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Af
Hans Kn udsens
Folkemindeoptegnelser.
Ved Gunnar Knudsen.

Min Fader Hans Knudsen i Landsgrav hørte til Egnens
kendte Folk, mange af de ældre vil sikkert erindre ham, og
jeg kan derfor indskrænke mig til et ganske kort Levnedsrids.
Han var født i Landsgrav 29fo 1844. Han begyndte i 1869,
efter at have været Elev paa Vallekilde og Askov Højskoler,
en Friskole i Landsgrav. Han var samtidig meget interesseret
i Havebrug, Frøavl og Kartoffeldyrkning, og omkring 1885
maatte han opgive Friskolen - der dog fortsattes og eksisterer den Dag i Dag - for at kunne faa tilstrækkelig Tid
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til at pleje sine Have- og Landbrugsinteresser, hvor han
navnlig virkede for Husmandsbrugets Fremme som en Slags
ulønnet Konsulent, han oprettede under beskedne Former
en Havebrugsskole, hvor han uddannede mange Elever i
praktisk Havebrug, og senere, omkring 1900, begyndte han
med korte Kursus for Husmænd og med Bistand af sin Hustru, Hanne Knudsen, med korte Kursus for Kvinder i Konservering af Frugt og Havesager. Han virkede energisk for
Udbredelse af Frugtavlen, han stiftede Sorø Amts Haveselskab og var dets Form and lige til han nedlagde Hvervet paa
Grund af Alderen, og han deltog meget i de lokale Landboforeningers Planteavlsvirksomhed. Selv havde han oparbejdet en betydelig Planteskole, som han dog afstod nogle Aar
før sin Død. Han døde 10/11 1930 i en Alder af 86 Aar og
ligger begravet paa Skt. Peders Kirkegaard i Slagelse.
Mellem min Faders efterladte Papirer findes et Skrivehæfte, som bærer Titlen: "Folkesagn, gjengivne efter fortællingen af Hans Knudsen. Vallekilde højskole, November
1867". Det maa snarest opfattes som en Frugt af Svend
Grundtvigs kraftige Agitation for at redde de Rester af gammel Folketradition, der endnu var bevaret; han havde faaet
mange interesseret i at optegne og indsende Optegnelserne til
ham; paa Grundlag heraf udgav han ( 1854-61) 3 Samlinger under Titlen: "Gamle danske Minder i Folkemunde:
Folkeæventyr, Folkeviser, Folkesagn og andre Rester af Fortidens Digtning og Tro, som endnu lever i det danske Folks
Erindring". Der var navnlig i Højskolekredse betydelig Interesse for denne Sag, og paa Vallekilde er min Fader blevet
saa optaget af Folkeminderne, at han har følt sig kaldet til
at yde en aktiv Indsats for at bevare dem for Eftertiden.
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Det var ogsaa i 1867 at Evald Tang Kristensen begyndte
sin Indsamling af Folkeminder, der skulde bringe saa enestaaende Resultater. Tidspunktet var gunstigt; dengang var
det muligt at finde Meddelere, der var indlevede i den gamle
Folketro og Sagnverden, og som kunde huske Eventyr og
Folkeviser udenad. Efterhaanden som disse gamle Meddelere
er uddøde, har det været i rivende Tilbagegang med den
gamle Folketradition. Derfor har de ældste Optegnelser den
største Værdi og staar langt over dem fra den nyeste Tid,
hvor Traditionen ligesom er gaaet i Opløsning.
Min Faders Optegnelser, der er foretaget med stor Omhu,
med Sans for Enkelthederne og for Fremstillingens Anskuelighed, er desværre kun et beskedent Omfang. Det blev kun
til et Tilløb, saaledes som man kender det fra Skolen, hvor
·den flinke Elev ofte anlægger Samlinger af forskellig Art,
alt efter sine Interesser. Ogsaa efter Højskoleopholdet vedblev han en Tid at optegne, til et Stykke ind i 1870'erne,
men Skriveheftet blev aldrig skrevet fuldt; andre Ting lagde
efterhaanden Beslag paa hans Tid.
Men sin gamle Kærlighed til Folkeminderne bevarede han
Livet igennem; han holdt meget af at fortælle Eventyr og
berette om, hvad han havde hørt af "de Gamle". Engang
da Evald Tang Kristensen var paa Indsamlingsrejse omkring
paa Sjælland, kom han ogsaa indenfor hos Fader, jeg erindrer det tydeligt; han var ledsaget af Redaktør Martin fra
Sorø. De sad længe og talte sammen, men jeg tror dog ikke,
at Tang Kristensen har faaet meget med hjem; jeg har ikke
i hans trykte Sagnsamlinger set noget Frugt af dette Besøg.
Helt uden Udbytte skulde han dog ikke forlade Faders Hus;
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han havde sin Taske fuld af Bøger, han selv havde udgivet,
og fik Lejlighed til at sælge et Par Stykker af dem. Overhovedet havde Fader i Tidens Løb samlet mange Bøger om
Folkeminder. Jeg mindes, at jeg selv i en lovlig tidlig Alder
gik ombord i denne Litteratur, læste om Spøgelser og Genfærd og blev saa indlevet i denne Mørkets Verden, at jeg en
Overgang var meget mørkeræd.
Ordsprog havde Faders særlige Interesse, han anvendte
