blev holdt noget
virkeligt Marked der. Pladsen har i Aarenes Løb ogsaa
været benyttet paa anden Maade, blandt andet til Afhol
delse af Fester, hvortil den var meget brugbar, ikke blot
ved sin Beliggenhed, men ogsaa ved den Skikkelse, den
havde, før den blev omdannet og forsynet med de forskel
lige asfalterede Veje, hvad der just ikke har gjort Plad
sen pænere. Den var tidligere kantet med en Række
smukke Lindetræer, bag hvilke der som yderligere Indheg
ning fandtes nogle temmelig dybe Grøfter. Og nede i
Hjørnet ud for de nuværende Skoler havde man den lille
Sø, der vel nok paa Markedslage var nødvendig som Van
dingssted, men hvori der ogsaa blev drevet lidt Fiskeri.
Fiskeriet var i alt Fald en Del Aar udlejet til gamle Fisker
Haagensen for en lille aarlig Sum. Men ved Festerne kunde
der omkring Søen skabes smukke Arrangementer, og bag
Søen, ude paa Marken, hvor Skolerne nu findes, blev Fyr
værkeriet gerne afbrændt.
I en Henseende har Pladsen bevaret Traditionen, idet
den endnu er Stedet, hvor Cirkus og lignende Forlystel
ser faar anvist Plads. Saadan var det ogsaa i gamle Dage,
da der maaske kom mere af den Slags, end Tilfældet er
nu. Dette hang vel sammen med, at Folk ikke tidligere
rejste saa meget, det var for besværligt og tog for lang
Tid. Man blev hjemme og tog de Glæder, der tilbød sig
paa Stedet. Mange farende Folk har gæstet denne Plads,
og af Kunst og Gøgl, baade ondt og godt, har der været
meget i Tidernes Løb.
Skal man genopfriske Erindringer om Byens Forly
stelsesliv i forrige Tider, vil der da ogsaa være et og an
det at fortælle om Markedspladsen.
En billig Forlystelse var det, naar en Kunstnertrup
kom til Byen cg paa Markedspladsen blot trak en Snor
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uden om den lille Plads, hvor Forestillingen skulde finde
Sted. Folk kunde saa stille sig op ved Snoren og se det
hele, men dog ikke fuldstændig gratis, thi hvert 5. eller
10. Minut gik »Tallerkenen« rundt, og man maatte saa
give et Par Skilling eller en Femøre, hvis man da var
nogenlunde honnet. Jeg husker, at den gamle Miehe med
sine Døtre optraadte nogle Gange her paa denne Maade.
Det kunde vel næppe give meget i Kassen, og det er ret
forstaaeligt, at Miehe om Aftenen efter Forestillingen gik
ned til Søen og fangede et Par Fisk for at hjælpe lidt paa
Budgettet.
I Midten af Halvfjerdserne gav Hollænderen Jean
Späth Forestillinger paa Pladsen med sit mekaniske Tea
ter, og dette var — i alt Fald i hin Tid — noget ganske
enestaaende. Der var en saadan Tilstrømning til Forestil
lingerne, at Politimesteren til sidst nægtede ham Tilla
delse til at blive her længere, for at han ikke skulde rejse
fra Byen med alt for mange Penge.
En anden Seværdighed af Rang var det store Klebergske Menageri, der med sin Righoldighed af vilde Dyr
nok var et Besøg værd. Dette Menageri, der ogsaa havde
vakt Sensation i København, gav en Række Forevisninger
paa Markedspladsen, og mange af Omegnens Skoler kom
hertil, for at Børnene kunde faa en Times praktisk Na
turhistorie. Som Løvetæmmerske optraadte Ejerens Dat
ter, den smukke Frk. Kleberg, der senere blev gift med
en dansk Mand.
I 1870 forlød det, at en stor fransk Cirkus vilde gæ
ste Byen og give Forestillinger paa Markedspladsen. En
fransk Cirkus var noget, man endnu ikke var vant til i
Holbæk, og Meddelelsen vakte stor Opsigt. Den var imid
lertid rigtig nok; thi den 23. August aabnede den senere
ogsaa i Hovedstaden velkendte Cirkus Leonard sine Fore
stillinger her. Selskabet var virkelig stort efter Datidens
Forhold, det talte ca. 30 Heste og 25 franske Artister,,
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som det hed i Avertissementerne, og Direktøren under
skrev sig som: Direktør fra Marseille.
Hvor megen Reklame der nu end var i dette, saa er det
dog sikkert, at Familien Leonard var fransk i Ordets bed
ste Betydning. Der var en Finhed og Noblesse over de
forskellige Medlemmer, som man ikke var vant til at
træffe hos »Beridere«, og hos Borgerskabet vandt Fami
lien en Yndest, som var ret enestaaende.
De mandlige Medlemmer af Familien var dygtige og
alsidige Artister, og Datteren, Virginie Leonard, var den
smukkeste Kunstberiderske, man endnu havde set i Pro
vinsen. Hun henrev alle ved sin Ynde, og det er med god
Grund, at Forfatteren Carl Muusmann om hende har skre
vet, at »intet Beridernavn har i de danske Provinser og
senere i København haft en saadan Klang som Virginie
Leonards«.
Der var imidlertid en Ting til, som gjorde, at man
omfattede denne Cirkus med særlig Interesse.
I Juli 1870 havde Frankrigs Kejser, Napoleon den 3.,
erklæret Tyskland Krig, og i Begyndelsen af August be
gyndte de Franske Offensiven. Herhjemme blev Krigen
fulgt med den mest levende Interesse i alle Kredse, og
Sympatien var selvfølgelig paa Frankrigs Side. 6 Aar i
Forvejen havde vi selv haft den ulykkelige Krig, der endte
med Tabet af Sønderjylland, hvad Under da, at man atter
begyndte at nære Haab om Oprejsning.
I Cirkus, der var fyldt omtrent hver Aften, red Ar
tisterne med franske Flag og franske Farver, og der var
en Begejstring, som man knap kan tænke sig Muligheden
af nu.
Krigslykken var imidlertid ikke de Franske gunstig.
1. September (Sedandagen), medens Selskabet endnu var
her i Byen, kom det haardeste Slag med den franske Hærs
Overgivelse. Meddelelsen herom naaede hertil i Løbet af
et Par Dage og virkede naturligvis nedslaaende, ogsaa paa
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Cirkus-Humøret, men man vedblev dog at haabe paa Sejr
for de Franske.
Det var ret almindeligt den Gang, som ogsaa senere,
at Cirkusselskaberne lod Musikkorpset drage igennem
Gaderne en Time før Forestillingens Begyndelse om Afte
nen, ofte fulgt af en hel Kavalkade af Ryttere og Ryt
tersker.
Cirkus Leonards Orkester gik ogsaa gennem Gaderne
om Aftenen, og i Spidsen gik den ene af Byens Politi
betjente, Løjtnant Groth, der var Patriot til Fingerspid
serne. Han forlangte, at Orkestret skulde spille Marseil
laisen.
Orkestret bestod imidlertid af Tyskere, og de erklæ
rede, at den Melodi kendte de ikke. Men det hjalp ikke.
Groth tordnede og lynede saa længe over for Dirigenten, at
Noderne kom frem, og saa lød Marseillaisen nok saa flot
baade til Groths og Publikums Tilfredshed. Der var ikke
mere noget i Vejen.
En Begivenhed af en noget anden Art hændte, da
den tyske Cirkus Bigier kom hertil i 1879 med baade Cirkus
og Menageri. I tyske Vittighedsblade saa man i sin Tid
en Tegning med Overskriften: »Der Løwe kommt«,
og Billedet viste den Panik, der vilde opstaa, hvis en Løve
slap ud af sit Bur og løb gennem Gaderne.
I Holbæk oplevede man denne Begivenhed saa nær
Virkeligheden som muligt, da Cirkus Bigier opholdt sig
her. Jeg erindrer det tydeligt, da jeg selv saa og hørte
det hele.
En Aften midt under Forestillingen, da en større For
samling af Mennesker som sædvanlig opholdt sig uden for
Cirkusteltet for gratis at høre paa Støjen og Musikken,
lød Raabet: »Løven kommer!«
Nede fra Menageri-Teltet, som laa i nogen Afstand
fra Cirkus, kom Folk styrtende med den tyske Billetkassererske i Spidsen, og Panikken greb i et Nu hele den øv-
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rige Mængde. Der opstod en vild Flugt. Mænd krøb op i
Træerne. Kvinderne skjulte sig i Grøfterne, Børn, der kom
bort fra Forældrene, hylede og skreg, og ned gennem Mar
kedsgade løb en Sværm af Mennesker, indtil de kunde
slippe ind i nogle Gadedøre og skjule sig.
Da der var gaaet nogle Minutter, og »Løven« ikke
havde vist sig, begyndte man nysgerrigt at nærme sig Mar
kedspladsen igen. Saa kom Opklaringen.
I Menageriet havde en Dyrepasser, der forøvrigt var
blevet afskediget samme Dag, i beruseit Tilstand stukket
sin Arm ind i Løveburet for at klappe Løven og vise sin
Dristighed. Men Løven, der ikke var oplagt til Spøg, var
faret til og havde omtrent bidt Armen over.
Da Folk kom tilbage til Markedspladsen, saa man
den frygtelig tilredte Dyrepasser sidde i en af de grønne
Cirkusvognie med et forfærdeligt Saar i Underarmen.
Den tyske Cirkusdirektør skældte og rasede og gav
den stakkels Mand en Spand koldt Vand over Hovedeit,
men saa kom Politiet og tog Affære, og den tilskadekomne
blev bragt til Sygehuset. Det var iøvrigt en dansk Mand,
der tidligere havde været Typograf og gik under Navnet
»Katolik-Larsen«.
Da han senere kom ud fra Sygehuset som Invalid,
gik han rundt og solgte Visen om »Hjalmar og Hulda«,
der var paa 60 Vers og var meget populær den Gang
blandt den jævne Befolkning.
Endnu en Gang skulde man gense Cirkus Leonard i
Holbæk. Det var i Efteraaret 1881, da Selskabet kom her
til og i 3 Dage ikke kunde faa rejst det store Telt paa
Markedspladsen, idet der rasede en stærk Østenstorm.
Leonard Houcke var nu Direktør, og der var det samme
noble Væsen over Familien Leonard som forhen. Datte
ren Rose var en smuk og elegant Kunstrytterske, der vist
nok tændte mange Hjerter i Brand, men et særlig fint
Navn havde man i den berømte Baptiste Schreiber, der
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ikke uden Grund kaldte sig »Beridernes Konge«. Det, han
kunde udføre til Hest, var ikke seit før og er næppe heller
set siden.
Af andre »større« Begivenheder paa Markedspladsen
kan maaske endnu nævnes, at de to meget omtalte og
smukke Linedanserinder, Søstrene Madigan, i Firserne
kom hertil fra Københavns Tivoli, hvor de havde begej
stret den gamle Kong Christian d. 9. saa meget, at han
havde belønnet dem med Guldmedailler, som de siden bar
i et Baand paa Brystet, naar de optraadte. Her gav de et
Par Aftener Gæsteoptræden i den da bekendte Cirkus
Bergmann. Den ene af Søstrene, Elvira Madigan, fik, som
mange ældre endnu vel husker, et tragisk Endeligt ovre
paa Taasinge, hvor en svensk Grev Sparre skød hende
og sig selv.
Saa kom i en senere Tid Grev Knuth med sin Cirkus
»Guillaume« og dominerede paa Markedspladsen gennem
flere Aar. Det var ham, der lod sine Heste trave rundt i
Manegen med »Blinker« paa Panden for at vise, at Direk
tøren var adelig.
STORE DAGE I HOLBÆK
I 1886, altsaa for 50 Aar siden, oplevede man i Hol
bæk nogle begivenhedsrige Dage, idet den skandinaviske
Kaproning da fandt Sted paa Holbækfjorden. Det var vist
nok den første skandinaviske Kaproning, der afholdtes i
Danmark, jeg husker det ikke bestemt, men der havde i
alt Fald kun 2 Gange før været Kaproninger mellem de
tre nordiske Lande. Man havde valgt Holbækfjorden, fordi
man mente, den maatte være særlig egnet til denne Dyst.
Af Sport var der iøvrigt ikke meget den Gang. De
moderne Cykler med Luftringe havde man ikke, Fodbold
var ukendt, og kun lidt Kricketspil blev der drevet hist
og her.
Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik d. 8.,
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havde overtaget Protektoratet for Kaproningen, og Komi
teen bestod af kendte og fine Navne, deriblandt Admiral
W. Carstensen, Apoteker* Alfred Benzon, Grossererne Mel
chior og D. Seidelin m. fl.
Flere Uger i Forvejen blev der trænet paa Holbækfjorden af de deltagende Klubber, baade danske, svenske
og norske, og der var livligt i Holbæk Havn i de Dage.
Mange Lystfartøjer langvejs fra var kommet hertil, for
at de Ombordværende kunde følge Træningen. Hver Mor
gen gik adskillige af Baadeholdene op paa Jernbanestatio
nen for at faa deres Vægt konstateret. Det svenske Ho
vedhold bestod af fire Brødre med Navnet Wirström, og
mange mente, at de var for store og tunge til at kunne
klare sig i Kampen. Nordmændene saa mere spinkle ud.
Der skulde roes 2 engelske Mil, og Løbene skulde foregaa
imellem Kirsebærholmen og Holbæk Havn.
Saa kom den 25. Juli, Dagen for Kaproningen, og
hvad oplevede man da? Holbækfjorden var fra den tidlige
Morgenstund i vældigt Oprør paa Grund af stærk Storm,
og Kaproning kunde der ikke være Tale om under disse
Forhold. Man ventede taalmodigt paa, at Blæsten skulde
lægge sig, men først Kl. 7 om Aftenen, i Stedet for Kl. 1
om Middagen, blev det muligt at begynde. Saa gik det løs
med de forskellige Løb, og hvem vandt saa, Svenskerne
selvfølgelig, som de jo ofte har gjort siden baade til Lands
og til Vands. De tog Kronprinsens Ærespræmie, Medailler
og et Sølvdrikkehorn udsat af danske Sportsvenner, men
dette sidste var dog en Vandrepræmie.
I Holbæk havde Rosporten allerede været dyrket i
nogen Tid af et Hold fra den daværende Gymnastikfor
ening, men nu kom der mere Interesse for Sagen. En Ro
klub blev dannet med Amtmand Bille som Formand, og
en Kaproningsbaad blev skænket Klubben af Grosserer
Seidelin, København.
Rosporten var altsaa noget nyt, og naar man saa den
Fart, hvormed de lange, lette Baade kunde fare frem ude
Fra Holbæk Amt. 5
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paa Fjorden, var man imponeret. Tidligere, naar unge
Mennesker vilde ro en Tur, lejede man en tung og klodset
Robaad hos Lods Larsen paa Badeanstalten, og saa roede
man som oftest over til »Rønnen«. Det gik langsomt, men
man var ikke kendt med noget bedre.
Jeg kommer i denne Forbindelse til at tænke paa en
Baadtur, som var lidt ud over det almindelige, og som
vel kan anføres som et lille Træk af Firsernes glade Hol
bæk. Lad mig kalde den

EN SKOVTUR MED RØDGLØ
DENDE MOTOR
Der boede i gamle Dage i Labæk en Bøssemager Serup, som havde en Butik med Udsalg af Skydevaaben. En
af hans Døtre var gift med en Hr. Sædder, der var Værk
fører paa Frandsens Jernstøberi, og de to Mænd, Serup
og Sædder, eksperimenterede med mange Ting. Blandt
andet fandt de engang paa at bygge en Baad, som skulde
forsynes med noget af det nyeste paa Drivkraftens Omraade, nemlig en Petroleumsmotor, som den Gang var en
ret ukendt Ting, i alt Fald i en Baad.
Alt var Fritidsarbejde, ogsaa Motoren, der for Stør
stedelens Vedkommende blev fremstillet paa Serups Bøsse
magerværksted, men Sædder, der havde Ord for at være
en dygtig Mand, opgav ikke Idéen, selv om der mødte ad
skillige Vanskeligheder. Der blev eksperimenteret i lange
Tider, men en Foraarsdag var Arbejdet saa langt fremme,
at Fartøjet kunde sættes i Vandet og blive forsynet med
Motoren, saaledes at der kunde foretages en Prøvetur.
Vi var den Gang en lille Kreds af Værkfæller inden
for Bladvirksomheden i Holbæk, som dyrkede lidt Selskabe
lighed og foretog Smaaudflugter. Paa et Møde besluttede
vi at foretage en Udflugt til Dragerup Skov St. Bededag
og at lade denne foregaa ad Søvejen ved en Prøvetur med
den nye Motorbaad, som de to Konstruktører velvilligt
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havde stillet til Raadighed, idet de dog selv skulde føre
Baaden.
St. Bededag kom, og vi stillede tidligt om Formid
dagen ved Baadehavnen og gik ombord i Baaden, der hver
ken var malet eller videre komfortabelt indrettet. Moto
ren var anbragt forude og var ikke forsynet med Over
bygning eller Skærm, saa den var synlig nok, og vi be
tragtede Maskineriet med megen Interesse. Sædder, der
var »første Maskinmester« ombord, havde travlt med at
sætte Motoren i Gang. Naa, det hele gik meget godt, og
vi »tøffede« snart ud af Havnen og kom ud paa Fjorden.
Farten var vist god nok, og Motoren arbejdede tilsyne
ladende tilfredsstillende.
Efter nogen Tids Forløb iagttog vi dog, at de to Kon
struktører, Serup og Sædder, begyndte at stikke Ho
vederne sammen og se lidt betænkelige ud, og da vi saa
nærmere til, opdagede vi, at Motoren begyndte at blive
rødglødende. Der var nogen Udsigt til, at det hele kunde
brænde sammen eller springe i Luften, og gode Raad var
dyre.
Det saa virkelig meget farligt ud. Motoren begyndte
nu ogsaa at gaa noget uregelmæssigt samtidig med, at den
blev mere og mere rødglødende. Opgive Turen vilde Se
rup og Sædder dog ikke, og de fandt saa paa at hive Sø
vand ind i Baaden og kaste det paa »Uhyret« for at be
virke Afkøling. At der ikke skete noget galt, var vel nær
mest ét Under. Med denne Afkølingsmetode maatte der
fortsættes uafbrudt, og der blev taget meget Søvand ind.
Vi sad unægtelig med Livet i Hænderne, thi springe over
bord og svømme i Land kunde vi ikke. Jeg husker, at en
af os sad med en gemytlig Sømandsvise i Lommen, og at
Omkvædet lød omtrent som: »Sätt Machinen i Gång, Hr.
Kapten«. Den skulde være sunget, naar vi rundede Kirse
bærholmen, men det blev den ikke.
Omsider naaede vi Kysten ud for Dragerup Skov.
Nogle faa Alen fra Land havde jeg det Uheld, at min nye
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Sommerhat fløj overbord og fjernede sig udefter. Jeg saa
bønligt paa Hr. Sædder, men der var ikke Tale om, at han
vilde risikere at vende Baaden og tage Hatten op. Nu
gjaldt det om at naa Land, og det gjorde vi heldigvis.
Vi ilede bort fra Stranden og overlod Serup og Sæd
der til deres »Helvedesmaskine«, sveddryppende og sorte,
som de var bievne undervejs. Et veldækket Bord hos Skov
fogden hjalp paa vort Humør, men Prøvelsernes Tid var
endnu ikke forbi den Dag. Der var udsat en Præmie til
den, der medbragte det bedste poetiske Bidrag til Bordet.
Vi ventede alle at sejre, men blev overvundet af en af
Deltagerne, der den Dag i Dag er en kendt Mand inden
for Pressen, omend just ikke paa Poesiens Omraade. —
Og saa gik vi hjem ad Landevejen.
TEATERLIV I ÆLDRE TIDER
For den eller dem, der kan huske det gamle Teater
i Labæk og de Selskaber, der kom her og gav Forestillin
ger, staar Minderne om hin Tids Teaterliv og Teater
interesser vistnok endnu med en vis Glans over sig, fordi
man synes, at Forholdene paa det Omraade var saa for
nøjelige den Gang. Det var ikke det moderne Jageri, som
nu finder Sted med en Forestilling i hver By; den Gang
gav Teaterselskaberne i de fleste Tilfælde Forestillinger
her i et Par Ugers Tid, saa ofte de kom hertil, og man
blev kendt med de Kræfter, som Selskaberne raadede over,
saa meget mere som Skuespillerne og Skuespillerinderne
helst lejede sig ind hos private Familier i Byen, hvorved
Folk kom i direkte Berøring med dem.
I den Tid, Opholdet varede, opførtes der som Regel
nye Stykker hver Aften, og det var oftest Helaftensstyk
ker i 4—5 Akter, saa det maa have været drøjt at være
Skuespiller i de Tider. Det var dog næsten altid gode,
lødige Ting, der blev spillet. Hvor kunde man som ungt
Menneske glæde sig, naar man en Aften skulde ned i Tea-
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tret og se f. Eks. »Capriciosa«, »Eventyr paa Fodrejsen«,
»Svend Dyrings Hus« eller en af de rigtig gamle, rørende
Folkekomedier, »Herren ser dine Veje«, »Min egen Dreng«
el. lign. Man kendte ofte Stykkerne særdeles godt, for de
havde tit været spillet her adskillige Gange før, men det
gjorde ikke noget. Man havde alligevel Fornøjelse af at
se dem paany og af at se, hvorledes andre og nye Kræfter
magtede Opgaverne.
Det gamle Teater laa som nævnt i Labæk og var ind
til 1884 det eneste Teater, Byen havde. Det tilhørte Mu
siklærer Bremer, som i Halvtredserne havde købt den Del
af den gamle Holbækgaard, som laa til højre for Markeds
gade, og hvor der nu er Restauration paa Hjørnet. Selve
Teatret, en meget lang 1-Etages Bygning, laa bag For
huset og op langs Markedsgade, dog ikke tæt ud til Gaden,
idet der her var et højt Plankeværk og bag dette en Gaardsplads og en Strimmel Have.
I Forhuset, altsaa ud mod Labæk, havde Bremer sin
Privatbolig, og her var tillige Lokaler for en privat Pige
skole, som i mange Aar var stærkt søgt af Borgerstandens
Døtre.
Indgangen til Teatret var, hvor der nu findes en Fri
sørsalon. Man kom ind igennem Skolelokalet, som hver
Aften, naar der gaves Forestilling paa Teatret, var ryd
det for Skoleborde og Skolesager og omdannet til Restau
ration, hvor der kunde nydes Forfriskninger i Mellem
akterne. Man kom derefter gennem et mindre Værelse,
hvor der var Garderobe, og naaede saa til en Trappe med
et Par Trin, ad hvilken man kom op paa Tilskuerpladsen,
der havde skraanende Gulv ned ad Scenen til.
Der var ingen Balkon i det gamle Teater, men kun 1.
og 2. Plads, som det hed den Gang. En Billet til 1. Plads
kostede 1 Kr. og til 2. Plads 50 Øre, men 6 Billetter til 1.
Plads kunde i Reglen faas for 5 Kr. og kunde benyttes ef
ter Behag, saa det var ligesom en Slags Abonnement. Da
Teatret vel højst kunde rumme 300 Mennesker, blev det
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jo med disse Billetpriser ikke til nogen svimlende Aften
indtægt for Direktørerne, men Udgifterne stod nok i For
hold dertil, og Bremer fik ikke meget for Udleje af
Teatret.
Alle Siddepladserne i Teatret bestod af nogle gulmalede Træbænke uden Rygstød, og de to forreste Rækker
ved Scenen var altid forbeholdt Børnene. 2. Plads var et
lille indhegnet Rum oppe i Baggrunden, og at springe over
Gelænderet her og komme ind paa 1. Plads var ikke nogen
ukendt Sport for den yngre Generation, men det lod sig jo
bedst gøre, naar der var fuldt Hus, og Kontrolløren ved
Døren ikke kunde se det. Heroppe stod ogsaa Teatrets Rør
kakkelovn, som skulde opvarme Tilskuerpladsen, hvad den
vistnok vanskelig kunde, men jeg husker dog ikke, at jeg
nogensinde frøs, naar jeg var i Teatret. Maaske man og
saa var lidt mere haardføre den Gang, men det hændte
dog, at Teaterdirektørerne i deres Annoncer gjorde op
mærksom paa, at Lokalet vilde være opvarmet om Afte
nen, saaledes at Folk ikke behøvede at være bange for at
komme.
For Skuespillerne var der Adgang til Scenen omme i
Markedsgade, og Forholdene i denne Del af Teatret var
meget indskrænkede. Scenebelysningen fik man ved Hjælp
af Petroleumslamper, som var anbragte bag paa Kulis
serne og hen langs Rampen, saa der var noget for Belys
ningsmesteren at passe. I de sidste Aar af Teatrets Bestaaen maatte Bremer dog lade indlægge Gasbelysning,
hvilket var et stort Fremskridt, men han var ellers ikke
tilbøjelig til at koste noget paa Teatret.
Mellemaktsmusikken blev altid besørget af Byens da
værende Musikforening med Lærer Kapel, Tv. Merløse,
som Dirigent. Orkestret omfattede gerne 8—10 Mand, og
da Musikforeningen raadede over de bedste Kræfter paa
Musiklivets Omraade, kunde der jo ikke forlanges noget
bedre i den Henseende, men det maa have været lidt af en
Opofrelse af Foreningen at møde i Teatret, hver Gang der
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gaves Forestillinger, thi Honoraret var sikkert meget be
skedent. Et Par af de mest kendte Skikkelser i Orkestret
var den gamle joviale Lærer Hansen fra Friskolen, som
altid skulde have sig en lille Passiar med Ungdommen paa
de første to Rækker, før Spillet begyndte, og dernæst Hr.
Bremer, der trakterede Kontrabassen. Det var en lille tør
og alvorlig Person med tæt studset Overskæg og Briller.
Han havde i sin Tid hørt til de saakaldte Stadsmusikanter,
der havde Forret til at spille i Købstaden ved særlig høj
tidelige Lejligheder. Nu nøjedes han med Kontrabassen,
men denne Plads i Orkestret gjorde han ogsaa Krav paa,
hvis han skulde leje Teatret ud for en nogenlunde rime
lig Pris.
Naar Orkestret omsider tog fat, blev der Stilhed og
Forventning i Teatret, men det var pudsigt nok ofte det
samme Musiknumer, hvormed der indlededes, nemlig
Ouverturen til Operaen »Kalifen af Bagdad«, et Musik
stykke, som Orkestret udførte med Glans, hvorfor man
ogsaa gerne hørte det.
Paa Teatret blev der opført mange store Udstyrs
stykker, og man syntes altid, at de gik udmærket over
Scenen. Wilh. Bewers Selskab, der var meget velanset og
i flere Aar kom hertil hver Vinter, opførte i 1877 det den
Gang nye Udstyrsstykke: »Jorden rundt i 80 Dage« og
gav Forestillingen 7 Aftener i Træk for fuldt Hus. Det
lyder næsten utroligt i vore Dage.
Aaret efter, i 1878, saa jeg Aalborg Teaterpersonale
under Direktør Jul. Petersens Ledelse opføre den kendte
Operette: »Orfeus i Underverdenen« paa den lille Scene,
og et Par Aftener efter opførte Selskabet et andet Ud
styrsstykke, nemlig det store franske Skuespil: »Alt for
Fædrelandet«. Man gik ikke af Vejen for store Opgaver
den Gang.
Der kom selvfølgelig mange andre Teaterselskaber
hertil, deriblandt det Svendsenske, som nød en vis Popu
laritet, fordi Direktøren var i Familie med Farver Thor-
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ning i Smedelundsgade, og jeg husker ogsaa Camillo Spiers
Selskab, hvor Direktøren selv ofte udførte store Roller,
skønt det sagdes, at han var næsten blind og tit maatte
ledes ind og ud af Scenen.
Ved det gamle Teater var der forskellige Smaabestillinger, som blev passet Aar ind og Aar ud af de samme
Personer. Købmand Rathmann, der havde en lille Forret
ning paa Hjørnet af Ahlgade og Søstræde, solgte om Af
tenen 01 og Limonade nede i Teatret. Oppe bag hans Bu
tik havde han en lille Stue, hvor Skuespillerne søgte til,
naar de var færdige med Prøverne paa Teatret. Man kaldte
det at gaa i »Dybet«, fordi Stuen laa ned ad Strædet, og
her drev Rathmann altsaa lidt Beværtning.
Lidt længere nede i Strædet boede Madam Børresen,
en ældre Kone, der havde Marskandiserforretning og Fæ
stekontor. Hun var Rekvisitkone paa Teatret og havde
den Bestilling i Dagens Løb at skaffe alle de Smaating,
der skulde benyttes paa Scenen om Aftenen. Hun var
godt kendt i Byen og vidste altid, hos hvilke Familier hun
kunde laane de Ting, der skulde bruges. Var Sagerne ikke
tilfredsstillende for Skuespillerne, blev hun ikke behandlet
blidt. En Gang skulde hun skaffe en Skomagersten, en
stor, glat Sten, som Skomagerne sidder med i Skødet, naar
de banker Læderet ud. Den kunde hun ikke faa fat paa,
og da hun om Aftenen overrakte Direktøren en almindelig
rød Teglsten, blev han rasende og fo’r imod hende, som om
han vilde slaa hende Stenen i Hovedet. Men hun var ikke
forknyt og tog Sagen med Ro, og det gjorde hun ogsaa,
da Teaterdirektør Koefoed en Gang sang en Revuevise,
han havde lavet, og hvori han kaldte hende for »Holbæks
Fæstemø«.
Det gamle Teater blev dog efterhaanden utilfredsstil
lende for Byen, og i 1883 rejste nogle Borgere Spørgsmaalet om at faa opført et nyt Teater. Den virksomste
Mand for Sagen var vel nok Tobaksfabrikant V. Ander-
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sen. og det lykkedes at faa dannet et Aktieselskab med
en tilstrækkelig Kapital til, at man kunde realisere Tan
ken. En Grund op til Hotel »Isefjord« blev erhvervet, og
man skred til Opførelsen. Arbejdet blev overdraget til den
unge Murermester Tarp, der var kommet hertil fra Vor
dingborg og havde opført den smukke Villa »Marina«, en
af de første Ejendomme, der blev rejst i Villakvarteret.
I 1884 blev Teatret indviet ved en Dilettantforestil
ling, der gaves af Byens Borgere, og ved hvilken Farcen
»Barn i Kirke« blev spillet. Teatrets Indre havde dog ikke
den nuværende Form, idet den bageste Halvdel af Byg
ningen var indrettet til Gymnastiksal, hvortil Byen havde
stor Trang. Her mødte Arrestforvarer Eggerth som Sko
lens Gymnastiklærer og hersede med de forskellige Skole
klasser, og han havde Ord for at være meget striks og
fordringsfuld.
Teaterscenen fandtes midt i Bygningen og var ad
skilt fra Gymnastiksalen ved nogle spanske Vægge, som
let kunde fjernes, naar Scenen skulde gøres større, eller
der var Tale om større Møder eller Festligheder. Selve
Teatret var iøvrigt i den mindre Skikkelse meget hygge
ligt, da alle sad nærmere Scenen og udmærket kunde se
og høre alt, og det var beregnet at kunne rumme 500 Men
nesker, hvad man mente var tilstrækkeligt. Nogen god
Forretning blev det dog ikke, og Aktionærerne opnaaede
vist aldrig at faa noget Udbytte. Efter nogle Aars For
løb blev Teatret solgt til Hotelejer Svendsen, som straks
lod foretage betydelige Omforandringer, hvorved Teatret
fik den Skikkelse, det nu har.
Men i Bremers gamle Teaterbygning, hvoraf der end
nu er en lille Rest tilbage, forsøgte enkelte Selskaber frem
deles at give Forestillinger, hvilket dog snart ophørte. Lo
kalet var derefter i nogle Aar Stedet for offentlig Dans og
Foreningsballer og blev kaldt for »Bremerhafen«.
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De Forhold og Tilstande, hvorunder man levede i
Halvfjerdserne og Firserne, og som der her er forsøgt at
give nogle Smaaskildringer af, er jo forlængst forandret
paa saa godt som alle Omraader. Men som Byens Ydre
var i den Tid, vedblev det dog i Hovedsagen at være ind
til Aarhundredskiftet. Med den Opgangstid, der da indtraadte for Handel og Vandel, kom der en Byggeperiode,
i hvilken de gamle, lave Huse blev revet ned overalt i Ho
vedgaden, og nye store Bygninger rejste sig paa Stedet.
Man kunde da med nogen Grund tale om »det Holbæk,
der forsvandt«.

DET ÆLDSTE BILLEDE AE HOLBÆK
Byplanen i Resens Atlas.
Ved Albert Thomsen.

Peder Hansen Resen, f. 1625, d. 1688, Skabe
ren af det i historiske og topografiske Værker ofte cite
rede »Resens Atlas«, var en af sin Tids berømteste Lærde;
efter en fleraarig Udenlandsrejse til Holland, Frankrig og
Italien blev han i 1657, da Svenskekrigen begyndte, ud
nævnt til Professor ved Københavns Universitet. Hans
store Evner, især som Jurist, toges ogsaa i Anvendelse i
det praktiske Livs Tjeneste, 1664 blev han Borgmester i
København, 1669 Assessor i Højesteret, 1672 Præsident i
København, 1673 Medlem af Statskollegiet o. s. v.
Han var en stærkt historisk interesseret Mand; han
udgav adskillige retshistoriske Værker og sørgede for Ud
givelse af Snorres Edda og Jyske Lov. Men det, som har
bevaret hans Navn uforglemmeligt, er dog hans store
Danmarksbeskrivelse, ATLAS DANICUS.
1666 opfordrede han Præster og Bisper over hele Lan
det til at sende ham Beskrivelser af de enkelte Sogne og
Byer, og samtidig lod han foretage vældige Mængder af
Afskrifter af gamle Aktstykker og Breve. Da det blev ren
skrevet, fyldte det over 30 store Foliobind; men da han
blev klar over, at en Udgivelse af dette Kæmpeværk ikke
lod sig gennemføre, lod han Præsten Johan Brunsmann
udarbejde en forkortet Udgave, som imidlertid heller al
drig blev trykt, saa efter Resens Død henlaa hele det væl
dige Materiale i Universitetsbiblioteket, hvor det brændte
ved Københavns Ildebrand 1728 sammen med Resens store
Bibliotek, som han havde testamenteret Universitetet.
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En Afskrift af Danmarksbeskrivelsen ejedes af Konge
huset, men den brændte med det kgl. Haandbibliotek 1794.
Derimod eksisterer der endnu en anden Afskrift, som L.
de Thurah ejede, den er paa Det kongelige Bibliotek (Ul
dall Fol. 186), men den er blot en Afskrift af Brunsmanns
Udtog (7 Bind). Endelig findes paa Universitetsbibliote 
ket et endnu kortere Udtog (3 Bind), skrevet af Chr. N.
Aarslev1).
Mangfoldige Lokalhistorikere har øst af det rige
Kildevæld, som Resens Værk er for den, der vil vide no
get om Danmark paa Christian V’s Tid. Det maa derfor
hilses med Glæde, at der nu er paabegyndt en Udgivelse
af det bevarede Materiale i dansk Oversættelse og med
alle de værdifulde Illustrationer2).
Hvad Holbæk angaar, da er Resens Beskrivelse des
være yderst kortfattet; Haandskriftet (Kali Fol. 31) i
Det kgl. Bibliotek indeholder kun følgende, der her gen
gives i en Oversættelse fra Latin, som godhedsfuldt er be
sørget af cand. mag. C. Wassmann.

H o 1 b e c a (muligvis Hulbeca af »Hulbek«, d. v. s. en
dyb og rummelig Bæk, som gennemskærer Byen og danner
en Del af Isicusbugten, ved hvilken Holbeca ligger, el
ler muligvis Holtsbeca af Holts, Skov (silva) og Bæk
(rivus), som om det er en Skov i Forening med en Bæk;
dermed stemmer Byens Vaaben: et Træ) ligger i en
Afstand af 7 Mil fra Kbhn. i den nordlige Del af Sjæl
land ved Bredden af Isicusbugten, som paa Dansk hedder
Isefjord. I Byen findes, foruden en Skole, et Raadhus og
et Slot, en Kirke, hvori der er et meget smukt Baptisterium,
som en stedlig Raadmand Andreas Schultz har helliget til
Kirken. Blandt denne Kirkes Præster er Magister Søren
’) En god Oversigt over Materialet gives af Dr. Ellen Jørgensen
i Hist. Tidsskr. 9 R. 4. Bd. 193.
2) Se iøvrigt Indledningen til den danske Udgave af Resens Atlas
1. Hæfte: Helsingør, ved Johs. Knudsen 1928. (»Bornholm« kom
1925, Roskilde 1929 og Viborg Stift 1934.)

DET ÆLDSTE BILLEDE AF HOLBÆK

73

Mai, Fader til ca. 20 Børn, ret kendt. Byen har Privile
gier som de andre Byer i Sjælland, Hestemarked i Hen
hold til Frederik d. 3’s Forordning, som blev udstedt
Aar 1650. Iøvrigt plejer Marked at afholdes d. 16. Okto
ber og 14. September. Byens rigere Købmænd lever
hovedsageligt af Kornhandel, saa at derfor et ikke ringe
Antal Skibe lastes i Holbæk for at føre Korn til frem
mede Egne. Hvad de øvriges Forhold angaar, saa svarer
de til de fattige Tilstande i Sjællands Byer. Blandt
de Anklager, som Lundeærkebispen Jacob Erlandsen over
vældede Christoffer den Første med efter Hvitfelds Ud
sagn, var ogsaa denne, at han tillod Indbyggerne i Hol
bæk ustraffet at dræbe Præsten Asser og at begrave Liget
i uindviet Jord efter at have slæbt det igennem Gaderne. I
1290, da den nævnte Christoffers Barnebarn, Erik Menved,
regerede, hærgede en anden Erik Byen med Brand. Denne
ulykkelige Hændelse kom den ogsaa til at prøve ved andre
Lejligheder. —

Er saaledes Resens Tekst uden større Værdi for os,
er til Gengæld hans Byplan af den største Interesse, idet
den giver os det ældste kendte Billede af Holbæk.
Allerede i 1677 lod Resen en Samling paa over 100
kobberstukne Tavler til sit store Værk gøre færdige og
forsyne med foreløbigt Titelblad; fire Eksemplarer af
denne Samling findes nu paa Det kgl. Bibliotek.
Der er ikke Signatur eller Datering paa Resens Illu
strationsmateriale, men man kan gaa ud fra, at hans By
planer er tegnet paa Stedet af de Landmaalere, han havde
bestilt til dette Arbejde. Det er ikke gjort alt for godt;
i mange af Planerne er der slemme Fejl og Fortegninger.
Det er blevet sagt om disse Planer, at der er i dem »slet
ingen Accuratesse, da Landmaalerne ikke forstod Geo
metrien, ja knap rigtig vidste, hvor Øster og Vester
var«1). Nej, nøjagtige og akkurate er Planerne ikke, men
anvendes de med Kritik og Forbehold, giver de os jo al-
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ligevel et saare værdifuldt Billede af, hvorledes Købstæ
derne saa ud omkring 1670—80; og i mangfoldige Til
fælde er disse Grundplaner tillige de ældste Billeder, man
har af Byerne.
Vi bringer hed to Gengivelser af Kobberstikket af
Holbæk i Atlas Danicus. Den ene viser hele Stikket med
Titel, Navneforklaring og Byvaaben øverst; den anden gen

giver i større Maalestok et Udsnit, hvorpaa kun ses selve
Byen.
Vi vil nu se lidt paa denne sidste Plan. Lad os be
gynde ude ved Smedelundsporten. Her er kun
tegnet et almindeligt Markled, saare primitivt, men paa
en Blyantsskitse, optrukket med Pen, maaske et Forar
bejde til Stikket (i Det kgl. Bibliotek; Thott 692 fol.),
vises en helt statelig Plankeværksport.
3) Kr. Sørensen Testrup i Danske Samlinger II, 277—81.
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Fra Porten bugter Smedelundsgade eller Smede
lund, som den ofte kaldes i ældre Tid, sig nordpaa, flan
keret af to Rækker ganske ens Smaahuse; Tegneren har
ikke forsøgt at karakterisere de enkelte Bygninger.
A1 g a d e kaldes Den Store Gade. Paa Torvet
er vist den store Bybrønd, som ofte omtales i Kæmnerregnskaberne, naar dens Jernlænker eller Vandspande skal
repareres. I Eftersommeren 1935 stødte man ved Led
ningsarbejde paa den; den var sat af Kampesten, cirkel
rund, med en Diameter paa c. 3 m. Resens Plan viser,
at den antagelig har haft en firsidet Overbygning med
Tag. Tæt ved ses en Pæl med et tresidet Topstykke lige
som de middelalderlige Landevejskors. Om det er det
Fredskors, der nævnes i Kong Eriks Stadsret, eller det
skal forestille Byens Kag, er ikke let at afgøre. Sandsyn
ligheden taler mest for det sidste. Kagen, Skampælen,
hvortil de Syndere bandtes, der skulde kagstryges, stod i
hvert Fald her paa Torvet.
Om Gadens Huse er intet at sige, de er kun Signa
turer ; hist og her angives Udhuse, og overalt er de tomme
Rum udfyldt med Haver, de Kaalgaarde og Æblehaver,
som Ting- og Skødeprotokoller saa ofte nævner. Den ene
ste Gaard, der er gjort lidt ud af, er den paa Hjørnet af
Bysøstrædet (nu Jensen & Olsens Hjørne), men den til
hørte ogsaa en af Borgmestrene, Sgr. Johan Eggers.
Østerpaa fortsættes »den store Gade« i »Labeck«.
To Steder er der midt i Kørebanen Signaturer, som vel
skal betegne Gadebrønde. Der er kun faa Ejendomme i
Gaden, der snart bliver til en Vej med Træer paa Siderne
og ender med et Led ud mod Dragerupvejen. Der ses et
lille, enligt Hus ved Leddet. Her omkring maa Rakkerens
eller Natmandens Hus have ligget. Uden for Leddet knej
ser Byens tre Vindmøller.
Ude i Vest fører et Stræde ned til Skibbroen.
Paa Strædets østre Side ses »Magesinhuset«, der oprinde
lig var Pakhus til Opbevaring og senere Udskibning af
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Regeringens Skattekom, men paa Resens Tid ejedes det
af Borgmester Schult.
Ved selve Broen, der jo endnu indgaar som den vest
ligste »Mole« i den gamle Havn, har Tegneren anbragt
et Par Baade og ude paa Rheden et stort Handelsskib. Paa
Blyantsskitsen ligger Skuden helt inde ved Broen.
Foruden Skibbrostrædet fører syv andre Stræder eller
Slipper fra Ahlgade ned ad Bakken mod Stranden. Tager
vi dem fra Vest til Øst, er den første en nu forsvun
den Slippe, vistnok mellem Nr. 3 og 5. Maaske har den
engang ført ind til St. Nikolai Kirkegaard; her omkring
laa jo til 1573 Byens egentlige Sognekirke. Der ses endnu
paa Bykortet 1794 (i Museet) Spor af en Slippe her mel
lem de nævnte Ejendomme.
De næste Stræder er Blindestræde, som virke
lig ender blindt, og Studiestræde, der fører helt ned
til Vandet og er bebygget paa den østre Side som nu; paa
den vestre ses kun eet Hus langt nede, Huset paa Helledesbanken. Dette mærkelige Stednavn, der utvivlsomt kom
mer af Helvede, har Resen ikke faaet med (i Grundtaksten
1682: »et lidet Hus, kaldet Helvede«), Af de 8 Stræder
til Stranden kender han jo kun Navn til de 3: »StudiStræde«, »Bleg-Stræde« og Søstræde«.
Bl egstræde er rigtigt anbragt lidt vestligere end
Klosterstrædes Udløb paa Torvets modsatte Side. Der
imod er Søstræde lagt lidt for østligt og er ført helt
igennem til Stranden ; det nuværende Brolægger
stræde nævnes ikke. Mærkeligere er det, at Resen hel
ler ikke har Navn til den morsomme Tværgade, der dog
allerede paa hans Tid kaldtes Vimmelskaftet, eller
til dens Forbindelse med Ahlgade, det nuværende Torve
stræde. Hans Tegner har lagt Vimmelskaftet alt for nord
ligt, helt ned til Stranden. Den Række Huse ved Stranden
mellem Brolæggerstrædé og Blegstræde, som undertiden
kaldtes »Fiskerhusene ved Stranden« eller senere »K ø benhavn«, og hvor vel ogsaa den længst forsvundne
Fra Holbæk Amt. 6
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Kragsbrygge har ligget, har Tegneren ikke medtaget, mu
ligvis fandtes de slet ikke paa hans Tid. Navnet Køben
havn dukker op 1682 i Grundtaksten.
Det sidste af de mange Strandstræder, det, vi nu kal
der 0 s t e r s t r æ d e (»Sladderstræde«) er paa Planen
kun sparsomt bebygget. Her ender Byen. Ingen skulde
tro, at vi her var ved Midtpunktet i den gamle Landsby
Labæk; paa Strædets østre Side laa jo Vor Frue Kirke,
hvis Ruiner dukkede op af Jorden og Glemselen i 1913.
Den blev nedbrudt midt i 1500’erne.
Tværvejen mellem Østerstræde og Brolæggerstræde
er rigtigt anbragt og bærer sit gamle Navn Rolighed.
— Vi gaar derefter over til de Stræder, som fører
sydpaa fra »den store Gade«. Det vigtigste er »Kirchestræde«, som vi nu kalder Klosterstræde. Det fører op
til Byens Latinerkvarter: Kirken., Skolen, Raadhuset og
Præstegaarden.
Det trefløjede Klosterkompleks: Kirke (1), Skolen (2)
og Raadhuset (3) er særdeles daarligt tegnet; de sidste
to Bygninger er jo altfor smaa i Forhold til Kirken, og
Forbindelsen mellem dem er saa slet angivet, at man
skulde tro, Tegneren byggede paa skriftlige 'Oplysninger
og ikke paa Selvsyn. Vi ser, at Kirken har Taarn med
kamtakkede Gavle i N. og S. og en lille Tagrytter øverst
oppe.
Latinskolen (2) synes delt i to Bygninger i hinandens
Forlængelse, ganske urigtigt; derimod var Raadhuset (3)
paa den Tid virkelig delt i en lavere og en højere Byg
ning. En vældig Ringmur med 3 Porte omgiver Kloster
komplekset. Øst og Syd for findes Haver.
Paa Strædets vestre Side over for Kirken ses »Sogne
Præstens Residentz«, en vældig Gaard, hvis Størrelsesfor
hold er vildt overdrevet. Her residerede paa Resens Tid
Magister Søren May, som døde 1679. Den nordlige Ende
af Gaarden er bygget af ham c. 1670. Gadelængens nor
dre Del er altsaa den nuværende Museumsgaards Forhus ;
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den søndre Del (nu det gi. Raadhus) stod til 1843. Mu
seets gamle Bagbygning ses ogsaa, ligeledes den nordre
Træbygning, hvor der i sin Tid var Friskole. Den store
Brønd er ligeledes rigtigt anbragt; vi fandt Rester af den
under Brolægningen for et Par Aar siden.
Syd for denne gejstlige Residens ser man en firlæn
get Gaard (hvor det nuværende »Bjelkes Hus« ligger).
Den ejedes ogsaa af Magister May og var senere Her
skabsbeboelse for prominente Folk som Admiral Bille, Ba
ron Knuth og Etatsraad Æreboe. Til Gaarden hørte en
herskabelig Have med Fiskedamme. Paa den modsatte
Side af Strædet ses paa Planen et Par Huse, der i hvert
Fald en Tid var Bolig for Hørere ved Latinskolen. Ved
Strædets sydlige Ende findes et Led, som kaldtes Kloster
porten. Herigennem var der Adgang til Magistratens
Embedsjorder.
Vest for Præstegaarden ser man B y s ø e n med to
mægtige Gæs i. Et Stræde, By søstræde, fører ned til
denne Byens gamle Vandingsplads.
Tværvejen Bagstræde kender Resen ikke; her ses
kun en Antydning af et Skel med 3—4 Huse ved. Det nu
værende Kirkestræde har intet Navn paa Planen ;
kun den østlige Ende af det, ud til Smedelund, er tæt be
bygget. Gadenavnene her omkring har vekslet; Kloster
stræde er af nyere Dato1) ; i forrige Aarhundrede hed de
to Stræder Store og Lille Kirkestræde.
Den nuværende Nygade kan vi naturligvis ikke finde
hos Resen, den blev jo først c. 1850 ført ned gennem Amtsskrivergaarden. Algade ender i Vest med en Ledport, den,
som ofte senere kaldtes Strandporten, hvilket Navn det
vestlige Stykke af Gaden ogsaa bærer paa Kortet i Traps
Danmark 1859. Udenfor Porten laa nogle smaa Huse paa
Slottets Grund, hvor nu »Isefjord« ligger. Herfra fortsæt
ter en Vej, den gamle Landevej ad Tuse til, hvis første
’) Grundplanen i »Frederik V’s Atlas« kalder Gadens nordlige Del
Kirkestræde og den sydlige Klosterstræde.
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Stykke nu bærer det baade ulogiske og pretentiøse Navn
»Villakvarteret«.
Her i Kortets Hjørne ser vi S1 o 11 e t afbildet, vel det
eneste Billede, der eksisterer af det. Men for at komme ind
til det, skal vi op til Algade igen; ved den lille Blindgade
med det morsomme Navn »Pølsekrogen« førte en Vej der
ud. Den gik gennem en Port i en lang Bygning, der sam
men med to andre vestligere Bygninger maa være Udbyg
ninger til Slottet. Om de saa er dets Staldgaard eller Ladegaard er ikke godt at sige. I 1700’erne laa Ladegaarden et
Stykke ude i Slotsmarken, Vest for Skolestien.
Paa den anden Side Porten bliver Slotsvejen til en
Allé, der svinger ind mellem Slotssøen og Voldgraven, en
Pælebro fører over Graven, og derefter ser det ud til, at
Adgangen gik ind ad en Port gennem selve Volden, og
herindenfor har Tegneren angivet endnu en Vandgrav,
saa Indgangen til Slotsgaarden skulde ligge i den nordlige
Ende af den to Stokværk høje Sydfløj.
Slottet bestaar af fire Fløje, helt omgivet af Volde
og Grave; Bygningerne var overvejende af Bindingsværk,
men inde i Gaarden op mod søndre Fløj laa Resterne af
det middelalderlige »Stenhus«, et Taarn og et Hus opført
af røde Munkesten, Valdemar Sejrs Borg, hvoraf der jo
endnu er Murværk tilbage i Kældrene. Resens Tegner har
nogenlunde rigtigt anbragt den gamle Bygning og vist, at
den var bygget af Sten.
Vandtilløbet til Graven fra Slotssøen og Bakkerne Syd
for er ikke vist, derimod ses Afløbet mod Stranden og den
lille Vandmølle, som det drev. Mellem Møllen .og Fjorden
gaar Landevejen over Bækken ad en lille Bro.
Om Paalideligheden af Resens Slotsgrundplan tør jeg
ikke her udtale mig. Vi er desværre ikke i Stand til med
fuld Sikkerhed at kunne skrive Slottets Bygningshistorie.
Øst for Slotssøen, der jo i vor Tid ligger hen som
Eng, har Tegneren anbragt en Blegeplads med 6 lange
Strimler Lærred udlagt til Bleg. Her i Nabolaget nævnes
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ogsaa 1714 en Bleghave med Hus og Vænge, tidligere til
hørende Slottet1).
Til sidst skal vi blot gøre opmærksom paa, at Resen
bruger Holbæk Fjords gamle Navn Listfjord (List be
tyder vistnok en smal Strimmel), og at Kirsebærholmen
her (ligesom paa flere andre gamle Kort) er tegnet som
en 0, hvad den nok har været engang.
I øvers te Hjørne til højre er afbildet Holbæks Byvaaben, maaske tegnet efter det Signet, man dengang
brugte; Byens gamle Mærke, de tre »Linde«, er her va
rieret paa en højst uromantisk Maade som en Potteplante
med en fritvoksende Grøntsag paa hver Side.
Især paa eet Punkt omgaas Tegneren meget letsin
digt med Verdenshjørnerne, idet han lader Fjorden fore
tage en kraftig Drejning mod Sydvest; Resultatet bliver,
at Slottets Nordfløj ud mod Fjorden vender mod Vest og
Portfløjen mod Øst!

