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Kommunevåben i det gamle Sorø Amt
A f Jakob H. Zeuthen

Man ser dem i forbifarten, når man på vejen passerer skiltet, der markerer 
kommunegrænsen. Som sidestempel på breve fortæller de, at dette er offi
ciel post.

Det lønner sig at stoppe op og give sig tid til at nyde kommunevåbnet som 
kunstværk og så granske dets indhold. For tilsammen er det blasoneringen - 
hvad våbenet viser - samt hvad figurer og faner udtrykker direkte eller sym
bolsk, der giver våbenet krop og sjæl, giver kommunens borgere identifika
tionsmulighed, gør våbenet til et samlemærke.

De beskrevne kommunevåben blasoneres med citat fra “Registreringsti
dende for vare- og fællesmærker”.

Blasoneringen er den officielle beskrivelse af våbenets indhold. Den med
følgende tegning er våbenmalerens visualisering af blasoneringen.

Den officielle blasonering beskriver imidlertid kun, hvad man ser og ikke 
hvorfor. Blasoneringen er objektiv, mens den lokale fortolkning af indhol
det er subjektiv og dermed spændende i denne sammenhæng.

Blasoneringen fastlægger indholdet, men påvirker kun den kunstneriske 
udformning gennem farveregierne - farve mod metal, helst ikke farve mod 
farve - samt det uudtalte krav om enkelthed og forenkling. En enkel kæk fig
ur i de rette proportioner og klædende farver virker stærkere end et over
læsset detaljefyldt skjold.

Heraldikkens farver er rød, blå, sort, grøn, gul og hvid. Gul og hvid ses 
også som guld og sølv og kaldes derfor metal.

Skikken med at tage våben føres tilbage til 1100-tallet. De formummede 
harniskklædte hærførere ville kunne identificeres på slagmarken eller ved 
de store turneringer. Derfor satte de deres personlige eller slægtens mærke 
på skjoldet, på tøj og faner. Det danske kongevåben med de tre løver er 
netop fra denne tid. Det tidligste er Knud d. 6.s segl fra o. 1190.

Europæiske købstæder tog hurtigt skikken til sig. For dem var et segl med 
et fast mærke en handelsmæssig ogjuridisk nødvendighed. Dette gjaldt også 
de danske købstæder.

Købstæderne lod ofte seglmærket pryde rådhuset eller markere anden 
kommunal ejendom. Dette medvirkede til en bredere interesse for våbenet. 
I 1885 var denne interesse så stor, at indenrigsministeriet med et cirkulære

7



ligefrem indsamlede oplysninger om eksisterende og ibrugværende våben
mærker. Og i 1938 meddeler Patent - og varemærkevæsenet en lang række 
købstæder eneret på netop deres våbenmærke.

Efter 2. verdenskrig breder skikken sig, så også sognekommuner tager 
våben. En del af disse forsvandt dog med kommunalreformen af 1970.1 dag 
fører næsten alle landets kommuner og alle amtskommunerne våben.

Vestsjællands A m t

Anmeldt den 2. december 1981 kl. 9 a f  Vest
sjællands amtskommune, Slagelsevej 7, 4180  
Sorø, og registreret den 3. februar 1982.

I  et skjold, tværdelt a f  en guldsparre, ses i 
øverste blå felt 2 fra  sparrespidsen opvoksende 
udadvendte dragehoveder og i nederste røde 
felt 3 guldpæle.

Vestsjællands amtskommune er dannet i 1970 ved sammenlægning af Sorø 
Amt og Holbæk Amt, men først i 1982 fik amtet et våben. I øvrigt som en 
af de sidste amtskommuner.

Farverne i våbenet kendes fra vikingetiden, men de tillægges ingen sym
bolværdi i dette våben.

Dragehovederne, sparren og de tre pæle eller tremmer gengiver gavlen 
på et vikingehus fra Trelleborg. Trelle = tralle = tremme. Trælle = skråtstil- 
let støttestolpe. Borgens navn kan måske også udlægges: Borgen bygget af 
trælle.

Trelleborg blev bygget i Svend Tveskægs kongetid, formodentlig som 
samlingssted for ledingsflåden.

De fleste danske kender Trelleborg og ved, hvor den ligger. Derfor er det 
let for alle at genkende det, våbenet fortæller. Og dermed let at placere 
amtet i Danmark.

Amtsvåbenet har i øvrigt styrke i at være helt forskelligt fra kommunernes 
våben.

Våbenet blev udarbejdet med bistand af amtskommunaldirektør E. Ver- 
wohlt, Roskilde og kgl. våbenmaler Aage Wulff, København.
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Vestsjællands Amt indsendte våbenet til indenrigsministeriets god
kendelse den 22. maj 1981. Våbenet blev godkendt den 28. oktober 1981, 
og den 5. februar 1982 blev våbenet registreret af Direktoratet for Patent- 
og varemærkevæsen. Først denne dag kunne amtet officielt tage våbenet i 
anvendelse.

Siden oktober 1987 har Vestsjællands Amt også flaget med amtsvåbenet.

Det gamle Sorø A m t

Anmeldt den 11. December 1937 Kl. 11.50  
a f Sorø Am t og registreret den 15. Marts 
1938.

Et Sølvskjold med tre røde Abbedstave over tre 
blaa Bølger.

Det nu nedlagte Sorø Amt blev dannet 1794 ved sammenlægning af fire 
små amter. De fire figurer fortæller hvilke.

Abbedstavene står for klostrene i Sorø Amt, i Ringsted Amt og i 
.Antvorskov Amt (Slagelse).

Bølgerne hentyder til Korsør Amt ved Store Bælt.
Dette våben er enkelt og udtryksfuldt i sin udformning og overholder 

farveregierne. Samtidig er indholdet let at gennemskue og forklare.
Sorø Amt indgik 1. april 1970 i Vestsjællands Amt.
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Fuglebjerg

Anmeldt den 7. ju li  1978 kl. 9 a f Euglebjerg 
kommune, Byagervej 7, Euglebjerg, (g registre
ret den 15. september 1978.

I et grønt felt ses en flyvende skovsneppe a f  
guld.

Fuglebjergs kommunevåben fra 1978 er et flot eksempel på begrænsnin
gens kunst. En enkelt genkendelig figur og i alt to farver (en farve og en 
metal). I et sammenspil mellem farvevalg og figur udtrykkes kommunens 
navn og egnens særpræg.

Betragt våbenet: Så enkelt kan det gøres.
Den brune skovsneppe, der her er gengivet i guld, yngler i kommunens 

skove og spiller på kommunens navn - Fuglebjerg. På denne måde bliver 
våbenet et talende våben.

Skjoldets grønne farve kan dels symbolisere områdets skove, dels land
bruget som er kommunens hovederhverv.

Den gyldne farve kan også antyde Ting Jelling, idet stednavnet Jelling 
muligvis er afledt af gida. jal = gul + ung(e) = “stedet, der er gult” pga jord
bund eller plantevækst.

Undervejs i tilblivelsesforløbet var det på tale at bruge en skovdue som 
våbenmærke, men man frafaldt denne idé foranledigt af Morsø kommune, 
der året før havde fået registreret et våben med en due og dermed videre
førte den due, købstaden Nykøbing Mors havde ført i sit segl siden 1536.

Våbenmærket er udformet af Claus Achton Friis og registreret i inden
rigsministeriet.
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Slagelse

Anmeldt den 11. December 1937 Kl. 11.30 
a f  Slagelse Købstad og registreret den 13. 
Marts 1938.

Et rødt Skjold med en mellem to Sølvtaame 
anbragt Gengivelse a f  den hellige Michael i 
blaa K lædning med Sølvvinger og et 
Sølvskjold med et rødt Kors i venstre Haand. 
Med højre H aand støder han et Spyd i Gabet 
på en grøn Drage, paa hvis Krop han staar.

Slagelse har ligesom Ringsted et våben fyldt med religiøse figurer. Imidler
tid er dette våbens indhold ikke svært at tolke.

De små tagkors gør tårnene til kirketårne. Den spydbærende engel, der 
træder ondskabens drage under fode, udlægges som ærkeengelen Michael. 
Ud fra dette må tårnene så være Slagelse købstads to kirker Set. Mikkels og 
Set. Peters.

Mandsfiguren tolkes som ærkeengelen Michael med henvisning til 
Johannes’ åbenbaring kap. 12: Michael og hans engle gav sig til at kæmpe 
imod dragen, ... Og den store drage blev nedstyrtet...

I dette våben kan farverne tillægges betydning. Sølv erstattes ofte af hvid, 
når våbenet trykkes i farver.

De to tårne er hvide, de skal blot skille sig ud fra baggrunden.
De øvrige farver må tillægges en vis symbolværdi.
Michaels kjortel har troens blå farve, mens ondskabens drage er giftig

grøn. Michaels armskjold er renhedens hvid med ildens, blodets og 
kærlighedens røde kors.

Det ældst kendte segl med dette indhold er sat på et dokument fra 1519. 
Signetet, som har været anvendt til segltrykket, vurderes til at være i hvert 
fald et par hundrede år ældre.

Det gør Slagelses byvåben til et af landets ældste.
I 1885 udsendte indenrigsministeriet et cirkulære, hvori det forlangtes, 

at købstæderne indsendte oplysninger og afbildninger af det ibrugværende 
våben. Dette afstedkom, at Slagelse byråd droppede brugen af de to våben
mærker, der kort beskrives nedenfor, og genindførte byvåbenet med Skt. 
Michael som byens rette våben.

De to afskaffede våben beskrives således:
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Våbenet, seglet, viser en konge siddende på sin trone. I seglets omskrift 
læses: SLAGELSE KIÔBSTÆDS RAADSTUESEGL ANNO 1745.

Tiden og evigheden symboliseres ved at medtage sol og måne.
Dette segl kan motivmæssigt føres tilbage til midten af 1300-tallet til Skt.

Knudsgildets segl. (Knud Lavard, myrdet 1131 i Haraldsted og skrinlagt 
som helgen i Skt. Bendts kirke i Ringsted i 1170.)

Dette segl var dog kun i brug som byvåben en del af 1700-tallet.
I 1800-tallet har byen i en periode anvendt et segl med omskriften:

S:STADS:S Dette segl viser et træ stående på en hjælm over et træ. Dette 
segl er ganske uspændende.

Ringsted

Anmeldt den 11. December 1937 Kl. 11.50  
a f  Ringsted Købstad og registreret den 15. 
Marts 1938.

Et Guldskjold med en Gengivelse a f  den hel
lige Jom fru med Barnet mellem en 
Mandsskikkelse og en a f  de hellige tre Konger, 
alle blaaklædte og over en knælende sortklædt 
M unk. Til højre forJomfruens Hoved en seks- 
takket Guldstjerne under en fremstrakt blaa- 
klædt Arm med velsignende Haand.

Farverne er i dette komplicerede og figurmættede skjold først og fremmest 
naturlige.

Selve skjoldet er gult. (Det korrekte guld fastholdes på borgmesterens 
officielle brevpapir og f.eks. kommunale sølvbryllupshilsener.)

De tre hovedfigurer er i blå klædedragter. Blå fordi det er troens farve, 
og måske også fordi blå i middelalderen var en kostbar farve.

Munken er i sort kutte. Bodsfarven sort er benedictinermunkenes 
ordensfarve.

Vasen, blomsterne og stolen er røde. Stjernen, Marias æble (rigsæble, 
verdenssymbol), kronen samt personernes hår er gule.

Ansigter, hænder og fødder gives af og til hudfarve, selvom denne farve 
ikke er heraldisk korrekt.

Den vigtigste figur i våbenet er Jomfru Maria med Jesusbarnet. Hun sid
der på en tronstol mellem to kjortelklædte mænd. Den ene bærer 
kongekrone og rækker en vase med blomster til Maria. Det er muligvis
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kong Erik Plovpenning (myrdet i Slesvig 1250), som man forsøgte at få hel
genkåret. Drabet på ham skildres på et af kalkmalerierne i kirkens kors- 
hvælvning.

Den anden mand bærer en ring om panden med hænderne rakt 
bedende frem mod Maria. Panderingen antyder, at det kan være hertug 
Knud Lavard, dræbt i Haraldsted 1231 og begravet i Ringsted Kirke, der var 
indviet til Vor Frue. Hans søn Valdemar d. Store fik ham helgenkåret og 
skrinlagt i 1270 i den til lejligheden opførte teglstenskirke nu indviet til 
Sankt Bendt. Ved Marias fødder knæler en bedende munk, let kendelig på 
sin tonsur. Kuttens farve antyder, at det er Skt. Benedict (Skt. Bendt) der 
stiftede benedictinerordenen, til hvis kloster Sankt Bendts Kirke hørte.

Ved Marias højre hånd er en stjerne (vel Betlehemsstjernen). Over stjer
nen ses Guds velsignende hånd.

Som svar på ministerielt cirkulære i 1885 antager byrådet, at våbenets fi
gurer er alle nonner! En senere omtolkning nævner Maria, Josef? og en af 
de gavebringende hellige tre konger.

Den nugældende fortolkning er lige så spændende, men synes nok så 
holdbar.

Trods det gejstlige indhold har våbenet ikke tilhørt Ringsted Kloster, 
men altid været byens. Det fortæller seglets omskrift, der lyder: SIGILLUM 
VILLANORUM DE RINGSTAD ( Ringsted bymænds segl).

Det ældst kendte eksemplar af Ringsteds byvåben er et segl på et brev fra 
1421. Selve stemplet menes at være fra o. år 1300. Denne stampe eksiste
rer endnu. Borgmesteren har en kopi til brug på særlig vigtige breve.

Allerede i forrige århundrede begyndte man at bruge figurerne fra seglet 
som figurer i et egentligt våbenskjold.

Efterhånden var den almindelige interesse for våbenet så stor, at byrådet 
så sig nødsaget til at handle. For at forhindre alle og enhver i at bruge 
byvåbenet f.eks. til reklame, gjorde købstadens byråd så dette: Man 
anmeldte våbenet som sit, og blev registreret som eneste retmæssige bruger 
af våbenet. Ved denne lejlighed stadfæstedes farverne.

Byvåbenet var på denne tid allerede almindelig kendt i bybilledet. Dels 
havde byrådet sat det som relief i en æreskrans på plejehjemmet fra 1928, 
dels indgik det som udsmykning af frontspidsen på den private bygning 
“Ringsted Børs” på Torvet. Desuden havde en lokal fugleskydningskonge 
ladet det male på sit fugleskydningsskjold i 1930. Farverne var dog ukor
rekte.

Da Ringsted i 1970 lagde navn til storkommunen, blev byvåbenet til kom
munevåben.
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Sorø

Den 8. maj 1991 godkendte Rigsarkivet Sorøs 
våben. Denne godkendelse gentager en 
tidligere registrering bekendtgjort i “Ministeri
altidende for Kongeriget Danmark “ årgang 
1903.

Allerhøjeste Resolution. 17de April
Paa Indenrigsministeriets derom nedlagte 
allerunderdanigste Porestilling her del 
behaget hans Majest eet Kongen [ Chr. 9.] 
allemaadigst at approbere til Brug for Sorø 
Købstad et a f  samme foreslaaet Vaaben og 
Segl, hvori er fremstillet i hvidt paa blaa 
Grund en a f  2 Stjerner og en Halvmaane 
omgiven Abbedstav, der holdes omsluttet a f  en 
Haand.

Sorøs kommunevåben var oprindelig segl for Sorø kloster, der var grund
lagt af cisterciencermunke. Disse munke bar hvid kutte.

Sorø by havde i mange år brugt seglet som købstadens segl, og 17. april 
1903 approberedes seglet som købstadens våben. Men allerede i 1885 var 
seglet tegnet i skjold og figurerne farvelagt. Den præcise blasonering tager 
udgangspunkt i en tegning af Fr. Britze.

Skjoldet er koboltblå. Den kutteklædte arm fik cisterciencernes hvide 
farve. De øvrige figurer er ligeledes hvide. Brugt som sidestempel på kom
munens post angives figurerne med skravering.

Den blå er en god kontrast til hvid/sølv og kan samtidig antyde, at Sorø 
ligger ved en sø.

Sorøs abbedstav optrådte en kort overgang med perler på håndtaget. 
Dette er imidlertid forkert, idet staven så er en bispestav, og det skulle det 
ikke være, når staven henviste til klosteret.

Kommunegrænseskiltet ved Næsby Bro præsenterer et våben med en 
perlebesat bispestav!

Sorø har imidlertid sidst i forrige århundrede forsøgt sig med et andet 
byvåben. Købstaden fik hos en københavnsk boghandler tegnet et nydeligt, 
men ret intetsigende topografisk våben. Våbenet var en naturalistisk gen
givelse af klosterporten.

Folk med kærlighed til heraldikken fik heldigvis fastholdt det nuværende 
våben.
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Skælskør

Anmeldt den 11. December 1937 Kl. 11.50 
a f Skælskør Købstad og registreret den 15. 
Marts 1938.

El blaat Skjold med en Guldsol over grønne 
Jorde med en rød Kirke og et med Taarn 
forsynet rødt Hus, indbyrdes forbundet ved en 
sort Bro over en blaa Bæk, hvori en Sølv
musling.

Skælskørs borgere har gennem tiderne brugt tre varianter af det nu an
vendte våben. Fælles for mærkerne er broen over strømmen med muslin
gen, mens de to bygninger er senere tilføjelser.

Det ældste våben er fra 1592 og indgik i det segl som “vangsbrødrene” 
(folk med andel i bymarken) brugte, når de stadfæstede aftaler om dyrk
ning og hyrdeløn vedrørende bymarken.

Seglaftryk med samme motiv er kendt fra ældre dokumenter.
Allerede i 1600-tallet afslører købstadsselvbevidstheden sig i byvåbenets 

gengivelse af byens to markante bygninger. Broen og muslingen er stadig 
centralt placeret, men ikke så iøjnefaldende. Det nye motiv kendes fra ca. 
1647 og fra ca. 1760.

Kirken lader sig let identificere, dog er tårnet i 1760 fejlagtigt anbragt 
mod øst. Det modstående hus kan ikke identificeres, men skorstenen anty
der en verdslig bygning, måske byens rådhus.

På det våben, som Skælskør i 1937 anmeldte til registrering i Patent- og 
varemærkevæsenet, er kirken igen orienteret rigtigt. Uvist af hvilken grund 
har man tilføjet en sol. Samtidig har man fastlagt farverne.

Ved kommunalreformen lod man købstadens våben gælde hele kom
munen, hvilket var enkelt, eftersom ingen af de tidligere landkommuner 
havde ført våben.

Som et stærkt udtryk for lokalpatriotisme ses kommunevåbenet på det 
lokale bryggeris etiketter.
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Korsør

Anmeldt den 11. December 1937 Kl. 11.50 
a f  Korsør Købstad og registreret den 15. Marts 
1938. El Guldskjold med blaat Kors.

Denne registrering gentager en tidligere regi
strering bekendtgjort i “Ministerialtidende for  
Kongeriget Danmark “ årgang 1900.

Allerhøjeste Resolution. 4de Oktbr.
Paa Indenrigsministeriets derom nedlagte 
allerunderdanigste Forestilling her det 
behaget hans Majestæt Kongen [ Chr. 9.] 
allernaadigst at approbere til Brug for Korsør 
Købstad et a f  samme foreslaaet Vaaben og 
Segl, hvori er fremstillet et svævende blaat 
Kors i Guldfelt.

Korsørs ældst kendte byvåben viste en tretårnet bygning. Det fremgår af et 
segl fra 1519.

Dette segl blev o. 1608 afløst af det blå kors på gult. Korset ses af og til 
forvansket til et kryds.

Ofte er korset anbragt i en skjoldform med indrullede kanter, et kar- 
tucheskjold. Det er denne type, der påtrykkes kommunale breve.

Da Korsør i 1900 ved kgl. resolution meddeles ret til at føre våbenet, fast
sætter man også farverne. Farvesætningen skete imidlertid ikke uden 
lokale dønninger, men resultatet er effektfuldt, når farverne dels er afledt 
af rigsvåbenet og dels kan gøres til genstand for en spændende tolkning.

Våbenet er talende, idet figur og farver spiller på byens navn. Byens navn 
Kors-ør kan udlægges “korset på sandbanken” og udtrykkes i våbenet 
således: Korset - oven i købet i troens blå farve - på den gule sandbanke. 
Denne udlægning antager, at et kors har været anbragt som sømærke i 
byens nærhed.

Måske er det at overfortolke farvevalget, idet farverne er hentet fra Dan
marks våben.

Den interesserede kan i årbogen fra 1998 læse Th. Petersens spændende 
artikel om en anderledes tolkning af bynavnet Korsør.
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Stenlille

Anmeldt den 28. april 1977 hl. 9 a f  Stenlille 
kommune, Hovedgaden 60, Stenlille, og regi
streret den 22. ju li  1977.

I  et rødt felt ses en a f  tre hvidkløverblade 
omsat Skt. Laurentiusrist, alt a f  sølv.

Munke Bjergby, Kirke Flinterup og Stenmagle sogne var indtil 1970 
selvstændige kommuner i Sorø Amt. I dag indgår sognene i Stenlille Kom
mune og i Vestsjællands Amt.

Efter kommunesammenlægningen opstod et ønske om et mærke, der 
kunne være en markant del af kommunens ansigt. Kommunens borgere 
blev opfordret til at komme med forslag til et kommunevåben. Resultatet 
blev et heraldisk vellykket våben, hvis indhold fortæller om områdets hi
storie og erhvervsliv.

Den centrale figur er en stegerist. Risten indgår, fordi Stenlille kirke har 
Skt. Laurentius som skytshelgen, og stegeristen er hans attribut.

Skt. Laurentius (død 258) var kassemester for den kristne menighed i 
Rom. Da kejseren fik nys om, at han fordelte rigdommene til de fattige, 
krævede han sin del. Laurentius mødte frem med en skare fattige og syge 
og meddelte kejseren, at her var kirkens rigdom. Det opfattede kejseren 
som religiøs majestætsfornærmelse og dømte Laurentius til henrettelse ved 
stegning på en rist. Ifølge en legende skulle han have tiltalt bødlen med 
denne replik: “Vend mig, jeg er stegt på denne side!”

Hvidkløverbladene fortæller, at kommunen er et landbrugsområde, hvor 
befolkningen her i kanten af Amosen har været agerdyrkere siden yngre 
stenalder.

Det endelige våben er udformet af statens heraldiske konsulent K. War
ming og våbenmaler Claus Achton Friis.
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Haslev

Anmeldt den 17. marts 1949 kl. 10 a f  
Haslev-Frerslev kommune, Haslev, og registre
ret den 9. april s.å.

Tre guld-fakler i et blåt skjold.

Våbenet med tre gule fakler på et blåt skjold blev tegnet til Haslev-Frerslev 
Kommune. Da ingen af de øvrige kommuner, der ved kommunalreformen 
kom til at indgå i Haslev Kommune førte våben, valgte man at lade den 
nydannede storkommune videreføre det allerede indarbejdede våben.

Det voldte ingen vanskeligheder, da våbenet jo allerede var registreret 
som Haslevs, og det hed kommunen fortsat.

De tre fakler udgør et smukt og enkelt heraldisk motiv, der kan stå alene, 
men også bære en tolkning. Ved fremlæggelsen i sognerådet lød 
spørgsmålet: “Hvad symboliserer de tre fakler?” og svaret faldt prompte. 
“Man kan tage dem for, hvad man vil!” Vi prøver. Faklen er et ofte brugt 
symbol på oplysning, viden og undervisning.

Et våben med dette symbolske indhold passer godt til Haslev, der er en 
by med mange skoler og uddannelsessteder, f.eks. seminarium, tekniske 
skoler, højskoler og efterskoler.

I dette våben tillægges farverne ikke symbolværdi, de passer blot godt 
sammen.

Våbenet er tegnet af den lokale kunstmaler Hermann Petersen.
I 1970 forsøgtes en modernisering af våbenet. Resultatet blev tre stilise

rede, lidt kantede, men livfulde fakler. Våbenet blev udført i metal til en af 
byens skoler.

Skønt Haslev ikke havde købstadsværdighed, følte man, at byens 
driftighed skulle markeres. En ny administrationsbygning blev til rådhus. 
Haslev var ikke bare en lille by på landet. Sin selvskabte status ville sogne
rådet yderligere markere ved at tage byvåben. Opgaven blev givet til kunst
maler Hermann Petersen. I 1935 præsenterede han sognerådet for et 
forslag. I øvrigt støbt i metal.

En ugle siddende på en stabel bøger symboliserer skolerne. Over uglen 
et kors, hvorfra lyset stråler, beretter om kirkelivet. En grøn kløver står for
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mejeriet Trifolium, på skrå deles våbenet af et lyn, der antyder højspænd
ingsværket, og et modent kornaks står for omegnens landbrug - forudsæt
ningen for byens trivsel. Skjoldet er i guld og sølv.

Skjoldet er utrolig indholdsmættet og symbolfyldt. Det er spændende, 
men uoverskueligt og biyder med den heraldiske regel om forenkling og 
enkelthed.

Da forslaget blev forelagt statens heraldiske konsulent, fik det en så ilde 
medfart, at sognerådet først mere end ti år senere igen fik mod til at prøve.

Og så tegnede Hermann Petersen det, vi kender.

Hashøj

Anmeldt den 18. august 1982 kl. 9 a f  
Hashøj kommune, Fårdrupvej 29, 4200  
Slagelse, og registreret den 29. oktober 1982.

I  et felt, delt i sølv og rødt, ses en springende 
hest i modsatte farver.

Engang i halvfjerdserne henvendte ledende skoleinspektør Niels Thorsen 
sig til Hashøjs kommunalbestyrelse med et forslag om, at kommunen skulle 
tage et våben. Niels Thorsen pegede i sit forslag på, at man kunne gen
bruge den springende hest fra det forlængst nedlagte Vestre Flakkebjerg 
herred, hvis område stort set faldt sammen med den unge kommunes. Den 
konkrete figur havde Niels Thorsen fundet ved granskning i arkiverne.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 23.5. 1978 vedtog man at arbejde 
videre med ideen.

Et samarbejde med statens heraldiske konsulent Poul Warming og våben
maler Claus Achton Friis gjorde, at kommunalbestyrelsen godkendte 
våbenet d. 21.4. 1981.

Våbenet, en springende hest i rød og sølv på skråt delt felt i modsatte 
farver, er let at kende og genkende.

En hest “fanget” i denne bevægelse udtrykker dynamisk kraft, men 
tillægges i øvrigt ikke egentlig symbolværdi.
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De skrå linier antyder den 93 m høje Hashøj beliggende i kommunens 
nordvestlige del.

Kommunalreformen i 1970 nedlagde sognekommunerne samt de gamle 
amter, og af de mange små kommuner skabtes storkommunerne. Dette flyt
tede om på en del kommunale tilhørsforhold. Den nuværende Stenlille 
kommunes sogne havde indtil da været delt mellem Sorø Amt og Holbæk 
Amt. Herlufsholm Kommune blev indlemmet i Næstved Kommune og 
dermed indlemmet i Storstrøms Amt.

Herlufsholm kommune

Ved kommunesammenlægningen i 
1970 måtte Herlufsholm opgive det 
våben, landkommunen havde taget i 
1960.1 stedet for trolden fik man del 
i købstaden Næstveds våben, krone 
over krydslagte nøgler og bølgelinie. 
Herlufsholms våben beskrives 
således: I et rødt felt går en gul ho
vedløs trold med hovedet på bugen 
og holdende sin hale i venstre klo. 
Trolden er omgivet af tre hvide 
ibsskaller.

For Herlufsholm havde trolden været et naturligt valg. På denne måde 
videreførte man den figur, der på talende vis afslørede sin oprindelige ejer, 
nemlig adelsmanden Herluf Trolle. Sammen med sin hustru Birgitte Gøye 
ejede han godset Skovkloster, der efter hans død blev gjort til adelig skole 
under navnet Herlufsholm.

Næstveds kommunevåben har optrådt i flere variationer.
Det nuværende med guldkrone over krydslagte Skt. Peters himmeriges

nøgler over en hvid vandret strøm, alt i blåt felt er fra 1986. Købstaden 
Næstved har ført et våben med dette indhold siden omkring 1900, hvor 
man genoptog brugen af et våben med netop det indhold, man havde taget 
afstand fra ved reformationen.
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Oplysningerne, der ligger til grund for ovenstående artikel, er især:

Danmarks kommunevåbener af Sv. Tito Achen, forlaget Komma 1982

Registreringstidende for vare- og fællesmærker 1938 ff

Heraldisk Tidsskrift, alle årgange

Om danske By- og Herredsvåben af A. Thiset, Tidsskrift for Kunstindustri 1894

Trap Danmark, femte udgave Sorø Amt, Gads Forlag 1954

Symbolikken i de danske amts- og kommunevåbener af Ellehauge, fra Salmonsen leksikon
tidsskrift 1954, 4. hæfte

Minesterialtidende for Kongeriget Danmark, årgang 1900 og 1903

Desuden er en del materiale indsamlet ved venlig imødekommenhed og hjælpsomhed på de 
omtalte kommuners rådhuse, lokal historiske arkiver samt enkeltpersoner

Stregtegningerne af de enkelte våbener er modtaget fra borgmesterkontorerne og kan findes i 
samme version i Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

De farvelagte våbenskjolde på årbogens forside har artiklens forfatter fotograferet på skilte ved 
kommunernes indfaldsveje.

Jacob H. Zeuthen, Ørslewester ved Ringsted.
Overlærer og skolebibliotekar på Asgårdsskolen i Benløse.

21



Erindringer
A f Poul Christensen

Poul Christensen, hvis erindringer her er udgivet, 
levede fra 1854 til 1935. Han var født i Dåstrup 
sogn i Københavns amt som søn af en husmand, 
og han blev begravet i Kirke Flinterup i Sorø amt.
Han bleu oplært i landbrug og som træskomager, 
og i 1878 overtog han i Ødemark ved Sorø et hus
mandssted, som han under sin mangeårige politi
ske virksomhed drev som et mønsterlandbrug.
Fra 1890 til valgkredsomlægningen i 1918 var 
han medlem af folketinget, valgt i Sorøkredsen.
Derefter bleu han valgt til landstinget fra 2. kreds, 
men faldt ved valget i 1920. Han var medlem af 
det Radikale Venstre fra partiets oprettelse. 1909- 
10 var han landbrugsminister i det første ministe
rium Zahle. Poul Christensen var næstformand i
Østifternes Brandforsikring 1901-18, og derefter formand og direktør indtil sin død i 
1935.

Red.

Jeg ønsker at nedskrive nogle Data mig selv vedrørende, der mulig kunne 
have Interesse for mine nærmeste Efterkommere.

Poul Christensen

Født d. 8. Juli 1854 i Assingløse By, Daastrup Sogn, Søn af Hmd. Christen 
Hansen og Hustru Sidse Poulsdatter, født i Byen, men mine Forældre solgte 
allerede i 1859 det gamle Hus her og flyttede ud i et nyt Hus, som de byg
gede ude paa Marken paa samme Matrikel Nummer (25 b). Her i det nye 
Hus blev mit Ophold kun af kort Varighed, idet mine Forældre solgte dette 
og kjøbte et Hus i Benløse, ved Holbæk-Ringsted Landevej, skraas overfor 
Benløse Mølle. Disse Handeler foregik tidligt om Foraaret 1860. Af Erin
dringer, der knytter sig til Opholdet i det nye Hus skal jeg anføre, at det efter 
Datidens Forhold var et meget velbygget Hus; og mindes jeg endnu en Mor
gen hvor jeg hørte mine Forældre tale om en stor Ildebrand, som jeg natur
ligvis maatte op at se. Det var Frederiksborg Slot der brændte i 1859. Efter
retningsvæsnet var dengang meget mangelfuldt, og der gik nogle Dage
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inden vi fik at vide hvilken sørgelig Brand det var. Gaardejer Hans Nielsen, 
Daastrup, (en kort tid Folketingsmand) - havde været i Kjøbenhavn og der 
faaet at vide hvor Branden var. Efter hans Hjemkomst bredte Nyheden sig 
videre igjennem almindelig Samtale. For at forstaa denne Langsomhed i 
Efterretningsvæsnet maa man mindes, at der dengang næsten ingen Aviser 
fandtes, og at de faa, der var, ingen Holdere havde paa Landet; dette laa 
igjen i, at der intet Landpostvæsen var i de Dage.

