
Allindemagles Udslettelse. 

Af ] oks. T. Christensen. 

Det er bittert af blive drevet fra Hus og Hjem, selv om 
man bor paa fæstet Grund. Mange Minder, Skikke og Tra
ditioner bandt den gamle Landsbys Beboere til Hjem og 
Fællesskab med Naboer og Genboer i Landsbyens tætte Hus
og Gaardklynger, og mange Taarer er fældet paa Landsbyers 
Tomter, naar Udrykningsordren fuldbyrdedes af Stordriftens 
Mænd, for at ny Herregaarde kunde opstaa. 

Denne Opsugning af Fæstegods er fra Middelalderens 
Slutning til nær op mod vore Dage sket i ret stor Stil, under 
Tiden lempeligt, i andre Tilfælde brutalt og uden synderlig 
Hensyntagen til Menneskeskæbner. Kronens Skøder, Ting
og Jordebøger, gamle Fæstebreve o.s.v., holdt i omstændeligt 
og følelsesløst Sprog, fortæller om, hvordan Jordsamlingen 
foregik. Under Tiden sker det, at enkelte Landsbyer flyttes til 
en anden Egn for at komme udenfor det Herregaardsareal, 
s.om omklamrer dem. Ødegaardene, som Jordejerne i fattige 
Tider ikke kunde finde Fæstere til, var et nogenlunde let 
Bytte. Sværere var det at finde rimelig Grund til Udslettelse 
af hele Landsbyer, men i mange Tilfælde fandtes en Grund. 
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Et stort Antal af vore Herregaardes Navne (Bregentved, 
Eskildstrup, Sørup, Bjemedegaarden o.s.v.) antyder, og 
Undersøgelser bekræfter, at Gaardene er bleven til ved 
Inddragning af Landsbyers Fæstegods. "Tallet sættes næppe 
for højt, naar man regner med, at 25 Landsbyer i Sorø Amt 
er sløjfede siden Reformationen". (I. V. Christensens Af
handling i Daniel Bruns: Danmarks Land og Folk). 

Da det gamle Bondefællesskab og dets Afhængighed af 
Godsejerne i Slutningen af det 18. Aarhundred vaklede, og 
en ny Tid var ved at bryde igennem, havde gamle Tiders 
Forhold fremdeles stærke Forkæmpere, og forrest blandt dem 
stod Ove Høegh Guldberg, som efter Struensees Fald i 1772 
i en Aarrække var Danmarks egentlige Styrer. I hans Tid op
stod mange ny Herregaarde, som tillagdes hoveripligtigt 
Fæstegods, hvis Bønder maatte opdyrke Jorden til den ny 
N aadigherre, som nu var deres Herskab. Som typiske Eks
empler fra Sorø Amt kan nævnes Gyldenholm, Valbygaard 
og Nordruplund. 

Et Eksempel af nyere Dato er Nedlæggelsen af den store 
Landsby Allindemagle, en Mils Vej nordvest for Ringsted, og 
Oprettelse af Allindemaglegaarden. 

Allerede i 1720 rejstes Truslen om Allindemagles fuld
stændige Udslettelse. Der er tidligere her i Aarbogen ( Aar
gang 1941) bragt en fyldig Oversigt over Skjoldenæsholms 
Historie og over Billernes gamle Borg Allindegaarden, som 
laa tæt sydøst for Allindemagle Kirke. Denne Gaards Historie 
rækker langt tilbage i Tiden og fortoner sig i Sagn, hvis Vir
kelighedskærne man ikke kan afskalle. 
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Det har den tilfælles med den gamle Landsby, som har 
givet Gaarden Navn - hvis ikke det er saadan, at Gaarden 
har været Landsbyens Begyndelse og Navngiver. Det frem
gaar nemlig af Jens Billes Skøde til Kronen, da han i 15 7 5 
afstod sit sjællandske Gods for Vrejlevkloster og Fæstegods 
i Vendsyssel, at Allindegaardens Jorder ikke har været Herre
gaardsmark i moderne Forstand. Middelalderens Herre
gaarde var ikke baseret paa Stordrift af samlede Arealer. 
Høvdingegaardene havde som Regel deres Agre i Lands
byens Vange og dyrkede dem sammen med Bønderne -
eller rettere: Bønderne dyrkede dem for dem. Markfælles
skabet bestod ikke i, at hver Bonde havde lige megen Jord. 
En Gaard havde mere end en anden, og Herregaarden havde 
sin rundelige Del. 

Dette Fællesskab bevirkede, at lige saa vel som Bondebyer 
i nyere Tid kunde forsvinde og Herregaarde med samlede 
Arealer opstaa, kunde i Middelalderen til op mod Reforma
tionstiden, og i nogle Tilfælde efter denne, Herregaarde blive 
til Ruiner, medens Landsbyer, hvis Oprindelse sker langt 
tilbage i Hendenold, vedblev at bestaa til vore Dage. Allinde
gaarden udslettedes, men i Jens Billes Skøde af 15 7 5 til Kro
nen staar, at der med Hovedgaarden følger 18 Fæstegaarde 
og 1 øde Jord i Allindemagle, hvilket viser, at Bondebyens 
Historie fortsættes uden Afbrydelse. Der var kun sket det, at 
de tidligere Fæstere under Herremanden nu var bleven 
Kronbønder, hvilket kan betegnes som en Art Forfremmelse, 
da det i Reglen var bedre at være Kronens end en Privat
mands Tjenere. 

Efter Herregaardens Forsvinden er dens Agre i Byomraa
det bleven tillagt Bøndergaardene, hvis Antal her som mange 
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andre Steder var noget større ved Middelalderens Slutning 
end ved Udskiftningstiden. Foruden de 18 Gaarde var der 
4 Huse og en Skole i Byen. Der blev ikke oprettet nogen 
Præstegaard - Præsten havde hidtil boet paa Herregaarden. 
Nu blev Byen i kirkelig Henseende tilknyttet Haraldsted. 

Grev Ferdinand Daneskjold Laurvigen, som i 1720 købte 
Skjoldenæsholm og Allindemaglegodset, var gift med Ulrika 
Eleonora Reventlow, en Søster til Frederik d. 4.s anden 
Dronning, Anne Sophie, og for at redde sig ud af sin Gæld 
til Svogeren gav Kongen ham Ret til at inddrage 100 Td. 
Hartkorn Fæstegods til Oprettelse af en Hovedgaard. 

Det var Truslen. 
Faren drev over. Hverken Grev Ferdinand eller hans Søn 

og Arving Grev Frederik, som døde ung, gjorde Brug af 
Skadesløsbrevet, og Grev Frederiks 32-aarige Enke, Grevinde 
Anna J oachimina, f. Ahlefeldt, viste allerede i Begyndelsen, 
i 1762, af sin lange Ejertid, at hun nærede det inderlige 
Ønske at betrygge sine Fæstebønders Tilværelse og skabe saa
danne Forhold, at de skulde føle Glæde ved at arbejde baade 
for sig selv og for hende. Først og fremmest tog hendes Be
stræbelser Sigte paa Hoveriet, hvis Omfang hun fastlagde og 
udformede udførligt og lempeligt i alle Enkeltheder som for
pligtende for hende selv og hendes Efterkommere og for 
Bønderne og deres Efterkommere. Hendes Disposition herom 
som (ad man datum) fik kongelig Stadfæstelse i 1780, blev 
ved Fæsteledighed vedhængt Fæstebrevene. 

Foruden Hoveribestemmelserne indeholdt Brevet, som ved 
sin smukke og hjertelige og dog praktiske Form, med Rette 
er bleven betegnet som et Gavebrev fra en ædel og retsindig 
Kvinde, disse Bestemmelser: 
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"Foruden denne Bestemmelse i Hoveriet" ............... "har 
jeg tillige ladet mig være angclcgen og min Omhu værdig, 
at en Søn eller Datter kunde nyde sin Faders Gaard, for der
ved at vise saadanne Børn den rette Nytte, naar de have søgt 
deres Forældres Vel. Og hvad Indfæstning af Gaarde angaar, 
da holder jeg for, at derudi ogsaa bør holdes Maade for ej 
rent at lade en Bondekarl paa een Gang give ud, hvad han 
kan være Ejer af, og siden intet haver at hjælpe sig frem med 
i paakommende besværlige trykkende Tilfælde. Disse tvende 
sidst ommelclte Poster har jeg fundet tjenligt at iagttage; vil 
derfor og, at efterkommende Ejere skulde efterkomme samme. 
Til hvilken Ende jeg fastsætter, 30 Rigsdaler at være det 
højeste, der maa tages til Inclfæstning af en hoverigørencle 
Bonde i Valsølille, Haraldsted og Allindemagle og 20 Rigs
daler af en hoverigørencle Bonde i de øvrige Byer paa 
Godset". 