dem med Forkærlighed i sin Tale, og tillige i sin Undervisning, dengang han var Friskolelærer. Engang kom han dog
galt afsted. I en Skrivebog havde han som Forskrift brugt
Ordsproget: "Degne og Duer gør skidne Stuer". Da Præsten
som Tilsynsførende paa et Besøg i Friskolen fik fat paa denne
Skrivebog, vakte det hans Mishag, han mente her at finde
Bevis for Friskolens Oprør mod det offentlige Skolevæsen,
personificeret i Degnen, en Tanke som utvivlsomt har ligget
Fader meget fjern, men som han dog havde vanskeligt ved at
faa Præsten bort fra. Fader har efterladt sig to Hæfter Ordsprog, men dem er jeg dog betænkelig ved at udgive, da han
opgiver til Dels at have brugt trykte Kilder.
Jeg fremlægger her alt det Stof, der stammer fra Vestsjælland, idet jeg forbigaar nogle Optegnelser fra Langeland,
som Fader uden Tvivl har nedskrevet efter sine Forældre,
der begge var Langelændere. Optegnelserne er, fraset ganske
faa selvfølgelige Rettelser, meddelt ordret og bogstavret som
han selv nedskrev dem; man ser, at han gennem Højskolen
har tilegnet sig den "skandinaviske" Retskrivning med smaa
Bogstaver og Bolle-å mere end 80 Aar, før den blev indført
i vore Skoler. Med Hensyn til selve Teksterne skal jeg forudskikke et Par Bemærkninger.
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Sagnet om Heksene i Vemmelev Kirke har jeg tidligere
udgivet i "Øst og Vest, Afhandlinger tilegnede Professor
Arthur Christensen", Kbh. 1945, Side 208-12. Jeg benyttede det der til at paavise, at Sagn af tilsyneladende gammel
Type godt kan opstaa i nyere Tid. Det er nemlig en Kendsgerning, at Begivenheden faktisk fandt Sted i Vemmelev
Kirke Skærtorsdag 1788; den omtales i Johs. C. Jessen:
"Slagelse Herreds Skolehistorie" (1942), Side 124, og i Jens
Kamp: "Danske Folkeminder" ( 1877), Side 201, og den fik
et retsligt Efterspil, idet "Heksene" aabenbart har anlagt
Injuriesag mod Karlene og Drengen samt en Gaardmandskone, som havde været den egentlige Anstifter, og de blev
alle idømt Fængsel paa Vand og Brød i 8 Dage, samt en
Mulkt.
!øvrigt indeholder Faders Optegnelser et andet Eksempel
paa Sagn af nyere Oprindelse. Det er Sagnet om Trolden
i Bannerhøj, som faar Lov til at overvære et Fastelavnsgilde
i Bannerhøjsgaarden. Nu er Bannerhøjsgaarden, eller som
den nu hedder, Bavnehøjsgaarden, en udflyttet Gaard; den
laa oprindelig inde i Landsgrav By og blev først bygget paa
sin nuværende Plads ved Højen efter Udskiftningen, som
fandt Sted i Aaret 1796. Som følge deraf kan dette Sagn
heller ikke være ældre end Gaardens Udflytning. Naar saadanne Sagn har kunnet opstaa i saa sen Tid, kan det kun
forklares som Vidnesbyrd om, at den gamle "Overtro" har
haft Livskraft betydeligt længere end man ellers har været
tilbøjelig til at antage, den har været i fuldt Flor helt ned i
Oplysningstiden.
Ogsaa en Folkevise findes blandt Faders Optegnelser.
Folkeviser er ikke saa almindelige paa Sjælland som i Jyl-
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land, hvor de har levet længere ned i Tiden. Hvem hans
kvindelige Meddeler, A. M. P" er, kan jeg desværre ikke
oplyse. Det er rigtigt, at den foreliggende Vise er den samme,
som Evald Tang Kristensen har udgivet som Nr. 6 i "Jyske
Folkeminder" under Titlen "Lodkastningen", og Faders
Henvisning dertil viser desuden, at hans Optegnelse er sket
efter 18 71, Trykningsaaret for den anførte Bog, men efter
Haandskriften at dømme dog næppe meget senere. Visen er
udgivet af Axel Olrik i "Danmarks gamle Folkeviser" som
Nr. 376 under Titlen "Hr. Peders Skriftemaal paa Havet".
Dens Hovedindhold er følgende:
Hr. Peder faar af sin Fostermoder at vide, at han skal
drukne paa Havet; for at trodse sin Skæbne lader han bygge
et udmærket Skib og sejler ud, men da Skibet kommer paa
Havet, staar det pludselig stille. Skibsfolkene siger da, at der
maa være en syndig Mand iblandt dem; Skibet kan ikke
skride, før han kastes overbord. Der kastes Terning for at
finde ham, og Loddet falder paa Hr. Peder; han gaar da
hen foran Masten og gør sit Skriftemaal. Han er klar over
sin Skæbne og beder hilse hans Moder og indbilde hende, at
han tjener i Kongens Gaard, men for hans Fæstemø skal de
ikke dølge Sandheden.
Visen er ældst kendt fra et Haandskrift fra 1590, men desuden har den været udbredt gennem trykte Flyveblade fra
Slutningen af 18. Aarhundrede, og fra nyere Tid foreligger
talrige Opskrifter, saa min Faders Optegnelse kan ikke siges
at bringe noget egentlig Nyt, selv om den hører til de bedste
af de bevarede yngre Opskrifter.
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PRÆSTEN OG KARLEN
Folkesagn fra Slagelseegnen.