) Paa den tidligere nævnte Blyantstegning er der Syd for Blege
pladsen angivet et langt, lavt Hus.

SAMSØ ARRESTEE OG ARREST
FORVARERE
Ved Bent Rasmussen.

II.
(Fortsættelse fra Aarbogen 1935.)

Kælderen paa Brattingsborg
omtales sum kold og fugtig. Den var ikke mere solid, end
at Fangerne Gang paa Gang brød ud. I Foraaret 1758
stjal Pigen Abelone Larsdatter, der var Datter af den
gamle Arrestforvarer paa »Brede Blok«, Lars Jensen, Præ
stekonens Lærred, der laa paa Bleg paa Kolby Kirkegaard.
Pigen blev arresteret, men brød to Gange ud af Kælderen.
Anden Gang kom hun til Jylland med nogle Folk fra Hor
sens, og her forstod hun at gemme sig, »uden enten at
vorde auktioneret eller afstraffet for begangen Tyveri«.
Der gik nu godt et Par Aar til 28. Juni 1760, da Gre
ven ved en Resolution fra »det høje kongelige Geheime
Conceil« fik Paalæg om, at han som Øens Øvrighedsperson
skulde foranstalte Pigen forfulgt og aktioneret til Strafs
Lidelse. Man begyndte saa igen at røre paa sig, »efter at
dermed eh henhvilet ungefær i 2 Aar«. Man fik dog næppe
fat i Pigen; thi ved Dommens Afsigelse, hvor hun døm
mes til Kagstrygning og Bøder, hedder det: »hvor hun
antræffes.« —
En anden Retssag, som fylder op i Tingbogens Blade,
angaar en Person, Peder Læsø. Han var Fisker og Hus
mand i Onsbjerg, hvortil han var kommet fra Læsø. Han
blev for Grimen bestialitatus efter Danske Lov »straffet
med Baal og Baand og brændt paa Marken ved Selvig 1750.
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Pælen, hvortil han var bundet, blev i mange Aar liggende
paa Stedet, og Beretninger om denne uhyggelige Sag holdt
sig i Folkemindet gennem Sagnet om »Peder Læsø’s Pæl«.
En Pige fra Helgenæs, der tjente i Pillemark, havde
ved Nytaarstid 1792 skaaret Halsen over paa sit nyfødte
Barn og derpaa kastet Liget i en Brønd.
Hun blev naturligvis fængslet og sat i Arriestkælderen, og der blev tilsagt Mandskab til at holde Vagt for at
hindre hendes Flugt.
Dette Vagthold gik som forhen paa Omgang Øen
rundt. Natten mellem 7. og 8. April 1792 blev det forret
tet af tvende Karle fra Brundby. De var dog ikke mere
aarvaagne, end at Pigen saa sit Snit til at undvige, ved
at bore Hul i Muren ind til »den saakaldte Vinkælder«,
hvorfra det var en let Sag for hende at komme paa fri
Fod.
Da Godsforvalter Peter Diderich bebrejdede de to
Karle detes Efterladenhed, blev de vrede, truede ham og
lagde Haand paa ham i hans eget Hus, hvorfor de senere
kom til at bøde.
Der udsattes 6 Rdl. (12 Kr.) i Belønning til den, der
bragte Pigen tilbage, og det blev forbudt alle og enhver
at huse hende. Ved Forhørene vair de fleste Vidner af den
Mening, at hun har haft Hjælpere og er blevet bortført
paa en Hest og straks sejlet af Landet samme Nat. For
hørene blev indstillet i 2 Uger, for »om Pigen i den Tid
kan opdages«, men det lykkes ikke. Ved Juletid omtales
hun som den i Foraaret rømte og siden ikke paagrebne
Barnemorderske.
Nu vendte man sig saa mod Vagtholdet — de to
Karle —. De blev stævnet af Forvalter Diderich og puttet
i Arrestkælderen; men ogsaa de brød ud en Nat og gik
hjem til deres Pladser i Brundby. Karlene dømtes for uagt
somt Vagthold til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød
samt for deres Undvigelse af Arresten til en Bøde paa 9
Mark hver. Endvidere dømtes deres Husbonder for voldelig
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Overfald mod Godsforvalter Diderich, som de havde gre
bet i Brystet og truet ham til at bøde 15 Mark. Samtlige
26 Gaardmænd i Brundby bør for deres Opsætsighed hver
bøde 6 Rdl., eller i Mangel af Penge sættes paa Vand og
Brød i 14 Dage. Og endelig skal Bymændene aflevere de
to Karle til Arresten under en daglig Mulkt af 2 Mark for
hver Dag, de sidder Dommen overhørig — saa det var
haarde Konditioner.
Det synes, som om denne Sag mod de Brundby Mænd
har været en væsentlig Aarsag til, at han bestemte sig
til at opføre et nyt Arresthus paa »Grandhøj« (røde Bak
ke) i Brundby. Denne Plads er jo nok valgt, fordi Tinget
holdes i Brundby, hvor den nye Birkedommer Lars Peter
sen (1795—1817) boede.
»Grandhøj« havde alle Dage før tjent Brundby Bymænd til Samlingsplads. Her holdt de deres »Grandestæv
ner«. Fra 1668 havde der staaet en Stubmølle, men den
var i 1793 flyttet til Østerby.

Arresthuset i Brundby
(1795—1860)

byggedes paa Bakkens nordlige Skraaning i 1795. Det
frembød dog ikke større Sikkerhed end de tidligere to Ar
resthuse, thi ogsaa herfra brød Fangerne idelig ud.
Til Opførelse af det nye Arresthus benytte Greven
Murermester Lorentz Bernsteen i Kalundborg. Han afle
verede Bygningen den 1. Oktober og fik udmeldt Synsmænd til at afgive Skøn om Arbejdets Udførelse. Det ene
ste, som Synsmændene ankede over, var, at der i Arrest
forvarerens Stue var opført en Kakkelovn af Mursten,
hvilken bør erstattes af en Jemkakkelovn. Om selve Husets
Indretning meldes der intet; men det var opført i al Tar
velighed med Bindingsværk, Lervæg og Straatag, der fra
alle fire Sider løb op i en Spids. Der fandtes en Arrest
kælder og lige over dette et »Forfriskningsværelse«, hvor
Arrestanterne en Tid hver Dag kom op for at faa frisk
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Luft. Desuden var der en Stue for Arrestforvareren og1
en Gang. Sikkerheden ved Arrester synes i de Tider lige
stor, enten Arresthusene var af Grundmur eller Bindings
værk; thi fra Aarhus og Kalundborg efterlystes ofte und
vegne Arrestanter, og det skønt Kalundborg i 1805 havde
faaet et nyt toetages grundmuret Arresthus, der kostede
12,000 Rdl. at opføre. Arresterne i Aarhus vendte ud til
Byens mest befærdede Sted, Store Torv.
»Aarhus Stiftstidende« fortæller saaledes i 1803 om
to Jøder, der længe havde siddet i Byens Arrest, at de en
Nat undveg ved at grave et Hul under Muren ud til Tor
vet og derpaa flygte, hvorefter de nød Friheden, til de en
Maaned senere blev paagrebet i Haderslev. —
Nu skulde der bedre Orden indføres, saa Fangerne
ikke saaledes skulde flygte. Til den Ende antog Greven en
fast ansat Arrestforvarer, nemlig Michael Madsen i Brundby. Hans Løn var ikke stor, nemlig 7 Mark (c. 2 Kr. 50
Øre) om Ugen, saa man forstaar, at Michael ved Siden af
dette »Embede« maatte have andet Erhverv. Han havde
Bopæl i et Hus nede i Byen og tjente da ogsaa en Del ved
at gaa ud og arbejde for Folk, naar der ikke var Arrestan
ter at passe paa. Herved kunde han tjene saa meget, at
han efter Datidens Forhold sad ret godt i det, sammen
lignet med Datidens Arbejdere, men stort mere blev det
ikke til.
Ved kongelig Reskript af 14. Oktober 1796 tillodes
Grev Danneskiold-Samsøe at opkræve Beløbet til Arrest
forvarerens Løn hos Samsø Gaardmænd og Husmænd,
fordi disse, førend der var blevet oprettet et ordentligt Ar
resthus paa Grevskabet (altsaa Samsø), skiftevis maatte
afgive Vagthold, naar nogen blev arresteret for Forbrydel
ser. Denne tvungne Vagtholdstjeneste var meget ilde anskrevet, saa Befolkningen hilste den nye Ordning med
Glæde, selv om de maatte betale derfor. Da nu, hedder
det i ovenomtalte Reskript, »baade Gaardmænd og Hus
mænd paa Samsø herefter bliver fri for at afgive person-
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ligt Vagthold, hvortil de tilforn skal have vist megen
Uvilje og ønsker at betale samme med Penge, saa bestem
mer Koncelliet, at Gaardmændene aarlig skal svare af hver
Fjerding Jord 12 Skilling (25 Øre) og hver af Husmændene 2 Skilling (5 Øre), til Beløb ialt 62 Rdl. 18 Skilling,
som bliver lidt over 7 Mark ugentlig, at Arrestforvareren
nyder udi Kost og Løn«.
Hans Pigt var det at holde Vagt over Arrestanterne,
og han skulde da opholde sig i det dertil indrettede Væ
relse i Arresthuset.
Det gik dog meget frit og familiært til, idet Arre
stanterne ikke alene talte sammen indbyrdes, men ogsaa
modtog Besøg af Slægt og Venner — dog var Michael
Madsen saa vidt ses kan altid til Stede.

En Tyvebande paa 8 Personer
var blandt de første, som gjorde Bekendtskab med de to
nye Arrester. Denne Tyvebande var fra Kolby og havde,
under Anførsel af en Skærsliber, forøvet en Mængde Smaatyverier. De havde osaa en Nat foretaget et Indbrud i
Kolby Kirke. Her havde de opbrudt Kirkeblokken, som de
tømte for dens Indhold, 7 Rdl. De sad i Arresthuset i
flere Maaneder, inden de fik deres Dom. Et Par af dem
kom i Nyborg Fæstning, og en — Skærsliberen — blev
indsat i Københavns Forbedringshus, medens de andre, der
var unge Mennesker, som ikke tidligere synes at have væ
ret i Konflikt med Loven, slap med at faa Pisk samt Vand
og Brød i Samsø Arrest.
En Tyvekvind.
Kort Tid efter indsattes en Gaardmandskone fra
Nordby i Arresten. Hun synes at have været en uforbe
derlig Tyvekvind, som flere Gange før havde været an
klaget om dømt for Tyveri til at staa i Gabestokken paa
Nordby Gade — ved Klokken. Hun var ogsaa blevet pisket
i Arrestkælderen paa Brattingsborg, men intet synes at
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have hjulpet; thi da hun kom ud, og Svie og Smerte glemt,
begyndte hun igen. Hun havde dog nu fundet paa en ny
Maade at berige sig med andres Gods paa. Hun gik rundt
i Nordby til de Koner i Nordby, som hun vidste, holdt af
et Glas dansk Brændevin — og af dem lader der til paa
de Tider at have været adskillige rundt paa Øen. Naar hun
blev ene med Konen, halede hun sin Brændevinsflaske, som
hun havde haft skjult under Skørterne, frem. Naar den
var tømt, hentede hun ny Forsyning, ofte af Stedets egen
Beholdning. Naar saa Konen, som hun besøgte, var blevet
tilstrækkelig ør i Hovedet, benyttede hun Lejligheden til
at stjæle.
Hendes Defensor paastod derfor ogsaa, at alle hendes
»Drikkesøstre« bør betale en passende Mulkt til Sognets
Fattige, »som til Drik henfaldne og ødsle Kvinder«. Herpaa tør Birkedommer Lars Petersen dog ikke indlade sig,
da dette ikke vedkommer Hovedsagen, men nøjes med at
give dem en Formaning.
Defensor indstiller hende derpaa til mildeste Straf.
Den kom til at lyde paa 3 Aars Forbedringshus i Kø
benhavn.
I det hele taget forefaldt der i denne Periode — om
kring ved Aarhundredskiftet — langt flere Tyverier paa
Samsø end forhen — og senere.
Ja, i Efteraaret 1801 skete der endog Indbrud hos
selve Birkedommer Lars Petersen i Brundby. Der blev
stj aalet et Sølv-Lommeur, et Stykke Lærred og forskellige
mindre værdifulde Ting, hvorfor han paa Tinget advarer
»alle og enhver mod at komme i min Have ved Nat eller
Dag, da jeg er belavet paa Midler til at værge mit Hus og
Gods, og ingen har noget der at gøre«.

Henrettelse.
De jævnlige Soldateroptøjer i Krigens Tid (1801—15)
berører ikke Samsø Arresthus, da »den militære Jurisdik
tion« havde sin egen Vagt.
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Soldaten Jens Fausing, der i 1811 blev henrettet ved
Selvig for det af ham begaaede Mord paa Sara i Ågerup,
sad ikke en Gang fængslet i Arresthuset.

Falske Pengesedler.
Det elendige Pengevæsen efter Statsbankerotten for
ledte et Par Gange Folk herovre til at skrive falske Rigs
banksedler. En af disse Sager, som stod paa i lang Tid,
drejer sig om en Mand og Kone i Selsinggaarde, der havde
ladet deres 12-aarige Søn, der havde Skrive- og Tegne
talent, eftergøre Pengesedler. Han skal have udført dem
med skuffende Lighed. Da Faderen saa en Dag vil udgive
en af de falske Sedler hos Handelsmand Thomas Hjermitsler i Pillemark, blev der rejst Tvivl om dens Ægthed.
Handelsmanden anmeldte nu Sagen til Birkedommer Pe
tersen i Brundby. For Retten vidner Manden, »af saa sandt
han en Gang skal møde for Guds Dom, formodede han ikke,
at der var Straf for at eftergøre en Rigsbankseddel som
med de forhen hafte Banco-Sedler1, eftersom Straffen ej
stod paa Sedlerne som paa de gamle. Desuden er det en
almindelig Tale i gemene Folks Mund, at de nye Rigs
banksedler ikke er Kongens Mønt og ikke duer meget, da
de er udgivne af nogle Købmænd og Jøder.« Manden
kunde selv hverken skrive eller læse Skrift, men nok til
Nød stave sig gennem Prent, saa han ved sig fri for at
have lavet falske Penge.
Samtidig med Falskmøntneren sad ogsaa en i de Ti
der kendt Kvinde, Maase-Dorthe, i Arresten. Hun havde
taget mange Folk »ved Næsen«, som der staar, og snydt
noget mere i sine mangfoldige Handeler, end Loven ellers
tillader i Handel og Vandel. Hun faar en Dom paa 15 Da
ges Vand og Brød.
De fik iøvrigt Selskab i Arresten af to udbrudte Sla
ver fra Kastellet i København. De havde begge været Sol
dater paa Kyholm og var1 derfor kendt paa Samsø.
De gik, efter at være undveget fra Kastellet, ad
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Landevejen til Kalundborg, hvor de om Natten tog en
Jolle ved Færgebroen og sejlede ud gennem Fjorden. Om
Eftermiddagen landede de paa Besser Rev, hvor de sov i
en Faarehytte. Da de vaagnede, var de meget sultne,
hvorfor de brød ind gennem et Vindue hos en af Udflyt
terne paa Sildeballe. Her stjal de tre Oste og en Krukke
med 8 Pd. Smør. Saa holdt de Maaltid i Hytten, hvorefter
de igen sov, »skønt det synes utroligt — staar der i Rets
protokollen —, at to Mand paa 24 Timer kan spise 8 Pd.
Smør og 8 Pd. Ost.« Næste Dag traf de ved Havet paa
Husmand Peter Panning Jaworsky fra Besser, der var en
lille Tur ude med sin Bøsse, skønt han godt vidste, at Jag
ten var ulovlig, men som Panny siger paa sit Polsk-Dansk ;
»Vil Grevi ha si Haare, maa han Dæve tore tyre dom!«
(Vil Greven have sine Harer, maa han Djævelen tordne
mig tøjre dem.) Og da Greven ikke kunde det, maatte
han finde sig i at miste adskillige.
Panny holdt de to Slaver Bøssen for Brystet og bød
dem følge med til Birkedommeren i Brundby, hvor de blev
forhørt og puttet i Arresten. Herfra blev de senere igen
sendt tilbage til Kastellet i København under fornøden
Eskorte for at fortsætte med Slaveriet.
Arrestforvarer Michael Madsen, der blev ansat 1795,
døde inden Krigens Slutning i 1812, og han fik til Efter
mand en anden Husmand i Brundby ved Navn Jens Bendsen, som kun virkede i 9 Aar, idet han blev afskediget i
1821 paa Grund af følgende Tildragelse, der giver et godt
Indblik i Livet og de daglige Sædvaner i det lille Arrest
hus.
I Foraaret 1820 blev der forøvet Indbrud hos Gaardmand Jørgen Henriksen i Besser. Tyven var kommet ind
gennem et Vindue. I Stuen havde han opbrudt et Chatol
og stj aalet en Del Penge samt adskillige Silketørklæder.
Mistanken rettedes mod en svensk Skræder, Anders Tofteberg, som var født i Skaane. Allerede da han var 16 Aar
gi., lod han sig hverve som dansk Soldat til det fynske
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Infanteri-Regiment, og han blev i Aaret 1801 oversendt
til Fæstningen Kyholm. Her forblev han Krigsperioden
ud, blev permitteret 1814 og bosatte sig paa Samsø som
Skræder.
Anders Tofteberg mærkede, at der var Mistanke
imod ham, og for at aflede denne tog han Rejsepas til
Jylland.
Birkedommer Bay sætter saa følgende Efterlysning i
»Aarhus Stiftstidende«: Husmand og Skræder Anders
Madsen Tofteberg af Onsbjerg paa Samsø er med Grund
mistænkt for at have gjort sig skyldig i et Natten mellem
20.—21. ds. hos Gaardmand Jørgen Hendriksen i Besser
paa Samsø forøvet Indbrud og Tyveri. Men forinden Mis
tanke opstod imod ham, har bemeldte Anders Madsen Tof
tebjerg faaet Pas til at rejse til Fredericia og derfra over
Fyn tilbage til Samsø, og er han paa denne Maade und
kommen. Vedkommende Øvrighed, hvem bemeldte Undvigte
maatte forekomme, anmodes derfor om at anholde ham og
foranstalte ham transporteret her til Samsø. Hans Signa
lement er som opgivet i ovenberørte ham under den 21. ds.
meddelte af mig udstedte Pas, følgende : Pashaveren er 40
Aar gammel, født i Skåane, temmelig høj af Væxt, middelmaadig af Bygning, har blaa Øjne og brune Haar, taler
Svensk og Dansk og kan ej skrive.
Pillemark paa Samsø, den 22. April 1820.
S. B a y,
Birkedommer«.

Nogen Tid efter ankom han til Samsø og maatte tage
Ophold i Arresthuset i Brundby, hvor Tiden gik med nogle
Forhør, i hvilke han stadig nægter sig skyldig. Omsider
fattede han Plan til at undvige og iværksatte denne Natten
mellem 12. og 13. Februar 1821 i Selskab med sin Kære
ste, Anne Marie Junker, som ofte havde besøgt ham i
Fængslet baade med og uden Arrestforvarerens Tilladelse.
Om Flugten fortæller hun, at da hun sidste Søndag Aften
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tilbragte Tider hos Anders i Arresthuset, aftalte de at
flygte sammen, hvorfor hun næste Dag solgte sit Tøj og
henvendte sig til Birkedommeren for at faa Pas til at rejse
af Landet, hvilket dog blev hende nægtet.
Mandag Aften indfandt hun sig igen i Arresten, hvor
Tofteberg havde sammenpakket deres Tøj. Kl. 11 forlod
de Arresthuset og gik til Ballens Havn. Her tog de en
Baad og roede bort med den, men efter at have flakket om
i Taage paa Havet i 2 Nætter og 1 Dag uden at vide, hvor
de var, kom de Onsdag Morgen til Land, men opdagede, at
det var Ballen, de igen var kommet til. Da hun nu var ud
mattet af Kulde og Sult, bad hun Tofteberg lande, men han
vilde gøre endnu et Forsøg paa at naa Sverig. De satte
til Søs igen, men Vind og Strøm førte dem til Kyholm,
hvor de landede.
Her blev de snart grebne af Fogeden i Besser, Gaardmand Morten Skipper og tre andre Mænd, som førte dem
tilbage til Arresten i Brundby. Hun havde ellers bestemt
at drage med ham til Sverige, men i hans Tyverier havde
hun hverken Lod eller Del.
Hans Forklaring om Undvigelsen giver et godt Billede
af det gamle Arresthus. Han forklarer, at den Aften, da
han undveg, var Døren til hans Arrest ikke tillukket. En
anden Dør, som han maatte passere, var anbragt mellem
Arrestforvarerens Stue og den Gang, der førte ned til Ar
resterne, var heller ikke laaset. Derimod var Døren fra
Gang og ud til Vejen forsynet med Laas, men den lod sig let
oplukke indvendig fra, saa »den var mig ingen Hindring«.
Tilmed var Arrestforvareren den Aften ikke i sit Værelse.
Arrestforvarer Jens Bendsen maatte indrømme, at han
Tirsdag Morgen, da han kom op i Arresthuset paa Grand
høj, fandt »Buret« tomt. Tofteberg var den Nat, Undvi
gelsen fandt Sted, ikke lukket ned i Arrestkælderen, saa
Tofteberg havde haft let ved at komme ud.
Ganske vist havde Arrestforvareren af Birkedommer
Bay faaet Paalæg om hver Nat at lukke Arrestanten ned i
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Kælderen og selv have Natteleje i Arresthuset, men da
Tofteberg opførte sig ordentligt, troede Arrestforvareren
ikke, at der var nogen Fare ved at blive hjemme om Nat
ten. —
Saa gaar Tiden til 11. Juli; men da maa Jens Bendsen
»med megen Angst og Hjertebeklemmelse« meddeler Bir
kedommeren, at nu er Tofteberg igen undveget. Sagen var

Tingstuen i Brundby
(efter Tegning af Rørbye).
Manden, der staar og er ved at aflægge Ed, skal være Jochum
Jørgen, som han kaldtes i Pillemark. Han var ugift. Flere Gange
havde han været straffet, og denne Gang var han anklaget for at
have stjaalet en Gaas. Han maatte indrømme, at han havde stjaalet en Gaas. Birkedommeren, som gerne vilde hjælpe ham fri for
den fleraarige Tugthusstraf, der paa Grund af tidligere Forseelser
ventede ham, sagde:
»Det var vel ikke en Vildgaas, du havde fundet ved Dammen,
Jørgen?«
»Jo, Hr. Birkedommer.«
»Ja, skriv saa, at det var en Vildgaas«, siger Birkedommer
Bay til Skriver Truelsen, og Jochum Jørgen slap.

den : Der var Bryllup i Brundby, og om Aftenen tillod Jens
Bendsen nogle af Bryllupsgæsterne at holde Dans og Ly
stighed i hans egen Stue i Arresthuset. Under Dansen gav
han Arrestanterne Lov til at overvære Lystigheden, men
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han var selv til Stede hele Tiden. Midt under Festen beder
Tofteberg om Tilladelse til at »gaa ud«. Jens Bendsen
fulgte med. Tofteberg var belagt med Jern eller saakaldte
Springer mellem Benene. Arrestforvareren blev staaende
ved den yderste Dør, medens Arrestanten gik ned i en
neden for Arresthusbakken værende Grav eller Hulning,
som Arrestanterne benyttede i Stedet for W. C. — eller
Lukom, som de sagde i hin Tid. Da han kom derned, tabre
Bendsen ham af Syne, men han kunde dog høre ham rasle
med Lænken: Da han syntes, det varede for længe, gik
han hen og kiggede ned, men væk var Tofteberg.
Der blev nu hurtigt sendt Bud til Birkedommer Bay i
Pillemark om Flugten samt til Færgemand Smidt ved Bal
len, til den sidste om at passe paa Bandene i Ballen Havn,
for at Arrestanten ikke igen skulde staa til Søs. Lykken
var denne Gang bedre end Forstanden. Op ad Dagen kom
Tofteberg under Bevogtning kørende fra Onsbjerg, hvor
ban var blevet paagrebet. Det blev hans sidste Flugtfor
søg, thi nu blev der sat et Par Husmænd til at holde Vagt.
Noven Tid efter udnævntes der en ny Arrestfor
varer Lind, som havde Bestillingen til 1856 — først
nogle Aar senere døde han.
Hans nu efterladte Datter, Larsine Lind, Enke efter
Frans Rasmussen, Ballen, fortæller, at Lind havde været
Skovfoged i 7 Aar, inden han blev Arrestforvarer.
Der er endnu en Plet i Skoven, som kaldes »Linds
Have«, vel sagtens fordi han som Skovfoged har beplantet
den. Efter Skovfogedbestillingen blev Lind Arrestforva
rer i Brundby. Denne Bestilling varetog han i 30 Aar.
Hans Datter, LarsineLind — Enke efter Frans Ras
mussen, Ballen, fortæller i S. Folkeblad 1.—10. 1921 om,
hvordan hun engang sammen med sin Fader, som da var
ca. 70 Aar — hun var selv 20 — maatte rejse med en Ar
restant, en Falskmøntner, til København, hvor han skulde
have Tvangsarbejde. En Rejse til København var dengang
ikke just behagelig. Først maatte de, efter hvad hun forFra Holbæk Amt. 7
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tæller, krydse i Modvind med en lille Sejlbaad til Kalund
borg — derefter spadsere til Holbæk, hvor Arrestanten
blev indsat i Arresten til næste Dags Morgen.
Saa gik Turen atter med »Apostlenes Heste« til Ros
kilde. København—Roskilde var nemlig den eneste Bane
strækning den Gang. At det ikke har været nogen helt
behagelig Rejse, faar vi et Indtryk af, naar vi hører hende
fortælle om Rejsens Besværligheder. Arrestanten gik f.Eks.
med Træsko, og dem maatte de ofte ind under Vejs og
have skrabet noget af, da de ellers vilde klemme ham. Hun
selv gik med »omvendte Sko« — det var tyndsaalede fine
Sko med et meget lille Overlæder, altsaa ikke særlig godt
egnede til lange Fodture, og dog spadserede de tilbage igen.
Arrestanten var meget skikkelig, og han havde som de
andre Fanger, de havde ført ind, Lænker paa.
Hun fortæller ogsaa om, hvor besværligt det er at
holde Arrestanterne indelukket. Der var saaledes een, der
engang gravede sig ned i sin Celle og kom op i det saakaldte »Forfriskningsværelse«, og da Arrestforvarer Lind
lukkede Døren op, smuttede Arrestanten ud med Læn
kerne om Benene. Disse Lænker raslede, og en Nabokone,
der i Mørket troede, det var hendes Ko, der var kommet
løs, kaldte Bos! Bos!
Arrestanten slap bort i Baad.
Af Bager S. Sørensens Erindringer i Samsø Folkeblad
25.-1.-1924.
I 1858 var der en meget stor Ildebrand i Brundby,
hvor der brændte 4 Gaarde og 12 Huse. Det var to Mænd,
der havde sat Ild paa. Da de havde sat Ild paa det første
Sted, løb de til Pillemark, men kørte med Folk derfra til
Branden. Da de stod ved Sprøjterne, og man talte om,
hvem der havde gjort det, sagde den ene af Brandstif
terne: Hold an paa Jens Jochumsen, det er nok ham, der
har gjort det. Ingen tog straks videre Notits af det. De
listede senere af og vilde brænde Morten Tønnesens Gaard
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af, men det kunde de ikke komme til for Hunden, som ikke
alene gøede, men holdt dem i Skak, til der kom Folk til.
De blev saa grebet og indsat i Brundby Arresthus, hvor
der var to dybe Kælderrum og 2 Celler oven paa samt en
Forfriskningssal, som gik gennem hele Husets Bredde, og
der var ordentlige Vinduer. Her blev de sat i Kælderen og
bekendte snart.
Arrestforvarer Lind sammen med Bager Sørensens
Far, Søren Pedersen, fulgte med dem som Vagt til Kalund
borg.
Det hændte flere Gange, at Fangerne brød ud. En
Fange lukkede engang Arrestforvarer Lind inde og for
svandt selv.
En Fange deroppe var snild til at lave Træfugle (de
saakaldte »Uro«), som vi hængte op i Stuen nær Lampe
eller Ildsted, saa kunde de paa Grund af de varme Luft
strømninger stadig dreje rundt. Dem kunde vi faa en af,
naar vi kom med en Mellemmad til ham. Udvekslingen af
Genstandene fandt Sted gennem Vinduets Tremmer.
Sørøveri.
Natten til 23. Juli 1824 blev der paa Nordby Mark
stjaalet og bortført til Søs 2 unge Heste, 1 gi. Hoppe, 3
Faar og 140 Alen Lærred, der laa paa Bleg. Man antog, at
Gerningsmændene var svenske Søfarende, da en Baad
samme Nat laa under Landet, og dens Besætning, der var
svensk, havde været oppe i Nordby om Eftermiddagen.
Næste Dag kunde man se Spor i Havstokken af, at Hestene
var ført om Bord i en Baad, og Tyveriet blev saa anmeldt
for Øvrigheden. Godsinspektør Knudsen bekendtgjorde
Tyveriet i jydske Blade, hvor Hestenens Størrelse og Farve
beskrives, da det kan formodes, at Kreaturerne og maaske
ogsaa Lærredet vil blive forhandlet i Jylland.
Der kom ingen Oplysninger. Derimod kom svenske Sø
røvere igen i Sommeren 1826, og denne Gang baade til
Nord og Sydsamsø. Natten mellem 2. og 3. Juli 1826 mi-
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stede en Gaardmand i Nordby 2 Heste, som stod tøjrede
ved »Østerhavet«, og man kunde igen se Spor, at de var
indskibet.
Natten mellem 25.—26. Juli mistede Gaardmændene
Dines Jacobsen, Peder Pedersen og Jens Hansen, Ørby,
tilsammen 4 Heste, der stod tøjret tæt ved Havet. Ogsaa
her kunde ses Spor af Udskibning, og Skovfogeden havde
set en »Sprødsejlsbaad« komme sejlende Sønder fra tæt
under Land.

En undvegen Slave.
I Aaret 1828 undveg en Slave fra »Slaveriet paa Bre
merholm« i København. Han kom til Samsø og forøvede
en lang Række Indbrud, som ejendommeligt nok alle kom
til at gaa ud over Slægten Holm i Brundby, Jens Holm,
Langemark, og Jens Holm, Holmegaard. Det var ikke,
fordi der blev stj aalet store Sager, men Folk fik sig en
Skræk i Blodet. I Brundby tog Tyven begge Steder et Vin
due i Storstuen af. Disse var nemlig kun sat fast ved
Hjælp af »veinede« Søm — saa han kunde let rette dem
ud og tage Vinduet ud. Han satte det pænt ned paa Jor
den, krøb ind i Storstuen og gennemrodede Dragkister og
Chatoller.
Rygterne løb snart ud over Øen, at der var landet
en hel Flok Slaver paa Øen, saa Birkedommer Bay lod
foranstalte en hel »Klapjagt«, idet han anmodede Folk
om ogsaa at gennemsøge Kornmarkerne i alle Byer ved
at følge Agrene;
I Nordby fangede man ved denne Eftersøgning en
Fynbo — en Sømand, der havde indrettet sig inde i en
Rugmark og der bl. a. havde de Genstande, som var for
svundet fra Gaardmand Niels Holm i Brundby, nemlig en
blaa Vadmelsklædning og nogle gamle Mønter fra Chri
stian den Syvendes Tid. Sømanden blev taget i Forvaring
og ført til Arresthuset paa »Grandhøj«, hvor Byens Folk
tog ham i Øjesyn.
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Færgeskipperen Clemmen Laboe oplyste straks Birke
dommer Bay om, at det sikkert var en Person, som han
ved Mortensdagstider havde set, da han en Dag sad i An
dreas Berntsens Beværtning i Kalundborg nede ved Hav
nen (hvor Samsø Færgefolk holdt til). Synderen kom med
Smakken fra Aarhus ledsaget af Arrestforvareren i Vi
borg, som skulde bringe ham til Slaveriet i København.
Jeg bed godt Mærke i ham, siger Clemmen Laboe, thi »Ar
restanten fik af Arrestforvareren hældt en Snaps i Hal
sen, formedelst han havde Halsjern paa og Tommelskruer
paa Tommelfingrene, saa han ikke selv kunde betjene sig.«
Arrestanten nægtede dette, men blev nedsat i »en af
de underste Arrester, hvis Dør er forsynet med dobbelt
Laas«.
Arrestforvarer Lind undersøgte baade Jern og Slaa
og fandt alt i Orden, hvorfor han gik til Ro inde paa sit
Værelse, men var vaagen til Midnat.
Ved Daggry blev der raabt paa ham af en kvindelig
Arrestant, Lise Pokkendahl. Hun havde hørt Fangen rasle
med sine Jernspringer. Hun talte til ham gennem Gulvet
og spurgte, hvorfor han var saa urolig. Han svarede, at
han havde ondt i Maven. Ved Midnatstid faldt Lise i Søvn,
og da hun om Morgenen intet hørte til Sømanden, spurgte
hun til hans Befindende, men fik intet Svar, hvorfor hun
kaldte paa Lind.
Denne opdagede nu til sin Rædsel, at Sømanden var
væk. Væggen i Forfriskningsrummet var slaaet ud, og
Jemspringerne laa i en Krog i Arresten. Andet havde
Fangen ikke haft paa, da alle Haandjernene var for store
til hans smaa Hænder. I Arrestens Gulv havde han taget
Murstenene og derved borttaget Dørtærskelen og løsnet
Dørkarmen, hvorefter han let kunde slaa Væggen ud og
komme fri.
Saa gik der Ilbud til alle Byer om Undvigelsen. Han
var atter gaaet nordpaa paa Øen og blev 11. Juli fanget
af Christian Nielsen, Maarup, som om Morgenen tidlig
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kom ned til Havet og saa da, at hans Baad var borte og
tænkte straks paa den undvegne Sømand. Han gik tilbage
til Byen og fik to Mand med sig. De roede til Søs i en
aaben Baad. Det var blikstille, og de fik snart Øje paa
en Sejlbaad, der lignede Chr. Nielsens. For en Sikkerheds
Skyld tog de i Land paa Tunø og fik 3 Mand og fire ladte
Geværer med. Nu roede de af alle Kræfter efter Sejlbaaden, som de naaede Sydøst for Svanegrunden. De affyrede
et Skræmmeskud, og saa strøg Sømanden Sejlet, saa Baa
den laa ganske stille. De tog Baaden paa Slæb, og Søman
den gjorde ingen Modstand. Da de naaede Land, blev Sø
manden straks kørt over til Arresten. Fuldmægtig, eksam.
jur. C. F. Milling optog straks et nyt Forhør, men »inden
Retten blev sat«, tildelte Arrestforvareren Sømanden en
vældig Lussing, som han mente sig berettiget til, da Sø
manden havde begaaet det at »stikke af«.
Efter denne Velkomst erklærede Sømanden, at han
ikke vilde svare paa Rettens Spørgsmaal, hvorfor Milling
»lod ham tildele nogle Slag af en Stok«. Saa faldt han til
Føje og berettede om sin Flugt og Paagribelse. Han for
tæller, at han hedder Anders Hansen, født i Svendborg,
hvor hans Forældre døde, inden han blev konfirmeret, kom
saa ud at sejle. Han har været Pramfører paa Gudenaa,
Kvægdriver til Holsten, Skovarbejder i Silkeborg og saa
Sømand igen. — »Da nu Klokken er 10 Aften, bliver For
høret udsat til i Morgen Kl. 7 slet.« Arrestanten blev nu
overgivet til Arrestforvareren, som satte ham under ekstra
Bevogtning af tilsagt Mandskab.
Allerede 28. Juli undviger han igen — trods Laas og
ekstra Vagt. Han paagribes dog snart. Om hans Flugt
fortælles: »I Aftes ved Syvtiden opholdt han sig i For
friskningsværelset sammen med Arrestforvarer Lind og
de to Mænd, der holder Vagt over ham, nemlig Boelsmand
Poul Mahler i Brundby og Husmand Ole Smed i Pillemark,
men idet han, belagt med Jern paa højre Haand til ven
stre Fod, spadserede i Værelset, fandt han Lejlighed til
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at naa hen til Døren, der fører ind til Arrestforvarerens
Stue, hvorfra der gennem en Forstue er Udgang til fri
Mark. Døren var ikke laaset. Da han havde naaet Døren,
slog han denne i efter sig, hvilket bevirkede, at de 3 Mænd
ikke kunde komme ud, da Døren fra Forfriskningsværel
set, hvor de opholdt sig, ikke kunde oplukkes derindefra.
Uden for Arresthuset lykkedes det ham at sønderbryde
sit Jern, hvorpaa han løb ned øst Bakken, gennem
Brundby Gade for at søge ud i aaben Mark, men inden
det lykkedes, blev han atter paagrebet af tililende Folk.
De 3 indelukkede Mænd havde brudt Hul i Væggen, var
kommet ned paa Gaden og gjort Alarm. Der var allerede
stimlet en Del Folk sammen, og Sømand Svend Smidt fra
»Færgegaarden«, som var i Besøg hos Skolelærer Johan
sen (nu Brundby Hotel), saa fra Vinduerne Arrestanten
komme løbende. Smidt greb en Pistol, der laa i Stuen og
løb efter den undvegne Fange og truede denne med Pi
stolen. En anden Mand truede ham med en Sten. Snart
blev han omringet og overgav sig.
Nu blev han puttet ned i den underste Arrest igen.
Lind maatte bøde 4 Rdl. Sølv til Samsø Politikasse. Ved
Juletid gaar Arrestanten til Bekendelse, at han ikke er
Sømand Anders Hansen, men en undvegen Fæstningsslave
fra København ved Navn Rasmus Simonsen.
Birkedommer Bay skrev saa til København herom,
men nu faldt, det ind med en frygtelig haard Vinter. Alle
rede før Jul var det Kaneføre. Frosten holdt sig til Sta
dighed paa 10—12 Grader R. Sneen væltede stadig ned.
Smakkefarten standsede, og i næsten 4 Maaneder var
Samsø uden Forbindelse med Sjælland. Først 11. April
1829 afgik Aarets første Smakke til Kalundborg. Først
et Aar efter Indbrudene kunde Arrestanten transporteres
til København.
Til Tider maatte Arresthuset paa »Grandhøj« ogsaa
tjene som Opholdssted for sindssyge, der var farlige for
deres Omgivelser. En Gang havde en afsindig Mand nær
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taget Livet af Arrestforvarer Lind, som han sprang ind
paa med de Ord, at han skulde sætte ham en Sten i Hjer
nen, saa han aldrig skulde se Sol og Maane mere. Han
undgik dog Slaget og fik derefter af Pastor Hansteen an
vist to Mænd til at være behjælpelig med at passe det gale
Menneske.