Landgildens Ydelse fastsættes til 2 Rigsdaler for 1 Td. 
Rug, 1 Rigsdaler 3 Mark for 1 Td. Byg, 1 Rigsdaler for 1 
Td. Havre. Og Brevet slutter: 
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"Foranstaaencle Bestemmelser for Hoveriet, Inclfæstnings

penge og Landgilde af Skjolclenæsholms Godses Beboere, saa 
regulair indrettet, at det i et og alt kan være overensstem

mende med Loven, Forordningen af 12. August 1773, den 
sunde Fornuft og den naturlige Billighecl, vil jeg i min Leve

tid saa nøje iagttage, at baacle mit eget og mine Bønders Vel 
derved end ydermere kan blive befordret under den Aller
højestes Velsignelse. Og, paa det jeg kan være forsikret, at 
endog denne Indretning kan blive mine Efterkommere, Skjol
clenæsholms Ejere og underliggende Bønder, til sand Nytte i 

de efterfølgende Tider; saa vilde Hans Kongelige Majestæt 

allernaacligst behage, disse af mig forfattede og underskrevne 

Bestemmelser for Skjolclenæsholms Gods allernaadigst at kon

firmere og stadfæste. 
A. J. D a n n e s k i ol cl - L a u r v i g, 

født Ahlefelcl t''. 
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Denne Disposition tegner et smukt Billede af Grevindens 
Karakter og ædle Hensigter, og som et karakteriserende 
Motto for hele hendes Stræben efter at skabe Lykke og Til
fredshed blandt de Mennesker, hvis Omsorg var betroet 
hende, kunde anføres den Indskrift, hun i 1777 efter en fore
tagen Reparation satte i Allindemagle Kirke: 

"Herre, lad denne min Gerning være dig behagelig. Thi 
saaledes vil jeg love dig i mit Livs Dage. Jeg vil opløfte mine 
Hænder i dit Navn. (Ps. 63 V5)". 

Bønderne kendte Grevindens Bestemmelser og følte sig 
trygge ved dem. 

Ja, Trygheden havde ved hendes Færd holdt sit Indtog i 
Byen. Fattige var man - fælles om det som om saa meget 
andet, svært eller godt - men det var ikke mere helt trøstes
løst at være Hovbønder. Forbedringen af Jord og Bygninger 
kunde nu komme deres Børn til Gode. Hoveriets Fastlæg
gelse havde fjærnet gammel Bitterhed, og de Fremtidshaab, 
Grevindens Foranstaltninger havde vakt, fik øget Glans ved 
Regeringens Forbud mod Brug af nedværdigende Tortur
midler, Indførelse af Synsforretning, uafhængig af Godseje
ren, før Fæstes Overtagelse, og mange andre gavnlige Lov
bud, især Stavnsbaandsløsningen. 

Det gamle Landsbyfællesskabs sidste Tid formede sig 
væsentligt som gennem svundne Aarhundreder. Mænd og 
Karle drog i den tidlige Morgenstund til Hove for at arbejde 
paa Skjoldenæsholms vidtstrakte Marker eller for at svinge 
Plejlen i Godsejerens Lade. Pigerne fulgte med i Høstens 
Tid, og paa Vintermorgener kunde man se Bønderpiger fra 
Godsets andre Landsbyer paa Vej til Gaarden med Rense-
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solde og Sække for at rense og opbære det Korn, Karlene -
en Karl fra hver Gaard en Dag om Ugen - havde aftærsket. 

Men der var sørget for, at Bondens eget Arbejde sinkedes 
mindst muligt, og at der ikke tilsagdes flere Folk end nød
vendigt, saa de ikke skulde gaa hinanden i Vejen. 

I Flok og Følge gik man paa Herregaardsmarken og paa 
Byens Agre, naar en Vang skulde pløjes eller besaas. De 
større Festligheder var hele Byen ogsaa fælles om, og det 
nære Naboskab med alle, der hørte Byen til, gav lettere Ad
gang end nu om Dage, hvor Hjemmene er drysset ud over de 
den Gang ubeboede Marker, til Samkvem og Passiaren i 
Smedjen, paa Landsbygaden eller ved Bystævne. Der var ved 
Siden af de alvorlige Drøftelser al Tid et eller andet, der 
kundes afvindes lidt Morskab. Beretninger om Folk, der var 
kommet i komisk Lys, forbedredes ved Gentagelse. Og saa 
var der ogsaa noget Spøgeri at falde tilbage paa, især naar 
det skumrede. Historien om Trolden fra Troldhøj ved 
Ordrup, som to Gange forgæves prøvede at ramme Allinde
magle Kirke, var kendt af alle, og de to kæmpemæssige Sten
blokke, som stod - og fremdeles staar - paa Græskanten 
mellem Vejen og Kirkegaardsmuren gav Syn for Sagn. 

14 Gaarde og 28 Huse laa nu langs to Veje fra Kirken 
mod Nord og langs en østvestgaaende Vej i Byens nordlige 
Udkant. Byen havde tre store Gadekær, hvor Karlene red 
Hestene til Vands, og hvor Børnene ved Vintertid "slog 
Fejer" paa Isen. 

Ophævelsen af Markfællesskabet var i fuld Gang andre 
Steder, men Allindemagle laa endnu samlet, da Grevinden 
fratraadte. Hun havde mere været Hjertemenneske end For
retningsgeni. Da hun i 1794 solgte Godset og flyttede til 

86 

Sorø Amt 1953



A 11 inde mag I es Ud s'I et te Ise 

Allindemagle By efter Kort af 1797. 

De stærkt optrukne Markskel er paaført Kortet efter Udskiftningen. De udflyttede 

Gaardc er mærkede med X . 
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København, havde hun kun ret sparsomme Midler til sit 
Underhold. Aaret efter døde hun. 

Ved Salget kom Godset i den Neergaardske Slægts Eje, 
idet Etatsraadinde Neergaard, Svendstrup, købte det for et 
Par Aar efter at afstaa det til sin Søn Major Johannes 
Andreas Neergaard, som ved Moderens Død i 1802 ogsaa 
blev Ejer af Svendstrup. Han var Efterkommer af Peder 
Johansen Neergaard, Gunderslevholm, en af vort Lands 
største Jordsamlere, og han fulgte i Slægtens Spor som dygtig 
Jordbruger med det Maal at oprette et Familiestamgods af 
sine store Besiddelser. I 1802 havde han af Skjoldenæsholms 
sydlige Arealer oprettet Herregaarden Valsølillegaarden, og 
for at afrunde det ny Gods fik han Tilladelse til at nedlægge 
de fire sidste Bøndergaarde i Valsølille imod at oprette Smaa
ejendomme, mest i Omraadet Hopolden. I Frederik den 3.s 
Tid havde man set Lejlighed til at inddrage tre Gaarde. Nu 
var Byen udslettet. 

Ved Udskiftningen i 1805 fik Gaardene ny Matrikels
numre. Man begyndte med Nr. 3 og 4 til de to sammenbyg
gede Gaarde øst for Kirken (paa Kortet betegnet som Nr. 10 
og 11 ) og fortsatte langs den østlige Vej - dog saaledes at 
Udflytterne blev stukket ind imellem, saa Markerne kom i 
Nummerorden - derefter Gaardene nord for den øst-vest
gaaende Vej, og sidst de vestlige Gaarde. De to Gaarde tæt 
vest for Kirken fik Numrene 6 og 9, sidstnævnte nærmest 
Kirken. De andre tre Udflyttergaarde laa i Byens Østside i 
denne Rækkefølge fra Syd: Nr. 13, Nr. 5, nærmest Skolen, 
og Nr. 10 lidt øst for denne. 

