Sorø Amt 1969

Fra Flakkebjerg herred
nogle tingbogsoptegnelser
Af Erling Petersen

Den, der gerne vil vide lidt om, hvordan jævne mennesker levede og
tænkte i de svundne tider, vil meget snart opdage, at han ikke kommer uden om, før eller siden, at gå i gang med et nøjere studium af
de store, tykke og tilsyneladende ret så uoverkommelige protokoller,
som det fra 1551 blev pålagt tingskriverne at indføre domme, skøder,
tingsvidner og andre mærkværdige skrivelser i, og som almindeligvis
kaldes tingbøger.
Indtil 1819 var Vester og Øster Flakkebjerg herred en retskreds, og
de gamle tingbøger fortæller om retssager m.v. fra begge områder,
men først fra 17 68 er rækken af tingbøger ubrudt. Inden den tid er
der mange lakuner. De ældste bevarede protokoller er fra 1602 og
1606-08, men derefter er der et spring på mere end hundrede år,
idet tingbogen for tiden 1723-42 er den eneste, der er bevaret fra den
mellemliggende tid. Fra denne omfangsrige og uhandlelige protokol
er efterstående skildringer hentet.
De gamle tingbøger giver et broget og rigt nuanceret billede af det
brede folks levevis og tænkemåde i gamle dage, og de er, som kilder
betragtet, næsten uudtømmelige og ikke så ensidige, som mange forledes til at tro. Det er da helt klart, at en del af de personer, hvis navne
blev bevaret i tingbøgerne, var mennesker, der afveg fra de gængse
normer, det ligger i sagens natur, men de fleste, der mødte på tinge,
var folk med 'rent mel i posen, for så vidt som det var mennesker, der
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enten krævede retfærdighed eller ønskede, at retfærdigheden skulle ske
fyldest. Men når dot er sagt, må det tillige medgoives, at tingbøgerne
naturligvis også fortæller en hel del om småligt kævl og simpelt rethaveri. Det kan dog næppe være anderledes, for også i tingbøgerne
møder vi mennesket, som det er -- på godt og ondt.
I. Under stavnsbåndets tvang.
Da stavnsbåndet i 1733 blev indført, fik Danmarks godsejere travlt
med at sikre sig de folk, der hørte hjemme på deres godser, dels for i
givet fald at være leveringsdygtige med værnepligtigt mandskab, dels
for at have folk nok at sætte ind på de ledige fæstegårde. De gjorde
med andre ord deres bedste for at efterleve forordningen af 4. februar
1733, der bestemte, at ingen bondekarl under 36 år måtte forlade det
gods, hvor han var født. Det findes der da også mange Vlidnesbyrd
om, ikke mindst i landets tingbøger.
Også i Flakkebjerg herreds tingbog ses eksempler på godsejernes
utrættelige iver for at følge forordningen op. - A1lerede den 29. oktober 1733, altså selv samme år, som forordningen om stavnsbåndet
blev udstedt, fik Basnæs gårds ejer, kaptajn de Boysset, på herredstinget dom over en tjenestekarl, Morten Christensen, der havde tjent
hos godsets bonde, Peder Mortensen på Glænø, men som var undveget derfra for at undgå soldatertjenesten. Han blev dømt til inden
15 dage at indfrinde sig "paa høyedle og velbaarne Hr. Capitain de
Boyssets Gods og der forblive til hans Kongl. Mai'ts eller anden hans
velbaarne Herskabs Tieneste". 1 )
Tre uger senere, den 19. november, mødte rådmand Peder Jensen
til Bonderup og Lille Antvorskov på Flakkebjerg herredsting, hvortil
han havde stævnet sin bonde, Rasmus Amundsen Svenske, der opholdt sig i Frølunde med sine bortgåede sønner, og krævede, at de
alle fire skulle indfinde sig på hans gods "der at tiene og antage Huus
eller Gaard, hvor det dem vordcr forevist". Ingen af dem havde dog
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efterkommet stævningen, og da de heller ikke gjorde det de følgende
tingdage, blev der den 24. december 1733 afsagt dom, hvori herredsfogeden efterkom Peder Jensens forlangende og slog fast, at Rasmus
Amundsen Svenske og hans sønner, Anders, Henrik og Peder, havde
at indfinde sig på Bonderup gods. 2 )
Den 15. julii 1734 mødte ridefogedm på Basnæs, monsieur Christen
Toxværd, på tinge og forlangte vidner ført vedrørende en del personer, der var undveget fra Basnæs gods, hvor de hønte hjemme. Da retten havde givot tilladelse hertil, fremstod først Hans Hansen og Christen Jacobsen af Tystofte og forklarede, at Niels Laursen, som boede
på de Boyssets gods, ved allehclgons tider 1733 var bortrømt fm sin
fæstegård i Tystofte, "og hafde hand alt udtorsken samme Tiid og
efterlod Gaarden næsten øde". Derpå kom to bønder fra Lundby og
vidnede, at i foråret, da de var begyndt at så byg, var deres nabo Peder Mogensen bortrømt fra sin fæstegård i Lundby, som han havde
beboet i to år, og efterlod både kone og børn i gården. Siden havde
ingen hørt noget som helst til ham. De samme to vidner, Jesper Hansen og Hans Dinesen fra Lundby, bevidnede sammen med Olle Christensen fra Lundstorp, at Olle Jensens kone i bemeldte Lundstorp for