Kirkeran.
En Sag, der i lang Tid satte Sindene i Bevægelse paa
Samsø, men ogsaa omtaltes baade af Hovedstadsblade og
jydske Aviser, var det kendte Indbrud og Tyveri i Ons
bjerg, Tranebjerg og Besser Kirker Markedsnatten 1851.
Der skrives saaledes herom: »Fra Samsø berettes, at der
er begaaet et skændigt Kirkeran, ledsaget af Raahed og
Gudsbespottelse, der har sat hele Øens Befolkning i Skræk.
Tre af Øens Kirker er bievne berøvet alt det værdifulde,
de indeholdt, og Altrene og det Hellige i høj Grad øde
lagte og skændede.« ... »Ethvert Hus er blevet ransaget,
ligesom ogsaa intet Fartøj har faaet Lov til at forlade Øen
uden først at blive undersøgt; det er sandsynligt, at Mis
gerningen ikke er udgaaet fra Øboerne selv, men snarere
fra Fremmede, hvoraf der til Markedet havde indfundet
sig usædvanligt mange.«
Der holdtes den Gang »Høns-Føns« Marked i Onsbjerg
hvert Aars 15. Oktober.
Næste Dag opdagedes Tyverierne, og Øvrigheden fik
travlt.
Der holdtes en Mængde Forhør, og mange Mennesker
var indstævnede, men der kom intet ud deraf. Mistanken
samlede sig om fire Mænd i Onsbjerg. De havde »en noget
blakket Fortid« og var Folk, der, naan- de havde faaet en
god Snaps, »godt kunde være i Stand til en saadan Ger
ning, og det maaske mest af Had mod Præster og Øvrig
hed«; men de nægtede alle og maatte frigives.
Af Forhørene fremgaar, at Tyvene først havde brudt
Døren til Materialhuset ved Onsbjerg Kirke op og taget
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en Stige, ad hvilken de var krøbet ind gennem et Vindue.
I Kirken fandt de kun nogle Bøger, Alterlys og Flasker
Vin, saa det var et magert Udbytte. Derpaa begav de sig
til Tranbjerg Kirke, hvor de gik ind gennem Vinduet nær
mest Prædikestolen og naaede derop ved at staa paa Sogne
degn Friis’s Gravkors i Krogen Øst for Vaabenhuset. Ud
byttet her blev Disk og Kalk — med Griffenfeldts Vaaben —, en Porcellainskande og noget Lintøj. Endvidere
iturev de Bibelen (Christian V’s) paa Alteret og besud
lede dette med Uhumskheder.
Saa gik Turen til Besser Kirke, hvor de stjal Kalk,
Disk, Alterklæde og Messehagel samt et Par store Lyse
stager.
Henad Vinteren indstilledes Undersøgelsen. Nogle af
de stjaalne Sager var kommen for Dagens Lys igen, hvil
ket gjorde Sagen endnu mere mystisk. En Dag fandt man
nemlig Tyvekosterne med Undtagelse af en Sølvtallerken
skjult under en Stenkiste paa den Sti, som tidligere gik
fra Torup over Marken til Besser Kirke.
I August 1893 fandtes Sølvtallerkenen under samme
Stenkiste som de andre Ting 42 Aair før.
Lind var Arrestforvarer til 1856 og var da 76 Aar.
Lind fortæller ved denne Lejlighed om sig selv, at hans
fulde Navn er Johan Reinhard Lind, født i København
1780. Han tjente sammen med sin første Kone i den be
kendte Hofpræst Christianis Institut i København, hvor
Digteren Knud Lyhne Rahbek var Lærer. Rahbek og Lind
slog ofte en Passiar af og var Dus, hvilket vedblev at
smigre Lind. Han kom i Krigstjeneste og fik sin Afsked
herfra 1814. Saa var han Skovfoged paa Samsø i 7 Aar,
til han 1821 blev Arrestforvarer, hvilket han altsaa var i
35 Aar. Da Birkedommer Eberlin i 1856 afløste Fedder
sen, udtrykte han straks sin Misfornøjelse med det gamle
Arresthus og indledede Forhandling med Amtet om Op
førelse af et nyt, tilmed var Tingstedet nu i Thorup.
Under Forhørene efter en større Brand i Brundby 19.
KØBENHAVNS
KOMMUNEBIBLIOTEKER
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Sept. 1857, hvor flere Gaarde brændte, bemærker Birke
dommer Eberlin flere Gange, at Lokaliteterne i Arrest
huset er saadanne, at der fra enhver Arrestant kan raabes
til den anden, saa de to Brandstiftere træffer Aftale om,
hvad de skal sige i næste Forhør. Arresterne er saa slette,
at 10 Mand af Øens Befolkning daglig har maattet holde
Vagt i og om Arresthuset. Saa blev de to Arrestanter,
Simon Frederiksen og Jens Jochumsen, bragt over til Ka
lundborg Arrest for at sidde der, til Dommen faldt. Tiden
faldt Simon lang, og da Kalundborg Kirkeklokke Søndag
Morgen 18. Juli 1858 ringede, hængte han sig i Arresten.
I Amtsraadsmødet i 1857 fremlægges Tegninger og
Overslag, som vedtoges.
27. Juli 1859 afholdtes Licitation paa Opførelsen af
Bygningen, »der skal ligge i Nærheden af Tranebjerg og
anslaas til at koste c. 7000 Rdl.«
I Amtsaradsmødet 5. Decbr. 1860 forhandles om Af
hændelse af det gamle Arresthus sammen med Jordtilliggendet. Herimod protesterede Lensgreven, idet han paa
stod, at Hus og Gaard var en Lehnet tilhørende Ejendom,
og Grevskabet havde bestandig svaret Skatter og Afgif
ter af det paa Grunden hvilende Hartkorn, 2,5 Album.
Lensbesidderen tilbød for at undgaa Retstrætte at betale
300 Rdl. imod at beholde Bygning og Jord uden videre
Paatale, hvilket approberedes. Greven lejede det saa ud.
»24. Oktbr. 1882 bliver det gamle Arresthus med til
og underliggende Ejendomsgrund stillet til Bortsalg ved
en eneste Auktion paa selve Ejendommen«, bekendtgør
Godsforvalter C. Garde.
Saa blev Huset solgt og nedrevet. Bakken kaldes
endnu for »den røde Bakke«, ikke for Husets Farves Skyld,
men efter det røde Hus paa Brattingsborg, hvori Arrest
kælderen før var.
Samsø nuværende Ting- og Arresthus blev ifl. Berl.
Tid. Nr. 208 6. Sept. 1860 indviet Søndag Eftm. 26. Aug.
1860:
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»Trods det ugunstige Vejr havde en Del af Øens Be
boere indfundet sig til Højtideligheden. Amtmanden, Kam
merherre Pløyen underrettede Forsamlingen om, at han
alt tidligere havde overdraget til Birkedommer Eberlin at
forestaa Indvielsen, da han selv let ved ugunstige Vejr
forhold kunde være blevet forhindret fra personlig at være
til Stede. I sin Tale gjorde Birkedommeren opmærksom
paa, at Samsø selv under den stadig stigende Udvikling
af alle Forhold siden Frederik den Syvendes Tronbesti
gelse dog stod endnu en Del tilbage, men et glædeligt Op
sving dog havde begyndt at vise sig, hvilket han viste ved
Folkemængdens Stigning og Assuranceværdiemes For
øgelse og de Forbedringer, som var sket paa Skolevæse
nets og Vejvæsenets Omraade. Trangen til et nyt Tingog Arresthus havde været stor. Øens ældste Arresthus
var af brændt 1741, og fra den Tid til Aarene 1790—1800
holdt man Ting i forskellige Privathuse og hensatte Ar
restanterne i »Hullerne« paa Brattingsborg. I ovennævnte
Decenium byggedes vel et Arresthus i Brundby, men det
var af en saadan Beskaffenhed, at der kun var to Arrester
over Jorden, og Arrestanterne kunde til enhver Tid tale
med hinanden. Det nye Ting- og Arresthus er opført efter
Tegning af Arkitekt L. Petersen og har kostet 7400 Rdl.,
af hvilke Lehnsbesidderen, Greve Fr. Danneskiold-Samsø,
har laant Jurisdiktionen 6000 Rdl. mod Afbetaling i 20
Aar. Af den ophævede Amtsfattigkasses Midler er skæn
ket 900 Rdl. til Bygningen. For en forholdsvis lav Sum
har man saaledes erholdt en smuk Bygning med tidssva
rende Lokaler til Rettens Holdelse og Arrestanters For
varing. Tillige har man nu faaet et sikkert Opbevarings
sted for Arkivet. Den ældste Protokol i Arkivet er fra
1657.
Taleren sluttede med Ønsket om, at Gud vilde give
sin Velsignelse til, at kun Ret og Retfærdighed maa blive
plejet paa dette Sted. Højtideligheden sluttede med et
Festmaaltid i det nye Tinghus.«
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Jeg skal ikke i Aar gaa længere ned i Tiden, men kun
sige, at der ogsaa i det nuværende Arresthus har siddet
adskillige Arrestanter, ja til Tider har det været overfyldt,
ikke mindst under Birkedommer Rothe. I Aar er der
installeret Centralvarme.
Samsøs Arrestforvarere.
Jørgen Fynbo var Slutter 1703 og følgende Aar.
Lars Jensen var Arrestforvarer fra 1726—41, da
Tinghuset paa Brede Blok nedbrændte.
1741—95, da Arrestkælderen var paa Brattingsborg,
var der ingen særlig Arrestforvarer.
Michel Madsen 1795—1812.
Jens Bendsen 1812—1821.
Johan Lind 1821—1856.
Morten Jensen Aarhus 1856—1886.
Jens Jensen 1886—1908.
Morten Buhr Petersen 1908—1926.
A. Porse yi0 1926.
Bent Rasmussen.

VESTSJÆLLÆNDEREN

ESBEN POULSEN
VINDE HELSINGE
(1835—1913.)
I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel.
Ved Jens Peter Jensen.

Denne jævne Bondemand var født den 12. April 1835
paa »Bannergaard« ude paa Vinde Helsinge Mark i Kirke
Helsinge Sogn. Her skulde, efter hvad han selv fortalte,
baade hans Fader, Bedstefader og Oldefader være født.
Esben Poulsen havde en levende historisk Sans, og han
har i nogle Optegnelser, han nedskrev, da han var over
70 Aar, gjort Rede for de ældre i Slægten lige ned til Tip
oldeforældrene. Disse Optegnelser viser, at hans Slægt har
været ublandet vestsjællandsk. Hans Forældre hed Poul
Esbensen og Ane Mortensdatter. Moderen, der var født i
Tersløse 1802, havde paa Grund af smaa og trykkende For
hold i hendes Hjem været ude at tjene som Vogterpige, da
hun var 6 Aar gi.; det var rigtignok hos sin Morbroder,
hun kom til at tjene, men hun saa altid tilbage paa denne
Barndomstid som en haard og tung Tid.
Om sin egen Barndoms- og Ungdomstid har Esben
Poulsen fortalt følgende i sine skriftlige Optegnelser:
»Jeg voksede op i mit Hjem som eneste Barn. Jeg
har nok haft en Søster, men hun døde 19 Uger gammel;
hun maa være født i November eller December 1839, da
jeg erindrer, at der ikke maatte være Spil eller Dans ved
Barselgildet, fordi gamle Kong Frederik VI var død den
3. December. Jeg husker saa grant min Søsters Død, og
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hvordan min Fader kom en Morgen og fortalte mig, at Sø
ster var død; jeg husker ogsaa, at hun blev lagt i Drag
kisteskuffen, og at jeg senere kom hen til Dragkisteskuf
fen og saa min Søster ligge der; jeg synes endnu, jeg kan
se, hvor køn hun var.
Min Moder opdrog mig i Strenghed, ofte med Trusel
om Vorherres Vrede og haarde Straf, navnlig hvis jeg ban
dede, som det forekommer mig nu mere velment end vel
gjort, da Virkningen var den, at jeg frygtede mere for
hende end for Vorherre. Min Fader tog fat paa mig paa
en anden Maade, og jeg mindes aldrig, at han har slaaet
mig mere end én Gang, og det var saa lempeligt, at han
brugte en Strømpe til Vaaben; min Moder var ikke bange
for at lade Handling følge paa Ord, naar jeg havde gjort
noget, som stred mod hendes Princippers gode Orden, og
ikke destomindre frygtede jeg langt mere hans Vrede end
hendes. Nu alt i alt, saa er det vist, at de begge elskede
mig inderligt og havde i hele deres Færd kun mit sande
Vel for Øje, forsaavidt de forstod det; men ellers er det
min Trøst og sikre Haab, at hvad de end selv maa have
fejlet, saa har Vorherre forstaaet at faa ogsaa Fejlene til
at tjene hans den gode Sag.
Hvad ellers min Barndom angaar, da var den blandet
af baade ondt og godt. Min Moder formanede mig det
bedste, hun forstod, men det kunde ikke opveje alt det
daarlige, som jeg fik at høre af Karle og Drenge. Hun bad
Aftenbøn med mig, men jeg lærte snart, at det gik ikke
an, at Folkene i Gaarden hørte det, thi saa gjorde de Grin
deraf, og det var mere, end jeg kunde bære; men ellers
tror jeg dog endnu, at hvad hun gjorde her ikke har været
forgæves. Som eneste Barn havde jeg jo ikke nogen Sø
skende at lege med; men der fandtes dog lidt Raad i den
Henseende, idet den forannævnte Jens Jensen fra Skafte
lev, som jo var min Fætter, og hvis Fader var Boelsmand
Jens Jensen af Gørlev Ornum, en Gang imellem var hos
os nogle Dage, hvilket synes mig en stor Herlighed, om
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ogsaa der kunde opstaa adskillig Uenighed, som endog paa
kort Tid kunde udarte til Haandgribeligheder. Vi kunde
dog ikke undvære hinanden ret længe ad Gangen, og dette
Barnevenskab er ogsaa blevet bevaret hele Livet igennem
— som Ynglinge, som Mænd og som gamle —, indtil Dø
den trak sin Linie imellem os. Imidlertid fik jeg ogsaa
Erstatning for den Søster, som døde, idet en Søster til
Jens Jensen blev min Plejesøster, fra hun var en ganske
lille, bitte én; hun blev saa Skrædder og Bmd. Jørgen Pe
ter Nielsens første Hustru — Karen Marie — og saaledes
Moder til den senere bekendte, nu afdøde Forsøgsleder
Niels Peder Nielsen i Tystofte (ved Skelskør)*).
Fra denne Afstikker vender jeg saa igen tilbage til
mig selv. Jeg kom, efter at min Moder havde givet mig
den fornødne Forberedelse i de boglige Kundskaber, i Skole,
da jeg var 7 Aar gammel. Det var dengang endnu den
saakaldte indbyrdes Undervisning med Tabeller paa Væg
gen og Bihjælper med den behørige Stok til at pege med
og undertiden til at give den undergivne Elev et Rap af,
naar vedkommende ikke kunde fatte Visdommen, som ud
gik fra Tabellen og den overordnede. Hvad Lærdommen
angik, var den vist lige saa god, som i de fleste andre Sko
ler. Læsning, Regning og Skrivning blev vi jo indøvet i,
saa godt det kunde blive, og naar vi naaede frem til øverste
Klasse, fik vi ogsaa Historie og Geografi og lidt Sproglære,
om ogsaa det meste af det skulde hentes fra Bøgerne, og
saa kunde Læreren dog nok give lidt mundtlig i Tilgift.
Hvad Religion angik, saa havde vi i nederste Klasse Lu
thers lille Katekismus, Balles Lærebog og Birks Bibelhi
storie at lære udenad. Hvor vidt Flertallet af Børnene
kunde drive det til med Hensyn til de to sidstnævnte Bø
ger, skal jeg ikke kunde sige; men naar vi kom i øverste
Klasse, blev Katekismus’en lagt til Side, til vi skulde »gaa
*) Forsøgsleder N. P. Nielsen blev kun 43 Aar gi. Hans Fader,
J. P. Nielsen, Gørlev, havde et lille Landbrug paa 6 Tdr. Land.
Han har ogsaa nedskrevet nogle af sine Erindringer.
J. P. J.
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til Præsten«. Hvad Læreren ellers angaar, saa tror jeg
ikke, han stod i noget personligt Forhold til den Religion,
han skulde forkynde ; det hele var en Kundskabsmeddelelse,
saaledes som han selv havde modtaget det fra Seminariet,
og som han saaledes vidste, han skulde aflevere til Bør
nene; hvor vidt det saa ellers kunde bestaa for Rettroen
hedens Domstol, vil jeg lade staa hen. Jeg kan nu heller
ikke huske ret meget af hans Forklaringer; om Omven
delse mindes jeg, at han gav den Forklaring, at vi skulde
arbejde paa den hele vort Liv igennem; at Omvendelsen
kunde foregaa ved et Gennembrud, kendte han vist ikke.
Det var en tarvelig, for ikke at sige aldeles mangelfuld,
Religionsundervisning.
Naar jeg nu tænker tilbage paa den Skolegang, saa
rejser det Spørgsmaal sig: Maatte man ikke hellere have
undværet den som ringere end Intet? Der er maaske dem,
der siger Jo til dette Spørgsmaal. Men jeg tør ikke svare
saaledes. Den Viden, jeg den Gang blev indprentet, at der
er en Gud, som har skabt Himmel og Jord, at Jesus Kri
stus er hans enbaarne Søn, født af en Jomfru og er baade
Gud og Menneske, som led Døden for vore Synder, stod op
af Graven, opfor til Himmels og skal komme derfra igen
paa den yders te Dag, at Aanden blev udgydt over Apost
lene paa Pinsedagen, saa de talte med fremmede Tunger —
det troede jeg at være bogstavelig Sandhed, uden at det
var blevet til Liv i min Sjæl og i mit Hjerte. Da der saa
siden skete mig et Gennembrud, har jeg maatte spørge:
»Hvordan skal det gaa mig? Jeg er jo fortabt!«, saa kan
jeg ikke se rettere, end at den Viden, jeg havde faaet som
Barn, var af største Betydning, hvor daarlig en Maade
den saa kan være bibragt mig paa; der var ingen bedre,
men Vorherre kunde bruge den, saa han fik Tag i mig.
At min Moder ogsaa havde sin Del i, at jeg kunde holde
paa denne Bogstav-Tro, er vist rigtig nok; men jeg tror
ikke, jeg skulde undværet den. Som Afslutning paa Skolen
kom jeg til Konfirmationsforberedelse hos Præsten; men
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med Hensyn til religiøse Spørgsmaal, da var denne ringere,
end hvad Skolen havde ydet. Præsten, Mathiasen, var Mor
fader til Højskoleforstander Holger Begtrup og sikkert en
pligtopfyldende Mand, der fordrede det yderste hos sine
Lærlinge af, hvad der kunde opnaas; og dette bestod i, at
vi maatte læse udenad for ham i »Luthers Katekismus«,
»Balles Lærebog«, »Birks Bibelhistorie«, en Mængde Sal
mer i »Evangelisk Kristelig Salmebog«, alle Evangelie
teksterne til Søn- og Helligdage og endelig »Lidelseshisto
rien«, som den er aftrykt i Salmebogen (hvilket sidste til
lige var forberedt fra Aaret i Forvejen, ved at de Børn,
der stundede til Konfirmation næste Aar, maate møde til
ligemed Konfirmanderne til saakaldte Onsdagsprædiken i
Fastetiden, og hver Gang læse et Stykke udenad, indtil det
hele var gennemgaaet). Den sidste Tid af Konfirmations
forberedelsen blev imidlertid udført af Præstens Søn, Can
didat M. J. Mathiesen, paa Grund af, at Sognepræsten døde
ved Fastelavntide. Selve Konfirmationen blev saa udført
anden Søndag efter Paaske af Præsten Appeldorn i Bakkendrup, som ogsaa havde døbt mig.
Inden jeg slutter mine Barndomsoplevelser, maa jeg
endnu bemærke, at min første Viden i Geografi og Histo
rie har jeg fra min Fader. Han kunde fortælle ikke alene
om vort Fædreland, men ogsaa om fremmede Lande, endog
saa fjerne som baade Indien og Kina og Amerikas Opda
gelse. Det stemmede vistnok ikke altid med Virkeligheden ;
men han fortalte det, som han havde faaet det. Og hvordan
det var kommet til hans Kendskab, er mig endnu en uløse
lig Gaade. At han skulde have det fra sin egen Skolegang
kan være muligt, men ikke rimeligt. Hans Lærer var Seminarieuddannet, og hans Skolegang laa forud før 1814.
Og efter min Viden eksisterede der ikke en Bog i Hjem
met, hvor han kunde have faaet fat paa noget af den
Slags. Jeg gætter næsten paa, at det har været mundtlig
Overlevering fra den ene Slægt til den anden. Det lidet,
de vidste, var maaske mere fastslaaet for Hukommelsen,
Fra Ilolbæk Amt. 8
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end det senere er blevet gennem Bøgerne. Min Fader kundb
f. Eks. fortælle om Svenskekrigen 1658—59, der var foregaaet 150 Aar før hans Fødsel ; ligeledes om Struensee og
de Begivenheder, der da foregik 30 Aar, før min Far var
født. Naar han kunde fortælle om fremmede Lande, tror
jeg, han havde det fra Folk, der havde været paa Van
dring eller faret til Søs, og hvad vort eget Land angik,
havde han det vist fra gamle Soldater.
Efter denne lille Afstikker, maa jeg saa tilbage til,
hvad jeg selv har oplevet efter min Konfirmation. Jeg
søgte de Unges Lav med de Morskaber, som der tilbød sig;
de var ganske vist af blandet, for ikke at sige tvivlsom
Værdi, men jeg søgte dog saa godt, som jeg evnede det, at
holde de værste Raaheder fra Livet, og dertil søgte jeg"
ogsaa at finde de Kammerater, der vilde som jeg; men
ikke desmindre gik det til Tider langt over Stregen, og det
er ikke lutter gode Minder fra de Dage, selv om jeg vel
ikke tog Del i noget rigtig slet. Imidlertid mødte der mig
saa noget, der fik mig til at staae stille og spørge: hvad
nu og hvordan? Jeg blev af en Mand i Nabolaget, som jeg
var kommet en Del sammen med, anmodet om at komme til
ham en Aftenstund. Med ham var der i Forvejen foregaaet, hvad man kalder en Opvækkelse, uden at jeg havde
erfaret noget derom; og han havde faaet en Bog ihænde,
der hed: »Opfordring til den uomvendte« af Rikard Bax
ter. Jeg mødte saa paa Mandens Opfodring hos ham en
Aften, og vi skiftedes til at læse; og hvad man saa ellers
vil sige om det skrevne Ord, saa er det vist, at den Læs
ning aabnede mine Øjne, saa at jeg saa, jeg var paa en
Vej i mit Gudsforhold, der aldeles ikke kunde bære, og at
hele mit Liv, som jeg levede, var borte fra Gud. Her maa
jeg dog standse lidt og tænke tilbage paa, at det Aar —
1849—, da jeg var konfirmeret, havde vi altsaa (i vort
Sogn) Præstevakance, og jeg gik da jævnlig til Kirke hver
Søndag, om ikke for andet, saa for at høre hvilken af de
forskellige Præster, der var den skrappeste. Og da erin-
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drer jeg endnu, at Pastor Rask fra Nidløse, der talte her
i Kirke-Helsinge 1ste Pinsedag, var den, der for mit Ved
kommende vandt Prøven saadan, at det, han sagde, gik
mig til Hjerte; ellers havde jeg ikke hørt meget om denne
Mand, men erfarede siden, at de troende Folk har regnet
ham til en af deres Præster, og saa tænker jeg, at end
skønt jeg ikke kunde skelne, om det Vidnesbyrd var det
ene eller det andet, saa haaber jeg dog, at mit Øre ikke
dengang var helt stoppet for et Aandens Vidnesbyrd.
Nok altsaa herom; men ved Læsning af den foran
nævnte Bog (som jeg aldrig fik læst til Ende, formodentlig
fordi, jeg ikke turde se den mere), havde jeg faaet en
Rystelse, som jeg ikke kunde forvinde. Jeg læste imidler
tid efterhaanden forskellig gudelig Litteratur, baade af
opvækkende og opbyggende Indhold, og alt som Aanden
arbejdede i Hjerte og Samvittighed, saa jeg nok, at den
rette Vej var at forsage Verden med dens Lyst og slutte
mig til dem, der gik under Betegnelsen »De Hellige« ; men
dette kunde jeg endnu ikke komme over, og jeg søgte da
at dele mig imellem ved at aflægge noget af det værste,
jeg havde, og saa forøvrigt blive i Verdens Selskab, som
jeg saa ogsaa søgte at paavirke lidt af mine Tanker. —
Inden jeg fik fat i Bogen »Opfordring til den uomvendte«,
ver jeg allerede forelsket, uden at det dog var kommen til
nogen Erklæring, og da jeg ikke kunde bryde med Verden,
og Genstanden for min Elskov var i den Lejr, saa blev
denne Brand heller ikke slukt, og omsider kom det ogsaa
dertil, at hende, som blev min Hustru, og jeg, vi forlovede
os. Vækkelsen, som var overgaaet mig, var dog ikke svedt
ud, og jeg søgte ogsaa at paavirke hende saa godt, jeg
kunde, og som Omstændighederne tillod mig. Men at hun
skulde gribe noget virkeligt Indhold af noget saa halvvejs
som mit Stade var, kunde jo ikke tænkes, og mit Stand
punkt maatte vel synes tilsidst at løbe ud i Sandet. Imid
lertid var der sket noget andet. Rygtet gik, at der var
kommen en saa vældig skrap Præst (Kapellan var han hos
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sin Fader, Provst Bech) til Udby, og endskønt jeg ikke
tror, at det var de gamle Troende herfra Egnen, der først
var bleven opmærksom paa ham, saa var det dog naaet
dertil, at den unge Pastor Vilhelm Bech skulde en
Søndag Aften holde et Møde hos Gaardmand Hans Peder
sen i Gørlev; jeg vilde nu helst være fri for at være med
der, men der hjalp ingen Pardon, for min Moder, hun vilde
med, og jeg skulde med. Saa ønskede jeg at blive syg, men
blev det ikke; jeg blev den allerførste, der mødte hos Hans
Pedersen i Gørlev og drak Kaffe hos ham og hans Kone,
Karen, inden nogen andre kom. Til dette Møde var ogsaa
som Taler mødt den unge Kapellan Johannes Clausen fra
Stenmagle, hvor hans gamle Fader var Sognepræst. End
videre var mødt Skolelærer Hansen fra Hallenslev. Da jeg
gik fra dette Møde sammen med en gammel Ven, var vi
enige om, at dette, vi her havde hørt, var noget andet end
det, vi fik at høre af vore stedlige Præster; og jeg var nu
paa det rene med, at her maatte jeg være med, hvad saa
end andre synes herom, og der blev jo ogsaa snart en
Flok baade af gamle- og nyvakte, som vilde samles om
Troens Vidnesbyrd, om Frelsen af Naade i Jesus Kristus.
Jeg fik saa ogsaa at mærke, at det ikke var saa kedsom
meligt, som jeg havde tænkt, at være med i, at det tvært
imod var det allerglædeligste. Men saa var der imidlertid
min Forlovelse! Kom jeg alligevel ikke til at hæve den,
hvis jeg nu ikke kunde faa min Forlovede til at følge med
paa den Vej? Hun troede vistnok, at hvad jeg vilde, nok
var rigtigt, om ogsaa hun ikke forstod det, og saadan fik
jeg hende med til Ubby Kirke, hvor V. Bech holdt en af
sine vældige Vækkelsesprædikener, som jeg mente om, det
var umuligt, at nogen kunde sidde overhørig. Men heri
forregnede jeg mig. Efter at vi var kommen hjem, og
Bech havde herset svært med Djævelen, saa stod hun
endnu i den Mening, at med ham havde hun intet at be
stille. Jeg syntes saa, at nu var der intet andet mer at gøre
for mig, jeg var nødt til at bryde med hende. Det kunde
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hun imidlertid ikke fatte var nødvendigt, og hun mente
ikke, det kunde være Vorherre saa velbehageligt, at jeg
bar mig saadan ad. Imidlertid tog vi Udsættelse med Bru
det, og saa tog Vorherre selv Affære. Nogle Dage derefter
kom en Dreng fra hendes Hjem og kaldte paa mig; jeg
maatte op af min Middagssøvn, og Drengen fortalte mig
nu, at min Kæreste var syg, og han skulde hilse mig, at
jeg skulde straks komme til hende. Det anede mig straks,
at her var vist andet paa Færde end legemlig Sygdom, og
jeg var saa vist ogsaa hurtig i Vendingen. Da jeg kom
ned til hende paa hendes Kammer, saa jeg straks, at her
var sket noget, som Mennesker ikke havde magtet. Hvad
vi talte, ved jeg ikke mere nu; men jeg erfarede, at her
havde Herrens Aand selv været Talsmand, saa jeg gik
glad og lykkelig fra hende, fordi jeg nu turde tro, at nu
skulde vi to først rigtig til at høre sammen, fordi vi nu
turde tro, det var Vorherre, der førte os sammen, og ikke
vor Elskov alene. Jeg fik jo her at se, at Vorherre kendte
Vej, hvor jeg ingen kendte, og at han magede sig saa her
ligt efter mine Ønsker, saa jeg ligesom af ham selv fik
Tilsagn om at beholde hende, min elskede. Gud ske Lov
og Tak! Der var rigtignok et Menneske, som her saa an
derledes end jeg, og det var min Moder, som selv erfaren i
kristelig Vækkelse lod mig forstaa, at den Maade, jeg gik
frem paa, dog ikke just var Vorherres.
13 Aar gi. var jeg, da Kristian 8. døde og Frederik 7.
blev Konge. Oprøret udbrød i Hertugdømmerne, støttet,
som det blev, af Prøjsen og de tyske Forbundsstater. Fri
hedsrøret var først brudt igennem i Frankrig, bredte sig
over det meste af Europa og naaede endelig os, hvorved
Kong Frederik den 7. afskedigede de Ministre, han havde
arvet efter sin Fader og omgav sin Trone med andre Mænd,
der lovede en fri Forfatning for det danske Folk. Under
alt dette fik jeg drevet det til, at min Fader begyndte at
holde »Den danske Bondeven« til Nytte og Fornøjelse, ud
givet af Pastor C. L. Børresen. Og med dette Organ som
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Kilde, til hvad jeg kunde skaffe mig at vide, fulgte jeg
saa levende med, som det var mig muligt, først med Kri
gens Gang i det hele taget og dernæst med i dansk Politik,
saa jeg begyndte snart at snakke med ved Gilder og Sam
menkomster; og da det kun var nogle faa af Bondestan
den, der havde noget Begreb i saa Henseende, saa blev jeg
et lille Vidunder for mange Voksne. Krigens Gang fulgte
jeg saa levende med i, saa jeg endogsaa syntes, jeg selv
skulde været med der. Baade Krigen og Politiken drøftede
jeg rigtig med et Par Mænd i Byen: Bmd. Niels Henrik
sen og Sognefoged Jens Kristensen (den førstnævnte var
Fader til den senere saa velkendte Boghandler og Fotograf
Henrik Nielsen i Vallekilde). Ved disse to Mænd kom jeg
saa ogsaa i Berøring med J. A. Hansens og »Bondevenneselskabet«s Politik, da de nemlig i de Dage holdt »Almue
vennen«, der dengang havde til Motto: »Tryk mod Tryk«.
Og da jeg nu saaledes blev paavirket baade i konservativ
og liberal Retning, undgik jeg ikke at svinge mer eller
mindre i den ene af disse, og skønt jeg i Begyndelsen nær
mest fulgte Pastor Børresen og hans Blad, saa kunde jeg
i Længden ikke blive der. Jeg droges efterhaanden mere
til den anden Side og blev omsider, hvad vi kalder Ven
stremand . Noget stort blev der imidlertid ikke af mig
hverken den Gang eller siden, noget, som jeg nu er glad
ved. Vorherre har maget det saadan, at jeg blev ved at
virke paa det lave Stade. Paa et højere Stade kunde jeg
vist ikke staaet uden at blive svimmel.
Inden jeg forlader dette Emne, vil jeg dog nævne et
Par Begivenheder i den politiske Verden, der tog saa svært
paa mig. Den ene indtraf, da Konsej Ispræsident
R o t w i 11 pludselig døde (i Februar 1860). Han var, som
Grundtvig sagde ved hans Baare, det første Statsover
hoved hos os, der gjorde folkelig Frihed og Lovgivning
til sit Løsen. Den anden Begivenhed var Frederik den 7.s
Død (i November 1863), der for mig kom ligesaa uventet
som Minister Rotwitts Død, da jeg ikke havde hørt noget
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om, at Kongen var syg. Ved disse to Dødsfald følte jeg
en saa dyb Sorg, at den kaldte Taarerne frem paa min
Kind, og endnu den Dag i Dag maa jeg spørge: mon ikke
vort Fædrelands Stilling havde været en anden, om disse
to Mænd hver især havde faaet Lov at leve noget længere.
Men vi maa jo bøje os for, hvad der skete, og Grundtvig
sagde ydermere ved Rotwitts Baare, at »Herrens Veje er
usporlige, men de er alle gode, og hermed maa vi saa lade
os nøje«.

Her slutter Esben Poulsens nedskrevne Erindringer.
— Den 31. Maj 1861 havde Esben Poulsen og Maren Mor
tensdatter deres Bryllup i hendes Hjem og flyttede saa
ind i den gamle Gaard, hvor han var født og vokset op.
Her fik de til Tider meget at tage fat paa, idet Esben Poul
sen efterhaanden blev valgt ind i en Mængde Tillidshverv.
Han sad bl. a. i Sogneraadet i 18 Aar og var Sogneraadsformand i 13 Aar. Men trods al Travlhed havde de altid
Stunder i deres Gaard til at køre en lang Vej til Kirke
og gode Møder, hvor der var noget godt at høre. Vilhelm
Beck hørte de ofte i deres første Giftermaalsaar, og han
kom ogsaa meget gerne og talte ved Møder i Esben Poul
sens Gaard, »Bannergaard«, ude paa Vinde Helsinge Mark.
Mange rige Samtaler har Esben Poulsen i disse Aar ført
med Folk i sin Hjemegn, og mange har i Stilhed sagt ham
Tak for det Lys, han undertiden ved en Udtalelse kunde
kaste over et dunkelt Spørgsmaal, som han vilde belyse.
Efter 1864 kom han og hans Hustru til at høre grundt
vigske Ordførere, Mænd som Præsterne V. Hoff, Thomas
Rørdam og Højskoleforstander Ernst Trier fra Vallekilde,
og der oprandt nu en lys og rig Aandens Tid for det unge
Par paa »Bannergaard« og for mange af deres bedste Ven
ner. Og da Ubberup Valgmenighed var oprettet i 1873,
løste Esben Poulsen og hans Hustru Sognebaand til Valg
menighedens Præst, V. Hoff. Nu fik de over 2 Mil at kør<e
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til Kirke. En af deres mest trofaste Venner og Naboer,
Husmand Niels Jensen, der var et Aar yngre end Esben
Poulsen, har fortalt, at naar der fra »Bannergaard« kørtes
til Gudstjeneste i Ubberup Valgmenighedskirke, »saa
sendte Esben Poulsen gerne Bud til os, om vi ikke vilde
køre med, og det var altid for os en hel Højtid at køre
den lange Vej, selv om det
var en kold Vinterdag. Der
var Liv i det hele dengang.
Jeg husker det saa godt«
— fortæller Niels Jensen i
sine nedskrevne Erindrin
ger — »at efterhaanden
som Vognene tli Ubberup
Kirke naaede hverandre
(fra de forskellige Veje),
og vi da saa kendte Ansig
ter paa de tæt fyldte Vog
ne, lettede vi paa Hoved
tøjet og hilste: Godmor
gen! Naar vi saa kom i
Kirke, og Pastor Hoff kom
paa Prædikestolen og ind
Esben Poulsen.
ledede med Salmeversene:
»Kom, Sandheds Aand, og Vidne giv!« da vidste vi, at
vi fik noget godt at høre, som vi glade kunde rejse hjem
med«*).
Det var ogsaa Esben Poulsen, der 1898 fik sat igen
nem, at Valgmenighedskirken i Gørlev (»Betaniakirken«)
blev bygget. Da der i det tidlige Foraar blev forhandlet
om paa Gørlevegnen, hvor den ny Kirke skulde opføres,
og det viste sig, at der var ret afvigende Meninger1 om
dette Spørgsmaal, rejste Esben Poulsen sig og sagde, at
hvis Kirken ikke kunde faa en Plads i Gørlev, saa kunde
*) Husmand Niels Jensen, der overlevede sin Hjerteven, Esben
Poulsen, i 16 Aar, døde 1929 og blev 92% Aar gi.
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den frit faa Plads paa hans Mark ude paa Vinde Helsinge
Mark. Kirken fik dog alligevel Plads i Gørlev, og da man
hen paa Sommeren var godt i Gang med Byggearbejdet,
gik den 63-aarige Esben Poulsen ofte hjemme paa sin
Mark, hvor han sysselsat med et eller andet Arbejde fry
dede sig inderligt ved Synet af den ny Kirke, der Dag for
Dag voksede opad med sine Mure under Bygmesterens Le
delse. Og tit bad han til Gud om, at denne Kirkes Fuld
førelse maatte lykkes og velsignes.
Esben Poulsen var i 13 Aar Formand for den ny Valg
menighed, hvor han mere og mere, som Aarene gik, blev
betragtet som Menighedens Ældste, ikke alene af Aar,
men ogsaa med Hensyn til kristelig Erfaring og Lødighed.
— I Menighedsraadet for K. Helsinge Sogn blev han og
saa valgt ind ved de første Menighedsraadsvalg i 1904,
og da var Esben Poulsen 69 Aar gi. Flere holdt paa, at
han burde vælges ind trods sin Alder. Og han tog ogsaa
imod Valget og var i Menighedsraadet, indtil han af Hel
bredshensyn maatte trække sig tilbage.
I 1867 — tre Aar efter den sørgelige Krig og to Aar
efter, at Hostrups Sang: »Frem, Bondemand, frem!« havde
begyndt at lyde — havde Esben og nogle andre Mænd fra
Vinde Helsinge og Kirke Helsinge indbudt den bekendte
Skolemand Kristen Kold i Dalum paa Fyn til at komme
over til Kirke Helsinge Sogn for at tale om Friskolen.
Kold var dengang 51 Aar gi. og stærkt optaget af sin store
Skolevirksomhed. Men han kom og holdt Smaamøder tre
forskellige Steder og havde med sig en Fynbo ved Navn
Hans Andersen, som han anbefalede til Lærer i den paa
tænkte Bømefriskole. To Bønder skyldtes det især, at
denne Friskole — en af de allerførste paa Sjælland — kom
til at ligge i Kirke Helsinge Sogn, det var Peder Kristen
sen i Kirke Helsinge og Esben Poulsen. Skolen begyndte
1868 i al Beskedenhed i Peder Kristensens Mellemstue med
den unge Lærer Hans Andersen, som Kold saa stærkt
havde anbefalet. Og den gamle, hvidskæggede Peder Kri-
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stensen kunde mange Aar senere med Bevægelse skildre
dette Skoleliv i sin Mellemstue saaledes: »Vi var meget
glade ved Skolen, saadan som Andersen kunde fortælle, og
som Børnene kunde høre og være optaget af det, der blev
fortalt, og saa kunde de genfortælle det med Liv og Lyst.
Det var noget nyt, som vi aldrig havde mødt før; derfor
sad jeg tit inde i Mellemstuen, naar der var Skole, og
hørte efter.«
Først 1874 fik den ny Friskole sin egen Bygning efter
mange Genvordigheder. Det var nærmest Esben Poulsen
og Peder Kristensen, der fik Bygningen rejst og opført, og
en tredie Gaardmand, Niels Kristensen fra Vinde Helsinge,
gav Byggegrunden. En Gaardmand, der som Barn kom
til at gaa i Vinde Helsinge Friskole, har som ældre Mand
fortalt: »Da jeg kom i Friskole, var det, som jeg slap ind
i Himmerig. Jeg gik i Skole hver Dag, og der kom en
hidtil ukendt Længsel over mig efter denne Skole, og saa
dan som jeg nu kunde høre!« Vinde Helsinge Friskole er
nu en af de største Friskoler paa Sjælland, og i et af dens
Værelser hænger der Billeder af Esben Poulsen og hans
Ven, Peder Kristensen, der begge regnes for denne Fri
skoles egentlige Stiftere. Med Morsingboen Niels Ander
sen som Leder af Friskolen fra 1879 til 1910 og efter ham
Fynboen Rasmus Rasmussen er denne Skole blevet søgt
af mange Elever, saa det immer har været nødvendigt at
udvide Bygningerne, saa de kunde være tidssvarende.
Ogsaa et godt Forsamlingshus fik Vinde Helsinge i
1884 ved Esben Poulsens ihærdige Arbejde herfor. Og han
fik mange gode Medhjælpere. Huset blev under hans Le
delse indviet ved en smuk Højtidelighed. Det var bygget
i Begyndelsen af en lang Krisetid, det prangede ikke ved
ydre Skin, men blev alligevel et af de Forsamlingshuse,
der er blevet stærkt benyttet til gode Møder med Foredrag
og anden Oplysning, ligesom Egnens Ungdom her fik de
res faste Gymnastikplads Aar efter Aar. Og da dette For
samlingshus havde staaet i 50 Aar, blev det afløst af et
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nyt og mere tidssvarende, som Sognets Beboere lod bygge
i 1934. Esben Poulsen og hans Familie var altid trofaste
Deltagere til at møde, naar der blev indbudt til Sammen
komster, hvor de følte, der var noget godt at hente.
Da Esben Poulsen og hans Hustru havde været gift
i 40 Aar, sammenkaldte de Valgmenighedskredsen og an
dre af deres mange Venner til et opbyggeligt Møde i deres
gamle, lune Have, hvor der blev talt af Pastor Carl Koch,
Friskolelærer Niels Andersen, Esben Poulsen o. fl. Det
var den 31. Maj 1901. Ti Aar senere holdt de deres Guld
bryllup sammesteds og paa samme Maade. Her overrakte
Menighedskredsen Guldbrudeparret en Festgave, bestaaende af 3 bibelske Billeder af Joachim Skovgaard. Og denne
Gave dvælede Esben Hansen tit ved, naar han havde Be
søg af Folk, der var enig med ham og hans Hustru i deres
aandelige Syn.
Esben Poulsen havde aldrig været Elev paa nogen Høj
skole, men vidste dog mere end de fleste i sin Stand. Han
var fortrolig med sin Danmarkshistorie og sin Bibel; den
sidste havde han som ungt Menneske gennemlæst flere
Gange. Og det er hændt, at Folk, der Gang paa Gang blev
forbavset over den store Viden, han paa visse Punkter sad
inde med, kunde komme med en Bemærkning som denne:
Han er jo af de højlærde.
Særlig var det Aandslivet i Kirke og Skole, der optog
ham. Hans to Præster i Ubberup, V. Hoff (1832—1907)
og Carl Koch (1860—1925) havde han rigt Udbytte af
sammen med sin Familie. Naar Carl Koch i Aarene 1889
—94 som Kapellan hos V. Hoff maatte med et laant En
spænderkøretøj køre ud til Vinde Helsinge for at betjene
de derværende Medlemmer af Valgmenigheden, kørte han
gerne ind i Esben Poulsens Gaard, hvor man ventede ham,
hvor han fik mange gode Stunder ved det dagligdags Bord,
der var dækket, og hvor han syntes, Maden vederkvægede
ham saa godt, medens de ofte i Samtalen, de førte her,
kom ind paa Tids-Spørgsmaal af aandelig Art.
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Carl Koch, der efterhaanden kom til at skrive mange
værdifulde Bøger, der nu i en Aarrække har været kendt
rundt om i Landet, har engang i en af disse Bøger*) for
talt et Træk om Esben Poulsen uden at nævne hans Navn.
Bogen kom i 1917, fire Aar efter Esben Poulsens Død. Carl
Kochs Ord er disse:
»Her var en Mand, som var meget virksom for, at
der skulde bygges en Kirke her ude ; han mente, det skulde

Esben Poulsens Gaard i Vinde Helsinge.

blive til Velsignelse. Endelig skete det ogsaa, og han var
meget glad derover. -Saa blev han gammel og svag og
kunde ikke mere komme i Kirke. En Søndag sad han uden
for sin Gaard og saa over mod Kirken. Han saa, hvordan.
Folk flokkedes derhen ad. Og saa kom den Tanke op i ham :
det er Vorherres Menighed, som nu samles. Og det greb
ham stærkt at tænke saadan.
Det, han tænkte, var nu slet ikke dette: Vor Kirke
har et Fortrin frem for andre Kirker; det er særlig til den,
vor Herres Menighed samles.
Nej, det han oplevede, var dette: han saa for sig ikke
alene det Syn, at den Nabo og den Nabo, som hed saadan
*) »Kirke-Ord«, Side 109.
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og saadan, nu skulde til Kirke, men han saa — i Aanden —
et helt andet Syn, en aandelig Dragelse, der var i Færd med
at ske, en Samling, et Fællesskab, der var ved at danne
sig. Det var den store Magnet, Guds Kærlighed, den, som
var i Jesus, og som Jesus var. Det var den, der drog. Og
det var Jesu Bøn, der var i Færd med at opfyldes: »at de
maa blive eet.«
Det blev han sat i Stand til at se, ved at han selv blev
draget og gav sig hen deri, — draget hen til den store
Kirke, som vore smaa Kirker kun er smaa Mindelser om.«

Tungt var det for Esben Poulsen, da han til sidst ikke
kunde komme i Kirke og se Menigheden eller høre dens
Salmesang og Prætsens Ord. Det sidste Aars Tid, han
levede, var han for en Del bundet til Sygelejet. Men selv
om han saaledes blev forhindret i at samles med sin Me
nighedskreds, som han forhen havde kunnet, saa levede
og aandede han fremdeles i og for Menigheden, tænkte og
bad for den. Og de, der traf til at høre ham i disse hans
sidste Aar, vil ogsaa have hørt ham tale om Syndens Magt.
»Al vor Ulykke er Synden!« kunde han sige. Syndernes
Forladelse drejede hans Tale sig tit om, da han laa paa sit
sidste Sygeleje. Og han havde sine Anfægtelser. En Dag
sagde han: »Jeg ved ikke hvordan, pludselig var det borte
altsammen, det, som trykkede. Vorherre har hjulpet.«
Den sidste Formiddag, han levede, var Striden igen
haard ; men lidt efter hviskede han til sin Søn, Hans Poul
sen: »Nu ser jeg Vejen.« Og derefter sov han ind. Det
var den 19. Januar 1913.
Hans Hustru overlevede ham i 7 Aar paa »Banner
gaard«, hvor hun døde i April 1920. Ved hendes Jorde
færd talte Pastor Carl Koch, Ubberup, over de Ord af Apo
stelen Paulus: »Er Gud for os, hvem kan da være imod
os!«, idet han nærmere gjorde Rede for, hvad Apostelen
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her har ment og givet os i disse. Han har ved dem, der
kan være imod os, bl. a. tænkt paa Trængsel, Angst og
hvad der kan komme indefra og stamme fra det onde. Og
saa sagde Carl Koch om den afdøde Maren Poulsen:
»... Hende, vi nu nylig bar til Graven, har jeg kendt
i over 30 Aar. Jeg husker, hvor godt hun tog imod mig,
da jeg første Gang kom i hendes Hjem ude paa Vinde Hel
singe Mark, i den gamle Gaard, hvor hun og hendes Mand,
den dybt alvorlige Kristen, førte megen god Samtale. Jeg
regnede dem altid siden til mine gode Venner. Hun kendte
vel Bekymringer, men hun var ikke i Tvivl om, hvem der
her kunde hjælpe hende. Naar jeg var ude hos hende og
tog hende til Alters i hendes sidste Aar, begyndte hun
gerne med at tale om sine Bekymringer, men naar vi slut
tede, var hun glad ved Troen paa ham, der forlader os vor
Synd og tager os hjem til sig.
Hendes Børn havde her et godt Hjem, som de vil be
vare Mindet om. Og noget af det, der var de to gamles
bedste Eje, vil jeg ønske maa gaa i Arv til næste Slægtled.«

Grundtvig sagde for snart 100 Aar siden om de sjæl
landske Bønder, at i Grunden var de hjertelige, velbega
vede, dristige, lystige og vittige, men de var ogsaa mage
lige, forsømte, forblindede og tit forgjorte Sjællandsfarere.
Esben Poulsen, der nedstammede fra en gammel sjæl
landsk Bondeslægt, var en ægte Sjællandsfar, ret en Type
paa noget af det bedste, som Grundtvig har nævnt om den
sjællandske Bondestand. Han var et Hjertemenneske, vel
begavet, dristig til Tider i Raad og Daad og med et ægte
Lune, der glimtvis kunde bryde frem, særlig i hans yngre
Aar, men tit ligesom holdtes tilbage af dyb Alvor og et
vist Tungsind. Men han vidste ogsaa om sig selv, at han
var et faldent Menneske, plettet af Synd og Skrøbelig
heder; ogsaa hos ham var der noget af det, som Grundt-
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vig kalder forsømt, forblindet og forgjort. Han var tro
fast og samvittighedsfuld, et Ordensmenneske i de mange
Sager, han var sat til at varetage. Men han kunde tit være
noget stejl, egenraadig og paaholdende, især hvor det
gjaldt økonomiske Spørgsmaal. Det kunde ogsaa under
tiden knibe for ham at underordne sig en Flertalsafgørelse,
der gik imod hans Meninger. Han var Sparsommelighe
dens Talsmand og levede selv saa jævnt og tarveligt i sin
gode Bondegaard, hvor der trods det, at han var en vel
havende Bonde, var saa lidt som vel muligt af nymodens
Pragt og Udstyr. Han og hans Hustru var begge i For
ening et fuldgyldigt Udtryk for det gamle solide og jævne
Bondehjem, de ejede. Her var der hyggeligt og gæstfrit
at komme.
I Samtale var Esben Poulsen betænksom og tankeklar, naar man gav ham Tid til at samle sine Udtryk i
Ord. Naar han stod over for et afgørende Skridt til en
Handling, kunde han undertiden blive forknyt og vankel
modig; han blev da gerne af sin Hustru eller en anden
jævnaldrende Ven fra Ungdommen styrket til Handling.
Hans Opfattelsesevne var ikke hurtig, men grundig, sagde
en Mand, der stod ham nær og havde kendt ham i over 30
Aar. Havde Esben Poulsen truffet sit Valg, stod han fast;
han gik ikke udenom. I politisk Henseende var han i den
helt unge Alder blevet Tilhænger af den almindelige Valg
ret og holdt fast paa denne til det sidste. Og i Kirke- og
Skolespørgsmaal stod han paa yderste venstre Fløj med
Hensyn til, at alle Spørgsmaal her skulde afgøres i fuld
Frihed for Hjemmet. Enhver skulde have Frihed til at
bestemme, hvilken Menighed, Kirke og Skole de vilde høre
til og benytte. Saaledes var han i Skolespørgsmaalet en
fuldtro Tilhænger af Forslaget om de flydende Skolepenge,
som Frihedspartiet »De forenede Venstre« i 1870 fremkom
njed, og som vilde gøre det muligt for Hjemmene i økono
misk Henseende at kunne vælge den Skole, som hvert en
kelt Hjem for sig helst vilde have sine Børn til at søge
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i den skolepligtige Alder. Alle Hjem skulde her være frit
stillet. Ingen maatte tvinges.
Den sønderjyske Sag havde i Esben Poulsen en varm
og trofast Ven. Han kom trods Mulm og Mørke, Vejr og
Vind altid til sin Hjemegns sønderjydske Møder, saa
længe hans Helbred tillod det, og kunde da ofte ved Lej
lighed give et godt Ord med i Laget.

KALUNDBORG BY OG OMEGN
I FORTIDEN
Af Henrik Larsen.