Paa Udskiftningskort af 1807 er opført disse Navne: 
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" 
" 
" 

3 
4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
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Peder Larsens Enke, } 
Joh an Andersen, *) 

gl. Niels Nielsen, Udflytter, fik sin Mark langs den 
vestlige Side af Ringsted-Holbæk Landevej ned 
mod Estrup Skel, 
Jens Ulrichsen, Udflytter, fik den sydligste Mark 
øst for Landevejen, 
Peder Nielsen, paa hvis Mark Herregaarden blev 
opført, 
Anders Christoffersen, 
Lars Jeppesen, Udflytter, fik den nordlige Mark 
øst for Landevejen, 
Christen Jørgensen, Udflytter, hvis Mark laa 
længst mod Øst og grænsede til Kastrupskoven, 
Unge Niels Nielsen, 
Jens Hansen, 
Ole Hansens Enke, Udflytter til Bymarkens nord
vestlige Hjørne, 
Mads Jørgensen, 
Hans Nielsen, 
Peder Olsen. 

Her som andre Steder skabte Udskiftningen øget Virke
lyst. Der plantedes og rejstes Hegn, og Jorden forbedredes. 
Endnu var man ikke under Skyen. 

*) Disse to Gaarde laa i den vestlige Udkant af Billernes nedbrudte 
Gaard. I Overfladen ses Murrestcr, og Forpagter Kip, Allinde
maglegaarden, meddeler, at Undergrunden indeholder Fundamenter 
muligvis i tilstrækkelig Mængde til, at kyndig Udgravning kunde 
give et klart Rids af Middelalderborgen, dens massive Hjørnetaarn 
og dens Omgivelser. 
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Men i 1812 fremdrog Major Neergaard det gamle Skades
løsbrev fra Frederik den 4. og gjorde Krav paa dets Overhol
delse. 

Da svandt Trygheden. 

Major Neergaard, som bortset fra hans Iver efter at samle 
Jord, skildres som en velvillig, besindig og dygtig Mand af 
den gamle Godsejertype, som mente man var gaaet for vidt 
med Bondereformerne, røber i Andragendets Motivering en 
fuldstændig egennyttig Hensigt, nemlig, at da "Landejen
domme fast ikke mere er at erholde til rimelige Priser", men 
han dog ønsker at sikre sine Børn Etablissementer, hvor de i 
Tiden ved Landbrug kunde forvisses om Udkomme, saa 
havde han bestemt sig til at benytte det Beneficium, hvoraf 
han er i Besiddelse, til at oprette en Hovedgaard i Allinde
magle. Han fik ikke i første Omgang Held med sine Bestræ
belser, idet Amtmand Stemann, Sorø, ikke kunde anbefale 
Sagens Fremme. Endnu 15 Aar fik Fæsterne Fred til at fort
sætte paa det Grundlag, Grevindens Gavebrev og Landbo
reformerne havde skabt. Det skal nok vise sig, at det er stær
kere end det gamle Papir fra Frederik den 4" trøstede man 
sig. 

I 1827, da Amtmand Stemann var bleven bevilget Afsked 
og udnævnt til Geheimestatsminister, kom Majoren igen 
med sit Krav, dog nu betydeligt ændret. Han vilde nu nøjes 
med 5 Gaarde og 11 Huse, og at han har anset det for umu
ligt at naa mere fremgaar af, at han samme Aar indsatte to 
ny Fæstere hver i sin Udkant af det Areal, han nu regnede 

90 

Sorø Amt 1953



Allindemagles Udslettelse 

med at samle. De ny Fæstere var Niels Pedersen, Nordgaar
den, og Peder Nielsen, som efter sin Moder Niels Nielsens 
Enkes Død fik Udflyttergaarden Erletvedgaard, Nr. 5, i 
Fæste. 

Den konstituerede Amtmand, Justitsraad Harhoff, som 
tidligere havde været Skjoldenæsholmsgodsets Birkedommer, 
og som synes at have haft betydelig Indflydelse paa Sagen, 
fik den til Erklæring og bemærkede, at efter Amtets Betænk
ning af 1812 skønnede han ikke, at Nedlæggelsen kunde være 
berettiget - men da det nu kun drejede sig om fem Gaarde, 
og da Sagens Udfald ved Domstolene var tvivlsom, vilde han 
henstille, at det toges under Overvejelse, om ikke den begæ
rede Tilladelse burde gives. Sagen trak i Langdrag, men 
skønt der ikke - officielt - fra Major Neergaard er ind
sendt nyt Andragende, blev Slutresultatet, at der blev givet 
Tilladelse til at inddrage de 100 Tdr. Hartkorn, som nævnes 
i det kongelige Skadesløsbrev af 1721. 

I Sagen, som den forelagdes Kongen til Underskrift, var 
Grevinde Anna ] oachiminas kongeligt bekræftede DisjJosi
tion af 1780 ikke nævnt. 

Tilladelse til Gaardenes Nedlæggelse blev givet ved kon
gelig Resolution af 28. September 1831, og Hans Jensens 
Gaard, Nr. 12, var den første, Godsejeren prøvede at ind
drage. Fra 1829, efter hans Moders Død, havde Hans Jen
sen kun haft Gaarden i Forpagtning et Aar ad Gangen, saa
ledes at den ved første Lejlighed kunde lægges sammen med 
andre inddragne Gaarde. Hans Jensen nægtede at fratræde 
og gjorde i Henhold til Grevindens Disposition Krav paa at 
overtage sine Forældres Fæste. Sagen vakte en Del Opsigt, 
og Frederik den 6. forlangte Kancelliets Erklæring, hvorefter 
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han gav Hans Jensen fri Proces, men saavel Birketings- som 
Overretsdommen gik ham imod, hvorefter Godsejeren ind
ankede Sagen for Højesteret for at faa fastslaaet sin Ret til 
Inddragningen. Højesteret stadfæstede i 1837 Overretsdom
men, men tog ikke Stilling til Neergaards samlede Krav. Den 
erklærede tværtimod, at hvad det angaar, skulde Hans Jen
sen være fri for Tiltale. Dommen kunde fortolkes -- og blev 
fortolket - saaledes, at det store Principspørgsmaal, om det 
gamle Skadesløsbrev eller Grevinde Daneskjolds Bestemmel
ser skulde gælde, ikke var bleven afgjort. Det var med andre 
Ord kun Hans Jensens personlige Adkomst til Fæstet, som 
var bleven bedømt. 

Der blev under Processen som ved senere officielle Drøf
telser af Byens Nedlæggelse hentydet til, at Hans Jensens 
Kvalifikationer som Fæster ikke var gode nok. Men ringere 
var de dog ikke, end at Godsejeren Aar efter Aar fra 1829 
til 1837 kunde give ham Gaarden i Forpagtning, og det synes 
ingenlunde udelukket, at han ogsaa kunde have gjort jævn 
god Fyldest som Fæster. 

Det for Godsejeren mest irriterende synes at have været, 
at en undergiven, en almindelig Bonde, turde trodse sit Her
skab og blive siddende paa Gaarden trods Henstilling om at 
forlade den, og det lykkedes ikke at faa Manden fjærnet uden 
Politiassistance. Først da Hans Jensens Bohave og alle hans 
Ejendele var sat ud, kom Godsejeren i Besiddelse af Gaar
den, hvorefter Hans Jensen og hans talrige Familie, som nu 
stod berøvet saa godt som alle Eksistensmuligheder og ingen 
Støtte kunde vente fra sin Naadigherre, faldt Kommunen til 
Byrde. Straffen havde efter de mange Aars opslidende Spæn
ding under Rettergangen ramt den haardt prøvede Familie, 

92 

Sorø Amt 1953



Allindemagles Udslettelse 

og hos adskillige af Datidens Godsejere var det endnu den 
Gang god Moral, at slig Opsætsighed af en undergiven 
skulde straffes haardt, selv om Torturmidlerne ikke længere 
stod til deres Raadighed. 