Endnu inden mine Forældre var fraflyttet Huset i Assingløse, døde min 
Fader i April Maaned 1860 og dette bragte en Revolution i min beskedne Til
værelse. Min Moder havde en Broder, Niels Poulsen, født i samme Hus som 
jeg i Assingløse, nu boende i Ødemark ved Sorø og gift med Margrethe 
Pedersdatter, født i Daastrup. De var født henholdsvis 4/11.1809 og 
1/12.1812. Da nu min Morbroder var hjemme til min Faders Begravelse 
sidst i April 1860 tog han - der ingen Børn havde, mig med hjem til Øde
mark. I mit gamle Hjem var foruden mig en ældre Broder Lars Olsen, død i 
Kjøbenhavn 1915 og en Søster, Anna Cathrine, der var meget kirtelsvag - 
næsten altid syg - døde kun ca. 18 Aar gammel. Desuden fødtes d. 22/10. 
1860 endnu en Søster Stine, som boer i Kjøbenhavn.

Den 30. April 1860 gik da Rejsen sammen med min Morbroder fra mit 
Barndomshjem til mit nye Hjem i Ødemark, hvor Livet skulde blive saa uen
delig rigt for den faderløse lille Purk, der dødstræt ankom til sit nye Hjem. 
Den Gang var det - som før nævnt - smaat med Efterretningsvæsnet; naar 
man skrev et Brev f.Ex. fra Assingløse til Ødemark, saa adresseredes dette til 
den Købmand i Sorø, hos hvem man handlede, men da Turen til Sorø var 
ca. en Gang maanedlig, blev Brevene undertiden meget gamle, før de naae- 
de Bestemmelsesstedet. Heller ikke kunde man telefonere, da der ingen 
Telefoner fandtes - denne geniale Opfindelse kom først langt senere. Der 
kunde derfor ikke sendes Bud efter Kjøretøjet, og Følgen var, at vi efter at 
være taget med Toget til Ringsted maatte vandre de godt 15 Kilometer paa 
Benene. Jeg var meget træt - fik en “Basse” i St. Bøgeskov for at styrke mig - 
men det kneb.

Naa, endelig naaede vi da det Sted, der skulde blive min Barndoms lykke
lige og arbejdsomme Hjem, hvor jeg fandt min kjære Hustru, som nu des
værre ligger paa Flinterup Kirkegaard - efter 34 Aars Samliv; hvor mine tre 
prægtige Døttre fødtes, og hvorfra de fandt deres ligesaa prægtige Livsled
sagere; hvor det forundtes den lille faderløse Dreng at leve et Liv - saa rigt 
paa Oplevelser, som kun hænder de færreste. Jeg kan ikke takke Forsynet 
nok derfor.

Da jeg - som før nævnt - kom til Ødemark den 30. April 1860 og havde 
været der en Timestid og faaet tilfredsstillet mine legemlige Fornødenheder, 
fik jeg Hjemve, og vilde hjem igen, min Morbroder sagde da: “Ja tag saa 
Tøjet paa, saa gaar vi igjen.” Saa træt jeg var maatte jeg bede om Udsættelse, 
senere meldte Hjemvesfølelsen sig mindre - det er ellers en slem Sygdom.

23



Jeg vender nu nogle Øjeblikke tilbage til mine Forfædre. Min Moders 
Fader hed Poul Hansen, var Tækkemand og Træskomand boende i det Hus, 
som senere min Moder fik og hvor jeg fødtes*). Poul Hansens Fader var 
Gartner paa Vibygaard. Dette var i Stavnsbaandets Dage og noget ind i det 
nittende Aarhundrede. Min Morfader var født under Stavnsbaandet - altsaa 
før 1788, da dette ophævedes. Min Moder havde 6 Søskende, af hvilke 2 
Brødre døde ugifte, Hans Poulsen, voksen, men før jeg kan huske, Lars, 
døde i vort nye Hus i 1859 eller 60. Den 3die Broder, Niels, boede altsaa i 
Ødemark, fra 1838 til sin Død 1878, d. 29/12.

Af min Moders Søstre var Maren gift med Hmd. og Smed Niels Andersen, 
Søstersvendstrup, Daastrup Sogn; der var en Datter, som nu boer i Kjøben- 
havn 70 Aar g., Enke og barnløs. Den anden Søster Mette var gift med Hmd. 
Niels Jensen i Rorup; ogsaa her var en Datter, der er Enke og barnløs; der 
foresvæver mig, at der ogsaa har været en Søn Lars, men som forlængst er 
død. Den 3die Søster Ane var gift med Bødkermester J. F. Schmidt, Kalund
borg, og efter dem er der 4 Børn. Peter Chr. Schmidt, Enkemand uden 
Børn; en Datter var gift med Skomager Evensen; der er mange Børn, hun er 
Enke; en anden Datter er forladt Hustru med 4 Børn. Den 3die Datter er gift 
Jensen, har en Søn. De boer alle her i Kjøbenhavn.

Min Moder selv var den næstyngste af de 7 Sødskende, født den 10. 
November 1819. Da min Fader var død, maatte hun - frugtsommelig som 
hun var - rejse til Benløse. Her boede hun saa om Sommeren 1860 til hun 
henad Efteraaret fik solgt til en Kjøber, som min Morbroder skaffede, da 
denne havde solgt sit Hus paa Ødemark (Matr. Nr. 4). Da hun havde solgt, 
rejste hun tilbage og boede et par Aar hos sin Søster og Svoger i Søster
svendstrup, til hun indgik nyt Ægteskab, med Hmd. Anders Sørensen i Viby. 
Han var Enkemand med 4 Børn, hvoraf 2 ukonfirmerede. Huset laa der, 
hvor Forskolen nu ligger - omtrent midt i den gamle By. Jorden laa helt ude 
langs med Nyskov. I 1865 fik min Moder i dette Ægteskab en Datter Marie, 
hun er nu Enke uden Børn og boer hos mig, siden min Hustrus Død. Min 
Stedfader var en flink Mand og flittig Arbejder, men Familien var jo stor og 
Daglønnen dengang lille - vistnok højst 2 Mk. og 8 Sk. = 83 Øre paa egen 
Kost, saa mere end Balance - økonomisk - var det umuligt at naa. Han døde 
ved et Ulykkestilfælde, idet han et Par Dage før Pintse 1886, da han var oppe 
at kalke Skorstenen, faldt ned fra Tagryggen og brækkede Halshvirvlen. Han 
havde grebet fat i Skorstenshovedet, men Stenen gik løs og han laa med den 
i Haanden.

Anden Gang var min moder Enke. Hun lejede saa Jorden ud og var saa 
Resten af sin Tid en Slags Forskolelærerinde. Hun bibragte adskillige Fami
liers Smaabørn de første Kundskaber. Hun var en god Kvinde - efter Dati-

*) Matr. Nr. 25 a i Assingløse (?).
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dens Forhold vel bevandret i de almindelige Kundskaber. Hun døde Aar 
1900 godt 80 Aar gammel.

Min Faders Slægt, der var meget stor, kender jeg mindre til, af den Grund 
at min Fader døde i 1860 før jeg var 6 Aar gammel. Af et Brevjeg i 1913 fik 
fra en gammel Kone i Gammerød, Borup Sogn, hvor min Fader var fra, 
fremgik det, at hun mindedes min Farfader, der daglig var kommet i hendes 
Forældres Hjem, som en “meget flink Mand”. Hun skrev, at han var død 
1854, altsaa samme Aar jeg blev født. Saavidt jeg erindrer at have hørt, var 
han gift 3 Gange og var Fader til 18 Børn, hvorfor jeg er i Slægtskab med en 
Mængde Mennesker paa de Egne. Mange har jeg truffet og talt med. Jeg tro
er min Farfader var Sognefoged (?) - og hed Hans Jensen. Dette om mine 
Forfædre, længere tilbage ved jeg intet.

Fra mine Forfædre vender jeg mig til min Hustru: Karen Marie Morten
sen, Datter af Hmd. Hjulmand og Tømrer Morten Petersen og Hustru Kir
sten Thomasdatter, boende i Frænderup, Flinterup Sogn. Min Svigerfader 
var født i Gimlinge 1820 og min Svigermoder i Næsby ved Næsbyholm i 
1822. Hendes Fødegaard er nedrevet og indraget under Næsbyholm. De 
havde begyndt meget smaat. De fortalte, at de havde boet tilleje i et Faare- 
hus at begynde med. Ved Flid, Arbejdsomhed og Sparsommelighed sparede 
de sammen og kjøbte et Hus i Hylstrup, hvor min Hustru gik i Skole og blev 
konfirmeret. I 1870 solgte de Huset i Hylstrup og flyttede til Frænderup. Min 
Hustru var født 16/1.1854 og var eneste Barn. Vi lærte hinanden at kjende i 
16-17 Aars Alderen, var i mange Aar gode Kammerater og Venner, indtil vi 
forlovede os og senere blev gifte d. 1/12.1881.

Hun var en god Hjælper, en dygtig, sparsommelig og arbejdsom Hustru, 
igjennem de mange Aar, det forundtes os at være sammen. I en Rigsdags
mands Hjem bliver meget - ja for meget - lagt paa Hustruens Skuldre, og hun 
bliver let opslidt for tidligt. Saaledes vel ogsaa her. Fred være med hendes 
Minde!

Jeg vender atter tilbage til min beskedne Tilværelse saaledes som den for
mede sig i Ødemark fra 1860 og Aarene derefter. Her i et arbejdsomt og 
godt Hjem blev der altid sørget for, at jeg var beskæftiget, jeg fejede Gulv og 
strøede Sand derpaa i Husets eneste Stue. Der var Lergulv og ligeledes i For
stuen, der var brolagt med store Kampesten. Dørene ind til Forstuen var 2 
halve Døre - over hinanden - ikke som nu ved Siden af hinanden. Tidligt lær
te jeg at binde Hoser (strikke Strømper) og Uldtrøjer, og da jeg senere kom 
i Skole, tog dette jo ogsaa en Del af min Tid. Saalængejeg var mindre var det 
mest ved indvendigt Arbejde, at jeg var beskæftiget, og den Gang var Arbej
det ikke som nu specialiseret, man bagede selv sit Rugbrød, bryggede sit 01, 
kjærnede alt Smørret selv, - der var jo ingen Mejerier -. Man saaede Hør og 
tilberedte sit Lærred selv, ikke alene til Linned, men ogsaa til Benklæder og 
andet Arbejdstøj, ogsaa til Salg tilberedte man Lærred, - der fandtes ikke 
Bomuldslærred dengang. Faar havde man paa selv de mindre Ejendomme;
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af Ulden som man selv kartede og spandt tilberedtes Stadstøjet - Vadmels
klæder - noget der var Hold i, - Sengeklæder: Dynevaar m.m. Sine Kaffe
bønner brændte man selv og sine Lys støbte man selv af Talg, sin Ost lavede 
man selv, og alt dette gav meget Arbejde, som i vore Dage de fleste allerede 
staar fremmede over for. Forbruget af indkjøbte Varer var meget ringe. 
Foderstoffer kjøbtes ikke, Kolonialvarer i ringe Grad, - forbausende at se, at 
hele Indtægten hvoraf Familien skulde leve var faa Hundrede Kroner. I 1864 
eller 65 - efter Krigen, udkom en Lov om Indkomstskat hvor Skattegrænsen 
var 300 Rdl. (= 600 Kr.). Næppe nogen af disse Steder her paa Ødemark sva
rede Indkomstskat; jeg husker, at jeg dengang skrev Selvangivelsen, og saa- 
vidt jeg erindrer lød denne paa 148 Rdlr. For blot at nævne en enkelt For
brugsartikel, Sukker, da kjendte man dengang paa Landet kun Kandis og 
Puddersukker. Kandis var meget drøjt, navnlig hvor man tog det ud af Mun
den naar Kaffen var drukket - og gjemte Stykket til næste Gang. Om end det
te ikke var almindeligt, saa har jeg dog adskillige Gange set det. Jeg antager 
at Forbruget heraf var 1 a’ 2 Pund om Maaneden. Ligeledes blev der aldrig 
naar de kom til Sorø den Gang kjøbt mere end 1 Pund Puddersukker, vist
nok oftest 1/2 Pund maanedlig. Levemaaden til daglig Brug var billig og 
sund, som Dreng stod den i Sommertiden mest paa Syltemælk eller Oste
brød, og til Middag Mælkemad, og aldrig mere end 1 Ret. Endnu som vok
sen i 70’erne har jeg i Høsten paa Gaard i Frænderup spist Ostebrød om 
Morgenen. Der var Ost eller Sild til det tørre Brød at vælge imellem og 
Arbejdstiden var dog fra 5 a’ 6 Morgen og indtil 11 3/4 om Aftenen; naar 
Høstvejret var lidt ustadigt gjaldt det at benytte Tiden.

Hvad Beklædningen angik, da kjendte man ikke til Overfrakke; Pels og 
Fodpose var fremmede Begreber ligesom Fjedervogne og pletterede Seletøj 
ingen Steder kjendtes - ialtfald for de mindre Ejendommes Vedkommende. 
Naar man kørte om Vinteren og kom til at fryse, saa maatte man af Vognen 
og løbe omkap med Kjøretøjet. O, hvor var alting primitivt, Livet syntes 
maaske besværligere, men var det mindre lykkeligt?

Af Begivenheder i mine Drengeaar mindes jeg først og fremmest hvad der 
skete i 1863-64.1 1863 kom jeg hjem fra Skolen og troedejeg kunde fortælle 
Far en Nyhed, at Kongen var død, men jeg blev saa tavs, da jeg saa begge 
mine Plejeforældre med Taarcr i Øjnene i Forudfølelsen af de Ulykker, der 
truede vort Fædreland, vel ogsaa af Sorg over den folkekære Konges Død. 
Jeg husker Tilbagetoget fra Dannevirke, der ikke alene overraskede, men 
endog gav Plads for Selvopgivelse i Folket. Vreden vendte sig mod General 
de Meza, om hvem man troede, at han var en Landsforræder, og heller ikke 
havde Landbefolkningen megen Tillid til den nye Konges danske Sindelag. 
Jeg husker hvorledes vi min Morbroder og jeg - da vi merglede kunde staa 
nede i Mergelgraven og høre Kanonerne tordne, om det var d. 18/4.64 ved 
Dybbøls Fald, eller det var d. 29/6, da Als blev taget af Tyskerne, kan jeg ikke 
nu erindre, men det var med bange Anelser, som snart blev bekræftet, at vi
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hørte dette. Det siger sig selv, at noget stærkt Begreb om disse Begivenheder 
kunde jeg, der var knap 10 Aar gammel, ikke have, men mine Plejeforældres 
dybe Sorg, hver Gang daarlige Efterretninger indtraf, gjorde stærkt Indtryk 
paa mig.

Efter den ulykkelige Krig mindes jeg 1866 og hvorledes dette føltes som et 
stort Nederlag, jeg mindes Bondevennernes stærke Kalden paa de demo
kratiske Vælgere, hvorledes hver enkelt fik Bud om at møde op paa Valgda
gene. Det var navnlig gamle Møller H. P. Hansen, Vielsted, - gamle Albertis 
nære Ven - der var Budbringeren. Ja, jeg husker den gamle Møller H. P. Han
sen (en Onkel til min ældste Datters Mand) - blev valgt ind i Landstinget, for
di man vidste, - at var der end en Del tvivlsomme Venner af Junigrundloven 
af 1849, saa vilde al Overtalelse om at stemme for den reviderede Grundlov 
prelle af paa H. P. Hansens ubestikkelige demokratiske Sindelag. Jeg husker 
hvorledes der dengang - som senere - kæmpedes for at bevare Sorøkredsen 
for Venstre. Det lykkedes altid, saaledes at gamle Alberti sad urokket i Kred
sen fra 1849 til han i Januar 1890 - paa Grund af svigtende Helbred - ikke 
mere søgte Valg, og jeg blev hans Efterfølger. I 1868 blev jeg konfirmeret af 
Pastor Anger. Konfirmationen fandt Sted d. 20/9, fordi Pastor Anger blev 
forflyttet til Horslunde-Nordlunde paa Lolland. Han var en ualmindelig dyg
tig og veltalende Prælat. Efter Konfirmationen var der Tale om, at jeg maat- 
te ud at tjene, da det altid ligesom kneb med at faa det til at slaa til. Andre 
mente, at jeg paa Grund af særlig fremragende Skolekundskaber burde være 
“Degn”, men dette kunde der jo ikke være Tale om paa Grund af, at Øko
nomien var for slap. Imidlertid havde jeg tidligt begyndt at hjælpe min Mor
broder med at lave Træsko, og saa begyndte vi at gjøre alt Arbejde i Fælles
skab, og saa naar der blev lidt Tid tilovers tog vi fat paa Træskoene, men jeg 
syntes det blev til for lidt og da jeg ikke havde Mod til at stille Forslag mundt
lig skrev jeg til mine Plejeforældre, om ikke jeg maatte blive ved Træskoene 
alene, være fri for andet Arbejde og saa betale for Kosten og for Køretøjet. 
Dette gik de ind paa, og jeg lavede saa Træsko i nogle Aar - nogle og tredive 
Par om Ugen, - med en Arbejdstid af fra 5 -5  1/2 om Morgenen til 9 a’ 10 
Aften selv om Vinteren. Jeg tjente efter Datidens Forhold godt med Penge, 
saa at jeg - foruden i 1875 at have laant mine Plejeforældre 300 Kr. da de 
handlede Hest og rettede nogle Fag Hus op - havde faaet anskaffet mig en 
Del Tøj og endda faaet en 3 a’ 400 Kr. anbragt i Banken, da jeg i Foraaret 
1876 rejste i Tjenesten. Omkring 1870 kom Jakken i Brug, før den Tid 
kjendtes kun Frakke, og Stumptrøje til Drenge. Jakken blev paa Grund af de 
manglende Skjøder kaldt med et mindre fint Navn “Friskidertrøje”.

Efter min Konfirmation var jeg i nogle Aar ret svagelig, jeg tabte Vejret, 
naar jeg skulde gaa, og hvis jeg blot forsøgte at løbe 4-5 Skridt kunde jeg lig
ge i længere Tid og gispe efter Vejret. Hvor det pinte mig, da de første Skyt
teforeninger i Slutningen af 60’erne oprettedes, at jeg maatte nøjes med at 
være Tilskuer, da jeg ikke kunde døje at marchere. 116 Aars Alderen havde
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jeg opgivet Troen paa Livet, var glad ved, at jeg ogsaa i Skolen og ved Kon
firmationsforberedelsen havde lært at haabe paa Livet efter Døden, og var 
forberedt paa ved Foraarets Komme, at det var forbi med min jordiske Til
værelse. Da fik jeg af den gamle Møllerkone i Vielsted det Raad at ligge med 
Jord paa Brystet. Tør Muldjord iblandet et Æg lagdes i en lille Pose paa bry
stet i 24 Timer og skulde der efter nedgraves. Aah, hvor det hjalp, hvor det 
lettede! Men hvor det lugtede, som den allerværste Liglugt. Efter at have 
gjennemgaaet denne Kur med nogle Maaneders Mellemrum 2 eller 3 Gan
ge var jeg som andre unge Mennesker og kunde deltage i alt. Det var en 
haard Kur. Jeg husker hvorledes min Plejemoder den ene Gang bar Seriner 
ind i Høkurve for at tage noget af Lugten, og om Sommeren maatte Senge
klæderne ud at “soles” naar Vejret var dertil, uden at Liglugten dog vilde gaa 
bort.

I mit Hjem holdtes Aviser, dette var meget sjældent paa Landet - vel ogsaa 
fordi der intet Postvæsen var. Sognefogeden i Flinterup, Smedjens Petersen, 
Ødemark, og min Morbroder var sammen om Avisen, og saa var der en 
Mand, der fra Tredsernes begyndelse kørte til Sorø hver Mandag og Torsdag 
og tog Bud med for Folk. Han tog Aviserne hjem, de kom saa i Bunkevis, og 
Bunken blevjo lidt gammel inden den sidste fik læst dem. De holdt “Aarhus 
Stiftstidende”. Det lyder mærkeligt, men i Sorø udkom intet Blad. Da “Sorø 
Avis” saa begyndte at udkomme, holdt de den, men de syntes den var for 
ubetydelig, og saa kom “Dagstelegrafen”, et stort kjøbenhavnsk Dagblad der 
var begyndt at udkomme, ind i de tre Hjem. Jeg husker endnu dette Blad i 
Begyndelsen af 70’erne - da Venstre nægtede Finanslovens Overgang til 
anden Behandling - skildre alle de Ulykker, som Venstres Overgreb vilde føre 
til. Senere kom “Morgenbladet”, et stort kjøbenhavnsk Venstre-Dagblad, og 
saa maatte Dagstelegrafen ud af vort Sogn. Senere i 1871 begyndte saa gam
le P. Chr. Zahle at udgive “Folketidenden” for Midtsjælland, og her begynd
te jeg meget ung, førend jeg havde været Soldat, at “skrive i Avisen” - første 
Gang under et fingeret Navn, da jeg ikke turde sætte mit Navn i Avisen. Jeg 
var vældig spændt paa at se om Artiklen kom, og da jeg saa saa den i Bladet 
fik jeg Mod, og flere fulgte efter.

Ungdommen gik, Arbejdet var strængt, og saa gjaldt det da mine Plejefor
ældre begyndte at blive “ældre” at faa overstaaet Soldatertjenesten. Hertil 
meldte jeg mig et Aar forlods, 21 Aar gammel gik jeg til Sessjon, jeg bad om 
at blive Fæstningsartillerist; thi her trak de 2/3 sig fri efter Skoletidens - fire 
Maaneders - Forløb. I Foraaret 1876 den 30. Maj meldte jeg mig da som Fæst
ningsartillerist, som saadan laa jeg saa paa Fortet “Prøvesten” til 28. Septem
ber samme Aar, hvor jeg var saa heldig at trække mig fri, og vi kom heller 
aldrig senere paa Manøvre. Oplevelser fra Militærlivet interesserer mig min
dre, dog skal jeg gjengive et Referat af nogle Udtalelser jeg fremkom med 
paa et politisk Møde. Det er refereret saaledes:

I 1876 aftjente jeg min Værnepligt paa det sydligste af Forterne ved
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Kjøbenhavn, nemlig “Prøvestenen”. Som sædvanlig var der henimod Slut
ningen - da en Del af os skulde hjemsendes - en Manøvre, hvor Flaaden age
rede Fjende og vi Forsvarere. Dengang var der ingen Telefon, kun et Talerør 
førte fra Fortets Dæk ned til Kassematterne. Jeg havde faaet den “betroede” 
Stilling at staa ved Roret og modtage de Ordrer, der kom fra Forsvarets Lede
re, - vistnok Artillerigeneralen og den kommanderende General. Disse 
opholdt sig paa Fortets Dæk og ledede herfra Skydningen. Ved Fjendtlighe
dernes Begyndelse modtog jeg Ordren “Dannebrog” i Sigte sydfra, ret Kano
nerne derimod! Saadan omtrent lød Ordren. En menig Soldat bragte 
Ordren til Fortets sydøstlige Hjørne, der var det eneste Sted, hvorfra der 
overhovedet kunde være Tale om at ramme Fjenden med Kassematternes 
Kanoner. Imidlertid kom den Menige hurtigt tilbage og bad mig melde op, 
at de ikke kunde faa givet Kanonerne tilstrækkelig Sideretning saa de kunde 
ramme “Fjenden”. Det vil sige, de kunde skyde i Sydøst, naar “Fjenden” kom 
fra Syd. Jeg maatte svare, at der var ingen ved den anden Ende af Røret for 
at modtage Beskjed fra mig, og at denne Stilling maatte jeg ikke forlade. En 
Befalingsmand, der i det samme kom forbi, spurgte, hvad der var i Vejen. Jeg 
sagde da: “De melder der henne fra, at de ikke kan faa givet Kanonerne Side
retning, saa de kan ramme “Fjenden” - hvortil han svarede omtrent som saa:
“Skyd ad H....til”. Saa knaldede de lystigt løs, uden at jeg antog, at de vilde
have gjort videre Skade, hvis det havde været en virkelig Fjende.

Naa, min Tillid til den militære Sagkundskab blev ikke øget ved denne Til
dragelse, det indrømmer jeg; men jeg tænkte mig naturligvis, at en saa væ
sentlig Fejl hurtig blev rettet. Imidlertid gik der 25 Aar. Da skete det, at vi fik 
“Systemskiftet”. Et af de smaa “Uheld”, der undertiden rammer en, medfør
te, at jeg blev indbudt til en Middag, hvor det ny Ministeriums Medlemmer 
var tilstede. Jeg troer det var hos Ole Hansen. Ved Cigaren efter Middagen 
kom jeg til at tale med de to militære Ministre, og jeg fortalte dem da den 
ovennævnte Episode, som de mente var baade urigtig og umulig. Nu erin
drer De maaske, at Krigsminister Madsen noget senere kom i Konflikt med 
sit Parti (Venstrereformpartiet), fordi han havde begaaet noget Fæstnings
byggeri paa Saltholmen bag om Rigsdagens Ryg. I Partiet blev Sagen rejst og 
drøftet. Ministerens Stilling blev kritiseret, og blandt dem, der havde Ordet, 
var ogsaa jeg. Marineministeren kom da hen til mig og sagde omtrent som 
saa i sit djærve Sømandssprog: “De skal d. o. 1. m. holde Kjæft, det er Deres 
Skyld, han har bygget.” Paa mit forundrede Spørgsmaal, hvad det var for 
noget Snak, svarede Jøhncke: “Jo, De husker nok, hvad De engang fortalte 
os om Deres Iagttagelser under en af Flaademanøvrerne ved Kjøbenhavn da 
De var Soldat. Det viste sig s’gu at være rigtigt, og derfor har han bygget der
ude for at holde Fjenden mere paa Afstand.”

Ser De, naar en saadan Hovedfejl ved Forsvaret - efter Ministerens Udta
lelser - var gaaet upaaagtet hen i en Menneskealder eller mere, skønt man 
vel for det meste hvert Aar holdt Flaademanøvre - ja saa maa De undskylde
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mig, hvis jeg ikke i alle Maader har nogen Tyrkertro til vort Forsvars Evne og 
Ufejlbarlighed.”

Udover dette interesserede Soldatertiden mig ikke synderligt. Mikkelsdag 
1876 rejste jeg da atter til Ødemark og til Arbejdet med Træskoene. “Folke
banken” i Slagelse, hvor jeg havde indskudt mine sammensparede Penge, 
gik om Vinteren fallit, og af mine 300 Kr. saa jeg langt om længe et mindre 
Beløb, der imidlertid ikke var synderlig mere end Renten. Dette var jo ikke 
morsomt, men der var intet andet at gjøre end at tage fat igjen, og atter gik 
det ene Læs Træsko efter det andet ad Mullerup til.

Imidlertid døde min Morbroder 29. December 1878. Dødsaarsagen var 
Kræft i Spiserøret, saa han faktisk sultede ihjel. Kort før hans Død var jeg til
skrevet Huset. Dette var et ældre Hus med ca. 8 Tdr. Land Jord til. Jorden 
var mager, der holdtes sædvanligt 1 lille Hest, 2 Køer, 1 Faar og saa fedede 
man en Gris til eget Brug. Nogle af Bygningerne var vel fra Tiden omkring 
1788 da Ødemark blev udstykket fra lille Ødemarksgaard, der laa der, hvor 
nu Matr. Nr. 14 ligger. Jeg har set et gammelt Kort i Landbrugsministeriet, 
der viste, at det var en Gaard med ret store Bygninger, og jeg antager, at der 
har hørt et Par Hundrede Tdr. Land til. Gaarden blev fæsteledig - hed det 
sig - og ingen vilde have den i Fæste, den blev da udstykket i 14 Parceller fra 
7 -9  Tdr. Land, og Resten er vistnok en Del af St. Bøgeskov. Endnu Aar 1900 
var der nogle Tdr. Skovskyldshartkorn, der ved Delingen af' Gyrstinge-Flin- 
terup i 2 Kommuner blev lagt ind under samme Matr. Nr. som det øvrige af 
St. Bøgeskov, medens til Gengæld Skovridergaarden kom til at høre Flinte- 
rup til. Dette Skovskyldshartkorn - der var uden Matr. Nummer - antager jeg 
har stammet fra Lille Ødemarksgaard.

En Del, - de fleste af Bygningerne paa min Ejendom var bygget af min 
Morbroder. Det var Huse paa ca. 7 Alen i Bredden, Bjælker, Spær og Lægter 
var Risbøg, som man vel købte, men manglede man noget, gik man om Nat
ten ud i Skoven og huggede - i dobbelt forstand det manglende. Væggene 
var stejlede, - Pinde paa Enden og klinede med Ler. I en Længe udgjorde et 
dobbelt Stengjærde hele den ene Sidemur, men denne Længe var vel ogsaa 
kun 4 1/2 Alen bred.

For mig gjaldt det nu om at faa flere Kr eaturer og derved mere Gjødning, 
saaledes at Høsten ogsaa kunde blive bedre. Det første var da at bygge en ny 
Staldlænge med mere Plads og bedre Forhold i det hele. Denne byggede jeg 
saa i 1881, samme Aar, som jeg blev gift om Efteraaret. Her blev lavet Plads 
til 3 Køer og en Kalv, samt 2 Heste, for dog at have Plads til en fremmed 
Hest, navnlig den Mands Hest, man var i Plouglav med. Ellers maatte denne 
altid staa i Gaarden, naar der holdtes “Bedetid”. Staldlængen blev bygget 11 
1/2 Alen bred og nogle og tyve Alen lang, og der var Naboer, der mente at 

jeg var “tosset”; thi saadan en Længe kunde jeg aldrig fylde. Tidligere naar 
det var et tørt Aar som i 1868 maatte den ene Ko sælges, da det ikke var 
muligt at fodre igjennem med to Køer. Vi fik det Aar 111/2 Rdl. = 23 Kr. for
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en Ko, og det var dog en middelstor Ko. 1868 var et ualmindeligt tørt Aar. 
Fra Saaning til Høsten regnede det kun een Gang - den 2’Juli - og ikke en 
hel Time og heller ikke Plaskregn. Høsten var meget lille. Min Morbroder 
var syg, og jeg mejede al Sæden, det fyldte ikke meget paa Marken; men 
aldrig har Hestene døjet saa meget med at trække Læssene hjem; thi det var 
Kærne næsten alt, Foder blev der ikke.