Omegnen af Kalundborg har været beboet fra meget
gammel Tid af. Ikke alene i den yngre Stenalder og Bron
zealderen, hvorom talrige, dog nu for det meste forsvundne
Stendysser, Jættestuer og Gravhøje vidner, men ogsaa i
den ældre Stenalder. Herom fortæller bl. a. Fundet af et
Økseskaft af Hjortetak fundet i Byens Mose vestligst i
Hestehaven. Fra den yngre Stenalder findes nu ingen
Mindesmærker paa Byens Grund, men da Nyvang 1610
blev indtaget til Agerbrug og uddelt til Byens Borgere, fik
et af Bolene her Navnet Dyssebol, i dette nævnes 1746 2
Stendysser, som vel forlængst er forsvundne1). De maa
vist have ligget et eller andet Sted mod Nord, noget vest
for Borgmestervænget (Matr. Nr. 3). Af Høje findes der
nu vist ingen paa Byens Marker, saafremt da ikke den
øverste Top af Møllebakken skulde være en Gravhøj. Paa
Udskiftningskortene over Hestehaven og Lyngen findes
antydet 3 Høje i Hestehaven og 3 mod Syd i Lyngen. Men
noget nærmere om disse Høje kan vist nu ikke oplyses,
saa det er muligt, at det kun har været naturlige Forhøj
ninger i Terrainet. I det 17. Aarh. nævnes i Kæmnerregnskaberne Limkiershøje, der har ligget i Nyvang lige nord
for Møllebakken. Derimod findes i Kalundborg Landdi
strikt paa Kaalund Klosters Mark endnu den store Ulshøj liggende højt og synlig paa Bakkekammen nord for
’) Klbg. Auktionsprotokol 1722—57, 326 a.
Fra Holbæk Amt. 9
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Munkesøen. I Markbogen fra 1682 kaldes den Ølshøj,
sammesteds nævnes ogsaa Korshøj og Eenhøj, der begge
gav Navn til Dele af Marken, den sidste laa i Nærheden
af Fiskeparkene, det vil sige Bredekilde.
Fra Jæmalderen findes flere Gravpladser paa Byens
Mark og i Omegnen, men førend der her fortælles noget
om disse, skal de omliggende Byer, af hvilke mange, om
end ikke alle, ogsaa er fra denne Tidsperiode, omtales. Mod
Vest støder Kalundborg Hestehave op til Nyrup Mark.
Nyrup er Nytorp, men noget afgjort Bevis for, at Bebyg
gelsen paa dens Mark er ung, er Navnet dog ikke. Imid
lertid har der været rigelig med Skov her, thi paa Byens
Mark nævnes 1682 mange Marknavne sammensat med
Løkke; Løkker plejer at være indhegnede, og Hegn for
udsætter Skov, endvidere indhegnede man kun skovbegroede Arealer, ikke Agerland. Niels Brok skødede 1356
Valdemar Attedag alt sit Gods i Nyrup, men dennes Dat
ter, Dronning Margrethe, mageskiftede 29. Nov. 1376 sit
Gods her til Niels Broks Sønnedatter, Eine Pedersdatter
Brok, der 25. Juli 1400 gav sit Gods i Nyrup i Kalundborg'
Sogn til Vor Frue Alter i Vor Frue Kirke i Kalundborg,
for det skulde der hver Dag holdes en Messe. Det var hele
Nyrup By, som hun gav, thi Sognepræsteembedet i Ka
lundborg, der efter Reformationen blev tillagt Alterets
Gods, ejede siden hele Byen. I Nyrup havde hun ogsaa
sin Bolig.
Øst for Nyrup og nord for Hestehaven og videre mod
Øst ligger R a k 1 e v Mark. Byens Navn er vist fra det 5.
eller 6. Aarh., men selve Byen er vel ældre. Paa Marken
har mod Vest og Nord været en Del Skov, Navnet Trøje
lykke vidner bl. a. herom. Mod Nord fandtes endnu i det
17. Aarh. en Del Krat. Paa Byens Mark ved Hestehaven
laa ifølge Udskiftningskortet Pudløse Agre, maaske har
her ligget en Løse, en Storgaard fra Folkevandringstiden.
Ikke umuligt er det, at det er Kalundborg Hestehave,
der har været denne Storgaards Jord, den skiller Raklev
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Mark fra Havet og synes naturligt at have hørt til denne
By. Nordøst for Raklev By, nord for Kaalund Klosters
Mark, ligger et Bakkeparti, som hed eller delvis hed Tors
bjærg, nord for laa Bøntofte Aas, maaske her har været
en større Gaard, hvor Helligdommens Vogter har boet.
I Middelalderen laa der i Raklev By en Herregaard.
Nord for Lerchenfeldt ligger Gaasetofte By, der
6. Aug. 1320 af Ringsted Kloster blev tilskødet Ove Hase.
Han boede siden her, hans Gaard, Gaasetoftegaard, laa lidt
østligere end de andre Gaarde, senere laa her 2 Bøndergaarde.
Mod Øst ligger Kaastrup, 1376 skrevet Kulsthorp,
1567 Kolstrup, efter Navnet en Torp, men med sine 5 Bol
større end Raklev, der kun var paa 3 Bol. Byen maa være
ældre end sit Navn.
Øst for den Del af Kalundborg Markjorder, som hed
der Lyngen, ligger Rynkevang. Anders Bagge skødede
22. Sept. 1324 alt sit Gods i Rinkæøughe til Christoffer
den Anden, det maa være dette Gods, 6 Øre Jord i Skyld
i Rinkøwe Mark, som Valdemar Atterdag 1361 gav til et
Alter i St. Nikolaj Hospitals Kirke i Kalundborg til Un
derhold for Præsten der, dog skulde han daglig læse en
Messe. Dette Hospital er den senere St. Jørgensgaard, thi
denne havde siden Hospitalets Gods, Privilegier og Breve.
Dette var dog vist ikke hele Rynkevang, thi en Ridder
Amund, der ellers er ubekendt, skal have givet til Kirken
i Aarby 1 Pund Korn (20 Skp. Rug eller 24 Skp. Byg)
aarlig af Rynkevang og til Præsten sammesteds ligesaa
meget1). Han maa altsaa ogsaa have haft Ejendom her.
Mod Øst grænser Lyngen til Aarby, hvor der i Old
tiden har ligget en større Gaard. Her fik Valdemar At
terdag af Jens Esbemsen Krumpen m. fl. 1355 tilskødet
6 Bol Jord, hvilket dog ikke er hele Byen. Nord for denne
har man tidligere i Rørmosen fundet Murlevninger, her
) Repert. Ser. IL, Nr. 5448.
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har maaske den Borg, som Rensborg Enge, der laa mod
Syd i Rynkevang, havde Navn af, ligget.
Syd for Lyngen ligger Melby Mark. Ridderen Ivar
Nielsen af Familien Rosenkrantz pantsatte 22. Febr. 1356
for 200 Mark rent Sølv bl. a. Melby i Arts Herred til Val
demar Atterdag. Det er muligt den hele By, thi senere
ejede Kronen hele Melby, uden at andre Adkomstbreve
kendes.
Men foruden de nævnte Byer har c. 6—700 m nord
for St. Olai Kirkegaard ligget en nu forsvunden By, som
hed Ore. Den nævnes i Kong Valdemars Jordebog, hvor
den kaldes Karlsworæ, 1452 kaldes den Oræ1), da laa
Slottets Ladegaard her. I Markbogen fra 1682 kaldes
Byen Oreby, men i Herredsbogen for Arts Herred kalder
Præsten i Raklev Byen for Urøe. Den bestod 1639 af 13
Gaardsæder eller Smaagaarde, men snart efter lod Lens
mand Hans Lindenov Byen nedlægge og dens Jord lægge
under Slottets Ladegaard. I det 18. Aarh. laa her dog et
Hus, der findes afsat paa gamle Kort. En af Ladegaardens Marker kaldtes senere Ore Gadekærsmark. Hvor
gammel Byen er, vides ikke, Navnet siger os, at den er
anlagt paa udyrket Jord, formodentlig forhenværende
Skovbund. Disse Skove har i Forbindelse med den store
Tranemose skilt Refsnæs fra det øvrige Sjælland.
Som man vil se af det foregaaende, var det hovedsa
gelig Stormænd, Konger og Klostre, der ejede Omegnens
Byer, Selvejere har der vist været meget faa af undtagen
maaske i Tømmerup Sogn, hvor der endnu var enkelte i
det 17. Aarh.
I de fleste af de nævnte Byer er der vist ikke gjort
noget Gravfund fra Jernalderen, men det vil en Gang vel
ske. I Rynkevang har man derimod fundet en Gravplads
fra den romerske Jernalder, de første Aarhundreder efter
Christi Fødsel, liggende lige syd for Hovedlandevejen til
Holbæk. Endvidere er der i Terrainet nordøst for MølleRepert. II. Ser., Nr. 128.
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bakken gjort flere Fund af Skeletter, og ved nogle af disse
er der gjort Fund, der viser, at disse Grave ogsaa er fra
den romerske Jernalder. Endelig er der i det 18. Aarh.
paa Kalundborg Ladegaards Grund ved Udgravning af
Grunden til en ny Lade fundet en halv Snes Skeletter1).
Stedet er vel mod Nord, hvor der indtil fomylig har ligget
en Lade, saa Skeletterne kan ikke stamme fra Klostrets
Kirkegaard, der har ligget mod Syd. Hvor gamle disse
Grave er, er uvist, maaske fra Tiden efter Folkevandrings
tiden. Fra selve denne er vist ingen Gravfund gjort her
i Egnen.
Naturforholdene.
Kalundborg By er bygget paa 3 Bakker eller Bjærge,
som man vilde kalde dem i ældre Tid. Vor Frue Kirkebjærg
mellem Stranden og Munkesøen kunde man kalde det ene,
St. Olai Kirkebjærg mellem Munkesøen og Møllestrædedalen det andet. Møllebakken hedder nu det tredie, tidli
gere hed Bakken Rugbjærg, 1579 Roubierg2), undertiden
ogsaa skrevet Rubjærg, men den første Skrivemaade er
utvivlsom den rigtige. Navnet er vel som andre Rugbjærge
sammensat med Rug og har vist Navn af Rughaven (Matr.
Nr. 53 og 55, nu Havebyen), hørende til St. Jørgensgaard,
der laa lige øst for. I saa Fald maa Bakken, førend St.
Jørgensgaard blev anlagt, have haft et andet Navn. St. Jørgensbjærg kan betragtes som et fjerde Bjærg, men er
egentlig kun en Udløber fra Rugbjærg. Paa Bakken nord
for Møllebakken er ikke overleveret noget Navn, derimod
hed Bakken nord for Nyvang Ravnsbjærg. Foruden dette
Bjærg nævnes paa Ladegaardens Mark 1682 Orebakken,
der maa have ligget nord for Ore, det foran omtalte Tors
bjærg, Refbjærg, der laa mod Nord op til Raklev Mark,
og Bagernebjærg. Vest for Kalundborg ligger Lundebak
ken, Vænget vest for Lindegaardsvænget kaldtes i det
18. Aarh. Lunden, og Hestehavebakken.
*) Paludan, Staden Kalundborg, s. 9.
2) Kalundborg Lens Regnskab 1579—80.
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Af Søer findes eller rettere sagt fandtes Munkesøen,
men det. er et Spørgsmaal, om den ikke tildels er opstem^
met, da Bunden ligger over Havets Overflade, i Anledning
af Byens og Slottets Befæstning. Udløbet fra Munkesøen
kaldes nu Lunderenden, tidligere hed det Aalekisterenden.
Fra Munksøen var der ogsaa Udløb til Slottets Grave, der
ogsaa laa saa højt, at Vandet kunde afledes fra dem, saa
de kunde renses. Fra Gravene gik en Rende mod Syd, der
nu er overdækket, men hvis Løb endnu kan ses af Bebyg
gelsen. Østlig i Nyvang, nord for Landevejen, laa Tegl
søen, som Borgmester Thomas Jensen (død 1699) lod af
lede for Engbundens Skyld i Borgmestervænget.
Af Moser er der Mosen mod Vest i Hestehaven, tid
ligere kaldet Jernholt Mose. Magistraten vedtog 1778 at
lade skære Tørv her, og dette vedblev i en lang Aarrække.
Af Aaer er der Fuglebæksaa, som kommer fra Rørmosen
og løber igennem Lyngen. Af Render kan nævnes foruden
den, som tidligere dannede Udløbet for Gravene, den Rende,
som fører Vandet fra Møllebakken over Kordilgade og ned
i Fjorden. Den kaldtes i det 17. Aarh. Dyvels Hul, senere
Dyvels Rende. I et Skøde paa nuv. Matr. Nr. 134, dat.
11. Okt. 1714, siges Renden af Alders Tid at være lagt
til Gaarden1).
Kordel og Kalundborg.
Kalundborg Fjord kaldes ifølge Sakse tidligere Hær
vig, Exercituum sinus, maaske fordi Ledingsflaaden fra en
Del af Landet har samlet sig her. Herfra har tillige fra
gammel Tid af været Overfart til Jylland, dog har Byen
her maaske haft en Konkurrent i Korshavn, det nuvæ
rende Havnsø. Det forudsætter, at her har været Bebyg
gelse, thi der maatte være Skibe og Folk til at føre de
rejsende over Vandet.
I Kalundborg er nu en Gade, der hedder Kordilgade,
i ældre Tid finder man ikke Gaden nævnt, men derimod
’) Skødeprot. 1, 308.
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en Bebyggelse eller By, hvori nævnes flere Gader, Strand
gade, Smedegade, Møllestræde, som kaldtes Kordel. Un
der Dronning Margrethe nævnes 1385 Niels Sonesøn af
Kordel, hvem Herremanden Ove Lange Hase af Gaasetofte var blevet dømt til at betale en stor Sum Penge,
hvilken Fordring han nu afstod til Dronningen. Men den
ældste Form er ikke Kordel, thi i det tidligere omtalte
Gavebrev af Valdemar Atterdag til St. Jørgensgaards Præst
nævnes en Gaard i C o r d a 1 e. Navnet er altsaa egent
lig Kordal, det bestyrkes ved, at man i Slutningen af det
13. Aarh. finder en Jacob Cordai nævnt, der var Abbed
i Øm og senere i Vitskøl Kloster1). Han kan stamme her
fra. En Gaard i Halland, der hed Kordala, omtales 14922).
Da Navnet som alle danske Ord har haft Tonen paa første
Stavelse, er Overgangen fra Kordal til Kordel meget sand
synlig, i det 17. og 18. Aarh. finder man endog Formen
Corrildgaden, noget man næppe vilde have fundet, hvis
Tonen laa paa sidste Stavelse. Den nuværende Udtale
med Tonen paa denne er altsaa forkert; forøvrigt er Nav
net vist ikke mundtligt overleveret. Kordilgade kaldtes
for 100 Aar siden Storegade, dette Navn benyttedes i
Kirkebogen, og Lars Dinesen bruger det i sine Erindrin
ger3). Endnu for 50 Aar siden var det i Brug.
Kordal er sikkert sammensat med Ordet Dal; hvad
Kor betyder, ved jeg ikke. Der kan vist heller ikke være
nogen Tvivl om, hvilken Dal det er, som hed saaledes. Det
maa være den, der ligger imellem St. Olai Kirkegaard og
Møllebakken, den Dal, i hvis Bund Møllestrædet ligger.
Her ligger Byens ældste Kirke, St. Olai, og i Nærheden
af den maa ogsaa Bebyggelsen have ligget mellem Mølle
bakken og Munkesøen samt maaske ogsaa i Kordilgade.
Derimod blev Strækningen mellem Lindegaden og Baggra
ven, det vil sige den vestlige Side af Skibbrogade, vist først
') Ser. Rer. Dan. V, 265.
2) Repert. Ser. II, Nr. 7116.
3) Fra Holbæk Amt 1915, 148.
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bebygget i det 16. Aarh. eller senere. Om der har været
nogen Bebyggelse nærmere Fjorden, er uvist.
Til »Kalundborg« hørte Jord, thi vi erfarer af Kong
Valdemars Jordebog, at en Hakon Palnesen skødede til
Christoffer den Første bl. a. i »Kalundæburgh 18 Mk. Guld
i Jord og i Karlsworæ nær derved 9 Mk. Guld«. Derefter
nævnes Gods i en Del andre Byer, de fleste i Nærheden
af Kalundborg. Hvor meget en Mark Guld i Jord egentlig
er, ved man ikke med Sikkerhed. Tilsidst i den nævnte
Fortegnelse nævnes 2 Gaarde i Broby med 7^ Mk. Guld.
Derefter skulde altsaa en Gaard være paa henved 4 Mk.
Guld. Dette var dog vist ikke altid Tilfældet, Størrelsen
af 1 Mark Guld i Jord afhang vist meget af lokale For
hold. Ofte regnede man 1 Bol, det vil sige 2—3 Gaarde,
for 3 Mk. Guld. Det Areal, som c. 1682 var under Plov
til Slottets Ladegaard og Ore, udgjorde 342 Tdr. Land,
men hertil maa vel lægges den største Del af Kalundborg
Nyvang.
I Jordebogen staar der Kalundborg, men der maa vel
menes Kordel, thi da Jorden ejedes af en Herremand, kan
den vel ikke have hørt til Købstaden Kalundborg. Kordel
maa, da der laa Jord til den, have været en Bondeby, mu
ligvis kan her ogsaa have ligget en Herregaard.
Kirken i Kordel var viet til Hellig Olav, der faldt i
Slaget ved Stiklestad og faa Aar efter blev helgenkaaret.
Ældre kan Kirken altsaa ikke være, men den er næppe
heller stort yngre, thi det store Sogn, hele Raklev Sogn
hørte da til Kirken, har næppe ret længere været uden
en Kirke. Hvor meget Kordel er ældre end Kirken, det
ved man ikke, ej heller hvor de Folk har boet, hvis Ske
letter man har fundet i Nyvang.
Sakse omtaler Kalundborg eller Hærvig 3 Gange. Da
Hake vil hævne sin Broder Hagbards Død, lagde han »med
sin Flaade ind i den Fjord, der paa Dansk hedder Hærvig,
lod Mandskabet gaa i Land og fylkede sit Fodfolk paa
samme Sted, hvor nu Esbem har bygget sin Borg, hvis
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Virke kan skærme Egnens Bomænd og stænge de vilde
Vender ude.« Da imidlertid Befolkningen senere rejste sig
mod ham, flyede han tilbage til Flaaden i Hærvig.
Under Skildringen af Venderkampene under Valde
mar den Store skriver Sakse: »Ved denne Tid byggede
Esbem Kalundborg og rensede ved dette nye Virke Hav
nen for fjendtlige Vikinger.«
Dette er efter Jørgen Olriks Oversættelse. Denne maa
ved Borg forstaa en befæstet By, thi Sakse bruger det før
ste Sted Ordet oppidum, der betyder By, og det andet Sted
Udtrykket urbemKalundam, urbs betyder ogsaa By,
men er noget mere end oppidum, Rom var en urbs. Sakse
fortæller altsaa, at Esbern Snare her har anlagt en By.
Udtrykket »Ved den Tid« er noget ubestemt, lige i For
vejen har han omtalt Slaget med Hylleminde, der skal
have fundet Sted 1167, og de følgende Begivenheder sæt
ter Jørgen Olrik til 1166—68. Ved den Tid har altsaa Es
bern Snare begyndt paa Anlæget af Kalundborg, men Ud
førelsen har vel strakt sig over flere Aar. Byens Navn
er sikkert efter en Lund, Kaalund, der vel har ligget et
eller andet Sted her; om man kan sætte Lundebakken vest
for Lindegaardsvænget i Forbindelse med Navnet, er na
turligvis usikkert. Kaa er den Fugl, som nu kaldes Allike.
Købstadsrettigheder har Byen vel faaet samtidig med,
at den blev anlagt. Skatter har Byen vel snart maattet
begynde at svare, de kongelige Indtægter af Byen siges
1231 at være 30 Mark rent Sølv1). Om Esbern Snare selv
har haft nogen Indtægt af Byen, vides ikke. Da Kordel
og Ore, som foran anført, ejedes af andre end Borgens
Ejer, kan Esbern Snare ikke have ejet meget af den Jord,
som nu ligger til Kalundborg. Han kan vel ikke have ejet
andet end Hestehaven, der tidligere begyndte lige vest for
Byen, samt vel den Plads, hvor han anlagde denne. Men
har Hestehaven været en særlig Ejendom, da har der vel
ogsaa været en Bebyggelse her. Man har da saa Lov til
’) Kong Valdemars Jordebog ved O. Nielsen, S. 33.
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at spørge: Kan denne Bebyggelse ikke have heddet Kaalund?
Borgene.
I Vænget vesten for Lindegaarden er der fundet Lev
ninger af Bygninger og Volde, der viser, at her har væ
ret et befæstet Anlæg.
De ældste af de fundne Ruiner er utvivlsomt fra Esbern Snares Tid. Da intet tyder paa, at Byen har strakt
sig saa langt mod Vest, maa Murresterne have hørt til en
Borg eller et befæstet Anlæg, som Esbern Snare har an
lagt. At Lindegaardsvænget siden tilhørte Kongen og ikke
Byen eller dens Borgere, tyder ogsaa paa, at Byen ikke
har strakt sig saa langt mod Vest. De fundne Murrester
er ikke saa smaa, Vestmuren er c. 70—80 m lang, saa at
en større Styrke har været nødvendig for at forsvare Anlæget. En Borg havde maaske ogsaa bedre kunnet forsva
res, hvis den var blevet anlagt oppe paa Bakken, hvor nu
Lindegaarden ligger. Men Anlæget kunde være anlagt i
anden Hensigt. Sakse siger, at det var til Beskyttelse for
Egnens Bomænd, at Virket her blev anlagt, men en lille
Besætning har ikke kunnet hindre Vendernes Plyndringer
paa Kysten. Men Meningen med Anlæget i Lindegaards
vænget var vel snarere at skaffe et Sted, hvor Egnens
Beboere, naar en fjendtlig Flaade nærmede sig, kunde be
give sig hen med Kone, Børn og Gods. Herfra kunde Mændene saa under ordnet Ledelse drage ud mod Fjenden.
Ogsaa Byen er vel blevet befæstet af Esbern Snare,
men da de fundne Levninger af dens Mure ikke gaar til
bage til hans Tid, har Befæstningen vel kun været Plan
ker, beskyttet mod Nord af Munkesøen og mod Syd af
en Grav neden for Bakken.
Derimod er det næppe sandsynligt, at Esbern Snare
har bygget det Slot, som laa her, indtil Svenskerne 1659 lod
det nedrive. Det gør Indtryk af at være opført paa een
Gang, er desuden alt for stort i sit Anlæg og med sine
store Sale alt for vidtløftigt til at kunne passe for en
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Herremand, det ligger desuden mod Øst, hvorfra Fjenden
paa Esbern Snares Tid ikke kom. Vi har maaske et Bevis
for, at der før Valdemar Atterdags Tid ikke kan have
ligget noget Slot eller nogen Borg der, hvor Kalundborg
Slot siden stod. Hvor nu Haandværkerstiftelsen ligger syd
for Torvet, paa Grunden øst for og udenfor paa Torvet,
er der i Tidens Løb fundet mange Menneskeskeletter, efter
Sigende alle af voksne, der maa løbe op til flere Hundrede
i Antal. Man kan paastaa, at det var en Kirkegaard, som
har ligget her, hvor døde under en Pest er blevet begra
vet. Men Byen har jo fra gammel Tid af 2 Kirkegaarde,
det er desuden lidet sandsynligt, at hvis dette Areal har
ligget inden for Byens Mure, det da har været ubebygget,
der var ikke saa megen Plads i Byen. Men er de ikke
døde af Sygdom, da maa de være faldne i et Slag. Vi vide,
at Valdemar Atterdag belejrede Kalundborg 1341, men at
Holstenerne kom Slottet til Undsætning og bemægtigede
sig Kongens og andres Skibe, der laa her og belejrede det
fra Søen, saa Belejringen maatte foreløbig opgives. Sam
tidige Kilder taler ikke noget om, at Landhæren har gre
bet ind, men dette maa vel betragtes som givet. Den er
blevet overrumplet ved et Udfald fra Byen og har lidt et
Nederlag. Arild Huitfeld vil endogsaa vide, at Kongen
mistede 2000 Mand, hvad vel er noget overdrevet. Dette
maa være disse faldne, som man har begravet lige uden
for den belejrede By. Men i saa Fald kan Byen ikke have
strakt sig længere end til Adelgades østre Ende. Forøvrigt
var der vel heller ingen Mening i at have 2 Torve i saa
lille en By som Kalundborg, hvor der desuden ikke var rige
lig med Plads. Har der ligget en Borg mod Øst, maa den
have ligget for sig selv uden Forbindelse med Byens Mure
og i nogen Afstand fra disse.
Lindegaardsvænget var som foran omtalt siden i Kro
nens Besiddelse og kaldtes Taarnhaven. Det blev 4. Marts
1570 bortforlenet til Mads Skriver i Kalundborg, der aarlig skulde svare IV2 Pund Korn (= 6 Pd. Byg) deraf til
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Slottet. Christoffer Faaborg, Borgmester i Kalundborg fik
I. Aug. 1582 Skøde paa Kronens Vænge Thornhafue ved
Kalundborg, der fra Øst til Vest strakte sig fra Søtaarnet til Byens Hestehave og fra Syd til Nord fra Byens
Hestehave til Munkesø, til Gengæld fordi han havde til
skødet Kronen sin Part af en Selvej ergaard i Asmindrup.
Senere ejedes Vænget af Borgmester Peder Hansen, der
II. Maj 1640 skødede det til Lensmanden Hans Lindenov1),
der her havde en Avlsgaard, som hed Lindegaarden.
Vænget strakte sig fra Hestehaven til Søtaarnet,
Grænsen mod Vest maa vel altid have været som nu, der
imod har det ikke gaaet saa langt mod Øst og Nordøst
som nu. Hans Lindenov afkøbte nemlig her Borgerne nogle
Haver, der laa mod Nordvest i Byen, endvidere købte han
af Byen et lille Stræde og en Have, maaske den Have, som
omtales 1509 og laa imellem Volden og Taamhaven. Mod
Nord gik Vænget til Munkesøen og mod Syd til Heste
haven, det vil sige til den nuværende Lundevej, Jorden
syd for denne hørte tidligere Byen til og var en Del af
Hestehaven.
Har Esbern Snare haft sin Bopæl inden for Befæst
ningen i Lindevænget, eller har han haft den et andet
Sted, f. Eks. hvor Lindegaarden nu ligger? Dette kan na
turligvis vanskeligt afgøres nu, men givet er det, at Lindegaarden med Taarnhaven fordum var et kongeligt Len. Det
omtales muligt første Gang 1. Okt. 1492, da Birgitte Olufsdatter af Håmmersted bekendtgjorde, at hun havde op
ladt Kongen Dronningholm i Nordsjælland, som hun havde
Livsbrev paa. Til Gengæld havde Kongen lovet hende, at
hun straks skulde faa »thet Kronene Torn« i Kalundborg
med al kongelig Rente og rette Tilliggende, som Morthen
Siidfriidz havde2). I en Fortegnelse over Len fra Frede
rik den l’s Tid nævnes foruden Kalundborg Slot og Len:
»Item the try tomn i Kallyngborg piege oc at ware i fora) Sjællands Landstings Skødeprotokol 1630—46, 299 b.
2) H. Knudsen: Danmark i Middelalderen, S. 108.
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lenning paa tieniste i Dronning Dorrethis oc konning
Hanssz tiidt«1). Dette Len maa være den »Thorngard«,
Peder Lauridsen 1504 nævnes af2), og den »Tom gaardt«,
som Fru Hylle, Mads Lauridsens Efterleverske 23. Aug.
1529 fik Livsbrev paa. Fru Hylle fik dog ikke længe Lov
til at beholde Gaarden, thi 26. Aug. 1529 fik Nis Jegere
(Niels Jæger) Ejendomsbrev paa Tomgaarden, som han
selv iboede. Gaarden nævnes 3. Dec. 1591, da Borgmester
og Raad solgte paa Tønnes Søfrensens Børns Vegne til
Valentin Klausen Halvdelen af en Gaard liggende paa den
søndre Side af Mellemgaden (Adelgaden) østen for Thorngaarden3). Den i Skødet omtalte Gaard havde tidligere til
hørt Borgmester Jens Jæger, vistnok Niels Jægers Søn,
og kan saaledes have hørt til Täamgaarden. Paa den Tid
tilhørte denne Gaard Sognepræsten i Kalundborg, Hr. Jør
gen Jakobsen, som boede her og ikke i Præstegaarden, der
1616 siges ikke at have været beboet i Mands Minde. En
senere Præst, Mag. Valentin Christensen Køhier, ejede
ogsaa Gaarden, han døde 4. Juli 1649 paa sin Gaard Her
vigsholm4), som maa være et Navn, han har givet den,
som han vist har ombygget, den vurderedes 1645 til 1500
Dlr. M., medens ingen af Byens andre Gaarde blev sat
højere end til 1000 Dlr. M. Mag. Køhiers Svigersøn og
Arving, Mag. Erik Eriksen, Slotspræst paa Antvorskov,
skødede 12. Maj 1656 Gaarden til Lensmanden Hans
Lindenov.
Da Esbern Snare døde, er hans Ejendom her vel gaaet
over til en af hans Sønner, thi Datteren Ingeborg var da
kun et Barn, som man vel næppe vilde betro en befæstet
By og Borg. Hendes Mand, Peder Strangesen, død 1241,
kom dog siden i Besiddelse af Borgen, som hans Enke,
Fru Ingeborg, arvede efter ham. Hun blev beskyldt for
n) Nye Danske Mag. VI, 273.
2) Klbg. Byes Breve. Landsark.
3) Skøder o. s. v. c. 1550—1750. Kalundborg Raadhusarkiv (Lands
arkivet).
’) Jens Worm: Forfatterlexicon 1, 534.
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at staa i Forbindelse med Rigets Fjender og 1262 fordre
vet, hvorefter Borgen blev inddraget under Kronen. Den
kunde 1285 ikke hindre den norske Sørøver Alf Erlingsøn
i at plyndre Byen. Men 1291, da Lauge Laugesen sad fan
gen her og udstedte sit Testamente, maa den atter have
været i god Forsvarstilstand, thi ikke mindre end 6 armigeri de Castro (Slotsvæbnere) var da nærværende1). De
nævnes efter Præsten og 3 Borgere i Byen, de første, Hi
storien omtaler, saa de har vel ikke været adelige. Men da
deres Navne nævnes, har de vel været mere end alminde
lige Landseknægte. Erik Menved ovedrog Byen og Borgen
til sin Broder, men denne satte sig op imod ham, saa Kon
gen i September 1297 maatte gøre et Tog hertil og for
modentlig har erobret Borgen. Senere var denne i Knud
Porses Besiddelse, hans Enke Ingeborg og som Panthaver
en Holstener Heine Brockdorf, der her 1341 og 1342 blev
belejret forgæves af Valdemar Atterdag. Denne fik dog"
senere Borgen i sin Magt. Hvor denne Borg har ligget, er,
som det fremgaar af det foregaaende, ikke absolut afgjort.
Derimod kan der ingen Tvivl være om, at det senere Ka
lundborg Slot var til paa Valdemar Atterdags Tid. Han
fik Pavens Tilladelse til at indrette et Kapel her og til at
flytte Graabrødreklostret. Dette er dog vist1 ikke blevet
gjort. Han købte og samlede ogsaa Gods i Omegnen og
lagde det under Slottet. Dette stod derefter i det væsent
lige uforandret, selv om det efterhaanden forfaldt, indtil
Svenskerne 1659 lod det nedrive. Først var det deres Me
ning at skyde det i Brand, man havde alt begyndt herpaa,
og Slottet var vist alt kommet i Brand, da Byens Beboere
blev angst for, at Ilden skulde brede sig til deres egne
Huse. De købte sig for 250 Rdl. Tilladelse til at slukke
Ilden mod til Gengæld selv at nedrive Slottet.2)
Til Slottet hørte ingen anden Grund en Pladsen indenJ) Erslev, Testamenter fra Danmarks Middelalder, S. 33 f.
2) Oluf Jespersens Malt-Accise Regnskab 1657—58. Klbg. Raadstuearkiv. (Landsark).
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for Gravene, disse og et Stykke Jord ved Volden, omtrent
hvor Dommerboligen nu er, her laa en Smedie, og efter den
kaldtes Volden ofte Smedevolden. Slottet hørte ikke under
Byens Jurisdiktion, men til Arts Herred.
Byens Mur og Taarne.
Det egentlige Kalundborg var tidligere omgivet af en
Mur. Man har i Lindegaarsvænget fundet Rester af 2
Mure fra forskellige Tider. Den sværeste af disse Mure,
der har et rundagtigt Hjørnetaarn, maa være den ældste,
den gaar dog ikke tilbage til Esbern Snares Tid. Den an
den Mur er mindre svær og har et firkantet Hjørnetaarn,
der senere kaldtes Søtaamet og stod længe efter, at Muren
var forsvundet. Hvornaar disse Mure er bievne opførte,
og naar de er bievne nedrevne og hvori Stenene er blevet
af, ved man ikke noget om. Den sidste Mur kan maaske
stamme fra Valdemar Atterdags Tid, i alt Fald synes der
senere ingen Anledning at have været til at nedrive og at
opføre nogen Mur. Hvad den ældste Mur angaar, da kan
det maaske være Erik Menved, der har ladet den opføre,
men det kan maaske ogsaa være Knud Porse eller hans
Efterfølgere. Det vides forøvrigt ikke, om der ogsaa paa
andre Steder har været 2 Mure fra forskellige Tider. Kan
Tilstedeværelsen af 2 Mure mod Nordvest ikke hidrøre
fra, at den første er blevet ødelagt ved en Belejring? Her
var ganske vist Munkesøen udenfor, men naar denne blev
tømt for Vand, var her ingen Grav, men jævn Jord lige
ind til Muren.
Muren om Kalundborg nævnes første Gang 14. April
1350, da Thomas Jensen paa Skiftet efter Fru Inge
borg, Enke efter Sakse Pedersen af Hammelmose, blev
udlagt Halvdelen af hendes Gods i Raklev tilligemed den
mellemste Del af Tofterne p r o p e (nærved) murumKa1 u n d b u r g h1). I det 15. Aarh. nævnes Muren enkelte
Gange, bl.a. 5. April 1484, da Byen solgte Hr. Jep Andersen,
’) Svensk Diplom. VI., 186.

140

HENRIK LARSEN

Sognepræst i Rørby, en Jord i Strandgade, det er Præstegade, som var et Stræde, der førte ind til Muren, dog
skulde der være fri Indgang igennem hans Port og Gaard
indtil den, og der skulde gøres en Trappe op til den.1) I
1585 omtales, at en Ejendom i Præstegaden strakte sig
mod Syd til By sen s Mur, skønt der vel da ikke var meget
tilbage af den. Dog stod enkelte Steder endnu længe efter
Rester af Muren; saaledes omtales 31. Aug. 1646 i Ting
bogen et Stykke nedfalden Mur ved Munkesøen. Her om
tales ligeledes 15. Aug. 1670 et Stykke Mur vurderet til
5 Ddl. Endnu paa Paludans Tid var der enkelte Steder
Murrester. Han omtaler saadanne ved Munkesøen og ved
Lænkeporten, som var en Port i den nordlige Ende af
Ejendommen paa Hjørnet af Torvet og Skolegade. Gavlen
i denne Ejendom siges et Sted at hvile paa Byens Mur.
Muren var paa sine Steder forsynet med Taarne. Mod
Nordvest stod Søtaarnet, hvoraf der endnu stod Rester
længe efter, at Muren var forsvundet. Ved Lindegaarden
stod 2 Taarne; 1. Aug. 1582 gav Kongen, der da opholdt
sig i Kalundborg, Præsten Hr. Jørgen Jakobsen, der havde
berettet, at der i den sydvestlige Del af Haven til hans
Gaard Taarngaarden, fra gammel Tid af havde staaet et
Taarn, som nu var faldet ned paa et lille Stykke Mur nær,
Tilladelse til at lade dette Stykke nedrive og bruge Plad
sen til Udvidelse af sin Have. Samme Mand fik 27. Jan.
1607 af Kongen Gavebrev paa den nederste Part af det
Taarn, som stod i hans Gaard, 6 Alen højt beregnet fra
Jorden, med den Grund, hvorpaa Taarnet var bygget. Næ
ste Dag fik Lensmanden Missive om, at Kongen havde til
ladt1 Borgmester og Raad i Kalundborg at nedbryde det
øverste af samme Taarn og anvende det til Byens For
nødenhed. Det siges ikke, hvor dette Taarn har staaet,
men det har formodentlig, da Hjørnetaarnet alt er omtalt,
været et Porttaam ved Indgangen til Byen og har staaet
ved Lindegaardens nordvestre Hjørne. Her stod vist ReRepert. II. Ser., Nr. 5435.
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ster af det endnu 1707, idet Magistraten da klagede over
nogle Misligheder, Ejeren af Lindegaarden Grev Ahlefeldt
eller hans Folk havde begaaet mod Byens Mure1). I sit
Svar taler Greven da om den nedbrudte Mur, »som stod
heller bedre at sige hængte ved den Gaard«, som han nylig
havde købt, og senere skriver han, at Muren bestod »udi
en gammel forfalden Port«, som var meget skrøbelig og
farlig for Mennesker og Kvæg, hvorfor han lod den ned
bryde. Da maa der baade have været Rester af Taarnet
og af Byens Port tilbage. I Grevens Skøde paa Ladegaarden, dateret 29. Dec. 1706, siges det, at Gaarden paa den
søndre og vestre Side var fast udi Byens gamle Mur2).
Dette er forøvrigt endnu Tilfældet i alt Fald mod Vest.
Et fjerde Taam stod ved vestre Side af det Stræde, som
tidligere førte fra Præstegaarden ned til Lundevejen, og
skulde værge Indgangen her. Det omtales i Kirkeregn
skabet for 1623—24, idet Bly tækkeren her plejede at
smelte Bly. Lensmanden Hans Lindenov søgte at sælge
det, idet han vel mente, det tilhørte Kronen, men det lyk
kedes ikke. Paa Kirkens Vegne søgte Borgmester Peder
Trellund 1665 at sælge Taarnet, der var vurderet til 10
Rdl., men det lykkedes heller ikke. Imidlertid havde For
søget dog den Følge, at Taarnet paa Grundlag af det se
nere blev tildømt Kirken, som derefter lod Taarnet, der
var vurderet til 50 Rdl., 1719 sælge ved Auktion til Ned
brydelse. Dog skulde den Del af Muren, som tjente som
Gavl i Sidehuset til Kapellanens Residens, blive staaende.
Om der har været flere Taarne, end de nævnte, er uvist.

Kirkerne i Kalundborg.
Kirken i Kalundborg, helliget til Vor Frue, er fra Es
bern Snares Tid og maa vel være bygget af ham. Men i
Forvejen laa der en anden Kirke, viet til Hellig Olav i
Kordel. Hvorledes denne Kirke har set ud i Middelalde’) Klbg. Bys Breve (Landsark.).
2) Klbg. Tingbog 1703—14. S 362 ff.
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ren, ved man ikke. Inditil ca. 1660 var Kirken kun 5—6
Fag almindelig Hus, hvori Folk kunde staa og høre en
Ligprædiken1). Lige efter 1660 blev dette Hus ved frivil
lige Bidrag fra Byens Beboere udvidet2), saa det blev ialt
paa 13 Fag og en Udbygning paa 2 Fag, dertil blev Kirken
forsynet med Kirkestole og en Altertavle, der skal have
staaet i Slottets Kapel. Men Bygningen var dog kun tar
velig, den sammenlignes i Brandtaksationen 1762 med et
ordinært Hus og blev kun vurderet til 300 Rdl., Inventariet
derimod til 1300 Rdl. Frue Kirke blev da vurderet til ikke
mindre end 31,000 Rdl., dog kun forsikret for 12,000 Rdl.,
da den ikke havde egen Formue. Ved kgl. Reskript af 29.
April 1796 blev det tilladt at nedrive St. Olai Kirke, som
derefter samme Aar blev solgt ved Auktion til Nedbry
delse. Der blev forgæves protesteret af de søfarende mod
Nedrivningen, da den fra gammel Tid af havde været Sø
mærke ved Indsejlingen til Havnen3). Der er fornylig paa.
St. Olai Kirkegaard fundet nogle Grundsten af Kirken.
Da Hr. Melchior havde bygget Raklev Kirke, gav han
den Navnet St. Olai. Endvidere tog han Størsteparten
af Kalundborg Kirkes Sogn og den Del af dennes Gods,
som laa i det nye Raklev Sogn. Man fristes til at spørge,
om han ikke ogsaa kan have nedbrudt St. Olai Kirke i
Kalundborg for at anvende dens Sten ved sin nye Kirkes
Bygning?
Da der i Middelalderen var 2 Kirker, skulde man og
saa tro, at der var et Sogn til hver af dem, men hvorledes
det egentlig forholder sig med deres Sogne er uklart. St.
Olai Sogn nævnes 5. Sept. 14764), Gaasetofte laa da i dette
Sogn. Derimod nævnes Vor Frue Sogn aldrig, hvorimod
ofte Benævnelsen Sognekirken i Kalundborg eller Kalund
borg Sogn bruges. I Roskildebispens Jordebog nævnes kun
Bispetiende af Kalundborg Sogn, og 24. Juli 1433 pantsatte
])
2)
’)
4)

Klbg. Tingbog 9. Nov. 1691.
St. Olai Kirkes Regnskab 1662—65.
Klbg. Auktionsprotokol, 14. Juni 1796, S. 351 ff.
Repert. II. Ser. Nr. 3905.
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Biskoppen sin Tiende af Kalundborg Sogn. Ved Vor Frue
Kirke ligger en Kirkelade, men den kan jo have været til
Kirkens Landgildekorn og er ikke noget Bevis for, at der
har ligget et Landsogn til Kirken. Man kan vel heller ikke
gaa ud fra, at Kalundborg Sogn er det Sogn, som ligger til
Kalundborg Kirke, der ikke kan være anden end Vor Frue
Kirke, thi St. Olai Kirke laa jo egentlig i Kordel. Hver af
Kirkerne havde sine Kirkeværger.
Nogen Sognepræst ved St. Olai Kirke finder man ikke
nævnt i Middelalderen, derimod nævnes ofte Sognepræsten
i Kalundborg, saa der har vel kun været een Sognepræst
i Byen, og han har boet i Præstegaarden i Præstegade,
naar han da ikke har haft andeit Embede at passe, hvad
ofte var Tilfældet. I det 16. Aarhundnedes Begyndelse si
ges en enkelt Gang, at Vor Frue Kirke var Anneks til St.
Olai, men det maa være en Fejltagelse i Kongens Kan
celli. I den katolske Tid havde Kongen Ret til at udnævne
Sognepræsten i Kalundborg.
Mod Øst kan man være i Tvivl om, hvor langt By
freden, det vil sige Byens Jurisdiktion, og Sognet strakte
sig. Ude paa St. Jørgensbjærg staar en Sten, som kaldes
Fredsstenen, et Navn, drr alt forekommer 16431). Paa den
er indhugget en Indskrift; Fredssteen er Callundborg
Wartegn. Denne Indskrift skal ifølge Vidneudsagn 1762
være indhugget i Anledning af et Kongebesøg. Maaske
Frederik den 5’s Besøg paa Lerchenborg 1750, da havde
man vist ventet, at Kongen ogsaa kom til Byen, eller og
saa Frederik den 4’s Besøg her 1717. Stenen staar ikke
ved Byens gamle eller nuværende Grænse, men nærmest
hvor St. Jôrgenbjærg hører op, og Lyngen eller det tid
ligere Overdrev begynder. Har den staaet ved Byens
Grænse, maa den være fra en Tid, da St. Jørgensgaard og
St. Jørgenbjærg hørte under Byens Ret, hvilket næppe
har været Tilfældet, siden Valdemar den 3’ (Hertugen af
x) Klbg. Tingbog 9. Okt. 1643.
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Slesvig) 1327 gav Hospitalet Ret til at oppebære Bøderne
af sine undergivne og andre Privilegier.
Om Sogneforholdene mod Øst udtaler et Vidne 17041),
at han altid havde hørt, at St. Jørgensbjærg laa i Aarby
Sogn, og at Præsten i Aarby, da Hospitalet var ved Magt,
prædikede der, men formedelst Vejens Vanskelighed skulde
det være blevet Beboerne tilladt at søge Kalundborg Kirke.
Om St. Jørgensgaards 3 Vange blev det 1484 udsagt, at
de alle 3 laa inden Aarby Sogn2). Disse Vange angives
senere at være: Rughaven, Rynkevang og Rensborg Vang.
Da Rynkevang senere blev fæstet af Byens Borgere, fik
Præsten i Kalundborg Tiende af Jorden. Da Rynkevang
senere overgik til det Kalundborgske Gods, nægtede dette
at yde Tienden, som det imidlertid blev dømt til at give.
I Stedet for Tienden fik Præsten derefter udlagt et Stykke
Jord, den Del af Matr. Nr. 1 af Kalundborg Markjord, som
ligger lige nord for Holbækvejen.
Kalundborg.
Inden for Murene laa det egentlige Kalundborg, hvor
alene Handel maatte finde Sted. Det gamle Torv maa
have været den Plads, der ligger østen for Kirken, her
holdtes Tinget, og Brønden her kaldtes i Middelalderen
Bybrønden. Man finder undertiden Navnet Torvegaden
anvendt, det er vist brugt baade om Torvet her og om
det nuværende Torv, der tidligere ikke var saa bredt som
nu, idet Ejendommene paa den søndre Side gik meget læn
gere frem.
I det gamle Kalundborg var der en Midtgade og 2
Sidegader samt nogle Forbindelsesgader og Stræder. Midt
gaden hedder i det 16. og 17. Aarh. Mellemgaden.
Navnet bruges endnu 1674, men maa snart efter være
gaaet af Brug. Mærkeligt nok nævnes der intet Navn paa
’) Kommissionsprot. ang. Chr. Paludans Køb af Hospitalets Gods
(Landsark.).
2) Repert. II Ser. Nr. 5448.
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Gaden i Grundtaksten 1682. Omkring Aar 1700 maa Nav
net Adelgade være kommet i Brug, maaske fordi Adelen,
det vil sige Garnisonens Officerer, boede her, hvor de fandt
billige Lejligheder, efter at Handelen efter 1660 var gaaet
over til Kordel. Navnet maa ikke sidestilles med Navnet
Algade i Holbæk og andre Byer. Dette Navn har Gaden i
Kalundborg aldrig baaret.
Præstegade kaldes i Middelalderen snart den
søndre Gade, snart Strandgaden. Det nuvæ
rende Navn hidrører fra, at Præsten boede her. Den vest
ligste Del af Præstegaden hed Rykind, et Navn, der i
Formen, »Rækken«, overgik paa de fattiges Huse, som
laa her. Navnet, som ogsaa findes i Ribe, kommer vist
snarere af, at Gaden var smal og blind, saa Vogne skulde
rykke baglæns ind i den, end af, at Husrækken er flyttet
tilbage paa en af Siderne. Gaden var forøvrigt oprindelig
ikke helt blind, thi mod Vest førte et Strøede ud til Mellem
gaden. Pladsen mellem Kirken og Lindegaarden var tid
ligere bebygget, her var foruden et Stræde vesten for
Kirken et Tvær stræde, der gik i Retningen Sydøst—Nord
vest.
Munkesøgade er et temmelig sent Navn, Gaden
hed i Middelalderen Søgaden, og dette Navn er vist
først i det 19. Aarh. blevet forandret til det nuværende.
Fra Munkesøgade fører Munkesøstræde ned til
Munkesøen, her fandtes tidligere en Badstue, og ved Søen
var en Tvættebro, hvor Byens Kvinder kunde vaske Tøj.
Fra Mellemgaden til Søgaden førte tidligere foruden
Strædet ved det gamle Raadhus flere nu forsvundne Stræ
der. Udgangen fra Munkesøgade til Adelgade var tidligere
gennem en overbygget Port, der kaldtes Blindeporten.
Medens der inden for den sydlige Mur om Byen ikke
synes at have gaaet nogen Vej, gik der en saadan inden
for Muren mod Nord. Vejen faldt ikke eller ikke helt
sammen med Skolegade. Syd for denne mellem Ga-
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•den og Ejendommen. Matr. Nr. 35 paa Hjørnet af Torvet
var indtil fornylig et Stykke Gadejord, der var en Rest af
Vejen inden for Muren. Indgangen til denne var gennem
en Port i den nordlige Ende af Ejendommen, der tidligere
havde 2 Etager, den hed Lænkeporten.
Fra Præstegade førte et Stræde ned til Lundevej, eller
i alt Fald ud af Byen, det var Kirkevej for Beboerne nede
ved Havnen. Her var tidligere en Laage i Muren, 1532
nævnes den vestlige Sølaage, men 1543 kaldes den Skibslaagen, hvilket Navn den ogsaa senere har. Da Muren og
Laagen forsvandt, overførtes Navnet paa Bakken nedenfor,
der indtil for nylig hed Skibslaagebanken.
Det egentlige Kalundborg maa tidligere have været
langt stærkere befolket end senere og nu, da Bebyggelsen
ikke er saa overdreven stærk, Munkesøgade har f. Eks.
ikke mange Huse paa den nordre Side. Affolkningen synes
at have fundet Sted i Slutningen af det 16. Aarh. Ifølge
en Mønstringsrulle fra 1555 blev da mønstret 154 Borgere,
hvoraf 96 boede i Kalundborg og 58 i Kordel. Men i 1645,
da der blev optaget et Mandtal over Byens Beboere, boede
af 1139 Mennesker kun 345 heroppe, hertil maa dog læg
ges Gejstligheden, der ikke nævnes i Mandtallet. Byen
her eller Overbyen, som Paludan kalder den, led dog sit
største Knæk, da Handelen c. 1660 blev tilladt i Kordel.
Det bevirkede, at Ejendommene tabte deres Værdi, stod
ledige eller beboedes kun af Folk for Tilsyns Skyld, hvor
ved de forfaldt lidt efter lidt.