Et Eksempel til Skræk og Advarsel var sat. Det skete kort 
efter Højesteretsdommen af 17. Marts 1837. Hans Jensen, 
som var gift med en Datter af den afgaaede Gaardfæster 
Jens Larsen i Nr. 9, var den Gang en Mand i 40erne. 

Fremtidsudsigterne blev mørke for de Allindemagle Bøn
der. Hvad hjalp det dem, at Udskiftningen af Jorden havde 
skabt større Muligheder, naar deres Hjem alligevel skulde 
lægges øde. Hvad hjalp det dem nu, at Hoveriet var bleven 
begrænset, naar Arbejdet paa egen Mark ogsaa var for 
Hoveri at regne. Blev Jorden ved Bandens Flid gjort mere 
yderig, blev det ikke hans Børn, ikke Bondeslægter, som 
skulde nyde Frugten deraf. Den ny Herregaard sugede det 
hele til sig. Bønderne havde kun Galgenfrist. I Dag falder 
mit Hjem for aldrig mere at rejse sig, i Morgen dit. 

Det hele skete ikke paa en Gang. Der maatte ventes, til 
Fæstet blev ledigt, hvis Fæsteren ikke, ked af Udsigterne, lod 
sig købe ud eller friste med nogen Støtte fra Godset paa sine 
gamle Dage, eller man, hvis man var yngre, fik Tilbud paa 
en ledig Fæstegaard andet Sted, hvilket ganske vist kunde 
medføre Tilsidesættelse af Bestemmelsen om Fæstets Over
tagelse der af Søn eller Datter. Nogle Træk af en enkelt 
Allindemagleslægts Historie, fortalt efter Dokumenter, som er 
bevarede hos H. Caspersen og Hustru, Benløse, viser: en 
Godsejers Bestræbelser for at have sine Gaarde godt bort
fæstede til tilfredse Bønder, og en anden Godsejers Beregnin-
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ger gaaende ud paa at faa dem gjort til inddragelige Øde
gaarde. 

Den ene af de to Gaarde, som laa tæt øst for Kirken, var 
i 1760erne i en forsømt Tilstand, og Fæsteren var i Restance 
med Skatter og Afgifter. Der blev taget Syn paa Gaarden, 
og Fæsteren fratraadte - godvillig eller mod Erstatning. 
Gaarden, der ikke har været særlig eftertragtet, blev tilbudt 
Husmand Anders Jensen, Haraldsted. Han kom ind uden 
Indfæstning mod at klare Forgængerens Restancer og rette 
op paa Gaarden. Det ser ud til, at det ogsaa er lykkedes Hus
mandsfamilien at gøre god Fremgang, og i 1797 fik Sønnen 
Johan Andersen Fæstebrev paa Gaarden, som havde en efter 
Datidens Forhold god Besætning og vel vedligeholdte Byg
ninger. 

Johan Andersens Hustru hed Ane Tobiasdatter. Ægte
skabet var barnløst, men Husmand Peder Tobiasens Søn 
Christen fra Haraldsted, Anes Brodersøn, var optaget i 
Hjemmet som Plejesøn, og ved Testamente af 1827 blev han 
indsat som Universalarving. Efter Johan Andersens Død i 
1824 var han Bestyrer for sin Plejemoder, da Neergaard 
rejste Krav paa Gaarden, som ved dygtig Ledelse havde 
faaet øget Værdi. Dens Marker strakte sig langs den nord
østlige Side af Allindemagle-Estrupvejen. I Henhold til Grev
indens Gavebrev, vedhæftet Plejemoderens Fæstebrev, havde 
man hidtil haft god Grund til at regne med, at Gaarden 
maatte fortsætte i Slægten. Da Ane under Testamentet havde 
præntet sine tre store Bogstaver, omgivet af Retsskriverens 
fulde Gengivelse af hendes Navn saaledes: Ane ATD Tobias
datter, mente hun, at saalænge hun kunde holde Fæstet, var 
da i hvert Fald Fremtiden sikret. 
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Men Godsejeren havde andre Planer. Paa Valsømagle 
Mark øst for Haraldsted Langsø, i Nærheden af Ringsted
Roskilde Landevej, laa en efter Brand nybygget Udflytter
gaard, som Jørgen Pedersen havde i Fæste. Det lykkedes 
Godsejeren at faa denne Mand til at fratræde og tillige del
vis at fritage sig selv for Erstatning til ham. Christen Peder
sen fik i 1839 Fæstebrev paa Gaarden mod en Indfæstning 
af 100 Rigsdaler. En Betingelse ved Fæstets Overtagelse var, 
at naar Aftægtsydelsen til hans Plejemor bortfaldt ved hen
des Død, skulde Christen Pedersen overtage Godsejerens 
Erstatning til den fratraadte Jørgen Pedersen med 11 Rigs
daler 4 Mark aarlig, saa længe Jørgen Pedersen og Hustru 
levede. 

Ved denne Ordning blev Gaarden i Allindemagle frigjort 
til Nedrivning. 

- Efter Christen Pedersens Død havde hans Enke i en 
Aarrække Gaarden, men i 1874 fik hendes Svigersøn Peder 
Hansen Arvefæsteskøde paa den for 3975 Rigsdaler kontant, 
en Panteobligation paa 6400 Rigsdaler og en aarlig Af gift 
paa 40 Tdr. Byg. Gaarden blev senere solgt til Udstykning. 
Fru Caspersen er en Datter af P. Hansens andet Ægte
skab. 

Som det gik Christen Pedersen og hans Plejemor, som 
maatte vige, gik det Hjem efter Hjem. Selv om nogle af de 
yngre Mænd, Bestyrere for Mødre eller Svigermødre, fik 
Fæstegaarde eller mindre Ejendomme, hvor de kunde have 
de gamle paa Aftægt, var det dog tilsidst nærmest en By af 

95 

Sorø Amt 1953



Jo h s. T. C h 1· is tens en 

Enker, som ikke vilde give Slip paa deres Fæste og fraflytte 
deres Hjem, som Sønner, i Reglen med Hustru og Børn, 
bestyrede for dem. Disse egentlige Brugere af Gaardene 
ønskede at tage Nytte af dem saa længe som muligt og holde 
Hjemmene for deres Mødre. De var ikke villige til at gaa 
ind paa en hvilken som helst Betingelse for at rømme deres 
Slægtshjem, og Godsejeren har vel ogsaa - baade af moral
ske og økonomiske Grunde - fundet det rimeligt at lade de 
Enker, som ikke vilde slippe Fæstet, blive i Gaardene og der
ved undgaa at paatage sig Ansvar for deres Underhold. Men 
dette bevirkede, at den ny Herregaardsmark længe var fuld 
af store Enklaver, som umuliggjorde en samlet Drift, og i 
nogle Tilfælde indsattes Forpagtere eller Bestyrere paa de 
først inddragne Gaarde. 

Indenfor Tidsrummet 1814-5 0 var ikke mindre end 11 
af Byens Gaarde fæstede af Enker. 10 Gaarde overtoges efter 
Enker, i adskillige Tilfælde først efter vedk. Enkes Død. 

Om alle Gaardene undtagen fire (Nr. 3, 8, 9 og 13) kan 
det med Sikkerhed siges, at de var i Slægtens Fæste i 1771. 
Nogle af Fæsterne kan for Alderens Skyld godt have haft 
deres Gaarde allerede i 1750erne, og der skal nok blandt dem 
være i hvert Fald enkelte, som har overtaget Fæstet efter 
Forældre eller Svigerforældre eller ægtet Forgængerens Enke. 
Og hvad her er sagt om Gaardmændene, gælder ogsaa for 
en Del Husmændene, af hvilke mange stod i nært Slægt
skabsforhold til Gaardmændene. De blev ganske vist tildelt 
en lille Jordlod som Erstatning for deres Byvænge, men for 
dem var det allerede ved Udskiftningen en Opbrudets Tid, 
som de dog havde fælles med andre Landsbyers Husmænd, 
og der var hverken her eller andre Steder synderlig Glæde 
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ved at slippe Hus og Vænge i Byen for en Strimmel fattig 
Udmarks jord. 

