
Bidrag til Boslunde 
Sogns Historie.
Af Gaardejer Jens Andersen, Neble.

„Godt og Ondt, Dyder og Lyder bæ rer Men
neskenes Born blandede i Bryst.

Ingen er san god, jo Lyde ham følger.
Ingen saa ond, han til Noget jo duer.“

(Havamaal).

DEN HISTORISKE TID.
Sikre Efterretninger og Vidnesbyrd om Livet 

her i Sognet foreligger forst i det tolvte Hundred- 
aar, og de forste Meddelelser er knyttede til Navnet 
Biskop Absalon.

Saxe fortæller, at da Absalon var bleven Biskop 
i Roskilde, kom han Lørdagen før Palmesøndag til 
Boslunde. Muligvis har han, som Aaret før i en 
Alder af 31 Aar havde indtaget sin høje Stilling, 
haft til Hensigt at tilse og fremme Kirkens Bygning. 
Medens han saaledes i Aaret 1159 opholdt sig her, 
blev det meldt ham, atVenderne havde gjort Land
gang og efter gammel Vane foT frem med Vold og 
Plyndring. Dette blev Aarsag til, at Dagen, den
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12te April nævnte Aar, blev en mindeværdig Dag 
for Bispen, for Egnen, som for Landet i sin Helhed.

Venderne, disse Landets frygtelige Udsugere 
og Voldsmamd, havde gennem mange Aar ved jævn
lige Plyndringstogter, forst til de nærmestliggende 
Der Lolland og Falster, dernæst til de sjællandske 
Kyster og siden rundt om paa de fynske og op langs 
Jyllands Østkyst, ovet et Hærværk, der havde bi
bragt Kystboerne Troen paa, at al Kamp var unyttig 
og kun hurtig Flugt kunde fore til Redning, isa^r 
hvor der var faste Dækstillinger at ty til.

Medens Biskop Absalon var i Boslunde, kom 
der Melding om, at Venderne havde gjort Land
gang, plyndrede, skændte og brændte. Landgangen 
er efter al Sandsynlighed sket paa Nordsiden af 
Skelskør Nor, Øst for Tranderup, udfor Østerbogebjerg.

Da Absalon modtog Efterretningen, samlede han 
sine Huskarle, 24 i Tallet, og med disse og sand
synligvis nogle af Egnens Folk, leverede han Slaget 
ved Boslunde, nedhuggede og fordrev Mandskabet fra 
24 vendiske Skibe. Saa hurtigt og voldsomt var 
Anfaldet, at kun en Del af Venderne naaede Ski
bene, medens Resten enten blev nedhugget eller 
flygtede ind i de smaa Skove, der fra Østerboge
bjerg og Gerdrup stod i Forbindelse med Storskoven 
ved Antvorskov, den Saxe kaldte juncta campis sylva.

Her ved Boslunde svang den unge Bisp for 
første Gang den Stridsøxe, han gennem mange Aar 
senere skulde føre med saa udmærket Virkning. 
For første Gang satte han Livet ind paa, at For
svar var muligt og kunde nytte. I talrige Krige, 
under storre Forhold, fortsatte Absalon Kampene mod 
Venderne, var flere Kongers kloge og modige Raad- 
giver, var en veltalende og nidkær Bisp, og sidst,
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men ikke mindst, var han den Mand, hvis ube
tvingelige Handlekraft satte Mærker i Landets Ud
vikling og Historie, som næppe nogen anden Mand 
for eller senere.

Fra Tiden omkring 1160 skrider Udviklingen 
fremad, snart i hurtigere, snart i langsommere 
Gangart, fremmet eller hæmmet ved Fred eller Krig, 
gode Aar eller daarlige Aar samt smitsomme Sygdomme.

Landsbyerne bestod saa godt som udelukkende 
af Gaarde, hvis Bygninger var lave og smalle, op
ført paa den Maade, at der nedgravedes en Række 
Støtter (Suler) i Bygningens Midtlinie, hvortil den 
saakaldte Rygaas var befæstet. Fra denne gik med 
svag Skraaning en Slags Spær, der var fastgjorte 
ved lavere Stolper, én Række paa hver Side af 
Sulerne. Væggene var klinede af Ler og Gulvene 
stampet af samme Stof.

Oprydningen af Jorderne skrider frem, Trevangs
bruget vinder Indgang for i lange Tider at være 
anset for Landbrugets eneste mulige Driftsform.