Naa, mit Landmandsliv skal jeg ikke omtale videre, allerede i 1883 bygge
dejeg atter en ny Længe, - Svinehus, Midlerne var smaa, og derfor gjorde 
jeg selv det meste af Arbejdet. Jeg købte “Brokker” paa Teglværket og mure
de selv hver Sten i, jeg var baade Murer og Haandlanger. Saa i 1886 solgte 
jeg om Vinteren mit gamle Stuehus til Nedbrydning, og en Skæppe Land til 
at bygge det op paa igjen. Det er Matr. Nr. 9 b, mit eget var Matr. Nr. 9 a. 
Straks maatte jeg igang med Forarbejderne til et nyt Stuehus, men dette blev 
dyrere end beregnet, og jeg kom noget i Gjæld. Det var dog ikke de værste 
Kreditorer: 500 Kr. til min Svigerfader og 300 Kr. maatte jeg laane af Mølle
ren i Vielsted. Samtidig udvidedes Besætningen og i 1906 købte jeg henved 
4 Tdr. Land til, det blev Matr. Nr. 11 d. Da jeg i 1909 solgte Ejendommen 
med de ca. 12 Tdr. Land, var der 3 Heste, 10 Køer, 1 Kvie, et Par Grisesøer 
og mange Svin, medens Jorden var i overordentlig stærk Gødningskraft, saa 
der høstedes godt. Der var langt mere til hver Ko at æde end i gamle Dage, 
da der kun var 2 paa de 8 Tdr. Land.

Da jeg i 1909 solgte Ejendommen, flyttede jeg op i Matr. Nr. 12 c, som jeg 
havde kjøbt.

Tidligt havde for mig det offentlige Liv sin dragende Kraft,- sine Tillok
kelser. I en Del Aar i 70’erne og i Begyndelsen af 80’erne havde jeg været 
Formand for Gyrstinge-Flinterup Skytteforening, Medlem af Forretningsud
valget for Sorø Amts Skytteforening og en Tid Revisor. Ligeledes var jeg Sog
neformand for Riffelforeningen, der var dannet for at skaffe Folket Vaaben, 
saa at dette med Vaaben i Haand kunde forsvare sine grundlovsmæssige Ret
tigheder, der blev saa stærkt angrebet af det daværende Ministerium Estrup. 
Nogle af Riffelforeningens Ledere fik Fængselsstraffe, og dette bevirkede for 
fleres Vedkommende, at de straks blev mere “skikkelige”. Som Eksempel skal 
jeg nævne Redaktør Fr. Martin, Sorø.

I 1880-81 havde jeg deltaget i nogle Forsvarsmøder, der var arrangeret af 
saakaldte Forsvarsvenner, med Militærpersoner - Officerer - som Talere. Da 
jeg første Gang optraadte som Taler, var ved et Møde af denne Art i Sten- 
magle Skole, og da jeg havde klaret mig her, blev jeg indbudt til flere af den 
Slags Møder, bl.a. i Bringstrup, Alstrup og Flinterup. Samtidig blev jeg ind
viklet i Avisfejde om dette Spørgsmaal og maatte skrive en Del Bladartikler. 
Ved dette var jeg bleven saa kjendt, at der kom Bud til mig fra Nakskov om 
at stille mig der ved Valget til Folketinget i 1881. Jeg maatte svare, at jeg byg
gede, var endnu ugift og kunde ikke forlade min gamle Plejemoder, og at jeg 
ikke havde Raad dertil. Det sidste var ikke det mindst vigtige. Forøvrigt troe-
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dejeg heller ikke, at Kredsen, der var repræsenteret af Højremanden Ham- 
merich, kunde tages af Venstre, men dette skete alligevel i 1881.

Om Efteraaret 1881 blevjeg valgt til Sogneraadsmedlem første Gang, det
te varede 6 Aar. Senere blev jeg - paa grund af Gyrstinge-Flinterup Kommu
nes Adskillelse i 2 selvstændige Kommuner - valgt ind 2 Gange; det var lige 
omkring Aarhundredskiftet.

Skolekommissionsmedlem blev jeg ogsaa i 80’erne; denne Virksomhed 
beholdt jeg uafbrudt en lang Række Aar, den interesserede mig altid meget. 
I Midten af 80’erne gik de politiske Bølger meget højt, og det var meget let 
for Venstremænd at blive tiltalt og straffet. Det hændte da ogsaa mig at blive 
udsat for Tiltale. Vi havde dengang en Lærer i Flinterup, der var Højremand 
og Forsvarsven, og ved Eksamen i 1885, hvor vi lige havde faaet de proviso
riske Gendarmer, der skulde passe paa, at Befolkningen ikke gjorde Oprør 
mod hele den Estrupske Regjerings provisoriske Regimente - kom en saadan 
og vilde tale med Læreren. Denne løb naturligvis straks ud, - det var noget 
for ham, - og Præsten bagefter. Møller Peter Hansen, der var det ene Skole
kommissionsmedlem, og jeg blev saa ene med Børnene, og efter at vi for
gæves havde kigget efter de lyseblaa Farver, som var Gendarmernes Kjende- 
tegn (jeg troer ikke, at vi endnu havde set en saadan) siger jeg: Nu kunde 
det passe, at vi sang den “Ned med Estrup o.s.v.” en meget populær Sang, 
men ikke smigrende for Regeringen, og paa mit Spørgsmaal til Børnene om 
de kunde den, lød et fuldttonende “Ja”.

Mere skete ikke, men imidlertid havde Skolelæreren hørt noget, og det 
blev da besluttet - ved en Middag paa Skovridergaarden, hvor Læreren var 
naaet at komme med, og hvor foruden ham Ejerne af Hellestrup og Bjerne- 
degaard samt Præsterne var tilstede - at jeg skulde meldes for ved Eksamen 
at have opfordret Børnene til at synge en oprørsk Sang. Jeg blev stævnet til 
at møde i Retten i Sorø, Dagen før Skærtorsdag 1886. Dette var omtrent ens
betydende med, at jeg kom til at holde Paaske i Sorø, og da jeg dengang byg
gede Stuelænge, talte jeg med Haandværkerne om, hvad de kunde foretage 
dem, hvis jeg fik Forfald og ikke kunde være med. Jeg kom i Retten, Birke
dommeren, en Mand ved Navn Muus, læste Anklagen op og spurgte mig om 
dette var rigtigt, dette bestred jeg paa det bestemteste og hævdede, at jeg 
aldrig havde opfordret Børnene til at synge omtalte Sang, ligesaa lidt var den 
sunget. Jeg havde kun spurgt, om de kunde den, og dette mente jeg mig 
berettiget til. Det var mig bekendt at Læreren jævnlig talte Politik i Skolen, 
og at han ikke altid kunde klare sig, at Nr. 1 af Drengene engang havde sat 
Læreren til Vægs. Grundet paa, at Læreren underviste i Politik, mente jeg 
mig altsaa berettiget til at spørge - som jeg havde - for at høre hvorvidt de var 
komne. Muus advarede mig imod at lade dette føre til Protokols, da jeg næp
pe kunde bevise, at Læreren underviste i Politik, men dette erklærede jeg 
ikke at være vanskeligt for mig, og saa kom det da i Protokollen. Muus er
klærede saa, at nti gaar Sagen til Amtet, som skal afgjøre, om Tiltale skal rej-

32



ses, og saa maa De komme herud paa Lørdag at faa Beskjed. Jeg holdt ikke 
rigtigt af disse Sorøture, da jeg jo ikke var sikker paa at komme hjem igjen, 
og sagde da at det var mig umuligt at komme, da jeg byggede og laa ude i 
Udhusene, næsten uden Tag over Hovedet. Muus: Det er ikke gyldig Grund; 
naar jeg siger De skal komme, maa De møde. Jeg: Ja men nu i Helligdagene, 
da jeg er fri for Haandværkerne, skal jeg have tilsaaet og har ikke Tid til at 
tage herud. Muus: Det er ikke gyldig Grund! Jeg: Jamen jeg kan ikke tage 
hjemme fra, da vi hver Dag venter at Familien bliver forøget. Muus: Ja, det 
er gyldig Grund, og saa kan De blive hjemme, til De hører fra mig. Naa, den 
var altsaa klaret i første Omgang, 3 Maaneder efter fik vi en Datter, men jeg 
blev aldrig tilsagt mere. Dog, Tilsigelse var udgaaet baade til mig og Møller 
P. Hansen. Forinden den var naaet os, var P. Hansen en Dag i Sorø hvor han 
mødte Muus paa Gaden, og denne sagde da, at han havde tilsagt os til at 
møde i Retten, men saa siger Muus: Nu vilde De vel hellere have afgjort det 
idag, hvortil P Hansen sagde “ja”, og Retten blev sat, og da saa P. Hansens 
Forklaring stemmede ganske med min, fik han Beskjed med hjem til mig, at 
jeg trods Tilsigelsen kunde blive hjemme. Saa hørte jeg intet til Sagen før 
Høst, saa en Dag kom Sognefogdens Søn med et Brev indeholdende en 
alvorlig Irettesættelse for mit ved Eksamen udviste usømmelige Forhold ved 
at opfordre Børnene til at synge en oprørsk Sang, istedetfor at jeg skulde vaa- 
ge over Skoleungdommens Fremgang i Kundskab og gode Sæder. Irettesæt
telsen var fra selve Kultusminister Scavenius. Øjeblikkelig vilde jeg sende 
“Næsen” retour og bad Sognefogdens Søn vente. Jeg havde faaet Blæk og 
Pen frem og lagt “Næsen” paa Bordet ved siden af Blækflasken. Men da jeg, 
der lige var kommet hjem fra Marken, ikke havde faaet Hestene i Stald, gik 
jeg ud et Øjeblik for at besørge dette og da jeg kom tilbage, havde min Dat
ter Helga, dengang næsten 4 Aar gammel, væltet hele Blækflasken udover 
“Næsen”. Den kunde saa ikke retourneres og jeg maatte saa nøjes med at 
protestere i et almindeligt Brev. Dermed endte denne Historie - der nu synes 
lille og latterlig, men den Gang var den dog - hvis det havde været en til
strækkelig hensynsløs Dommer - nok til at bringe en bag Laas og Slaa for 
længere Tid. Efter dette Lærerens Angiverforsøg lovede jeg ikke at betræde 
hans Enemærker, og Møller P. Hansen, der var en udmærket Kammerat, vil
de heller ikke. Vi var jo vant til ved Eksamen at drikke Kaffe om Morgenen 
og senere spise Frokost, og da vi nu ikke vilde dette mere, var vi Gjenstand 
for de voldsomste Overtalelsesforsøg fra Præstens Side - vi havde aldrig Ro 
herfor i 5 Minutter i de Par Aar det varede inden vi lod os overtale. Senere 
skiftede Læreren politisk Standpunkt, og vi blev bedre Venner.

I 1888 optraadte jeg første gang som Taler ved store Møder, hvor mange 
Tusinder Mennesker var samlede, saaledes i Herthadalen ved Lejre, hvor 
100 Aars Dagen for Stavnsbaandets Løsning blev fejret med Afsløringen af 
en Mindesten i Overværelse aflangt over 10.000 Mennesker, dette var d. 20. 
Juni. Den 24. Juni var jeg Taler ved en Stavnsbaandsfest ved Fredensborg.
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I 1889 sidst paa Aaret meddelte saa gamle E. E. Alberti, at han af Hel
bredshensyn ikke saa sig istand til at stille sig ved det forestaaende Folke
tingsvalg. Der blev saa valgt 2 Delegerede i hvert Sogn, og disse skulde saa 
træde sammen i Sorø og udpege Efterfølgeren. Ole Hansen, Bringstrup, og 
jeg ansaas vistnok i Almindelighed som Favoriter. Ved Afstemningen af de 48 
Delegerede fik Ole Hansen 15 Stemmer, jeg fik ogsaa 15. Peder Rasmussen, 
Krøjerup, fik 10 St. Lærer Kragerup, Slaglille, 3 St. medens Resten var spred
te. Valget lededes af Gdr. Hans Nielsen, Bi ansager, der var Medsvoger med 
Ole Hansen, og som bestræbte sig for at lægge alt tilrette, saa Ole Hansen 
kunde blive Kandidaten. Nu mente H. N., at naar der blev bundet Valg mel
lem de to med flest Stemmer, skulde Peder Rasmussens 10 Stemmer gaa over 
paa Ole Hansen og hans Valg dermed sikret. Hans Nielsen slog da iforvejen 
fast, hvorledes vi alle skulde bøje os for Resultatet af den bundne Afstem
ning, for at Højre ikke skulde sejre ved vor Uenighed. 2. Afstemning gav 
imidlertid det Resultat, at jeg fik 27 St. og Ole Hansen fremdeles 15 St. Der 
var da ikke andet at gjøre for Hans Nielsen end at proklamere mig som Kan
didat og udbringe det traditionelle Leve for mig. Vi har senere, da Hans 
Nielsen blev min udmærkede Meningsfælle og da Ole Hansen blev moderat 
og hans Modstander, - moret os over, da Hans Nielsen gik i Vandet og fast
slog Kandidaturen forud med 5 Tommers Søm, fordi han troede, det blev 
Ole Hansen.

Imidlertid Nederlaget maatte hævnes, og nogle Dage senere rejste da en 
Deputation, bestaaende af Hans Nielsen, Ole Olsen, Pedersborg, Kammer- 
raad J. Ehr. Jensen, Vanløse og vistnok Damslund, Lynge, til Kjøbenhavn. 
Vejen gik til gamle Alberti, hvem de bad om at hjælpe dem til en ny og bed
re Kandidat. Det er mig fortalt, at Alberti mente, at jeg var god nok, (jeg hav
de været Albertis ordførende Stiller første Gang jeg havde Valgret, og skulde 
altid komme op i det Albertiske Hus, naar jeg kom til Kjøbenhavn.) Anden 
Dagen kom de igjen, og rettede Henvendelsen paany. Alberti sagde da, at 
der var jo hans gamle Ven Balthazar Christensens Søn, Alfred C. Han var jo 
Formand for Studentersamfundet, og til ham styrede d’Hrr da deres gang. 
Det lykkedes at faa Alfred Christensen overtalt, men en Anbefaling med 
hjem fra Alberti lykkedes det ikke at faa. Nu gjaldt det derefter om at faa 
mine Venner til at gaa paa Sogneafstemning mellem Alf. C. og mig. Denne 
var der blandt mine Venner delte Meninger om. De fleste hævdede, at Dele- 
geretmødet i Sorø maatte staa ved Magt og de vilde ikke gaa paa Sogneaf
stemning, da de var udsat for at dette kunde gentages; de havde ikke Sik
kerhed for, at ikke flere Kandidater kunde opstaa paa samme Maade som 
Alf. C., men ved det første Møde med Alf. C. og mig som Talere, der blev 
afholdt i Bringstrup, for at Ole Hansen kunde lægge sit Lod i Vægtskaalen 
for Alf. C., anbefalede gamle Jens Nielsen, Sigersted, at gaa med til Afstem
ningen. “Vi skal nok klare den,” sagde han. Ved .Afstemningen her i Bring- 
strup-Sigersted Kommune fik jeg saa 81 Stemmer, medens Alf. C. maatte
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nøjes med 27 St. Alf. C. erklærede da, at her var ikke noget for ham at gjøre, 
nu rejste han hjem og saa saae de ham ikke mere. Dette kom jo mine 
daværende Modstandere paa tværs, og de lovede ham da, at naar de næste 
Søndag kom ned i min Kommune - Gyrstinge-Flinterup - skulde det nok bli
ve bedre. D’Hrr vidste, at jeg fra min Virksomhed i Sogneraadet havde en 
Del Modstandere i Gyrstinge Sogn, og der blev da det næste Møde beram
met. Jeg fik dog ogsaa her stort Flertal, saavidt jeg husker 54 mod 36 St. Saa 
kom vi nogle Steder, hvor næsten ingen Vælgere deltog i Afstemningen, 
men hvor Alf. C. dog flere Steder fik de fleste Stemmer. Det sidste Møde 
afholdtes i Vetterslev-Hømb, og her fik jeg saavidt jeg mindes 94 St. mod 21. 
Det samlede Resultat gav noget over 500 St. for min Kandidatur, medens Alf. 
C. samlede 3-400 Stemmer. For anden Gang blev jeg Sorø-Kredsens Kandi
dat. Hele denne Kampagne var ikke uden oplivende Momenter. Saaledes 
opdagede Alf. C. efter de første 2 Møder, at min Tale var den bedste, og da 
vi saa skulde til det 3die Møde, i Stenmagle, aftalte han med Hans Nielsen, 
at han skulde holde min Tale, da han der skulde tale først; jeg vilde derved 
- mente de - tillige bringes i Forlegenhed, naar min Tale var holdt før jeg selv 
fik Ordet. Da jeg opdagede “Rævestregen”, maatte jeg pynte lidt paa Alf. C.s 
hidtidige Tale, saa den faldt sammen med mine Anskuelser, og jeg troer at 
turde sige, at dette lykkedes mig. Men Folk vilde ikke stemme der, kun faa 
Stemmer blev afgivet. Det Aar var det første Gang, “Influenzaen” meldte sig, 
og ved det første Møde i Bringstrup var Alf. G. meget daarlig, senere smitte
de han mig, saa jeg næppe kunde taale at sidde paa Vognen, naar jeg kjørte 
til Møderne. Samtidig med Møderne maatte jeg tage Kampen op i Pressen, 
og imellem de Møder hvor Alf. C. ogsaa var til Stede, maatte jeg til en Mæng
de smaa Møder, hvor der ofte kun var 1/2 Snes Mænd tilstede; ved disse 
Møder skabtes Agitatorer, der sørgede for at faa Folk frem til Afstemningen. 
Støtte fik jeg fra mange Sider, medens andre selvfølgelig angreb mig. En af 
mine allerbedste Støtter var gamle H. P. Hansen, Vielsted, sidste Gang han 
var min anbefalende Stiller, var han næsten 90 Aar gi.

Ved Valget, som fandt Sted d. 21. Januar 1890, opstillede Højre Albertis 
sædvanlige Modkandidat, Overlærer Ibsen, mod mig, og mange var der 
blandt mine Venner, der var bange for, at jeg ikke skulde kunne “klare den”. 
Ibsen der tidligere overfor Alberti kunde være ret haard - han var meget vel
talende - og Alberti meget tunghør - hvad der gav Ibsen forholdsvis let Spil - 
var til manges Forundring meget hensynsfuld over for mig. Mange af dem, 
der tidligere havde været mod mig (Alf. C. Tilhængere), lykønskede mig af 
deres fulde Hjerte. Jeg husker en af disse Mænd, Teglværksejer Hans Larsen, 
Munkebjergby, sagde til mig: Ja, jeg var saa bange, det skulde gaa galt je g  er 
mere glad end nogen havde givet mig 100 Kr. og ingen anden faar min Stem
me i Fremtiden. Naa, mange af de Mænd der var mine Modstandere i 1889- 
90 blev, ved de politiske Partidannelser paa Rigsdagen i 1891 mine politiske 
Venner. Dette gjaldt ogsaa de 4 Herrer, der havde skaffet Alf. C. herud.
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Mulig at Valgkampen var ret haard - navnlig for en Begynder i Faget; var den 
dette, saa sluttedes dog ogsaa med mange et Venskab, der gjaldt for Livet. Til 
disse hørte ogsaa Alf. C. Vort politiske Stade var jo det samme. Vi var “Med
kandidater”. Han var den første der lykønskede mig til det smukke Resultat 
paa Valgdagen. Senere blev ogsaa han valgt ind i Folketinget, og altid har vi 
været Partifæller og altid Venner.

Jeg kan ikke gaa forbi Aaret 1890, hvor jeg d. 21. Januar blev valgt til Fol
ketingsmand for Sorøkredsen, og hvor en stor Forandring i min Tilværelse 
indtraadte, uden her at dvæle lidt ved de Begivenheder, der ligesom lagde 
hele Folkets Levevis om, - ligesom danner Afslutningen paa en Aarhundre- 
der gammel Kultur - en Kultur, der fremfor den nuværende havde mange 
Mangler, men sikkert ogsaa mange Fortrin. En Tid, hvor den Enkelte maat- 
te dygtiggøre sig saa meget som muligt til alle forefaldende Arbejder.

Dette gjaldt baade for Mænd og Kvinder. En Landmand skulde ikke alene 
kunne passe sin Jord, han skulde og saa helst kunne lave - saavidt muligt alle 
forefaldende daglige Reparationer, og helst ogsaa en Del fra nyt, f.Eks. Træ
skovle, Hammelstøj, Svingler og lignende Ting. Reparationer betød at holde 
alt vedlige, sy paa Seletøj, ja selv saale sine Støvler, dette var dog et sjældent 
Arbejde, da disse brugtes meget lidt, og Ingen havde mere end et Par. Helst 
skulde man holde Værktøjet vedlige, sætte en Gren paa en Trægreb, - andre 
kjendtes ikke - o.s.v. Lave Vognstænger og alt andet ved en Vogn, med Und
tagelse af Hjulene. Man skulde - da man skulde sauge sit Brænde med Haan
den - kunne holde saavel Buesav som Skovsav i Orden. Træerne solgtes i 
Almindelighed paa Roden, og saa maatte Kjøberen selv fælde disse. Det 
gjaldt allevegne at klare sig paa bedste Maade, uden fremmed Hjælp; thi selv 
om Daglønnen var lille, kneb det at betale den, da Indtægterne var meget 
smaa. Ved mange Gaarde smedede man de fleste Ting. Naar man husker dis
se Redskaber, hvor var de besværlige at arbejde med. En Træskovl var ekstra 
god, naar Spidsen var beslaaet med en Smule Jern til at gaa i Jorden. Det 
samme gjaldt Trægrebe og Spader. De hjemmesmedede Høtyve med hjem
melavede Skafter var ikke let haandterligt, men strængt Værktøj at arbejde 
med.

For Kvindernes Vedkommende skulde en dygtig Husmoder kunne bage 
godt Rugbrød, Kunsten var nærmest at faa “rasket” det godt. Hertil brugtes 
“Surdejg”, der opbevaredes fra den ene Bagning til den anden, og det mest 
almindelige var at bage hver 3 Ugers Dag. Hun skulde kunne brygge 01, og 
mange Steder lavede de selv Maltet. Hun skulde kunne kjærne godt Smør, 
sommetider “tog” onde Mennesker dette og saa var det umuligt at faa Smør. 
I mine Drengeaar skete det flere Steder, at Smørret blev “taget”. Saa maatte 
man til en “klog” Mand eller Kvinde og søge Råd. Jeg kender et saadant 
Tilfælde, og dette skal jeg referere: Jeg var nogle af de første Aar jeg var ble
ven Husmand, i Plouglav - som det hed - med en Ødemarker. Nu vidste jeg, 
at der var et Par Ægtefolk, der begge fik Skyld for Hekseri, de sagde selv, at
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det kun var en Videnskab, at tage Smørret fra Folk. Jeg vidste, at min Ploug- 
makker havde søgt en klog Mand om Hjælp, jeg var flere Gange ilav med 
ham for at faa Fremgangsmaaden at vide - jeg havde nok hørt fortælle hvor
dan det gik til - og engang han og Konen var oppe hos os i Julen fortalte han 
da: Han havde faaet det Raad af den kloge Mand, at kjøbe en ny Potte, “tien
des” (ikke talende), komme Fløde deri og sætte den over Ilden. Hvis den var 
forhekset, kunde Fløden ikke “koge over” i Ilden, men vilde blive ved at koge 
op i en Spids, uden at flyde over. Naar dette skete skulde han med Stok slaa 
det Hele i Ilden, ikke i Guds Navn, men i Djævlens. Dette afholdt ellers Folk 
derfra, men han prøvede det, og i samme Øjeblik ramte saa den skoldende 
Fløde den i Ansigtet, der havde taget Smørret. I dette Tilfælde var Hekse
mesteren oppe at gøre Sommergerning paa Duebjerggaard, og øjeblikkelig 
kom de kjørende hjem med ham. Han sagde, det var Kalk, der havde øde
lagt Ansigtet, men min Plougmakker sagde: “Det var nogen slem Kalk. He! 
He!” Jeg husker endnu, hvor min Kone og jeg morede os, da vi fik fortalt 
Historien paa første Haand. Manden var mlaaske lidt af en Kryster, men i høj 
Grad troværdig, og troede fuldt og fast derpaa. I mine Plejeforældres Ung
dom var der meget af den Slags de fortalte om, jeg nærede stærke Tvivl, men 
i vor Tid er der jo andre former for Hekseri. Da Magnetismen begyndte, tro
ede Folk paa overnaturlige Kræfter, og hvad er Spiritisme og lignende Fæno
mener i Nutiden? Ogsaa for den Slags har Tiden forskellige Former.

Jeg vender tilbage til Kvindens Arbejde i Hjemmet; Osten skulde hun selv 
lave, den var ikke altid lige god. Hørren skulde tilberedes til Lærred, først 
“ruskes” saa tærskes og saa “bredes” ud paa Marken for at Skæven kunde 
raadne saa at den kunde “brydes” eller “brages” som det ogsaa hed. Saa gra
vede man en Brydegrav ude paa Marken - for ikke at komme for nær til Byg
ningerne med Ilden. Her blev saa Hørren stærkt tørret paa Stænger inden 
den “brødes”. Saa skættes og hegles og spindes, saa til Væveren - mange Ste
der havde man selv Væv. Naar saa Lærredet var vævet, skulde det “bleges” 
(hvorved det blev hvidt). Man trak lange Stykker ud paa Græsjorden, og saa 
løb de med en Vandkande langs ad Lærredet, og gjorde det vaadt flere Gan
ge daglig. Derved blegedes det, og saa var det færdig til Syning eller til Salg.

Faarene klippedes 2 Gange aarligt. Om Vinteraftenerne kartede Pigerne - 
længere tilbage ogsaa Karlene - først fik Ulden en Omgang man kaldte at 
“skrubbe” den, saa “tjessede” (blandede) man den, saa den blev af ens God
hed, og saa først kartedes “Tøjerne” som var færdig til at gaa til Spinderok
ken. Karten og Spinden var Aftenbeskæftigelse, Vinteren igennem.

Af Talgen af de slagtede Dyr støbtes Lysene, som skulde lyse ved Arbejdet 
de lange Vinteraftener. Tidligere - men ogsaa mange Steder i min Tid - brug
tes Tranlamper, en meget primitiv Belysning, disse Tranlamper ses nu kun 
paa Musæer. Omkring 1870 begyndte en enkelt Petroleumslampe at ses. 
Petroleumen kaldtes den gang “Stenolie”.

Kvinderne skulde ogsaa kunne klippe og sy, ikke alene Linned, men ogsaa
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Lærredsbukser til Mandfolkene, de skulde strikke Strømper, binde Uld
trøjerne til at have uden paa skjorten. Underuldtøj kjendtes ikke. Ja, de skul
de kunne meget og ogsaa udføre alt indvendigt Arbejde, men ikke nok der
med. Rense Sæden med Haandsold - traktere et saadan rigtigt det var 
strængt Arbejde, og naar der var en Uges Tærskning, tog det jo lang Tid, og 
dette gik ud over Ryggen, at staa foroverbøjet og haandtere det ene Soldfuld 
efter det andet. Ofte maatte Kvinderne tage en Tørn med Markarbejdet, 
ikke alene i Høsten, men ogsaa ved at strø Gjødning, lægge Kartofler, pille 
Sten og lignende. Arbejdstiden var dengang mere end 8 Timer, og det Værk
tøj man havde, langt strængere at arbejde med. Skulde alle Opfindelser og 
Forbedringer - hele Nutidens vældige maskinelle Udvikling betyde noget, 
maatte det da være, at lette det menneskelige Arbejde og forkorte Arbejds
tiden. Sammenlign en Pundtærskers Arbejde hele Vinteren igjennem - med 
Lygte Morgen og Aften, - med Dampmaskinen, der gjør samme Arbejde i 
nogle Timer, og saadanne Sammenligninger kan drages paa næsten alle 
Omraader. Daglønnen var dengang om Vinteren 1 Mk. om Dagen, højest 20 
Sk. = 33 a’ 41 Øre. Ved Akkord kunde tjenes lidt mere. Om Sommeren var 
Daglønnen en Rigsort = 24 Sk. = 50 Øre, jeg husker, det blev betragtet for en 
meget stor Dagløn, da en ny Ejer af Hellestrup gav 2 Mk. = 66 Øre om Dagen 
fra St. Hansdag til Mikkelsdag. Kosten fulgte naturligvis altid med, til den 
Dagløn.

Jeg har dvælet en Del ved disse Forhold; thi hvor er de smaa i Forhold til 
Nutiden. Der var ikke mange Penge at rutte med. Jeg har liggende for mig 
et udførligt Regnskab fra 1 “August 1867 til 31” Juli 1868 paa det Sted hvor 
jeg var, et Sted med 8 Tdr. Land. Der var solgt Smør for 28 Rdlr, 3 Mk. og 1 
Sk., 6 Tdr. Sæd for 31 Rdlr. 4 Mk., Kartofler for 14 Rdlr. 1 Mk. 2 Sk., Æg for
2 Rdlr. 4 Mk. 5 Sk., Hørfrø for 5 Rdlr. 4 Mk., Forskellige Indtægter 14 Rdlr.
3 Mk. 9 Sk., ialt 97 Rdlr. 2 Mk. 1 Sk., eller knap 195 Kr. Hele Høsten i 1868 
(det tørre Aar) var 5 1/2 Td. Rug, 10 1/2 Td. Byg, 2 Td. Havre, 1 Td. Bland
sæd, 1/4 Td. Hvede og 1/4 Td. Ærter. Saa antager jeg lidt Havre har været 
skaaret i Hakkelse, men ellers var hele Høsten knap 20 Tdr. Sæd, og herfra 
gik saa ca. 4 Tdr. til Saasæd.

Jeg har ogsaa dvælet ved disse forhold, fordi hele denne Kultur ved Aar- 
hundredskiftet var forsvundet. Allerede i 1861 byggedes for denne Egn et 
Rugbrødsbageri i Vielsted, men Tvivlen var stærk, om det nu ogsaa vilde lyk
kes “Mølleren” at bage ordentligt Rugbrød? Da dette viste sig begyndte Folk 
alligevel med at bytte Rug og Brød istedetfor at bage selv. Mange Skæpper 
Rug har jeg baaret ned i det Hus ved “Broen”, der var Udsalg; fra først af blev 
jeg hjulpet lidt paa Vej. Vi fik 3 Stykker 10 1/2 Pds. Rugbrød for 25 Pd. Rug, 
men maatte give 10 Sk. ibytte = 5 Mk. pr. Td. Bryggerier oprettedes, men jeg 
troer nok, det gik mere langsomt med at gaa over til at kjøbe Øllet; endnu 
efter jeg blev gift bryggede min Kone 01. Maa jeg tilføje, at Franskbrød bag-
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tes ikke, og Sigtebrød fik vi kun til Julen, til andre Højtider ikke. Rugen skul
de saavidt muligt slaa til; men hvor smagte Grisesylte og Sigtebrød og lidt 
Æbleskiver ikke den Gang!

I Slutningen af Firserne begyndte Andelsmejerierne; dette føltes som en 
overordentlig Lettelse i alle Landbohjem. Det var en herlig Tid, hvor store 
og smaa Landbrugere - Gaardmænd og Husmænd - var svejset sammen af de 
politiske Forhold, og hvor dette Sammenhold og Samarbejde satte sin smuk
keste Blomst ved den Tillid man viste hinanden her ved Oprettelsen af 
Andelsmejerier og -slagterier. Den Omstændighed, at almindelig Valgret 
blev Grundlaget for disse Institutioner, yener den danske Gaardmandsstand 
til uvisnelig Ære, og sikkert har den Tillid, man dengang byggede paa, været 
til den største Gavn og Lykke for disse Institutioner, som for det danske 
Landbrug i Almindelighed og det mindre Landbrug i Særdeleshed. Ostelav
ningen overgik efterhaanden til Mejerierne, Petroleumslamperne havde 
overflødiggjort Lysestøbningen, Bomuldslærredet erstattet det “hjemme
gjorte”, om man end - og med Rette hørte Klager over mindre Holdbarhed. 
Alle Slags Manufakturvarer kom i Stedet for Vadmelen, ogsaa dette var min
dre holdbart, men langt billigere, og alt Arbejdet med at forarbejde Ulden 
sparedes. Faar holdtes saa godt som ikke mere.