ungefær fire år siden var undveget fra sin ægtemand. De forklarede
alle tre, at "Olle Jensen haver, siden hun bortgick, saa vel som før
hindes Bortgang, lefved som en ærlig og skickel1g Mand, og veed de
icke, at hand kand have gifved hinde Anledning til saadan Undvigelse". Olle Jensen blev da også samme år ved tamperretsdom skilt fra
sin forfløjne kone, som godset iøvrigt heller ikke havde nogen interesse
i at få tilbage. Med Peder Mogensen og Niels Laursen var det en helt
anden sag. De blev tingdag efter tingdag påråbt, men mødte ikke, eftersom de forlængst var over alle bjerge, og den 25. november dømtes de til "at ansees og straffe som Rømningsmænd", samt at betale
sagens omkostninger med hver 10 ncll. - Men de var og blev
borte. 3 )
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Så havde forvalteren på Førslevgaard, Peder Tclling, mere held
med sig, da han den 23. juli 1733 ved birkeskriver Thomas Martin
gav møde på F1akkebjerg herredsting og indstævnede fire tjenestekarle, nemlig Christen Laursen Hvid, Hans Nielse!Il, Jens Nielsen og
Haagen Strickartsen, fordi de havde foriladt deres tjeneste hos Plessens
bønder i henholdsvis Menstrup og Karrebækstorp og i stedet fæstet
sig bort til fire universitetsbønder i Menstrup. Tdling krævede, at de
igen tog tjeneste på von Plcssens gods, og gentog sit forlangende 14
dage senere, men da ingen af de indstævnede havde givet møde, blev
sagen udsat til den 20. august, da universitetets ridefoged, Anders Pedersen, mødte og udtog kontrastævning. Sagen trak imidlertid ud, da
parterne skiftedes til at blive væk. Den 3. september mødte prokuratoren Jochum Lorentz Sandrne fra Eggeslevmagle på Andetrs Pedersens vegne, men da var Telling udenherreds og mødte ikke. Tre uger
senere mødte Peder Moerbech på von Plessens vegne, fordi Peder
Telling i mellemtiden var død, men da havde Sandroe ikke givet
møde.
Først den 8. oktober kunne sagen endelig nyde fremme, og dor blev
den dag ført en del vidner, hvoraf flere "var overværende paa Førsløfgaard og hørte Forvalter Telling sige, at hand icke gaf nogen Pas, som
var udgaaed af Obercammerherrens Gods, og ellers forklarede aparte
Hans Ollesen at have hørt det samme paa Førsløf Ting af bemeldte
Forvalter Telling". Laurs Pedersen og Peder Hansen af Menstrup forklarede, at de engang i foråret havde været ude hos Anders Madsens
enke i Karrebækstorp for at forhøre hende, om hun havde noget at
klage over Christen Laursen. Hun havde dertil svaret, at det ikke var
tilfældet. Han havde på lovlig vis opsagt hende sin tjeneste, og "hun
fOl'langede icke hans Tieneste mere, siden hun hafde fæstet sig en
anden Karl".
Signeur Sandroe kunne ikke se rettere, end at de fire karle på helt
lovlig vis havde opsagt deres tidligere tjenester og derfor burde fri28
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kendes for sal. Tell1ngs påtale. Plessens sagfører derimod påstod det
modsatte og indlod dermed sagen til herrefogedens dom, der faldt
den 26. november 1733. Det fremgik af dommen, at det af et tingsvidne fra Førslev birketing var godtgjort, at de fire karle oprindelig
havde tjent hos bønderne Peder Nielsen, Hans Nielsen og Hans Larsen i Menstrup samt Anders Madsens enke i Karrebækstorp på von
Plessens gods. Det var ligeledes bevidnet, at to af karlene, Hans Nielsen og Haagen Strickartsen, havde efaer opsigelse "tou og trei dage
for St. Hansdag 1732 udgaaet næste Fahrdag Mechelij (mikkelsdag)
derefter og indfæst dem til Universitetsbønder.ne Jørgen Ollesen og
Lars Ollesen i Menstrup". Den tredie, Jens Nielsen, havde allerede
1731 opsagt sin tjeneste og fæstet sig hos Peder Madsen i Menstrup,
hvis gård også hørte til universitetet, mens Christen Laursen samtidig
med de to første havde givet sig i tjeneste hos Hans Ollesen i Menstrup. - Salig Peder Telling havde ment, at de alle fire hav1de handlet
i strid med loven, og ait de derfor burde dømmes til straks igen at tage
tjeneste hos bønder på det plessenske gods, mens de univernitetsbønder, der havde antaget dem uden følgeseddel eller skudsmål, skulle
straffes med at betaJe sagens omkostninger, men herimod påstod Anders Pedersen frifindelse.
Retten fandt, at selv om Jens Nielsen på lovlig vis havde opsagt sin
tjeneste, så havde han ikke inden å:r og dag sørget for at forsyne sig
med pas og følgeseddel, mens Christen Laursen vel i tide havde anmodet om pas, men ellers ikke fu1gt den kongelige forordnings bestemmelser, hvorfor herredsfogeden kendte for ret, "at fornævnte
tvende Bønderkarle, Jens Nielsen og Christen Laursen, bør herefter
at følge Hans ExceLlences høy- og velbaarne Hr. Geheimeraad og
Oberkammerherre von Plessens Gods til Kongl. Ma,i'ts eller Godsets
Tieneste" .De skulle desuden betaJe sagens omkostninger med 10 slette
daler, mens de to bønder, der havde fæstet dem, ganske fnifandtes.