I Vemmeløv var der engang en præst, som havde
den vane ofte at gå ind i kirken om natten. Dette kunde hans kone slet ikke lide, og hun fik derfor overtalt
en karl til at gå efter ham derop, og når han så skulde
gå ud af kirken, da skulde han stille sig i vejen for ham
for at prøve, om han ikke kunde give ham en skræk
i blodet, så han holdt op med disse natlige vandringer.
Da præsten kom og vilde ud, stillede karlen sig straks
ligefor ham med et lagen over sig, men præsten var
klogere; han spurgte straks karlen om hvem han var;
karlen svarede ikke. Så begyndte da præsten at mane
ham i jorden. Da han var sunket i til anklerne, spurgte
præsten ham atter, hvem han var: men han vilde endnu ikke svare. Så manede præsten ham endnu dybere
ned og spurgte ham igen, hvem han var. Endnu vilde
han ikke svare, og præsten vedblev da at mane ham i til
et godt stykke over knæerne. Da så karlen mærkede, at
det gik ham galt, begyndte han at råbe og skrige, og
nu var han villig til at fortælle, hvem han var. "Nej",
svarede præsten, "nu er det for silde, nu kan jeg ikke
med al min magt frelse dig, nu må du derned". Så blev
karlen manet levende helt ned i jorden, men våbenhuset blev fra den dag flyttet om til kirkens nordre
side, og der er det endnu den dag i dagl).
1)

Dette Vaabcnhus maa have ligget der i 1867, da Optegnelsen fandt
Sted; antagelig er det blevet nedrevet ved de store Ombygninger, der
skete i Aarene 1871-73; nu anvendes Taarnrummet som Vaabenhus,
med Indgang fra Syd. Det nordlige Vaabenhus er ikke omtalt i Danmarks Kirker, Sorø Amt, under Beskrivelsen af Vemmelev Kirke. Om
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HANEN, DER GJORDE ÆG
Folkefortælling fra Hyllested.