Livet gik sin jævne Gang for denne Egns Folk, 
men under de Stridigheder, der ved det trettende 
Hundredaars Midte opstod mellem Kristoffer den 
1ste og Henrik af Meldorf, der som Panthaver paa 
Kong Abels Sonners Vegne sad inde med Skelskør, 
der af ham var sat i udmærket Forsvarstilstand, 
drog Kongen med sine Krigsfolk imod Skelskor, 
men Henrik af Meldorf gjorde et Udfald fra Byen 
og drev Kongen og hans Folk paa Flugt. Flugten 
gik over Tranderup Marker, og denne By samt de 
tilstødende i Sognet led meget. Aaret efter kom 
Kongen igen med en større Krigsmagt, Grev Henrik 
flygtede, Kristoffer indtog Skelskør, lod Fæstnings
værkerne nedbryde og halshuggede Besætningen.
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Saavel under disse Fejder, som under Erik 
Menveds Kampe med Kongemorderne, led saavel 
Byen Skelskor som Boslunde Sogn i lange Tider 
frygteligt, hvorved Egnen sank tilbage i Udvikling. 
Under Valdemar Atterdag og Dronning Margrethe 
vendte Fred og Arbejdsro nogenlunde tilbage. En 
ny Plage brod imidlertid los: Pesten, „den sorte 
Dod“. Den kom til Landet med et strandet Skib 
paa Jyllands Vestkyst i Aaret 1348 og rasede stærkt 
i de fleste af Landets Egne, særlig i Jylland. Fej
derne under Erik af Pommern og Kristoffer af 
Bajem mærkedes ikke stærkt her, og efter mange 
Aars nogenlunde Fred var Agerdyrkning og Kvægavl 
vundet frem, hvilket de i forrige Afsnit omtalte 
store Processer mellem Skelskor-Borgere og Folk 
i Boslunde Sogn afgiver sikkert Vidnesbyrd om 
ved Dommene i 1460 og 1533.

DE ORDFØRENDE MÆND.
Med Kristendommens Indførelse i Landet kom 

der nye Ordførere.
De gamle Høvdinger, Slægternes Ældste, havde 

hidtil, som en Følge af Udviklingen, ikke alene 
varetaget Stillingen som Ledere og Raadgivere i 
alt, hvad der vedrørte det ydre, det haandgribelige, 
men tillige været Tolke for Stammens Forhold til 
det overanselige og alt, hvad dermed stod i For
bindelse, henhørende saavel til Tro som Overtro.

I denne Henseende gav Indførelsen af Kristen
dommen Stødet til en fuldstændig Forandring.

Der fremstod Munke og Præster, „én Gejstlig
lighed“, Vejledere og Raadgivere for det brede Lag.
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Dette er Grunden til, at der i ældre Fortadling 
og Historie er opbevaret langt mere om Præster 
end andre Folk; saaledes ogsaa for Boslunde Sogn.

I kirkelig Henseende var Sognet i den katolske 
Tid Annex til Skelskor og vedblev hermed efter 
Reformationen indtil 1555.

Præsternes Navne kendes, trods Brandene af 
Præstegaarden, 20. Maj 1652 og 20. April 1892, 
hvorved de skriftlige Optegnelser og Kirkeboger i 
begge Tilfælde, paa ubetydeligt nær, odelagdes.

Den første Præst efter Reformationen hed Niels 
Mortensen; han var i Kaldet 1539.
2. Niels Michaelsen; var i Kaldet 1553.
3. Michael Andreas Corminus; dod 1598.
4. Thomas Mauritius; dod 1602.
5. Ifver Munch.
6. Hans Ifversen, dod omkring 1640.
7. Ifver Hansen, fodt den 9. December 1609, kaldet

1641, og samme Aar gift med Else Frederiks- 
datter, i hvilket Ægteskab han havde 17 Born. 
Han dode 24. Jan. 1684.
Medens der intet videre vides at fortælle om 

Sognets Tilstand i den Tid, de 6 førstnævnte var 
Pnester i Boslunde, er der saa meget mere at be
rette om Præsten Ifver Hansen, „den lystige Præst 
i Boslunde“, som han blev kaldt, og det samme 
gælder Sognet og dets Folk.

Forholdene i den forste Halvdel af det syttende 
Hundredaar havde været ret gode. Dette for
andrede sig ved Ilundredaarets Midte, idet der op- 
traadte en pestagtig Sygdom, kaldet „den engelske 
Sved“. Den almindelige aarlige Dødelighed i Sognet 
den Gang — 1652 — angives i de gamle Kirke
bøger til at være 16 — 18. I sidste Halvdel af for-
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annævnte Aar begravedes der paa Boslunde Kirke- 
gaard 64 Lig, deraf alene i August 33.

Næste Aar var Antallet af Dødsfald 68. Hvor 
mange Mennesker, der levede i Sognet den Gang, 
vides ikke, men det har næppe været flere end 
halvt imod det nuværende Indvaanerantal, 1600. Det 
ses altsaa, at de anførte Antal Dødsfald i Aarene 
1652 — 1653 i betydelig Grad har udtyndet Befolk
ningen.