Angående de to andre karle, Hans Nielsen og Haagen Strickartsen,
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så voar det helt klart, at de med deres opsigelse havde holdt sig til forordningen og i tide krævet deres pas, men dette var blevet dem nægtet
af sal. Telling, hvad flere af vidnerne havde hørt. Retten kunne derfor ikke se 1rettere, end at det jo ikke var "de pasløses Skyld, at de ey
med Skudsmaal ere forsiufnede", eftersom det var blevet dem nægtet:
"Thi bør bemeldte tvende Karle, Hans Nielsen og Haagen Strickartsen, herefter at følge Det Kongelige Universitets Gods, til dettes og
Hans Kongl. Mai'ts Tieneste". Processens omkostning blev ophævet
på begge sider. - Så vidt det kan ses, blev der med denne kendelse
gjort ret og skel til begge sider, men bag denne strid mærkes tydeligt
de respektive godsforvalteres bestræbelser for at være leveringsdygtige
med værnepligtigt mandskab. 4 )
Det var dog ikke bare de private godser, bønderne undveg fra. I
december 1733 sendte kommunitetets godsforvalter, hr. Iver Nissen
fra Tjørnelunde, prokuratoren fra Eggeslev1nagle, Jochum Lorentz
Sandroe, til Flakkebjerg herredsting, hvor han fremlagde en skrifolig
landstingsstævning og lysning efter Hans Pedersen og Jens Nielsen,
som begge ved mikkelsdagstider 1733 var udgået fra kommunitetets
gods og derved undveget deres tjeneste hos Peder Christensen i Eggeslevmagle. Hemming Sørensen, der også boede i Eggeslovmagle, oplyste under sin vidneforklaring, at de to karle var gået boi;t uden at
have opsagt deres tjeneste, men Jens Nielsen var dog kommet tilbage
for tre uger siden og havde igen taget tjeneste hos sin forrige husbond.
Derimod var Hans Pedersen stadig ikke kommet tilbage, og ingen
havde hørt eller set noget til ham, siden han forsvandt.
Monsieur Sandroe satte i rette, at de karle burde forblive på kommunitetets gods "at tiene og giøre Kongens Tieneste", og at Hans
Pedersen burde være undergiven pågribelse, hvor han var at finde,
da han ikke, trods efterlysningen, havde indfundet sig i sin plads hos
Peder Christensen. Denne "irettesættelse" fulgte herredsfogeden, da
han den 7. januar 1734 fældede dom i sagen, bortset fra, at de to
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rømningsmænd slap med at betale 6 rdl. i sagsomkostninger i stedet
for 10 rdl., som Sandroe havde krævet dem dømt til at erlægge. Men
om Hans Pedersen nogen sinde blev fundet og atter indført på kommunitetets gods, kan ikke ses. 5 )

II. En opsætsig tjenestekarl.
Det hørte vistnok til sjældenhederne, at en bondekarl i stavnsbåndets
dage turde vove at sætte sig op mod sit herskab, men det hændte dog
undertiden - og som regel til det nådige herskabs åbenbare fortrydelse.
Frøken Diderica Grubbe, der ejede Gerdrup i en kort årrække, var
i hvert fald langtfra nådig, da hun den 19. november 1733 lod sin
ridefoged Johannes Wulff give møde på Flakkebjerg herredsting og
der fremstille to kaldsmænd, nemlig Mogens Andersen og Jens Laursen, begge af Sønderup, som med oprakte fingre gjorde deres ed på,
at de med otte dages lovligt varsel havde indstævnet Jørgen Hansen
Dansker fra Frankerup, der nogen tid i forvejen havde forelristet sig
til at indsende en skriftlig klage til amtmanden, højædle hr. von
WarnstBdt, og heri klaget over, at han en tid lang havde arbejdet
"i Rasmus Wæfvers forhen iboende Gaard i Frankerup og ey noged
derfor faaed". Han havde også i sin klage påstået, at han havde noget
til gode på godset, hvor han havde tjent en tid, for frøken Grubbe
blev ejer af Gerdrup. Monsieur Wulff betegnede klagen som en aldeles usandfærdig beretning, som Jørgen Dansker burde lide dom for,
ligesom han også burde stå til regnskab for sin halsstarrighed over for
Rasmus W æver, da han trods herskabets advarsler nægtede at pløje
og i stedet "loed Tiiden unyttig bortgaae".
Jørgen Dansker havde også i sin klage anført, at han havde 3 slette
daler til gode hos Jens Laursen i Sønderup, men otte dage før jul
1733 fremstod denne på tinge og benægtede, at han skulle være Jørgen Dansker disse penge skyldig, hvorom han havde "een ubeskaared
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Samvittighed". Jørgen Dansker mødte seilv og erklærede, at han ikke
kunne bevise sin påstand, men gerne ville have lov til at gøTe ed uden
stævnemål. Da en del flere vidner ikke var mødt, henstod sagen til 7.
Januar 1734, da Wulff på tinge fremstiillede den i klagemålet navngivne Christopher Hendricksen, der forklarede, at Jørgen Dansker
havde tjent hos ham for 14-15 år siden fra mikkelsdag til allehelgensdag, til hvilken tid han blev soldat for Gerdrup gods, "og derpaa udgick af sin Ti eneste hen til sin beskickede Lægdsmand". 6 ) Han havde
for denne korte tid fået i løn "een Skiep Bygsaaed og 9 Skjepper Haufresaaed", som hans broder oppebar og skulle svare til.