Da det 20. Aarhundrede oprandt var hele den her skildrede gamle Kultur 
erstattet med en ny - og bedre? Arbejdets Specialisering var begyndt paa alle 
de her nævnte Omraader - fortsat siden. Nu er der store Fabriker, der frem
stiller enkelte Ting, men naar en saadan saa standser, er det hele undertiden 
ved at kunne gaa istaa.

Naa, hvem ved, om Nutidens Kultur, Nutidens stærke Specialisering af 
Arbejde, bliver det varige for en ny Kultur eller om vi paa Grund af de store 
Omvæltninger, Krigen har medført, tvinges - i nogen Maade - tilbage til “hver 
at hytte sig” -. Da, ja da vil det blive besværligere at vende tilbage til den Aar- 
hundreder gamle Kultur, som blev forladt i sidste Halvdel af det 19’ Aar
hundrede, end det var at forlade denne.

Jeg har dvælet noget her, fordi hele Folkets daglige Levevis svingede om i 
en anden Gade. Landpostvæsenet oprettedes, først i det smaa i Firserne. For 
vort vedkommende gik en Mand fra Sorø ud hos os, ad Stenmagle og tilba
ge til Sorø igjen. Han gik hver Søgnedag, følgende Vejen, udvekslende Post 
enkelte Steder, - for vort Sogns vedkommende i Flinterup og Vielsted. Jeg 
gav ham lidt for at lægge Posten i en lille Kasse oppe ved Vejen. Senere er 
Landpostvæsenet stærkt udviklet, Avisernes Antal steget og Abonnenternes 
Antal ligesaa, nu da det var til at faa Avisen bragt daglig ind ad Døren. Tele
fonen blev opfunden. Ved Hjælp af Jernbanevæsenets rivende Udvikling 
udviskedes eller dog formindskedes Afstandene, Landet blev paa denne Vis 
mindre. Der hvor det forhen tog Uger at komme frem, tog det nu kun Dage. 
Der, hvor det før tog Uger at faa et Brev hen, stod man nu i sin Stue, aftalte
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ved Telefonens Hjælp. Ja, hvor er alting alligevel forandret i dette korte 
Spand af Tid! Kulturen er en anden! Vor Tid har været Opfindelsernes Tids
alder. Desværre har den menneskelige Kløgt og Snilde ogsaa søgt at overgaa 
hinanden, naar det gjaldt at finde Midler til at ødelægge saa mange Menne
sker med som muligt, og Resultaterne her var under den store Verdenskrig 
storslaaet. Hvad har Flyverne, Undervandsbaade og “42 Ctmeters” og alle de 
andre Mordvaaben ikke formaaet at ødelægge. Da er det bedre at dvæle ved 
de store fredelige Fremskridt før Krigen, dvæle ved de store Fremskridt, 
menneskelig Snilde har frembragt til Lettelse i det daglige Arbejde, til For
kortelse af Arbejdstiden, til Fremskridt, der gjør Livet lettere og behagelige
re.

Atter vender jeg da tilbage til 1890 da den 35-aarige Husmand fra Øde
mark blev valgt til Folketingsmand for Sorø Amts 2. Valgkreds. Nu gjaldt det 
om at sætte sig ind i Sagerne og forsaavidt begynde paa et helt nyt Omraa- 
de, Qernt fra det tilvante. Modstanderne skulede og talte om, at jeg kunde 
tage Træskomagerværktøjet med, og derved tjene lidt ekstra. Ved slige Udta
lelser mente de naturligvis at kunne skade og nedsætte mig i det borgerlige 
Omdømme, dette opnaaedes dog næppe, og den stadig stigende Forstaael- 
se og Tilslutning, som jeg fandt hos Flertallet i Kredsen, var mig det bedste. 
Mange af mine politiske Modstandere kom jeg til at staa i personligt godt 
Forhold til. Ja, i den fremrykkede Alder er det herligt at mindes de mange 
Beviser paa Venners Venskab og Trofasthed, men dog ogsaa anderledestæn- 
kendes gode Omdømme.

Embedet som Rigsdagsmand var set med Nutidens Øjne ikke flot aflagt, - 
6 Kr. dagligt fra første Mandag i Oktober og til 1*April, da Rigsdagen blev 
hjemsendt, for at Estrup kunde komme til at udstede den provisoriske 
Finanslov, og da Grundloven i visse paatrængende Tilfælde, naar Rigsdagen 
ikke var samlet, gav Ret til Udstedelsen af foreløbige Love, gjaldt det for 
Estrup om at faa Rigsdagen hjemsendt for formelt at kunne opfylde den ene 
Betingelse for den provisoriske Finanslovs Udstedelse. Dog, her er jo ikke 
Stédet til at komme ind paa den Tids lovløse Forhold. Den TApril passede 
iøvrigt godt for en Agrar at blive hjemsendt; thi da skulde Arbejdet i Marken 
paabegyndes, og Jordens Dyrkning var jo min Hovedvirksomhed og min 
Lyst. Det første Aar 1890 var valget d. 2 T Januar, Rigsdagens Sammentræden 
d. 24’ s. M., saa der var kun godt 2 Maaneders Rigsdag. Gamle Sofus Høgs
bro var Formand og kørte os i ret stramme Tøjler - (Hvilken Forskjel paa nu 
og da). Jeg husker saaledes, at der skulde holdes Møde i Tinget hver Søgne
dag, og Medlemmernes Ønske om at faa Fastelavnsmandag fri kunde ikke 
imødekommes; først da en skriftlig Udtalelse af 51 Medlemmer, hvori disse 
forpligtede sig til at blive borte den nævnte Dag blev overrakt Høgsbro, gav 
han efter. Folketinget bestod nemlig dengang af 101 Medlemmer, og naar 
de 51 blev borte, var Tinget beslutningsudygtigt. Dette var for mit vedkom
mende den første og eneste Strejke je g  har deltaget i, og den vandtes. Høgs-
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bro var i mange Maader en mærkelig Mand, ogsaa en betydelig Mand. Han 
fyldte godt i Stolen, den ene Vej, idet han - omend lille var meget svær (en 
overskaaren Kæmpe). I Folketinget blev jeg straks Sekretær og fik som saa- 
dan Plads ved Siden af Formanden. Det der bl.a. vakte min Interesse, var 
hans overordentlige Sparsommelighed, der bl.a. gav sig Udtryk derved, at 
han aldrig lagde sit Frakkeærme paa det bare Bord. Han sad som Regel med 
den ene Arm paa Bordet eller med Haanden under Hovedet, men altid tog 
han omhyggelig Frakkeskøderne og lagde op paa Bordet til at lægge Armen 
eller Albuen paa, Frakken holdt paa denne Maade dobbelt saa længe, men 
alligevel, at se den Omhyggelighed, hvorved Frakkeskjøderne skiftedes sam
men med Armene, det var næsten rørende. Han havde siddet i smaa Kaar og 
opdraget en stor Børneflok, saa Sparsommelighed for ham var en Nødven
dighed. Jeg troer ogsaa, at han havde lært sine Børn denne Dyd, - ialtfald 
dem jeg kendte. - Denne Dyd er ikke den daarligste Arv at give sine Børn, 
hvor trænges der ikke noget mere til den i vore Dage. Forhandlingerne i Fol
ketinget førtes dengang jeg kom derind væsentlig af Chr. Berg paa sin Grup
pes Vegne, og af Hørup, Holstein-Ledreborg og Fr. Bojsen, der stod sam
men. Endskjønt jeg ikke var “Bergianer”, men “Hørupper”, havde jeg dog 
stærk personlig Sympati for Berg, i hvis Hus jeg flere Gange havde været, før 
jeg blev Medlem af Rigsdagen. Jeg kunde ikke frigøre mig for den Tanke, at 
der var mere Alvor bag Bergs Ord, end f.Ex. bag Grev Holsteins, men hvad 
Veltalenhed angik var Holstein Berg langt overlegen. I det Parti jeg tilhørte, 
og som foruden de tidligere nævnte omfattede Folk som Klaus Berntsen, N. 
J. Larsen, Harald Holm o.fl. gik Bølgerne ofte i Partimøderne meget højt, og 
jeg var hurtig klar over, at dette næppe holdt ret længe, der maatte ske en 
Sprængning af Partiet. Allerede i Sommeren 1890 nedlagde Grev Holstein 
sit Mandat fordi “Forudsætningen for min Politik er bristet.” Nu skete en Til
nærmelse mellem Berg og Hørup og allerede i Samlingen 1890-91 stod dis
se sammen under Forhandlingerne om 01- og Sukkerlovene og Alderdoms
understøttelsesloven. Af dette Samarbejde ventede jeg mig meget. Berg var 
Artilleriet, medens Hørup repræsenterede Kavalleriet - men allerede Efter- 
aaret 1891 døde Berg pludseligt. For Demokratiet i Danmark var Bergs Død 
et smerteligt Tab. I 1866 tog Berg som ung Rigsdagsmand fejl, og stemte for 
den reviderede Grundlov og dermed for den almindelige Valgrets Ind
skrænkning, men i et kvart Aarhundrede derefter - da Estrup forsøgte at 
svække den almindelige Valgret endnu mere - ja helt at tilsidesætte dens 
Betydning og forfatningsmæssige Grundlag, - ja da var der ingen der som 
Berg krævede Løfterne fra 1866 opfyldte og Folkets grundlovsmæssige Ret 
respekteret. Fejlgrebet fra 1866 blev for Bergs Vedkommende sonet igjen- 
nem et kvart Aarhundredes Kæmpearbejde for den almindelige Valgrets 
Sag, men han skulde ikke opleve at se Frugterne af dette .Arbejde.

Efter Bergs Død fortsatte samarbejdet mellem de to Grupper, for den 
bergske Gruppes Vedkommende under J. O. Christensens Ledelse. Det var
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klart, at der ved Gennemførelsen af de før nævnte Love skulde indledes et 
Samarbejde mellem Højre - repræsenteret af Estrup, - og det bojsenske Ven
stre, repræsenteret af Frede Bojsen, der kunde føre ud af de provisoriske Til
stande. For Estrup der manglede Penge, og som ikke kunde faa Statslaan 
hverken i Indland eller Udland uden Rigsdagens Billigelse, gjaldt det Livet. 
Om Estrup gjaldt det, at han som Menneske var en meget tiltalende Mand 
at tale med, som Politiker slog han alt i Stykker. Forliget hvorved han igjen 
fik lovlig Grund under Fødderne, gennemførtes i 1894. Folket takkede ikke 
de 2 Førere Estrup og Frede Bojsen herfor. Her skal Dommen ikke fældes - 
det er med disse Optegnelser ikke min Hensigt at fælde Dom i saadanne 
Spørgsmaal - men jeg vil blot gøre opmærksom paa, at da Estrup i Somme
ren 1894 gik af, var hans Tid uigenkaldelig forbi. Han fik senere atter Plads 
i Landstinget men blev da en ensom Mand uden nogen Betydning udover 
at være en hyggelig gammel Mand. Frede Bojsen og hans Parti gik det hel
ler ikke videre godt. Ved Forliget sprang der 15 fra af Bojsens Gruppe deri
blandt Alberti og Ole Hansen, og ved Valget i 1895 var Mandefaldet stort.

Efter Valget i 1895 dannedes saa af de forskellige grupper af Forligsmod
standere “Venstrereformpartiet” der i en Række Aar vel var det største og 
stærkeste Parti der har været paa Rigsdagen.

Ligesom jeg for mit Vedkommende syntes at det var en uværdig Maade 
man bekæmpede Estrup paa, at give ham en lovlig vedtagen Finanslov og 
derved anerkendte Provisorierne, ligesaa uværdig syntes jeg J. C. Christen
sens Stilling til det militære Spørgsmaal var i 1904-05 og derfor gik jeg sam
men med 12 andre ud af Venstrereformpartiet, ligesom jeg i 1891 gik ud af 
det forhandlende Venstre, da de vilde forhandle Folkets grundlovsmæssige 
Ret bort. Forudsætningen fra Bojsens Side i 1894 var vel nok at Estrup straks 
skulde gaa af, og give Plads for et Ministerium af Venstre, men Estrup snød 
dem, og da han endelig var gaaet, fortsattes endnu i en Række Aar med for
skellige Højre-Ministerier. Paa grund af Reformpartiets stigende Styrke, 
maatte Højre og Chr. d. 9ende endelig give op i 1901 da Systemskiftet kom.

Inden jeg forlader 90’erne maajeg nævne et Par af Mænd jeg plejede det 
nærmeste Samliv med først naturligvis Hørup den ubestikkelige Demokrat, 
den glimrende Taler og Skribent, den mest trofaste og uegennyttige Parti- 
helle, men uden egendige Førerevner. Ikke som Berg og ikke som Bojsen, 
der begge forsamlede deres Partifæller, “ligervis som en Høne o.s.v.” medens 
vi mærkede meget lidt til Ledelsen. Hørup var for uegennyttig og beskeden.

J. K. Lauridsen der var valgt i Ringsted i 1887 var en ualmindelig begavet 
Mand, hvis Tales særegne Facon sammen med hans ejendommelige Organ 
gjorde ham til en af de mest populære Folketalere. Hans Tale kunde være 
barok, hans Lignelser ustyrligt morsomme, men denne Mand, hvis Hoved og 
Hjerte var noget af det bedste, der findes hos Mennesker, gik ret hurtigt ud 
af Rigsdagen, - allerede i 1895. Han var da en syg mand, sunket ret dybt og 
kunde ikke genvælges. Stor var Sorgen herover blandt Ringstedkredsens
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Demokrati. Ved Valget i Ringsted 1895 valgtes C. Th. Zahle, Konsejlpræsi- 
dent i 1909-10 og 1919-20, medens “J. K.” som Lauridsen populært kaldtes - 
døde som en nedbrudt mand omkring Aarhundredskiftet.

En, af de Mænd der har været med i de fleste stærke Kampe er Edvard 
Brandes. Altid paa det radikale Venstres Side. Personlig maa jeg sige, at han
- hvis aandelige Overlegenhed, financielle Indsigt, administrative Dygtighed 
og glimrende Evner sikkert anerkjendes fra alle Sider - altid har været en for
træffelig Kammerat og Meningsfælle. En aandftild og overlegen Taler, ofte 
satirisk og spottende over for Modstanderne, mere frygtet end elsket af dem, 
han tog under Behandling. En klog General, der begge Gange har været 
Finansminister i den radikale Regering.

Blandt dem der var mine Partifæller i mine første Rigsdagsaar burde jeg 
nævne Jens Busk og Fogtmann, de var ogsaa blandt dem, der i 1895 da Høj
re og moderate Venstre for første Gang gik sammen ved Valget, klarede 
Skærene. Hørup faldt allerede i 1892 for Alberti, ligesom Henning Jensen 
samme Dag faldt i Middelfart.

Om den sidste ønsker jeg at sige et Par Ord. Oprindelig Præst paa Born
holm og Højremand, kom han som Sognepræst til Sten magie - vel omkring 
1880. Ogsaa her optraadte han som Højremand og indbød i 1881 til For
svarsmøde i Stenmagle Skole. Ved dette Møde optraadte jeg - som tidligere 
nævnt - første Gang som Taler og havde hele Forsamlingen paa min Side. Da 
Henning Jensen mærkede, hvorfra Vinden blæste, gik han over til Venstre 
og blev senere meget Radikal. Som Sognepræst blev han afskediget af Kul
turminister Jacob Scavenius i Begyndelsen af 80’erne, gik længere over og 
skrev i “Socialdemokraten”, men trods sin Dygtighed som Skribent vilde han 
ikke slaa rigtigt an og er nu paa sin politiske “Returbillet” naaet tilbage til sit 
Udgangspunkt og er Redaktør af “Kjøbenhavn” der er kjøbt af Højreman
den Foss. Han er vel nu ca. 80 Aar gammel; hans stærke politiske Svingnin
ger er ikke nogen Dyd, - vidner ikke om nogen fast Overbevisning. Livets 
Lære har altid vist, at selv om det til Tider kan se mørkt ud for dem, der for
bliver trofaste, - for dem der ikke følger Strømmen, for dem der vil bevare 
Idealerne, saa kommer der dog en Dag, hvor det atter lysner. For de Radi
kale var 1892 Nederlag, men allerede 1895 Oprejsning, ligesaa 1906 nedad, 
men 1909 opad igjen. Følge Strømmen er lettere, men giver ikke Tillid eller 
Respekt. Staa og falde paa sin Overbevisning giver Haab og Tro til Fremti
den. Selvfølgelig er det i sin Orden at skifte Standpunkt, naar man faar en 
anden Overbevisning, men hvis en Rigsdagsmand derved kommer i Strid 
med givne Løfter forud for Valgdagen, da maa han - synes jeg - for at fortsæt
te - søge at erfare Vælgernes Mening.

J. G. Christensen blev valgt samme Dag som jeg 21/1 90. Han er en Slider, 
der som en ægte Vestjyde, sejgt og udholdende, forfølger sine Maal. Han er 
sikkert ofte gjort Uret. Ved Bergs Død 1891 blev han - maaske lidt for tidligt
- politisk Fører for den bergske Gruppe og i 1895, da Venstrereformpartiet
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dannedes, dettes Formand. Han var - dengang ialtfald - næppe den fine Tak
tiker, men paa Grund af Højres altid elendige Ledelse efter Estrups Afgang 
var Stillingen ikke saa vanskelig at beklæde, og Heldet fulgte ofte Venstre og 
derved ogsaa Venstres Formand. Ofte har jeg i den Tid været Gæst i hans 
Hjem. Han var en hyggelig Vært. Veltalende kan maaskej. C. - som hans dag
lige Kjendingsnavn er - næppe siges at være, men naar han satte sine Maal, 
var han ikke let at dreje. Ufølsom over for Modstandernes spidse Pile var han 
næppe heller - selv om det tilsyneladende synes saa; det er min Opfattelse, at 
han ofte led meget under disse ofte meget stærke Angreb. Med Rette - men 
ogsaa ofte med Urette - har han maattet være Syndebuk, politisk naturligvis. 
Det der har skæmmet hans politiske Habitus er, at han, der begyndte som 
Bergianer (ovenud Radikal) der betragtede alle os andre - ogsaa Hørupper- 
ne - ialtfald til at begynde med som nogle moderate Sinker, og som ved Val
get i 1895 gjorde hvad der var ham muligt for at udrydde Moderationen, 
ligesom han tidligere havde gjort overfor Højre, som i 1895 kun mod
stræbende gik med til Venstrereformpartiets Dannelse, og kun paa Betin
gelse af, at den bergske Gruppe vedblivende måtte holde Særmøder, hvilket 
maatte forstaas som et Ønske om, at den bergske Gruppe skulde være Saltet, 
der skulde holde Venstrereformpartiet fra at gaa i Forraadnelse.

Nu staar J. C. som alle sine moderate Modstanderes Fører,ja fra alle Sider 
anerkendte Førerja ikke alene dette, men ogsaa alle Konservatives virkelige 
“Fyrtaarn”, hvis Blink altid er vejledende for dem. Hvis nu J. C. indrømme
de Forskellen mellem sin Ungdoms IJærlighed og sin Manddoms Gjerning 
og sin Alderdoms Forbindelser, da skulde ingen Bebrejdelser rettes mod 
ham fra min Side, men da denne Indrømmelse ikke gives, er hans politiske 
Person ikke tillidsvækkende og vil altid staa for mig som en Svaghed i hans 
Karakter. Forskellen paa J. C.s store Forbillede C. Berg, der aldrig gik paa 
Akkord med Moderation eller Højre, var da ogsaa at Berg døde som “det 
ærede Medlem fra Kolding” medens J. C. ved sin Politik naaede op til Sta
tens øverste Embeder og til en af Landets mest dekorerede Mænd. Altid vil 
jeg synes, at naar J. C. nu staar som Fører for alle dem, som det tog hans Ung- 
domsaar og Ungdoms Kræfter saavidt muligt at udrydde, ja - saa maa der 
være sket en mærkelig Forandring med denne Mand.

Naa, ejheller her skal jeg forsøge at fælde Dommen. Personligt har jeg 
altid staaet paa en god Fod med J. C., ofte har vi talt sammen paa 2 Mands 
Haand og aldrig har vi forsøgt at bilde hinanden noget ind. Vi vidste hvad vi 
kunde tale om, og hvad der var Partihemmeligheder har vi hverken meddelt 
hinanden noget om eller forsøgt at udspørge om. J. C. er en meget betyde
lig Mand, en af dem, der ikke fødes mange af paa Landet i hvert Aarhun- 
drede.

Heller ikke er dette nogen personalhistorisk Skildring, men det siger sig 
selv, at jeg i min over 30 aarige Rigsdagsvirksomhed har mødt adskillige 
Mænd og Kvinder, som jeg ellers ikke havde haft lejlighed til at kjende paa
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nært Hold, og interessant er det jo sommetider at gjøre sine Studier. Men 
hvor alt her i Verden er forgængeligt. Naar jeg nu tænker tilbage paa de kro
nede Hoveder, som man ogsaa ved Lejlighed har kunnet studere, f.Ex. ved 
de kongelige Begravelser: Chr. d. 9’s, Dronning Louises og Frederik d. 8’ s. 
Nej, Verdens Herlighed staar ofte paa svage Fødder. Se til de russiske Selv
herskere. Dræbte blev de vel næsten alle, jeg ved ikke, om nogen af dem er 
død en naturlig Død. Kejserinde Dagmars Mand var en Kæmpeskikkelse, 
men faldt for en Snigmorders Haand, Sønnen, der var Kejser ved Verdens
krigens Udbrud, en svag og vist mindre tiltalende Herre. Selvhersker over 
125 Mill. Russere endte det med, at han blev skudt ned med hele sin Fami
lie. Jeg glemmer aldrig en af de før nævnte Begravelser i Roskilde Domkir
ke, hvor jeg - siddende lige bag ved alle de kronede Hoveder og Kgl. Højhe
der - havde Lejlighed til at stille Sammenligninger. Den smukke statelige ca. 
74 Tommer høje Kong Oscar af Sverrig stod ved Siden af den vist nok baade 
i aandelig og legemlig Henseende ubetydelige Czar. Lige bag Czaren stod 
saa den senere Chr. d. X af Danmark ogsaa sine 74” høj, medens den vel 58” 
høje siamesiske Kronprins stod lige bagved Kong Oscar. Det var en mærke
lig Sammenstilling, men Rangforordningen maatte jo følges. Kejser Wil
helm, der ogsaa er styrtet og nu lever i Landflygtighed, var sikkert en højt
begavet Mand. Jeg har ofte haft Lejlighed til at se ham, baade naar han var 
her paa Besøg og naar han var her til Begravelserne. Jeg var engang kjed af, 
at jeg ikke beherskede det tyske Sprog. Kejseren kom sammen med Fred. d. 
8, og da de mødte Christoffer Hage, der den Gang var Minister, standsede 
Fred. d. 8 og hilste paa ham, men derved blev han fjernet fra Kejseren, der 
gik frem og kom til at staa ret op imod mig, der paa Dansk maatte vise ham, 
hvor Kongen blev af. Ogsaa for Kejser Wilhelms vedkommende maa man 
spørge: hvad er al Verdens Herlighed værd? Eller man kunde sige med Kej
ser Wilhelm den l ’ste i 1870: “Hvilken Vending ved Guds Førelse.” Den 
danskfødte, sympatiske, folkelige Kong Georg af Grækenland faldt for en 
Snigmorders Haand paa offentlig Gade. Sønnen er nu for anden Gang Kon
ge, og har levet i Landflygtighed i nogle Aar. Den østerrig-ungarske Kejser 
har vanskeligt med at finde sig et Sted, hvor han maa være. Hjem kan han 
ikke komme. En hel Del flere kronede Hoveder fra de slaviske Stater som fra 
Tyskland er det gaaet paa samme Maade. Ja Verdenskrigen har vendt op og 
ned paa adskillige Forhold. Her i Landet har Kongen dog kunnet sove for
holdsvis roligt. Kun en enkelt Gang, da han ret umotiveret greb ind og afske
digede Ministeriet Zahle, der kan siges at have ført vort Land frelst gjennem 
Verdenskrigen, ogsaa uden at der indadtil blev slaaet for dybe Saar - og han 
udnævnte sin Sagfører, Højesteretsadvokat Liebe til Statsminister, da vaklede 
Tronen Natten til den 1’April ogsaa her i Danmark. Stemningen blandt de 
100000 paa Amalienborg Plads var ikke Kongedømmet gunstigt i dette Øje
blik, men saa Kl. 4,13 om Morgenen fik Liebe med samt hans Garde sin 
Afskjed og dermed var Kronens Stilling atter i Ro.
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Om den nuværende Konge Chr. d. X ønsker jeg at sige, at han er sikkert 
en brav og elskværdig Mand. Noget afen “Svend”, men langtfra saa begavet 
som Faderen. Han er ligetil og bærer ikke Nag. Jeg husker, at jeg engang i 
min Ministertid, da han var Kronprins, havde ham til Bords ved en Middag 
hos Udenrigsministeren. Ved Suppen kom vi op at skændes. Vi talte om nog
le militære Udgifter, og paa en Udtalelse af mig, “at det havde vi ikke Raad 
til” udbrød Christian: “Jo, Fanden gale mig har vi Raad til det!” Uden at tæn
ke mig om fik jeg svaret i samme Dur: ”Nej F.g.m. har vi ikke Nej!” Jeg for
trød øjeblikkelig, at jeg forglemte mig en Smule, men kun i nogle Øjeblikke 
blev der Tavshed, og det ligesom gik ud over Suppen, saa kom Konversatio
nen atter igang, som der intet var passeret, og han har de Gange jeg har truf
fet ham altid været meget elskværdig. Han er ikke en Mand af mange Ord, 
men kan dog holde en lille Tale, og det gjør han forresten ofte. Han impo
nerer jo ogsaa noget ved sin Højde. Faderen Fred. d. 8’de hvem jeg som 
Minister ofte maatte til, var en i alle Maader højt begavet Mand, en ganske 
udmærket Mand. Men alligevel er det jo nogle mærkelige Mennesker at 
komme til. God Mad og gode Vine vankede der, ret hurtigt gik spisningen, 
jeg kunde med Lethed faa tilfredsstillet mine Fornødenheder, værre for 
dem, der spiste mere. Saaledes mindes jeg, at Biskop Balslev i Odense 
engang han havde været til Nytaarstaffel, kom i “Grundtvigs Hus”, hvor jeg 
boer og forlangte en Smørrebrødsseddel; medens han fortalte mig han hav
de været til Taffel føjede han til “og saa ved De jo al' Erfaring, at man skal 
have noget at spise.” Naa, jeg fik altid nok og saa ind i nogle andre Gemak
ker til en bar Kaffetaar - men aldrig en Cigar. Ved Kaffen taltes - konversere
des - saa en lille Timestid - skiftevis fra Kongen, Dronningen, Prins Hans og 
ned til de yngste af' Børnene. Saa hjemad, men Cigaren tændt paa Trapper
ne saa snart som muligt. Fred. d. 8’de var sikkert den Mand i Danmark, der 
havde det største Bekendtskab; naar han havde set et Menneske en Gang, 
kendte han det altid senere. Det var en stor Fordel for ham. Han var en god 
Mand, desværre blev hans Regeringstid saa kort. Hans Fader Chr. d. 9’de har 
jeg aldrig talt med. Han var i mange Aar ikke meget elsket paa Grund af sin 
Vedhængen ved Estrup og hans System, men da han i 1901 skiftede Rege
ring fra Højre til Venstre, blev han - vel ogsaa noget paa Grund af sine hvide 
Haar ret agtet og velset. Hans Begavelse skal jeg af gode Grunde ikke ophol
de mig ved. Hans Børn kom i “gode Stillinger”, Alexandra Dronning af'Eng
land, Dagmar Kejserinde af Rusland og Georg Konge af Grækenland, foru
den Frederik herhjemme. Efter denne Udflugt til de regerendes Enemærker 
vender jeg atter tilbage til de mere almindelige Mennesker, P. A. Alberti, - 
hvem de fleste ikke ønsker at nævne. Han var dog Danmarks Justitsminister 
i 7 Aar, en Mand udstyret med store Evner og en ikke helt almindelig 
Arbejdskraft, Højesteretssagfører i en ung Alder. En Del Folk i Sorø-kredsen 
mente, at han skulde afløse Faderen her, men denne modsatte sig dette og 
udtalte, at Sønnen var Højremand. Imidlertid blev han Faderens Afløser
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som Formand i “Den sjællandske Bondestands Sparekasse” - en Stilling han 
som Næstformand havde tiltraadt, da Faderen blev syg og svækket. I 1889 
oprettede han tillige “Den sjællandske Brandforsikring” for mindre Land
bygninger, et Arbejde Faderen havde forsøgt 10-15 Aar før, men som da ikke 
lykkedes. Gjennem disse to Institutioner, Sparekassen og Brandkassen og en 
stor Smørexportforretning, som han ogsaa havde oprettet, fik han en meget 
stor Indflydelse blandt sjællandske Bønder. I Brandkassen der senere kom til 
at omfatte Østifterne - og derfor hedder Østifternes Brandforsikring - opgav 
han dog ret snart Formandsstillingen, men blev saa ved Valget 1892 valgt ind 
i Folketinget, idet han besejrede Hørup i Kjøgekredsen. Han valgtes som 
Bojsensk (Moderat) men skilte sig allerede ved Forliget 1894 ud fra Bojsen 
og sluttede sig sammen med os andre i “Venstre Reformpartiet fra 1895. 
Adskillige af os nærede jo nok nogen Betænkelighed ved hans politiske 
Habitus, der saa hurtigt skiftede fra Højre til Venstre, men i Kraft af hans 
Rigsdagsmandat som i kraft af hans betydelige ledende Stillinger paa det 
økonomiske Omraade, hvorved han kom i Forbindelse med mange Menne
sker - var hans Indflydelse meget stor. Hertil kom, at han var en meget elsk
værdig og vindende Personlighed, der vandt mange af sine tidligere Mod
standere; hans smukke og imponerende Skikkelse lettede ham sikkert ogsaa 
ofte Vejen (Han var ca. 3 Alen høj, meget svær, vejede ca. 300 Pd, men smukt 
bygget). I Midten af 90’erne blev jeg valgt til Revisor i Sparekassen, og kom 
derved nødvendigt i nærmere Berøring med ham. Jeg maa bevidne, at han 
var en meget elskværdig og besnærende Vært. I 1901, da Venstre første Gang 
dannede Regering, var det umuligt at komme uden om Alberti, og han blev 
da Justitsminister i Venstres første Ministerium, hvor hans gamle Modstan
der Hørup blev Minister for offentlige Arbejder, og saaledes skulde de to 
gamle Dødsfjender nu til at arbejde sammen i Ministeriet. Hørup var dog 
allerede en dødsmærket Mand og døde ikke længe efter. Om Albertis priva
te økonomiske forhold begyndte Rygterne at svirre, men ingen vilde rigtig 
tro paa, at Danmarks Justitsminister - denne statelige og højtbegavede Mand, 
Bæreren af et af de gamle Venstrenavne, der havde den bedste Klang i Bon
debefolkningen - skulde være en Svindler og Bedrager. Selv maatte jeg paa 
Grund af* disse Rygter - som Revisor i Sparekassen - være yderligere agtpaa- 
givende, men umuligt var det - naar Revisionen havde fundet Sted fra 1/4 til 
lidt ind i Maj og man gik derfra med Vished for at alt var i Orden - da at have 
nogensomhelst Sikkerhed for, at der ikke i de andre næsten 11 Maaneder af 
Aaret kunde ske noget. Jeg var derfor aldrig rigtig rolig, naar Rygterne svir
rede, jeg vidste, at jeg vilde blive hængt - politisk naturligvis - hvis der skete 
et Krak, at selv om der ikke gaves Grund til Angreb paa Revisionen, saa vil
de mine politiske Modstandere ikke lade en Lejlighed gaa tabt, hvis de tro
ede at kunne komme mig til Livs. Jeg var derfor ingenlunde kjed af det, da 
man ved Generalforsamlingen i 1905, - lige efter Sprængningen af Venstre, 
hvor vi 13 radikale var sprængt ud valgte 2 nye Revisorer. Stor var min Glæ-
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de over, at jeg af os to, der faldt, fik de fleste Stemmer, -111, medens min 
Kollega, Borgmester Smith, maatte nøjes med 91 Stemmer. Saavidt jeg 
husker havde den af de valgte, der havde mindst Stemmer, kun en halv Snes 
St. mere end jeg, saa jeg faldt blødt. Imidlertid begyndte jeg nu at tro noget 
paa Rygterne og hvorfor? Jo, fordi Revisorvalget blev foretaget i Strid med 
Sparekassens Love. Her stod nemlig, at skriftlig Afstemning ved Valg skulde 
begæres skriftlig forud af 25 Tillidsmænd. Dette var ved en tidligere Gene
ralforsamling forlangt ved Formandsvalget, men Alberti lod da de 25 Navne 
raabe op, og da kun de 24 svarede “ja”, blev der ikke skriftlig Afstemning. 
Dette var dog imod Lovens Mening, hvor Tilstedeværelsen af de 25 ikke 
krævedes. Da nu denne Gang Revisorvalget skulde foretages, rejste en al'Til- 
lidsmændene, vistnok Johannes Petersen, Spjellerup, sig og forlangte skrift
lig Afstemning - og denne blev foretaget, altsaa fuldkommen i Strid med 
Loven. Efter dette maatte jeg sige til mig selv: der maa være en Grund til, at 
Alberti vil af med dig! Jeg erindrede, at jeg ved sidste Revision havde stillet 
et Krav, som det her er for vidtløftigt at komme ind paa, men som det viste 
sig, at Alberti ved Forhørerne i 1909 godt erindrede. Jeg var utryg over for 
Sparekassen, og da jeg syntes ikke at skylde denne synderligt Hensyn naar de 
smed mig ud af politiske Grunde - og paa ulovlig Maade, ja saa tog jeg de fle
ste af de Penge jeg havde indestaaende der ca. 10000 Kr. og købte Kredit
forenings-Obligationer i Stedet! Derimod fik jeg ikke meldt mig ud som Til
lidsmand; thi da jeg - Vinteren 1908 forsøgte dette og troede, at fristen var 3 
maaneder før Generalforsamlingen - ligesom ved Optagelse som Tillids
mand, - saa viste det sig, at det skulde ske 6 maaneder før, naar man vilde ud. 
Jeg blev da hængende paa den, og Alberti meldte sig jo selv den 8/9. 1908 
og jeg maatte betale de 2000 Kr., som Tillidsmændene hæftede for. Hermed 
skal jeg slutte for Sparekassens og Albertis Vedkommende. Dog kan jeg 
tilføje, at det nu er mærkeligt at se denne Mand, der før vel var den mest 
kjendte københavner, nu efter 2 Aars Varetægtsarrest og 8 Aars Tugthus, 
gaar rundt i Byen uden at et eneste Menneske kender ham, eller hilser ham, 
eller lægger Mærke til ham. Han er nu rank og tynd, - vejer næppe Halvde
len mod før - men Humøret syntes at være det samme de Par Gange jeg har 
truffet ham og talt med ham.