Hos en gårdmand i Hyllested havde de en hane,
der var syv år gammel, og derfor burde været afløst,
men fordi han var så stor og mandig, havde han fået
lov at leve. Men pludselig forsvandt hanen, ingen vidste, hvor han var blevet af, og der blev talt allehånde
om den hane, indtil manden en dag gik ude i haven,
da hørte han på engang en aparte lyd, som han syntes
kom henne fra bagerovnen. Man træffer endnu mange
steder på landet ved de gamle bøndergårde bagerovnen opført udenfor huset, for det meste i haven,
med et tag over, som danner ligesom en lille sidebygning til midten af stuehuset; dette fandtes i ældre tid
overalt i denne del af Sæland.
Han gik da derhen og opdagede straks hanen, der
sad i en krog oppe på bagerovnen; han havde nu været
borte i omtrent tre uger. Manden tog fat på hanen og
fik da at se, at han lå på tre forunderlige æg. Han blev
så opbragt på hanen, at han straks huggede hovedet af
den. Derpå gik han hen og tog æggene og gik ind med
dem for at undersøge, hvad der var i dem. Han kaldte
da først på folkene i gården; da han fik samlet dem,
tog han æggene varsomt frem, slog dem itu og - hvad
var der vel så i dem? - der var i det ene en hugorm, i
det andet en stålorm og i det tredie en lindorm. Der
en Flytning af Vaabenhuset fra Kirkens Sydside til Kirkens Nordside
tales der ogsaa i et Sagn om en Lindorm, optegnet 1861, trykt i
Svend Grundtvigs danske Folkesagn 1839-83, udg. af Hans Ellekilde
I p. 400.

14

/lf

Sorø Amt 1952

Ha11s K1111dse11s Folke111i11deop1egne/set

blev almindelig bestyrtelse over det passerede, og æggenes indhold blev nøje forvaret; men aldrig mere fik en
hane lov til at blive så gammel der i gården.
En lindorm er en frygtelig skabning, der kan efter
folkesagnet vokse således til, at den endogså flere steder
har lagt sig ved kirkedørene, så folk i hele år endogså
slet ikke har kunnet komme i kirke. For at råde bod
herpå har man så måttet føde en ung tyr op, indtil
den var tre år gammel, med sød mælk og hvedebrød,
så den blev rigtig stor og fed. Den måtte da optage en
kamp med lindormen, som den da også gerne overvandt, men måtte også undertiden tillige selv bukke
under.
Hugorme og stålorme vare så ubekendte der på
egnen, så man anså dem for at være overordentlig giftige og meget farlige for folk. Ja om stålormene var der
endogså mange, der sagde, at de vare så forfærdelige,
at om man også slog dem over med en stok i to stykker,
så løb begge stykker igen sammen.
SPØGELSET
Fortalt fra det sydvestlige Sæland.

I byen L.1) var den gamle præst død og en ny var
kommen isteden. Men det begyndte allerede straks at
se noget broget ud der i præstegården. Blandt andet
var det ikke rigtig fat på latrinen, hvor man hver aften,
som man sagde, kunde træffe den afdøde præst i bar
skjorte, så tilsidst turde ingen vove at komme der. I
denne nød henvendte man sig da til den nye præst og
bad ham at mane spøgelset. Han unddrog sig først der1)

Uden Tvivl Lundforlund, den eneste Sogneby i Sydvestsjælland, hvis
Navn begynder med L.
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for, men det blev jo længer jo værre, og tilsidst så han
sig nødsaget til at gøre en ende på dette uvæsen, han
talede da med en anden præst derom, og denne rådede
ham da til at gøre en ende derpå, på hvad måde det
end måtte ske. Da det nu en aften var rigtig galt, kom
husets folk som sædvanlig og bad præsten rigtig instændig om dog at gøre det af med dette overnaturlige
besøg. Han tog da mod til sig og befalede sig gud i
vold, derpå sagde han til hele husets befolkning, at de
nu blot kunde følge ham. Da de kom ud i gården, sagde han, at nu kunde de få den onde selv at se. De vare
nu komme til stedet. Præsten gjorde korsets betegnelse
for sig og fremsagde sagte nogle ord, og straks kom
spøgelset ud af døren, gik lige hen for præsten og foer
derpå op i luften og forsvandt der med et frygteligt hyl.
Siden den tid var der god fred og ro for spøgelser der i
præstegården.
SKÆRTORSDAGSKIRKEGANGEN
Skærtorsdag gå alle heksene i kirke. Vil man da vide,
hvilke af alle de tilstedeværende kvinder der ere hekse,
så tager man det første æg en sort høneke - en ung
høne, som nu begynder at lægge æg - har lagt, men
det må være lagt en torsdag; det lægger man i lommen
på en, som den dag skal i kirke, men han må dog ikke
vide, at ægget er der, han vil da kunne se dem sidde i
kirken med deres siebøtter, malkespande og stripper
på hovedet.
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HEKSENE I KIRKE
Fortælling fra V emme løv.