Kordel.

Naar man i gamle Dage, det vil sige før 1660, kom
ud af Kalundborg østre Byport, da var man ikke længere
i Byen. De Mennesker, som boede her, boede, som Kæmnerregnskabeme paa Latin udtrykker det, Extraurbem,
uden for Byen. Kongen og andre udenbys Folk gjorde nu
ikke altid denne Forskel, men i Kalundborg holdt man
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temmelig strengt paa, at de, som boede i Kordel, ikke
boede i Byen.
Man holdt tillige strengt over, at de, som boede her,
ikke drev Handel, men dette var vanskeligt at overholde.
I de af Kong Hans givne Privilegier hedder det, at Han
del kun maatte drives inden for Portene. Kristian den 4’
udstedte 30. August 1606 Forbud mod Handel i Forstaden,
som Kordel kaldtes, men det hjalp ikke meget. Man søgte
ved Proces baade ved Bytinget og Landstinget at hindre
Handelen i Forstaden, man lod dem, der tog Borgerskab
som Købmænd, forpligte sig til at bo oppe i Byen og ikke
nedsætte sig uden for Byen. Men der var stadig Misfor
nøjelse i Kordel; 1648 blev der udnævnt 4 Mand af Byen
og 4 af Forstaden, der i Forening med Borgmester og
Raad skulde forhandle om Sagen1). Hvis der er kommet
noget herud af, har det været til Gunst for Overbyen, thi
1649 maatte 2 lige udnævnte Raadmænd forpligte sig til
at bo oppe i Byen, saa længe de, som boede der, ej udflyt
tede2). Naar Paludan skriver, at Kordel 1650 fik Ligeret
med Overbyen, maa det bero paa en Fejltagelse, thi 30.
Maj 1655 var det endnu ikke Tilfældet3). Da mødte Slots
skriveren paa Lensmandens Vegne paa Raadhuset for
Borgmester og Raad og udtalte, at Peder Trellund havde
været hos Lensmanden, der da opholdt sig paa Fyn, og an
modet om Tilladelse til at udflytte. Lensmanden vilde ikke
give ham denne Tilladelse, da han havde foranlediget, at
Købmændene i Kordel var flyttet op i Byen, men dersom
de andre Købmænd oppe i Byen ikke havde noget derimod,
vilde Lensmanden give sit Minde dertil. Han ønskede der
om Borgmester og Raads saavel som de andre Købmænds
Svar. Borgmester og Raad bad om en kort Frist, indtil de
havde raadspurgt sig med dem, som havde Ejendom oppe
i Byen. Hvad Resultatet heraf blev, ses ikke, men da Kri’) Klbg. Raadstueprot. 4. Febr. 1648.
2) Klbg. Raadstueprot. 27. Juli 1649.
3) Klbg. Raadstueprot. 30. Maj 1655.
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gen med Svenskerne var endt i 1660, finder man, at Køb
mændene nu var flyttet ud i Kordilgaden, som nu blev
Centrum for Byens Handel og dens Hovedgade.
Kom man ud ad den østre Byport før 1660, havde man
paa den søndre Side Slottets Grave og mod Nord dels
Munkesøen og dels Ladegaarden. Terrainet her laa ogsaa
tildels lavere end Vejen, hvad vel har givet Anledning til,
at denne kaldtes Volden. Denne Udgang fra Byen kan
først være blevet anlagt, efter at Slottet her er blevet byg
get. Før har vel Udkørselen af Byen været fra Adelgade
mod Øst, men dens videre Forløb er ukendt.
Fra Volden fører St. Olaistræde mod Nord op
til Kirkegaarden, fra det fører Lille St. Olaistræde
hen til Møllestrædet. Lindegade, der før har været
beplantet med Lindetræer, fører fra Volden mod Øst. Nav
net er vel fra det 18. Aarh.; hvad Gaden har heddet før,
er uvist, ofte er den vel blevet betragtet som en Del af
Kordilgade. Fra den østre Ende af Lindegade fører Mølle
strædet mod Nord, Kordilgade mod Øst og Skibbrogade
mod Syd.
Møllestrædet bar alt dette Navn 1442 og siges
da at ligge i Kordel. Her har vel altid ligget en Vej, der
fra Byen førte mod Nord. De nordligste Ejendomme over
for Kirkegaarden er fna Begyndelsen af det 19. Aarh. I
Gaden var tidligere en offentlig Brønd, der fra gammel
Tid hed Gløds Brønd. Fra Møllestræde fører Lille Mølle
stræde op til Møllebakken.
Kordilgade har først faaet dette Navn, efter at
Benævnelsen Kordel var begyndt at gaa af Brug. I Mid
delalderen og endnu i det 16. Aarh. kaldtes Gaden for
Strandgade. Muligvis er det ogsaa denne Gade, der
kaldtes Smedegade. Et Smedestræde nævnes,
men hvor det har ligget, vides ikke. Den søndre Side af
Gaden har vist altid været mene eller mindre bebygget
ud til St. Jørgensgaard. Flere Gaarde og Haver, som gav
og endnu giver Jordskyld til Kirken, omtales i Middelalde-
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ren, ligesom ogsaa St. Jørgensgaard havde Jordskyld af
nogle Gaarde paa denne Side. Derimod er den nordlige
Side af Gaden vist tildels først senere blevet bebygget.
Her har Kirken ikke Jordskyld af nogen Ejendom. De øst
ligste Ejendomme paa denne Side er først komne til i de
sidste 2—300 Aar. I 1673 blev nogle Grunde ansatte til
Jordskyld til Byen1), og i 1726 blev der holdt Auktion over
11 Grunde paa den nordre Side af Gaden, som var indtaget
fra Møllebakken2).
Østlig i Kalundborg paa den søndre Side af Kordil
gade og østen for det lille Stræde, som hedder eller burde
hedde St. Jørgenss træde, laa eller rettere sagt lig
ger St. Jørgensgaard, selv om Navnet nu er gaaet
i Glemme. Det er Matr. Nr. 118, nu delt i 2 Ejendomme.
Da Hospitalet blev nedlagt, blev Gaarden med et tillig
gende Vænge solgt. Den brændte 1737 tilligemed nogle
øst for liggende Huse paa St. Jørgensbjærg (nu i Land
distriktet) samt nogle Ejendomme paa Byens Grund. Der
efter blev den 1738 henlagt under Købstaden. Paa Vænget
østen for Gaarden er siden opført nogle flere Ejendomme.
St. Jørgensstræde nævnes, dog uden Navn, i de gamle
Skøder paa Gaarden fra det 17. Aarh. Østen for Strædet
laa da et muret Hus, som kaldtes Kirkeladen3). I Strædet
har man fundet Menneskeben, formodentlig fra Hospita
lets Kirkegaard.
Skibbrogade fører ned til Havnen eller Skib
broen, som man tidligere sagde, da den gamle Skibbro
endnu stod. Strædet imod Skibbroen kaldes Gaden 1. Aug.
1582 i et Kongebrev. Den var tidligere langt mindre be
bygget end nu, idet hele Strækningen fra Lindegade til
Baggnaven først synes at være bebygget i det 16. Aarh.
eller senere; Hjørnegrunden ved Baggraven var endnu ube
bygget 1791. Gaden gik heller ikke saa langt mod Syd
’) Klbg. Tingbog 17. Marts 1673.
2) Klbg. Auktionsprot. 1722—57, 55 b.
3) Kommissionsprot. ang. Chr. Paludans Køb af Hospitalets Gods,
deri findes de gamle Skøder paa St. Jørgensgaard.
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som nu, idet hele den Grund, som Grand Hotel og den
tidligere til Hotellet hørende Ejendom i Skibbrogade er
opført p.aa, er Grund, som tidligere hørte Havnen til, det
samme er ligesaa Tilfældet med de lige overfor liggende
Ejendomme paa den østre Side af Gaden.
Fra Skibbrogade gaar Pavestrædet, der nævnes
15651), mod Øst. Det var Adgangen til Vænget, der laa
syd for Ejendommene i Kordilgade. De østligste Ejen
domme her fra Matr. Nr. 135 gik derimod lige ned til
Stranden.
Vest for Skibbrogade ligger Lindemannsstræde, opkaldt efter en Murermester, der byggede og ejede
nogle Huse her. Det havde tidligere ogsaa Udgang til
Volden.
Fra Skibbrogade gaar Baggraven mod Vest, fort
sættende sig i Lundevej. Hvor denne begynder er der
en Opgang til Torvet, der kaldes Lensbanke, men
egentlig skulde hedde Lindsbanke ; idet den har Navn efter
Prokurator Niels Lind, der ejede Slotspladsen og Ejen
dommene paa begge Sider af Strædet. Passagen er sikkert
gammel, derpaa tyder det forannævnte Navn den vester
ste Sølaage for Opgangen til Præstegade. Prokurator Lind
søgte dog at hindre Passagen her, imidlertid fik Byen
truffet en Overenskomst med ham.
Baggraven var tidligere hovedsagelig kun bebygget
paa den søndre Side. Det var dog ikke med smaa Selvejer
huse som nu. En stor Del af Husene hørte til en Gaard,
der laa paa det vestre Hjørne af Gaden og. Strandstrædet.
Lundevejen er et nyt Navn, Vejen eller en Del af den
har heddet Hestehavestræde. Den var paa søndre Side be
bygget med Strandgaarde, det vil sige Gaarde, hvori der
var Stalde og Lader, som der ikke var Plads til i Byen,
Navnet har disse faaet, fordi de oprindelig laa nede ved
Stranden, senere finder man ogsaa Strandgaarde andre
Steder i Kalundborg.
’) Algreen-Ussing: Efterretninger om Kallundborg, S. 100.
KØBENHAVNS
KOMMUNEBIBLIOTEKER
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Strandstrædet førte fra Baggraven ned til
Stranden, det kaldtes ogsaa Grønnegade eller S v i nepinestræde, det sidste Navn benyttedes omkring
Aar 1700. Strædet var tidligere kun bebygget paa den
vestre Side, alle Husene her hørte 1682 til den tidligere
omtalte Gaard paa Hjørnet af Baggraven. Til denne Gaard
hørte vist ogsaa da den østre Side af Strædet.
Om alle de sidst nævnte Gaden og Stræder har ligget i
Kordel eller paa den Grund, som oprindelig hørte til Ka
lundborg, er uvist. Hvis Munkesøen har haft et østlig Ud
løb, maa man vel nærmest tænke sig, at dette var Grænsen
mellem Kordel og Esbern Snares Ejendom.
Markjorderne.
Byens Jord var vist oprindelig kun bestemt til Græs
ning for Borgernes Kvæg, selv om man maaske en Gang
imellem indtog en Del af den til Agerbrug. Den var fælles
for Byens Borgere, dog fandtes enkelte Vænger tilhørende
Enkeltmand. Vængerne eller Vænget ved Pavestrædet, thi
tidligere var der vist kun eet, er foran omtalt. Ved St.
Olai Kirke var et lille Vænge ved Møllestrædet, som nu er
indtaget til Kirkegaarden. Endvidere var der mod Nord
øst i Nyvang et Vænge, som var tillagt Borgemestrene, nu
Matr. Nr. 3. Raadmændene havde ogsaa faaet noget Jord,
men langt fra saa meget, først vist paa Bakken vest for
Lindegaardsvænget, siden i Nyvang, Matr. Nr. 3, ligesom
Borgemestervænget.
Først Aar 1610, da N y v a n g blev indtaget, fik Bor
gerne deres egen Agerjord. Den Jord, der blev indtaget af
Overdrevet, bestod af »et Vænge, strækkende fra den
gamle Grøft paa Rugbjærg, som løber ad Øster fra Rug
haven, som ligger for St. Jørgensgaard og i Vester frem
for Møllerne, saalangt Rugbjærg i Vester forstrækker. Og
siden i Nør til Kongens Mark og i Øster til Borgemesters
Vænge. Siden sønden for samme Vænge og norden for
Teglhaugen med Landevejen, saalangt det sig til Kaa-
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strup Mark forstrækker i Øster«1). Af de nævnte Stedbe
tegnelser er Rughaven Matr. Nr. 53 og 55, nu Havebyen,
Rugbjærget er Møllebakken, Kongens Mark er nu Ladegaardens Mark. Teglhaven maa være den nordlige Del af
Rynkevang, som tidligere hed Hettestrud og i Nord
strakte sig til den gamle Landevej, som mod Øst gik lidt
nordligere end den nuværende, og som tildels endnu er be
varet. Jorden i Nyvang blev derefter delt i 14 »Bol«, som
derefter blev uddelt til de Borgere, som ønskede Jord. Disse
Bol var først: Bore-, Grav-, Kielde-, Beks-, Døse-, Venge-,
Søe-, Reblinge-, Dals-, Limbkiers- og Møllebol. Derefter
mod Øst: Østersøe-, Mellem- og Vraabol; Reblingebol er
vist en Skrivefejl for Peblingebol, som det siden stedse
hedder.
Borebol laa mod Nordvest i Nyvang, Gravbol og de
følgende har vel ligget øst for forrige, langs med Gærdet
til Ladegaardens Mark, Vængebol har vel Navn af Borgemestervænget og har ligget ved dette, Søbol hedder vel
saaledes efter den foran nævnte Teglsø. Limkærbol laa nord
for Møllebakken og Møllebol mod Sydvest. Østersøbol laa
øst for Teglsøen, og Vraabol ha?? ligget i Krogen mellem
Borgermestervænget og Kaastrup Mark.
Som man vil se, bestod den indtagne Jord først af ec
Vænge, der med en gammel Grøft var skilt fra den øvrige
Jord. Dette synes at vise, at den vestligste Del af Nyvang
har været indhegnet og formodentlig tidligere har været
dyrket. Maaske har denne Del af Nyvang hørt til Kordel
og været en Del af denne Bys Mark. Den øvrige mindre
Del af Nyvang har vel været Overdrev, heraf er saa tid
ligere blevet indtaget Borgemestervænget. Rughaven er
vel ogsaa en Gang blevet indtaget af dette Overdrev, og
det samme gælder maaske ogsaa den Grund, hvorpaa St.
Jørgensgaard blev bygget. Af Nyvang skulde der oprinde
lig svares aarlig Afgift af Brugerne, ligesom der skulde
’) Paludan, Staden Kallundborg, S. 150 ff.
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svares Indfæstning, naar Jorderne overgik fra en Ejer tii
en anden, men dette ophørte 1682.
Mellem St. Jørgensgaard og Slottets Tegllade stod tid
ligere et Kapel indviet til det Hellige Kors. Sognepræsterne
i Kalundborg fik 1495 Tilladelse til at oppebære det 'Offer,
som her faldt. Hvor Teglladen har ligget og hvad den var
bestemt til vides ikke. Den har givet Navn til Teglhaven,
Teglsøen og Teglbroen, det vil sige den gamle Landevej til
København.
Øst for Fjorden ligger Lyngen, Matr. Nr. 75, der
vest for Slagelsevejen strækker sig op til Nyvang. Hvor
naar den er kommen til Byen vides ikke, den var maaske
indbefattet under den Græsning, som Kong Hans 1495 be
vilgede Beboerne i Byen, at de ligesom hidtil maatte bruge.
Øst for Lyngen ligger Rynkevang, hvis nordlige
Del tidligere kaldtes Hettestrud, der maaske er det
samme som den foran nævnte Teglhave. Den østligste
Spids af Hettestrud er Matr. Nr. 2, Kapellanens Vænge,
der nu hører under Rynkevangsgaard, men dog under Ka
lundborg Markjorder. Hettestrud var 1704 udyrket, men
det siges dog, at man kunde se Ryg og Ren, det vil sige
Spor af tidligere Opdyrkning. Senere blev Hettestrud af
Stamhuset Lerchenborg indtaget til Dyrkning, hvad der
gav Anledning til en Proces med Kalundborg By, som Byen
dog 1765 tabte ved Højesteret. Ejeren af St. Jørgensgaard
gjorde kort Tid efter Fordring paa Retten til 25 Høveders
Græsning paa Hettestrud ifølge en Taksationsforretning af
1706, hvilket ogsaa blev ham tilkendt ved Højesteretsdom.
I Stedet for Græsningen blev Gaarden udlagt et Par Væn
ger beliggende paa østre Side af Slagelsevejen.
Møllebakken, Matr. Nr. 74, tidligere Rugbjær
get, har sit nuværende Navn af de Møller, som tidligere
laa her. Møllestrædet nævnes 1442, saa da har der alt
været Møller her. Da der var flest* var her 7, men nu er
de alle forsvundne, den næstsidste brændte 1891, den sid
ste blev nedrevet i August Maaned s. A. Grunden, hvorpaa

KALUNDBORG BY OG OMEGN I FORTIDEN

155

Møllerne stod, tilhørte oprindelig Byen, og der svaredes
Jordskyld af den, men dette ophørte 1682. I forrige Aarhundrede søgte Byen atter at gøre sin Ejendomsret til
hele Møllebakken gældende, men Mølleej eme paastod, at
de ejede den Grund, hvorpaa Møllerne var opførte, og ved
Overrettens Dom fik de 1861 dette anerkendt.
Vest for Byen ligger Hestehaven, Matr. Nr. 76,
der tidligere strakte sig lige ind til Byen. Men 1640 solgte
denne et stort Stykke af Hestehaven, liggende mellem Lim
degaardsvænget og Ellinglund, til Lensmanden Hans Lin
denov for 200 Rdl.1). Det hørte siden til Lindegaarden og
blev med denne 1706 solgt til Grev Ahlefeldt.
Syd for Lundevejen havde Byens Indvaaner déls de
res Strandgaarde og mod Vest i Strandvænget deres Ha
ver. Disse købte Hans Lindenov ligeledes af Borgerne.
Hestehaven var tidligere bevokset med Skov. Borge
mester og Raad saavel Almuen fik af Kong Hans Bevilling
til at maatte indelukke det dem tilhørende Enemærke
vesten for Byen, som kaldtes Hestehaven, for at holde
Skoven i Fred.2) Her var endnu ca. 1640 saa meget til
bage af den, at Raadhuset da kunde faa sin Forsyning af
Brænde derfra. Vestligst i Hestehaven ligger den tidligere
omtalte Byens Mose, hvori der blev skaaret Tørv, dette
var endnu Tilfældet 1839. Under Verdenskrigen blev Tør
veskæringen her atter genoptaget.
Fra Hestehaven skyder sig Landtangen Gisseløre
ud i Fjorden. Her er under forskellige Krige blevet anlagt
Skanser, de ældste er vist fra Krigen med Kejseren 1625—
29. Paa Gisseløre ligger nu Kallundborg Radiostation.
Krogen mellem Gisseløre og Strandvænget kaldes Houet,
2 Landtange eller Grunde, tørre ved Lavvande, der skyder
sig ud fra hver Side med et smalt Løb imellem, danner en
god Havn for mindre Skibe, men om den i Fortiden er ble
vet brugt som saadan, vides ikke.
*) Sjællands Landtings Skødeprot. 1630—46, 299 a.
2) Paludan, S. 44.
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Helt skilt fra Byen og dens Jorder ligger ved Katte
gattet de to forhenværende Øer Store og LilleVrøj,
Matr. Nr. 77, samt den under Kalundborg liggende Del af
den forhen udtørrede S a 11 b æ k v i g. Disse 2 Øer blev
23. Aug. 1555 af Christian den 3’ skænket Byens Beboere
til Græsning for deres Kvæg. Hertil blev de anvendt i en
lang Aarrække, dog blev de ikke sjældent udlejet til Græs
ning for de omliggende Byers Kvæg. Dette vedvarede, ind
til Kalundborg og de omliggende Byers Jorder blev ud
skiftet, da blev Øerne 1804 ved Auktion solgt til Arve
fæste til Købmand Holst i Kalundborg. Han skulde aarlig
give 442 Rdl. i Arvefæsteafgift. Men da der senere kom
daarlige Tider, kunde han ikke svare denne høje Afgift.
Øerne blev stillet til Auktion og 1821 tilslaaet Kalund
borg By for 289 Rbd. resterende Afgift.

Nutiden.
I det foregaaende er givet et kort Omrids af Kalund
borg Bys Topografi og tildels af dens Historie i tidligere
Dage. Men Nutiden har ogsaa sat sine Spor i Byens To
pografi; faa Aar har haft mere Forandring i Følge end
tidligere mange Aarhundreder.
Kalundborg havde 1645 1139 Indbyggere og 1801
1322, hvilket ikke er nogen betydelig Fremgang i Løbet
af over 150 Aar. Forøgelsen i Befolkningen havde dog be
virket nogle nye Ejendomme mod Øst i Kordilgade og hist
og her i andre Dele af Byen, men til Gengæld var Befolk
ningen i Esbem Snares gamle By omkring Kirken faldet
fra 345 Mennesker i 1645 til 253 i 1787. Dette har bevir
ket, at her endnu findes saa mange gamle Bygninger.
Byens Tyngdepunkt var blevet flyttet mod Øst til Kordil
gade og havde nærmet sig Oplandet.
I de følgende Hundrede Aar steg Befolkningen med
lige 3000 Mennesker, fra 1322 til 4322 i 1901, foruden at
Landdistriktets Befolkning tiltog med godt 300 Personer,
her boede 1901 453 Mennesker. I Begyndelsen fandt den
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nye Befolkning, der vel ogsaa tildels skyldes et forøget
Tyendehold, Bolig i de gamle Ejendomme, hvor der nu ind
rettedes Lejligheder i Side- og Baghuse, hvad tidligere
vist sjældent var Tilfældet. Tillige blev nu anden Etage,
hvor saadan fandtes eller blev bygget, indrettet til Be
boelse, hvad heller ikke havde været Brug før. Fraset
nogle Ejendomme mod Nord i Møllestrædet og andre Ste
der var det dog først i Aarhundredets sidste Halvdel, at
nye Bygninger rigtig begyndte at rejse sig, og at Byen
blev forøget med nye Gader. Paa Slotspladsen, som Byen
havde købt, byggedes Raadhuset, der blev færdigt 1854,
Slotsgade anlagdes, men Bebyggelsen her begyndte dog
først c. 1880. Omtrent samtidig begyndte man at bygge
i Vængerne syd for Kordilgadens Gaarde. Senere, i 1896,
blev Nygade anlagt fra Kordilgade ned til Jernbanen. Lige
ledes begyndte nu Bebyggelsen paa Markjorderne, her
byggede man mellem Lundevej og Stranden.
Fra 1901 til 1930 steg Indbyggerantallet fra 4322 til
6926. Medens det hidtil overvejende var Bygrundene, det
vil sige den Del af Byens Grund, der var bebygget ved
Matrikuleringen ca. 1870, der havde modtaget Tilvæksten
i Befolkningen, blev det nu Markjorderne, der maatte give
Plads til de nye Ejendomme og de nye Beboere. Man vil
tillige se, at Bebyggelsen mere og mere breder sig mod
Øst, medens det gamle Kalundborg forbliver uforandret
og nu vel ikke hair flere Indbyggere end i Esbern Snares
Tid. Og de Forretninger og den Handel, som gør en By til
en Købstad, findes ikke mere her. Dette skyldes, atOplandet ligger mod Øst, her havde man nær til Jernbane
og Havn, og her bredte Terrainet sig jævnt til alle Sider
og indsnævredes ikke som mod Vest af Bakker. I Nyvang
anlagdes 1903 og følgende Aar »Frem«, i St. Jørgensgaards gamle Rughave anlagdes 1918 og Aarene derefter
»Kalundborg Haveby«. Øst for Havnen rejste sig Skibs
værftet, og dette bevirkede, at der paa Lyngen anlagdes
flere Gader med Bygninger. Værftet gik ganske vist seFra Holbæk Amt. 11
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nere i Stykker, men Husene blev der god Brug for allige
vel, idet andre Virksomheder er opstaaet i Stedet for. End
videre er Hestehaven og den øvrige Del af Lyngen efterhaanden blevet mere bebygget.
Jævnsides med Byens Udvidelse er der foregaaet en
Fornyelse og Ombygning af de alt bestaaende Ejendomme.
Hertil har blandt andet den store Brand Aar 1901 bidra
get. Straatagene er forlængst forsvundne, Bindingsværk
er til Gaden ofte afløst af Grundmur, men findes endnu
i Side- og Baghuse i Byens gamle Gaarde. Endvidere er
snart alle moderne Bekvemmeligheder indført i Byen, saasom Vand, Gas, Elektricitet m. m. Ligesaa er Byens Ga
der blevet forsynet med bedre Brolægning end før, dog
findes i den gamle By endnu mange Steder en Brolæg
ning, der fraset nogle Omlægninger i Tidens Løb maaske
er den samme som i Esbern Snares Tid. Men den og Kir
ken er vel ogsaa det eneste, der er fra hans Tid.

FRA EN TORPBY OG EN TORPEGN
Af Redaktør P. Olsen.

Lad mig sige det uden Omsvøb: Den vigtigste Grund
til, at jeg er kommet til at beskæftige mig med Landsbyen
Algestrup i Asmindrup Sogn og Merløse Herred, er
den, at der er jeg barnefødt, og der voksede jeg op. Jeg
har været borte fra Byen i omkring et halvt Hundrede
Aar; men maaske jeg derfor kan se paa den med friskere
Øjne, end om jeg altid havde boet der. Noget stort eller
særlig mærkeligt er der nemlig ikke ved min Fødeby. Den
hører til den store Hærskare af Torp- Byer, de yngste
af alle danske Landsbyer (sammen med dem paa -t v e d
og -rød), og den er som de fleste af dem uden al historisk
Glans.
Dog det glansfulde er ikke det eneste, der er Opmærk
somhed værd. Abraham Lincoln skal have sagt, at Vor
herre maa nære en særlig Interesse for jævne Folk, siden
han har skabt saa mange af dem. Torpbyernes Historie
er aldeles afgjort fra Begyndelsen af ganske jævne Men
neskers Historie. Men de Byer er saa mange, og de Men
nesker, der gennem Aarhundrederne har levet og virket
i dem, har ydet saa stor en Indsats i Retning af vort Folks
Gøren sig Jorden underdanig, at denne store Gruppe af
danske Landsbyer nok engang kunde fortjene en indgaaende historisk Behandling.
De andre, gamle Landsbyer kaldtes i gammel Tid
A d e 1 b y e r. Det lyder fint ; man kommer straks til at
tænke paa Adelsmand. Betydningen af første Led (Adel-)
er dog ikke ganske den samme i de to Ord; thi nok er de
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beslægtede, men Adel i Betydningen Herremandsstand er
i forholdsvis ny Tid laant fra Tysk, medens A. i den anden
Betydning er hjemmevokset. Som Algaden (oprindelig
Adelgaden) i en Købstad er Hovedgaden i Modsætning til
Sidegader, Stræder og Gyder, og som f. Eks. i Jyske Lov
en Adelkone er en ret, ægteviet Hustru i Modsætning til
Slegfred, saadan er Adelbyerne de oprindelige, »rigtige«
Byer i Modsætning til Torperne, der er Udflytterbyer,
eller, ofte til at begynde med, Udflyttergaarde.
Adelbyeme er dem, hvis Navne ender paa -inge, -sted,
-lev, -løse osv. De paa -inge (f. Eks. Svinninge) regnes
for de ældste, hvis de da er »ægte« ; -inge kan nemlig og
saa være en Forvanskning af en hel Del andre Endelser,
som -vang, -vig, -lund osv. Men de andre er ogsaa gamle.
Byerne paa -løse faar en særlig Interesse for os her,
idet der ligger en hel Kreds af dem uden om den Torpegn,
hvor Algestrup hører hjemme. De findes næsten udeluk
kende paa Øerne, og især er de talrige i Holbæk og Frede
riksborg Amter. Der er en ret udbredt Enighed om, at
-løse betyder noget i Retning af G r æ s g a n g. De skulde
da være opstaaet paa Engstrækninger eller Græsnings
arealer, som kan have tilhørt Enkeltgaarde eller ældre
Landsbyer, eller som hidtil havde ligget herreløse hen. I
saa Fald vilde de paa deres Vis være Udflytterbyer saa
godt som Torperne, blot ældre.
H. V. Clausen har en anden Opfattelse af dem,
han mener, at »Løse«-Byerne har været Krigerkolonier,
hvor Høvdingers Hird har vældet bosat i en Tid, da man
dyrkede den gamle Guddom Ull (se »Fra Holbæk Amt«,
S. 27 og 1761)). Men enten nu den ene eller den anden
Forklaring, eller ingen af dem, er den rette, saa er disse
Byer i hvert Fald meget gamle, og det er det, der mest
interesserer os her.
Men saa er der Torp-Byerne, til hvilke jo Al
gestrup hører. De ender nu paa -trup (Algestrup),
*) Ogsaa de store Afh. i Arkiv for nord. Oldk. og Hist. 1916.
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-drup (Ordrup), -rup (Aagerup) og endnu flere Endel
ser; men de stammer alle sammen fra et oprindeligt
thorp. Hvad dette oprindelig betydeT, er der endnu mere
afvigende Meninger om end om -løse. En af disse er, at det
betyder Skare, »Trop«, hvorfra Vejen ikke er saa lang til
»Landsby« (hvor en Skare bor sammen). Saa afleder man
endvidere det ikke særlig fine Ord Tølper af »Torper« (en
Torpbo). Dette Ord er ganske vist ikke oprindelig blevet
til i Danmark, men i Tyskland ; men det kan alligevel gælde
for et Vidnesbyrd om, hvordan Storgaardenes og Adel
byernes Beboere saa paa disse fattige Nybyggere, vel i
Begyndelsen ofte Trælle, som i Skove eller kratbevoksede
Ødemarker ryddede Land til et større eller tættere befol
ket Danmark. Et slidsomt Arbejde har det været med
den Tids simple Redskaber at rydde et Stykke Mark for
Skov og Krat og frem for alt for de talløse større eller
mindre Sten, som næsten alle Vegne, og da især paa de
Steder, det her drejer sig om, laa oven paa eller lige oven
i den danske Jord. Men det blev gjort, selv om man jo
først naaede til Ende med det helt op i Begyndelsen af
1800’eme, efter Udskiftningen.
Torpbyerne er ikke alle lige gamle. De bærer det
ældste Præg i Sønderjylland, og det stemmer godt med,
at Navnet er indkommet fra Tyskland. Men i det store
og hele kan de nok siges at stamme fra Tiden omkring
Aar 1000 til op mod 1300. Der er ifølge Steenstrup om
kring halvfjerde Tusinde Torpbyer i det danske Rige, som
det dengang var, altsaa med de skaanske Lande og hele
Sønderjylland, og i det nuværende Danmark noget over
2000. Forøvrigt hører Byerne med Endelse paa -rød (et
ryddet Sted i Skoven) og -t v e d (et Stykke Jord, afgræn
set af Skov eller Vand) til samme Tid. Torpbyernes Tids
rum rummer den største Folkeudvidelse i Danmark lige
til vore Dage, hvor Byernes vældige Vækst, Udstykningen
af store Gaarde og Opdyrkningen og Bebyggelsen af jyske
Heder og Kær betegner en endnu større.
*
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Før vi vender tilbage til Algestrup endnu et Par Ord
om Forledet i Torpnavnene og den Torpegn, hvori Alge
strup ligger. Forledet kan være et Naturnavn — Dragerup af »Drag«, Marup af Ma, Made, som betyder Eng.
Men i Almindelighed er det et Personnavn — Algestrup
af Algot, Asmindrup af A s m u n d, Hellestrup af H e r1 u f, Aagerup af Aage, Eskilstrup næsten altid af
Eskil osv. Det maa da opfattes som Navnet paa den, der
har iværksat eller staaet i Spidsen for1 Nybyggerforetagen
det. Det var en Mand, enten alene eller i Spidsen for nogle
andre, som ikke kunde faa Plads i den gamle Adelby, der
paa dennes Udmark eller ude i en Alminding, som ingen
ejede, grundlagde en Nybygd. Eller det var Ejeren af en
Storgaard, som udsendte en Bryde (Forvalter) med et
Antal Trælle til et saadant Foretagende; disse Trælle er
hvervede sig vel saa derigennem Friheden og blev en
Slags Fæstere.
Den Torpegn, hvortil Algestrup hører, er ejendomme
lig derved, at den paa lange Strækninger har naturlige
Grænser. Men lad os for at faa et bedre Overblik tage
et Kort over Holbæk Amt for os. Vi vil da finde først et
bredt Bælte af gamle Adelbynavne (dog naturligt
nok med en Del Torpnavne ind imellem), som i en stor
Bue, der begynder paa Tuse Næs, svinger ud mod Nekseløbugten og fortsætter ned langs store Bælt. Vi noterer os
nogle Navne for at markere Bæltets Udstrækning: Markeslev, Gislinge, Tuse, Føllenslev, Bregninge, Værslev,
Jerslev, Lille og Store Fuglede, Gørlev, Høng, Reerslev.
Tættere ind mod Algestrupegnen finder vi en anden Bue,
men her af Løse-Byer; der er 15: Store og Lille
Grandløse, Tveje Merløse, Holløse, Nørre og Sønder Jern
løse, Kvanløse, Undløse, Ugerløse, Stenmagle (oprindelig
Stenløse Magie), Stenlille (opr. Stenløse Lille), Niiøse,
Tersløse, Vanløse, Merløse. Desuden er der uden for Buen
to, som i en Tunge skyder sig ind fra Aastrupdalen :
Kvarmløse og Tølløse. Altsaa i alt 17 Byer af Løse-Typen.
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Hermed er vi saa naaet til Torpegnen, som ud
gør Inderkredsen inden for Løse-Byernes Bue. Den be
grænses i Vest paa en lang Strækning af det store 8 km
lange og 4 km brede Bakkeparti, Grøntveds Banker, som
samler sig om Mørkemosebjerg (105 m), i Øst af Brams
næs Vig og en Række Skove med de to Saaby’er og de to
Hvalsø’er bagved, i Nord delvis af tre Løse-Byer og i Syd
af Løse-Byer og andre gamle Adelbyer. Det omfatter over
30 yngre Byer her i Amtet, deraf 4 paa -rød og 3 paa -tved
(Tjømede oprindelig »Tjørnetved« og Skimmede oprinde
lig »Skunetved«). Resten er Torpbyer. En af disse, nem
lig N y b y, Algestrups nære Nabo, maa have en særlig
Omtale.
Der er en stedlig Overlevering, som gaar ud paa, at
Byen oprindelig laa nogle Hundrede Meter Nord for den
nuværende By og Øst for Vipperødvejen. Der vises en
Lavning, som skal have været Gadekær, og paa et Dige
tætved vokser to Æbletræer og en Del Blommetræer
(»Kræger«), som skal stamme fra Haver i den gamle By.
Faktisk er, at der paa Stedet er pløjet Stenbro op. Maler
mester L. Elversø i Nyby, af hvem jeg har faaet det
meste af dette meddelt, mindes denne Oppløjning fra sin
Barndom, og andre har fortalt det samme. Jeg har selv
beset Stedet under Malermester Elversøs Vejledning. Han
har hørt, at den gamle By hed noget i Retning af »Egerup« (udtalt eierop). Overleveringen gaar ud paa, at den
brændte, og at den saa blev genopbygget paa begge Sider
af Skovvejen, hvor den nu ligger, og fik Navnet Nyby.
Centrum i den ny Bebyggelse har været Elversøs Hus
(Matr. Nr. 9), som er en gammel Kro. Da Elversøs
Oldefader i 1802 modtog det i Fæste, var det allerede gam
melt, og det ser endda ud til, at Tømmeret, hvoraf det er
opført, stammede fra et ældre Hus. Oldefaderens Navn
var Jens Jensen, men han blev kaldt Kro-Jens; hans Dat
ter Karen »vilde de gerne kalde Kro-Karen«. Slægtens
Aner har været Krofolk paa Stedet, og den afdøde Kro-
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mand Matzen i Gammelkro, en Kilometer længere ud
ad Skovvejen end Nykro, stammede fra samme Slægt.
Overleveringen omfatter ogsaa Hellerup, som skal
have ligget mellem Nyby og Tølløse (se H. V. Clausen
»Fra Holbæk Amt, S. 70). Folkene i Hellerup »kunde
ikke nære dom for Troldtøj« — der er jo en Dysse
paa Nyby Mark, hvorfra Troldene havde en Sti til Troldene
i Dyssen paa Tjømede Mark —, og derfor flyttede Bøn
derne fra Hellerup op til det nye Nyby.
Saa langt Malermester Elversø. Han betonede, at
hvad han fortalte, var, med Undtagelse af den oppløjede
Stenbro, som han selv kendte til og havde hørt om af an
dre, Overlevering i Nyby. Hvordan nu dette skal vurderes,
kan være vanskeligt at afgøre. Man kunde jo antage, at
selve Navnet Nyby havde givet Anledning til hele »Over
leveringen«. Men Sporene af den gamle By og ikke mindst
Kombinationen med Hellerup, der jo faktisk har eksisteret
for omkring 400 Aar siden, taler dog for, at der maa være
en Sandhedskærne i det, der fortælles.
En stor Del af denne Torp-Egn er meget bakket, og
alt taler for, at den har været dækket af Skov, før Be
byggelsen satte ind. Fruerskov og Holmeskov i Midten,
Eriksholms og Dragerup Skove, Nederskov ved Tølløse og
Brorfelde Skov og Fledskov i Bakkepartiet i Vest er Lev
ninger. Lunderød og Tvedbyen Skimmede i Egnens østlige
Del og Nørre og Skov Valenderød og Tvedbyen Tjørnede i
den vestlige vidner ogsaa om Fortidsskov. Det samme gør
Skovvejen, som fra Elverdammen gaar tværs igennem Eg
nen, og Skovbanken paa Skovvejen i Algestrups Bymarker
saavel som Skovsbanke uden for Nørre Eskilstrup.
❖

Vi kan saa vende os til selve Algestrup. Den ud
mærker sig for det første ved at være den største af Byer
ne i Asmindrup Sogn. Den havde, som hosstaaende Kort
viser, da den før Udskiftningen laa samlet, 10 Gaarde, og
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som Kortet ogsaa viser, laa de fordelt i fire Grupper ; ingen
af dem var egentlige Dobbeltgaarde, men det Spørgsmaal
ligger alligevel nær, om maaske fire oprindelige Gaarde

Byplanen er kopieret efter det ældste Kort over Algestrup paa
Matrikelskontoret. Det er »tegnet i Aaret 1805«, men aabenbart
efter et ældre fra selve Udskiftningen, som fandt Sted i 1788. Man
ser Byens 10 Bøndergaarde og nogle Huse, som de laa før Udskift
ningen, omkring Gadepladsen med Gadekæret, og de to Veje til og
fra Byen, den ene mod Vest og den anden mod Nordøst; den sidste
blev dog lagt om, saa den kom til at gaa omtrent op langs Stregen
fra Nr. 7 (se Side 168). Vejen mod Sydøst er Hovvejen.
De overstregede Gaarde betegnes som »frafløttede Gaardspladse«. De tilsvarende udflyttede Gaarde fik ved Udskiftningen
følgende Matrikelsnumre: de to forneden (fra venstre) Nr. 1 og
Nr. 6, den foroven Nr. 5. De er ikke indtegnede paa Markkortet,
men de kom til at ligge henholdsvis ude ved Skovvejen Nordvest
for Byen, ude ved Fruerskov (denne blev tidlig, efter Sigende i
1821, udstykket i 7 Parceller) og ude ved Skovvejen Nordøst for
Byen. Nr. 3 blev flyttet ud for omkr. 100 Aar siden (efter en
Brand?) og Nr. 2 efter Bybranden i 1868. Nr. 1, 2 og 3 tilhørte
Københavns Kommune, de øvrige Tølløse Gods.
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havde »afsat« de andre. Man kunde spørge, hvorfor Alge
strup ikke som Sognets største By blev Kirkeby. Det var
ikke, fordi den var en Torpby; thi alle Sognets Byer er
Torpbyer. Grunden er ganske simpelt den, at Algestrup lig
ger helt ude i Sognets sydøstlige Hjørne, saa langt ude, at
endog en af dens Gaarde hører til Tølløse Sogn. Ja, ikke
blot ligger den sydøstligst i Sognet, men den ligger ogsaa i
den sydlige Ende af sin egen Bymark. De fem Gaarde, der
er flyttet ud fra Byen, er alle flyttede ud i Bymarken
nordpaa.
Byen har ogsaa paa andre Maader en ret enestaaende
Beliggenhed. Fra det store Bakkeland udgaar en kraftig
Udløber mod Øst; men oven i denne er der en bred Sænk
ning, og der ligger Algestrup. Alligevel ligger Byen højt,
hvad man navnlig kan se østfra, til hvilken Side Sænknin
gen er aaben. Dette har sat sig Spor i Folkepoesien. Det
er ikke lykkedes mig at faa andet end Brudstykker af Ri
met om Egnen; men jeg skal her meddele, hvad jeg har
faaet fat paa. Begyndelsen skal være:
Aagerup og Taagerup ligger paa Rad,
Dammen er ej saa stor en Stad,
Marup ligger i en Hule,
der vanker aldrig en Smule.

Eller efter en anden Version af sidste Linie:
Lunderød er kun en Smule.

Aagerup er ikke Landsbyen af samme Navn, siger en
Meddeler. Aagerup ogTaagerup (udtalt: aauerop aa taauerop) skal være to Ejendomme i Nærheden af Dammen (El
verdamskroen). — De følgende fire Linier har jeg kendt
fra min Barndom:
Skimmede ligger paa den rygende Sand,
i Nyby er der aldrig en ærlig Mand,
Algestrup ligger paa en Banke,
i Tjømed’ er der halte og skanke.
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Ud over disse to Gange fire Linier har jeg kun fundet
denne enkelte:
I Vallingerød fik de godt 01 og Mad.