Dernæst fremstod Christopher Laursen fra Hesselby og fortalte, at
"for ungefehr 6 a 7 Aar siden føede ( opfødte) hand for Jørgen Hansen en Koe og derfor ingen Betaling fick". Det samme gentog sig året
efter, men da kvittede han med Jørgen Hansen for det sidste år, da
koen var gold og derfor "uden ald Nytte maatte føedes". Han mente
således ikke, at han var Jørgen Dansker noget skyldig - tværtimod!
I Jørgen Danskers klage var Christein Madsen af Båslunde anført
meid en skyld på 7 sldlr., men han var død for 4-5 år siden, endnu
inden frøken Grubbe havde overtaget Gerdrup. Egnens mest brugte
prokurator, Jochum Lorentz Sandroe fra Eggeslevmagle, var til stede
på tinget for at varetage Jørgen Danskers interesser, og han gjorde
gældende, at da Jørgen Dansker mente at kunne bevise, at han ved
skiftet efter Christen Madsen var blevet udlagt for de 7 sldlr. "een
blaae Koe, som endnu skal være på Sted en", så måtte det stå hen,
indtil der kunne skaffes nærmere underretning derom. J øngen Dansker oplyste derefter, at han af frøken Grubbe havde fået 4 sldlr., hørlærred og blårlærred til en skjorte samt 5/2 td. byg for et års tje111este
i Møllegården i Frankerup, hvortil kom, at han havde endnu nogen
havre i negen, som han var ved at tærske, men han vidste ikke, hvor
nrngeit han kunne få ud af det. To uger senere satte Johannes Wulff
i rette, at Jørgen Hansens klage til amtmanden hverken var "af Rig-
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tighed dler sand angifvende", eftersom han selv for retten havde oplyst, hvad han havde fået i løn på Gerdrup og på gården i Frankerup.
Man havde ydermere fra godsets side lovet at svare til hans løn, hvis
han tog tjeneste hos en af de bønder, der endnu manglede karle, men
han havde i deit som i alt andet været opsætsig og modvillig. Wulff
fandt derfor, at både herskabet og de i klag0målet nævnte bønder
burde kendes sagesløse, hvorimod Jørgen Hansen for sine ubeviselige
beskyldninger burde "giøre hans velbemeldte Herskab en sømmelig
Erklæring" og efter rettens skøn give noget til Eggeslevmagle sogns
fattige samt betale processens omkostninger med 3 rdl. Desuden fandt
Johannes Wulff, at retten burde påbyde Jørgem Dansker at oplyse
navnet på sin "concipist". 7 )
Den 4. februar 1734 mødte sr. Sandroe på Jørgen Danskers vegne
og udtog kontrastævning imod herskabet og bønderne på Gerdrup
gods, og den følgende tingdag hjemlede hans kaldsmænd, at de på
lovlig vis havde indstævnet alle de i forrige retsmøde nævnte bønder
samt frøken Grubbe selv med flere andre bønder, men ikke en eneste
gav møde. Det gik lige sådan både den 4. og den 18. marts, og tiden
gik hen helt indtil 1. april, inden der kom en fortsættelse i sagen.
Sandroe besværede sig meget over vidnernes udeblivelse og fremlagde
endnu en gang amtmandens brev af 16. november 17 33 samt hr. kaptajn Grubbes attest af 3. februar 1734. Han erklærede dernæst, at når
Gerdrups bønder med ed ville bekræfte deres udsagn og nu fragik at
være Jørgen Dansker nogot skyldig, så nødtes han nu til atter at fremføre dennes krav på de pågældende bønder. Men sku1le de driste sig
til at gøre den tilbudte ed, da tilbød Jørgen Dansker at bekræfte sin
fordring med 0d.
Sandroe kunne endvidere oplyse, at den nådige frøken Grubbe ud
over den allerede betalte løn havde lovet Jørgen Dansker 8 alen vadmel a 12 sk. = ean rdl., et par hoser til 2 mk. samt 12 sk. til syning af
to skjorter. "Der foruden haver hand udlagt for hinde til Jern og Ar3
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beidsløn for 2' de Heste at lade sko 2 Mk. 3 Sk" for Plovjern at fade
flye 2 Mk. 6 Sk" for en Kongereise, 8 ) som hand ved Mikkelsdagstiider maatte g:iøre og der over forblive 3'de Dage borte, fortærende
2 Mk. til sig og Hestefoer". Desuden havde han lejet en pige til at age
hø og en dreng til at tromle, hvilket havde kostet ham 19 sk. Ydermere havde herskabet forlangt, at han efter mikkelsdag, da det var
hans ret at rejse, skulle blive på MøLlegården i Frankerup for at passe
"Quæg og Bæste1-, indtil der paakom Beboere", uden at ville yde ham
penge derfor. Han mente for de fem uger at have 9 mk. 6 sk. til gode,
hvortil kom, at den havre, han skulle have i løn, va;r blevet "noged
11de opædt af ,løse Bæster, da hand var til Hove i anden Forretning",
hvorefter hans samlede tilgodehavende hos herskabet i alt beløb sig
til 5 rdl. 5 sk.