Major Neergaard maatte vente paa mange af Enkernes 
Død, men i Løbet af en Snes Aar gennemførte han, og efter 
hans Død i 1846 Sønnen Andreas Theodor Bruun de Neer
gaard, Planen uden særlig store Udgifter i Forhold til, hvad 
der opnaaedes. 

De, der maatte bøde haardest ved Hjemmenes Udslettelse, 
var Bønderne, som maatte slippe alt i en jævn og lovende 
Opgangstid og samtidig give Afkald paa Værdier, som ikke 
kan maales i Penge, men gik dybt i deres Sind, som noget 
kært og hjemligt, der agtedes ringe i Handel og Vandel og 
nu skulde ofres, saa alt, hvad de beholdt var et taarefyldt 
Minde om Tider, der aldrig mere skulde vende tilbage. 
Mange Træk viser, at Slægtsforbindelsernes Traade føltes 
stærke med det truende Opbrud for Øje. 

Godsejeren kunde paa Lovens Grund bryde alle disse 
Baand, og selv om det i de fleste Tilfælde, efter at den første 
haarde Modstand var brudt, skete lempeligt, var det vemo
digt. Mange Haab bristede, da Hjemmenes Døre lukkedes, og 
de med megen Møje opførte og ved Sommertider blom
strende Skelgærder sløjfedes. De unge Slægter, som længe 
havde staaet for Styret i Gaardene, manglede blot Fæste
brevene for fortsat at lægge deres Arbejde paa det Hjem, 
som havde været Forældres, Bedsteforældres, Oldeforældres 
og i nogle Tilfælde endnu flere Slægtsleds. Og Mødre, som 
i en langt Liv havde holdt sammen paa alt, for at deres 
Børn, som den gode Grevinde havde lovet, kunde fortsætte, 
gik paa Gravens Rand uden Haab for deres Børns og Børne
børns Fremtid i det gamle Slægtshjem. 
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I Aarene efter Dommen i Hans Jensens Sag, henvendte 
Fæsterne sig to Gange - 1847 og i November 1848 - til 
Regeringen med Anmodning om, at Grevinde Daneskjolds 
Disposition fremdeles maatte gælde, men Svaret blev i begge 
Tilfælde en Henvisning til Domstolene. Og der skræmmede 
Sporene fra Hans Jensens Proces. 

Om Justitsraad Harhoffs Stilling i Sagen bemærker Inden
rigsminister Bang i sit Svar af 21. August 1849 til Andragen
det af 1848, at han har forespurgt Justitsraaden, om han 
kendte Grevindens Disposition, og - i bekræftende Fald -
hvorfor han havde undladt at henlede Rentekamrets Op
mærksomhed paa den. Herpaa havde Justitsraad Harhoff 
svaret, at han ikke kendte den, hvorefter Ministeren tilføjer, 
at saa kan han ikke antage, "at bemeldte Retsbetjent i saa 
Henseende har paadraget sig noget retsligt Ansvar". 

Et tredje Forsøg foretoges i 1850, da der var nedlagt 10 
Gaarde, af hvilke 8Y2 Gaard var lagt under den ny Herre
gaard og 1 y2 Gaard udstykket til Husmandsbrug. Da ind
bragte Folketingsmand Balthasar Christensen en af Fæsterne 
Hans Christoffersen, Peder Johansen og Christian Pedersen, 
alle af Jystrup, underskrevet Petition, som paa egne og Med
fæsteres Vegne ankede over, at Grevinde J oachiminas Dispo
sition tilsidesattes overalt paa Skjoldenæsholms Gods baade 
med Hensyn til Hoveri, Indfæstningafgift, Landgilde og Ret
ten til, at Børn overtager Forældres Fæste, og der henvises 
til Andragendet af 1848, hvori er omtalt en lang Række Eks
empler til Bekræftelse af de nævnte Paastande. Den Neer
gaardske Familie har købt Godset med de af Grevinden paa
lagde Forpligtelser, men - hævder man - administrerer 
i modsat Aand. Et ikke ringe Antal Gaardmandsfamilier er 
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udryddede eller overgaaede til Husmandsklassen, ja, i nogle 
Tilfælde faldet Kommunen til Byrde. Ret og Retfærdighed 
er herved tilsidesat, og der andrages om, at Grevindens kon
geligt stadfæstede Dokument maa genvinde sin Lovkraft. 

Andragendet fremlagdes i Folketingets Møde d. 13. Marts 
1850 og gav Anledning til en to Dages Debat, i hvilken 
mange fremragende Politikere havde Ordet for at støtte det, 
og der rettedes, især af Grundtvig og Bojsen, en meget haard 
Kritik mod den i 1827 konstituerede Amtmand, Justitsraad 
Harhoff, Ringsted, hvis Erklæring laa til Grund for Nedlæg
gelsen. Grundtvig bemærkede, at naar Justitsraad Harhoff, 
som havde været Skjoldenæsholmsgodsets Birkedommer, nu 
paastaar, at han ikke kendte Grevindens Disposition, maa 
han altsaa have glemt, hvad han sikkert vidste før. Bojsen 
udtalte, at der i denne Sag er to Menneskers Minde at værne, 
først Grevinde Daneskjold Laurvigens. Hendes Ønske var at 
være Velgørerinde for Sk j oldenæsholmsgodsets Fæstere og 
leve i velsignet Ihukommelse blandt dem til de seneste Tider. 
Hendes Disposition bevirkede, at hun maatte sælge Godset 
billigere, end hvis hun ikke havde paalagt det disse Forplig
telser. Lysten til at bringe saadanne Opofrelser maatte ikke 
tilintetgøres. Og Kong Frederik d. 6.s Minde skulde ogsaa 
værnes. Han var en oprigtig Bondeven, men man har ikke 
blot fordulgt Grevindens Disposition, men paaberaabt sig et 
Dokument af langt ældre Dato. Amtmanden fra 1812 (Ste
mann) staar i et hæderligt, Amtmanden af 1827 i et, som det 
synes, mindre hæderligt Lys. Monrad udtalte: Der har maat
tet opstaa en modbydelig Følelse hos enhver af os ved at se, 
hvorledes en V elgørerindes Hensigter er bleven omgaaede og 
tilintetgjorte, saaledes at der nu ikke er Spor af dem tilbage. 

99 

Sorø Amt 1953



Johs. T. C h r 1stense11 

I sin Tale hævdede Balthasar Christensen, at Bevillingen af 
1721 var tilintetgjort ved Dispositionen af 1780. 

Forhandlingen, der næsten udelukkende var i Bøndernes 
Favør, resulterede i en enstemmig med 93 Stemmer vedtaget 
Beslutning om Sagens Fremme og Nedsættelsen af et Ud
valg, som afgav en udførlig Betænkning, hvori man efter en 
grundig Fremstilling af Sagens Enkeltheder fra 1721 til Nu
tiden erklærede det for aldeles klart, at Grevinde Daneskjolds 
Disposition var bestemt til vedvarende Gyldighed. Hun synes 
ligefrem heri at give Afkald paa enhver Adgang til Nedlæg
gelse af Gaardene, og havde det offentlige været Sagsøger 
og ikke Hans Jensen, Allindemagle, og paastaaet, at Hans 
Jensens Gaard i hvert Fald skulde bortfæstes igen, var Høje
sterets Afgørelse maaske bleven en helt anden. Efter Udval
gets Indstilling blev nedsat en Kommission, som efter yder
ligere Undersøgelser henstillede, at det offentlige anlagde 
Sag mod Skjoldenæsholms Ejer med Paastand om Genop
rettelse af de nedlagde Gaarde i Valsølille og Allindemagle, 
og at Godsejeren tilpligtes i det hele at holde sig Grevinde 
Daneskjolds Disposition efterrettelig. 

Paa Skjoldenæsholms Gods var, da det offentlige rejste 
Sagen, 52 Fæstere fordelte saaledes: Jystrup 8, Mortenstrup 
4, Høed 5, Valsølille 1, Højbjerggaard 1, Valsømagle 12, 
Egtvedgaarden 1, Haraldsted 13, Skeetaastrup 4, samt de tre 
tilbageværende Fæstere i Allindemagle: Niels Pedersen, 
Peder Nielsen og Anders Christoffersens Enke. Det offentlige 
rejste Sagen paa samtlige Fæsteres Vegne og førte den gen
nem alle Instancer. 