I gamle dage var der mange hekse i denne egn;
skærtorsdag skulde de som sædvanlig i kirke. Da var
der fra en gård to karle og en dreng i kirke. Drengen
havde, ham selv og karlene uafvidende, fået et af de
ovenfor nævnte æg i lommen; da han kom ind i kirken,
begyndte han at blive som han var ude af sig selv, idet
han råbte: "se, der sidder N. med en strippe på hovedet, der sidder L. med en malkespand på!" o. s. v.
Karlene, som sadde ved ham, tyssede på ham, men det
hjalp ikke. En af heksene var redet til kirken på en gråskimlet hest, som hun havde bundet udenfor våbenhusdøren; den kunde drengen se, men de andre kunde ikke
se noget til den. Heksene mærkede nok, hvordan det
var gået dem, og de vare yderlig forbittrede og søgte at
hævne sig på drengen, som uskyldig var kommen til at
spille dem dette slemme puds. På hjemvejen blev han
kastet hid og did, snart frem, snart tilbage og snart til
en af siderne; karlene måtte have fat i drengen, en ved
hver side, men alligevel kørte heksene med drengen,
så godt de kunde. Undertiden kom et par af dem ridende på hver sin gråskimmel for om muligt at klemme
drengen imellem dem, for når de kunde have fået ram
til at klemme ægget itu i lommen på ham, så kunde han
ikke have set mer, men så havde han i det samme havt
brækket sit lår. Drengen kunde hele tiden se, hvorledes
de red der frem og tilbage, men karlene kunde intet se.
Omsider nåede de hjem, og ægget kom af drengens
lomme. Men drengen kunde jo gøre heksene stor skade
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med, hvad han havde set, derfor kom heksene til ham
i marken, og hvor han ellers færdedes, men altid i en eller anden skikkelse, med flammende hosebånd og andre
småting, som han skulde have for at tie stille med, hvad
han havde set. Han lovede godt og tav også stille dermed, indtil han kom til folk, så kunde han sjælden tie
længere. Følgen blev, at heksene besluttede at hævne
sig på ham; hvor han gik, ude på marken eller hvorsomhelst, vare de efter ham; kom han i nærheden af en
tørvegrav eller et vandsted, blev han kastet deri, og
plaget blev han på mangfoldige måder, så han tilsidst
måtte rejse der fra egnen; men han havde fået formeget, han blev aldrig rask mere og døde allerede i en
meget ung alder.

NISSEN
Fortælling fra Foerløv.

I en gård i Foerløv var der en nisse, som bestandig
fik sin sødgrød om af tenen; ingen anden end konen
vidste rigtig besked om ham, men hun var også godt
kendt med ham. En aften var manden og konen kørte
bort og bleve noget sildig borte, lillepigen sad alene oppe
og halvsov i kakkelovnskrogen. Med et hørte hun døren til øverstestuen blive lukket op, og øjnene kom dem
i en fart. Henne i døren kom en fyr tilsyne iført grøn
silkekjole og med en rød hue på hovedet; han kom
med begge hænder fulde af sølvpenge, som han først
lagde på bordet, derefter slog han til dem, så de røg
langt hen i krogene, en del af dem kom om bagved en
kiste, som stod der, dem tænkte pigen, at hun skulde
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samle op, når hun næste dag skulde feje; men hun fik
andet at tænke på.
Nissen, ti ham var det, gik hen til sengen; her
begyndte han at lede ved fodenden efter grøden, men
da han ingen fandt, gik han og slog døren hårdt i.
Pigen var bleven så angst, så hun turde ikke blive
oppe; hun gik tilsengs. Hendes seng stod lige under
loftstrappen. Da hun var kommen til sengs, hørte
hun, at der kom en gående ned ad loftstrappen, som
slæbte en stor jernlænke efter sig. Det var naturligvis
igen nissen. Pigen var så angst, at hun svedte, heldigvis kom nu folkene hjem. Pigen foer op af sengen og
ud i gården, hvor hun straks fortalte, hvad hun havde
set. Konen gav hende et vældigt ørefigen og bød hende
tie med den slags historier. Manden måtte naturligvis
intet vide.