Efter endnu et par udsættelser begærede Sandroe dom i sagen, og
Johannes Wulff gjorde ligeså. Dommen faldt den 17. juni 1734. Det
blev Jørgen Dansker forment at aflægge ed, da retten fandt, det stred
imod loven. Derimod fandt retten det godtgjort, at Jørgen Hansen
Dansker havde fået, hvad der tilkom ham, både af horskabet og for
sin tjeneste i Frankerup, og afsagde derpå følgende kendelse:
"Altsaa kiendes for Ret, at dend af Jørgen Hansen oprettede Klage
samt ubevislige Fordring bør være som ugyldig og ikke komme vdbaarne Frøken Grubbe eller de andre udi Klagen optegnede triJ nogen
Udgift i nogen Maade. Denne forvoldte Omkostning betaler Jørgen
Hansen til velbaarne Frøken Grubbe eller Fuldmægtig med 3 Rdl"
alt inden 15 Dage under Rettens videre Tvang."
Om Jørgen Dansker virkelig havde noget at bygge s~t kJagemål
på, kan ikke ses. Beviser har han i hvert fald ikke haft, da sagen ikke
blev ført videre. Men opnåede han ikke andet, så fik han dog held til
at optage en ikke ringe del af rettens tid i næsten otte måneder. 9 )
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III. Da Flakkebjerg herreds tinghus blev nedlagt.
I gamle dage, før det blev påbudt at føre tingbøger, blev tinget holdt
under åben himmel, som regel på en høj, hvor der va;r anbragt nogle
store ste:n. Oven på disse sten lagdes tingstokkene, hvorpå stokkemændene eller tinghørerne tog plads for at overvære retsmødet, så de senere
kunne bevidne, hvad der var sket på tinget. 10 )
I middelaJderen blev Flakkebjerg herreds ting holdt på en mark
ved landsbyen Nørre Jellinge, som siden den tid i daglig tale har heddet Ting J ellinge. Det vides med sikkerhed, at tinget blev holdt her i
12S9 og 1521, og at den ugentlige tingdag var torsdag. Senere, da
kongen havde påbudt, at der skulle føres tingbøger, blev det nødvendigt at opføre et tinghus, så der kunne holdes ting, lige meget hvordan vejret var.
Det har hidtil været den almindelige opfattelse, at man dengang
opførte Flakkebjerg hr:rreds tinghus ved Kanehøj i Eggeslevmagle
sogn, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Først engang i m!l0ten af 1700-talkt blev tingeit flytteit til Kanehøj, hvorfra det så i 1801
flyttedes til Skælskør. 11 )
I virkdigheden lå Flakkebjerg herreds ældste tinghus ikke så forfærdelig langt fra Ting Jellinge, omtrent midtvejs meHem Vemmeløse
og Hyllested. Det var formentlig blevet opført ved siden af den gamle
tinghøj, som herredeits beboere i århundreder var søgt hen til, når ret
og skel skulle skiftes. Som årene gik, blev tinghuset imidlertid så medtaget, at det efterhånden ikke kunne bruges efter sit formål, og i slutningen af 1720-erne gav amtmanden over Antvorskov amt, H.C. v.
W arnstedt,herredsfoged Eski1d Bruun tilladelse; til midlertidigt at holde ting i sit eget hus i Flakkebjerg by, hvor også herredsskriver Jem;
Kiær boede.
Her havde tinget så til huse i 5-6 år, og imens forfaldt det gamle
tinghus mere og mere. Da dot således stod ubenyttet hen, begyndte egnens folk så småt at køre det anvendelige tømmer og andet brugbart
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materiale bort for at bruge det til reparation af deres egne huse, men
da dette kom amtmanden for øre, besluttede han at sætte en stopper
for denne traJ,ik og skrev i sommeren 1733 følgende brev til Eskild
Bruun:
"Kongl. May'ts Herredsfoged!
For at forekomme, at det lidet Egetømmer, med hvad andet endnu
kand være i Behold af det gamle Tinghuus, Flackebeng Herred uilhørende, ey ganske skal blive bortstiollen og ruint:Jret, finder ieg tienligt,
samme jo før jo bedre varder nedbrudt og indtil videre i Forvaring
henlwgt, hvorfor Kongl. May'ts Herredsfoged herved ·anmodes med
aillerforderligst at tage et lovlig Siufn og Besigtelse på samme Tinglmus og derved nøje optegnes, både i hvad Stand samme nu befindes,
og hvad Tømmer deraf kand være i Behold med y;]dere, og det i Overværelse af otte Dannemænd af Herredet, nemlig een eller toe fra
hvert Gods: Hvilket, naar er skeet, fonmstalter Msr. Henredsfoged,
at Huuset straxsen vorder nedbrudt, og alt, hvad deraf kand være
tieinligt, i goed Forvaring henlagt indtil næste Foraar, at man da kand
faae et andet Tinghuus på et bdeiligere og bedre Sted opsat og Tømmeret fra det gamle derved benyttet. Jeg forbliver Kongl. May'st Herredsfogeds tienstberedvillige Tienner.
Andtvorskov, cl. 24. Juli 1733.