Saavel Underretten og Hof- og Stadsretten som Højsteret 
dømte, at Grevinde Anna J oachiminas Bestemmelser om 
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Indfæstning, Landgilde og Hoveri fremdeles skulde staa ved 
Magt. Højesteret tilføjede blot, at Godsejeren ikke kunde 
kendes uberettiget til at betinge sig rimeligt Vederlag for 
Udgifterne ved Udskiftningen, og Retten skønnede ikke, at 
Rimelighedens Grænse var overskredet. Alle tre Retter dømte 
ogsaa ens om Børns Ret til at overtage Forældres Fæste. I 
Højesterets Præmisser siges, at det ikke kan anses for Stifter
indens Hensigt, at hvad der var henstillet som en moralsk 
Forpligtelse, skulde ophøjes til en juridisk, og der fortsættes: 

"- saaledes er det heller ikke sandsynligt, at Stifterinden 
skulde have henstillet en saadan Bestemmelse uden at give 
nærmere Forskrifter angaaende Successionsretten for Fæ
sternes Børn indbyrdes, eller fastsætte, hvorledes der skulde 
forholdes i Tilfælde af, at den nærmeste berettigede enten 
formedelst Umyndighed eller af andre Aarsager maatte være 
uskikket til at overtage Gaarden, eller overhovedet bestemme 
noget om de personlige Egenskaber, der burde udfordres hos 
den, der skulde være berettiget til at succedere. Den af Stif
terinden selv angivne Grund: at vise Børnene Nytten af deres 
egen Flid, naar de have søgt deres Forældres Vel, er for 
uklar og ubestemt til at give nogen Vejledning i de om
spurgte Henseende, og det er ikke antageligt, at Stifter
inden har villet udsætte sig og efterfølgende Ejere for de 
Tvivl og Tvistigheder, der maatte v.entes at opstaa af saa 
mangelfulde Bestemmelser. Hertil kommer, at Stifterinden, 
ved i Slutningen at rekapitulere, hvad hun ønsker forsynet 
med kongelig Stadfæstelse, benævner dette som "foranstaa
ende Bestemmelser for Hoveriet, Indfæstningspenge og Land
gilde af Skjoldenæsholm Godses Bønder", altsaa uden paa 
dette Sted at nævne nogen Fæsternes Børn tilkommende 
Successions- eller Arveret, ligesom den Ansøgning, hvormed 
Bestemmelserne er indsendte til Erholdelse af kongelig Kon
firmation, benævner disse paa selvsamme Maade". 

(Højesteretstidende 11. December 185 7). 
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Det fremhæves, at Grevindens Disposition ikke indeholder 
nogen udtrykkelig Bestemmelse om, at det Ejendommen til
liggende Bøndergods ikke maa nedlægges, og der fortsættes: 

"Men naar saaledes Dispositionen af 1780 ikke indeholder 
nogen absolut Hindring for Bøndergodsets Nedlæggelse, for
saavidt dette forøvrigt lovmedholdeligt kan ske, vil den Om
stændighed, at daværende Godsejer, ved at ansøge den om
meldte Bevilling, ikke satte vedkommende Kollegium i Kund
skab om Dispositionen, ikke kunne tilintetgøre Bevillingens 
Virkninger hverken med Hensyn til det, der er udført efter 
samme, eller med Hensyn til det, der endnu staar tilbage". 

(Højesteretstidende 11. December 185 7). 

Denne Højesteretsdom er Afslutningen paa den lange 
Strid, som Landsbyens Nedlæggelse medførte. Den havde 
skabt megen Harme og Bitterhed, og selvfølgelig maate en 
stor Del heraf vende sig mod Major J. A. Neergaard, men 
de folkelige Overleveringer har ikke i øvrigt været haarde 
ved hans Rygte. De endnu kendte, mere eller mindre nøj
agtigt gengivne Træk tegner ikke Billedet af en Bondeplager, 
men af en gammeldags, noget brøsig Herre, som nok vilde 
herske over sit Gods og dets Beboere, men ogsaa havde 
Respekt .for Dygtighed og bestemt Optræden fra sine 
"Undersaatter"s Side. 

Det er tænkeligt, at en Højesteretsdom i vore Dage vilde 
have godtaget Grevindens Bestemmelser om Børns Over
tagelse af Forældres Fæste, saaledes at - eventuelt - senere 
retslig Afgørelse af Enkelttilfælde kunde have skabt Præce
dens med Hensyn til de noget mangelfuldt udformede Ret
ningslinjer. De klare Bestemmelser om Hoveri, Indfæstning 
og Landgilde kunde ikke rokkes. Men Bøndernes Sejr paa 
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dette Omraade fik ringe Betydning, da Godsejerne, for at 
komme udenom den, gik over til mod højere Afgifter at for
pagte de fæsteledige Gaarde ud. 

Og Haabet om et genrejst Allindemagle bristede. Snart 
skulde den sidste Skanse falde. 

I Begyndelsen af 1850, efter at Byens øvrige Gaarde var 
forladte, holdt to Enker endnu Stand. Det var Ellen Sørens
datter i den sydligste Gaard tæt øst for Kirken og Johanne 
Kathrine Rasmusdatter i Nr. 8, den nordøstlige Gaard, som 
laa ca. 100 Meter fra Indkørselen til den ny Herregaard. 
Mellem de to Gaarde laa de forladte Hjem, hvor Arbejder
familier efterhaanden flyttede ind i Stuehusene, hvorimod 
Udhusene stod og sank sammen eller blev nedrevne. Det op
rindelige Landsbypræg var udvisket, ja, forsvundet med de 
gamle Slægter fra Gaarde og Huse. 

Ellen var født i Valsømagle, øst i Sognet, og Johanne 
Kathrine i Nabobyen Allindelille. De to Enker sad omgivne 
af Børn og Børnebørn eller anden nær Familie. Johanne 
Rasmusdatter var 86 Aar gammel, da hun før sin Død i 
1852 maatte afgive Fæstet, som hendes Ægtefælle modtog 
i 1794, og som havde været tiltænkt hendes Efterkommere. 
Ellen Sørensdatter var noget yngre, men døde i 1850. Af 
hendes Gaard, som i de sidste Aar var bleven drevet af 
Svigersønnen Hans Nielsen fra Sigersted, var endnu i 90erne 
synlige Spor, et skævvægget Stuehus med sammensunket 
Tag, som klamrede sig til et Par sodede, knejsende Skor
stene - et passende Monument over Ødelæggelsen. Af Jo
hanne Rasmusdatters Gaard stod ogsaa til nær op mod Aar
hundredskiftet det gamle Stuehus, en lang lav Bindingsværks 
Bygning, udlejet til en Arbejderfamilie. 

103 

Sorø Amt 1953



Johs. T. Chris I ens en 

Efterkommere af de gamle Allindemagleslægter er spredte 
viden om, men mange lever i disse Egne. Clemensslægten fra 
Nr. 11 og Tobiasslægten fra Gaarde og Huse i Byen har 
maaske de talrigeste Forgreninger fra de gamle Stammer, men 
der er mange andre, ogsaa nogle i det nye Allindemagle, hvis 
Slægtsrod stod i Allindemaglegaardens Muld. Paa Kirke
gaarden kan nu med Sikkerhed kun vises et af det gamle 
Allindemagles Husmandsgravsteder: Peder Nielsen, som 
fødtes 1815 og døde 1873, og hans Hustru, Sanne Kirstine, 
død 1918, 96 Aar gammel, og to Gaardmandsgravsteder, 
Niels Pedersens fra Nordgaarden og Peder Olsens fra Nr. 16. 
Hos Husmand Karl Madsen, Estrup, som nedstammer fra 

Allindemagle gamle Skole 
ved det midterste Gadekær, Vejen, som fra Syd fører forbi Gavlen, udmunder her 

i den øst-vcstgaaencle Vej. Paa modsat Side af denne laa Hans Jensens 
Fæstcgaard, Nr. 12. 
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Peder Olsen, var for en Del Aar siden en gammel Bedstemor, 
som, naar hun gik i Kirke, plejede at sige: Jeg sætter mig 
i Sidse Per Ols Stol. 