Den hører maaske hjemme blandt de første fire; den
rimer jo paa »Rad« og »Stad«. Det er nemlig vist ikke,
som det kunde se ud til, fireliniede Strofer (Vers), men
en hel Række af Linier ligesom andre lignende Byremser.
Derfor' har der sikkert heller aldrig været Melodi dertil. En
Kone paa Egnen sagde om det af Remsen, som hun kunde
huske: »Det var jo det, vi gik og skramlede paa, da vi var
Børn!«. »Skramlede paa« betød i denne Sammenhæng »rem
sede op«. Hvem »Digteren« er, og hvor gammelt Rimet
er, ved jeg intet om. Jeg vil gætte paa, at et lyst Hoved,
som har levet for et eller to Hundrede Aar eller mere si
den, i det noget lavere Land mod Øst eller Syd, eftersom
han har lagt Mærke til, at »Algestrup ligger paa en
Banke«, er Ophavsmanden. Hvad der har givet Anledning
til de for Nyby og Tjømede mindre smigrende Linier, er
ikke godt at vide. Maaske der i hver af disse Byer virkelig
har levet en eller to, som Karakteristikken kunde passe
paa — Folk var dengang som nu hurtige til at generalisere.
Men altsaa: Algestrup ligger paa en Banke, dog som
foran nævnt i en Dalsænkning oven i Banken. Man kan
derfot til de tre Sider ingenting se fra Byen, skønt den
ligger højt. Lød det, at der var Ildebrand et eller andet
Sted, saa skulde vi op paa den nærmeste Højde, i den øver
ste Ende af Byen Brønde Bakke, i den nederste det
Sted, hvor Vejen fører ud af Byen og op over en Bakke,
som paa det gamle Kort kaldes Villebjerg. Men saa
kunde man ogsaa se* langt begge Steder1 fra, endogsaa Ros
kilde Domkirkes Spir 4 Mil borte. Dog sagde min Farmor,
at det var et Tegn paa gode Øjne, om man kunde se dem.
Allerbedst var dog Udsigten oppe fra Ringstedvejen*) i
*) Saadan kaldtes i min Barndom og senere den Vej, som ved
Algestrup Skole udgaar fra Skovvejen og fører gennem Tjørnede og N. Valenderød. Den unge Slægt nu kender dog næppe
Navnet.
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Vest, der hvor Sænkningen begynder; der er man mindst
70 Meter oppe over Bramsnæs Vig, som viser sig i Nordøst.
Men denne Udsigt skal vi vende tilbage til.
Byen laa ikke blot skjult i en Sænkning; men der gik
ingen Færdselsvej igennem den — undtagen for Byens
egne Folk og for fremmede, som havde Ærinde der. Man
kunde komme til Byen fra Skovvejen i Nord eller fra
Ringstedvejen i Vest, saaledes at Bygaden dannede om
trent en ret Vinkel nede ved Gadekæret. Men det var in
gen Genvej at køre eller gaa fra Skovvejen gennem Alge
strup til Ringstedvejen eller omvendt, og derfor benytte
des denne Vej sjælden eller aldrig af vejfarende. Det var
i min Barndom et Sæi*syn at se fremmede Mennesker paa
Byens Gade, og naar det skete, kom Folk til Vinduerne, og
det blev drøftet, hvem det kunde være, og hvor de vel
skulde hen.
Dog var der endnu to Maader at komme til og fra
Byen paa. Op over Brønde Bakke gik en Sti mod Nord oven
paa et Dige; den stødte til Ringstedvejen et Stykke ude.
Det var Kirke- og Skolesti, og den Sti s k u 1 d e være der ;
for vi havde langt nok alligevel (næsten 1/& Mil) til Kirkeog Skolebyen Asmindrup. Men nu er Stien borte, den saavel som andre hyggelige Stier i Byens Nærhed. Aa, disse
vidunderlige Stier, hvor det var saa godt at gaa, og hvor
man følte sig ganske anderledes i Forbindelse med Natu
ren end paa de grusede Veje. Dem er der ingen Brug for
i Cyklernes og Bilernes Tidsalder, og derfor er de groet til
med Græs, hvor de ikke er1 oppløjede.
Og saa var der den gamle H o v v e j (saadan kaldes
den paa det gamle Kort) ned ad den stærkt skraanende
Bakke i Øst til Landevejen fra Nyby til Tølløse. Det var
i høj Grad en Genvej i Hoveritiden, naar man skulde paa
Hovarbejde paa Tølløsegaard, og Vejen er da ogsaa slidt
dybt ned i Bakken af den megen Kørsel og af Regnvandet.
1 min Barndom omkring 1870 var jo Hoveriet forlængst
forbi; men at Mindet derom var levende, viser en Tale-
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maade, som dengang var almindelig, men som vistnok nu
aldrig høres : »Haar du Lov, saa haar vor Hund Æske, saa
ka I føls ad til Hove aa tæske!«. Det var, naar en paastod
at »have Lov« til et eller andet. Ordspillet beroede paa, at
»Lov« og »Laag« udtaltes ens (laau). Og »Æsken«, der er
Tale om, var Madkassen af Træ, som Hoveriarbejderne
havde med sig. — Forresten var denne Markvej ogsaa Kir
ke- og Skolevej for den ene Gaard, som hørte til Tølløse
Sogn. Og i gammel Tid »skulde« den benyttes, naar et Lig
fra Algestrtip skulde føres til Tølløse Kirkegaard. Det
skete omkring 1870, at en gammel Kone døde; der var en
frygtelig Masse Sne paa Hovvejen, men der var ingen
Pardon, Sneen maatte fjernes saa vidt, at Ligtoget kunde
komme frem. Nu benyttes denne gamle Markvej næsten
kun til Færdsel ud paa de to Marker, hvorigennem den
gaar.
Endnu skal nævnes de tre Moser, som indrammer det
»Forbjerg«, hvorpaa Byen ligger. Først den omkring en
Kilometer lange Mose i Dalen bag Brønde Bakke ; den hed
der paa det gamle Kort »K i r k e b r o e Lyng«. Første
Del af Navnet kommer vel af, at Kirkestien gik over den
paa Midten, og Lyng eller lignende Smaabuske har der vel
været, før de dybe Tørvegrave, som har været der, saa
langt jeg kan huske tilbage, blev til. Lige paa modsat Side
— altsaa Sydsiden — er der en anden Mose, dog ikke saa
lang. Den gaar lige ind til de gamle Gaardtofter og hedder
derfor meget naturlig Tofte Mose. Naar hertil føjes
Moser andre Steder paa Bymarken, saa kan man forstaa,
at Byen har haft rigeligt med Tørvebrændsel. Betegnende
nok st'aar der ogsaa paa Kortet ved den vestlige Ende af
Kirkebfo Lyng: »Vinstrup Bønder«. Vinstrup er Nabobyen
i Nordvest; dens Beboere har altsaa haft Ret til en Andel i
Algestruppernes Overflod.
Den tredie Mose er maaske knap nok en Mose; den
findes ret i Vest i en Sænkning, som er skilt fra Bysænk
ningen ved en Bakke, hvorover Byvejen gaar ud til Ring-
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stedvejen. Denne Mose er ogsaa lang, med Retning Øst—
Vest, altsaa med den ene Ende vendt mod Byen. Den hed
der1 paa det gamle Vinstrup-Kort, hvor den hører hjemme,
Marke Søe, som i Overensstemmelse med den alminde
lige Udtale af a udtaltes »Maarkesø«. Der har et enkelt
Sted været Tørveskær i den, men den har dog sikkert en
gang været en rigtig Sø: jeg har kun kendt den som en
Slags meget vandfyldt Eng, hvor vi Børn soppede efter
»Tranbær«, hvoraf den havde mange. Nu er den helt ud
tørret ved Dræning. Navnet kan umuligt have noget at
gøre med »Marked«, selv om dette Ord ogsaa udtaltes
»Maarke«. Forledet maa snarere forklares af »Mark«,
som oprindelig betød (Grænse-) Skov, Ødemark; det vilde
passe godt her, idet Mosen eller Søen strakte sig ind i
Grøntvedbakkemes Øde.
*
Vi skulde tilbage til Udsigten fra Ringstedvejen lige
Vest for Byen og lige paa Grænsen af »Grønted«. Ind
over dette kan man paa det Sted intet se; det er endnu
højere; heller ikke ser man noget mod Nord. Men til
Nordøst ser man Frtierskov, som ganske vist dækker for
videre Udsigt den Vej, men til Gengæld danner et Hvile
punkt for Øjet. Og drejer man Blikket blot en Smule mere
mod Øst, ser man forbi Skovmassen ned. til Bramsnæs Vig,
der især paa en stille Sommerdag er af ubeskrivelig Ynde,
som den ligger* der, nærmere og fjernere og med Afbry
delser kranset af Skov og spejlende Himlens Blaa i sit
stille Vand. Bagved hæver Hornsherred sig, og lige mod
Øst har man Kirke Sonnerup Kirke, som altid har et mørkfarvet Udseende. Men blot man drejer Blikket lidt mod
Sydøst, har man Sodertip Kirketaam i sin skære Hvidhed.
Foran det ses Tølløse Station med de to høje Teglværks
skorstene og Højskolen, som ligger højt paa Bakken bag
ved med sine røde Mure og sit røde Tegltag. Og saa kom
mer mod Sydøst og Syd den store Tølløseslette med den
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røde Kirke og Herregaarden, halvt skjult af Træer. Det
ligger alt sammen dybt nede. Hylder man den Opfattelse,
at »løse« betyder Græsslette, saa vil man mene, at man
her faar et overvældende Indtryk af, hvordan en typisk
Løse-Egn ser ud.
Dette Spørgsmaal lader vi imidlertid ligge og fæster
os kun ved, at Tølløse er en gammel By, ganske sikkert
Aarhundreder ældre end Algestrup. Dens ældste Historie
kender vi ikke noget til; vi ved kun, at Herregaarden i
Middelalderen tilhørte Roskilde Bispestol, som jo havde
en Mængde Jordegods paa Sjælland. Men det var natur
ligvis ikke Begyndelsen; Tølløse var en By som de andre
Løse-Byer, men blandt dens Bønder har været en Stor
bonde, hvis Gaard gennem Tiderne er blevet til den Herregaard, som vi kender. Dens Historie kan læses flere Ste
der, baade i Trap og i H. V. Clausens foran omtalte Bog.
Naturligvis ved ingen Mennesker nu, hvem den Mand
var, som grundlagde Algestrup. Men naar man staar der
oppe paa Ringstedvejen og ser sig om, kan man vanskelig
tænke sig ham komme fra noget andet Sted end Tølløse.
I Ryggen har man det store Bakkeland, og det laa indtil
for mindre end 100 Aar siden hen i Naturtilstand med
Moser og Søer, Masser af Krat og enkelte Træer hist og
her. Fra Løse-Byeme paa den anden Side af Bakkelandet
er det lidet rimeligt at tænke sig Byen grundlagt; de der
omme vilde nok have bidt sig fast nærmere ved deres egen
Dør. Og alt, hvad man ser til de andre Sider, er -torp og
-rød og -tved paa nær Kvarmløse, som er et godt Stykke
længere borte end Tølløse.
Tølløse-Sletten strækker sig hen til Foden af den Ud
løber, Algestrup ligger paa; det vil sige, nærmest mod
Bakken og om dens Fod i Syd og noget i Øst gaar en Lav
ning, som tidligere var Enge, der mer eller mindre kunde
staa under Vand. Den hed før Udskiftningen og kaldes
endnu G r ø n h o 1 m. Men fra denne Lavning hæver
Jordsmonnet sig temmelig stejlt en ti Minutters Gang op
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til Algestrup. Saa er det jo ikke godt at vide, om Udløbe
ren med Sænkningen deroppe har hørt med til Tølløse Oredrev, eller om det har været Alminding, som ingen havde
Krav paa. Men der har altsaa nogle Mennesker, højst sand
synligt fra den gamle By Tølløse, og vel snarest hørende
til Storbondens undergivne og da paa hans Vegne under
en Brydes (Forvalters) Ledelse, grundlagt en Nybygd.
Der var en lille Sø deroppe, hvor de ny Beboere kunde faa.
Vand til sig selv og deres Dyr (den er Gadekær nu) ; ved
den slog de sig ned. Det skete for 7 til 9 Hundrede Aar
siden.
Byens Navn træffer vi skrevet i 1377 som Algutst h e r p, det vil sige Algots Torp. Algot har været
enten Lederen for de første Nybyggere eller snarere Eje
ren af Storbondegaarden i Tølløse. Det eneste, vi kan vide
om ham, er dette Navn. Det er oprindelig Svensk og bæ
res af mange i Sverige den Dag i Dag. Steenstrup tolker
det som »Helgote«, altsaa fra de svenske Götlande. Men
et saadant Navn kan let være indvandret til de danske
Landskaber. Man træffer det i Skaane som Forled i et
Par »Algustorp« og fire Gange i det nuværende Danmark :
vort Algestrup; Algestrup i Præstø Amt, lidt fra Tureby
St.; Hovedgaarden Algestrup (Algistrup) her i Amtet, i
Føllenslev Sogn, oprettet 1756 af en nedlagt Landsby af
samme Navn paa 10 Gaarde og tre Huse; og Algestrup i
Maglebrænde Sogn ved Stubbekøbing paa Falster. Læn
gere mod Vest findes Navnet ikke i danske Torpnavne. —
Algot er et smukt Navn, som gerne kunde gives til en
Algestrupdreng !
Jeg ved ikke, om Byens afsondrede Beliggenhed har
gjort, at gamle Skikke holdt sig særlig længe i Algestrup,
eller om de ogsaa fandtes i andre Byer. Min Farmor, som
var født i 1799 og levede hele sit Liv fra sit 7. Aar af i
den lille By, fortalte mig mange Ting fra sin Ungdom;
men desværre forstod jeg ikke dengang Betydningen
deraf. Jeg husker dog, at hun fortalte, at hver Karl i
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Byen aarlig blandt Byens Piger valgte sit »Gadelam«, og
at de unge legede paa Gaden om Sommeraftener til Sang
af Folkeviser. Hun har mange Gange sunget for mig baade
Dronning Dagmars Død og Havfruens Spaadom og Agnete
og Havmanden.
Vist er det imidlertid, at Byens Beliggenhed med det
oprindelig mennesketomme Grøntved i Ryggen har skabt
en egen Følelse — ikke for det ophøjede, store og skønne,
som de storslaaede Bakker og Dale og Udsigten fra de
bedste Udsigtspunkter der nu kan fremkalde, dette min
des jeg aldrig at have hørt noget om som Barn, og saadanne Følelser kunde vel heller næppe tænkes hos fattige
Hoveribønder for over hundrede Aar siden —, men for det
uhyggelige og mod Menneskelivet fjendske, som kunde
lure derinde. Man kan blot prøve en Efteraarsdag henimod Aften at standse et Stykke nede ad Hovvejen, hvor
man kan se baade den lille By og Bakkelandskabet bag
ved, og saa forestille sig det lille uoplyste Menneskesam
fund, fjernt fra andre og med Bakkeødet tæt ind paa Li
vet for at forstaa, ja for1 selv at opleve lidt af den Utryghedsfølelse, som Overtroen kunde skabe deroppe i Byen.
Her tænker jeg ikke paa den almindelige Overtro.
Ude paa Grønholm gik en hovedløs Hest; det var vist den
samme, som Drengene fra Tjørnede var bange for at møde,
naar de efter Mørkets Frembrud ad Ringstedvejen skulde
løbe Ærinder til Algestrup. Der gik ogsaa en hovedløs
Vædder ude i Hammerkrogen, hvor fem Marker, dels fra
Algestrup, dels fra Nyby, støder sammen. Min Farmor
fortalte ogsaa om de mange Slags Ulykker, som ondsindede
kloge Koner kunde forvolde. Saadant noget var det samme
alle Vegne. Men der boede Trolde inde i Grøn
tved; de bor jo i Bakker. Min Farmor havde ganske vist
aldrig selv set dem, og de var der heller ikke i min Barn
dom. Hun forklarede, at de var flyttet, fordi de ikke
kunde lide den megen Oplysning, som var begyndt at
komme blandt Folk. Men de h a v d e været der, det vidste
hun.
Fra Holbæk Amt. 12
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Der var først det almindelige, at Enghaveban
ken, den høje Bakke, som inde paa Grøntvedomraadet hæ
ver sig lige bag Ringstedvejen ud for Grønholm, under
tiden var set at staa paa fire gloende Pæle, mens Troldene
holdt Gilde undef den. Der var ogsaa Troldenes Lyst til
at tage Menneskebørn af Vuggen og lægge deres egne i
Stedet. Farmor kendte saadanne Tilfælde. Det var jo
sørgeligt at faa en saadan »Bytning« (o: Skifting); for
den saa ikke godt ud, og om den end blev stor, saa duede
den dog ikke til noget Arbejde og kunde aldrig lære no
get. Men Folk, som havde faaet et saadant Barn, turde
ikke andet end være gode imod det, fordi de var bange
for, at om de behandlede Troldebamet daarligt, saa vilde
deres eget Barn blive behandlet paa lignende Maade af
Troldene.
Men Troldene kunde ogsaa tage voksne Mennesker.
Farmor vidste om en Kone i Tjørnede, som Troldene havde
set Lejlighed til at tage med sig ind i Bakkerne. De be
holdt hende derinde nogle Uger; saa lod de hende gaa til
bage til sit Hjem. Men da hun kom tilbage, var hun helt
forstyrret. Hun kunde imidlertid fortælle om meget, som
hun havde set og oplevet, mens hun var i Troldenes Sel
skab. Gennem andre i Byen har jeg hørt om en Pige,
som var inde hos Troldene i Enghavebanken i tre Uger.
Saa langt jeg kan huske tilbage, og det er til Begyn
delsen af 1870’eme, var Grøntved dog opdyrket. Det for
holdsvis jævne Stykke oven for Algestrup, lige bag ved
Ringstedvejen, hed Svinemarken; det hørte til Alge
strup, og Byens Gaarde havde tidligere Lodder der. Det
samme gjorde Græsmarken længere inde ; i min Barn
dom havde nogle af Byens Husmænd Lodder der. Der
boede forresten en gammel Mand, som kørte rundt med
en Trækvogn og solgte »Basser« (Hvedebrød). Han-hed
Lars og blev kaldt »Odsing-Lars«, fordi han var en Odsing,
dvs. fra Odsherred. Det var ham, der i Analogi med sin
gamle Hjemstavn gav Bakkeegnen derinde bag Algestrup
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det vittige Navn »Ræveherred«, et Navn, som man kan
høre endnu. Der holdt nemlig mange Ræve til i Bak
kerne*).
En særlig Form for Overtro var ogsaa Troen paa
kloge Koner, som kunde læse over Folk, især over Børn.
Men det var jo ikke noget for Algestrupegnen særegent.
Man havde ikke Navne paa Sygdommene, naar undtages
Feberen. Febersygdomme var som bekendt meget almin
delige. Man kunde, sagde min Farmor, have Trediedagsfeber, Andendagsfeber og Hverdagsfeber. En Epidemi
kaldtes »Omgangssyge«, naturligvis fordi den gik paa Om
gang blandt Folk. Den kunde være af lettere Art; men
den kunde ogsaa være saadan, at mange Mennesker døde
af den. Lægehjælp kendte man ikke meget til, man søgte
som nævnt hellere kloge Koner og somme Tider kloge
Mænd. Forresten stod jo Lægekunsten dengang endnu
ret magtesløs over for de fleste Sygdomme. Endnu i min
Barndom hentede man ofte først Lægen, naar der ikke
mere var noget for ham at gøre. Derfor var det ikke helt
med Urette, naar det kunde hedde, som jeg mindes at have
hørt: »Nu lever Maren Per Lavs smænd itte længe; de
havde Doktor te hende i Gaar!«**)
I Forbindelse med Menneske-Sygdommene kunde jeg
maaske ogsaa nævne Kartoffelsygdommen. I første Halv
del af 1800’erne dyrkedes der mange Kartofler paa Bøndergaardene, og f. Eks. paa Gaarden Matr. Nr. 1 i Alge
strup var der en stor Kartoffelkælder. Men saa kom »Kar
toffelsygen« et Aar i 1850’eme og satte en brat Stopper
for videre Dyrkning ud over det allernødvendigste Kvan
tum til Brug i Husholdningen. Det var, blev der sagt, en
Straf, fordi Tjenestefolkene paa Gaarden havde bragt Kar*) Ræveherred er ellers ogsaa et gammelt Navn for Homsherred.
**) Jeppe Aakjær meddeler det samme fra sin Hjemegn. Han har,
siger han, de Snese Gange hørt gamle Mennesker hviskende
meddele hinanden: »De har hat æ Doktor te ham, saa han løwer
nok ett ret læng.« (Fra min Bitte-Tid. S. 206.)
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tøflerne i Foragt ved at kalde dem »Pestilenskugler«, sag
tens fordi de syntes, at de maatte spise dem alt for tit.

*
Saa vidt mig bekendt havde kun to af Byens Gaarde
Navne; men de er ikke af større Interesse, da de ikke er
ældre end Udskiftningen. Det er to Udflyttergaarde,
nemlig Matr. Nir. 1 og 6. De hed henholdsvis Engholmsgaarden og Mosegaarden eller Gaaseholmsgaarden. Af ulige
større Interesse er Navnene paa Moser, Bakker og Mark
stykker. Mange af disse er nævnt paa det gamle Kort, og
nogle af dem er allerede omtalt i det foregaaende; de skal
ikke gentages her. De er talrigst i den sydlige Ende af
Bymarken, hvor Byen ligger; jo længer man kommer fra
Byen, des færre bliver de. Og det er jo ganske naturligt,
da den fjernere Del af Bymarken nok kun var lidet opdyr
ket, men mest laa hen som Oredrev, indtil ved Udskiftnin
gen tre af Byens Gaarde blev flyttede derud.
Hele Marken Syd for Byen hed under eet T j ørned
marken; den grænsede nemlig op til Tjørnede Bymark.
Paa nuværende Mtr. Nr. 4, lige bag ved de tre vestligste
Gaarde, hed Jordstykket I b s A g r e, og paa samme Mark,
Syd for Byvejen og lige neden for den tidligere nævnte
Brønde Bakke var Brønds Mose; der har vel været
en Brønd for den vestlige Ende af Byen. Man ser endnu
en ganske lille Rest af en tidligere Eng der. Op mod Ringstedvejen var RytterAgre. Paa Bakken Syd for Tofte
Mose (Mtr. Nr. 10) er »Bovne A g r e«, hvor man sik
kert har »brændt Bovn« (St. Hans Blus), og ud mod Ringstedvejen, som der gaar dybt nede med Enghavebanken
skraas overfor, hedder en Bakkekam Hulvej saasen.
Endelig hedder den bratte Skraaning paa Brønde Bakke
ned mod Ringstedvejen Mortens Helle.
Vi gaar saa over paa den østlige Side af Byen, nuvæ
rende Mtr. Nr. 8 og 9. Der har vi lige ind mod Byen
Blok kerne og lidt længere ude Brændekærs
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Agre og »Krog Agre«, Syd for Hovvejen Elle
Agre og nede i det lave Elle-Engene og Sletteholmene, Tyre-Engene og Gjerde-Engene.
Nordvest for Byen, paa nuværende Mtr. Nr. 2, har vi
Bj erg-Marken med Ærtebj erg og Aasestykkerne, »S t i i s A g f e«, hvor den gamle Kirke- og Skole
sti gik, Sandgravs Agre, hvor Bymændene har hen
tet Sand, ogBarnekærsAgre, hvor der endnu findes
et Vandhul, som hedder Barnekær, udtalt Baamekjær
— enten af »Bovnekær«, idet der lige Syd for hæver sig
en høj Bakke, hvor der kan have været brændt »Bovn«,
eller: »det Kær, hvorfra Børnene blev hentede«. Og ende
lig hedder et Par Halvøer ud i et tidligere stort Moseparti
Katteholmene og »M a a e Toft« (Maa — Eng).
Bag ved Villebj efg er der en tidligere stor Mose, som
hedder Gammelsø, og paa hver Side af Skovvejen, der
hvor den udflyttede Gaard, Mtr. Nr. 6, nu ligger, staar der
paa Kortet paa en stor tidligere Mose og paa Marken over
for »Gaa s e tand s«, sagtens et botanisk Navn. Andre
Navne derudad er Torneengen, Vildstykkerne
(en lang Mosestrækning) ,BybjergSkifterog»Læe
Skifter«.
Hvad Personnavne angaar, tror jeg nok, at min
Barndomstid dannede et Tidsskel, ikke blot i Algestrup,
men langt videre om paa Sjælland. Ældre Folk kunde
hedde Andreas (udtalt Andris), Christen, Henrik (udt. Hendrik), Jokum, Mogens (udt. Maanes),
Mads, Morten, Mikkel; Ane (udt. Aane), Birte
(udt. Børte), Bodil (udt. Bole), Dorte, Ellen (udt.
Ælen), Kirsten (udt. Kjesten), Mette, Sidse (udt.
Sesse). Men alle disse Navne var nu enten ganske eller
saa godt som umulige. Og da intet nyt Navnestof frem
kom, og Sjællænderne manglede Jydernes Mod til enten
selv at danne Navne eller hente dem mærkelige Steder fra,
saa blev der ikke mange brugelige Navne tilbage. De al
mindeligste Drengenavne var : Anders, Christian,
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Hans, Jens, Lars, Niels, Ole, Peter — foruden
nogle mere sjældne, som: Frederik, Laurits,
Klaus, Søren, Rasmus, Thorvald. Og Pigerne ;
Anna, Christine (med Tryk paa Stine og derfor ofte
forkortet hertil), Johanne (Hanne), Karen, Marie,
Sofie — ligeledes med nogle mere sjældne, som : Chri
stiane, Mariane, Margrethe, Thora, Han
sine (Sine), Petrine (Trine). Desuden bødede man
paa Fattigdommen ved at slaa to Navne sammen, i Lighed
med en senere Tids »Svend Aage« og andre lignende. Dren
gene hed saaledes ofte Niels Peter, Jens Peter,
Hans Peter, Niels Christian osv., og Pigerne:
Karen Marie, Karen Sofie og enkelte mere
sjældne Sammensætninger. Men fattigt var Navnestoffet
som sagt.
Hvad der kunde fortælles om Menneskene i Byen, vilde
næppe have Interesse i videre Kredse. Kun skal jeg nævne
en Familietradition. Man kunde efter Byens noget afson
drede Beliggenhed have ventet, at Familierne i ældre Tid
var stærkt indgiftede i hinanden; men dette synes abso
lut ikke at have været Tilfældet. Min Fars Slægt stam
mede fra Grøntved ude i Nærheden af Valenderød, og min
Moder var fra Nyby; i en hel Del andre Ægteskaber i min
Barndom var den ene Ægtefælle kommet fra et fremmed
Sted. Den ovennævnte Tradition knytter sig til Matr. Nr.
8. Gaardens Ejer hed Hans Mikkelsen, og den nu
værende Ejer er hans Dattersøn. Traditionen gaar ud
paa, at Slægtens Stamfader tilligemed en Broder skal være
kommet fra Jylland og have faaet Gaarden i Fæste, og
at Broderen fik Nabogaarden, Matr. Nr. 9. I Sogneproto
kollen for Asmindrup Sogn fra Tiden efter Udskiftningen
staar som Fæstere af Matr. Nr. 8 »Eskild Larsens
Enke« og efter hende »M ikkel Eskildse n«, og af
Matr. Nr. 9 »gamle Anders Nielsens Enke« og efter hende
»Anders Eskildsen«. Disse Navne taler for, at Traditio
nen er rigtig nok.
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Jeg* tilføjer saa lidt om Sproget derhjemme og vist
ret vidt omkring i min Barndom. Der er ikke noget sy
stematisk i det følgende, og jeg giver saa vidt muligt her
som foran Afkald paa egentlig Lydskrift og Grammatik.
Sproget i Algestrup var i min Barndom og Ungdom
Egnens Sprog; det var endnu temmelig uforfalsket Sjæl
landsk — om end enkelte med fine Fornemmelser kunde
prøve at pynte paa det, undertiden med mindre heldigt
Resultat. Det havde i ret stor Udstrækning bevaret de
t r e K ø n. En Skovl van hun og en Spade han, en
Gryde hun og en Kedel han, og som det ikke uvittigt
hed: en Særk var han og en Skjorte hun. Og dette gen
nemførtes ogsaa for mindre Ord, som sluttede sig til
Navneordene; det hed saaledes in Spaae (Spade) og en
eller een Skulle (Skovl), m i n Hat og m e e n Hue, Hat
tin og Huen (Hat var han og Hue hun).
»Der gaar en oppe paa Vejen«, kunde varieres som i
følgende lille Samtale mellem min Morfar og Mormor. Mor
far sad inde i den bageste Stue, Mormor stod ved Vin
duet i den forreste; de boede ved Østsiden af Fruer
skov, og der var et godt Stykke op til Nyby-Vipperødvejen.
Saa siger Mormor: »Der gaar it oppe paa Vejen!« Mor
far: »Ja, hva ered, ered in eller ered een?« Mormor: »Ja,
ded ka jette se, je ka kons se, at der gaar it!« — Hun
kunde se, at der gik et Menneske; men om det var en
Mand eller en Kvinde, kunde hun ikke afgøre.
Naturligvis brugtes flere »stærke« Bøjningsformer
af Udsagnsord end nu. Hunden g n o v et Ben, et Skovle
skaft knak midt over ; man grov sin Have, man brak
et Ben og smak en paa Kassen. Til Gengæld kunde det
hedde ved en gudelig Forsamling: Naar vi nu har syn
ge t den Salme o. s. v. Det hed : han tier, han t i’ d e
stille, men: Du ku jo haa t a v t stille; han s p r a n k over
Grevden (Grøften), jeg sprat (om pludselig Overraskel
se)*). Særlig værd at mærke er de tre Former af falde,
*) De tre Former: sprank, sprat og tavt er nær ved Oldsproget.
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holde og volde : fulde t, huldet og vuldet (udtalt:
fulled, hulled og vulled). »Han er fuldet nør og slavet sig
ihjel«; »vi haar altid huldet sammel« (holdt sammen);
»han haar sæl vuldet det« (selv voldt det).
Det dobbelte Ejefalds-S var bevaret i B y s e n s Folk
og La vs eus Kaale (om Karlelavet, som arrangerede det
aarlige Gilde for Byens Karle og Piger).
Man havde og brugte et lille Antal Fremmedord, som
dog delvis var forvanskede og et enkelt af dem misforstaaet. Men forresten var der noget mere »fornemt« over
dem end over populære Fremmedord (»speciel« f. Eks.) nu
om Dage. Det kunde hedde : »Hun sku p a r t u med« (par
tout) ; »han er ikke justement (udtalt bogstavret)
rig«; »de er svært olljant« (alliant?) — om nogen,
som det var meget hedt imellem ; »I to er1 nok meget in
teressante« (intime) ; om et Barn med formentlig
gode Evner (altid i Flertal) : »han haar goe Kondevitter (conduite). At være regnet for noget hed at være
æstemeret; man kunde ogsaa sige: »Han æstemerede
smænd itte ingang og gaa ingenfor« (gaa indenfor), eller1:
»aa helse paa mig«.
Til sidst nogle blandede Ord og Talemaader. Man
kunde holde en Ta a le; men man »talte« ikke, man
snakkede. At staa i Læ hed at staa i Skruk eller at
skrukke. »Ded æ it slemt Vær ud te Rummet, saae Ræ
ven, han skrukkede bav ved in Tøjrepæl«. Hø eller Halm,
der hverken var vaadt eller tørt, vai1 d j u n g t (beslægtet
med dynke). At falde brat bagover hed at go vie. At
klø j s i noget findes jo ogsaa i Litteratursproget; men
derhjemme betød det udelukkende at faa noget i den gale
Hals. »Det kvælder« sagde man, naar der paa maanelyse
Aftener ved aftagende Maane blev et mørkt Mellemrum
mellem Aftenens Frembrud og Maanens Opgang. At være
en skrap Kone betød ikke, at Konen var en »Rasmus«,
men simpelthen, at hun var dygtig; derfor kunde man og
saa tale om »et skrapt (godt) Madsted« og »et skrapt
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(overdaadigt) Gildes«. Man tog godt igen (imod) sine
Venner, og en Mose eller Kilde kunde »gro igen« (til).
Man spiste ikke, man f i k M a d: »I ska ing aa haa Mad!«
Naar det var Frost henimod Foraaret, kunde Solen m e j n e
midt paa Dagen (tø Overfladen af Jorden). De smaa, kønne
Skadedyr i Markerne hed, ved en Omtydning af det fremmedlydende -varp, M u 1 dh v a 1 p e, Hundenes Afkom
derimod Hundeunger. Om to, som blev Uvenner,
sagde man, at de var blevet u s a a t e s ; paa Kristian den
Fjerdes Tid kunde man ogsaa sige, at to var saat (enige).
Interessant er en Differentiering i Udtalen af visse
Ord. Naar man kom ind et Sted om Morgenen, sagde man :
»Gomaaren«; men gik man, sagde man: »Go’ Maaren«.
Man skelnede mellem: Ilden bræn’der, og Vællingen
brænder. Ligeledes mellem den for nemste (mest for
nemme) Gæst og den fornemste (vigtigste) Sag.
Fattige Folk kunde savne Ildebrand (Brændsel),
Frostvinden kunde med et lidt spøgende Udtryk være b i dh v a s, og en opvarmet Vugge til et lille Barn kunde være
h a’s e d (Kæleord). Og endelig en Talemaade, der var saa
gammel, at et af Ordene var forvansket, saa de, der brugte
den, ikke mere selv forstod den. Man kunde sige til en frem
med Dreng, der kom ind .og stod og maabede og ingenting
sagde: »Du sier hverken godav eller gospræl (hverken
god Dag eller Guds Fred).
Jeg maa bemærke til sidst, at enkelte af de her an
førte Ord og Udtryk ogsaa findes i Litteraturen, navnlig
den ældre, og at adskillige af dem kan høres paa Egnen
den Dag i Dag. Og saa slutter jeg disse sproglige Bemærk
ninger med følgende lille Stykke Folkepoesi, som en af
mine Skolekammeraters Moder havde afskrevet foran i
hans Bibelhistorie:
Denne Bog tilhører mig med Rette,
Derfor skal ingen med mig om Bogen trætte,
Bogen haver intet Liv,
hvem, den stjæler, er en Tiv.
[Ejerens Navn og Hjemsted.]
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Jeg har siden 1928 kunnet se Algestrup daglig, kla
rest, naar Morgensolen skinner paa dens hvide Mure.
Deroppe har altsaa Mennesker i et lille sluttet Samfund
gennem Aarhundreder levet og arbejdet, elsket, lidt og
stridt og kæmpet, sørget og glædet sig. Ved Udskiftningen
begyndte Byen at gaa i Opløsning, og nu bor der ikke saa
lidt flere Mennesker ude omkring paa Bymarken end inde
i selve Byen. Alligevel er den gamle Bys Form bevaret;
fem Gaarde ligger endnu, hvor de altid har ligget, og paa
et Par af de gamle Gaardtomter er der rejst andre Byg
ninger; men en sluttet Enhed, som den og andre Lands
byer engang var, er hverken den eller de mere, og de vil
jo blive det mindre og mindre, som Tiderne gaar.
Peter Olsen.

For Stednavnenes Vedkommende har jeg især støttet mig til
J. Steenstrup i »De danske Stednavne« og i »Det danske Folks Hi
storie«; E. Arup i »Danmarks Historie«; de af Stednavneudvalget
udgivne Bind »Danmarks Stednavne«. Desuden skylder jeg Sted
navneudvalgets Sekretær, Hr. cand. mag. Gunnar Knudsen Tak for
adskillige vejledende Vink og Oplysninger.
P. O.

SAMSØ I DEN OLDNORDISKE
DIGTNING
Af Hans Ellekilde.

To danske Øer nævnes forholdsvis ofte i den oldnor
diske Digtning og Litteratur, Læsø og Samsø. Det er ikke
noget tilfældigt, for disse Øer ligger ved de norske og is
landske Søfareres Hovedlandevej ' gennem Kattegat til
Østersøen og var af stor Betydning for dem, Læsø som
den farlige 0, hvor mange Skibe strandede, og som det
var bedst at holde sig mest mulig klar af, og Samsø om
vendt med sin fortrinlige naturlige Havn Stavnsfjord, hvor
de vestnordiske Skibe kunde søge Tilflugt efter deres
Færd over det stormfulde »Jyllandshav«. Det er rimeligvis
denne prægtige Naturhavn med de mange Holme, hvor
Samsøskibene lå i Vinterlæ helt op i det nittende Århun
drede, før de nye gode Havne blev bygget ved Ballen på
Østsiden og Kolby Kås på Vestsiden, hvilken Islændingene
kalder Munarvåg, dvs. Kærlighedens eller Længselens
Bugt. Vi lader Læsø, Guden og Jætten Læs 0, ude af Be
tragtning, men søger at redegøre for, hvorledes Samsø
fremtræder i den oldnordiske Digtning og Litteratur.
I den ældre Eddas Heltedigte nævnes Samsø slet ikke,
men derimod finder vi i den ældre Eddas Gudedigte et gan
ske interessant Vidnesbyrd om Samsøs hedenske Guds
dyrkelse. Det er Digtet Loketrætten1), hvor en overbevist
Hedning lader Løgneren og Bagvaskeren Loke smæde de
nordiske Guder og Gudinder, men til sidst lader ham luske
’) Se S. Bugges Udgave af den ældre Edda, »Sæmundar Edda*
1867, S. 116 f., Vers 23 og 24.
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bort af Angst for den sent hjemvendende Thors vældige
Hammer Mjølner. Digteren hører de kristne Spottere føre
det store Ord i Dadel og Kritik af de gamle Guders Van
del og Færd, og han undrer sig over Thors store Tålmo
dighed med disse »Gudniddinge«. Den ondskabsfulde
Loke, den usle Tvetulle, er for denne hedenske Forsvarer
et Billede af den nærgående kristne Gudspotter, der efter
hans Overbevisning burde jages af Lande med Spot og
Spe. Loke indlader sig efter Digterens Fremstilling ved
Ægirs Gilde i Ordstrid med den ene af de nordiske Guder
og Gudinder efter den anden. Han beskylder Odin for, at
han på uretfærdig Vis giver sløve Mænd Sejren. Odin ind
rømmer, at det kan forholde sig således, men »Du, Loke,
opholdt Dig otte År som Kvinde under Jorden, malkende
Køer, og der har du født Børn. Det mener jeg, er Vid
nesbyrd om Tvekøn.« Det var den værste Beskyldning,
en Nordbo i Oldtiden kunde få rettet imod sig, at han som
Mand også var Kvinde, og Loke søger at pådutte Odin
samme Skavank. »Men om Dig, Odin, sagde de, at Du sejdede på Samsø, og du kogled på Vølvers (dvs. Spåkvinders)
Vis, i Troldkarls Lignelse for Du hen over Folkeskaren.
Det mener jeg, er Vidnesbyrd om Tvekøn«. »Sejd« er i
oldnordisk Tid en Trolddomskunst, der blev øvet fortrins
vis, men ikke udelukkende af Kvinder, og det siges ud
trykkelig af Snorre, at det var en Trolddomskunst, som
der klæbede så megen Kvindskhed til, at det var en Skam
for Mænd at give sig af dermed. Snorre fremhæver på
samme Sted i Ynglingasaga1), at Odin var dygtig til at øve
Sejd, og derigennem kunde han vide Menneskers Skæbne,
uskete Ting, han kunde tilføje Folk Død, Ulykke og Syg
dom og ligeledes tage Vid eller Kraft fra nogle Mænd og
give andre. Efter de Vidnesbyrd om oldnordisk Sejd, der
er samlet i Dag Strömbäcks grundlæggende Doktordispu
tats »Sejd, Textstudier i nordisk religionshistoria« 1935,
kan Snorres Beskrivelse af Sejden ikke betragtes som fyl) Heimskringla ved F. Jonsson I, S. 19.
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destgørende, for den flyder ud i almindelig Trolddoms- og
Spådomskunst. Sejdkvinden eller Sejdmanden ønskede at
tilegne sig Gudernes Magt ved at stille sig op på et Sejdhjal, der var en Efterligning af de Hjal, hvorpå Gudernes
Billeder var stillet, og de søgte fra disse Sejdhjal ved vold
somme Tryllesange at tvinge Naturkræfterne og andre
Menneskers Sind ind under deres Villie. Denne Villie var
hos de tidligste Sejdfolk utvivlsomt ond og skadegørende,
men i Hedenskabets Slutningstid kender man Sejd øvet i
det godes Tjeneste, for at skaffe godt År, når det havde
været Uår el. lgn. Loketrættens Digter har været kendt
med, at de odinsdyrkende Samsinger var særlig ivrige til
at drive Sejd, lad os tro af den gode Art, og sagtens knyttet
til deres Odinsdyrkelse i Onsbjærg (dvs. Odins Bjærg).
Om de andre to Momenter i Lokes Anklage imod Odin, at
han kogled på Vølvers Vis (efter Strömbäcks Tolkning
»slog på Låg, som Vølver plejer«), og at han red gen
nem Luften, underforstået som en anden Troldheks, hvis
Luftridt var velkendt også i oldnordisk Tid, om disse Mo
menter vedrører Samsø, kan ikke siges med Bestemthed,
men jeg vil være tilbøjelig til at antage det. Samsø må
utvivlsomt, som det øvrige Danmark og Sydsverrig, have
kendt i hedensk Tid en folkemytisk Opfattelse af Odin
som den ridende Jæger, der for igennem Luften for at
jage og udrydde Troldkvinder. På det nutidige Samsø er
Marsk Stig trådt i Odins Sted som den igennem Luften
fra Hjortholm til Visborg ridende Høvding. At Samsø har
haft en Skare Vølver (egti. stavbærende Kvinder), der
øver Spådomskunst ved Sold eller Låg, kan ikke siges at
være uden for Mulighedernes Grænse, når det folkefattige
Grønland lige før Kristendommens Indførelse kan præstere
en Søsterflok af ni Vølver, der drog fra Gård til Gård for
at øve hvid Sejd. Vi opfatter da Strofen i sin Helhed som
Vidnesbyrd om den Odinsdyrkelse fra Samsø, Loketræt
tens Digter kender, Dyrkelse af den gennem Luften ri
dende Gudehøvding i Forbindelse med rigelig Anvendelse
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fra Samsøkvindernes Side af Sejd og Spådomskunst, idet
Dyrkernes Sædvaner overføres på Guden selv som hans
egen personlige Færd.
Et andet mærkeligt Vidnesbyrd om samsøsk Gudsdyr
kelse findes i den islandske Regner Lodbroks Saga1) som
en Slutningsbemærkning dertil. »En Mand, Øgmund, kal
det den danske, lå en Gang i Munarvåg ved Samsø med
fem Skibe. Kokkene gik i Land for at skaffe sig Mad,
men andre af Skibsfolkene drog i Skoven for at fornøje
sig. Der fandt de en gammel Træmand, 40 Alen i Højde
og mosbevokset, men dog således, at man kunde se alle
Ting på den. De talte indbyrdes om, hvem der vel kunde
have blotet (dvs. dyrket) denne store Gud. Da fortæller
Træmanden i tre Strofer, at »Lodbroks Sønner havde rejst
den sydpå ved Havet, og at den på det sydlige Samsø var
blevet dyrket til Undergang for Fjenderne. De (dvs. Lod
broks Sønner) bad den mosvoksede Mand stå der ved Tjør
nen, mens Stranden var til. Men nu falder Regnen (egti.
Skyernes Gråd) på mig, og hverken Kød eller Klæder
skærmer mig«. Skibsfolkene fandt det underligt og for
talte siden andre Mænd derom.
Øgmund den danske er rimeligvis en på Island boende
dansk Mand, Sagaforfatterens Hjemmelsmand. Under en
Sejlads til Danmark opdager hans Skibsfolk det mosgroede
hedenske Træbillede og hører en Sang derfra, der rime
ligvis ganske svarer til, hvad Samsingerne i tidlig kristen
Tid har tænkt sig om det fra Hedenskabet nedarvede æld
gamle Gudebillede, rejst efter deres Mening af Lodbroks
Sønner til Undergang for Mænd. Vi antager, at dette Gude
billede fra først af har været et Odinsbillede, rejst i Syd
kanten af Munarvåg, for at det gennem den Dyrkelse, der
blev det til Del, skulde afværge fjendtlige Vikingers An
greb på Samsø. At det kunde gøres nødigt, viser det be
rømte uppländske Oldsagn om Hjalmars og Angantyrs Tve
kamp på Samsø og det dermed forbundne norske Sagn
’) Magnus Olsens Udgave af Volsunga Saga etc., S. 174 f.
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om Ørvarodds Udryddelse af Anganltyrs 11 Brødre, Arngrims Sønner fra Bolm i det sydvestlige Småland. Vendte
Vikingerne sig end her imod hinanden, hvor let kunde de
ikke vende sig imod Landets Folk og angribe den udsatte
danske 0 midt i Havet.
Sagnet om Hjalmars Fald for Angantyrs Sværd på
Samsø kender vi fortrinsvis fra to islandske Sagaer, Hervørs Saga og Ørvarodds Saga. Ingen af disse Sagaer hører
til de i egentlig Forstand historiske Sagaer, således som
de islandske Slægtsagaer om Njal eller Egil Skallegrimssøn eller som Snorres norske Kongesagaer. De bygger
begge på sagnhistoriske Kilder: Oldkvad og Heltesagn, som
Sagaforfatteren søger at forbinde til en Helhed, ofte med
stor Vilkårlighed og Kombinationsfantasi. Det synes sær
lig at gælde den højtbegavede Forfatter til Hervørs og
Heidreks Saga1), der har reddet det ærværdige Kvad om
Reidgotekongen Angantyrs vældige Kamp imod Huneme
fra Undergang, og som ligeledes har optegnet os Kvadet
om Hjalmars Død på Samsø for Angantyrs Sværd i dets
ældste og bedste Skikkelse. Denne Sagaforfatter vil sætte
Angantyr i Hjalmars Dødskvad og Angantyr i Kvadet om
Hunekampen i Familieforbindelse med hinanden, det er
hans store Ærgerrighed som Historiker og Sagaforfatter.
Det er på Forhånd en temmelig umulig Opgave, når man
betænker, at Reidgotekongerne i Weichsellandet syd for
Østersøen må have levet nogenlunde samtidig med Hu
nernes Undergang 451, men at Angantyr og hans Brødre
fra Bolm i Småland ligesom deres Modstander, Upplændingen Hjalmar, må have levet i Vikingetiden o. 800 eller så.
Ikke des mindre gør Forfatteren af Hervørs Saga Reid
gotekongen Angantyr til Dattersønssøn af Angantyr fra
Bolm, gennem Vikingen Angantyrs Datter Hervøt, der
gøres til Moder for Kong Angantyrs Fader Heidrek.
’) Den bedste Udgave er Professor Jon Helgasons Udgave Hei
dreks saga 1924. Om de indskudte Kvad se også A. Heusler og
W. Ranisch: Eddica minora 1903.
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Den indre Forbindelse mellem de to hinanden mildest
talt uvedkommende Ætter, Vikingeætten fra Småland og
Kongeætten fra Reidgoteland i Folkevandringstiden, ud
gøres af Sværdet Tyrfing. Sværdet Tyrfing smedes af to
kunstfærdige, men hævngerrige Dværge til Kong Svaferlame i Garderige (det vestlige Rusland) med tre Forban
delser knyttet til Sværdet: han skal ikke kunne drage det
af Skeden, uden at det koster Menneskeblod, han skal ud
føre tre Nidingsværker med det, og det skal koste ham
hans eget Liv. Det sidste sker, da Vikingen Amgrim fra
Bolm hærger i Kong Svarferlames Rige, hugger Hånden af
Kongen, griber Tyrfing, der falder ud af Kongens Hånd
og dræber Svaferlame dermed. Arngrim fører Kongens
Datter Eyfura med hjem fra Garderige til Bolm og får
med hende 12 Sønner. Den ældste, Angantyr, udførte to
Mænds Værk, mens de to yngste, de to Haddinger, der
var Tvillinger, tilsammen kun udførte een Mands Arbejde.
Amgrim giver sin Søn Angantyr Tyrfing til Brag for
Holmgangen på Samsø, og med dette Sværd dræber An
gantyr Hjalmar, men han dør også selv i Tvekampen, og
han bliver med sine faldne Brødre lagt i Høj på Samsø
med Sværdet Tyrfing under sit Hoved. Hans Datter Hervør nøder siden hen Dødningen til at udlevere sig Tyrfing
uden at bryde sig om hans ildevarslende Spådomme (S.
200), at hendes Sønner skal sltrides derom, og Sønnen Heidrek med Tyrfing dræbe sin Broder Angantyr. Heidrek blev
selv siden hen dræbt af sine egne Trælle, men hans Søn,
den store Reidgotekonge Angantyr hævner ham med Svær
det Tyrfing. Da hans Halvbroder forlanger Halvdelen af
Goteriget, og det dens bedste Halvdel med Grænseskov,
Kongehøj og Hyldningssten, erklærer Angantyr, at han
ikke vil dele Tyrfing i to Dele og give Halvbroderen den
halve Arv. Han foretrækker at prøve Vaabenlykken med
de i Tal meget overlegne Hunner. Kampen ender med
Reidgotemes Sejr og Hunnekongen Hløds Fald for sin
Halvbroder Angantyrs egen Hånd.
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Hvilken af de to Ætter tilhører Tyrfing fra først af,
Vikingeætten fra Bolm eller Kongeætten fra Reidgoteland?
Den almindelige Mening mellem Forskerne er ganske sik
kert, at Tyrfing må tilhøre Arngrimsætten fra Bolm, men
at den er Reidgoteætten uvedkommende. Jeg nærer den
ganske modsatte Opfattelse, at Tyrfing er Reidgoteættens
Kongesværd, og at dette Sværd derfor nævnes på afgørende
Sted i det gamle Hunekampskvad, ligesom Sagnene om
dets Oprindelse fra Dværgene vedkommer Kong Heidrek
i Reidgoteland selv eller en af hans Forfædre, men ikke Vi
kingen Angantyrs Morfader, Svaferlame. I fuld Samstem
ning hermed er den Iagttagelse, at Tyrfing netop ikke
navngives som Hjalmars Banesværd i det uppländske Kvad
om Hjalmars Død, som Hervørsagaens Forfatter kender.
Derimod kendes Tyrfing eller Tirfing som Navn på en af
Arngrimssønneme i de tre Opregninger af dem, der findes
i Eddadigtet Hyndluljod, hos Sakse og i Ørvarodds Saga,
Opregninger, som er ganske uafhængige af hinanden.
Denne tilfældige Overensstemmelse, at der nævnes et
Kongesværd Tyrfing i Hunekvadet og en Arngrimssøn
Tyrfing i Opregningen af dem, bliver for Hervørsagaens
Forfatter et Bevis for den Ættesammenhæng imellem de
to Angantyrsætter, han vil påvise. Han slutter ikke uef
fent: Tyrfing må fejlagtigt være opfattet som Navn på en
af Bolm-Angantyrs Brødre, i Virkeligheden er det Navn
på Bolm-Angantyrs Sværd, der atter er et og samme Sværd
som Reidgoteættens Kongesværd. Sagaforfatteren indfø
rer nu dristig overalt Tyrfing som Navn på Amgrim og
hans Søn Angantyrs Sværd, ja han går så vidt, stadig
efter vor her fremsatte Opfattelse, at han digter et Kvad
om, hvorledes Tyrfing hentes ud af Angantyrs Gravhøj
på Samsø af hans Datter Hervør, et Kvad, der henviser
både til Tyrfings tidligere Skæbne, at det blev smedet til
Kong Svaferlame af Dværgene, og til dets senere Skæbne,
at det skulde bæres af den mægtige Konge Heidrek, Hervørs Søn, ligesom selvfølgelig til dets samtidige Historie,
Fra Holbæk Amt. 13
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at det var det Sværd, hvormed Hjalmar blev dræbt i Kam
pen på Samsø.
Mens vi betragter Hjalmars Dødskvad og Kvadet om
Hunekampen som ægte nedarvet gammel Folkeoverlevering, betragter vi altså det såkaldte Hervørkvad, om hvor
ledes Hervør nøder sin døde Fader, Angantyr, til at ud
levere sig det højlagte Sværd Tyrfing, som Forfatterens
eget Værk, altså som uægte Folkeoverlevering. Det samme
gælder de fem Makværksstrofer, om hvorledes Hervør
hos sin Morfader, Jarl Bjartmar, skaffer sig Kundskab
om sin Faders Navn, dog med een Undtagelse, en Halv
strofe om Angantyfs Grav på det sydlige Samsø af ægte
gammel og folkelig Holdning: »Står Angantyrs Sal, over
øst af Muld, på det søndenvendte Samsø«. Denne Halv
strofe hører efter vor Opfattelse med til det ægte gamle
Kildestof, hvoraf Hervørsagaens Forfatter bygger sin
Fremstilling op, og den er Forudsætning for hans Digt om
Hervør, der søger Tyrfing i Angantyrs Gravhøj på Samsø.
Vi går nu over til at gennemgå det Kildestof, der har
stået Sagaforfatteren til Rådighed, og vi begynder med det
ældste, mest historiske Vidnesbyrd om Samsøkampen, det
såkaldte »Hjalmars Dødskvad«. Den uppländske Digter tæn
ker sig Hjalmar, en ung Stormandssøn fra Uppland, ligge
dødelig såret på Samsø, blødende af 16 Sår, bibragt ham
af Angantyrs dødbringende Sværd. Han beder sin Ledsager
Sote drage den røde Ring af hans Arm og bringe den hjem
til Uppland til hans Elskede, den unge Ingeborg, hun vil
aldrig glemme, at han ikke kommer tilbage til Upsala, fordi
han må lade sit unge Liv på Samsø. Vi anfører det herlige
Olddigt i sit gamle Omfang efter Winkel Horns Oversæt
telse i Nordiske Heltesagaer 1876, Side 126 f., med enkelte
Rettelser:
»Hvor lider du, Hjalmar?
Lød du skifted,
mødig du er
af mange Vunder;

din Hjælm er kløvet
og kvæstet Brynjen,
dit Liv, mig tykkes,
lider mod Enden.«
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Hjalmar svarer:
»Sår har jeg sexten,
søndret Brynje,
for Øjet det sortner,
jeg ser ej at gange;
gnaved mig Angantyrs
Glavind ved Hjærtet,
den hvasse Od
i Edder hærdet.«

Og videre kvad Hjalmar:
»Før åtte (ejede) jeg fulde
fem Bo gode,
agted for lidet
al min Velstand;
nu skal jeg ligge
Livet røvet
her på Samsø
af Sværdod bidt.