C. H. v. Warnstedt."
Herredsfogeden og hans skriver, Jens Kiær, tog allerede torsdag den
6. august fat på at efterkomme amtmandens befa1ing, idet de samme
dag ud.meldte de otte dannemænd fra herredet, som skulle foretage
besigtigelsen af tinghuset. Det blev fra Basnæs gods Chnisten Pedersen og Christen Sørenst:Jn Møller af Høve, af univer&itetets gods Peder
Justesen i Tjæreby og Ole Jensen i Båslunde, af Gendrup gods Christen Laursen og Niels Jensen i Eggeslevmagle og af kommunitetets
gods Mo~ten Nielsen og Chnisten Pedersen, Gimlinge, - "hvilke alle
36

Sorø Amt 1969

Fra Flakkebjerg herred

otte anbefales med allerforderligst, efter at denne Taxt e,r dennem tilskicked, at begifue sig paa Aastedet, samme Forretning at foretage og
derefter giøre deris Afsigt her inden Retten saaledes, som de dend
med Eed kanel bekræfte". Samtidig blev det pålagt de omliggende
byers beboere at møde med heste, vogne og karle til nedbrydningen
af tinghuset og bortkørselen af det anvendelige tømmer. Høve skuUe
således stille med "seks bespændte Vogne og seks Karle", Eggeslevmagle med dot samme antal, Frankerup med fire vogne og lige så
mange karle, mens Oreby og Gimlinge kunne nøjes med at sende hver
to vogne og to karle, og da de otte synsmænd en lille månedstid senere
mødte op ved tinghuset for at syne det, stillede også de tyve karle
med hver sin vogn forspændt med to heste, og de havde alle medtaget
"behøvende Redskab til Tinghuusets Nedbrydelse".
Den 10. september samme år mødte så synsmændene for herredstinget og tilkendegav, at de nogle dage tilforn, nemlig den 4. september, havde begivet sig hen til tinghuset, og der omhyggeligt efterset
dets tilstand. De havde da fundet følgende materialer i behold: "nemlig 14 Egestolper, som befandtes gamle og Tapperne afraadnede, 23
Egeløsholter, hvor af nogle v.ar Tapperne afbrudte, 14· Krngbånd af
Eg, 5 mindre Karmstøcker, fmraadnede, 9 Egeplanker, 11 smaae dito,
2'de Egedørtræer, 5 gl. forraadnede Fyrbjelker, 2'de Lecdestøcker, ligeledes forraadnede, 16 Støcker gamle forrnadnede Sparre (spær), 8
Støckor smaae dito, en Dee! gamle forraaclnede Legdestøcker og
V æggesteg, 12 ) 3 Støcker gamle forraadnede Egefoed, ganske ubrugeligt, et gammelit Støcke Fyrbret til Stockebencke, som alt blef hensait
udi Forvaring hos Herredsfogeden Sr. Eskild Bruun i Flackebiere".
Hele herligheden blev af samtlige synsmænd anslået tiJ en værdi
af 13 rdl. Derpå gjorde de "deris Eed med oprakt-e Fingre efter Loven
og i saa maade forhaabede at have efterlevet Rettens udstyrede Befalling". En udskrift af det, der denne dag var passeret i retten, blev
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sendt til amtmanden, og stokkemændene bekræftede udskriftens rigtighed.
Synsmændenes fortegnelse viser med al ønskelig tydelighed, hvor
elendig tinghusets tilstand var og havde været i mange år, og det var
da også klart for enhver, at det ville være komplet umuligt at opføre
et nyt tinghus af det gamles sørgelige rester. Herredsretten var altså
henvist til fovtsat at træde sammen på herredsfogedens bopæJ i Flakkebjerg, i hvert fald indtil videre, og imens kunne så de stumper, der
var reddet fra det gamle tinghus, ligge og helt rådne bort.
Det kom dog ikke til at gå sådan. På Vemmeløse mark, et stykke
vest for det sted, hvor tinghuset havde ligget, var der kort tid forinden
bleven bygget en kro, som i daglig tale kaldtes Dahlmose nye værtshus
eller undertiden bare Dahlmosehuset. Det var bygget af en afdanket
løjtnant M. Ditzel, der havde en gård i Vemmeløse, og han rettede i
oktober samme år følgende henvendelse til amtmand W arnstedt:
"Høyedle og velbaarne Hr. EtatsraC1Jd og Amtmand,
høygunstige Herre! Endskiønt mig er vel bekiendt, at Loven forbyder, der ingen Kroe
eller Værtshuus maae være, hvor Ting holdes, tager ieg mig dog den
Frihed for min høygunstige Herre i U nderdanighed at andrage: 1 )
i Anledning af det paa W emløse Marck staaende og nu nedbrudte
gamle Tinghuus, hvis overblefne Lcfninger hos Herredsfogeden Sr.
Eschi1d Bruun i Flackeberg er didført, har ieg de Tanker, at igien et
nyt Tinghuns med Tiiiden her i Egnen bliver opbygget, 2'det er overalt vitterligt, at paa de fleste Steder, hvor nu om Stund Ting holdes,
saa vel paa Landet som i Kiøbstederne, ere Drickevahre til Fals i Nærværnlse, thi ville ieg ganske ydmyg bede velbaarne Hr. Etatsraad høygunstig ville tillade, at Flackebiers Herreds Ting herefter maatte holdes udi det af mig opbygte Værtshuns, som ligger midt imeJlem Høye
og VI/ emmeløse Byer paa samme Marck, som det gamle Tinghuus ha-
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ver staaed, saa ville ieg forskaffe og lade indrntte en skickelig Tingstue uden nogen af Herredet dertil giorde Omkostning, naar mig
ickun alleeniste de før ommeldte overblefne Debris 13 ) af det gl Tinghuus maatte forundes. Hvad de til samme Ting kommende eller didstefnede Bønder og gemeene Folck angaa, ifald nogle af slige icke
skulle vide dend Dag at holde sig ordentlig, skal af mig giøres saadan
Anstalter, at ei nogen Menniske uden til forsvarlig Nødtørftighed nogen Drickevahre skaJ bekomme. Hvis her formedelst nogen i sin Tiid
skulle foraarsage sig at besværge, forpligter ieg mig at være a:nsv·arlig.