Præsten Ifver Hansen var, foruden adskillig 
andet, en ivrig Jæger og kom i denne Egenskab til 
Borreby, naar der var stor Jagt. Ved en saadan 
hændte det, at Præsten beklagede sig over sin 
daarlige økonomiske Stilling. Herremanden, Daa, 
sagde da til ham, han maatte have det forste, han 
skød den Dag. Saasnart Jagtselskabet var kommet 
ind i Skoven, tog Ifver Hansen Sigte, brændte los 
og ramte Skovens største Bøgetræ, hvilket han d& 
ogsaa fik hentet hjem til Boslunde. Den 20. Maj 
1652 var Præsten til Selskab paa Borreby. Han 
spillede Kort og tabte, efter den Tids Forhold, 
meget betydeligt. Som Spillet gik sin Gang, kom 
der Bud, at Præstegaarden i Boslunde brændte. 
Ifver Hansen kom til Hest og red hjem uden at faa 
opgjort Spillet. Senere viste det sig, at hans Tab 
beløb sig til 125 Sietdalere, hvilken Sum Valdemar 
Daa af Hensyn til Præstens tarvelige Stilling og 
Skaden ved Ildebranden ordnede saaledes, at I Ir. 
Ifver slap fri for at betale Beløbet imod, at han 
aarlig skulde yde Renten deraf til Sognets Fattige.

Denne Ydelse har Præsterne i Boslunde siden 
betalt; dog forsøgte en senere Præst, Henrich Beck
mann, ved Sag at blive fri for denne Byrde. Det 
lykkedes imidlertid ikke, da det ved Højesteretsdom
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af 6. December 1803 blev fastslaaet, „at de 125 
Daler bør hefte paa Boslunde Præstegaard og af 
enhver Eftermand i Kaldet til Successor tilsvares, 
og Sognepræsten skal deraf bestandig aarlig er
lægge 6 Sietdalere og 16 Sk. til Uddeling blandt 
de Fattige“.

I Tidsrummet fra 1652 til Begyndelsen af Krigen 
med Sverig 1658 var Forholdene i økonomisk Hen
seende ringe og daarlige.

Der var derfor ikke stor Modstandskraft til at 
bære de umaadelige Byrder, som Svenskekrigen 
førte med sig. Udskrivninger og Indkvartering 
fandt Sted i samfulde 3 Aar, og hvor store de Krav 
var, Svenskerne stillede, kan skønnes deraf, at der 
i don til Boslunde Sogn grænsende lille By, Skelskør, 
i Aarevis henlaa i Kvarter 2 svenske Rytterregi
menter.

Svenskernes Raahed og Plyndringer satte sig 
forfærdelige Spor i Voldsomhed overfor Kvinden*, 
og Skærmydsler med Mændene forefaldt stadig. Hi
storikeren F. R. Barfod antyder, at der i disse* 
Krigsaar i Korsoregnen ved Skærmydsler med 
Svenskerne blev nedhugget 2000 Bønder. Dette 
Tal er sandsynligvis ikke paalideligt og rimeligvis 
for stort, men sikkert er det, at Boslunde Sogns 
Nabobyer mod Vest og Ost: Bonderup og Lyngby, 
blev afbrændte af Svenskerne. Beboerne flygtede, 
omkom, og i henved halvandet Hundred Aar henlaa 
disse Bymarker udyrkede.

Under hele denne for Beboerne saa pinagtige 
Tid klarede „den lystige Præst i Boslunde“ sig ret 
godt; han var en Slags Præst for Svenskerne, som 
senere i endnu højere Grad for Ærkebiskoppen af 
Münsters Hjælpetropper. Disse var her paa Egnen
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i Boslunde og Egeslevmagle Sogne i henved et Par 
Aar, efter at Svenskerne var fordrevet fra Sjælland. 
De havde med sig en Horde af Born og løse Kvind
folk, og der forefaldt hyppigt Barnedaab og Be
gravelser. Disse Hjælpetropper udsugede de sidste 
fattige Rester, som Svenskerne havde levnet.

Privsten Ifver Hansen maa jo sikkert have været 
i Besiddelse af Smidighed og Evne til at tumle 
med højst forskellige Mennesker, hvilket godt kunde 
kaste et vist Skær over ham som mindre god 
Fædrelandsven. Andre Foretagender af Præsten 
peger dog ganske i modsat Retning. Ved sin ide
lige Beröring med svenske Officerer havde han 
Lejlighed til at faa Besked om og se det meste og 
bedste af de talrige rovede Genstande fra Sognets 
Folk. Han købte Sagerne af Svenskerne, rimeligvis 
for en billig Penge, og da Krigen var endt, 
leverede han de forhenværende Ejere Genstandene 
tilbage.