I en gård, hvor en nisse opholdt sig, var indretningen i kostalden således, at man gik ind imellem et par
køer for at komme hen i grevningen. Her havde nissen
ofte sin fornøjelse af at binde halerne sammen på de to
køer, som stod ved hver sin side af indgangen, hvorved
det ofte skete, at en eller anden kunde få næsen til det
tredie ben, som da gerne kom lige ned i komøget. Engang skete det, at en ko havde kælvet, og da de kom
ud i stalden, fandt de en meget stor kalv liggende i
grevningen; de tog en høkurv og væltede ham i, to
stærke karle skulde bære kalven i kurven, men det var
kun med nød og næppe de formåede det, og kalven
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blev jo længere jo tungere. Endelig fik de ham hen til
det hus, som han skulde være i, og de væltede ham da
ind over dørtærskelen med de ord: "ligg nu der, dit
tunge bæst!" Ret som de havde sagt disse ord, hørte
de nissen rigtig skælmsk udbryde: "he, he, he !" oppe
i hanebjælken. Det var ham, som havde hjulpet til
med at tynge så hårdt på kurven.
HVORFOR SKRÆDERNE BRUGE AT SIDDE
P AA BORDET, NÅR DE SY
Fra Syd,·estsæland.

På et større sted var engang flere skrædere samlede
for at sy. De sadde rundt om et stort bord, men en af
dem kunde ingen plads få ved bordet, han måtte da
sætte sig ovenpå det. Som de allerbedst sad og syede,
kom Fanden ind og tog dem allesammen med sig, så··
nær som ham, der sad på bordet. Efter den tid har
skræderne altid valgt at sætte sig på bordet.
TROLDE I BANNERHØJ
I Bannerhøj (måske Bavnehøj) på Landsgrav mark
ved Slagelse har der i gamle dage boet trolde. Det skete
engang, at der skulde være fastelavnsgilde i den gård,
som ligger lige ved siden af højen, og som efter den
kaldes Bannerhøjsgården, da kom der en dag, da konen
var ene hjemme, en trold ind til hende og bad hende,
om han ikke måtte få lov at komme med til gildet, der
skulde ingen få ham at se undtagen hun selv. Hun gav
ham lov hertil, og han kom også, men han havde taget
sin dværgehat på, og så var der da heller ingen for-
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uden konen, der så ham. (Om han ellers udførte noget
ved gildet, derom tier fortællingen) .
I Bannerhøj, med hele den række af høje, som findes i samme linie på Landsgrav mark, var det i gamle
dage meget slemt med troldtøj. I flere af højene fortælles der om, hvorledes man har hørt kister blive slagne i nede i højen, samt hvorledes troldtøjet lagde deres
ting ud at soles. På en af dem kunde man stadig finde
aske liggende, som troldfolket bar ud. Nu cre de enten
uddøde eller rejste bort, så man hører eller ser aldrig
noget til dem.
Tidt blev nogen vildfarende på disse marker, og det
var da altid troldfolket, der her havde sit spil. En endnu levende mand havde været på arbejde i Bannerhøjsgården, og da han om aftenen gik hjem, kom der en
gående bagefter ham og gik og spurgte i et væk: "Hvor
har du '·æret, hvor har du været?" Manden vidste
nok, at det her gjaldt om at tic stille, indtil han kom
til den indgravne vej, hvor han var vis på, han ikke
kunde fare vild. Da han nåede den, vendte han sig om
mod den, der gik bagefter, som endnu stadig vedblev
med sine spørgsmål, med de ord: "Hvad Fanden kommer det dog dig ved?" Dermed forsvandt han, og manden kom lykkelig hjem.
TROLDEBRYLLUPPET
I nærheden af Flakkebjerg var der for mange år
siden en høj, hvori der fra gammel tid havde boet
troldfolk. Konen i en nærliggende bondegård var de
godt kendt med, og her kom de tidt for at låne et og
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andet til husbehov, hvad da heller aldrig blev dem
nægtet, da de altid redelig bragte igen, hvad de havde
lånt. Men en dag kom en trold fra bakken ind til konen og lånte og gik og kom igen for at låne. Dette gentog han så ofte, at konen tilsidst udbrød: "Men hvor
kan det dog være, at du skal låne så mange ting idag?"
"Det skal jeg sige dig", svarede trolden, "der skal være
bryllup hos os imorgen". "Kan jeg da ikke få den stads