- Høygunstige Herre, er det mueligt, at sligs kanderholdes, da indfalder ieg til Deris Velbaarenhed med ydmyg Bøn og Begiering herudi
at være favorable. I Forhaabning af Deris høybevaag;ne Resolution
forbliver med sømmelig Respect
høy- og velbaarne Hr. Etatsraad og Amtmand
min høygunstige Herres
ydmyge og underdanige Tienner
M. Ditzel."
WemJøse, d. 18'de Oct. 1733.
Trods dette opstyltede brev, der helt var holdt i tidens stil, gik der
en rum tid, inden løjtnant Ditzel fik svar på sit andragende, ja, der
gik så mange måneder hen, at Ditzel blev bange for, at brevet måske
ikke var kommet amtmanden i hænde, og den 9. februar 1734 satte
han sig hen og fornyede sit tilbud i en skrivelse, der i underdanig ærbødighed ikke gav det første brev noget efter. Han beklagede indledningsvis, at han intet svar havde erho1dt på sin henvendelse, men indrømmede, at det måske skyldtes, at hans andragende i nogen måde
var lovstridigt. Han henviste endnu engang til, at man kunne købe
drikkevarer, hvor der blev holdt ting, ikke alene i købstæderne, men
også adskillige steder som for eksempel i Løve, samt andre steder, han
kunne anføre. Desuden havde han allerede i sit værtshus on skikkelig
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stue færdig, som hver tingdag kunne holdes reserveret til det brug, og
han havde også et godt staldrum med rigeligt foder - "til alle tilkommende deris Hæste". Ditzel gjorde dernæst opmærksom på, at skulle
der bygges et nyt tinghus ude på marken, ville det ikke blot koste en
anselig sum penge, "men var endogsaa at befrygte, at Huuset af vanartige Mennisker, ligerviis det andet, med Tiden blef ruineret". Desuden var Ditzel af den bestemte mening, at lige meget, hvor tinget
kom til at stå, så ville det blive lige så let at få drikkevarer, som hvis
det stod i hans krolrns. Han henviste også til stedets gode beliggenhed
omtrent midt i herredet og ønskede, som han også havde anført i sit
første brev, som vederlag kun resterne af det gamle tinghus. Dog udbad han sig til vedligeholdelse og opvarmning af stuen samt til anskaffelse af borde og bænke "de sædvanlige og af Herredsbønderne
aarligt givne Skillinger, hvilke Herredsfogeden nu betales for Tingstue i Flackebiere".
Løjtnant Ditzels andet forsøg gav resultat. Allerede den 1. marts
skrev amtmand von Warnstedt et brev stilet til de proprietærer i
Flakkebjerg herred, som ikke selv havde birkeret, og han redegjorde
heri først for den slette tilstand, Flakkebjerg herreds gamle tinghus,
som tidligere stod ved landevejen mellem Vemmeløse og Hyllested, i
lang tid havde befundet sig i, og oplyste, at det var så brøstfældigt, at
det havde været uanvendeligt i mange år, og at "bemeldte gamle
Tinghuus af tyfagtige Mennisker saaledes Tiid efter anden var bleven
bortplyndred, at til sidst ickun fandtes nogle Rudera 14 ) og lidet Tømmer i Behold dernf", men at disse rester nu på hans foranledning var
taget i forvaring. Spørgsmålet var nu, hvordan man bedst og uden
for store omkostninger for herredet kunne få anskaffet et andet sted
til rettens betjening i Flakkebjerg herred, således at det både kunne
være "ungefehr midt udi Herredet, saa og derfor beleiligt for Rettens
Betiendte og andre, som ved Tinged kand have noged at forrette".
Derefter omtalte amtmanden løjtnant Ditzels to breve og fore-
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spurgte ejerne af Gerdrup, Basnæs,Bonderup og Dyrehovedgaard, om
man skulle påtage sig bekostningen af et helt nyt tinghus eller tage
imod det tilbud, der var fremkommet fra løjtnanten i Dalmose kro?
Amtmandens brev gik nu på omgang hos de fire jordbesiddere, frøken Diderica Grubbe til Gerdrup, kaptajn de Boysset til Basnæs, rådmand Peder Jensen til Bonderup og Ulrich Mogensen til Dyrehovedgaard, og de gav alle grønt lys for, at Flakkebjerg henreds ret i fremtiden skulle administreres i Dalmose nye værtshus. Når de to sidste,
der jo ellers boede uden for herredet, blev spurgt, skyldtes det formentlig, at de ejede en del jordegods i Vester Flakkebjerg herred.