Af det gamle Allindemagles Bygninger er nu kun Kirken 
og Skolen tilbage. Den Skole, som laa i Byen allerede 1575 
og har været en af Amtets ældste, var meget lille og havde 
heller næppe stor Betydning for Oplysningens Fremme, da 
den, som det hedder i en Indberetning 1735 fra Provst 
Ørsted, Haraldsted, var "uden noget til Subsistence for en 
Lærer". Den Skolebygning, som endnu staar, men ikke til 
Skolebrug, er bygget ca. 1740 med 8 Fag og med Fastsæt
telse af en Lærerløn paa 12 Rigsdaler, 5 Tdr. Rug, 7 Tdr. 
Byg, 30 Bønderlæs Tørv og Græs og Foder til 2 Køer og 6 
Faar. 

Efter at Bøndergaardenes Udlænger var nedrevet eller 
sunket sammen af Ælde og Ubeboethed, stod Stuehusene 
endnu en Del Aar. Den 70-aarige Tømrer Peder Nielsen, 
som bor ved Landevejen i sit Slægtshjem gennem fem Gene
rationer, mindes adskillige af de gamle Rønner, der stod som 
et trist Minde om bedre Dage, og hans Bedstemoder, den 
nævnte Sanne Kirstine, hvis Gravminde findes paa Brns 
Kirkegaard, tjente som Pige i Allindemagle i dens sidste Tid 
og har derfra fortalt en Række Ungdomsminder, som Peder 
Nielsen har nedskrevet. 

Skikkelser og Hverdagsbegivenheder træder levende frem 
i disse Optegnelser. De lægger - som Ungdomsminder i 
Reglen gør det - et lyst Farvespil ind i det iøvrigt mørke 
Tidsbillede. Der fortælles om Fastelavnsgilde med Boller og 
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Brændevin, om unges Løjer og ældres Spøg og Færd og Tale
maader. Hverdagens Overflade er her den samme som For
ældre og Bedsteforældre har tegnet af Bondeliv andre Steder 
for Hundrede Aar siden. Kun i nogle enkelte Minder skimtes 
Undergrunden i de fordrevnes Sind. Bedstemoderen fortæl
ler om de gamle afdøde Bønder, som gik truende igen langs 
de sløjfede Markskel. Baade den og den havde paa deres 
Nattevandring set dem. Men talte man derom, blev der tys
set. Saadan noget skal man helst tie med, at ikke det skal 
blive værre. Hos Christoffer Andersen i Nr. 8, hvor Sanne 
Kirstine tjente, var der stor Indkvartering af Arbejdere og 
Haandværkere, som var med at bygge den ny Herregaard, 
og Løjerne blev undertiden drevet noget vidt, men Husbond 
og Madmoder var rolige og besindige, og gamle Johanne 
Kathrine, eller som hun almindeligt kaldtes, Trine Anders, 
som var over 80 Aar, gik stille omkring uden at tage syn
derligt Del i, hvad Søn og Svigerdatter foretog sig. Men sit 
Fæstebrev fra 1794 vilde hun ikke give fra sig. Hun ønskede 
at dø i sit Hjem og fritages for at se andre nedrive det, hun 
og hendes forlængst bortgangne Ægtefælle havde opbygget. 
Og Herremanden maatte bøje sig for hendes Ønske, selv 
om det ikke var tilfredsstillende, at Nr. B's Marker vedblev 
at stikke en stor Kile midt ind i det samlede Godsomraade. 

Størst Interesse saavel i disse mundtlige Overleveringer 
som i Peder Nielsens egne Erindringer samler sig om Ud
flyttergaardene, paa hvis Marker et nyt Allindemagle skød 
frem. Forudsætningen for Nedlæggelsen af Allindemagle var 
nemlig, at ca. tre af Byens Gaarde skulde udstykkes til Hus
mandsbrug, for - som det hedder i Majorens Andragende 
af 1827 - "at Populationen ikke skal lide ved Forandrin-

l06 

Sorø Amt 1953



Allindemagles Udslettelse 

gen", og hertil valgtes U dflyttergaardene øst for Byen, hvor
imod Udflyttergaarden Nordgaarden i Bymarkens nordvest
lige Hjørne undgik de øvrige Gaardes Skæbne og bestaar 
endnu. Hartkornsgrænsen vilde ved dens Nedlæggelse være 
bleven overskredet. Tilmed var Niels Pedersens Enke Inger 
Madsdatters Fæste, som nævnt, fra 1827. Endnu i 90erne 
hørte dog ca. 95 Tdr. Ld. øst for Holbæk-Ringsted Landevej 
til Allindemaglegaarden. 

Alligevel blev det en U dflyttergaard, som sidst blev ned
lagt, nemlig Peder Nielsens, hvis Marker laa langs Lande
vejen og vest for denne. Denne Gaard blev først inddraget 
i 1862, da Peder Nielsen efter sin Hustrus Død lod sig ud
akkordere og tog Ophold hos en Søn i Merløse, hvorefter en 
Del af Bygningerne blev omdannede til Arbejderboliger, men 
Lejlighederne forfaldt og laa længe som en trøstesløs Ruin. 
Det fortaltes, at det var nogle store Skolebørn, som en Dag 
havde hjulpet lidt til, saa den sidste Længe sank sammen. 
Peder Nielsen er Tipoldefar til Anders Andersen, som nu 
dyrker en Parcel af sine Forfædres Fæstegaard. 

I den U dflyttergaard, som laa østligst, ovre ved Kastrup
skoven, boede Christen Jørgensen, hvis Minde lever i Sagn 
og Fortællinger, som antyder hans Originalitet. Christen 
Jørgensen havde i sine unge Dage været Herskabskusk, og 
Heste var hans store Interesse. Fra sin "Herskabstid" var han 
vant til at køre med Firspand, og Vanen havde saa stærkt 
Tag i ham, at han ikke kunde nægte sig den Fornøjelse at 
spænde fire for Vognen og knalde livligt med Pisken, naar 
han kørte til Ringsted. Han var en Mand, som gjorde sig 
bemærket ved mange mærkelige Indfald. Overtroisk, som saa 
mange andre i Tiden, begyndte han aldrig Markarbejdet om 
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Foraaret, før han havde lagt Plovkæp og Plovøkse over Kors 
paa Ageren, og saa gjaldt det om at styre den svære Hjul
plovs første Fure gennem det Kryds, de to Redskaber dan
nede. Saa var der Muligheder for en god Høst. I Byen more
de Ungdommen sig over, at Plovdrengen "ved et Uheld" 
havde styret Hestene for meget til Siden, og saa vred Christen 
Jørgensen var bleven over Drilleriet. 

- En Optegnelse af Tømrer Peder Nielsen efter mundtlig 
Overlevering viser, at andre end Christen Jørgensen regnede 
med visse mystiske Muligheder. Fra en Træskomand, som 
havde fældet et Træ i Allindemagle Skov, var bleven stjaalet 
nogle Stykker Træskotræ. "Har I ikke set nogen luske om 
her?" Nej, det havde man ikke. "Ja, saa maa vi jo se at 
faa en Smed til at lave det Søm, som kan ramme Tyven", 
sagde den bestjaalne. Han hentydede til det gamle Sigende, 
at et Søm, hvorpaa der var smedet tre Torsdag Nætter i 
Træk, var i Stand til at fare til Tyven og stikke hans Øje ud. 
Kort efter var Træstykkerne, uden at nogen havde set det, 
bleven bragt tilbage. Tyven vilde ikke risikere Øjet. --

Skønt Christen Jørgensen, som døde i Foraaret 1840, 74 
Aar gammel, i sin Færd var vidt forskellig fra de andre By
mænd, var han en meget anset Mand, hvilket ogsaa viste sig 
ved hans Begravelse. Da Ligtoget var naaet midtvejs mellem 
Landevejen og Kirken, blev Vognen standset, og Følget tog 
Kisten af Vognen og bar den Resten af Vejen for derved at 
ære den afdødes Minde. 