at se?" spurgte konen. "Jo", svarede trolden, "det kan
du nok, men det vil koste dig et ørefigen". "Ja, det får
ikke hjælpe", sagde konen, "for jeg synes dog, det kunde være morsomt at se et sådant brudetog".
Næste dag, da familien i bondegården var samlet for
at spise til middag - de voksne sad om bordet, to børn
sad ved en stol med en tallerken kål for sig - kom
hele brudetoget dragende gennem stuen, hvor de havde deres kirkevej. De fleste red på løjerlige heste:
bagerovnsf jælle, ovnrager, koste, skærekister og lignende. Konen så alt og gav sig da så hjærtelig til at le og
råbte: "se, se!" Manden kunde intet se, og han troede
da, at konen var tosset. Allerbagerst kom den trold, som
dagen i forvejen havde været hos konen og lånt redskaber; han gjorde de løjerligste krumspring, og da han
kom udfor den stol, ved hvilken børnene sad, slog han
ud med benet og ramte tallerkenen, som faldt på gulvet og gik istykker, og maden spildtes. Konen syntes,
det så så løjerligt ud, at hun lo endnu mere. Manden
blev da så vred, at han sprang op, gav hende et ørefigen og sagde: "Skal du le af, at tallerkenen bliver
slaget istykker, og al den gode mad bliver spildt!"
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TROLDE I OLSHØV
På Ormitslev mark i Vemmeløv sogn mellem Slagelse og Korsør er der på en mark to høje, den ene kaldes Tvehøv og den anden Olshøv eller Oshøv. Om den
sidste har en kone i Landsgrav ved Slagelse fortalt mig
følgende:
Da vi vare nogle småtøser, havde vi altid så stor
lyst til at lege på Olshøv, der stod fire store stene på
enden, og ovenpå lå en svær stor en, og mellem disse
stene syntes vi det var så morsomt at være. Det var os
strengt forbudt at komme der, for der var slemt med
· troldtøj i bakken. Alligevel listede vi os tidt derop, og
vi kunde da ofte tydelig høre, hvorledes de rumsterede
nede i højen, store kister bleve slagne i, og der var et
forfærdeligt spektakel. Vi så aldrig noget, men i et
sted, som lå der i nærheden, så de ofte, at troldfolket
bar både det ene og det andet ud, både sko og mange
andre sager, for at soles, men ingen fik det at se nærved, det sørgede troldfolket altid for.
KORSENE VED SKØRPINGE
(En Roman om to Brødres Kærlighed til samme
Pige, de dræber hinanden, og til Minde rejses de to
Kors ved Skørpinge. Med Overskriften: Efter et Folkesagn findes den trykt i Sorø Amtstidende 1869 Nr.
175 med Dagens Nyheder som Kildeangivelse. Min
Fader afskriver hele Romanen og tilføjer:)
U dskriveren har hørt følgende fortælle fra stedet:
De to omtalte trækors blive stedse holdte højt i hævd,
og den iver, som hos somme folk viser sig for at få så-
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danne ting bort, "som stå ivejen på marken", hvorved
de gamle minder naturligvis ikke skånes, viser sig slet
ikke her. Ved det nordligste kors findes en kilde, som i
mands minde aldrig har været tør, den bliver ifølge en
gammel skik altid renset st. Hans aften, og der har fra
gammel tid kommet mange til denne kilde, særlig st.
Hans aften, for herfra at hente lægedom, og endnu
ere disse kildebesøg ikke ophørte, men man kan endnu
træffe folk der undertiden langsvejs fral).
LODKASTNINGEN
Fra Slagelseegnen. Smlgn. No. 6 i E. T. Kristensens
"jydske folkeminder".

0 g det var ungen hr. Peder
gik far hans fostermor at stå,
for han vilde sjJørge, hvad død han skulde få
for synden den var ham så stm·.

2
Ikke så dør du jJå sotteseng,
ej heller blir du slagen i krig,
men vogt dig kun for bølgen den blå,
den ene forkorter dit liu.
3
Og det var den unge hr. Peder,
han ganger sig til stranden ned
og lader sig bygge så kosteligt et skib,
det bedste, der fandtes jJå jord.
1 ) Om denne Kilde, Brixcs Kilde, se nærmere i Aarbog for historisk
Samfund for Sorø Amt VII (1918), Side 30.
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4
Og skibet det var udaf valnøddetræ,
og masterne de vare ligeså,
men vimjJelen var af det rødeste guld,
som vajede ovenpå.