Hans Selvanmeldelse d. 8’ September 1908 var et haardt Slag for hans 
politiske Venner og i Sorøkredsen særlig for Bladet “Folketidenden” og den 
Person, der blev min Eftermand som Revisor i Sparekassen. Han angreb mig 
bagefter fordi jeg havde vidst Beskjed med Alberti og Sparekassen, noget 
som det vist ikke faldt nogen ind at angribe ham for. Denne Person, der i sel
ve Valgkredsen altid optraadte mod mig, anvendende alle Vaaben ogsaa 
smudsige og navnlig løgnagtige, naaede kun sin Ligemand i den Kandidat, 
som han og hans Venner stillede mod mig i 1910 og som gjorde alt for at faa 
Lov til at fortsætte, men som dog var selv mine nok saa stærke politiske Mod
standere for utiltalende. Mangt og meget er en Politiker ude for. Hans Sti
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maa være ren, og aldrig maa han foretage sig noget, der ikke taaler Offent
lighedens klare Dagslys. Jeg har altid kunnet tage mig disse Angreb let, jeg 
vidste, at de altid gavnede mig politisk. Første Gang i 1889 var “Folketiden
dens” Redaktør ude at ville kjøbe mig og lod mig dunkelt forstaa, at jeg kun
de tjene en 5-600 Kr. ved at trække mig tilbage, men han rejste igjen, uden 
at hans “smukke” Tilbud blev modtaget, Næste Gang i 1892 stillede de P. 
Rasmussen, Krøjerup, op imod mig, og saa gik det hver Dag løs i “Folketi
denden” med, at mit var nu Ansvaret, hvis Højre tog Kredsen; thi af os to 
Venstrekandidater havde P. R. langt de fleste Stemmer. Der var jo efter “Fol
ketidende” kun faa af Venstre, der vilde stemme paa mig. Da saa Valgdagen 
kom og vi Kandidater blev præsenterede paa Sorø Torv, saa havde jeg af de 
tilstedeværende ved Kaaringen 500-600, medens P. R. næppe havde over 25 
Stemmer. P. R. forsøgte saa at faa Højremanden til at trække sig tilbage, men 
denne der dog havde et Par Hundrede Stemmer ved Kaaringen fandt ingen 
Anledning dertil, og P. R. forsvandt. Denne Valgdag bidrog ikke til at støtte 
“Folketidendens” Troværdighed, og efter den Tid vidste jeg, at naar “Folkt.” 
stærkest gik imod mig, da var min Stilling sikker. I 1895 var Faren størst; de 
Moderate opstillede da Lærer Kragerup, Slaglille. Han var en farlig Mod
kandidat; som Sygekasseformand og Lærer var han meget afholdt i Slaglil- 
le-Bjernede Kommune. Ved gode Venners Hjælp, - hvor iblandt jeg forrest 
maa nævne Gdr. Mads Rasmussen, Fuldby, og Niels Hansen i Bjernede med 
mange flere, lykkedes det at sætte mit Stemmetal op i denne Kommune. Det 
der særlig hjalp var, at Kragerup først var stillet op som Forligsmodstander i 
Tilslutning til de 15 Moderate, der med Alberti og Ole Hansen sprang fra 
ved Forliget, men da han ikke fik hel Tilslutning fra Højre i Kredsen til det
te Standpunkt, trak han ved et vælgermøde i Munkebjergby sin Kandidatur 
tilbage, laa saa død et Par Dage, og opstod saa paany som Kandidat for Boj- 
senitterne og Højre. Denne Skiften politisk Stade fra Dag til anden styrkede 
ikke hans Anseelse, og dertil kom, at mange “Venstremænd”, da de saa hele 
Højre møde op at stemme, fik Betænkeligheder, og en Del tog fra Valg uden 
at stemme. Jeg klarede da Valgdagen med 996 mod 957 St. paa Kragerup. 
Han var en pæn Mand og en elskværdig Modkandidat. Efter dette Valg i 
1895 dannedes Venstrereformpatiet, og de gamle Moderate (Bojsens Folk) 
havde lidt stærkt Nederlag ved Valget. Ved Valgene i 1898, 1901 og 1903 blev 
jeg saa valgt ved Kaaring uden Modkandidat, men efter Venstrereformparti- 
ets Sprængning i 1905 blev Stillingen atter forandret. Jeg holdt Vælgermøde 
i Sorø en Søndag, der var vel ca. 1000 Vælgere og Mødet maatte - trods daar- 
ligt Vejr - holdes i fri Luft, men vælgerne var vaagne og forstod min Stilling. 
Næste Søndag indbød de Moderate til Møde i “Hotel Klubben” med And. 
Nielsen, den fhv. radikale Bergianer og senere moderate Minister, som Taler. 
Spændingen var stærk, begge Sale var stuvende fulde. Ved Dirigentvalget 
valgtes mod de andres Forventning en af mine Meningsfæller, og “Sorø Amtst.” 
Redaktør der selv var mødt for at overvære min Henrettelse, udbrød:
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“Bæstet klarer den s’gu endnu.” Endnu denne Gang stillede Højre en selv
stændig Kandidat, Gdr. Kristian Jørgensen, Suserup, medens de moderate 
opstillede en fynsk Husmand, Mads P. Tange, født Petersen, men gift Tange. 
Højres Kandidat var en meget flink Mand, Tange næppe saa tiltalende. Da 
jeg ved de 3 nærmest foregaaende valg var valgt ved Kaaring, Stemmerne 
saaledes ikke talt i 11 Aar, og hertil Sprængningen i Venstre, ja saa maa Stil
lingen være lidt usikker. Højres Kandidat fik 249 St., Tange 826, medens jeg 
sejrede med 1127 St., som var absolut Flertal. Efter dette Resultat maatte 
Kredsen nu anses for sikker for det radikale Venstre. I 1909 gik det da ogsaa 
temmeligt glat med Dr. phil. Oscar Hansen som Modkandidat, men saa i 
1910, da den radikale Regering - hvoraf jeg selv var Medlem - havde opløst 
Folketinget paa Grundlovssagen og Forsvarsspørgsmaalet, da følte de kon
servative Partier - Højre og Venstre - Jorden ryste under sig, og over Landet 
blæste de to Partier til Samling og Angreb. I Sorøkredsen var de sikre paa 
Sejren, de mente at have 1300 Stemmer, altsaa langt over Halvdelen af det 
Stemmetal, der var afgivet ved tidligere Valg. Valgkampen var meget haard, 
Modstanderens særlige Egenskab var politisk Uvidenhed, hvorpaa en særlig 
grovkornet og beskidt Mund maatte bøde. Resultatet var for mig 1404 St., 
paa min Modkandidat 1196 St. og hermed var hans politiske Virksomhed i 
Sorøkredsen egentlig færdig, thi selv om jeg havde politiske Modstandere, 
saa havde jeg dog ikke saa mange personlige Uvenner, at en saadan Kandi
datur kunne opretholdes. I 1913 fik jeg saa en jysk Bonde, nuværende Fol
ketingsmand Stengaard, til Modkandidat. Han var en flink og tiltalende Høj
skoletype, men trænet var han ikke dengang, og heller ikke farlig for det rad. 
Venstre.

11915 gjennemførtes atter en ny 5’ Juni Grundlov med almindelig Valgret 
til Folketinget for alle 25 aarige Mænd og Kvinder. Valget der derfor maatte 
afholdes var Fredsvalg. Samtidigt gjennemførtes en ny Valglov, der skulde 
give Partierne en mere ligelig Repræsentation end tidligere. Endskjønt Valg
kredsenes Antal udvidedes fra 114 til 140, maatte man for at opnaa denne 
mere forholdsmæssige Repræsentation gjøre Valgkredsene større, for at det 
nødvendige Antal Suppleringsmandater kunde tilvejebringes. Herved blev 
Sorøkredsen helt forandret. Medens 4 af de bedste Sogne, nemlig Bring- 
strup, Sigersted, Hømb og Vetterslev blev henlagt til Ringstedkredsen, fik 
Sorøkredsen 8 Sogne fra den tidligere Fuglebjergkreds, der nu blev nedlagt, 
og 4 Sogne fra Slagelsekredsen. I disse 12 nye Sogne sagde man, at der ikke 
tidligere var hørt et radikalt Venstreord, og helt og fuldt var disse 12 Sogne 
behersket af den moderate Presse i Næstved og Slagelse. Hvis de 4 Sogne, 
der gik til Ringsted, var blevet ved Sorø, var Kredsen alligevel med Lethed 
holdt; thi Stemmeforskellen var meget lille: 3785 paa den moderate og 3776 
paa undertegnede. I Forvejen synes det for haabløst Arbejde for det radika
le Venstre, og de moderate forsikrede, at de havde et Flertal paa 1200 Stem
mer; dette Flertal var dog paa Valgdagens Morgen nedsat til 900 Stemmer,
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men da Valgaftenen naaedes, var de 99 % tabt og kun et Flertal paa 9 Stem
mer tilbage, men dette var jo ogsaa nok til at bringe Sorø-Kredsen over paa 
konservativ Side, denne Kreds, hvis usvigelige Trofasthed mod de virkelige 
Venstreideer havde vist sig ogsaa derved, at man fra 1849 og til 1918 kun hav
de 2 Folketingsmænd, Alberti og mig. Den gamle Del af Sorøkredsen stem
te da ogsaa saa stærkt som nogensinde. I den Del, der er tilbage, fik jeg 2755 
St.

Paa Grund af Krigen skulde den gamle Rigsdag fungere til en ny var valgt, 
og da jeg saa blev valgt til Landstingsmand ved det kort efter afholdte Valg 
til Landstinget, gled jeg uden at have været udenfor, fra det ene Ting over i 
det andet. Dette var dog ikke uden stærk Modstand fra flere af mine politi
ske Meningsfæller, som Zahle og Rode, der begge uden at være Vælgere - var 
tilstede ved Landstingsvalget og gjorde, hvad de formaaede for at faa Heil- 
buth valgt som No. 3, men den Gang sejrede jeg med Lethed. I 1920 havde 
det rad. Venstre kun Stemmer til 2 Kandidater, og jeg gled naturligt ud, og 
de samme Herrer var nu vældigt paa Tæerne for at faa Jøden Heilbuth valgt 
som Suppleant i Landstinget, og dette lykkedes. Imidlertid bliver han næp
pe Landstingsmand saalænge Dr. Brandes er i Tinget; thi denne taaler ikke 
en Heilbuth ved sin Side, hvorfor ogsaa Dr. Brandes af sit ganske Hjerte 
lykønskede mig i 1918 ligesom harji, da Zahle vilde haft Heilbuth til Han
delsminister i 1913 erklærede, at saa maatte de undvære ham (Brandes). 
Dette kunde de ikke og turde de ikke, hvorfor Heilbuth maatte blive uden
for. Det jeg synes er det mærkelige er, at denne Mand stadigt presser paa og 
vil ind, og at man er saa forhippet derfor fra Ledelsens Side, da han dog 
ingen steder vover at stille sig, han har spøget som Kandidat flere Steder, 
men ingen har hidtil villet have med ham at gjøre. Disse mine Bemærknin
ger er ingenlunde præget af Bitterhed fra min Side, naar jeg nu sidder her 
og de forskellige Begivenheder passerer Revy i Tanken, er det med inderlig 
Glæde og Tilfredshed, at jeg ogsaa her er forhenværende og nu har Lov til - 
uden at skulle følge med i alt, og uden at deltage i Valgbulderet - at kunne 
nyde lidt Hvile i Alderdommen. Jeg synes, Livet for mig har formet sig saa 
uendelig rigt, at jeg kun med den inderligste Taknemmelighed skuer tilba
ge. Mangt og meget har man oplevet, ikke mindst i de over 30 Aar jeg var på 
Rigsdagen, adskilligt har man været ude for, men jeg synes, at jeg i høj Grad 
maa takke Forsynet for altid at have vendt al Ting til det bedste. Ijender har 
jeg Gud ske Lov ikke mange af, derimod selvfølgelig mange Modstandere, 
men blandt disse mange af mine gode personlige Venner. Mange Hverv og 
Tillidsposter har jeg haft og har en Del endnu. Det er ikke alene politiske 
Venner, der har valgt mig, nej det er i fuldt saa høj Grad Folk med en anden 
politisk Opfattelse, ja selv ved det politiske Valg i 1918 til Folketinget fik jeg 
i Sorø 659 Stemmer, medens jeg i 1890 begyndte med 11 St. De 659 var langt
fra alle Radikale og Socialdemokrater, iblandt dem var mange Højremænd, 
der stemte paa mig fordi de kjendte mig og satte megen personlig Pris paa
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mig. Ja, aldrig har jeg haft det saa godt - hvad Arbejdet angaar - som nu, og 
ingen skal nu mere faa mig til et gaa paa Valgturne, som før var en For
nøjelsestur, men nu paa Grund af Alderen er det modsatte. - Dertil kommer 
ogsaa, at for mig, der maaske er af den ældre Skole, har en Valgkampagne 
nu ikke samme Tillokkelse som før. Da gjaldt det en Kreds, og selv om der 
begyndtes i en Kreds i det smaa, var der Fremgang at haabe. Nu gælder det 
at faa et godt Nummer; thi selv om en Kandidat har langt de fleste Stemmer, 
nytter det ikke, hvis han ikke har et Nummer, der kan vælges. Ved den 
offentlige Valghandling paa Sorø Ton; de elleve Gange jeg blev valgt der, var 
der Stemning, det var en Festdag for alle, naturligvis mest for de sejrende. 
Hvilken Sum af Jubel og Begejstring gav sig ikke Udtryk her, naar Valget blev 
proklameret og Sejren var vunden. Nu er Valgdagen kun en almindelig 
Hverdag med Graavejrsstemning uden Fest. Før kunde en Folketingsmand 
og Valgkredsen vokse sammen til en Enhed - selv synes det for mig det bed
ste, det gode personlige Forhold til Vælgerne, de mange Venskabsbånd der 
knyttedes for aldrig at briste. Jeg synes, en Folketingsmand, der nu sidder 
paa et Tillægsmandat, er som en Fugl uden rede, en farende Svend uden 
egentligt Hjemsted.

I min lange Rigsdagsvirksomhed har jeg deltaget i en mængde Møder og 
Fester i de fleste Egne af Landet. Dette var noget af det fornøjeligste. En af 
de Ting som Folk havde vanskeligt ved at forstaa var, naar man efter et saa- 
dant Møde, hvor de politiske Partiers Repræsentanter havde maalt hinanden 
“Skæppen” fuld, bagefter kunde tale sammen og række hinanden Haanden. 
Men, jeg maa have Lov at sige hertil, at hvis ikke det var saa, at man kunde 
respektere hinandens Opfattelse og betragte hinanden som Mennesker, ja 
saa var Livet jo ej værd at leve.

Paa Rigsdagen var jeg i de forløbne Aar naturligvis Medlem af nogle Kom
missioner og Udvalg, saaledes den vestindiske Kommission, nedsat for at 
undersøge Forholdene vedrørende Salget til Nordamerika af de 3 vestindi
ske Øer. Det var et ret betydeligt Arbejde der blev udført, en omfangsrig 
Betænkning blev afgivet; ved Folkeafstemningen blev meget Støv hvirvlet op, 
men Salget - det eneste fornuftige for den danske Stat - blev vedtaget. Og 
samtidig opnaaede Danmark at faa Højhedsretten over Grønland aner- 
kjendt af Amerika.

I 90’erne var jeg Medlem af den store Jernbanekommision. I saadanne 
Kommisioner lærte man en Del, bl.a. ogsaa ved Samarbejdet med nogle af 
Centraladministrationens dygtigste Kræfter. I denne Kommission, der var 
den første efter at Staten havde overtaget de “Sjællandske Baner”, var jeg 
blandt dem, der mente, at Statsbanerne...

(Her slutter Manuskriptet.)
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BLANDT MINE OFFENTLIGE STILLINGER FØLGENDE:

1. Formand for Skytteforeningen i Gyrstinge-Flinterup.
2. Revisor i Sorø Amts Skytteforening.
3. Formand for Riffelforeningen for Flinterup Sogn.
4. Sogneraaadmedlem 1882-88 og 1900-08 (?) valgt 3 Gange.
5. Næstformand i Sogneraadet (i 80’erne)
6. Vandsynsmand i Gyrstinge-Flinterup (mange Aar).
7. Brandsynsvidne! ! !
8. Snefoged!
9. Skolekommissionsmedlem i Gyrstinge-Flinterup.

10. do. i Flinterup.
11. I bestyrelsen for Sorø Amts kommunale Forening.
12. Valgmand til Landstinget.
13. Formand for 5’Juni-Folkeforening i Flinterup.
14. do. i Sorøkredsen.
15. do. - Fremskridtsforeningen i Sognet.
16. I Bestyrelsen for Sorø Amts Landboforening.
17. do. - Ringsted Svineslagteri.
18. do. - Sorø do.
19. Dirigent ved en Del Generalforsamlinger.

Ved en Generalforsamling i Sorø Slagteri 
(ingen andre vilde); stærkt bevæget.
i Udstykningsforeningen 
do. do.
- Ringsted Slagteris Generalforsamling.
- Øst. Brandforsikr, do. i mange Aar. 
og flere steder.

20. I udvalget, der præmierede Huslodder.
21. Formand for Sjællands Stifts Stormforsikring.
22. Hagelforsikring.
23. Næstformand
24. Repræsentant i Sjæll. og Fyns Udstykningsforening.
25. Revisor i D. sjæll. Bondestands Sparekasse.
26. Tillidsmand i saavel den gi. og den nye Sparekasse.
27. Repræsentant-Suppleant i den nye Sparekasse.
28. Formand for Spareforeningen i Flinterup Sogn.
29. Medlem af Arbejdsforsikringsraadet.
30. Næstformand i samme.
31. Medlem af Arbejdsraadet.
32. Medlem af Folketinget, (valgt 11 gange)
33. Medlem af Landstinget, (valgt 1 gang)
34. Medlem af Ministeriet.
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35. I Jernbanekommissionen 1898.
36. I Postkommissionen.
37. I den vestindiske Kommision.
38. Medlem af Grundlovsudvalget.
39. Medlem af Rigsretten.
40. Ordfører for Finanslov.
41. Medlem af Finansudvalget.
42. Ordfører for Tillægsbevillingslov.
43. - (rad. V.) for kommunal Valgret.
44. Medlem af det rad. Venstres Bestyrelse.
45. - af det om Brandvæsenet nedsatte Udvalg.
46. Formand for Kommisionen for Laan til Husmænd.
47. Repræsentant i Odsherreds Jernbane.
48. do. - Høng-Tølløse -
49. Næstformand i sammes Repræsentantskab.
50. Formand for Afløsning af Husmands-Pligtarbejdet i Sorø Amt.
51. I Repræsentantskabet for Forsikringsselskabet “Norden”.
52. Bestyrelsesmedlem i Dyreværnsforeningen “Svalen”.
53. Distriktsformand i Sjællands Brandforening.
54. Næstformand i Østifternes do.
55. Formand i Østifternes do.
56. Kontrollerende Direktør i do.
57. Flere gange konst, adm. Dir. i do.
58. Revisor for Holbæk m.fl. Amters Brandforsikring (Flinterup distr.)
59. do. i Kr. Flinterup Brugsforening.
60. Danmarks Udsending til Interparlamentarisk Konference i Brüssel.
61. Medlem af Ø.B.s Forretningsudvalg.
62. I Bestyrelsen af Venstres Folkeblad.
63. Medlem af Brandforsikrings-Nævnet.
64. Næstformand i do.
65. Medlem af Elektricitetsudvalget.
66. Regnskabsfører for Fuldby Fællesmejeri.
67. Bestyrelsesmedlem i Sjæll.-Fyns Udstykningsforening.
68. Valgmand til Landstinget flere gange.
69. Formand i Vaabenbrødrenes Æresret.
70. Æresmedlem i Haglforeningen.
71. do. - Stormforeningen
72. Formand i Høng-Tølløse Banen.
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Prædikestolen i Skt. Povls kirke, Korsør
A f Mogens Haar

Professor Herholdts kirke, der blev indviet den 29. maj 1871, hører ikke til 
de gamle kirker. Men ser vi på inventaret, er der flere prægtige ting fra mid
delalderkirken, Set. Gertrud: døbefonten, det senmiddelalderlige krucifix, 
epitafier over Maren Morup og borgmester Caspar Brand, skibsmodellen af 
fregatten “C 7”, lysekronerne, sidst men ikke mindst, prædikestolen - skæn
ket 1656 af borgmester Caspar Brand: bruskbarok fra omkring 1650.

Vi ved, at Caspar Brand skænkede to lysekroner, to alterstager og betalte 
det store epitafiemaleri af ham og hans hustru, Anna Povlsdatter.

Men hvem havde skåret prædikestolen? Hvor kom den fra? Ingen 
oplysninger var der. Den første og eneste, der berører spørgsmålet, er la 
Cour i sin bog fra 1926. Side 399 nævner han, at museumsinspektør Chr. 
Axel Jensen udtaler: “- at billedskærerens navn ikke er opklaret, men at han

Caspar Brand
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sikkert har arbejdet på egnen og formodentlig boet i Korsør eller Slagelse.” 
Adskillige andre prædikestole i nabolaget bærer præg af samme hånd. Siden 
har ingen af de kirkebeskrivelser, der er udkommet nævnt noget om stolens 
oprindelse. Gennem de sidste mange år har jeg været rundt i de fleste kir
ker her på Vest- og Sydsjælland og ingen steder været heldig at se en 
prædikestol, som lignede den i Skt. Povls. Heller ikke på Sydsjælland, hvor 
det ellers er ret almindeligt at prædikestolen har en bærefigur på samme vis 
som Moses i Skt. Povls.

Ved et rent tilfælde kommer jeg på sporet. En dag skal jeg læse noget i 
“Nationalmuseets Arbejdsmark” fra 1931 og falder her over en artikel af 
førnævnte Chr. A. Jensen om snitværker af mester Hans Dreier og især 
prædikestolen på Ellensborg - nuværende Holckenhavn ved Nyborg. 
Prædikestolen er skåret af “Mester A.S.” Udover at stolen bæres afen Moses- 
figur er der ikke mange ligheder. Stolen på Ellensborg er vel nok en af Dan
marks fornemste træskærerarbejder, bekostet som den er af Christian IVs 
svigermor, Ellen Marsvin, der påbegyndte kapellet i 1637. (Kan i dag beses 
som vestfløjen af Holckenhavn).

Jeg arbejdede videre med “A.S.” og fandt ud af følgende: Manden hed 
ikke Anders Sørensen, som flere fejlagtigt benævnte ham, men i virkelighe
den Anders Mortensen .“A.S.” dækker over “Anders Snedker”, som Anders 
Mortensen skrev sig. Denne Anders Mortensen arbejdede en tid sammen 
med Hans Dreier, men efter hans død i 1653 fik han sit eget værksted og 
benævnes fra nu af som Anders Mortensen, Odense.

Opgaven var nu at søge i de fynske kirker. Jeg begyndte i Nyborg. Den 14. 
oktober 1993 kom jeg i kontakt med konservator Ib Andersen, som arbej
dede i Nyborg kirke. Denne henviste til sin mester i Odense, Jens Johansen, 
som er den, der har haft mest at gøre med Anders Mortensens ting. Jens 
Johansen arbejder med træskærerarbejder på Fyn og i Søndeijylland for 
Nationalmuseet. Af ham fik jeg navnene på en række fynske kirker, hvor 
Anders Mortensens arbejder findes. Endvidere var jeg så heldig, at Jens 
Johansen den 28.2.94. skulle til København i andet ærinde. Han ringede og 
ville gerne se Korsørstolen, da han ikke kendte den.

Han kom, så og følte og var helt sikker på, at Korsørstolen stammede fra 
Odenseværkstedet. Muligvis er Anders Mortensen ikke ophavsmand til alle 
figurerne, men nogle har sikkert været lavet af en af hans svende. Efter 
besøget i Skt. Povls kirke var vi til kaffe hos sognepræst Jørgen Ottosen, og 
der udtalte Jens Johansen følgende: “den (stolen) har ikke noget med Sjæl
land at gøre, men er fynsk, som Mogens Haar mener”. Så min dag og års 
søgen var reddet - og dog:

Den 350 år gamle prædikestol trænger hårdt til restaurering. Gennem 
tiden er den ændret og utallige lag lak og olie er påsmurt. Når de en dag er 
fjernet, kommer måske nye ting frem i den gamle stol, som er så god til at 
bevare sine hemmeligheder.
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Prædikestolen i Ski. Pools kirke. Foto: Helge Christiansen.
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Beskrivelse, brug og bevaring
Prædikestolen står i dag i afrenset egetræ, men ret mørk p.g.a. af flere lag 
overfladebehandling.

Nationalmuseets arkiv oplyser følgende om prædikestolen:
“Prædikestol af eg, syvsidet, barok, ca. 1650, en del restaureret, skænket af 

borgmester Caspar Brand 1656.
De syv felter er firesidede med gennembrudt bladbort indenfor hvilken en 

figur i en flad portal med snoede søjler og muslingeskal foroven, på en 
volutkonsol (spiralrullet fladeomament) med vrængmaske.

Figurerne er følgende: 1) tomt fe lt, 2) Lucas med okse, 3) Johannes med 
ørn, kalk, slange, bog, 4) Kristus med lam, 5) Marcus med løve og bog, 6) 
tomt felt 7) Peter med bog og nøgle. Den sidste figur, der står i et smallere 
felt end de andre, er skåret i relief af samme stykke som baggrunden. Alle de 
andre figurer er fri. Kristus er fornyet. De manglende figurer i 1) Paulus, i 
6) sikkert Matthæus.

På hjørnerne snoede søjler med korinthiserede kapitæler. De fire knægte 
over dem har et englehoved, konsolknægtene under dem et diademhoved. 
Under gesims og på postamentpartiets underside gennembrudte ornament
stykker med slyngværk og frugtmotiver. En del af disse stykker fornyede. Sto
lens støttestolpe formet som en Mosesfigur.

Alle farver afætsede.”
Sognepræst Torkild Winther skriver 1926 i L.F. la Cour “Korsør Bys Histo

rie” at der var mange klager over, at det var højst vanskeligt at tale i Set. Ger
truds kirke p.g.a. dens uforholdsmæssig store bredde, og hertil kom det fla
de buede loft af træ med en let gipset forskalling hvilket medførte, at der 
opstod en stærk resonans, som blev hørlig så snart blot talestemmen hævede 
sig, og derfor voldte præsten store vanskeligheder.

Man har derfor flere gange flyttet prædikesto
len; man har givet den en himmel, taget den bort 
igen, men alle disse forsøg var nyttesløse. Havde 
prædikestolen ikke været så solidt lavet, havde den 
måske ikke holdt til alle disse rokeringer.

Mærkelig nok har også Mosesfiguren, som dog 
ellers bærer prædikestolen, været Qemet fra den 
gamle kirke. Det er muligvis sket i 1843, da man på 
det tidspunkt for akustikkens skyld besluttede at 
sænke stolen en alen (0,6277m). Vi ved i hvert 
fald, at den var i kirken 1804, for på det tidspunkt 
var der en reparation, og her hedder det “prædi
kestolen og figuren, hvorpå den hviler, fik sig en 
omgang oliefarve.”

Adskillige år senere blev Mosesfiguren fundet i 
byen og købt af kammerherre A. Oxholm på Tårn-

Mosesfiguren i Skt. Povls 
kirke. Tegnet a f Thomas 
Adserballe.
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holm, som 1892 gav den tilbage til kirken. Hvornår figuren er afsavet er svært 
at sige, da det kan være sket ved flere lejligheder.

I 1973 blev den røde plyskant på prædikestolen erstattet af en egetræspla
de med læsepult.

På trods af flytninger, skrammer og ændringer er Anders Mortensens stol 
her endnu, og stadig brugs- og seværdig.