Drikke i Hallen
Huskarle Mjød
hos min Fader,
fagert prydede.
Mundtgodt (o: 01) matter
mangen Svend,
men jeg er mødig
af mange Vunder.
Bort jeg for
fra den fagre Mø;
på Agnefed
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Afsked hun tog;
sande jeg må,
hvad hun sagde da,
at aldrig vi skulde
atter mødes.
Drag nu den røde
Ring af min Arm,
og til den unge
Ingeborg bring den;
hårdt hendes Sind
af Sorg vil knuges,
når jeg ej atter
til Upsale kommer.
Glad ved Gammen
gik jeg bort;
fra Møernes Sange
med Sote for jeg,
skyndte på Færden
og for i Leding
for sidste Gang
fra gæve Venner.

Komme ser jeg
den sorte Ravn,
fra Øst den stævner
med Øm i Følge.
For sidste Gang
jeg giver den Brad (egti. Kød),
byder mit eget
Blod den at drikke.«

Ser vi på dette Oldkvads Sagnform, så er den ganske
simpel og ligetil : den unge uppländske Stormandssøn
Hjalmar er ikke tilfreds med de fem Gaarde, hans Fader
har givet ham til fuldt Eje, men han vil drage ud på Vikingetog med sin Ven Sote og lader sig ikke holde tilbage
af, at hans elskede Ingeborg forudsiger ham, at han aldrig
mere skal vende hjem til hende. På Samsø møder han sin
Skæbne: ramit seksten Gange af Angantyrs dødbringende
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Sværd mindes han det evig tabte Lykkeliv hos sin Fader
og den Mø, der elsker ham af sit hele Hjerte, mens han
blødende venter den uafvendelige Død og ser den Ravn og
Øm komme flyvende, der snart skal læske sig på hans eget
Blod. Vi antager, at Hjalmars Dødskvad har en historisk
Kærne: en ung uppländsk Stormandssøn Hjalmar dræbes
under Hærtog på Samsø af sin overlegne Modstander An
gantyr. Hjalmars Ven og Staldbroder Sote bringer Inge
borg hans blodstænkede Fæstensring og hans Afskeds
hilsen fra Samsø til Upsala. Sote selv, eller ligestemte
Venner hjemme i Uppland, lever sig ind i den døende Helts
Stemninger og digter Hjalmars Dødskvad, bevaret for evig
Udslettelse af Hervørsagaens Forfatter.
Spørgsmålet er nu, hvem er denne Angantyr, Hjal
mars Drabsmand? Svaret kan synes ganske selvfølgeligt:
Bersærken Angantyr, Arngrims og Eyfuras Søn fra Bolm.
Men betragter vi Dødskvadet nærmere, også i dets yngre,
mere fyldige Udformning i Ørvarodds Saga, nævner det
intet om Bolm, intet om Amgrim, intet om Angantyrs
elleve Brødre og deres Del i Kampen, intet om Tyrfing,
intet om, at det lykkes Hjalmar at fælde sin Modstander,
Angantyr, før han selv bløder sig til Døde af seksten
Ulivssår. Ud fra Dødskvadet selv får vi den bestemte
Opfattelse, at hans sejrrige Modstander, Angantyr, må
have overlevet Kampen, for ellers havde Digteren selv
følgelig beskrevet den døende Hjalmars Bedrift: at dræbe
Angantyr. Samme Opfattelse, at Angantyr overlever Kam
pen, har vi i en Udløber af Hjalmarsagnene, den danske
Kæmpevise om Angelfyr og Helmer Kamp. Her dræbes
Helmer Kamp i Tvekamp af Angelfyr, men Helmers Fa
der, Alf af Odderskær, hævner siden sin Søn Helmers
(dvs. Hjalmars) Død på Angelfyr (lig Angantyr). Der
er den Mulighed, men vi betoner stærkt, at det blot er en
Mulighed, at Angantyr på Samsø, Hjalmars virkelige
Drabsmand, og Angantyr fra Bolm ikke har andet tilfæl
les end det tilfældige Navnefællesskab, men at Angantyr
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på Samsø i Virkeligheden er en samsøsk Høvding, besun
get i den lige nævnte gamle Halvstrofe: »Står Angantyrs
Sal, overøst af Muld, på Samsø, det søndenvendte«. I så
Fald er Hjalmar faldet på Samsø under et Anfald på Øen,
fældet af Øens Høvding, Angantyr.
Hjemme i Uppland holder Hjalmars Dødskvad sig i
Erindringen, mens Mindet om Hjalmars og Ingeborgs rent
historiske Tilvær blegner. Man glemmer, hvem Drabs
manden Angantyr på Samsø egentlig er, og man søger
Løsning på dette Spørgsmaal, som Dødskvadet stiller. Man
finder den i et Par Strofer om Bersærkerne Arngrims Søn
ner fra Bolm, kendte i Uppland som rundt om i det øvrige
Norden. Vi kender dog ikke Opregningen i dens særlig
uppländske Form, men den har næppe afveget stærkt fra
den Form, Remsen har i Eddadigtet Hyndluljod1). Det næv
ner først de 12 Arngrimssønner og tilføjer: »Øst på i Bolm
blev Arngrims og Eyfuras Sønner fødte; det Bersærker
slæng for, fuldt af Ondskab, som Vådeild om Hav og Land.«
Angantyr fra Bolm opfattes som Hjalmars Medbejler til
den uppländske Kongedatter Ingeborgs Kærlighed (i det
gamle Dødskvad er Hjalmar og Ingeborg åbenbart af
jævnbyrdig Adelsstand). Angantyr vrages af Ingeborg og
udæsker Hjalmar til Holmgang på Samsø, hvor Hjalmar
falder efter en heltemodig Kamp. Sagnet har draget Næ
ring af de uppländske Stormænds dybe Foragt for de vilde
ukultiverede Landsmænd i det gamle Sverrigs fjærneste
Udkant. Vi anfører nu det uppländske Sagn, som det hel
digvis er bevaret i Hervørs og Heidreks Saga, rimeligvis
meddelt den islandske Sagaskriver af en uppländsk Hjem
melsmand.
»En Juleaften i Bolm aflagde Angantyr Løfte ved
Bragebægeret, som man ellers plejede, at han skulde eje
Kong Yngves Datter Ingeborg i Upsala, den fagreste og
klogeste Mø af alle, der talte den danske (dvs. nordiske)
Tunge, eller falde i modsat Fald og ikke have nogen anden
’) S. Bugges Udgave af Sæmundar Edda, S. 157, Vers 24.
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Hustru. Sommeren efter drog Brødrene til Upsala og gik
ind i Hallen for Kong Yngve. Angantyr fortalte ham om
sin Løfteaflæggelse og tilføjede, at han vilde have Kon
gens Datter. Alle lyttede, som var i Hallen, og Angantyr
bad Kongen give ham det endelige Svar. I det samme
sprang Hjalmar den hustore (den modige) hen til Bordet
og talte til Kongen: »Drag jer til Minde, Herre, hvor megen
Ære jeg har vundet til jer, siden jeg kom i eders Rige,
og været i mangen Livsfare for eders Skyld. For min Tje
neste beder jeg om, at I vil gifte mig med eders Datter.
Jeg synes, at det er også rimeligere at opfylde min Bøn
end disse Bersærkers, som gør hver Mand ondt.« Kongen
tænker sig om og er i stor Forlegenhed, hvorledes han
skal svare, så at der kommer de mindste Vanskeligheder
deraf, og han svarer omsider: »Jeg vil, at Ingeborg selv
skal vælge sig den Mand, som hun vil have.« Hun siger:
»Hvis I vil gifte mig med en Mand, da vil jeg have den,
som jeg i Forvejen kun kender godt om, men ikke den,
som jeg kun kender Rygter om, og det kun dårlige Ryg
ter.« »Jeg vil ikke kives med dig i Ord«, svarer Angantyr,
»for jeg ser, at du elsker Hjalmar, men du, Hjalmar, kom
du syd på Samsø til Holmgang med mig, eller vær Niding
i hver Mands Øjne, hvis du ikke kommer til Samsø ved
Midsommertid næste År.« Hjalmar svarede, at han skulde
ikke tøve med at kæmpe. Amgrims Sønner for hjem til
deres Fader i Bolm. Han sagde, at han ikke før havde
frygtelt for dem end nu.«
Det gamle uppländske Sagn må have tænkt sig, at
Angantyrs elleve Brødre var borte fra Holmgangen på
Samsø, og at Hjalmar faldt i Kampen, men at hans Fader
fælder siden hen til Hævn Sønnens Drabsmand, Angantyr.
En Udløber af denne Sagnform er bevaret i den
ovennævnte Folkevise, Danmarks gamle Folkeviser Nr.
19 Angelfyr og Helmer Kamp. Upsalakongens Datter
takker sin Fader, fordi han har givet hende Valget imel
lem de to Bejlere. Hun vælger unge Helmer Kamp (dvs.
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Hjalmar Kæmpe), »han bliver vel Mand for sig«. »Jeg
vil ikke have ham Angelfyr, han er så led en Trold, og så
er Fader, og så er Moder, og så er Slægten al.« Angelfyr
udfordrer straks sin heldige Medbejler til Kamp, ikke på
det fjærne Samsø, men i selve Kongens Gård. Helmer fal
der, ramt af 15 Ulivssår, men han er endnu i Live, da hans
Fader, Alf i Odderskær, kommer til Stede, hidkaldt af
Sværdenes Gjalden. Vi hører i den danske Vise den hen
døende Genklang af Hjalmars oldsvenske Dødskvad. Fa
deren spørger sin Søn : »Hvi da rinder de blodige Strømme,
alt ud af Hovedet din.« »Det gjorde mig unge Angelfyr,
han kunde ikke Jomfruen få. Jeg haver vel 15 Ulivssår,
de er alle med Edder blandet, havde jeg ikke uden et af
alle dem, jeg kunde ikke leve en Stund.« Så hævner Fa
deren sin elskede Søns Død. »Det var Alf i Odderskær,
vred op en Eg med Rod, han slog til unge Angelfyr, det
han fald død på Jord.« Når Folkevisen tænker sig Angel
fyr og Helmer Kamp som Brødre, er det selvfølgelig et
ungt og ganske uoprindeligt Træk. Måske har dog Fade
ren Alf i Odderskær lånt Træk af den Sagnhelt, der i Sag
nene om Samsøkampen skulde blive Heltesagnets Hoved
helt og stille Hjalmar i Skygge, Odd den vidførle (o: vidtfarende), der i Hervørs Sagas Gengivelse af Samsøkam
pen fælder Angantyrs elleve Brødre i Tvekamp, den ene
efter den anden, mens Hjalmar kæmper imod Angantyr,
dræber ham, men selv segner til Jorden, ramt af 16 Ulivs
sår. Tilsvarende Opfattelse kender vi hos Sakse1), hvor de
12 Arngrimssønner i Kampen først hugger Hjalmar Bane
hugg, men bliver dræbt alle 12 af Arvarodd på een Gang
med en råt tilhugget Rorplanke, som han bar hos sig. Og
det gør vi også i Ørvarodds Saga (o: Pile-Odds Saga),
hvor Odd kæmper med syv af Brødrene og dræber først
de to Haddinger med en Kølle og siden Brødrene på Rad,
hvorefter Hjalmar tager sig af de tiloversblevne 5 Brødre,
sidst selve Angantyr, der falder efter at have tilføjet Hjal*) Se Jørgen Olrik: Sakses Danesaga I, S. 270 f.
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mar 16 Sår. Både Sakse og Ørvarodds Sagas Forfatter
kender Sagnet i yngre, uoprindelig Udformning, men at
det er samme Sagnform alle tre Steder, kan vi tydelig se
af, at Hervørs Saga, Sakse og Ørvarodds Saga er enige om,
at de 12 Bersærker fælder alt Mandskabet på Hjalmars og
Ørvarodds Skibe, mens Skibsførerne er borte fra Skibene
oppe på Samsø; derfor må disse bagefter kæmpe to imod
tolv. Vi anfører her Hervørs Sagas Fremstilling, og vi
lægger ikke mindst Vægt på de Strofer, der udsmykker
Kampskildringen. De genfindes i en noget udvidet Form
i den yngre Ørvarodds Saga, men mangler hos Sakse.
»Da Arngrimssønnerne kommer til Samsø, ser de, at
der ligger to Skibe i Havnen Munarvåg. De mente at vide,
at Hjalmar og Odd den vidtfarende, som blev kaldt PileOdd, måtte eje disse Skibe. Da svang Amgrims Søn
ner Sværdene og bed i Randene af deres Skjolde, og Ber
særkergangen kom over dem. De gik seks ud på hvert
Skib, men der var så gode Kæmper indenbords, at alle tog
deres Våben, og ingen flyede fra sin Plads, og ingen talte
Frygtens Ord. Men Bersærkerne gik frem langs den ene
Skibsside og tilbage langs den anden og dræbte dem .alle.
Siden gik de hylende op på Land. Hjalmar og Odd var
gået op på Øen for at undersøge, om Bersærkerne var
komne, og da de to gik fra Skoven til sine Skibe, gik Ber
særkerne ud af deres Skibe med blodige Vaaben og dragne
Sværd, men Bersærkergangen var da gået af dem, og de
får da mindre Kraft end ellers som efter nogen Slags Syg
dom. Odd beskriver sit Indtryk af Bersærkerne i følgende
Strofe: »Da greb Frygten mig den ene Gang, da de tolv
tilsammen, blottet for Ry, brølende gik af Skibene og hy
lende steg i Land på Øen«. Hjalmar svarer i en lignende
Strofe: »Raske Mænd farer af Vikingskibe 12 tilsammen,
uden Ry ; vi to Fostbrødre monne i Aften Odin gæste, men
de tolv leve«. Herpå svarer Odd: »Den Udtalelse vil jeg
give Svar: de monne i Aften Odin gæste, de tolv Bersær
ker, men vi to skal leve«.
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Odd vil kæmpe mod Angantyr, han tror, at hans Trylleskjorte vil yde bedre Værn imod Tyrfing end Hjalmars
Brynje, men Hjalmar svarer: »Hvor kom vi således til
Kamp, at du skulde gå foran mig. Du vil slaas med Angan
tyr, fordi det synes dig en større Bedrift. Nu er jeg Ho
vedmand for denne Holmgang. Jeg lovede Kongens Datter
i Sverrig noget andet, end at jeg skulde lade dig eller no
gen anden gå i denne Tvekamp for mig, og jeg vil kæmpe
imod Angantyr«. Han svang da Sværdet og gik frem imod
Angantyr, og hver af dem viste den anden til Valhal. De
gik imod hinanden, og de lader der kun gå kort Tid imel
lem store Hugg, men det ender således, at Hjalmar fik
seksten Sår, men Angantyr faldt død om. Odd har imens
gjort det af med alle elleve Bersærker. Han opfordrer dem
i en Halvstrofe til som raske Helte at komme een for een,
med mindre de er fejge og ikke har Mod. Først går Hjørvard frem. Odd og han havde et hårdt Våbenskifte sam
men, men Odds Silkeskjorte var saa stærk, at intet Våben
kunde bide igennem, og han havde et så godt Sværd, at det
bed Brynje som Klæde, og han havde kun givet Hjørvard
faa Hug, før denne faldt død om. Så gik Hervardr til og
fik samme Skæbne, og derefter Hrane og hver af de andre
den ene efter den anden, men Odd ydede dem så hårdt An
greb, at han fældede alle elleve Brødre. Odd modtager saa
efter Kampen i Sotes Sted Hjalmars ovennævnte Døds
klage og bringer Tidende om Kampen hjem til Sverrig.
Kongens Datter vil ikke overleve Hjalmar, men dræber sig
selv. Angantyr og hans Brødre blev lagt i Høj på Samsø
med alle deres Våben.
Hvorfra stammer nu denne Sagnform? Det er næppe
sandsynligt, at den stammer fra Uppland. Her vilde man
formodentlig give Hjalmar en ægte svensk Sagnhelt som
Staldbroder imod de 11 Brødre, ganske som Skåningerne i
den forøvrigt meget stærkt afvigende skånske Udformning
af Sagnet giver den lykkelige Bejler til Kongedatteren Hel
gas Kærlighed, Helge den norske, selve den store skånske
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Hovedhelt Starkad den Gamle til Hjælper i Kampen mod
den uheldige Bejler, den sjællandske Jarlesøn Angantir og
hans otte Brødre. Disse fældes af Starkad på Rolyng i
Skåne, efter at han i Kampen har fået sytten svære Sår1).
Odd den vidførle er en norsk Sagnhelt, særlig yndet af de
vidtsej lende Nordmænd som deres store Forbillede, og det
er da sandsynligvis dem, der har føjet deres Sagnhelt ind
i det over Norden udbredte uppländske Sagn, der måtte
vække enhver norsk Samsøfarers Opmærksomhed. Norsk
islandske Søfarere har udpeget Høje eller Højdedrag på
Samsø som Angantyrs og hans Brødres og som Hjalmars
og Odds faldne Søfolks Hvilested. Det kan vi tydelig skøn
ne af Fremstillingen i den yngre Ørvarodds Saga, den æl
dre Sagas nær beslægtede Fremstilling er os desværre
ukendt, fordi de pågældende Blade mangler i Håndskrif
tet. »Efter Hjalmars Død slæber Odd alle Bersærkerne
sammen i een Dynge og læsser Træ derover. Det er kort
fra Havet. Han lægger i Dyngen hos dem deres Våben og
Klæder og plyndrede dem ikke for noget som helst deraf«.
I Forvejen havde Vikingerne på Angantyrs Forslag lovet
ikke at plyndre hinandens Lig for Våben eller lignende
Ting. »Siden bærer han Græstørv derover og øser Sand på.
Han går ud på Skibene og bærer dem i Land, som var
faldne og opkaster en anden Høj der«. Sagaforfatteren til
føjer: »Det er sagt af de Mænd, som er kommet der,
at man kan se de Mindesmærker endnu den Dag i Dag«.
Vi kan desværre ikke med Sikkerhed udpege, hvilke af
Samsøs Kæmpehøje elier Højdedrag, Sagnforfatteren har
hørt om fra sine stedkendte Hjemmelsmænd, vi gætter
ikke på den nuværende Angantyrshøj i Brattingsborg Skov,
der ikke er synlig fra Havet, men vi gætter på de meget
iøjnefaldende Højdedrag Store og Lille Vorbjerg tæt ved
Sælvigbugten og ikke langt fra Stavnsfjord, hvilken vi som
før sagt opfatter som de norsk-islandske Søfareres Munarvåg, Kærlighedens eller Længselens Bugt.
’) Se J. Olrik: Sakses Danesaga I, 1912, S. 315—20.
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De norske Søfarere har ikke de uppländske Stormænds
naturlige Interesse i Folkemodsætningen imellem den dan
nede Adelsmand fra Uppland og de vilde Bersærker fra
Bolm, men de ser begge Parter på lige Fod som Vikinger,
der tilfældigvis mødes på Samsøs Kyst, uden at der er Tale
om Elskovsstrid, fordi Hjalmar og Angantyr bejler til
samme Kongedatter. Sakses Samsøkamp o. 1200 kender
slet intet Forhold mellem Hjalmar og den uppländske Kon
gedatter, i Ørvarodds Saga omfattes Hjalmar nok som Bej
ler til den svenske Kongedatter, men som den, der ikke
får Kongens Ja, fordi han er af for ringe Stand. Sagafor
fatteren føler det som sin Opgave at lade Odd forene de to
i Døden, Hjalmar og Ingeborg, der ikke måtte få hinanden
i levende Live, idet han fører Hjalmars Lig til Uppsala og
får ham og Ingeborg, der dør af Sorg, begravet i samme
Gravhøj med Kongens Tilladelse. Angantyr har hverken
i Sakses Samsøkamp (sml. S. 197) eller i Ørvarodds Saga
noget med den svenske Kongedatter at gøre.
Hervørs Sagas vidtrejste Forfatter kender altså både
norsk Overlevering om Odds Staldbroderskab med Hjalmar
og hans Fældning af elleve Brødre i Samsøkampen, men
også de uppländske Sagn i deres ældre og yngre Udform
ning, nemlig Dødskvad og Prosasagn. Han sammensætter
disse forskelligartede Kilder til virkningsfuld Helhed, og
han digter som før sagt efter vor Opfattelse Hervørkvadet
og gør det til Knudepunktet i sin Hervørs og Heidreks
Saga. Det er sandsynligt, at Sagaforfatteren har besøgt
Samsø og har fået Indtryk af Landet, de mange Kæmpe
høje på Samsøs Syd- og Vestkyst, men han har i alt Fald
af norsk-islandske Søfarere hørt om denne høj bræmmede
0, hvor der var så fuldt af Menvætter, at det var værre
om Dagen dær, end viden om andetsteds om Nætterne. I
Fantasien ser han Høj ildene, de luende Høje, blusse langs
Øens Rand, og han lader sin Heltinde Hervør gennemstride
disse Rædsler for at genvinde Ættesværdet Tyrfing fra
Angantyrs Høj på Samsø.

200

HANS ELLEKILDE

Hervør kommer klædt i Mandsdragt i Land i Munar
våg ved Solnedgang og beder en Hyrde vise sig Vej til de
efter Hjørvard opkaldte Høje. Hyrden erklærer den for
tåbelig, som vandrer alene her i den mørke Nat: »Ilden
flammer op, Højene åbnes, Jord og Hav brænder, lad os
skynde os herfra«. Han løber selv hjem til Gården, men
Hervør ser ude på Øen, hvor Høj ilden brænder, og hun ræd
des ikke ved alle de Høje, der var på hendes Vej. Hun va
dede frem i disse Baal som i Mørke, siges der i Prosaen,
til hun kom til Bersærkernes Høj. Da kvad hun: »Vågn
op Angantyr, Hervør vækker Dig, Din og Svavas eneste
Datter. Ræk du af Højen det hvasse Sværd, som Dværgene
smedede til Svaferlame«. Hun kalder derefter de øvrige
Bersærker frem våbenklædte, men da ingen af de døde
Kæmper svarer, erklærer hun, at de skal allesammen føle
det, som om de rådnede i en Myretue, hvis de ikke udleverer
det Sværd, som Dvalin smedede, det sømmer sig ikke for
Dødninger at eje herlige Våben. Da taler endelig Angan
tyr og bebrejder sin Datter hendes afsindige Optræden,
at hun opvækker døde Mænd. Han foregiver, at han ikke
ejer Tyrfing i Højen, for hverken Fader eller andre Fræn
der begrov ham, de to, som sejrede, fik Tyrfing, men een
blev dog dens Ejer tilsidst (nemlig Odd efter Hjalmars
snart påfølgende Død.). Hun erklærer det for usandt, at
Angantyr ikke skulde have Tyrfing hos sig, men han er
uvillig til at give sin eneste Datter hendes Arv. Angantyr
søger nu at skræmme hende bort uden at få Tyrfing med
sig: »Dødsporten er åben, Højene lukkes op, hele Øens
Rand er som et Bål at se, det er grufuldt, hvad du ser om
kring dig, skynd dig Mø, hvis du kan, til dine Skibe«. Men
hun lader sig ikke skræmme: »I kan ikke tænde Bål om
Nætterne, så jeg skulde ræddes ved eders Flammer, mit
Hjærte skælver ikke, om jeg så så en Dødning stå udenfor
Højens Døre«. Så prøver Angantyr at få hende til at af
stå fra Tyrfing ved at varsle hende den Ulykke, som
Tyrfing skal volde siden hen: »Den Tyrfing skal, hvis du
KØBENHAVNS
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ævner at tro det, ødelægge hele din Æt«. Men hun svarer,
at hun ænser kun lidet, hvorledes hendes Sønner siden
strides. Hun vier Bersærkerne til Oprådning og Udslet
telse, hvis han ikke rækker Tyrfing, Hjalmars Bane, ud af
Højen. Hervør lader sig ikke heller skræmme af, at An
gantyr erklærer, at »Tyrfing ligger under hans Hoved, helt
omgivet af Ild, han kender ingen Mø over Mulde, som tør
tage det luende Sværd i Hånd«. Men Hervør svarer, at
hun frygter ikke for at tage det brændende Sværd i Hån
den, for Uden slukker, når hun ser hen over den. Så kan
Angantyr ikke stå imod længere, han må række hende Tyr
fing ud af Højen, og hun erklærer sig mere tilfreds, end
om hun havde erobret hele Norge. Angantyr tilsiger sin
Datter, at hun længe skal eje Sværdet, men han råder
hende til at holde det i Skeden og ikke tage på dets Ægge,
for der er Gift i dem. Han tilsiger sin Datter tolv Mands
Liv, Styrke og Udholdenhed, alt det gode, som Arngrimssønnerne efterlod sig. Han forudsiger hende, at hun skal
føde en Søn, som siden skal eje Tyrfing og tro paa dens
Kraft. Ham vil Folk kalde Heidrek, han vil blive den mæg
tigste Hersker under Himmelhvælvingen. Hervør tager da
Afsked med sine døde Frænder og beder dem alle bo lykke
lige i Højen, men hun vil skynde sig derfra, for nu synes
hun, hun svæver mellem de to Verdener (de levendes og
de dødes Verden), da Luerne flammer omkring hende.«
Prosaen fortæller nu, at hun gik ned til sine Skibe, men
da det blev lyst, så hun, at Skibene var borte, for Skibs
fællerne var blevet bange for Larmen og Bålene på Øen.
Sammenligner vi dette Digt, Hervør på Samsø, hvis
Hovedindhold og Hovedtankegang vi her har anført, med
de to, af os som ægte gamle Digte opfattede, Hjalmars
Dødskvad og Kvadet om Reidgoternes Kampe med Hu
neme, så er det klart, at disse Digte hviler i sig selv og
ikke viser hen til den af Hervørsagaens Forfatter kon
struerede Sagnsammenhæng. Intet i Hunekvadet, end ikke
tilfældige Antydninger, viser hen til Arngrimsætten i Bolm
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som Kongeættens Stamfædre, og intet i Hjalmars Døds
kvad peger på så nærliggende Ting, som at Angantyr
skulde være en af Amgrimssønnerne fra Bolm, og det sy
nes ganske åbenbart at have en fra det yngre Sagn af
vigende Opfattelse, at Angantyr overlever Samsøkampen.
Derfor bliver der i de Udløbere af Dødssagnet, der er be
varet i den danske Folkevise om Angelfyr og Helmer
Kamp, Tale om en Hævner over den overlevende unge An
gelfyr, nemlig Hjalmars Fader, Alf af Odderskær, hvori
måske gemmer sig Navnet på Hjalmars Fader (Alf) og
hans uppländske Hovedgård. Men Hervørkvadet er abso
lut ikke på tilsvarende Måde selvstændigt over for Hervør
sagaens Sagnfremstilling, den har ikke blot en Viden om
Samtidshistorien, at Angantyr med Tyrfing dræber Hjal
mar og Odd de elleve andre Bersærker, men den kender
Sagnet om, at Tyrfing blev smedet af Dværgene til Kong
Svaferlame, og den ved Besked med Efterhistorien, at Her
vørs Søn, Heidrek, skal dræbe sin Broder med Tyrfing og
siden eje Tyrfing som sit Kongesværd. Derfor antager
jeg, at dette Digt om Hervør nødvendigvis må være digtet
af Sagaforfatteren i den bevidst uærlige Hensigt at skabe
en Hjemmel for den Forbindelse imellem Angantyrsætten
fra Bolm og Samsø og Angantyrsætten i Reidgoteland, som
de ægte Kilder, Hjalmars Dødskvad og Kvadet om Hunekampen er uden Kendskab til. Dette Digt, Hervør på
Samsø, forherliger Digterens Heltinde Hervør, en Kvinde
efter Sagaforfatterens Hjærte, en modig Kvinde, der ikke
skræmmes af Dødningeverdenens Rædsler, de luende Høje
og de gustne Genfærd, en klog Kvinde, der kender Mid
lerne til at beherske de døde og kalde dem frem af deres
Grave og tvinge dem til at udlever dres Ejendom, det be
rømmelige, men farlige Ættesværd Tyrfing, og endda af
Vikingen, der erkender hende som sin ægtefødte Datter,
modtage hans faderlige Velsignelse for sin fremtidige
Færd. Om Hervør tilhører den gamle Sagndigtning, eller
hun helt er skabt af Forfatteren selv, kan vi ikke med
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Sikkerhed vide, jeg vil være tilbøjelig til at tro det sidste,
at Hervør helt er skabt af Sagaforfatterens Fantasi, at
hun altså ikke som Angantyr fra Bolm, Hjalmar fra Upp
land og Odd den vidførle fra Norge tilhører den tidligere
af Folket fortalte og nedarvede Sagndigtning.
I hvilken Grad disse Oldtidssagn har været kendt på
selve Samsø i ældre Tid, kan vi ikke vide med Sikkerhed.
Muligvis er Sakses Fortælling om Arngrimssønnerne, der
dræber Hjalmar, men til Hævn dræbes af Ørvarodd, en
fra Samsø kendt Variant af Hjalmar—Ørvaroddsagnet i
dets norske Form. Selve Øens Sagnoverlevering indeholder
ikke nedarvet Stof fra Oldtiden, og Torfæus Stedfæste
fra det syttende Århundrede er jo ikke Folkeoverlevering,
men Lærdmandsværk. Jeg går ikke nærmere ind derpå, da
dette Spørgsmaal allerede er behandlet af Frk. Boberg i
hendes Afhandling Samsøs Gravhøje i Folkeoverleveringen
i Holbæk Amts historiske Årbog fra 1932, S. 9.
Lad mig til sidst gøre opmærksom på, at Samsø næv
nes i historiske Skrifter fra oldnordisk Tid i Sagaer hand
lende om Kong Magnus den gode og hans Farbroder, Ha
rald Hårderåde. Vi finder i Sagahåndskriftet Morkinskinna (den møre Skindbog) og i dets senere Aflæggere1)
en ganske rørende Historie om Magnus den gode og den
blinde gamle Mand på Samsø, en Fortælling, der ved Siden
af godtgør, hvilket Knudepunkt Samsø i den tidlige histo
riske Tid var for den nordiske Søfart.
Efter Kong Magnus’ Død i Danmark fører Einar Tamberskælver og Trønderne Kongens Lig til Trondhjem. De
kom til Samsø og lå i den Havn, hvor Kong Magnus ofte
havde plejet at ligge, når han drog sydpå eller søndenfra.
På Samsø var der en fattig, blind Mand, som Kong Mag
nus jævnlig havde givet Pengegaver, når han lå med sine
Skibe ved Samsø. Da den blinde mærkede, at der var kom
met mange Skibe til Øen, lod han sig lede ned til Stranden
og spurgte, hvem der var den fornemste Mand på Skibene.
’) Se Fommannasögur VI, S. 234 f. og Flatøbogen III, S. 333 f.
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Da svarer Einar: Kong Magnus. Den blinde spørger, om
Kongen vil betænke hans Usselhed, som han ofte før havde
gjort. Einar svarer: »Det er ikke, som du tænker, Kon
gen er død.« Da blev den blinde så bedrøvet, at han i
lang Tid ikke kunde få et Ord frem for Sorg, men da Smer
ten havde sat sig noget, spørger han Einar, om han. er
til Sinds at følge Kongens Foredømme og give ham en
Gave af Ædelmod for Guds Skyld, og Einar lader en an
seelig Masse Levnedsmidler bringe sammen til ham af
hvert Skib. Den blinde beder derefter så bønligt om at
få en lille Ting, som Kong Magnus havde ejet, til Husva
lelse. Einar finder en lille Guldring i sin Pung, som Kong
Magnus for længst havde givet ham, og den Ring under
han den blinde. Han græd af Glæde, og han holdt Guld
ringen op for sine Øjne, og Tårerne strømmede ned over
hans Kinder og ned på Ringen. Da fik den blinde sit Syn
igen på begge sine Øjne, og han skylder bevæget den gode
Konge med Guds Hjælp for denne Nåde og tilføjer glad:
»Nu behøver jeg ikke andre Mænds Hjælp, men kan ar
bejde for mit Livsophold ,hvis Gud giver mig Helse.« Einar
Tambeskælver gik i Land med en. stor Mængde af sine
Folk og så, at det virkelig forholdt sig således. Da blev
Kongens tro Venner glade og priste Gud for, hvad han
havde gjort som Vidnesbyrd om Kong Magnus’ Godhed
eller om hans Fader, Kong Olavs, Hellighed.
Vi kan tænke os, at Magnus den godes Venner hjemme
i Trøndelagen ofte har fremdraget denne Fortælling om
den gamle, blinde Mand på Samsø som Vidnesbyrd om den
Folkeyndest, som Magnus, tvende Rigers Pryd, skønt
norsk Konge, nød i det ham undergivne Land Danmark.
Vi kan fra hans Efterfølger, Harald Hårderådes, Historie
fremdrage et nyt Vidnesbyrd om Samsø eller rettere Havet
ved Samsø. I Morkinskinna (S. 57) fortælles, at Kong Hå
kon ,der har hærget ved Limfjorden, får Bør sydpå og lig
ger om Natten ved Samsø. Straks ved Solopgang om Morge
nen vågner de og ser, at der ligger et tykt Mørke over hele
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Øen, men ude i Havet i modsat Retning ser det ud, som
om der var Bål. Kong Håkon forklarer det således, at det
må være den danske Konges Flåde, og hvad der ser ud som
Ild, er Morgensolen, der skinner på Guldet på Svends Skibe.
Det var da også Kong Svend med en overlegen Flåde, der
haler kraftigt ind paa Nordmændene. Kong Håkon prøver
først at aflede Danskernes Opmærksomhed ved at udsætte
de Klæder og andre Kostbarheder, som han havde taget
i Danmark, men Kong Svend ægger sine Folk til at gen
optage Forfølgelsen, og den afbrydes heller ikke. Da Kong
Håkon derimod efter at have kastet Malt, Hvede og 01
udenbords, lader de hærtagne Danske og deres Hustruer
sætte i de tomme Tønder, der driver ned imod Kong Svends
Flåde, kan Danskerne ikke lade være med at redde deres
Landsmænd fra Undergang, og de lader Kong Håkon und
slippe imens. Kong Svend sejler nu sydpå og overrumpler
syd for Samsø syv Skibe fra Viken med Ledingsfolk og
Bønder. De overgiver sig og beder om at måtte løskøbe
deres Liv. Kong Svend svarer: »Slap den større Sejr mig
af Hænde, så beslutter jeg mig til at give eder Livet.«
Mange æggede Kong Svend til at lade Folkene fra Viken
dræbe for således at hævne sig på Kong Håkon, men han
foretrækker at være usejrsæl i Kampene frem for at dræbe
de Mænd, som beder ham om Nåde. —
Som Afslutning anfører vi en lille Skæmtefortælling
om en dansk Mand, Roe den tossede1), der i Sverrig bliver
falskelig beskyldt for, at han, da han var draget i Køb
mandsfærd og nogle Nætter lå ved Samsø, havde Trold
folk hos sig og købte dem til at hekse Svenskeren Thorers
ene Øje ud, da denne i Forvejen lå dér med sit Skib. Roe
er i en hård Knibe, men Thorgny Lagmands Datter får
sin Fader til at give den gode Roe de gavnlige Råd, der
skaffer ham sine svenske Avindsmænd, Thorer og hans
Brødre, fra Halsen, så han kan få den ham tilkommende
Ret. Den lille ubetydelige Skæmtehistorie om en brav, men
1) Se Fornmannasögur V, 252—266.
Fra Holbæk Amt. 14
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noget dum og troskyldig Dansker og tre snedige svenske
Bedragere, fortalt med Hj ærtenslyst af Nordmænd eller
Islændere, viser, i hvilken Grad Samsø og dens naturlige
Havn, Stavnsfjord, var Mødested for Søfarere fra alle Nor
dens Egne og Udvekslingssted for Digte og Fortællinger,
hvormed Mændene af dansk Tunge fra de fire nordiske
Riger underholdt hinanden i de mere eller mindre nød
tvungne eller længselsfuldt ventede Hvilestunder i Samsøs
prægtige Naturhavn, Stavnsfjord. Derfor spiller Samsø en
ganske anden Rolle i Overleveringen end f. Eks. Lange
land, der mig bekendt aldrig nævnes i den norsk-islandske
Litteratur og Digtning, ganske simpelt fordi der ikke er
en sådan naturlig og selvfølgelig Havn som på Samsø.
Uppländske Søfarere, der sejler til England eller Frankrig,
mødes ved Samsø i Stavnsfjord med Skibe fra Helgeland
i Nordnorge, der sejler til Garderige i Rusland. Sagnene
mødes her og vokser sammen her, således som vi har set
det med det uppländske Sagn om Hjalmars og Angantyrs
Kamp og den dermed forbundne norske Islæt om Odds
Kamp med Angantyrs elleve Brødre, derfor blev Samsd
Skuepladsen for Helgelændingen Odds Kamp med de ham
uvedkommende Arngrimssønner fra Bolm i det yderste
Småland. Hvad der historisk er foregået på Samsø, er
selve Kampen mellem Hjalmar fra Uppland og Angantyr
fra Samsø (S. 190), alt det øvrige er Digtning, men Digt
ning, som den i gamle Dage har glædet Mænd af dansk
Tunge fra alle de nordiske Riger, der mødtes i Munarvåg
på Samsø, den længselsfuldt ventede Bugt.

LIDT OM KALUNDBORG NEDLAGTE
LATINSKOLE
Ved Dan Lund.

»Hvad er Kirkekøb«?
Fra før 1739 til 1920 har »Grevskabet Lerckenborg«
til »Kalundborg nedlagte Latinskoles Fond« udredet en
aarlig Refusion for 4 Tønder Byg efter Kirkekøb.
Revisionen af Fondens Regnskab er altid foretaget
pinlig nøjagtigt, Revisionen har været sig sit Ansvar be
vidst, og kan man nu smile ved at blade de gamle Regn
skaber igennem, saa undgaar man dog ikke at lægge
Mærke til, at en Revision kan være for tjenstivrig og en
ringe Regnskabsfører ærekær, saaledes at han kan bide
fra sig, naar han føler sig uretfærdigt behandlet.
Vi ser paa Revisionsantegnelserne for 1883—84, hvori
det hedder:

»Ifølge hoslagte Skrivelse fra Lerckenborg Gods
kontor er som Refusion til Kalundborg nedlagte La
tinskole anført 4 Tdr. Byg efter Kapitelstaksten for
1883 til 45 Kr. 76 Øre. Da imidlertid Kapitelstaksten
for 1883 for Byg er 11,26, bliver Beløbet kun 45 Kr.
04 Øre, og der er derfor formentlig ført 72 Øre for
meget til Indtægt.«
Regnskabsføreren svarer herpaa:
»Kapitelstaksten for Byg efter K i r k e k ø b var
for det omtalte Aar 11 Kr. 44 Øre og i k k e 11 Kr.
26 Øre, hvorfor det anførte Beløb er rigtigt.«
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Revisionen deciderer derefter, at Antegnelserne bort
falder efter Svaret, den lader Naade gaa for Ret denne
Gang, men næste Gang skal han ikke slippe saa let, det er
lidt ydmygende at svare, at man ikke kender Forskel paa
Kapitelstakst og Kirkekøb, men saa paalægger man
bare ham at klare det, idet Revisionen tilføjer:

»Da Kapitelstaksten efter Kirkekøb er Revisio
nen ubekendt, vil Oplysning om samme være at ved
lægge de fremtidige Regnskaber.«
Regnskabsføreren har mange Aars Regnskaber bag
sig, de er alle ført ens, og alle er de i 150 Aar godkendt,
hvad Beregningen efter Kirkekøb angaar. Hvis Revisionen
nu finder noget at kritisere i den Henseende, saa maa det
blive Revisionens Sag at skaffe »Oplysninger«. Da han
derfor aflægger næste Aarsregnskab, er der ingen saadahne Oplysninger med, og Revisionen bemærker:
»Med Hensyn til de ifølge hoslagte Skrivelse fra
Lerckenborg Grevskabs Godskontor modtagne 46 Kr.
32 Øre, der udgør den Kalundborg nedlagte Latinskole
tilkommende Refusion for Aaret 1884 af 4 Tdr. Byg
efter Kirkekøbet for samme Aar, bemærkes, at over
ensstemmende med Decission paa Post 1 i Antegnel
serne for 1883—84 skulde Oplysning om denne »Ka
pitelstakst efter Kirkekøb«, der er Revisionen ube
kendt, vedlægges de fremtidige Regnskaber, og, da
der ikke er fremkommen saadan med Regnskabet for
1884—85, vil dette nu være at iagttage med Svaret
hertil.«

Regnskabsføreren svarer omgaaende:
»Saalænge Undertegnede har aflagt Latinskolens
Regnskab, har Indtægtsposten, Refusion af 4 Tdr.
Byg efter Kirkekøb, Aar efter Aar været opført, og
det forundrer mig derfor meget, at der først nu for
dres Oplysning om, hvorfra denne Art Kapitelstakst
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hidrører. Herom er jeg ligesaa uvidende som den
ærede Revision, men, for at gøre hvad jeg kunde for
at tilfredsstille den, tilskrev jeg Holbæk Amt under
2. Ds., og lader jeg Amtets Brev af 5. Ds. hermed
følge. Deraf vil ses, at det hele bunder i Mørke, at
intet bestemt kan siges derom, hvorfor jeg haaber,
at denne Antegnelsespost fremtidig udgaar.
Amtets Brev bedes tilbagesendt med den forven
tede Decission.«
Amtets Brev af 5. Januar 1886 er saalydende:
»I Anledning af Kontorets ærede Skrivelse af 2.
f. M. angaaende den af Revisionen begærte Oplysning
om »Kirkekøbet«, skal jeg tjenstlig meddele følgende:
Hvert Aar sidst i Januar Maaned bliver der af
Amtet fastsat »Kirkekøb« for Holbæk Amt, beregnet
efter Gennemsnittet af samlige til Kapitelstakstens
Fastsættelse afgivne Vota fra Sognepræsterne i Am
tet, med Undtagelse af Samsø, og Underretning her
om meddelt Provsterne til Bekendtgørelse for Præ
sterne, alle Godskontorerne og Retsbetjentene, Sjæl
lands Stiftsøvrighed, Skifteskriveren i Roskilde og
Kirkeinspektionen i Holbæk.
Saaledes er der forholdt sig meget langt tilbage
i Tiden, — hvorlænge kan jeg ikke oplyse, da Sagen
paa Grund af det gamle Arkivs Defekthed ikke kan
forfølges længere tilbage end til 1847, — men iøvrigt
kan jeg angaaende Oprindelsen til denne Fastsættelse
af Kirkekøbet ikke give anden Oplysning, end at den
sikkert maa antages at hænge sammen med de gamle
Bestemmelser i Forordning af 22. August 1672 og Reschrifter af 28. Marts 1673, 21. Marts 1674 og 15. Maj
1741, og at have en i det mindste sædvanemæssig Be
tydning med Hensyn til Beskatning af Komafgifter
til Kirken.
Endnu har jeg ikke villet undlade at bemærke,
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at da Sagen om Kirkekøbets Fastsættelse første Gang
kom mig for efter min Forflyttelse hertil for ca. 13
Aar siden, var det mig paafaldende, da noget lignende
ikke var forekommet i mit tidligere Embede i Ring
købing, men da jeg saa blev oplyst om dens Sammen
hæng, havde jeg ikke Grund til at anstille nøjere Un
dersøgelse om Hjemmelen til eller Betydningen deraf
og har ej heller senere faaet nogen Opfordring hertil,
idet der aldrig før n u har været rejst noget Spørgsmaal derom.
Benzon.«
Efter disse Oplysningers Modtagelse svarer Revisio
nen kort og godt:

»Der bliver at vedlægge de fremtidige Regnska
ber Attest om Størrelsen af Kapitelstaksten efter
Kirkekøb.«
Med Regnskabet for 1885—86 følger Attest paa Kirke
købet for 1886, og lignende Attester følger de paafølgende
Aars Regnskaber.
Det ser herefter ud til, at Revisionen er kørt træt,
men Regnskabsføreren er mere ihærdig; som den sidste
Salut indsender han med Regnskabet for 1888—89 føl
gende »Til Oplysning«:

»Refusion af Grevskabet Lerckenborg 4 Tdr. Byg
efter Kirkekøb. Angaaende denne Byafgift findes i
en i 1760 af Borgmester og Raad i Kalundborg for
fattet og til Stiftamtet og Biskoppen indgivet Jordebog over de publike Jorder, Kirken, Skolerne og De
Fattige tilhørende, og hvortil Originalen bevares i
Raadstuearkivet under Forklaring om »den latinske
Skole« indført Pag. 31 : Endnu tilkommer denne Skole
4 Tdr. Byg aarlig af en Gaard i Svallerup, som har
lagt under Aunsøgaard, som i nogle Aar er indeholdt
af Hr. Gen. Lercke, men af hans Enkefru blev kræ-
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vet fra den Tid, han købte Godset, og ej har kunnet
søges formedelst Mangel af Oplysning og Skødet, om
Sammenhængen dermed, men nu er godtgjort ved Gen
part af saavel Kongens Skøde til Etatsraad Ernst som
hans Frues Skøde til Grev Lercke, at Skolen samme
bør have.«
I Marginen til Jordebogen er ud for det Anførte
tilført: Restancen af denne Afgift er nu krævet og
efter Kvittering gjort Rigtighed derfor til Skolen
1763, og derefter bliver denne Afgift aarlig at svare.
Efter en Bemærkning angaaende samme Ydelse
i samme Jordebog Pag. 30 betales Bygget efter Kirke
køb.«
Revisionen maa have været overvældet, thi der kom
aldrig siden Antegnelser om Kirkekøbet.
Afgiften blev endelig afløst i Aaret 1920—21, idet
Lerckenborg Grevskab i Henhold til Lov Nr. 505 af 28.
September 1918 en Gang for alle betalte 999 Kr. »til fuld
Afgørelse«.
Dan Lund.