Med godsejernes tilsagn i hænde udstedte amtmand von W arnstedt
den 10. maj 1734 en resolution om tingets flytning fra Flakkebjerg
til Dalmosehuset fra udgangen af maj måned, men stiUede som betingelser for at give tilladelsen for det første, at værten på tingdagen
hverken før eller under tinget skænkede eller lod skænke for folk, som
havde noget at forrette ved tinget, eller bragte drikkevarer ind i tingstuen, mens retten var sat. Det skulle værten og herredsfogeden i fællesskab sørge for og stå til ansvar for. - For det andet skulle værten
holde god skik og orden blandt sine øvrige gæster, når der blev holdt
ting, at de da "oi nogen med Støyen og Larmen eller og anden optenckelig Maade er Retten eller den tingsøgende ti,l ringeste Incommodation" .15 ) - For det tredie forpligtedes værten til selv at holde
tingstuen i god stand og reparere, når det gjordes fornødent, samt
sørge for, at disse bestemmelser blev indført i skødet ved et eventuelt
salg af kroen både nu og i fremtiden. Til lys og varme i tingstuen
skulle Ditzel erholde det beløb, herredsbønderne plejede at erlægge,
nemlig to skiIJing af gårdmændene og en skilling af husmændene, og
disse penge skulle herredsfogeden lade stokkemændene opknøve. Endelig krævede amtmanden, at denne hans resolution skulle læses på
tinge den 13., 20. og 27. maj, så at alle i herredet kunne erfare, at tinget fra 1. juni 17 34 blev holdt "udi merbemeldte Dahlmossehuuset".
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Dette skete, men da første rette tingdag, som var torsdag den 3. juni,
dette år faldt sammen med Kristi Himmelfartsdag, blev tinget holdt
første gang i løjtnant Ditzels nye værtshus fredag den 4. juni 1734. 16 )
Det skete som sædvanlig med Eskild Bruun i dommersædet. Han var
i 1720 blevet udnævnt til herredsfoged i Flakkebjerg udon selv at have
søgt embedet. Det skete for så vidt ved protektion, eftersom embedet
blev søgt for ham af hans forlovede, Giertrud Gieber, "som paa fierde
Aar haver tient Hendes Majestæt Dronningen som Kokkepige", hvilket synes at have været hans eneste anbefaling. Hans kvalifikationer
iøvrigt kendes ikke.17)
Hvor længe herredstinget havde til huse i Dalmose, er vanskeligt at
sige, men det må formodes, at det var flyttet til Kanehøj mølle senest
omkring 17 50, da herredsfogeden på den tid, monsieur Carlsen, havde sin bopæl på Stigsnæs. Dertil kom, at den største del af Øster Flakkebjerg herred var underlagt de private birkeejere og derfor retsligt
hørte til disse. Det drejede sig om Herlufsholm birk, Førslev-SaltøHarrcsted birk og Holsteinborg birk, der oprindelig var sammenlagt
af Trolholm og Fuirendal birker, og det var derfor kun et forholdsvis
lille antal universitetsgårde i Øster Flakkebjerg herred, der hørte
ind under det gamle Flakkebjerg herredsting, der således i realiteten
kun havde en ret begrænset del af Vester Flakkebjerg herred som
virkeområde.
Det er næppe muligt i dag med bare nogenlunde sikkerhed at sige,
hvor Flakkebjerg herreds gan1le tinghus var beliggende, men tingbogens oplysning om, at det lå "ved Landeveien imellem \Vemløse og
Hyllested" eller, som det hedder et andet sted i tingbogen, på marken
mellem de to byer, viser formentlig hen til, at det må have ligget et
sted mellem Ting J ellinge og Dalmose. I den allervestligste del af
Ting Jellinge sogn nævnes på et opmålingskort fra 1770 en ager i bymarken, der bærer navnet Galgeager. Samme navn ses på udskiftningskortet over nabobyen Sønder J ellinge i den del af byen, der lig-
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ger i Hyllested sogn, og i den nordligste del af samme sogn ligger
umiddelbart syd for Skælskør-Sorø landevejen en gård, de,r den dag
i dag bærer navnet Galgeagergård. Tinghuset har formentlig ligget
et sted der i nærheden.

NOTER OG HENVISNINGER
1) Flakkebjerg herreds tingbog 1723-42, fol. 452. - 2)samme, fol. 454f og 457f.
- 3) samme, fol. 480 og 4·96. - 4) samme, fol. 450 og 455f. - 5) samme, fol.
457 og 460. - 6) Lægdsmand: her den bonde i lægdet, hvor den værnepligtige
skulle opholde sig, mens han var soldat. - 7) Koncipist: den skrivekyndige
mand, der havde forfattet og skrevet det omtalte klagemål. - 8) Kongerejse:
bøndernes pligt til at gøre rejser ellecr udføre kørsel for kronen. - 9) Fl. h.
tingbog 1723-42, fol. 454a-477. - 10) Håndbog for lokalhist, s. 484f. - 11) F.
Jacobsen: Fuirenclal sogn, s. 7. - 12) Løsholter=vandrette tømmerstykker, indtappet mellem de lodrette stolper i bindingsværk, kragbånd= fremspringende
profil, især brugt i bueåbningor, væggesteg også kaldet .støjletræ =de runde e1lcr
kløvede stave af hassel o. lign., der sidder lodret i vægfelterne i en bindingsværksbyg11ing med kLinevægge. - 13) Dcbris=slumper. - 14) Rudera=rcstcr. - 15) Inkommodation=besvær, ulejlighed. - 16) Fl.h. tingbog 1723-42,
fol. 470-475. - 17) Bruun: Fr. Rostgaard. Bd. I, s. 314.