5
Det var både skijJjJer og styresmand,
de styrede skibet fra land,
tilbage så glemte de Gud Fader og Søn
og så Gud den Helligånd.

6
I dag så ville vi drikke,
mens vi godt øl og vin kan få,
i morgen så ville vi sejle,
hvis vinden vil være os god.

7
Og da de var kommen så langt fra land
at de ingen hjæljJ kunde få,
stod skibet stille, så hjæljJ os Gud;
her må vi nok alle forgå.

8
Det var både skijJjJer og stJ•resmand,
de sjJilled guldtærninger overbord,
for de vilde endelig m:de og se,
hvem synderen var så stor.

25

Sorø Amt 1952
c;unnar Kn11dJen

9
De vilde endelig vide og se,
hvem synderen var så stor,
og det var den unge hr. Peder,
han nede i kahytten lå.

10
Da de nu var kommen så langt fra land
at de ingen præster kunde få,
"så lader os falde for masten ned
og gøre vort skriftemål«.

11
(De kirker dem haver jeg røvet,
de klostre dem haver jeg oj1brændt,
så mangen en dydelig jomfru
deres ære haver jeg krænkt.)1)

12
"Hvis nogen af eder skulde komme i land,
og min fostermoder spørger efter mig,
så siger, at jeg tjener udi kongens gård
og står mig ganske bravt((.

13
"Hvis nogen af eder skulde komme i land,
og min fæstemø hun spørger efter mig,
så siger, at jeg hviler under bølgerne blå,
beder hende: at hun gifter sig((.
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(optegnet nøjagtig efter ordlyden, således som A. M.
P. har foresagt mig den. Tonen, som den af hende blev
sungen på, er også en ganske anden end den jydske).
GAMMEL FOLKETRO
Når de forreste tænder i munden sidde vidt fra hinanden, kommer man til at rejse vidt omkring.
Når rumpen klør, så er det enten nogen, der bander
en, eller det er præstens piger, der roser en, eller man
bliver omtalt på store steder, hvor man dog ikke er
personlig kendt.
Når næsen klør, så bliver man budt til gæstebud, eller
også får man næsvise gæster.
Man må ikke låne en synål eller stoppenål ud, eller
om man selv har lånt en, da må man ikke bære den
igen, uden at der hænger en ende tråd ved den. Den
som modtager en nål uden tråd vil komme til at modtage en nøgen mage. (Fra Sydvestsæland).
Når man spiser sild, skal man tage "sildesjælen" og
kaste den op imod loftet, så får man ikke feberen det
år.
Når en frugtsommelig kone dør, må man endelig
ikke glemme at medgive hende nogle penge, dem hun
i levende live vilde have ofret ved sin kirkegang, for
1 ) I Optegnelsen er der gjort Plads til Vers 11, Nummeret staar der,
men Pladsen staar torn. Her er Verset suppleret efter Danmarks gamle
Folkeviser Nr. 376 C. Dette Vers mangler ogsaa i de trykte Flyveblade, saa man kunde være fristet til at tro, at A. M. P. kendte Visen
herfra. Men i saa Fald havde hun næppe vidst, at der manglede et
Vers her, og faaet afsat Plads til det. Snarere er Verset udeladt af
æstetiske Grunde.
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når den tid kommer, da hun, om hun levede, skulde
holdt sin kirkegang, vil hun ved nattetide gå ind i kirken og lægge sit offer på alteret.
Når et menneske har afli,·et sig selv, er det altid
rigtigst, når det bæres bort fra huset, at slå en spand
vand efter det, da der ellers er fare for, at det skal gå
igen.

GAMLE TALEMÅDER
Havde der ingen stoddere været til, så havde der
heller aldrig nogen "kælling" blevet nævnt.
Hunde og herremænd lukke ikke døren efter sig, derfor siger man også om en, der lader døren stå åben:
"Der er nok enten en hund eller en herremand fader
til ham".
Skære (sprætte) op og sy sammen er skræderens
jammer.
Ja, såmænd -- og kvinderne med, pigerne skal man
lede efter i denne by; få er de, små er de, surt ser de,
sja::lden ler de, ilde græder de, og vel er det.
"Nu skal \'i høre en skrål en", sagde drengen, han
vilde kæmme sin moder.
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