Om billedskæreren Anders Mortensen
Billedskæreren Anders Mortensen findes kun to steder i kilderne nævnt med 
både for- og efternavn. Det ene sted er på en kontrakt om levering af en alter
tavle til Nakskov kirke. Det andet er en stolestadebog fra Vor Frue kirke i 
Odense, hvor der under datoen 23. dec. 1654 står indført, at ”Anders Mor
tens Bildhugger” har betalt sit stade (5. Stade) med 9 Mark. Der findes store 
mangler i mandtalslisterne. Vi ved ikke, om Anders Mortensen er død i sin 
hjemby, Odense i tiden mellem febr. 1658 og julen 1661, eller det er sket i 
Nakskov eller måske Maribo. Der kan have været to grunde til, at Anders 
Mortensen ikke er rejst hjem efter at han har stillet altertavlen op i Nakskov 
kirke. Dels den strenge vinter og svenskekrigen kan have hindret hans rejse, 
dels kan det vel tænkes, at han er blevet i Nakskov for at være sikker på at få 
alle sine penge. Det var en hård og urolig tid for landet, og meget er gået 
tabt, også ved brand.

Vi ved ikke meget om manden, men må se på hans arbejder. Renæssancen 
ønskede at skildre “det i sig selv hvilende fuldkomne”, det rolige, som gav øjet 
hvile. I modsætning hertil ville barokken skildre det bevægede, det der giver 
indtryk af affekt, ekstase. Et fremtrædende træk er den snoede søjle, som net
op skal give den, der ser, indtryk af noget, der stadig er i bevægelse. Barok
ken arbejder med enkeltheder, men ikke således at hver detalje er noget i sig 
selv. Den er kun en del af helheden. Ved overgangen fra renæssance til barok 
udviklede der sig i Nordeuropa en særlig dekorationsstil, som vi herhjemme 
kalder bruskbarokken eller undertiden øreflipstil. Den nye dekorationsmåde 
havde svulmende former af en overflod som aldrig før set. Det var noget 
blødt, dejagtigt uden fast form, der nærmede sig det omridsløse.

Vi ved intet som helst om Anders Mortensens ungdom og uddannelse. Ved 
at betragte hans arbejder ser vi ret snart, at han var af den nordtyske skole. 
Han har kendt de forskellige stilformer. Han viser fasthed i opbygningen, dri
stighed i kompositionen og sikkerhed i figurbehandlingen. Ved siden af alt 
det barokke har han bevaret meget af renæssancens; holder f.eks. overvejen
de de vandrette linier ubrudte og komponerer i det hele taget sine arbejder 
efter en arkitekturbunden form.

Det sikre udgangspunkt for en bedømmelse af Anders Mortensens arbej
der er altertavlen i Nakskov kirke. Forbilledet for den er altertavlen i St. 
Knuds kirke i Odense (nu på Møntergården i Odense). Som tredje led i den-
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ne gruppe kan føjes altertavlen i Asperup kirke, hertil hører også prædike- 
stolene i Dalum og i Nyborg kirker. Endvidere korforværket i Nyborg kirke 
(nu nedtaget), altertavlen og lågen til Ivar Vinds kapel i Dalum kirke samt 
udsmykningen af prædikestolen i Asperup kirke.

Med nogenlunde sikkerhed tør det også antages, at A.M. er ophavsmanden 
til prædikestolen i Vor Frue i Odense og altertavlen i Agedrup. Sidst kan 
endelig nævnes Jacob Lerckes epitafium i Nyborg kirke.

Sven Arnvig stiller følgende liste op i 1944 (siden er der kommet flere til 
bl.a. altertavlen i Tjæreborg, Ribe Amt samt prædikestolen i Holckenhavn):

Prædikestolen i Vor Frue kirke, Odense 1639
Altertavle, prædikestol og kapellåge i Dalum kirke 1646 
Altertavle i St. Knuds kirke, Odense 1649
Altertavle i Asperup kirke 1649
Altertavle i Agedrup kirke 1650
Udsmykning af prædikestol i Asperup kirke 1652
Prædikestol i Nyborg kirke 1655
Jacob Lerckes epitafium i Nyborg kirke 1656
Altertavle i Nakskov kirke 1657

Det er sandsynligt, at Anders Mortensen har skåret mere end de her nævnte. 
“Danmarks Kirker” arbejder netop i disse år med Odense Amt. Muligt er det 
også, at man uden for Fyn vil kunne finde værker af ham. Det var trods alt let
tere at sejle tingene frem end at transportere dem over land, hvor vejene den
gang havde tre dimensioner: længde, bredde og dybde. Nakskov og sikkert 
Korsør er her gode eksempler på, at det har været billigere at få tingene fra 
Fyn ad vandvejen.

Litteraturhenvisninger:
Prædikestolen:
Danmarks kirker. Sorø Amt B. 1. 1936 
s. 270-71
148 danske bykirker 1974 s. 74 
De danske Kirker B 4. 1967 s. 13 
Trap Danmark. Sorø Amt 1954 s. 694 
L.F. la Cour: Korsør Bys historie 1926

Anders Mortensen:
Herman Madsen, Niels Th. Mortensen. Dansk 
Skulptur (uden årstal)
Dansk Kunsthistorie 2. 1973 
De danske Kirker bind 6, 7, 8 og 17 
Danmarks Kirker. Ribe Amt hæfte 20. (s. 1835- 
1880)
Danmarks Kirker, Maribo Amt B. 1 s. 89-126 
Danmarks Kirker. Odense Amt hæfte 5-7. 
1995 s. 539-547
Fynske Årbøger 1944
Fynske Årbøger 1969

Mogens Haar, Udsigten 6, 4220 Korsør.
Tidl. skoleleder ved Helms Skole i Korsør. Omfattende kirkehistorisk og lokalhistorisk forfat- 
tervirksomhed.
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Valdemar Christensen
Tobaksspinder - født 25.01.1882

Min moder er født 09.12.1851, og min fader er født 20.05.1850. Min moder 
var datter af en landsbyskrædder, og min fader var søn af en lille husmand. 
De er begge født i Nordrup sogn. Mine forældre ejede et lille hus, med kun 
en lille have. Min fader var husmand på en større bondegård. Men da lønnen 
kun var 66 øre om dagen, måtte min moder påtage sig malkearbejde på går
den og andet forefaldende arbejde.

Vi var fem søskende, hvoraf de to døde som ganske små. Året 1890 solgte 
mine forældre huset og rejste til Slagelse for at få bedre lønnet arbejde. 
Resultatet blev, i stedet for en toværelses lejlighed på landet, måtte vi nøjes 
med en etværelses i byen. Det økonomiske resultat var heller ikke strålende. 
Min fader blev flere gange tilbudt fast arbejde, men vdlle være en mere fri 
mand. Derfor oversteg hans fortjeneste sjældent 500 kr. om året. Min moder 
måtte gå ud og vaske og gøre rent for bedre stillede folk, og vi børn som var 
8 år eller derover fik bypladser. Lønnen var 1 kr. om ugen. Imidlertid vokse
de familien til 7 børn, hvoraf 3 døde. Vi var i en lang årrække 6 mennesker i 
en etværelses lejlighed. Her var intet problem om, hvor vi skulle være om 
dagen eller om natten. Selv om vi sov 2 i hver seng, optog sengepladserne det 
meste af stuen, så det øvrige møblement var kun et bord og nogle stole samt 
klædeskab og kommode. Omkring 1900 fik ri så en lille toværelses lejlighed, 
og der anskaffedes lidt flere møbler, men den ene stue blev betragtet som 
den fine stue og blev kun opvarmet og benyttet ved særlige lejligheder, så kun 
den ene stue blev benyttet dag og nat. Huslejen var omkring 40-50 kr. om 
året. Omtrent på denne tid, måtte begge mine forældre foruden deres tilfæl
dige arbejde påtage dem det meget ubehagelige arbejde, som det kommu
nale lygtetænderi var. Gaslygterne tændtes ved mørkets frembrud, og halvde
len slukkedes kl. 11 og de såkaldte natlygter kl. 4 morgen. For os børn, som 
var skolesøgende, var skolen fra 8 til 12, og kl. 1 var vi på vores bypladser til 
kl. 7 eller 8 om aftenen.

Foruden alt det arbejde min moder havde uden for hjemmet, måtte hun 
også lave mad, gøre rent og udføre de mange ting, som er en husmoders ger
ning. Maden var nødvendigvis spartansk. Den varme mad bestod for en stor 
del af grød og vælling samt skummetmælk eller brødterninger. Den såkaldte 
tørre mad bestod til daglig, af tykke stykker groft rugbrød påsmurt lidt ame-
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rikansk fedt. Og som regel med et stykke billig ost til, andet pålæg kendtes 
næsten ikke, kun hvis der var lidt kød tilovers fra middagen. Dengang var der 
ingen understøttelse ved arbejdsløshed, og derfor forekom det ofte, at fami
lien kom i gæld til de handlende om vinteren. Men så måtte gælden betales 
om sommeren, når fortjenesten var bedre. Jeg kan ikke mindes nogen uover
ensstemmelser med handlende eller husværten.

Da næsten alle børn over 8 år havde arbejde udenfor skoletiden, var der 
ikke mange børn ude og lege. Vi boede i et udpræget arbejderkvarter. Kun 
om lørdagen var der tid til at lege, men så samledes vi gerne i et lille anlæg, 
som lå i nærheden. Politiet havde vi dengang megen respekt for, så vi passe
de på ikke at få med dem at gøre. Forholdet mellem kvarterets voksne bebo
ere var som regel meget godt, selv om beboerne kendte hinandens svage 
sider. Børnene kunne selvfølgelig godt blive uenige, og der kunne opstå slags
mål, men da forældrene sjældent blandede sig i det, var freden hurtigt gen
oprettet.

Det var en bestemt regel, at mine forældre om søndagen gik en tur enten 
i skoven eller ud ad landevejen, og der gik alle vi børn med lige til vi blev voks
ne. Vi fandt dette naturligt. Vi nåede som regel hjem inden det blev mørkt, 
så sad vi og sang fædrelandssange og nogle sentimentale sange, som dengang 
var på mode. Der skulle spares på petroleumen, når vi så nåede hen i april, 
så skulle vi gå lyseaften i seng. Det var svært for os børn at gå tidligt i seng om 
sommeren, men der skulle spares på lyset, og vi skulle tidligt op næste mor
gen, arbejdet begyndte de fleste steder kl. 6 om morgenen. Det var alminde
ligt at børn, som havde plads om eftermiddagen, skulle møde på pladsen 1 
time om morgenen inden skoletiden.

Familiens omgangskreds var meget lille, mine forældre havde nogle 
søskende som boede her i omegnen, når de var her i byen for at gøre indkøb, 
aflagde de gerne et kort visit hos os, men der var år imellem, at vi besøgte 
dem. Når det skete var det gerne en fodtur vi var ude på. Om vinteren sam
ledes gerne 3 eller 4 familier skiftevis i hinandens hjem. Mændene spillede 
kort, og mødrene havde deres strikketøj med. Børnene måtte blive hjemme, 
dem var der ingen plads til. Kvinderne drak kaffe som regel med sigtebrød 
til. Mændene drak adskillige små sorte “kaffe med brændevin”. Brændevinen 
var desværre en dagligdags drik dengang.

Fester var der ikke mange af. Sygekassen afholdt juletræ, og det var en af 
vore største fester hele året. Selv om vi var fattige, havde vi altid et lille jule
træ i hjemmet, og der var også en meget beskeden gave til hver af os. Nytårs
aften var en meget stor fest for hele familien, så gik vi i byen for at se de mere 
velhavende afbrænde fyrværkeri. Fastelavn var også en stor fest, men den 
foregik inden døre, så det kostede penge at komme der, så derfor måtte vi 
nøjes med at stå ved udgangen og se de udfordrende dragter og masker. 
Grundlovsdag var i mange år en stor dag her i byen. Partiet Venstre afholdt 
fest for sine partifæller i hele Vestsjælland. Partiet ejede selv forsamlingsbyg-
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ningen, og byens anlæg, der stødte op til, blev omdannet til en stor forlystel
sespark som om aftenen blev illumineret, og et efter datidens forhold flot fyr
værkeri blev afbrændt.

Familiefester var der ingen af. Børnenes fødselsdage fejredes kun på den 
måde, at fødselsdagsbarnet kunne ønske sig sin livret, og det var som regel 
pandekager til hele familien.

Jeg begyndte min skolegang 1889 i Nordrup skole, der var kun en lærer til 
at undervise, og undervisningen foregik kun hveranden dag, men i 1890 flyt
tede jeg så til Slagelse Friskole. Skolebygningen var delt i 2 afdelinger. Den 
ene halvdel var betalingsskole. Her betaltes 1 krone om måneden per elev. I 
denne afdeling fik eleverne lidt undervisning i fysik og sprog, udover de 
almindelige fag, som der blev undervist i i friskolen, senere blev der bygget 
en ny skole for de ikke betalende børn, og på bygningens gavl stod med sto
re bogstaver “Almenskole”. Dette vakte stor harme hos arbejderbefolkningen 
og børnene på betalingsskolen hånede efter den anden skoles elever. Lege
pladsen på skolerne var fælles og dette gav anledning til mange sammenstød 
eleverne imellem.

Drengene og pigerne var adskilte i hver sin klasse. Lærere og lærerinder 
skiftedes i klasserne, da hver især havde sine særlige fag. Forholdet mellem 
elev og lærer var ikke så frit som nu. Og prygl var en dagligdags begivenhed. 
Jeg blev udskrevet af skolen 1895. Kun 13 år gammel, forholdet var det at hvis 
man havde nået skolens 6. klasse når man fyldte 12 år, kunne man udskrives 
året efter, hvis man i gennemsnit fik mg, 3 point, ved eksamen. På grund af 
de økonomisk dårlige kår i mit hjem måtte jeg udtræde af skolen og gå på

Borger- og Friskolen i Slagelse.
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arbejde hele dagen fra 6 morgen til 7 aften. Lønnen var 40 øre om dagen. Jeg 
var fra mit 11. til 17. år ansat som bydreng på byens tobaksfabrik.

12 april 1896 blev jeg konfirmeret. På grund af, at jeg kom så tidligt ud af 
skolen gik jeg til præsten et helt år. Her mødtes piger og drenge sammen til 
forberedelse. Forholdet mellem præsten, pastor Brøndsted og eleverne var 
det bedst mulige. Fest i mit hjem i anledning af min konfirmation var der 
ikke tale om. Der var ingen fremmede, og af gaver fik jeg kun 50 øre af en 
nabokone. Min største sorg var, at jeg måtte klippes skaldet af min far, der var 
ikke 25 øre til barberen. 15. april 1896 kom jeg i lære i firmaet Vilh. Lange 
Slagelse som tobaksspinder. Læretiden var 4 1/2 år. Lønnen var de tre første 
år 4 kroner og de sidste 1 1/2 år 4,50 om ugen. Så ingen kost og logi. To
baksspinderlærlinges kontrakt lød på, at de skulle i læretiden beskæftiges i 
butik og lager. Derfor gik gerne de tre første år i butikken med ekspeditioner 
og lidt regnskabsføring. Derefter foregik den egentlige faguddannelse på 
fabrikken. Arbejdstiden var her fra 6 morgen til 7 aften afbrudt af 2 times fro
kost og 1 times middag og 1/2 times vesperkost.

Men lærlingene måtte under hele læretiden være i butikken til kl. 10 aften 
hele året rundt, dog skulle lærlingene skiftevis besøge teknisk skole 3 gange 
om ugen. Skoletiden var fra 7.30 til 9.30 aften.

På den tid blev hjælpearbejdet på fabrikken udført af børn, og lærlinge
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blev rekrutteret herfra, så overgangen gik nemt. Mesteren på fabrikken var 
også lærlingens læremester. Forholdet mellem arbejderne og fabrikanten var 
efter de daværende forhold godt. Værktøj i egentlig forstand har man ikke 
meget brug for som skråspinder. På den tid var der en stor afstand mellem 
lærling og svend. Lærlingen måtte f.eks. ikke ryge, når han var sammen med 
svenden. På grund af den billige spiritus var det almindeligt, at hver mand 
havde sin snapsflaske under bordet, og den blev mange gange misbrugt. 
Trods dette må jeg erkende at forholdet mellem arbejdskammeraterne var 
godt, f.eks. blev der næsten aldrig nogen sagt op, før vedkommende havde 
arbejde andet sted.

Som ung svend arbejdede jeg fra oktober 1900 til marts 1905 på mit lære
sted. Så aftjente jeg min værnepligt i 7 måneder og kom derefter tilbage til 
1908, da sagde jeg min plads op og rejste sammen med en kollega en tur ned 
gennem Tyskland. Derefter fik jeg arbejde som spinder hos Færch Holstebro. 
Da der et par måneder efter kom bud efter mig fra C. W. Obel, Ålborg, det 
var dengang en af vore bedste arbejdspladser, rejste jeg derop. Forholdene 
var også gode, men da rigsdagen vedtog en ny toldlov, som i høj grad berør
te tobakken, viste det sig at den ene sjettedel inden for min branche var for 
mange, så fik vi vor opsigelse.

Derefter gik jeg på rejsen og fik så et par måneders arbejde på en meget lil
le fabrik i Odense. Efter en kort ledighedsperiode rejste jeg til fabrikant 
Lützau i Flensburg. Her blev jeg et lille års tid, så kom der bud fra mit gamle 
firma i Slagelse om at begynde der igen. Og jeg arbejder her endnu. Jeg har 
været glad for de forskellige arbejdspladser og befundet mig vel. Arbejds
tempoet var ikke så hårdt dengang som nu, så der var tid til en munter sang 
og samtale ind imellem. Vi fik i 1903 bygget en ny fabrik som forbedrede 
lokaleforholdene betydeligt. Således fik vi indrettet spisestue og garderobe 
samt indrettet moderne toiletforhold og fik afløst de gamle petroleumslam
per med elektrisk lys.

Om arbejdets organisation kan anføres, at de faguddannede arbejdere 
udførte spindearbejdet som akkordarbejde, og omkring 1908 var gennem
snitslønnen ca. 35 kr. om ugen. Indtil 1912 havde hver svend 2 børn mellem 
10 og 14 år som skar og bredte tobakken ud på et 5 alen langt bord. Børne
ne arbejdede i to hold, formiddag og eftermiddag. Skoleplanen var indrettet 
således, at arbejdspladserne kunne få den fornødne arbejdskraft. Børnenes 
løn var 25 øre pr. halvdag. Arbejdsdagens længde var omkring 1910 9 timer 
dagligt. Ferie var dengang ikke indført. Forholdet mellem overordnede og 
arbejdere gennemgik en væsentlig forbedring, da arbejderne oprettede de 
faglige organisationer. Før den tid måtte f.eks. en svend ikke gifte sig uden at 
meddele fabrikanten det, fabrikanterne dannede også deres sammenslut
ning, så aftalerne om løn og arbejdsforhold, som tidligere havde været den 
enkeltes opgave at ordne for sit eget vedkommende, blev nu organisati
onsmæssig ordnet for alle medlemmer. Fabrikanterne var til at begynde med
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stærke modstandere af fagforeningen, men forholdsvis hurtigt kom der et 
godt samarbejde i stand. Som bevis herfor, vil jeg anføre, at tobaksarbejder
ne kun har haft en storstrejke, nemlig i 1913. Ligeledes har tobaksarbejder
ne kunnet føre deres overenskomster igennem uden forligsmænd indtil 
1950. Der var meget friere forhold på fabrikkerne i gamle dage, og den lan
ge arbejdsdag krævede ligefrem et hvil nu og da. Derfor lærte vi hinanden 
langt bedre at kende, end nu. Arbejdskammeraterne var mere djærve end 
nu, men kammeratskabet var godt, hvilket gav sig udslag i mange sammen
komster i hjemmene og små udflugter. Svendegilderne fejredes med spisning 
og fødselsdage med en omgang øl. Selv om arbejdstiden var lang, kunne jeg 
få tid til at deltage i meget. En aften om ugen optog afholdslogen, og sang
foreningen en aften. Om sommeren dyrkede jeg kricket og fodbold om søn
dagen og to aftener om ugen. Desuden de forskellige foreningsmøder og 
fester. Dengang mødte medlemmerne ganske anderledes end nu. Vi havde 
ikke så mange ting, der holdt på ungdommen. Egentligt oplysende arbejde 
var det småt med. Først da universitetsforeningen begyndte sin virksomhed 
kom der under god tilslutning gang i oplysende foredragsrækker. Aftensko
lekursus som nu samler megen ungdom kendtes her i byen ikke før 1920. 
Som følge af' min optagethed i mine ungdomsår, skænkede jeg ikke tanken 
om giftemål nogen opmærksomhed. Men så skete det pludseligt, at jeg mær
kede, at mine gamle kammerater gled fra mig på grund af giftemål. Jeg 
begyndte at føle mig ensom blandt de meget yngre sportskammerater. Resul-

Vilh. Langes cigar- og tobaksfabrik i Slagelse. Fra højre: Selma Hansen, Aage Sørensen, Harriet 
Jensen, Valdemar Christensen, mester Jensen, Fm a Olsen, hr. Jørgensen og Helga Nielsen.
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tatet blev, at jeg 32 år gammel giftede mig, og da jeg heldigvis havde opspa
ret 2800 kr., kunne jeg betale hjemmets udstyr og 3 år efter købe en lille vil
la. Efter barnløst ægteskab besluttede min kone og jeg at adoptere en lille 
pige på otte uger fra fødselsstiftelsen i København. Det var i 1919.

Når jeg skal vurdere udviklingen i perioden fra 1882 til 1920 finder jeg at 
der har fundet en glædelig udvikling sted såvel på arbejdspladsen som i hjem
met. Før fagforeningerne fik medbestemmelsesret om løn og arbejdsvilkår på 
arbejdspladsen måtte arbejderne tage de vilkår arbejdsgiverne bød. At få ned
sat arbejdstiden, som var urimelig lang, var en umulighed. Det har vist sig, at 
en kortere arbejdstid giver en langt større og billigere produktion. Som før 
anført var spiritusforbruget stort under den lange arbejdstid. Nu i 1951 er 
dette for tobaksfabrikken helt ophørt til gavn for den enkelte og samfundet. 
Arbejdstidernes længde var i 1890 11 timer dagligt og i 1919 gennemførtes 8 
timersdagen, samtidig steg produktionen med ca. 33%. 6 dages sommerferie 
blev også gennemført 1919 for tobaksarbejderne. På grund af krigen fra 1914 
til 1918 var tobaksmanglerne så store, at fabrikken her i byen måtte lukke ca. 
1 år. Uden vores arbejdslønkasse havde vi arbejdere været meget dårligt stil
let. 1914 blev der indgået 3-årige overenskomster uden aftale om pristalsre
gulering. Dette medførte, at lovgivningen kom bag efter under krigen. Men 
i 1919 kom lønnen op, således at arbejderne kom nogenlunde med igen. Da 
der var vedtaget en ny fabrikslov, som forbød børnearbejde i fabrikkerne fra 
1912, måtte tobaksfabrikkerne antage voksne kvinder som hjælpearbejdere 
for skråspinderne, og da kvinderne ikke var organiseret begyndte de med en 
løn på 8 kr. om ugen. Det var derfor nødvendigt at fagforeningen optog dem 
som medlemmer. Resultatet heraf var, at lønnen blev hævet fra 8 kr. i 1912 til 
ca. 50 kr om ugen i 1920. Skråspindernes løn var i 1890erne ca. 20 kr. om 
ugen med 11 timers arbejde og i 1920 ca. 125 kr. pr. fuld uge med 8 timer 
dagligt arbejde. Jeg tør påstå, at arbejdernes forbrug af spiritus da dalede 
efterhånden, som arbejdstiden blev sat ned og levefoden forbedredes. Dette 
gav sig også udslag i hjemmene.

Mange flyttede til bedre lejligheder og flere og bedre møbler blev anskaf
fet. Der var sket en betydelig bedring med lejligheder og bohave fra 1890 til 
1920. Med den længere fritid voksede kravet om mere oplysning, derfor 
oprettedes aftenskoler ud over landet, hvor de interesserede kunne dygtig
gøre sig. Oplysningsarbejdet tog dog først rigtig fart, efter at Arbejdernes 
Oplysnings Forbund påbegyndte sit arbejde. Men dette var først efter 1920. 
Fagforeningens første tillidsmænd var på få undtagelser nær uskolede folk. 
Resultaterne var, målt med nutidens øjne små, men de modtoges med stor 
begejstring af medlemmerne, fordi de nu blev medbestemmende om deres 
arbejdsforhold. Forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdere ændrede sig 
også i denne periode på en for begge parter god måde. Tidligere bestemte 
arbejdsgiveren det hele. Nu forhandlede man sig til dette. Dette førte også til, 
at arbejderne mere følte sig som frie mænd og på lige fod med andre sam-
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fundsklasser. Hvad der efter min mening også bidrog til arbejdernes oplys
ning, var oprettelsen af arbejdernes egen presse, som gav arbejdernes lyst til 
at følge med i dagens begivenheder uden for deres egen lille kreds. Jeg kan 
ikke slutte denne beretning uden at udtrykke min glæde over, at der inden 
for alle kredse er vokset en forståelse frem om at skabe de bedst mulige soci
ale forhold for alle i vort samfund.

Andreas Valdemar Christensen,
Set. Jørgensgade 37, 4200 Slagelse



Gårdmand Hans Jensen i Hårslev
(En skildring fra slutningen af 1700-tallet)
A f Erling Petersen

Hårslev by og sogn i Vester Flakkebjerg herred er af gammel dato og omtales 
i de skriftlige kilder allerede i 1135, da biskoppen i Roskilde, Eskil, skænkede 
Hårslev kirke til det af stormanden og præstekonehaderen, Peder Bodilsen, 
stiftede St. Peders kloster i Næstved. Godt 300 år senere, i 1455, kom kirken 
i Hårslev igen ind under Roskilde domkirke, idet den blev mageskiftet med 
Vallensved kirke i Øster Flakkebjerg herred, der lå adskilligt mere bekvemt 
for klosteret, men fra 1662-64 hørte hê le Hårslev by med kirke, præstegård 
og degnebol til Vindingegård, det nuværende Fuirendal.

Hårslev var og har altid været en bondeby og har, som de fleste bondebyer 
fristet en tilværelse i al ubemærkethed. Hvem der har boet i byen fra de æld
ste tider, vides ikke, og det er først de forskellige bevarede skatteregistre, 
matrikler og godsprotokoller og senere kirkebøgerne, der oplyser navne på 
byens almindelige indvånere, altså bønderne, og så kan det endda knibe, 
især, hvis man vil vide lidt om, hvordan de mennesker var, hvordan de leve
de, og hvordan de teede sig. Det kan kirkebøgerne godt af og til fortælle om 
i de tidsrum, hvor sognet har haft en skrivelysten og snakkesalig præst, men 
ellers er det tingbøgerne, der, om de ellers er bevarede, kan fortælle noget 
derom, men da det på tinge, bortset fra mindre uvæsentlige sager, kun er de 
uheldige elementer, som optræder der, kan man ikke ud fra dem danne sig 
et billede af landsbyens mennesker i al almindelighed.

Enkelte nævnes dog så tit, at det lader sig gøre at fremdrage oplysninger 
om begivenheder, som kan fortælle blot en lille smule om dem, omend per
sonen selv i væsen og væremåde kun vanskeligt lader sig skildre.

Et sådant menneske var Hans Jensen, der levede hele sit liv i Hårslev, og 
som havde dybe rødder i sognet. Hans farfar, David Hansen, må være født før 
den store svenskekrig 1657-60, eftersom det ved hans død i 1728 oplyses, at 
han var “nogle og halvfjerds år gammel”. Han opgav i 1721 fæstet af sin gård 
i Hårslev og overlod den til sønnen Jens Daridsen fra den 1. maj dette år, men 
han og hans kone, “Zidse David Hansens”, der døde i 1731, blev i gården som 
aftægtsfolk. Det var jo den tids alderdomsforsørgelse.

Jens Davidsen blev født lige efter nytår 1697 og blev anden søndag efter 
Helligtrekonger båret til dåben af degnen Bisgårds kone, Maria, og blandt
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fadderne nævnes “Else Johan Skøttes udi Sandved”, og han skulle vise sig at 
være en særdeles livskraftig herre.

Ifølge Oeders efterretninger i Rigsarkivet, der blev udarbejdet på grundlag 
af den desværre senere tilintetgjorte folketælling af 1769, var Jens Davidsen i 
1771 74 år gammel og enkemand efter det fjerde ægteskab på niende år. Det 
oplyses videre, at han havde haft fire børn i fjerde ægteskab, og hos dem 
opholdt han sig - på skift formodentlig. Hans første hustru hed Anne Hans
datter og var født i Sønder Jellinge 1699 som datter af Hans Marcussen og 
hustru og blev første søndag i fasten, den 6. marts, båret til dåben af Else 
Johan Skøttes i Sandved, som jo havde været fadder, da Jens Davidsen blev 
døbt, men hun døde allerede i 1729, kun 30 år gammel. Hun og Jens David
sen fik ialt fem børn, men kun de to var i live, da moderen døde, nemlig 
Hans, der var seks år og Maren, der var et halvt år gammel. Da boet ved skif
tet blev gjort op, viste det sig, at formuen blot udgjorde 118 rdl. 19 mk. 2 sk., 
mens gælden (fæld og restancer) androg 142 rdl. 5 mk. 6 sk. Jens Davidsen 
var dog i stand til at blive ved gården og giftede sig igen, men hans anden 
kone, der hed Bodil, døde i 1738 i en alder af 35 år. Jens Davidsen var imid
lertid ufortrøden, og da en kone ikke kunne undværes i en gård, blev han 
den 26. november samme år i Førslev kirke viet til Maren Christensdatter. De 
fik flere børn, men mindst tre døde. Børnedødeligheden i hine tider var jo 
stor. Maren Christensdatter døde og blev begravet langfredag 1756, hvorpå 
Jens Davidsen for fjerde gang indtrådte i ægtestanden. Hans nye kone hed 
Mette, men hun døde i 1762, 58 år gammel, efter kun seks års ægteskab. Da 
hun således har været mindst 52 år, da hun ægtede Jens Davidsen, er det næp
pe sandsynligt, at hun kan have født ham fire børn, så oplysningen hos Oeder 
om de fire børn fra fjerde ægteskab må være forkert, og en nøjere under
søgelse viser da også, at de fire efterlevende børn var fra de første tre ægte
skaber. Jens Davidsen selv nåede den dengang høje alder af 75 år, og han blev 
begravet den 17. april 1772.

Hans ældste søn var Hans Jensen, om hvem der her skal fortælles. Han var 
født i Hårslev i 1723, og han blev døbt den 15. august. Mærkeligt nok blev 
han først konfirmeret i 1746, da han var 23 år gammel. Det var nemlig ikke 
fastsat i forordningen om konfirmationens indførelse, at den skulle finde 
sted i 14-års alderen, men først, når de nødvendige kristendomskundskaber 
var til stede, så det er muligt, at den gode Hans Jensen har været lidt længe 
om at tilegne sig disse. I hvert fald blev han først konfirmeret, da han var en 
voksen karl, som nævnt i 1746, men da var det også på høje tid, for var han 
ikke konfirmeret, kunne han heller ikke blive gift, og nu havde han just for
set sig på en af byens unge piger, den et år yngre Ellen Pedersdatter, født 
1724, og datter af gårdmand Peder Sørensen og hustru Maren. Hun var ble
vet konfirmeret allerede som 18-årig i 1742, så hun kunne uhindret gifte sig, 
når den rette kom, og Hans Jensen kom så, da han havde klaret konfirmati
onen. Det fremgår af kirkebogens knappe notits fra 1747: ”Dom. post. 25.
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trin. (19. november) copuleret (viet) Hans Jensen og Ellen Pedersdatter i 
Haarsløv”. Samme år havde han fæstet gård i Hårslev - ikke sin fødegård, for 
den drev hans far, Jens Davidsen, stadigvæk og gjorde det flere år frem i 
tiden.