Lars Andersen, Høve.
(21. Maj 1873—6. November 1935.)

Denne Gaardmandssøn fra Odsherred, der saa levende
interesseret var med til for 30 Aar siden at faa »Historisk
Samfund for Holbæk Amt« oprettet, er nylig ved sin
bratte Død bleven omtalt og mindet i Holbæk Amts for
skellige Dagblade. Lars
Andersen havde under sin
Opvækst modtaget en god
Paavirkning af den grundt
vigske Livsoplysning, som
i de Aar saa stærkt vandt
frem rundt om i hans
Hjemegn, Asnæs Sogn,
hvor ikke mindst Høve By
med sine mange Udflyttere
var godt med.
Fra Tiden efter sin
Konfirmation havde Lars
Andersen Lejlighed til Op
hold i forskellige gode
Hjem og Ungdomsskoler,
indtil han ved 20 Aars Al
deren gennemførte sin Plan om at faa en Efterskole op
rettet paa sin Hjemegn. Et lille Hus, »Vennely«, fik han
opført paa sin Faders Mark i Høve, og det blev indviet som
Skole for Ungdommen ved en Festlighed den 17. Septem
ber 1893, hvor Sange og Taler i Dagens Anledning havde
samlet en Del Mennesker om det gode Formaal, Lars An
dersen her havde sat sig.
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Det var under meget beskedne Forhold, at denne lille
Efterskole kom i Gang. Lars Andersen holdt den kun i
Gang nogle faa Aar, da han efterhaanden blev optaget af
at sysle med Hjemstavnsminder. Samme Aar, som Efter
skolen begyndte, havde han skrevet og faaet trykt en Be
gyndelse til »Asnæs Sogns Historie« — en Skildring, som
Traps store Værk, »Danmark«, endnu henviser til som
Kilde, hvor Asnæs Sogn nævnes og omtales. Ogsaa andre
historiske Minder fra Odsherred havde han begyndt at
samle paa i 20 Aars Alderen, naar han fandt Lejlighed
dertil. Men det var dog først i 30 Aars Alderen, da Efter
skolen i nogle Aar ikke havde været i Virksomhed, at han
helt gav sig hen i Arbejdet for Indsamling af Folkemin
der, en Opgave, han mer og mer følte sig kaldet til. Han
blev ved at bo i sit lille Hus, »Vennely«, lige til sin Død
— Eneboer, som han var. Og han fik i Aarenes Løb sam
let meget sammen fra Københavns Arkivsamlinger og fra
mangfoldige Landbohjem.
Det var jo ikke blot sit Sogns Historie med alle de
derværende omtalte Slægters og Hjems Historie, han vilde
udgranske. Om de trykte Bøger, som Lars Andersen ud
gav alene i Aarene 1918—1922, og som indeholde Folke
sagn, Folketro og Eventyr fra de fleste Herreder i Holbæk
Amt, siger den bekendte Arkivar, Magister Hans Ellekilde
følgende:1)
»Alt i alt er det et særdeles betydningsfuldt Arbejde,
som Lars Andersen i Høve har udrettet baade videnskabe
ligt og folkeligt set ved sin Indsamling af Ods Herreds og
dets Naboherreders Folkeminder. ... Hans Bøger er Kilde
skrifter til Nordvestsjællands Historie«.
J. P. J.

’)

Se »Fra Holbæk Amt«, 1925 (Side 165—169).

En Langdysse frelses fra Forfald —
Ved Journalist Holger Ellert, Holbæk.

Som det vil vides, udsendte Holbæk Amts Vejvæsen
for et Par Aar siden, efter Henstilling fra Historisk Sam
fund, et Cirkulære om, at Leverancer af Stenmaterialer,
Skærver o. lign., som stammer fra Dysser og andre For
tidsminder, ikke vil blive modtaget af Vejvæsenet; Cirku
læret tager dog først og fremmest Sigte paa Folk, der hug
ger historiske Sten i Stykker og sælger dem. Man mistæn
ker ikke Kommunerne for at have Kig paa de solide, gamle
Oldtidssten, men naar Folk ved, at det bliver besværligt at
komme af med Skærver af den Art, betænker de sig for
mentlig, før de griber Hammeren.
Der er imidlertid et Spring fra at udsende et saadant
Cirkulære og til at medvirke ved en Restaurering af et
Oldtidsmindesmærke. Holbæk Amts Vejvæsen har imid
lertid foretaget dette Spring. Selv om der ikke hermed er
skabt Præcedens for, at Vejvæsenet vil forpligte sig til at
pleje historiske Interesser ud i Fremtiden, viser det dog en
forstaaende Indstilling, som man maatte haabe alle Myn
digheder var i Besiddelse af.
Oldtidsmindesmærket, der er Tale om, ligger tæt op til
Hovedlandevejen paa Strækningen Stenlille—Saltofte. Det
er en Langdysse fra Stenalderen. I lange Tider havde dette
interessante historiske Monument fra gammel Tid ligget
hen som en Mødding. Bilisterne lejrede sig i Ly af det
Tjørnekrat, der bredte sig over Dyssens Midterparti med
Kammeret. Madpapir og Ølkapsler flød i rigelig Mængde.
Dyssen laa saa nær ved Færdselsaaren, at den fristede
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stærkt. I Tidernes Løb var den store Dæksten paa Kam
meret faldet ned.
Vejvæsenet henledte Holbæk Museums Opmærksom
hed paa Dyssens sørgelige Tilstand. Nationalmuseet blev
underrettet, men det maatte beklagende meddele, at man
ikke for Tiden havde Midler til at restaurere Dyssen. Det
var den gamle Historie.
Amtets Vejvæsen vedtog saa at tilbyde National
museet den fornødne Arbejdskraft ved Mindesmærkets

Før Istandsættelsen.

Istandsættelse, og hermed var der skabt Mulighed for at
faa Dyssen sat i anstændig Stand. Vejvæsenet anstillede
den Betragtning, at man var interesseret i at faa Vej bille
det saa smukt som muligt. Gdr. Ludvig Nielsen, paa hvis
Mark Dyssen ligger, viste ogsaa stor Interesse for Sagen
og medvirkede til dens Løsning.
I Foraaret 1935 gik en større Arbejdsstyrke i Gang
med Restaureringen under Ledelse af Konservator R a k lev fra Nationalmuseet. Hr. Raklev, der stammer fra Sog
net ved Kalundborg af samme Navn, er som bekendt Eks
pert i Gravhøjes og Dyssers Fredning og Istandsættelse.
Det frodige Tjørnekrat fjernedes sammen med alle Spor

216

efter de talrige Madpakke-Frokoster. Den store Dæksten,
der vejede ca. 5 Tons, blev bragt paa Plads. Det var et
besværligt Arbejde. I flere Dage tumlede man med Dun
krafte, inden Kammeret fik sin naturlige og værdige Af
slutning. Stenens Anbringelse — med de moderne Hjælpe
midler — gav et levende Indtryk af, hvilke Besværligheder
Stenalderfolkene maa have haft med deres primitive Hjæl
pekilder. Den frigjorte Stenalderhøj beplantedes med
Græs. Arbejdet beskæmmede ikke Vejvæsenets Formod-

Efter Istandsættelsen.

ninger. Dyssen, der nu dukkede frem af Tornerose-Tjørnen, præsenterer sig smukt ud mod Vejen. Den er i en
saadan Stand, at ingen vil finde paa at krænke Stedets
Fred med Madpapir. Det fortælles, at da en kendt Mand
fra Holbæk Amt for første Gang saa Langdyssen efter
Restaureringen, udbrød han spøgende: Her maa da mindst
ligge en Sogneraadsformand begravet. Vedkommende
havde aldrig anet, at der var et Oldtidsmindesmærke paa
dette Sted.
Langdyssen, der blev frelst fra Forfald, blev fredet i
1891. Den er velbevaret og karakteristisk. Landevejen
ved Saltofte Bakke er iøvrigt omgivet af en Række Dys-
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ser, blot ligger de længere inde paa Markerne end den om
talte. Her har aabenbart ogsaa i Oldtiden været en be
færdet Vej.
Den Forstaaelse, Amtsvejvæsenet har vist ved Saltoftedyssens Restaurering, er saare paaskønnelsesværdig.
Som man vil forstaa, raader Nationalmuseet ikke over til
strækkelige Pengemidler til Arbejder af den Slags. Turist
mæssigt og paa anden Maade vilde det betyde meget, om
Danmarks gamle Oldtidsminder, der ligger ved vore Ho-

Selve Dyssekammeret.

vedlandeveje, blev sat i en saadan Stand, at de fremtræ
der paa en værdig Maade. De er en karakteristisk Del
af Landskabet, noget af det, som giver den specielle dan
ske Tone. Ud til Alfarvej burde denne Tone, dette Ansigt,
være saa præsentabelt som vel muligt. Det omtalte Til
fælde viser, at Myndighederne er at faa i Tale i denne Sag.

Løve Herreds gamle Tingsted.
Af Jens Peter Jensen.

Interessen for vore gamle Tingsteder er for Alvor be
gyndt at vaagne. Deres Beliggenhed i Oldtid og Middel
alder spørges der immer om i de senere Aar. Og i flere af
vore nyeste Historiebøger har Forfattere som Professor
Arup (i sin Danmarkshistorie. I—II) givet en Rigdom af
Oplysninger om de gamle, ejendommelige Folkeforsamlin
ger, dei- under Navn af Landsting og Herreds
ting samvirkede og i mange Aarhundrede var et Udtryk
for Folkestyret i Danmark, indtil dette Styre helt for
svandt 1660 ved Enevoldsmagtens Indførelse.
I Holbæk Amt er Interessen for at opspore et Her
redstings Beliggenhed taget op i Løve Herred, hvor Lærer
Nørreslet, der i 38 Aar — fra 1881 til 1919 — vir
kede i Knudstrup-Løve, kom til at udføre en særlig Ger
ning som Hjemstavnsforsker. I sine mange Artikler- og
Smaaskrifter har han samlet vægtige »Bidrag til Løve
Herreds Historie og Beskrivelse«. Og her skrev han for
mere end 20 Aar siden, efter grundige Undersøgelser:
»Løve Herreds gamle Tingsted, hvorfra Stenene først er
borttaget i Mands Minde, har ligget paa Tingstensagre, i
Løve Bys Domvang, Vesten for Byen, tæt Nord for Udflyttergaarden Juelsborg, langs søndre Tørvemosevej«. De
ældste Folk i Løve og Omegn kunde i Lærer Nørreslets
første Aar i Løve fortælle om, hvordan de indtil omkring
1810 havde set den af Sten indhegnede Tingplads, der var
omtrent 12 Alen bred og 36 Alen lang; men saa blev Ste
nene fjernet, og Tingstedet forsvandt.
Flere kom til at interessere sig for Lærer Nørreslets
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Udforskninger af Løve Herredsting. Og Tanken kom ops
at det gamle Tingsted maatte gøres synligt. Thorvald
Vangslev fra Sønderby i Hornsherred, men født og op
vokset i Løve, skrev i 1932 en lang og meget interessant

Artikel i »Sorø Amtstidende«, hvor han stærkt historisk
interesseret fortæller om Vestersyssels og Løve Herreds
Tingsted og slutter med de Ord: »Mon ikke Løveegnens
Folk kunde blive enige om at sætte en Sten paa Tingste
det, der kunde minde alle om, at her er et historisk interes
sant Sted, hvor »Aartusind toner frem med Graad og Sang,
mens Toppen suser imod Evigheden«.«
Og nu kom der flere Artikler i »Sorø Amtstidende« om
det samme Emne. Og Ord blev til Handling. I Gierslev
Sogn, hvortil Løve hører, var Sognepræsten, Landstings
mand P. C. Nedergaard tillige med flere Husmænd og
Gaardejere og andre enige om at faa Tingstedet nøjere ud-
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peget. Husmand Hans Nielsen, Løve, der ejede henved 10
Tdr. Land, afstod Tingjorden uden Vederlag. Og Stenene
blev samlet og skænket af Gierslev Sogns Folk og stillet
op paa Pladsen i Begyndelsen af Aaret 1934.
Hidtil havde Gierslev Sogns egne Folk været ene om
dette. Men nu kom Thorkild Gravlund fra Reersø
i Kirke Helsinge Sogn og meldte sig den 14. April 1934
med en Artikel i »Sorø Amtstidende«, efter at han længe
havde glædet sig over Gierslev Sogns handlekraftige Sam
virke for en Genoprettelse af Mindet om det gamle Ting
sted. »Men«, siger han, »skulde vi fra andre Sogne i Løve
Herred ikke have Lov til at være med, naar Tingstedet
rejses? Fra Vejen op til Stenene (paa Tingstedet) er der
paa Hans Nielsens Mark en Skæppe Land eller to. Hvis
ogsaa denne Plet hørte til Tingstedet, kunde her blive en
udmærket Mødeplads med Talerstol i Stenkredsen. Og sav
ner vi mon ikke saadan et Samlingssted i Løve Herred?
Jeg spørger kun, hvad andre mener derom, og var vi man
ge af samme Mening, saa kunde vi Mænd af Hus give en
Krone eller mindre og faa købt Jorden mellem Vejene og
Stenene til Tingstedet for et Par Hundrede Kroner, og lidt
Buskplantning kunde her ogsaa blive, men ikke høje
Træer. Fra et Tingsted skulde man kunne se frit ud over
Landet«.
Thorkild Gravlunds Forslag vandt Tilslutning rundt
om i Løve Herred, især da man naaede Festdagen den 20.
Juni 1934, hvor den gamle Tingplads blev indviet som et
fredet, historisk Mindested og som et Sted, hvor Løve
Herreds Folk kunde samles til Folkemøder. Foruden selve
Tingstenene var der rejst en stor Sten med Inskriptionen:
LØVE HERREDS
TINGSTED
STENSAT 1934
STEDET — DAGEN — FOLKET
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Og lige indenfor Stenkredsen var en Sten rejst til
Minde om afdøde Lærer Nørreslet i Løve.
En bidende Sydvestvind og et Par Regnbyger bragte
ingen Forstyrrelse i den Interesse, hvormed Tilhørerne
fulgte de forskellige Talere ved denne smukke Indvielses
højtidelighed.
Først holdt Boelsmand Søren Olsen en Velkomsttale.
Og saa blev den egentlige Festtale holdt af Landstings
mand, Pastor Nedergaard, — en Tale, der efter Talerens
Manuskript burde været Plads til i Aarbogen. Nu maa vi
indskrænke os til ordret at anføre, hvad Pastor Neder
gaard sagde ved Afsløringen af de to forannævnte Minde
stene paa Tingstedet. Pastor Nedergaard udtalte:
»Til Minde om hin Slægt, der som Kristne fulgte
Skjalm Hvides Ord, saa de i Flok og Følge fordrev Fjen
derne af Landet, rejste vore gamle herlige Kirker, opdyr
kede og kultiverede store Jordarealer, rejste nye Lands
byer i Hobetal, og som her paa dette Sted om Torsdagen
forhandlede og afgjorde deres Sager som frie Mænd —
rejser vi dette Minde.
Det skal staa som et Vartegn for vor egen Slægt,
der minder os om, at naar vor Tids Folk som ægte Kristne
tager Tidens Opgaver op i Flok og Følge, da kan de løses,
saa vi kan gaa en lys Tid i Møde.
Naar vi i Dag har kunnet rejse dette Mindesmærke,
som endnu ikke har noget Sidestykke i vort Land, da er
kender vi, at dette kun har været muligt derved, at Lærer
Nørreslet under sin 38-aarige Gerning virkede som en flit
tig Hjemstavnsforsker, og vi vil derfor ogsaa afdække en
Sten med hans Navn til Minde om hans Gerning.
Med Forbillede fra de gamle Landskabslove vil vi i
Dag lyse fra det nu stensatte Løve Herreds Tingsted, at
fremtidig Anvendelse af Pladsen er undergivet Tilsyn af
Sogneraadsformanden, Sognefogden og Sognepræsten,
uden hvis Tilladelse Møder ikke maa afholdes.
Vi vil saa overgive denne Plads til Sogneraadets OmEra Holbæk Amt. 15
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sorg, og vi vil anmode Sogneraadet om at holde Pladsen
med hvad der nu er og med mulige fremtidige Udvidelser
i Hævd og Orden.«
Ved Tingstedet blev der ogsaa talt af Thorkild Grav
lund om den Lovgivning, der gjaldt i de gamle Herreds
tings Blomstringstid. Endvidere talte Sogneraadsformand,
Lærer Præstholm og den gamle Rentier Martin Dedenroth
fra Slagelse; sidstnævntes Slægt havde boet paa Juelsborg
1 Løve fra 1822, og han antog, at Stenene fra det gamle
Løve Tingsted, der blev fjernet fra Tingstedet ved dette
Tidspunkt, var anvendt til Genopbyggelse af Juelsborgs
Udlænger. Han vilde takke de Mænd, der nu havde truk
ket Tingstedet frem af Glemselen og derved bidraget til
at gøre Løve Herred rigere.
Derefter begav den store Forsamling sig op ad den
2 Kilometer lange Vej til Forsamlingshuset ved Løve St.
for at samles om de festligt dækkede Kaffeborde, hvor
Taler og Fædrelandssange skiftevis lød en god Stund. Og
her tilbød Lærer Nørreslets Børn at betale den Pris for
de to Skæpper Land, det var paatænkt at købe til Møde
plads ved Tingstedet, som foreslaaet af Thorkild Gravlund.
Og Husmand Hans Nielsen var villig til for en billig Be
taling ogsaa at afstaa dette Stykke Jord, selv om hans
Jordlod ikke var ret stor. Han tilbød endogsaa at sætte
en Flagstang op ved Tingstedet.
Denne Tingstedsmindefest — den første i Danmark
— sluttede henimod Aften med Sangen »Fremad er Ver
dens vilde Røst«. Aaret efter, i Sommeren 1935, blev en
lignende Mindefest fejret ved et gammelt Tingsted i Da
larne i Sverige.

Mullerupfundet.
Af P. C. Nedergaard.

I det sydvestlige Hjørne af Løve Herred ligger en
ret stor flad Strækning. Mod Vest, Syd og Øst omgives
denne af langagtige Bakker. Mod Nord hæver Jorden sig
kun lid't, og ved forskellige Mosestrækninger staar Sletten
i Forbindelse med Tissø og dens Udløb i Store Bælt.
Mange finder denne flade Strækning kedelig, saa me
get mere som en Del er uden Bebyggelse. Dette er Løve
og Mullerup Moser, der kun er adskilt ved et Vandløb, som
danner Grænsen mellem Gjerslev og Drøsselbjerg Sogne.
Mosen bærer i den videnskabelige Literatur Navnet
Maglemose. Dette Navn er dog efter hvad Lærer Nørreslet, Knudstrup, i sin Tid meddelte mig en Fordrejelse af
Maalemose. Saaledes skal Mosen være kaldt af forrige
Slægter.
Denne Egn hører imidlertid til de allerinteressanteste
i Landet.
Da vort Folk rigtig dukkede op af Sagntidens Mørke,
havde Løve Herreds Folk her sit Tingsted, og her var
Tingstedet, hvor Herredets Folk traf sine Beslutninger.
Som Minde om hin daadkraftige Slægt staar de store,
solide Kirker i Drøsselbjerg, Helsinge, Gjørløv, Finderup,
Gjerslev og Havrebjerg. Blot man betragter disse gamle
Gudshuse, faar man Ærbødighed for, hvad hin Slægt mag
tede at udføre.
Men længe før den Tid færdedes der Mennesker her.
Man kan maaske dele Danmarks Historie i Bøgetiden,
Egetiden og Fyrretiden og man har jo betegnet som Ho-
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vedafsnit i Folkets Historie: den historiske Tid, Jernalde
ren, Bronzealderen og Stenalderen. Disse 4 Hovedafsnit
falder alle i Bøgetiden og Egetiden.

Lærer Mathiassen.

Dr. Terkel Mathiassen.

Helt tilbage i Fyrretiden boede der en Slægt paa den
førnævnte Slette. Den Gang var Mosen en ret stor Fersk
vandssø.
Paa en lille Holm i Søens Nordside fandt Lærer Ma
thiassen, Mullerup, i Aaret 1900 nogle mærkelige Ben- og
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Stenredskaber. Den videre Undersøgelse godtgjorde, at
vi her stod over for den ældste Beboelse i Norden. Siden
fandt man, at der i en Fyrreskov, der kun ved en Smule
Vand var skilt fra Holmen, havde ligget en anden Boplads.
Holmen ligger nu i Drøsselbjerg Sogn. Bopladsen i Skoven
hører derimod til Gjerslev Sogn.
Lærer Mathiassen skrev i Fjor i Holbæk Amts Aarbog om dette interessante Fund.
Herved vaktes Interessen hos Egnens Befolkning for
dette ældgamle Mindested, og det blev planlagt, at der
her skulde rejses to Mindesmærker.
Ejerne af Jorden, Gaardejerne Chr. Christensen og
Chr. Nielsen af Mullerup, var straks villige til at afgive
den fornødne Jord. Sognefoged Hans Jørgensen, Mullerup,
paatog sig Arbejdet ved Sagens Virkeliggørelse, og Gros
serer Lystrup, Mullerupgaard, var villig til at give Ste
nene og paatage sig Udgifterne ved Stenenes Anbringelse.
Paa Bopladsen i Mullerup blev der saa sat en Sten,
der afsløredes paa Kongens Fødselsdag den 26. September
1935 af Pastor P. C. Nedergaard i Gjerslev. Museums
inspektør Terkel Mathiassen talte om selve Fundet og
overtog paa Nationalmuseets Vegne Værnet om Stedet.
Kredslæge Møller lovede paa Holbæk Amts historiske Sam
funds Vegne at bekoste Led m. m., saa der kan blive Ad
gang til Stedet, uagtet det nu ligger i en med Pigtraad
indhegnet Kreaturfold.
Den store Sten paa den sydlige Boplads er omgivet
af en Række mindre Vogtersten, som staar i Rundkreds.
I Stenen er paa den ene Side indhugget af Billedhugger
Brinkløv i Slagelse:
BOPLADSEN BLEV FUNDET 1900 AF
M. J. MATHIASSEN
OG UDFORSKET AF G. SARAUW.
STENEN REJSTES 1935.
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Paa den anden Side staar der:
MINDET MÆLER OM MULLERUPFUNDE1
8000 AAR ER RUNDET.
DANMARKS DAG DOG EJ ER SVUNDET,
GUD HAR FOLKETS SAGA GRUNDET.

Paa Bopladsen i Gjerslev Sogn ligger der nu en Sten.
Det er Tanken, at Beboerne i Toelstang vil rejse en Jord
høj, og at Stenen skal sættes paa denne Høj.
Naar man kommer fra Toelstang, vil man først komme
til dette Mindesmærke, og man læser her Ordene:
BAG FYRRENS GEM
LAA BENTIDS HJEM
VED SØENS RAND.
END VIDNER BEN
OG FLÆKKESTEN
OM FORTIDS MAND.

Indskriften skal i faa Ord forklare de besøgende, at
her boede i længst forsvundne Dage, da Egnen var dækket
af Fyrreskov, og da Mosen var en Sø, en Slægt, der som
Arbejds- og Erhvervsredskaber kun kendte Brugen af
Ben og Flækkesten.
Har man saa faaet Besked herom paa den nordlige
Boplads, og man gaar videre, saa faar man at vide, at
lærde Mænd regner med, at der er gaaet 8000 Aar, siden
man her fiskede i Søen og jagede Urokser og Elsdyr i
Skovene.
Indskrifterne er i det væsentlige forfattede af Sogne
præst Glenthøj i Kirkehelsinge.
Paa en sælsom Maade er Oehlenschlægers Ønske i
Guldhornene blevet opfyldt.
I gamle, gamle
hensvundne Dage,
da det straalte i Norden,
da Himlen var Jorden,
giv et Glimt tilbage!
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Mullerupfundet giver os nemlig et Glimt af vore
Fædres Færden for mange Tusinde Aar siden. Den, som
ulejliger sig ind i Nationalmuseets første Afdelings første
Værelse, vil standse og undres over, at den Tids Mænd
med deres Tids Redskaber har kunnet jage og fælde den
Tids Dyr.
Gjerslev Præstegaard, den 18. Jan. 1936.

P. C. Nedergaard.

BØGER
»0 ds herred«, Skildringer fra Fortid og Nutid, 6. Samling,
1935, udgivet af Tage Christiansen, Haslev. Af historisk Stof er her
bl. a. Elisabeth Vestergaards: En Skovridergaard blev 100 Aar; Asta
Christiansens: Jul i Fattighuset; Sophus Jensens Artikel om Fest og
Musik i det gamle Nykøbing; L. Aasklints Beskrivelse af det nye
Museum i Faarevejle; og endelig Udgiverens store Afhandling om
Jarlen af Bothwell.
I Medd. fra Hø n g Højskole 1935 skriver Jens Peter Jen
sen »Minder om Emil Dam«, især fra hans Høng-Tid. Og S. 42 fin
der vi et udmærket Billede af Jens Peter Jensen og et smukt Digt
til hans 70 Aarsdag i 1931 af Andr. Dolleris, gengivet nu i Anled
ning af, at Jensen nu afslutter sin i 1889 begyndte Lærergerning
ved Højskolen.
Jul i Holbæk 1935 indeholder bl. a. Artikler af Viggo Bredsdorff om »Komedie i Museumsgaarden« og af Gdr. Laur. Hansen
om »Orø i Gamle Dage«.
Arthur Fang: Den gamle Købmandsgaard, Berl. Forlag, en
baade hvad Teksten og Billederne angaar særdeles smuk Bog, der
vil interessere de fleste. Fang fortæller livfuldt om Livet i de
gamle Købmandsgaarde, og den kendte Tegner Alfred Larsen har
gennemillustreret den med nydelige Blyantstegninger fra Købmands
gaarde rundt fra hele Landet.
Fortid og Nutid, udg. af de hist. Samfunds Fællesforening,
indeholder i XI Bd. 1. og 2. Hæfte bl. a. Holger Hjelholt: Lægdsrullerne og deres Betydning for slægtshistorisk Forskning ,Alfred
Jeppesen: Hjemstavnslære i københavnske Kommuneskoler og en
Mindeartikel af Hans Ellekilde om den afdøde flittige Arkivforsker
Niels Stenfeldt. Heri gives ogsaa en Fortegnelse over alle Stenfeldts Manuskripter, hvoraf følgende har Interesse for vort Amt:
1) Om Højby Sogn i Odsherred, 1918 (tilhørende Stenstrup Mu
seum).
2) Præste historier i Nykøbing S. (tilhører Stenstrup
Museum ).
3) Retssager fra Holbæk Amt -651—1760 (tilh. Dansk
Folkemindesamling).
Danmarks Kirker, det store Pragtværk, som udgives af
Nationalmuseet, er nu for Præstø Amts Vedkommende afsluttet;
derefter følger Sorø Amts Kirker, og denne Del af Værket vil for
mentlig have Interesse for en Del af vore Medlemmer.
A. T.

Historisk Samfund i 1935
Aarsmødet afholdtes Søndag d. 3. Febr, paa Hotel »Skarridsø« i Jyderup. Oprindelig holdt vi disse Møder i Amtets »Ho
vedstad«, men for et Par Aar siden vedtog Styrelsen at skifte lidt
mellem Byerne, derfor var vi 1932 og 34 i Kalundborg, og nu prø
vede vi saa Jyderup, der jo ligger ret centralt i Amtet. Efter et
Styrelsesmøde var der Kl. 4 Generalforsamling, overværet af 25—30
Medlemmer. Formanden bød Velkommen og udtalte smukke Minde
ord over den afdløde Næstformand, Povl Hansen; derefter forelagde
Sekretæren Beretning og Regnskab; begge Dele godkendtes. For
manden gav Meddelelse om det foretagne Styrelsesvalg; det ved
toges at indstille de to afgaaende Medlemmer til Genvalg og des
uden Maleren Troels Trier som Suppleant for Povl Hansen. Revi
sorerne genvalgtes. Sekretæren gav til sidst Oplysninger om Aarbogen 1935 og om Sommermødet i Kalundborg 1935.
Kl. 4=^2 talte Professor I. Th. Lundbye om »Gamle danske Veje«,
et interessant Foredrag, illustreret véd Lysbilleder. Der var ca. 50
Tilhørere.
Ved et Styrelsesmøde d. 16. Maj planlagdes en Udflugt til Ka
lundborg.
Denne Sommerudflugt afholdtes derefter Søndag d. 7.
Juli og havde vundet god Tilslutning. Der begyndtes Kl. 1 i Lindegaardens Have, hvor Formanden bød Velkommen og fortalte lidt
om Museet, hvorefter man foretog en Spaseretur gennem Lokalerne.
En Times Tid senere samledes man i Kirken, hvor Museumsarchi 
tekt C. M. Smidt talte. Derefter gik man ud til Udgravningerne
i Lindevænget, hvor Hr. Smidt, der jo har ledet disse interessante
Undersøgelser, holdt et smukt Foredrag og forklarede de frem
dragne Fundamenter. Kl. 5 var der saa Køretur i Biler ud paa
Røsnæs. I Ulstrup Kirke talte Lærer Birkeland, Kalundborg, om
Digterpræsten Laurids Kok. — Paa Tilbagevejen spiste Deltagerne
Aftensmad i Elverdamsgaarden, og til sidst spadserede de fleste
ned til Kongstrup Klinter; her var henrivende smukt i den fine
Sommeraften.
Styrelsesvalget resulterede i, at Højskolelærer Jens Pe-

230

ter Jensen, Hong, genvalgtes med 26 Stemmer, Læge Tulinius, Snertinge, med 25 og Godsejer Fr. Lunn med 24, mens Kunstmaler
Troels Trier nyvalgtes med 22 St. Enkelte Stemmer faldt paa Red.
Bent Rasmussen, Forf. Thork. Gravlund, Gdr. Wm. Nybjerg og Læge
Madsen. I alt indkom kun 26 Stemmekort af de udsendte c. 900!
I Aar, 1936, stemmes der om de efter Tur afgaaende: Frk. Wig
gers Hansen, Kommunelærer Thomsen og Kunstmaler Trier, og i
Stedet for Kredslæge Møller foresloges paa Generalforsamlingen d.
2. Febr. Politifuldmægtig Dan Lund, Kalundborg, og Greve Ahlefeldt Laurvig, Lindholt.
Medlemstallet var
1. Jan. 1935 904 alm. Medl. + 2 livsvar. Medl. + 29 Subskribenter.
1. Jan. 1936 878 a'm. Medl. + 2 livsvar. Medl. + 29 Subskribenter.
Der er altsaa beklageligvis en Nedgang paa 26 Medlemmer.
(1. Jan. -935 gik Tallet 47 ned, 1. Jan. 1934 27 op og 1. Jan. 1933
81 ned.)
— Ved Generalforsamlingen i Aar i Holbæk meddelte vor For
mand, Kredslæge Møller, Kalundborg, at han nu tog sin Afsked og
flyttede til København og derfor maatte trække sig tilbage som
Formand for Historisk Samfund, da han ikke længere boede her i
Amtet. Det lykkedes os at overtale Dr. Møller til at fungere videre
som Formand, til Aarets Styrelsesvalg er tilendebragt, og en ny
Formand kan vælges.
Det Tab, Historisk Samfund lider ved Dr. Møllers Fratræden,
behøver vi ikke at pege paa; det vil vanskeligt kunne erstattes. Men
vi vil vente til næste Aarbog med at tage Afsked med vor gamle
Formand.
Nærværende Aarbog er Nr. 30; vi har altsaa 30 Aars Jubi
læum. Den indledes, i Anledning af Holbæk Bys 650 Aars Jubi
læum, med 3 Afhandlinger om Holbæk-Forhold.
Med Aarbogen følger Registerhæfte til 6. Bind (1926—29).
Registeret til 7. Bind (1930—33) kan forhaabentlig udsendes næste
Aar, saa vi snart kan være a jour.
Albert Thomsen.

Historisk Samfunds Skrifter.
30 Aarbøger 1907—36.
1907 (Pris 50 Øre)*). Jens Nylev: Svenskerne paa Kalundborgegnen 1658—60; A. J. Eriksholm: En Degn i Havrebjerg;
Eriksholm: Kirkelige Tilstande i Trediverne (om Sognepræsten,
Dr .J. H. Larsen, Holbæk Bys Historiker); H. Nutzhorn: Fæste
bonden Peder Smed i Bukkerup; En Begravelsesanordning fra Ny
købing 1683.
1908 (50 Øre). H. Rosendal: Kampen ved Sjællands Odde;
H. P. H. Gjvnøe: En gammel Præstekone fra Grevinge; Thor
kild Gravlund: Rids af Reersøs Historie ; A. J. Eriksholm:
En Embedsmand under Frederik 6. (Byfoged Bierfreund i Holbæk);
C. M. Smidt: Fra det gamle Kalundborg; Fr. Christensen:
En Udlægsforretning.
1909 (udsolgt). A. J. Eriksholm: En gammel Herregaard
(Knabstrup); Thomas B. Bang: St. Sørens Holmstrup; J. Ny
lev: Minder fra Reersø; J. P. Jensen: Den gudelige Forsamlings
bevægelse paa Tissøegnen; C hr. Ax. Jensen: Holbæk gamle
Kirke; Th. Kornerup: Postvæsenets Udvikling; Joh s. Høirup: Det gamle Bomhus; A. J. Eriksholm: Jemløsegaard.
1910 (50 Øre). Chr. Ax. Jensen: Lorents Jørgensen Billedsnider; Soph. Müller: Solbilledet fra Trundholm; Ole Lund:
Livet i den gamle Købmandsgaard I (Kalundborg); A. J. Eriks
holm: Holbæk Byes Grundtaxt 1682; L. Andersen og H. P.
Gjevnøe: En kristelig Vækkelse i det sydlige Odsherred.
1911 (50 Øre). Hans Kjær: De forhistoriske Mindesmærker
og Fund i Udby Sogn; A. J. Eriksholm: Holbæk gamle Stads
ret; Ole Lund: Livet i den gamle Købmandsgaard II; J. P. Jen
sen: Mere om den gudelige Forsamlingsbevægelse; G. Knudsen:
Om Præstegaarden i Nykøbing.
1912 (50 Øre). Joh s. Lindbæk: En Bonde fra Fr. 6.s Tid
(Søren Larsen, Svallerup); Andr. Bentsen: Minder og Op
levelser; J. P. Jensen: Fra Bøndernes første Kampaar i Holbæk
*) De vedføjede Priser gælder kun for vore Medlemmer og Sub
skribenter.
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Amt: Lars Dinesen: Fra Hoveritiden; C hr. Ax. Jensen:
Fra Holbæk gamle Kirke og Kloster; A. J. Eriksholm: Den
gamle Kaptajn (Fr. v. Buchwald, Annebjerggaard); Karoline
Graves: Almueliv i Hoveriets Tid.
1913 (1 Kr.). Chr. Ax. Jensen: Holbæk Sortebrødrekloster;
Lars Dinesen: Erindringer om ældre Tider; J. P. Jensen:
Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar I (Jens Gre
gersen); Hans Kjær: Om Stenstrup Troldestuer og andre Min
desmærker i Højby Sogn; Andr. Bentsen: Om Idræt, Dans
og Gæstebud i ældre Tider;; Povl Hansen: Lidt om vore Skove
i ældre Tid; Povl Hansen: Den gamle Landsby.
1914 (1 Kr.). HugoMatthiesen: En middelalderlig Kirke
tomt i Holbæk; Erindringerfra Krigen 1864; J. S. Møl
ler: Boligskik i Kalundborgegnen I; Henry Larsen: Skam
strup Kirke; J. P. Jensen: Kundby Bønder II (Hans Jensen).
1915 (udsolgt). J. S. Møller: Boligskik i Kalundborgegnen II;
F. Fenger: Forvaltergaarden i Kvarmløse (Digteren Thor Langes
Slægt); J. P. Jensen: Kundby Bønder III; Hugo Matthiesen: Gamle Gader og Gaarde i Holbæk; Lars Dinesen: Om
en vestsjællandsk Bondegaards Drift for ca. 70 Aar siden.
1916 (udsolgt). Henning Jensen: Fra den gamle Soderup
Præstegaard; H. P. H. Gjevnøe: En Grevinge Præst (Thomas
Rasmussen); Ferdin. P. Blidstrup: Skolelærer N. B. Schow,
Grevinge, og Landvæsensskolen paa Frenderupgaard.
1917. H. V. Clausen: Fra Holbæk Amt, topografisk-historiske
Skildringer. I Halvbinds (Udsolgt.)
1918. H. V. Clausen: Fra Holbæk Amt, topografisk-historiske
Skildringer. II Halvbind. (Udsolgt.)
1919 (1 Kr.). Henning Jensen: Erindringer fra den stor
politiske Kamptid; Hans Kjær: Naar kom Mennesket til Dan
mark?; J. S. Møller: Dr. Folmer Dyrlund; J. S. Møller: Med
delelser fra Kalundborg og Omegns Museum; Karoline Gra
ve s : »Kongens Møller« og Omegn i gamle Dage.
1920 (udsolgt). Otto Smith: Holbæk Skomagerlaugs Hi
storie; Henning Jensen: Fra de gamle Kirkebøger (Raklev);
Albert Thomsen: Tre Indberetninger fra Magistraten i Hol
bæk; K. Olsen: En gammel Lejekontrakt; J. S. Møller: Medde
lelser fra Kalundborg og Omegns Museum; Hugo Matthiesen: Vor Frue Kirke i Holbæk.
1921 (udsolgt). »Ved Hal leb y A a«, Optegnelser af Karo
line Graves. Udg. for »Historisk Samfund« og »Danmarks Folke
minder« ved Dr. Henrik Ussing.
1922 (1,50 Kr.). Chr. Olsen: Fra mine Forældres og mit eget
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Hjem I; J. Ny lev: H. J. Hansen (Nekrolog); Marius Kri
stensen: P. K. Thorsen; Povl Hansen: Lidt fra Vallekilde;
Villars Lunn: Kvæghold paa Knabstrup; Poul Nørlund:
Kalkmalerierne i Højby og Hørve; Niels Stenfeldt: En Degne
historie fra Vig.
1923 (1,50 Kr.). C hr. Olsen: Fra mit Hjem og min Hjem
egn II; Mag. Hans Jensen: Bidr. til Holbæk Amts Historie I;
Niels Steenfeldt: Præster i Egebjerg; Prof. Johs. Brøndum-Nielsen: Runestenen i Gørlev; N. P. Geertsen: Mord
branden ved Tomved Skov; Dr. Poul Nørlund: Kalkmalerierne
i Bregninge og Sæby Kirker; Petersen-Bønding: Esterhøj
stenen.
1924 (1,50 Kr.). Mag. Hans Jensen: Bidrag til Holbæk
Amts Historie II; F. Petersen-Blidstrup: Præst og Menig
hed i Sdr. Jemløse; Dr. Vilh. Lorensen: Kalundborg Slot; J.
P. Jensen: Ruds Vedby-Kredsens Historie; J. S. Møller: Ka
lundborg Kirke; Otto Smith: Holbæk Skibsbro I.
1925 (1,50 Kr.). J. P. Jensen: De første store Folkefester i
Holbæk Amt; Otto Smith: Holbæk Skibsbro II; Dr. Poul
Nørlund: Tudse Kirkes Kalkmalerier; Paul Nedergaard:
Af Gierslev Sogns Historie (Pastor Phister og Udskiftningen);
Povl Hansen: Faarevejle Kirke og Jarlen af Bothwell; Mag.
Hans Ellekilde: Lars Andersen.
1926 (1 Kr.). Aug. F. Schmidt: Hellige Kilder i Holbæk
Amt.
1926 (4 Kr.). J. S. Møller: Folkedragter i Nordvestsjælland
med 160 Ill. og 12 Plancher i Farvelitografi.
1927 (1,50' Kr.). J. P. Jensen: Tscherning og Svinningekredsen; Dr. H o 1 g. H j e 1 h o 11: En Leverance til det offentlige (Ka
lundborg); Povl Hansen: Fra Nordvestsjælland; Arkivar Mar
qua rd: Nogle Aktstykker vedr. Kalundborg By i ældre Tid; Al
bert Thomsen: Til Galge og Gren; en Tyvehistorie fra Holbæk
1661; Joh s. Tholle: De gamle Landsbyhaver især i Holbæk
Amt I; Mag. Hugo Matthiessen: »Folen« paa Kalundborg
Slot; Pastor Torkild Winther: Barndomsminder fra Holbæk i
Treseme.
1928 (1 Kr.). Kapt. O. Bauditz: En Episode fra de sidste
Dage af Svenskekrigen (Rødegaard); J. P. Jensen: Tschemings
sidste Breve til Jens Gregersen; Georg Galste r: Møntfund i
Holbæk Amt.
1928 (2 Kr.). J. S. Møller: Fester og Højtider, I Binds 1.
Halvdel: Barnedaab og Bryllup.
1929 (1 Kr.). Joh s. Tholle: De gamle Landsbyhaver II

234
(fortsat fra 1927); Povl Hansen: Ernst Trier og Haven ved
Vallekilde Højskole; J. P. Jensen: Anders Jørgensen som Have
mand; Pastor G. Tram: Et Blad af Ubby Præstegaards Historie
(General Bülow); Chr. Larsen: Hvad Ole Kedelfører fortalte;
Karen Rasmussen: Hos Væverkonen; O. L u n d: En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden, I.
1929 (2 Kr.). J. S. Møller: Fester og Højtider, I Binds 2.
Halvdel: Om Død og Begravelse.
1930 (1,50 Kr.). O. Lund: En 18 Maaneders Rejse med Sejl
skib II (fortsat fra 1929); Povl Hansen: Lammefjorden; J. P.
Jensen: Svinningekredsens Historie 1866—1918; Hugo Matthiessen: En middelalderlig Kapeltomt i Holbæk; Kai C. Ul
da 11 : Levende Billeder.
1931 (1 Kr.). J. Ny lev: Historisk Samfund; A lb. Thom
sen: Historisk Samfunds Virksomhed 1906—31 ; Bent Rasmus
sen: Af Kyholms Saga; Chr. Olsen: Gamle Ole Petersen fortæl
ler; P. K. Andersen: Asmindrup Kirkes gamle Inventar; G.
Knudsen: Sandflugten ved Rørvig; Hol g. Hjélholt: Kalund
borg Bys Grundtaxt 1791; Smaastykker.
1931 (2 Kr.). J. S. Møller: Fester og Højtider, II Binds 1.
Halvdel: Aarets Fester.
1932 (1,50 Kr.). Inger M. Boberg: Sagn og Overlevering
om Samsøs Høje og Bakker; H. G. Olrik: Ludvig Holbergs sidste
Skovrejse; Kristine Mortensen: Et Livsløb i trange Kaar;
Joh s. Th o Ile: Lerchenborg Have; Jens Peter Jensen:
Svinningekredsens Historie 1866—1918 ; Albert Thomsen:
Landsbyliv paa Hjembæk-Egnen i ældre Tid; Erh. Quistgaard:
Et brudt Ægteskab ; Albert Thomsen: Stamtavle, Anetavle og
Slægtsbog; Povl Hansen: Hvordan Tinghøj og Barnet blev red
det. Smaastykker: H. L. Hansen: Fra de fattige Aar efter
Englænderkrigen. — Quistgaard: Præster og Degne i Tuse Herred.
— Sven Lunn: En Vise fra 1848. — Karen Rasmussen: Et Hus
mandsbrug i 70’erne. — J. S. Møller: Karoline Graves.
1933 (2 Kr.). J. S. Møller: Fester og Højtider, II Binds 2.
Halvdel.
1933 (1,50 Kr.). Jens Peter Jensen: Af Jakob Hansens
Erindringer. Bent Rasmussen: Kirkegaarden paa Kyholm;
Aug. F. Schmidt: P. C. Stenersen; Albert Thomsen: Fire
Folkesagn fra Hjembæk; Erh. Quistgaard: Et brudt Ægte
skabsløfte; J. S. Møller: Ole Lund.
1934 (1,50 Kr.). Fanny Fang: Handelsmand og Slagter I;
Bent Rasmussen: Simon Kokandsky; Chr. Birkeland:
Laurids Kok; C. A. Brostrøm: Om Vilh. Beck; Viet. Her-
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man sen: Kalundborgs Historie i Middelalderen; C. Elling: Ler
chenborg og den vestsjællandske Rokoko ; N. Jensen: Fra Dili
gencens sidste Dage; Aug. F. Schmidt: Fra den gamle Landsby;
K. J. Højberg: Det 11. danske Hjemstavnskursus.
1935 (1,50 Kr.). Fanny Fang: Handelsmand og Slagter II;
M. J. Mathiassen: Om Mullerup Mose og Mullerupkulturen;
Karen Rasmussen: Gammel Overtro ; Gunnar Poulsen:
Stenlars; Jens Peter Jensen: Odsherredskredsen I; Bent
Rasmussen: Samsø Arrester; Otto Smith: En gammel Holbækejendom ; Jens Nylev: Povl Hansen.
1936 (1,50 Kr.). Otto Smith: Studier i Holbæks Grundplan.
J. Sørensen: Holbæk i gamle Dage ; Albert Thomsen: Resens Holbækbillede; Bent Rasmussen: Samsø Arrester II; J.
P. Jensen: Esben Poulsen; Henrik Larsen: Kalundborg By
og Omegn i Fortiden; P. Olsen: Fra en Torpby og en Torpegn;
H. Ellekilde: Samsø i oldnordisk Digtning; Dan Lund: Lidt
om Kalundborg Latinskole; H. Ellert: En Stendysse restaureres;
J. P. Jensen: Løve Herreds Tingsted; P. C. Ne dér g a ard:
Mul ! erupfunde t.
Se iøvrigt Aarbogsomslagets Bagside.
— Endelig skal det nævnes, at Historisk Samfund har ladet
fremstille Særtryk af nogle af Aarbogsartiklerne. Se Aarbogens
Omslags Bagside.
Bøgerne faas ved Henvendelse til Historisk Samfunds Sekre
tær, Kommunelærer Albert Thomsen, Holbæk.

KØBENHAVNS
KOMMUNEBIBLIOTEKER
HOVEDBIBLIOTEKET

Af Historisk Samfunds Regnskab
for 1935.
Indtægter:
Kassebeholdning fra 1934 .................................................
Kr. 314,10
Tilskrevne Renter ...............................................................
» 19,85
Tilskud fra Stat, Amt, Kommuner ogSparekasser ...
» 705,00
Kontingent fra Medlemmer (incl. Porto) .........................
» 2855,73
Salg af Skrifter ..................................................................
» 1080,06
Indtægter ved Sommermødet ...........................................
» 89,00
Diverse .................................................................................
»
9,25

Kr. 5072,99

Udgifter:
Aarbøgernes Fremstilling (Trykning, Hæftning og
Clichéer) ..................................................................... Kr.2356,27
Forfatterhonorarer ..............................................................
» 891,00
Udsendelsesudgifter ...........................................................
» 366,92
Møder .....................................................................................
» 183,45
Sommerudflugten ..............................................................
» 126,44
Administration o. 1...............................................................
» 595,13
Diverse Udgifter ..................................................................
» 241,59

Kassebeholdning at overføre ........................................

Kr. 4760,80
» 312,19
Kr. 5072,99

Regnskabet paategnet:
Det attesteres herved, at ovenstaaende Regnskab er i Overens
stemmelse med Bilag og Kassebog. Kassebeholdning og Sparekasse
bøger er forevist mig. Ifølge Medlemsprotokollen skulde Antallet
af Medlemmer være 878.

Holbæk, d. 30. Januar 1936.
A. Tilly.