Sine sidste Aar havde Christen Jørgensen sammen med sin 
Hustru levet som Aftægtsmand paa deres tidligere Fæste
gaard og været Vidne til, at deres tidligere Virkefelt stykke
des ud i Smaabider med ringe Næring til de mange, der ryk-
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kede ind i Husene, som endnu kaldes Christen Jørgensens 
Huse. Fire af Husmændene fik efter Christen Jørgensens Død 
Bolig i selve Gaarden, som dog nedbrændte i 60erne. Paa 
Tomten blev derefter bygget til en Familie, men to Gange 
herefter har Ilden fortæret de Bygninger, som rejstes paa 
den gamle Gaardsplads. 

Den sydligste Gaard øst for Landevejen var Jens Ulrich
sens, og Udstykningen paa dens Marker benævnes Jens 
Ulrichsens Huse. Gaardens sidste Fæster var dog Jens 
Ulrichsens Søn Hans Jensen, som, efter at Jorden var ind
draget, fremdeles boede i Gaardens Stuehus, som var bleven 
indrettet til to Husmandsfamilier. Da Bygningerne i 1862 
nedbrændte, var Hans Jensens 82-aarige Enke Kirsten 
Pedersdatter, som laa syg, nær indebrændt. Hun fik svære 
Brandsaar og døde kort efter. Et Hus, som opførtes paa 
Brandtomten, er ogsaa senere nedbrændt. 

Hvor Kanalen fra Allindelillevejen gaar gennem Bakkerne 
til Mosen bag dem, laa Lars Jeppesens Enkes Gaard. Hendes 
Mand faldt i 1819 ned fra et Stænge og døde af sine Kvæ
stelser. Efter Enkens Død havde Sønnen Jens Larsen den i 
Forpagtning i 30erne, til ogsaa dens Marker blev udstykket. 
Det sidste synlige Minde om det forsvundne Gaardmands
h jem var en Stump Gærde med nogle forkrøblede Blomme
træer. 

Foruden Udstykningerne af Udflyttergaardene havde de 
fleste af Allindemagles oprindelige Husmænd faaet deres 
Huslodder paa ca, 3 Tdr. Land paa Byens østlige Arealer, 
flest oppe ved Allindelille og Ordrup Skel, og da alle disse 
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Hjem var for smaa til at føde en Familie, og der ikke var 
Arbejde nok paa Herregaarden eller i Omegnen, var der 
megen Fattigdom blandt Beboerne, af hvilke en Del søgte 
at ernære sig som Vævere og Træskomænd, som afsatte deres 
Varer omkring paa Købstadmarkederne. Som Helhed var 
den skete Forandring et meget føleligt Tilbageskridt selv fra 
det gamle Landsbylaugs beskedne Kaar, og det tør antydes, 
at "Populationen" - og Kommunen -, om ikke talmæs
sigt, dog led betydeligt ved dette voldsomme Brud paa 
Landsbysamfundets almindelige Opbygning. Forholdet mel
lem Antallet af Gaardmands-, Husmands- og Arbejderhjem 
var forrykket til Elendighedens Grænse, og det blev sagt, at 
det ny Allindemagle burde have Navneforandring til Fattig
magle. 

Efterhaanden blev en Del af Ejendommene dog større ved 
Sammenlægning, og Andelsbevægelsens Vækst gav Husmæn
dene større Erhvervsmuligheder. Nu ønskede de blot nogle 
faa Tdr. Land mere, saa de kunde leve af Udbyttet ved at 
arbejde hjemme, og Loven af 1919 om Lehns- og Stamhuses 
Ophævelse skabte Muligheder for Ønskernes Opfyldelse. 

I 1844 havde Major Neergaard, der var bleven adlet og 
udnævnt til Kammerherre, naaet Maalet for sin Stræben: 
at faa sine store Godser indrettet som Stamhuse i den Neer
gaardske Slægt. Ordningen holdt altsaa kun i 7 5 Aar, hvor
efter Herregaardsmarkerne maatte afgive en Del af det, der 
gennem Tiderne var bleven samlet. 

Allindemaglegaardens Areal blev i de følgende Aar halve
ret, og i Udkanten af Marken fraskiltes 1927 23 Parceller 
paa 8-11 Td. Ld" foruden at mindst lige saa mange Huse 
fik Tillægsjord. De ny Parceller tildeltes efter Lodtrækning. 
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Den 8. Marts 1952 fejrede Beboerne, af hvilke 13 havd~ 
deltaget i Lodtrækningen, 25 Aarsdagen for denne Begiven
hed. 

Nu skal ingen kalde Egnen Fattigmagle. Velholdte Land
bohjem ligger i veldrevne Marker fra Herregaardsskellet 
over til Kastrupskoven. Dygtige Jord brugere har i materiel 
Henseende formaaet ved Flid og Omtanke at skabe fuld 
Erstatning for, hvad ældre Tider forringede: et halvt Hun
drede Landbrugsvirksomheder med bedre Erhvervsmulig
heder end Fortidens Fæstegaarde. Tiderne og Udviklingen 
har mildnet det tunge Minde, som dvæler ved den gamle 
Bytomt. Denne ny Bebyggelse raader over 400 Tdr. Ld. 
mindre end den gamle, men den har til Gengæld frigjort 
mere af fri Menneskers Initiativ. 

Allindemaglegaarden, som er solgt til Grev Reventlow, 
Hardenberg, blev, da den store Udstykning skete, drevet af 
Forpagter Otto Friis, der roligt og besindigt affandt sig med 
Nyordningen, som halverede hans Virkefelt. Han tog vel 
mod sine mange ny Naboer og hjalp dem paa forskellig 
Maade. Hans Svigersøn og Efterfølger, Forpagter Kipp, som 
nu driver Gaardcn, har fortsat i sin Forgængers Spor. Det er 
en veldreven og yderig Gaard med ca. 400 Tdr. Ld. Ager 
og Eng. 

Skjoldenæsholm ejes fremdeles af den Neergaardske Slægt, 
som nyder stor Agtelse og Hengivenhed for sin fordomsfri 
Færd. 

Allindemagle er den sidste Landsby, som i Fæstebonde
tiden nedlagdes i Sorø Amt til Oprettelse af en Herregaard. 
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Der er endnu i forrige Aarhundredes første Halvdel - van
skeligt for Nutidsmennesker at se det - et Strejf af Idealitet 
over adskillige velmenende Godsejeres ærlige Ønske og 
Stræben: at være gode Herrer og have tilfredse undergivne. 
Endnu sværere har man ved at opfatte det Islæt af Sam
fundsinteresse, landsbynedlæggende Godssamlere iklædte sig 
under deres Bestræbelser. En ny Tid har i det menige Folk 
og i Landets Politik skabt ny Begreber om Gaardmands- og 
Husmandsbrugenes Betydning i Samfundsøkonomien og om 
Betydningen af at vinde frem til det hele Folks borgerlige 
Ligestilling. Her er forsøgt at give et Udsnit af den Bryd
ning, som for Hundrede Aar siden udfoldede sig mellem 
gammelt og nyt, og som til Lykke for Landet endte med, at 
smaa og store Jordbrugere nu paa lige Fod er fælles om Op
bygningen af vort Landbrugserhverv og i dette Fællesskab 
supplerer hinanden. 

De væsentligste Kilder, benyttet ved Udarbejdelsen: 
Tingbøger, Jordebøger, Kirkebøger og Folketællingslister. 
Kronens Skøder. 
Kort og Optegnelser fra Landbrugsministeriets Matrikels

arkiv. 
Gamle Fæstebreve og andre Dokumenter, tilhørende H. 

Caspersen og Hustru, Benløse. 
Beskrivelse, i Forpagter Kipps Besiddelse, af Allindemagle

gaardens Markers Inddeling og Kultivering. 
Rigsdagstidende og Højesteretstidende fra henholdsvis 

1850 og 1857. 
Optegnelser af Tømrer Peder Nielsen, Allindemagle. 
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