Da Hans Jensen og hans kone, Ellen, nu var vel anbragte i gården i Hårslev 
levede de så det liv, som gårdfolk i hine tider levede. Allerede i forsommeren 
1749 kom deres første barn til verden. Det var en søn, der første søndag efter 
trinitatis, 8. juni, blev døbt og kaldet Peder efter sin morfar, og i årene til og 
med 1765 fik de ialt syv børn, fem sønner og to døtre, men en søn og en dat
ter døde tidligt og nåede ikke voksenalderen. De øvrige fem børn forblev alle 
i Hårslev, så længe de levede.

Den ældste søn, Peder Hansen, blev som 18-årig konfirmeret i foråret 1767, 
og syv år senere, den 27. oktober 1774, fik han fæstebrev på den gård i Hår
slev, som Hans Christiansen sidst beboede og fradøde. Gårdens hartkorn var
1 ager og eng ialt syv tønder, og han skulle i landgilde svare 4 tdr. 1 skp. byg,
2 tdr. 3 fdk. (fjerdingkar) havre, et lam, en gås og to høns. Han blev samme 
år gift med Ane Kirstine Hansdatter, der var fra Brobjerggård i Hyllested. 
Hendes forældre var fæsteren af denne gård, der tilhørte universitetet, Hans 
Nielsen og hustru Kirsten Hansdatter. Deres vielse er imidlertid hverken fun
det i Hyllested eller Hårslev kirkebog, så én af de to sognes præster må have 
glemt at indføre vielsen i deres kirkebog, og dén formodning må vistnok fal
de tilbage på den Hyllested præst, eftersom præsten i Hårslev, Christian Fer
slev, der godt af og til kunne være en noget fortrædelig størrelse, netop med 
sine kirkebogsnotater var meget grundig og ofte anførte slægtskabsforhold i 
sine optegnelser. Da heller ikke Ane Kirstines dåb ses indført i Hyllested kir-

Hår slev kirke omkring 1910.
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kebog, må forglemmelserne have fundet sted der - medmindre hun er født 
andetsteds, inden faderen fæstede gården i Hyllested.

Med udskiftningen i 1795 ændrede Hårslev by, der indtil da havde været en 
typisk langby, fuldstændig udseende, idet en del af byens gårde blev flyttet ud 
på bymarken. Blandt dem var også Peder Hansens. Han var nok den, der 
måtte flytte længst væk fra den tilvante landsbyhygge. Han måtte bygge sin 
gård på en lod, der lå ret Qemt fra Hårslev by, tæt op til Sandved bys nord
ligste mark, Storemarken. Denne nye gård fik navn efter en bakkerunding 
eller højde på marken, kaldet Torsbierg, og blev kaldet Torsbiergsgården, 
men det er i tidens løb blevet forvansket og blevet til Tospidsgården, et navn, 
som er uden mening.

I 1753 fik Hans Jensen og Ellen Pedersdatter endnu en søn, der blev kaldt 
Jens efter sin farfar, Jens Davidsen, der var til stede som fadder ved dåben. 
Han nævnes ved folketællingen 1787 som husmand i Hårslev, og hans kone 
hed Karen Olsdatter. I året 1756 fødtes så en datter, hvis navn undertiden 
skrives Ane til andre tider Anna. Hun var i 1787 gift med den 18 år ældre 
gårdmand Hans Hansen, der på det tidspunkt var 50 år gammel, og som blev 
kaldt gamle Hans Hansen til forskel fra hendes to år yngre broder, som så 
blev til unge Hans Hansen i Hårslev.

Unge Hans Hansen blev også gårdmand i sin hjemby. I 1776 havde ungkarl 
Hans Larsen fæstet dén gård i Hårslev, som Hans Dam tidligere havde haft, 
og som havde samme hartkorn som Peder Hansens og ydede samme land
gilde. Hans Larsen var før 1770 blevet gift med Mette Olsdatter fra Tome
mark, datter af hugger (tømrer) Ole Sørensen og Ellen Larsdatter. Der blev 
i deres ægteskab født fem sønner, hvoraf de fire døde som små, idet ingen af 
dem nåede at leve mere end et halvt år. Kun den yngste, Ole, født 1779, leve
de og blev en meget gammel mand. Hans Larsen selv døde den 23. juni 1785, 
kun godt 46 år gammel. Et på Holsteinborg birketing lyst skifte, der var 
berammet til at skulle afholdes den 21. januar 1786, er desværre ikke bevaret. 
Gården blev kort efter Hans Larsens død bortfæstet til ungkarl og landsoldat 
Hans Hansen, som ovenfor er omtalt som unge Hans Hansen. Han giftede 
sig så kort efter med Hans Larsens enke, Mette Olsdatter, der var 18 år ældre 
end sin nye mand. Fra 1786 blev Hans Hansens hartkorn ændret og kun 
ansat til 6 tdr. 5 skpr. 3 fdk. og 1 2/27 album, men det var god jord, han hav
de i brug, og han blev i årlig landgilde sat til 4 skpr. rug, 2 tdr. byg og 1 td. 
havre. Han havde imidlertid allerede i de ti år, han havde drevet gården 
pådraget sig en del restancer og blev fra godsets side betegnet som “en slet 
beboer”, som let kunne gøre mere hoveri - “eller og foretage anden foran
dring med ham, ifald han skulle findes vrangvillig”. - Han forblev dog ved 
gården. Det ses deraf, at da hans 20-årige stedsøn, Ole Hansen, i 1799 holdt 
hastebryllup med sin stedfaders broderdatter Maren ude fra Torsbiergsgår
den, sad han endnu inde med gården. Den gode Ole havde endnu ikke 
aftjent sin værnepligt, og først i 1802 blev han rekrut og derpå menig soldat
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Haarslev by i 1783. Nederst 
på kortet ses kirken med den 
store præstegård mod vest. 
Det lille hus ved siden a f  er 
degnebolig og skole.

ved kongens regiment til fods. Da han i 1804 vendte hjem fra soldatertjene
sten og skulle skabe en tilværelse sammen med Maren, afstod stedfaderen 
Hans Hansen til ham 12 tdr. 2 skpr. 1 fdk. land, og den 3. maj samme år fæste
de han yderligere 2 tdr.7 skpr.l fdk land, så han ialt havde 15 tdr. 1 skp. 2 fdk. 
jord med et hartkorn af 1 td. 6 skpr. 2 2/5 album. - Måske bør det her tilføjes, 
at Ole Hansen i modsætning til sin far og sine brødre var lige så livskraftig 
som sin mor, der døde i 181(5, 77 år gammel. Ole Hansen boede på ejen
dommen lidt uden for Hårslev ved vejen mod Tingjellinge, indtil han i 1855 
døde næsten 77 år gammel. Han nævnes ved sin død som bolsmand og kir
keværge, og han havde i sine to ægteskaber fået mindst 12 børn.

Som før nævnt, fik Hans Jensen og Ellen Pedersdatter ialt syv børn. De to 
sidste var et par efternølere, to tvillingedrenge, Johannes og Christen, der 
blev født i 1765. Christen døde imidlertid kort efter dåben og blev begravet
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på den almindelige bededag, så Johannes, der var syv år yngre end broderen 
Hans, voksede næsten op som enebarn, og han forblev hjemme i sin føde
gård, også efter konfirmationen. Endnu i 1787, da han var 22 år gammel, 
arbejdede han som karl hos faderen og anføres i folketællingen som ungkarl 
og landsoldat. Han var da også nødvendig hjemme på gården, for begge 
forældre var til års, og det stod småt til, ude så vel som inde.

En af de sidste dage i november 1789 døde Hans Jensen i en alder af 66 år, 
og det var dengang en ret høj alder. Hvor småt det på den tid stod til i hans 
gård, ses tydeligt af en indberetning samme år fra forvalter Klüver på Fui- 
rendal, hvori han skrev følgende: “Gårdmand Hans Jensen i Hårslev er ved 
døden afgået. Han var gammel, og hans efterlevende hustru er det ligeledes. 
Tilstanden er yderlig fattig, og den afdøde var en slet beboere. Ikkun tvende 
vognheste på 10 og 12 år samt et plougbest på 8 år, foruden en 18 års hest fra 
Søren Fyens sted i Quislemark er på stedet. Vurderingen på indbo, qvæg, får, 
svin etc. uden for besætningen bedrager sig til 26 rdl. Gårdens bygning er 
slet. Den afdøde har tvende sønner, der har gårde i bemeldte Hårslev og er 
nogenledes med de bedste hoverie giørende der i byen... Han har en tredie 
søn ved navn Johannes, 26 år, tient som soldat i tre år, som ved at fåe en afdød 
faders gård i fæste kan udløses af krigstienesten. Omendskiøndt denne 
Johannes ikke ejer noget, han, så vidt jeg skiønner, ikke har anseende til så 
god en beboere, som ønskedes, så bliver det dog en nødvendighed, hand laer 
gården, hvortil ikke nogen bedre for nærværende tid ikke findes, efter de 
havende vanskeligheder i at få fæstere”.

Forvalter Klüver vidste, hvad han skrev om, for han havde allerede den 30. 
november 1789, dagen efter, at Hans Jensen var død, på det højgrevelige her
skabs vegne indfundet sig i gården tillige med tvende vidner og vurderings- 
mænd, gårdmændene Mads Pedersen og Morten Nielsen, begge fra Hårslev, 
for at foretage en lovlig registrerings- og vurderingsforretning “efter ved 
døden afgangne gårdmand Hans Jensen i Haarsløv til påfølgende skifte og 
deeling imellem enken, Ellens Pedersclatter, og den salig afdødes arvinger”, 
som alle var til stede, bortset fra den ældste søn, Peder Hansen. Enken hav
de som laugværge sin svigersøn, gamle Hans Hansen i Hårslev, som samtidig 
varetog sin kones interesser. Der findes intet skifte, for der var intet at arve, 
og hele registrerings- og vurderingsforretningen blev afsluttet med følgende 
ord: ”Således er denne forretning sluttet og tilendebragt med samtlige tilste
deværendes samtykke, hvilket herved med hænders underskrift bekræftes. 
Hvad det beskrevne anbelanger i navnlige tilfælde, så vel gårdens ind- og 
udbo som samme inventariums besætning og vurdering, da anlovede og decla- 
rerecle enken tillige med den på stedet værende søn, Johannes Hansen, der
til indtil videre at være ansvarlig, ligesom og besørge gårdens bedrift etc., så 
meget mere, som at begge ønskede, at det højgrevelige herskab ville anbe- 
troe bemeldte Johannes Hansen gården i fæste”.

Dette skete så efter forvalter Klüvers anbefaling, til trods for, at han i den
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før omtalte indberetning havde anført sine betænkeligheder derved, og få 
dage senere, den 6. december, blev Hans Jensen stedt til hvile på Hårslev kir
kegård, og godt seks år senere, i februar 1796, fulgte Ellen Pedersdatter ham 
i graven.

Selvom der ved registreringen og vurderingen stilles megen armod til skue, 
så kan en gennemgang af forretningen fortælle ikke så lidt om de forhold og 
omstændigheder, som Hans Jensen og hans familie havde levet under. Da 
vurderingsmændene kom ind i hverdagsstuen, fangede øjet først et bord “på 
en foed med skuffe”, der blev vurderet til 4 mark. På den ene væg hang “et 
lidet grønt skab til 2 mark, samt “et glt eegeskab” til 1 mark. På gulvet stod en 
lerkrukke, to “bagsmække stoele samt en trebenet stoel”, to gamle fyrrekister, 
der rummede konens klæder.Under vinduet, bag bordet var der en gåse- 
bænk med tre rum, hvor gæssene lå og rugede deres æg ud. Desuden var der 
tre hylder, et par karter, en malmpande til 1 mark, nok en lerkrukke, en jern
lampe, en gammel slagbænk og en lygte, hvortil kom en gammel hegle og 
endnu en trebenet stol. Endvidere var der en bismer, en lysestage og en gam
mel bliktragt.

I hine tider havde bønderfolk ikke noget soveværelse, for de sov dér, hvor 
de spiste. I stuen hos Hans Jensen var der således “et gammelt fyrre sengested 
med grønt omhæng og tæppe, vurderet til 3 mark 3 skilling”, og deri lå en 
sortstribet vadmelsdyne, en brun hampedyne, en rødstribet olmerdugsdyne, 
to blårgarns lagener, en blåstribet pude, en dito olmerdugs, samt to puder, 
den ene rødstribet, den anden sortstribet. I det andet fyrre sengested, der 
havde grønt omhæng og rødstribet tæppe, og som blev vurderet til 3 mark 4 
skilling, lå der en blåstribet olmerdugs overdyne og en hvid hampe underdy
ne, to blåstribede olmerdugs hovedpuder og en pude mere samt to lagener. 
På dette sengested lå nogle af Hans Jensens gangklæder: En kabusse”, 
(kabuds = en skindforet mandshue, syet af fire stykker, de to bageste så lan
ge, at de kunne knappes ned om halsen eller slås op bag på hovedet), en hvid 
trøje, et par lærredsbukser, et par strømper, et par halsklude og to skjorter.

Hele stuens indhold vurderedes så lavt som til 6 rdl. 2 mk. 4 sk.
I køkkenet var billedet det samme. En ildtang og en “kiedelskrog” var kun 

10 skilling værd, et egekar blev M il deret til to mark og en jemgryde til tre. En 
“kierne med behør” var otte skilling værd, og en si vurderedes til en skilling.

I kammeret var der en rok til to mark det mest værdifulde, og to “halv øll- 
tønder” blev ansat til samme værdi. En sildefjerding var kun to skilling værd 
mens et “deegne trug” (dejtrug) blev M il deret til otte skilling.

Så gik Mirderingsmændene op på loftet, men tingene her var få og spred
te. To kornsold blev vurderet til fire skilling, en rage, som blev brugt til at ren
se ovnen med, inden brødene blev sat ind, var kun en skilling værd, mens en 
grissel, som brødene blev sat ind i ovnen med, blev vurderet til to skilling.

I stalden var der heller ikke meget at gøre godt med. En 12 år gammel ko 
blev vurderet til fire rigsdaler, fem får blev sat til en rigsdaler stykket, det sam-
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me gjaldt de fem svin, mens fire gæs og én gase blev vurderet til en rigsdaler 
og tre mark. Endelig var der fire høner og én hane, som man anså for at være 
tre mark og tolv skilling værd.

De tilstedeværende aninger blev så tilspurgt, om der var mere, der kunne 
anføres til indtægt for stervboet (dødsboet), men de svarede, at der var intet 
mere at anføre, eftersom alt var skrevet op. Det viste sig da, at boets formue 
beløb sig til 26 rdl. 1 mk. 9 sk.

Gårdens inventarium: vogne, plov og hanæ samt andre redskaber og korn- 
beholdningerne blev ansat til 19 rdl. 4 sk.. Hertil kom de fire hestes værdi, 
der androg 30 rdl., således at det ialt beløb sig til 49 rdl. 4 sk. Desværre var 
der betydelige restancer. De beløb sig den 1. maj 1789 til 53 rdl. 1 mk. 2 sk., 
hvortil kom, at gården manglede at levere ikke så lidt mg, byg og havre.

Det var således ikke de store herligheder, Johannes Hansen gik ind til, da 
han fik fæstebrev på sin fødegård. Efter alt at dømme beholdt han den ikke 
ret længe, men endnu ved moderens død i 1796 sad han ved gården. Han 
kunne vel heller ikke vente mere, for han havde jo kun fået den som følge af 
“de havende vanskeligheder i at fåe fæstere”, som forvalter Klüver i sin tid 
bemærkede.

Kilder:
Utrykte:
Hårslev kirkebog 1690-1814.
Folketællinger 1787 og 1801.
Skiftedokumenter i Holsteinborg godsarkiv 1707-1818. 
Skiftedesignationer i samme godsarkiv 1766-96.

Trykte:
“Storlandbrug tinder omformning”, side 132-33 og 154. 
Traps Danmark, bd. 8, side 922-23.
Danmarks kirker, Sorø amt, bd. 2 side 859 og 1030.

Erling Petersen, Dalsgårdsvej 68, 4250 Fuglebjerg.
Pens. overlærer, forfatter til såvel skønlitterære som lokal- og slægtshistoriske værker.



St. St. Blicher og familien Qvistgaard
Af Erik Nielsen

Årbogen for Historisk Samfund for Sorø Amt bind 63, 1976 har side 82-85 en 
lille beretning om Peter Christoffer Qvistgaard, som faldt i “Træskoslaget” 
ved Køge 1807.

Hertil skal føjes et par nye oplysninger.
Mindestøtten i skoven er flyttet op i parken ved Gjerdrup hovedbygning i 

juni 1987. Den har været udsat for hærværk, men den er nu restaureret, og 
hjelmen, som var revet ned, er sat på plads.

Man har hånet bønderne, som rendte deres vej af skræk for veltrænede og 
velbevæbnede soldater i “Træskoslaget”. Ikke alle tog del i dette, og St. St. Bli
cher har i “Bautastene” prist Qvistgaard, som gav sit liv for sit land.

Det er en samling digte samlede af Blicher og udgivet 1823. Nogle digte er 
af ham selv, andre af Grundtvig, Oehlenschläger og Ingemann.

Digtet om Qvistgaard er af Blicher selv. Det har 14 strofer. Først nævner 
han Rolf Krage og Hvidtfeld. I 8. strofe går han over til at prise Qvistgaard.

Een triner frem mod røde Krigerrækker,
Eet Bryst - kun eet mod Fienderne er vendt,
Eet Sværd mod tusind Sværde sig udstrækker;
Hvo kæmper, naar det vilde Slag er endt?
Hvo blev tilbage, da de andre fly’de?
Vil han de tætte Kæmperader bryde?

Men han vil døe som sine kjække Fædre
Med Staalet i et uforfærdet Bryst;
I Sværdedans ham tykkes Døden bedre,
End Liv på Fødelands betvungne Kyst.
Hvor Kugler hyle, og Kartover skralde,
Med Ære vil han stande eller - falde.

Og see! han falder, Slagets sidste Mand,
Midt udi Vrimlen af de stolte Fiender,
Græd, danske Konning! Græd o Fædreland!
Det bedste Helteblod på Valen rinder.



Han, som alene udi Striden stod,
Ak! det var Qvistgaard, danske Kæmpe god!

Som høien Eeg, der ene var tilbage,
Fra mange Storme på sin Bjergetop - 
Lynflammer knittre, Tordenbolte brage - 
End kneiser den mod Himmelbuen op:
Da gaber Skyen, Tordenhamren knuser- 
Orkanen over Egens Sted henbruser.

Som naar et skib på Uveirs hvide Hav,
Det brede Bryst mod tusind Storme byder, 
Høitspringende hen på sin aabne Grav,
De stærke Bølgers krumme Rygge bryder: 
Omsider synker det i Dybets Huler - 
Ustandset over Havet Stormen kuler.

Saa stod du, og saa stred du, Søn af Helte! 
Saa faldt du under Seierhærens Magt;
En Skye af Fiender over dig mon vælte,
Før du, o Kæmpe! est til Jorden lagt:
Den stærke Fiende haver Marken vunden; 
Men du har Heltenavn og Ære funden.

Hvor alle springe smilende i Faren,
Hvor Kæmpehoben stander fast og tæt, 
Blant kjække Mænd og midt i Seierskaren - 
Der ganger Dandsen lystelig og let;
Men ei at blegne mellem rædde Sjæle,
Det haver Roes og evigt Eftennæle.

S. S. Blicher.

Efter P. C. Qvistgaards død førte hans enke godserne videre. Først i 1831 blev 
de delt mellem hans og hendes 3 sønner.

Morten Christen Qvistgaard overtog Gerdrup. Carl Julius Rehling Qyist- 
gaard overtog Lyngbygård og Christen Schou Qvistgaard overtog Gimlinge 
kirke og gods. Han blev sognepræst her.

Den sidste har skrevet sine erindringer, de er ikke trykt. En kopi står på 
Skælskør Egnshistoriske Arkiv, og arkivaren Johannes Lyshjelm har gjort mig 
opmærksom på et afsnit angående Blicher.

Her fortæller C. S. Qvistgaard, at hans broder Morten 1839 i en avis så, at
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Mindesten ved Gerdrup.

Blicher, der nu var præst i Spentrup og Gassum ved Randers skulle udpantes 
i bohave m.m. for hvad han skyldte i skat.

Derfor foreslog Morten sine brødre, at de skulle skrive til digteren og tak
ke ham for hans hyldestdigt til deres fader og vedlægge et beløb af den 
størrelse, så det blev muligt at bringe digteren ud af den sørgelige stilling. Ud 
over beløbet fulgte en smuk, kostbar bordopsats i sølv, som Morten havde fået 
en af tidens bedste kunstnere til at udføre.

Dagbogsforfatteren skriver, at selv om ikke alle 3 havde bidraget med sam
me beløb, var det alligevel Morten, der fortjente den største ros, da det jo var 
ham, der havde fået idéen.

I Knud Sønderbys “S. S. Blicher” (1984) fortælles nærmere: Fredag den 20. 
december 1839 kl. 10 formiddag skulle der være offentlig auktion i Spentrup 
præstegård over 7 kakkelovne, som var udpantede for resterende skatter og 
afgifter.

Annoncen stod i “Randers Avis” den 3. november. Samme dag bragte avi
sen en henvendelse til offentligheden fra 3 unavngivne mænd “af middel
standen” ti, at komme digteren til hjælp.

Flere aviser bakkede sagen op, både i provinsen og i København. Det må 
være en af disse opfordringer Morten Qvistgaard havde set.

Der kom bidrag fra mange sider, de fleste anonyme. Sønderby mener, at 
nogle bidrag er gået direkte til digteren. I den forbindelse nævner han, at der
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med posten kom en sølwase til en værdi af 300 rigsdaler fra brødrene Qvist- 
gaard og sammen med vasen et kontant beløb på vistnok 200 rigsdaler.

Der kom penge ind, auktionen kunne aflyses, og Blicher kunne beholde 
sine kakkelovne, så han ikke skulle sidde og fryse.

1846 kom Blichers “Erindringer af mit liv”. Heri skriver han angående 
gaven: “... og trende Brødre som af hin Qyistgaard, der i 1807 ved Køge, - så 
godt som ene - med sit Blod beseglede Landets Ære hædrede Drapasangeren 
ved en Gave, hvis Lige knap nok Romantikkens Phantaster endnu har skæn
ket nogen Minnesanger eller Troubadour.”

Brødrenes gave blev bemærket og husket.
Der har været rejst tvivl om, at gaven kunne nå frem i tide, og det har været 

tilfældigt, at den kom på det kritiske tidspunkt. Qvistgaards dagbog giver 
udtry k for noget andet.

Sølvopsatsen eller vasen, som den somme tider kaldes, var forsynet med 
ordene:

“Gjemt er ikke glemt. Brødrene Qyistgaard til Skjalden.”

Kilder:
Danske slotte og herregårde, bind 5, 1964 
“Bautastene”, samlede af S.S. Blicher, 1893 
Knud Sønderby: S.S. Blicher, 1984 
Chr. Schou Qvistgaards erindringer, afskrift, 
på Skælskør Egnshistoriske Arkiv, utrykt

Erik Nielsen, Dyrehavevej 24, 4230 Skælskør.
Fhv. viceskoleinspektør. Tidligere næstformand i Historisk Samfund for Sorø Amt. 
Omfattende forfatterskab og foredragsvirksomhed vedr. Skælskørs historie m.m.



Oistercienserne og lægbrødrene 
ved klostret i Sor
Af Holger Jørgensen

Den tendens der i perioder var i middelalderen til for storbønderne at ned
lægge bøndergårde og samle jorden under hovedgården er ikke noget, der 
stammer fra storbønderne, men ideen udgik fra klostrene, og klostret i Sorø 
har nok været det kloster, der drev det til det yderste, men også endte med 
igen at gøre ladegårdene til bøndergårde.

Når storbønderne dengang havde gods i landsbyen var det ofte på størrel
se med 2-3 bøndergårde. Disse gårde blev dyrket i landsbyernes fællesskab og 
skilte sig ikke ud. I nedgangsperioden i 1300-tallet forsvandt de store bøn
dergårde langsomt og blev til almindelige bøndergårde.

Da den første prior begyndte sin virksomhed på øen Sor, fik han en skov
klædt ø samt nogle gårde uden for øen. Det begyndte beskedent. Skjalm Hvi
des søn Asser Rig (Absalons og Esberns far) var en mand rig på jord. Hans 
gård lå i Fjenneslev. Denne Asser Rig samt hans brødre Toke og Ebbe beslut
tede at bygge et kloster og afgive jord til det. Toke gav som sin del hele den 
skovklædte ø Sor. Nogle oplysninger kunne tyde på, at der har ligget et hus 
eller en gård på den plads, munkene fik, så de har haft tag over hovedet, da 
de ankom, men det er usikkert.

Halvdelen af landsbyen Heglinge ved øens nordende fulgte med klostret. 
Måske var det ikke en landsby, snarere en enkelt gård, med jord ned til gen
nemstrømningen mellem Tuel sø og Pedersborg sø. Ejendommen var væk i 
1589. Ved gennemstrømningen lå en vandmølle. Vandmøllen har nok hørt 
til Heglinge, men er mageskiftet til Peder i Borgh. Sydligst på øen blev byg
get begyndelsen til et kloster, og øens jord og skove blev efterhånden ind
draget til landbrug, så munkene kunne få mad. Endvidere fik klostret noget 
jord i Fjenneslev samt nogle fiskerettigheder ved Tuel sø. Dette skete fra 
1141. Men klostret kom ikke rigtigt i gang og efter flere forsøg blev det hele 
opgivet - måske har der ikke været jord nok til at det kunne danne føde
grundlag for munkene. Stedet var ellers ideelt for den der søgte ensomhed 
og gudelige sysler, da stedet var helt omgivet af vand, men, som Johs. T. Chri
stensen skriver: Mennesket kan ikke leve af brød alene - men heller ikke 
uden.

Absalon sørgede for, at en ny munkeorden - cistercienserne - fik chancen.
De fik tillige mere jord at råde over. Absalon skænkede således hovedgår-
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den Holbæk med tilhørende landsbyer Merløse, Grubethorp, Tosterup og 
Uffetorp, hovedgården Læsøholm med vandmøllen Nævitzbro med til
hørende små landsbyer Akselholm, Nythorp, Dønnerup, Gungethorp, Birke
næs og i Skamstrup jord til en årlig afgift 17 1/2 ørtug... Hovedgården Eriks- 
lev og hovedgården Krenkerup med det der hørte til nemlig Sorterups jord, 
der gav 26 ørtuger, i Dævidsrød jord der gav 8 øre i afgift og i Tyvelæse jord 
der gav 26 ørtuger. Det var flittige folk, de cisterciensere. Der har lydt mange 
hug gennem skoven og det vildnæs, der var langs vandet, og hurtigt forsvandt 
skoven og hele øen blev til landbrugsjord. Der byggedes en ladegård tæt op 
ad klostret til at kunne forsyne munkene med det vigtigste.

Men dette var ikke nok for de flittige jordsamlere.
Snart har de samlet en del jord uden for øen. En ladegård i Nyrup vest for 

Lynge på 150 tdr. land gik helt ind til Topshøjs skel. Længere væk lå Gimlin- 
getorp på 300 tdr. land, som blev lagt under munkene. I Nyrup og Gimlinge 
dyrkede munkene al jorden. I Slagløse havde de 500 tdr. land. Det kunne se 
ud, som om disse store landbrug havde et areal på mellem 300 og 500 tdr. 
land. Hele landsbyen Lynge og hele landsbyen Pedersborg har dog nok ikke 
været nedlagte. På disse store jorder byggede munkene ladegårde, grangier, 
som blev bestyret af lægbrødre under klostret. Også i landsbyerne nord for 
klostret ejedes mange gårde. Hvordan mon det har været at være lægbroder 
under munkene på klostret i Sor? Johs. T. Christensen skriver i Årbog for 
Sorø amt 1956 om dette. Man kan sagtens kende forskel på munke og 
lægbrødre. Munkene var kronragede og glatragede, mens lægbrødrene hav
de fuldskæg. Munkene boede i klostrets østlænge mens lægbrødrene boede 
i vestlængen. Fra disse to længer var der direkte adgang til kirken, så de hver 
havde sit afsnit af kirken at opholde sig i. Det var ikke let at blive lægbroder. 
Johs. T. Christensen skriver: Endnu før vinternattens mørke er veget, går de 
skæggede på loen. De skæggede er lægbrødrene. Sådan kalder de kronrage
de og skægløse munke undertiden deres klosterfæller, som, i modsætning til 
munkene, for en stor del er kommet fra bondestanden. Klostret togjorden 
til sig og i en del tilfælde også bønderne, skønt det at blive lægbroder ikke var 
nogen let sag. Først var der et halvt års prøvetid, hvor man arbejdede for 
kosten, men i eget tøj. Når denne prøve var overstået, begyndte den egentli
ge forberedelse, som tog et år. Arbejdes i mark og have, i stald og lade og 
værksted skulle der fremdeles, men nu skulle også de foreskrevne bønner og 
salmer læres, først og fremmest trosbekendelsen og fadervor, bodssalmerne 
og Ave Maria. De skulle ikke læres fra bog, da næppe nogen af dem kunne 
læse, men udenad, høres og gentages til hvert ord sad fast, og endelig skulle 
man vænnes til ubetinget lydighed, tavshed hvor tale kunne undgås, flid og 
troskab såvel i arbejde som i bod og opofrelse. Hvad der genes ind deles ud 
igen. Bed og arbejd var mottoet. Løn til egen anvendelse var der ikke tale om. 
Man fik klæderne, husly i klostrets vestre fløj eller på avlsgårdene, tarvelig og 
sparsom kost. Der vankede ikke kødretter. Urter, brød og mælkeprodukter
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var, hvad der stod på den daglige spiseseddel. Efter natbønnen gik man i 
arbejde, om vinteren lidt senere end om sommeren, men dog før daggry. Der 
var kun to måltider om dagen, middag og aften. Dog kunne der tildeles hårdt 
arbejdende tærskere og andre en ekstra formiddagsration af brød med en 
drik vand til. Om fredagen skulle der en del af året modtages disciplin, hvil
ket vil sige at man skulle piskes, dog måtte der ikke flyde blod.

Hvordan kunne nogen føle trang til at gå ind under sådanne kår? Det er 
vigtigt, for at forstå alt dette, at vi er i den kristnes kirkes første århundreder. 
Forkyndelsen var ung. Klostret var menneskesjælens bedste værner, de var de 
eneste, der var velgørende over for fattige, som samledes ved klosterporten. 
De syge fandt hjælp og ly i klostrets sygehus, forfulgte havde fred inden for 
klostrets mure. Vandringsmanden fik mad når han kom til klostret og natte
ly i herberget.

Der skulle arbejdes og spares for at kunne uddele alt dette uden vederlag, 
som en tjeneste for Gud. Først og fremmest gjaldt det jo hele sjælens frelse 
og på det område nød klostret en til overtro grænsende tillid. At blive opta
get der, var nærmest det samme som at komme himlen nær. Hvad gjorde det 
så, at man skulle lide og slide og sulte og lade sig pjske, når man bagefter måt
te nyde Guds velbehag i tid og evighed. De skæggede vidste, hvad de kunne 
glæde sig til.

Søvnige og med en altid knurrende mave gik nogle på arbejde på loen på 
ladegården, som dengang lå inden for klosterporten, mens andre i tusmør
ket vandrede til ladegårdene i Lynge, Slagløse, Pedersborg eller Nyrup. Kor
net skulle tærskes og bringes til mølle og bager. Der skulle jo brød til mange 
munde.

Om sommeren blev der ryddet skov og krat, så der blev mere jord. Senere 
gik en del over i skov igen, da det ikke mere var klosterord.

Klostrets urtegård viedes stor omhu af dygtige gartnere og deres medhjæl
pere. Her skulle jo hentes erstatning for det kød, som de sjældent fik. Klo
sterliv giver sjælefred, og dagens møje giver trætte lemmer og en god samvit
tigheds rolige nattesøvn, til der kaldes til bøn, som reglen byder, både når 
man bor på klostret og på en ladegård. Bøn og arbejde er grundakkorden og 
begge dele er gudsdyrkelse. Cistercienserne er unge og fuld af trosiver, stærk 
som den der greb folk i korstogstiden.

Egentlig blev det hele styret fra moderklostret i Citeaux. Abbederne skulle 
hvert år til et møde på 3-4 dage her. Her var klostrets lovgivende og døm
mende, administrerende og straffende myndighed.

Til klostret hørte også foruden munkene og lægbrødrene en tredie grup
pe: Familiäres. Det var en stor gruppe daglejere, som boede i ladegårdenes 
opland, rundt om i landsbyerne. De boede i deres huse og arbejdede på går
dene. Her kom dog aldrig kvinder og ikke børn under 18 år. Endelig var der 
en fjerde gruppe, en slags pensionister: folk som testamenterede deres ejen
dom mod at klostret sørgede for dem “i liv og død”, ligesom lægbrødrene.
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Klostret fik testamenteret jordegods og bøndergårde fra alle steder i landet 
også fra Nordjylland og fra Skåne, så klostret var snart meget rigt på jord.

Intet varer ved. Omkring midten af 1200-tallet kulminerer dette. Ungdom
mens iver er gået af klosterlivet. Det hele er kommet ind i fase hvor det verds
lige sind kommer snigende og overvældende ind over klostrene. Det begynd
te med at f.eks. kongen eller andre autoriteter kom på besøg og krævede kød 
med tilbehør. Her måtte abbeden deltage. Dette var en politisk og taktisk 
nødvendighed at deltage, men duften fra det gode køkken spredte sig til 
munke og lægbrødre, og det ser ud til, at moderklostret hvert år klager over 
det stigende forbrug af kød, som sker rundt omkring.

Den ovenfor omtalte tanke om selvforsyning af klostrene blev efterhånden 
gennemhullet. Klostret i Sorø var inde i en proces, hvor handel med ejen
dom og ejendomsret over megen jord gav forbedret økonomi. Indtægterne 
fra det store fæstegods var snart langt den største indtægt og langt større end 
det, som ladegårdene kunne afkaste.

Af betydning var det også, at tilgangen aflægbrødre pludselig tog stærkt af, 
og der måtte regnes med øget brug af daglejere.

Bønderne havde lært af den måde jorden dyrkedes på, på klostret. Herre- 
mændene interesserede sig meget for jordsamling, som de kunne se, at klo
strene havde nydt godt af. Men herremændene delte ikke ud til fattige og 
syge. De beholdt det hele selv. Efterhånden svinder nogle af klostrets lade
gårde ind til almindelige bøndergårde med fæstere. Herremændene fortsat
te med at nedlægge landsbyer, mens klostret ikke fortsætter denne udvikling 
og ved reformationen i 1530-erne er klostrets ladegårde stykket ud til almin
delige fæstegårde og de nedlagte bøndergårde og landsbyer er genrejste. Ved 
reformationen ejede Sorø kloster 625 fæstegårde med 6000 tdr. hartkorn, 80 
% af al jord i Alsted herred, og reglen var den, at det var langt bedre at være 
fæster under klostret end at være fæster tinder en herremand eller under 
kronen.

To af de genrejste landsbyer, Gimlingetorp og Slagløse, led senere den tort 
endnu engang at blive nedlagt. Slagløse blev af klostret gendannet som lands
by med 9 gårde i eller før 1484. Antvorskov krongods solgte i 1774 Gimlin
getorp og her byggedes herregården Gyldenholm og bønderne blev sagt ud 
af deres gårde.

Efter reformationen blev klostret i Sorø en lærd skole under kronen. Det 
bestemtes så, at akademiet skulle have i hvert fald en stor avlsgård. Bønderne 
blev opsagt. Man ved ikke, om de fik andre fæstegårde i stedet. De var godt 
nok livsfæstere, men de blev sagt ud/eksproprieret alligevel. De får ingen 
erstatning, men får dog udbetalt deres indfæste. Jul i Sorø 1983 skriver, at de 
får fæsteledige gårde andre steder. Netop i disse tider var der utroligt mange 
ødegårde under akademiet. Avlsgården blev bygget i 1643-44. Hvor meget 
jord der blev til den rides ikke, men omkring 1800 var der 645 tdr. land under 
plov. Gården kaldes endnu for Store Ladegård. Dette navn for at skelne den
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fra den stadigt mindre og mindre oprindelige ladegård. Det var kongens 
(Chr. IVs) mening at byen hurtigt skulle bebygges ud fra klosterporten over 
(lille) ladegårdens jord. Denne lå inden for klostermuren med stald og lade
bygninger langs klostermurens vestside og nordside. Efter reformationen 
fortsætter landbruget. Den på klostret oprettede skole skulle have mad på 
bordet. Jul i Sorø skriver, at den nedlægges, da Store Ladegård oprettes, men 
bygningerne udskiftes med nye, så det ser ud til at landbruget også fortsætter 
fra Lille Ladegård. F.eks “bifaldt kongen” i 1742, at bygningerne langs vestsi
den blev flyttet til nordsiden, da bygningerne var “meget brøstfældige” og de 
blev udvidet, så der blev plads til flere heste. Øst for porten lå bl.a. et fårehus, 
så rundt om Store Plads har der været landbrug. Desuden var der langs den 
østre klostermur en “fole- og postvognstald”, der var bestemt til to postridde
re, som det fra 1567 var klostrets pligt at holde. Bygningerne har nok stået til 
omkring 1697. I 1619-20 opførtes en “kongelig majestæts stald” med plads til 
60 heste, bygningerne nedrevet igen 1670-97, men inden da afløst af en ny 
stald 1635-36 lidt sydligere langs østre klostermur.

I løbet af 1600-tallet og 1700-tallet vokser en lille by op uden for kloster
porten. Det sker på ladegårdens jord. Det er vanskeligt at få jord fra lade
gården, da denne bliver mindre og mindre. I 1794 blev Lille Ladegård udpar
celleret og dels bortarvefæstet, dels bortforpagtet, dels udlagt til skov. Det 
hele blev solgt fra i 1861. En af parcellerne bærer stadig navnet Lille Lade
gård. Den ligger ved århundredeskiftet over for Sorø Mølle ude ved Konge
vejen. Den brænder 22. maj 1891 og beskrives da: Bygningerne var afbin
dingsværk og med stråtag. I 1800-tallet forsvinder flere store ladegårde, som 
klostret/akademiet ejer: Hellestrup solgt 1852, Store Ladegård solgt 1861, 
Bjemedegård i 1809, Tersløsegård i 1817, Niløsegård 1841, Mørup 1841.

Kilder:
Bl.a. Trap, bd. Ill, 1921
Paludan, Edvard: Forsvundne bygninger på Akademigrunden i Sorø, 1995 
Christensen, Jobs. T. i Aarbog for Historisk samfund for Sorø amt. 1956 
Sorøbogcn.
Jul i Sorø 1991
Jul i Sorø 1983
F. Matth iessen: Sorø for 100 år siden, i Historisk årbog for Sorø amt. 1914

Holger Jørgensen, Kongebrovej 36, 4180 Sorø.
Jeg er uddannet som lærer i 1957. Efter et par år ved en lille skole ved Præstø blev jeg ansat ved 
Stenmagle skole.
Herfra er jeg gået på førtidspension i 1999 efter 40 år ved samme skole, de sidste 30 år tillige som 
skolebibliotekar. I nogle år var jeg tillige filialleder ved et lille bibliotek, indtil det blev nedlagt. 
Blandt mine fritidsinteresser har altid været historie og ikke mindst den historie, som hører til 
det sted, hvor jeg bor. Vi er flyttet til Sorø i 1995.
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Litteratur om Sorø Amt 1998
A f Ole G. Nielsen

Aage Mølgaard

SUKKERROER I VESTSJÆLLAND
236 sider.
Udgiver: Dyrkerforeningen ved Gørlev Sukkerfabrik.
Bogen beskriver perioden fra sukkerroekulturen kom til Vestsjælland til Sukkerfabrikken i Gør
lev lukker. Bogen er et landøkonomisk og kulturhistorisk interessant værk, som først beskriver 
de bestræbelser, der var for at få sukkerroedyrkning i Sydvestsjælland, derefter redegør for 
godsejer Carl Lawaetz enestående pionerarbejde for at oprette sukkerfabrikken og ikke mindst 
redegøres der for sukkerroedyrkningen. Bogen har et betydeligt navnemateriale og er rigt 
illustereret.

AF LYST OG NØD
Tolv portrætter af kvinder og deres arbejdsliv i det tyvende århundrede. Redaktion: Peter Blu- 
mensaadt, Jens Hjorth Hansen, Lise Høyrup og Peter Korsgaard.
113 sider.
Udgiver: LAVA, Lokalarkiver i Vestsjælland.
Bogen rummer 12 beretninger om kvinders arbejdsliv, bl.a. Margrethe Nielsen, Sorø, der 
begyndte som elev i en dagligvareforretning og sluttede som dens bestyrer. I afsnittet om koge
koner berettes også om Ketty Skjoldmose i Sten magie og endelig er der en pragtfuld historie 
om Ida Nielsen, der drev pensionat og Cafe på Omø.

DANSKE PRÆSTERS INDBERETNINGER TIL OLDSAGSKOMMISSIONEN AF 
1807
Sjælland, Samsø og Møn.
Redaktion: Christian Adamsen og Vivi Jensen.
523 sider.
Udgiver: Wormianum.
I dette afsluttende bind af fire gøres et forholdsvis ukendt stof alment tilgængeligt, nemlig de 
indberetninger, som hver eneste præst blev anmodet om at indsende vedrørende, hvad der 
fandtes i hans embedskreds fra oldtiden - lige fra stendysser til røgelseskar, runestene, sagn og 
voldsteder. Sorø Amt omfatter siderne 304-423, den er inddelt i herreder og sognene følger 
alfabetisk.

86



Jens Andersen

RUNDKIRKEN PÅ PEDERSBORG KIRKEBAKKE
Side 7-16 i Bygningsarkæologiske studier 1998.
Artiklen indeholder en omhyggelig gennemgang af de bygningsarkæologiske resultater, der er 
gjort på kirkebakken i Pedersborg, og sætter disse ind i en interessant sammenhæng mellem 
rundkirken og stormandsborgen.

Gerda Hanson

PEDERSBORGMINDER 1934-1963
89 sider.
Udgiver: Pedersborg Sogns Lokalhistoriske Forening.
Gerda Hanson var præstekone i Pedersborg i årene 1934-1963, og det er uddrag af hendes erin
dringer om sognet, set fra præstegården, der er udgivet. Hovedvægten ligger på kirkelige for
hold og personer, men mange andre forhold omtales også. Bogen er en udmærket kilde til 
belysning af sin tid.

Kirsten Lund-Andeisen

PEDERSBORG KIRKEGÅRD
Side 1 (>-23 i Kirkegårdskultur 1998.
Udgiver: Foreningen for Kirkegårdskultur.
Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen redegør i artiklen først om de historiske værker på 
Pedersborg kirkegård, og derefter om den helhedsplan for kirkegården, som delvist er gen
nemført.

Stig Fjord Nielsen

SLAGELSE CENTRALBIBLIOTEK
FOLKEBIBLIOTEK GENNEM HUNDREDE ÅR
100 sider
Udgivet af Slagelse Centralbibliotek.
Dette jubilæumsskrift er en letlæselig og munter samling af korte beretninger om biblioteket, 
og med hovedvægten på de sidste 50 år, da den første periode er beskrevet. Bogen giver et godt 
billede af institutionens udvikling og ikke mindst de nye opgaver, som biblioteket har taget på 
sig.

Jette Kierulff Hellesen og Ole luxen

“LAD AABNES LYSETS PORTE”
Kultur og oplysning i Koi's ør gennem 100 år.
119 sider.
Udgiver: Korsør Bibliotek m. 11.
AOF, LOF, FOF, Arbejdsgiverforeningen, LO-sektion-Korsør, Halskovskolen, Kulturelt Samråd 
og Korsør Bibliotek står alle med et jubilæum, og de fandt det hensigtsmæssigt at gå sammen 
om en beskrivelse af oplysningen og kulturen i Korsør gennem 100 år.
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Helge Christiansen

LOKALHISTORIER, KIRKE STILLINGE
9. samling.
30 sider.
Udgives af forfatteren.
Den årlige publikation fra Helge Christiansen med historier fra Kirke Stillinge sogn havde i 
1998 bl.a. en interessant artikel om indianerstenen ved Bildsø og en fornem beretning om Bro- 
rupgården. Andre gårde beskrives og så er der et morsomt digt om sognepræst J. J. Volf.

Helge Christiansen

ØLANDSGÅRDEN
Side 7-9 i Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
Artiklen beskriver slægtsgården Ølandsgård i Kirke Stillinge og Breddyssen med helleristnin
gerne, som ligger tæt ved gården.

Margit Mogensen og Niels IV Bruun

FØRSLEVDEGNENS OPTEGNELSER
Optcgnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693.
208 sider.
Udgivet af Landbohistorisk Selskab.
Degnens dagbog er interessant fordi den beskriver en tid, der ligger tidligere end andre kend
te dagbøger. Degnen var også handelsmand, og hans dagbog giver oplysninger om priser, udbyt
ter, markeder foruden en række personlige oplysninger.

NYTÅRSGAVE
til Borupris’ Venner 1999.
32 sider.
Redaktion: Preben V. Andersen og Bertel Hansen.
Borupris’ Venner har fornyet sig, og i medlemsskriftet for 1998 er der ikke bare artikler om 
amatørarkæologen Sv. Dyhre Rasmussen, men også meget læseværdige bidrag med forbindelse 
til lokaliteten Borupris som Harald Andersens “Asernes altre” og Agnete Jensen om Kikophu- 
set.

ARKÆOLOGI
Fra Udgravning til Museum.
Redaktion: Henning Nielsen og Niels Wickman.
24 sider.
Udgives af' Museumssamvirket “Vestsjælland Syd”.
I 1997 indledtes et samarbejde mellem Museet ved Trelleborg og Sorø Amts arkæologiske afde
ling, det hedder Museumssamvirket “Vestsjælland Syd”. Samvirket udsender et interessant skrift, 
hvor der bl.a. redegøres for en boplads fra ældre jernalder i Hemmeshøj. Et andet afsnit omta
ler de mere spændende fund, der er gjort i Slagelse.
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Mads Lidegaard

DANSKE HØJE I SAGN OG TRO
288 sider.
Nyt Nordisk Forlag.
Det er en fornem oversigt over gravhøje, hvortil der knytter sig sagn og overtro. Der er sted- og 
kørselsanvisning, så man kan besøge de forskellige “gamle helligsteder”. Endvidere er forfatte
rens betragtninger om sagnene og overtroen interessante.

TRIFOLIUM
Museum og kulturcenter.
16 sider.
Der er planer om at indrette museum og kulturcenter i bygningerne fra det gamle herregårds
mejeri i Haslev, Trifolium. Initiativgruppen har udsendt et hæfte om projektet, og i samme hæf
te er en kort historisk beretning om mejeriet..

JUL I SKÆLSKØR
Redaktion: Steen Andresen, Ib Marquardsen og Steen Olsen.
56 sider.
Årshæftet indeholder adskillige gode historier, bl.a. om Inge og Kaj Hansens danseinstitut, om 
rådhuseis arkitekt, om latinskolen og om møller og mølledrift i Boeslunde sogn.

JUL I SLAGELSE
Redaktion: John Sichel, Niels Micheelsen og Carsten Flink.
54 sider.
Julehæftet indeholder mest erindringer, men af særlig historisk værdi kan nævnes Poul Buurs 
artikel om Anlægsfesten i 108 år og Poul Enø I^arsens erindringer fra skoletiden i den gamle 
skole i Lille Valby.

JUL I SORØ
64 sider.
Udgivet af Foreningen Jul i Sorøs Venner.
Der er ikke så meget jul i bogen, men til gengæld mange læseværdige historiske beretninger, 
og nogle få artikler om aktuelle emner. I modsætning til andre “julebøger” har Sorø en forteg
nelse over døde i årets løb.

Niels Peter Stilling

POLITIKENS BOG OM DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDE
260 slotte og herregårde og borge.
320 sider.
Politikens forlag.
Endnu en bog om danske slotte herregårde, men den har dels en god historisk indledning og 
til hver slot eller herregård er et skema, der angiver de basale oplysninger om bygningerne. Det 
er en god håndbog til søndagsturen.
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VOLDSTEDER I DANMARK
En vejviser
Sjælland og Lolland-Falster.
Redigeret af Connie Jan tzen og Rikke Agnete Olsen.
216 sider.
Skipperhoved.
Efter en fornem gennemgang af middelalderlige fæstningsværker i Danmark omtales 63 vold
steder, hvor af 13 er i Sorø Amt. Alle artikler er forsynet med et godt kort, så det er muligt at 
finde de enkelte lokaliteter.

Ruth Gunnarsen

VORE GAMLE KALENDERDAGE
144 sider.
Udgivet af Billesø og Baltzer.
Ruth Gunnarsen, Sorø, har i sin bog beskrevet, hvordan livet blev levet uge for uge året igen
nem. Foruden de mange informationer om årets og livets gang rummer bogen også en række 
kapitler om familiens liv og højtider i svundne dage. Bogen koncentrerer sig om livet på landet 
på vore tip-tip-oldeforældres tid.

SORØ SLUTTEDE SKYDESELSKAB AF 1848
Redaktion: Helge Torm.
59 sider.
Udgivet af Sorø Sluttede Skydeselskab.
Sorø Sluttede Skydeselskabs jubilæumsbog er beretningen om en forening, der opstår i de hek
tiske dage i marts 1848 med oprør i hertugdømmerne og København. Foreningen ændres med 
tiden til en eksklusiv klub på 16 medlemmer, der afholder skydeøvelser og dyrker det sociale 
samvier.

Jo Seising

BROBYGGERNE
159 sider.
Borgens Forlag.
Den store bog med de Hotte billeder af byggeriet af Storebæltsbroen er udgivet i samarbejde 
med A/S Storebæltsforbindelsen. Efter et kort forord vises billederne, og til slut er et index, 
hvor billeder er gengivet i lille format suppleret med lidt informativ tekst.

KULTPLADSEN PÅ TRELLEBORG
Skalk nr. 1, 1998.
En artikel om en hedensk kultplads med tydelige spor af menneske- og dyreofringer. 
Forfatterens navn er ikke angivet.

Hanne Dahleruf) Koch

FROMHEDENS KENDETEGN
Skalk nr. 4, 1998.
Forfatteren beskriver udgravningen af det middelalderlige karmeliterkloster i Skælskør. Blandt 
fundene var et enestående emaljekrucifiks.
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Årsberetning 1998

Årets gang i vort bestyrelsesarbejde har fulgt den linie vi lagde for en del år siden, og som vi sta
dig føler har medlemmernes interesse og opbakning.

Forårsmødet med generalforsamling blev afholdt i Præstegårdsladen i Boeslunde. General
forsamlingen havde tidl. formand for redaktionsudvalget Erling Petersen, Fuglebjerg som diri
gent. Såvel formandens beretning, som det af kassereren Jørgen From Andersens fremlagte 
regnskab blev godkendt. Regnskabet er trykt i nærværende årbog. Kontingentet blev fastsat til 
uændret 100,-. Alle valg var genvalg.

Efter generalforsamlingen holdt udgravningsleder, cand. mag. Hanne Dahlerup Kock et 
entusiastisk foredrag om “Udgravningen af Skælskør Karmeliterkloster og dens kirkegård”. 
Blandt de over 50 tilhørere var der meget stor spørgelyst efter foredraget. En meget vellykket 
aften.

Forårsturen blev en rigtig “Søndag på Amager”, hvor vi besøgte Store Magleby, Dragør og 
Kongelunden og frokosten blev indtaget på Dragør Badehotel.

Efterårsturen gik til Korsør “Fra færgeby til broby”, hvor vi foretog en byvandring på ca. 1,5 
km og så mange af de historiske huse.

Den lô.december 1998 præsenterede vi årbogen på Tårn borg hovedgaard, hvor Merete og 
Steffen Piper venligst åbnede hovedbygningen for os. Det blev en rigtig fin eftermiddag. Det er 
vort indtryk, at årbogsforfatterne hvert år nyder denne eftermiddag sammen med bestyrelsen 
og pressen, og i særdeleshed i de dejlige historiske omgivelser vi får lov at opleve på nært hold. 
Denne måde at præsentere årbogen på er nu blevet en tradition - og en rigtig god tradition. 
Pressen har lejlighed til at tale med en forfatter på tomandshånd om netop den artikel, ved
kommende blad har mest interesse i.

Årbogen 1998 fremtræder i et nyt lay-out, idet forsiden er med fanebillede for første gang.
Bestyrelsen vil fremover bestræbe sig på, at årbogen skal udkomme i oktober måned.
Jeg vil gerne takke pressen for den store interesse, de udviser hvert år ved præsentationen af 

årbogen.
Der skal også lyde en tak til mine bcstyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forgangne 

år, og ikke mindst til vore trofaste medlemmer for støtte og opbakning af vore arrangementer.

heben Andersen.
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Driftsregnskab fra 1/10 1997-30/9 1998 Indtægt Udgift

Kontingent................................................................................................  47.800,00
Salg af ældre årbøger.............................................................................. 5.835,00
Tilskud offentlige .................................................................................... 7.100,00
Tilskud private..........................................................................................  500,00
Møder........................................................................................................  0,00
Ture ..........................................................................................................  0,00
Renter........................................................................................................  380,28
Indtægter ialt............................................................................................  61.615,28

Brochure ..................................................................................................  11.318,75
Trykning a f Årbog.................................................................................... 43.315,25
Porto..........................................................................................................  4.097,22
Medlemsadministration.........................................................................  5.115,00
G ebyr............................................................................................. ’..........  462,00
Bestyrelse..................................................................................................  113,00
Møder........................................................................................................  225,00
Ture ..........................................................................................................  0,00
Gaver ........................................................................................................  265,00
H onorarer................................................................................................  1.712,00
Kontingent DLF ...................................................................................... 2.022,80
Diverse......................................................................................................  0,00
Udgifter ialt..............................................................................................  68.646,02
Årets resultat............................................................................................  -7.030,74

STATUS Aktiver
Indestående giro 30/9 98 ..............................................................................................  414,64
Indestående standard 30/9 98 ...................................................................................... 8.173,83
Indestående særkonto 30/9 9 8 ...................................................................................... 21.000,00
Tilgode...............................................................................................................................  0,00
Boglager.............................................................................................................................  10.000,00
Aktiver ialt......................................................................................................................... 39.588,47

EGENKAPITAL + GÆLD
Gæld...................................................................................................................................  4.324,80
Saldo 1/10 1997 ..............................................................................................................  42.294,41
Årets resultat..................................................................................................................... -7.030,74

Egenkapital og gæld ialt..................................................................................................  39.588.47

Revisionspåtegning 14/4 1999
Udgifts- og indtægtsbilag er gennemgået. Der er intet fundet at bemærke. Indestående på giro 
og sparekassebøger er afstemt.

sign. Lena Kristensen sign. Lars Hansen
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Følgende har givet tilskud i regnskabsåret 1997/98:

Vestsjællands Anu 
Slagelse kommune 
Hashøj kommune 

Sparekassen Den lille Bikube

Nye medlemmer pr. 30/6 1999:

1. Andersen, Rigmor, Gammelgade 15, 4230 Skælskør
2. Engsted, Sonnich, Hejreskowej 22, Alsted, 4173 Fjenneslev
3. Hansen, Kirsten, Margrethevej 22, 4250 Fuglebjerg
4. Jensen, Ebbe, Slotsvænget 47 st.tv., 4200 Slagelse
5. Jensen, Finn, Havrevænget 5, 4220 Korsør
6. Jørgensen, Henrik, Vester Bøgebjergvej 68, 4220 Korsør
7. Kruse, Ruth 8c Jørgen, Neblevej 55, 4242 Boeslunde
8. Ludvigsen, Flemming, Sylowsvej 73, 4220 Korsør
9. Lund, Hans, Trekanten 21, 4700 Næstved

10. Maribo. Bent, Hejreholm, Lystrupvej 1, 3540 Lynge
11. Olsen, Klaus, Neblevej 27, 4242 Boeslunde
12. Rasmussen, Jytte, Bnincmosevej 3, 4250 Fuglebjerg
13. RosenquisL, Jørgen, Frederiksborgvej 15, 4.tv., 2400 København N
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Sogne i Sorø Amt

Sognenr. Navn Herred Kommune

361 Sorø Amt
362 Sorø Sorø
363 Ringsted Ringsted
364 Slagelse Slagelse
365 Korsør Korsør
366 Skælskør Skælskør
370 AJsted Herred Sorø
371 Pedersborg Alsted Sorø
372 Lynge Alsted Sorø
373 Vester Broby Alsted Sorø
374 Alsted Alsted Sorø
375 Fjenneslev Alsted Sorø
376 Slaglille Alsted Sorø
377 Bjernede Alsted Sorø
378 Munke Bjergby Alsted Stenlille
379 Bromine Alsted Sorø
381 Gyrstinge Alsted Ringsted
382 Kirke Flinterup Alsted Stenlille
383 Sten magie Alsted Stenlille
390 Ringsted Herred
391 Ringsted landsogn Ringsted Ringsted
392 Ben løse Ringsted Ringsted
393 Bringstrup Ringsted Ringsted
394 Sigersted Ringsted Ringsted
395 Haraldsted Ringsted Ringsted
396 Allindemagle Ringsted Ringsted
397 Jystrup Ringsted Ringsted
398 Valsølille Ringsted Ringsted
399 Vigersted Ringsted Ringsted
401 Kværkeby Ringsted Ringsted
402 Nordrupøster Ringsted Ringsted
403 Farendløse Ringsted Ringsted
404 Vetterslev Ringsted Ringsted
405 Høm Ringsted Ringsted
406 Øde-Førslev Ringsted Ringsted
407 Sneslev Ringsted Ringsted
408 Terslev Ringsted Haslev
409 Ørslev Ringsted Ringsted
411 Haslev Ringsted Haslev
412 Freerslev Ringsted Haslev
413 Bråby Ringsted Haslev
414 Teestrup Ringsted Haslev
420 Slagelse Herred
421 Slagelse St. Peders landsogn Slagelse Slagelse
422 Slagelse St. Mikkel landsogn Slagelse Slagelse
423 Hejninge Slagelse Slagelse
424 Sønderup Slagelse Slagelse
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425
426
427
428
429
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
451
452
453
454
455
456
457
458
459
461
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
481
482

Navn Herred Kommune

Nordrupvester Slagelse Slagelse
Gudum Slagelse Slagelse
Sorterup Slagelse Slagelse
Ottestrup Slagelse Slagelse
Kindertofte Slagelse Slagelse
Slots-Bjergby Slagelse Hashøj
Sludstrup Slagelse Hashøj
Lundforlund Slagelse Hashøj
Gerlev Slagelse Hashøj
Stillinge Slagelse Slagelse
Vemmelev Slagelse Korsør
Hemmeshøj Slagelse Korsør
Boeslunde Slagelse Skælskør
Tårnborg Slagelse Korsør
V. Flakkebjerg Herred
Eggeslevmagle V. Flakkebjerg Skælskør
Høve V. Flakkebjerg Hashøj
Flakkebjerg V Flakkebjerg Hashøj
Skørpinge V. Flakkebjerg Hashøj
Fådrup V Flakkebjerg Hashøj
Sørbymagle V. Flakkebjerg Hashøj
Kirkerup V. Flakkebjerg Hashøj
Gimlinge V. Flakkebjerg Hashøj
Hårslev V Flakkebjerg Fuglebjerg
Tingjellinge V Flakkebjerg Fuglebjerg
Hyllested V. Flakkebjerg Hashøj
Venslev V. Flakkebjerg Skælskør
Holsteinborg V. Flakkebjerg Skælskør
Ørslev V Flakkebjerg Skælskør
Sønderbjerge V Flakkebjerg Skælskør
Tjæreby V. Flakkebjerg Skælskør
Magleby V Flakkebjerg Skælskør
Agersø V. Flakkebjerg Skælskør
Omø V Flakkebjerg Skælskør
0 . Flakkebjerg Herred 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Tys trup 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Haldagerlille 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Krummerup 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Fuglebjerg 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Førslev 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Gunderslev 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Vallensved 0 . Flakkebjerg Næstved
Marvede 0 . Flakkebjerg Næstved
Hyllinge 0 . Flakkebjerg Næstved
Kvislemark 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Fyrendal 0 . Flakkebjerg Fuglebjerg
Karrebæk 0 . Flakkebjerg Næstved
Fodby 0 . Flakkebjerg Næstved
Herlufliolm 0 . Flakkebjerg Næstved
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Love for Historisk Samfund for Sorø Amt

§ 1. Samfundets formål er at vække og styrke den historiske sans og uddybe forståelsen af 
fortidens minder i den store befolkning inden for amtets grænser.

§ 2. Formålet søges nået ved at afholde offen tlige møder med historiske foredrag rundt om i 
amtet og ved at udgive en årbog - og om muligt mindre skrifter - , der indeholder 
skildringer vedrørende amtet og dets historie i jævn og letlæselig form. Årbogen tilsendes 
medlemmerne.

§ 3. Medlem af samfundet kan enhver blive ved at indmelde sig hos el af bestyrelsens 
medlemmer. Medlemsbidraget fæsisættes af generalforsamlingen.

§ 4. Samfundet ledes afen  bestyrelse på mindst 7 og højst 11 medlemmer. De vælges på 
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed for 2 år ad gangen, således at der 
årlig afgår skiftevis mindst 3 og 4 og højst 5 og 6. Bestyrelsen vælger af sin midte 
formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 5. Årbogen udsendes samtidig med opkrævningen af medlemsbidraget. Dens udgivelse
varetages af et redaktionsudvalg bestående afen redaktør og 2 medlemmer, alle valgt af 
bestyrelsen.

g 6. Regnskabsåret går fra 1/10-30/9. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges 
samtidig med bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen holdes om muligt i forbindelse med et foredragsmøde. Den
sammenkaldes med mindst 8 dages varsel. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved 
almindelig stemmeflerhed. Ændringer i lovene skal dog for at være gyldige vedtages ined 
mindst 2 /3  af de afgivne stemmer. Den ordinære generalforsamling må ikke holdes 2 år 
i træk på samme sted.

§ 8. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 
medlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal bestyrelsen indkalde den forlangte 
generalforsamling senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9. Forslag til behandling på generalforsamlingen må i skriftlig form forelægges for 
bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10. Hvis samfundet skulle opløses, skal dets ejendele overgå til offentligt arkiv eller samling, 
så vidt muligt inden for amtets grænser. Denne bestemmelse kan ikke senere forandres.
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