Præstens Snildhed og Opfindsomhed belyses 
godt ved følgende: De svenske Officerer, der var 
indkvarterede i Præstegaarden, brugte, naar de 
havde spist, at putte Sølvtøjet i Lommerne. Ifver 
Hansen klagede aldrig derover, men en Gang, han 
var budt lil Taffel hos den svenske General, — 
sandsynligvis paa Espe — stak Præsten Ske, Kniv 
og Gaffel, alt, hvad han havde brugt af Sølvtøj, i 
sine Lommer uden at gore mindste Forsog paa at 
skjule dette.

Generalens Tjenere saa det, gjorde Prtesten op
mærksom paa den Fejl, han havde begaaet; Præsten 
beholdt imidlertid Sølvtøjet. Generalen kom da og 
henstillede til ham at tømme sine Lommer for Sølv
tøj. Præsten svarede: „Jeg troede, at saadan var
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god Skik i Sverig, da de svenske Officerer altid 
har haaret sig saadan ad hos mig“.

Dette gav Anledning til, at Generalen lod an
stille Undersøgelse, og da denne udviste, at det 
var rigtigt, som Hr. Ifver havde sagt, fik Officererne 
streng Ordre til at udlevere alt Præstens Sølvtøj.

Paa et helt andet Omraade viste den lystige 
Præst i Boslunde sig ogsaa som en god dansk 
Mand. Han samlede en meget betydelig Del gamle 
Ordsprog og Fyndord, der siden, i den bekendte 
Præst i Hellested, Peder Syvs Hænder blev en 
Del af den Ordsprogsskat, denne sikrede sit 
Land.

Efter at Sjælland var renset for Fjenden, og 
efter at Freden var sluttet med Sverig, blev de 
frygtelige tyske Hjælpetropper hjemkaldte. I Bos
lunde Sogn, som i hele Egnen her omkring, herskede 
en saa frygtelig Elendighed som næppe nogen 
Sinde tidligere. Denne forøgedes yderligere ved, 
at der 1662 udbrød en ødelæggende smitsom Syg
dom imellem Faar og Lam, saa alt, hvad Svenskerne 
havde levnet heraf, saa godt som fuldstændig ud- 
ryddedes.

Under Kristian den 5te var Forholdene i øko
nomisk Henseende om muligt endnu mere elendige. 
Fattigdom, Sygdom og Urenlighed herskede al
mindeligt og for Nutidens Mennesker i en ligefrem 
ubegribelig Grad.

Af Præster under og efter sidst omhandlede 
Tid var der

8. Oluf Haagensen, kaldet 1676, som Kapellan hos
Ifver Hansen og med Ret til at træde i hans
Sted efter dennes Død. Han blev gift 1677 
med Else Ifversdatter, sandsynligvis en Datter

S
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af „den lystige Prøst“. Oluf Haagensen døde 
i Aaret 1691 og blev begravet 12. Avgust.

9. Efter ham kom Hans Pedersen Vejle, der døde 
sidst paa Aaret 1710 og blev begravet 5. Ja
nuar 1711.

10. Magister Alexander Povelsen Ronnevald, skal 
være kaldet 1711 og kom fra Herlufsholm. Han 
døde 1724 og begravedes 26. Maj.

11. Jakob Herforth blev kaldet til Boslunde af Fru 
Mette Rosenkranz; han døde 1741, begravet 
18. April.

12. Hermann Dominicus Beckmann, født i Køben
havn den 6. December 1712. Efter fuldendte 
Studeringer der rejste han i England, Holland 
og Tyskland i Aarene 1735—37. Han var Felt
præst i Begyndelsen af Aaret 1745, men blev 
6. Maj kaldet til Boslunde og blev valgt til 
Provst 1770. Hans Hustru var Maren Haagen; 
de havde 9 Børn. Han er sikkert den eneste 
„lærde“ Præst, Sognet har haft. I Aaret 1766 
skænkede han en Bibel til hver Gaard i Sognet 
samt stiftede et Legat til disse Biblers Vedligehol
delse, hvilket endnu er i Virksomhed. Der findes 
paa adskillige af Gaardene endnu den af Provst 
Beckmann oprindelig skænkede Bibel, forsynet 
med hans Haandskrift og vedkommende Gaard- 
mands Navn. I den forrige Præstegaards Have
stue fandtes indtil Prøstegaardens Brand 1892 
to særdeles smukke Oliemalerier af Provst 
Beckmann og hans Hustru. I 30 Aar var han 
Præst i Boslunde, døde 7. September 1772 og 
ligger begravet under Kirkens Taarnhvælving, 
hvor der hænger en smuk Mindetavle med en 
lang Indskrift.
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13. Peder Lorentz Kraft, fodt i Norge 1716; han 
var Skibspræst i 4 Aar, dernæst Præst til Thiele 
og Vinge i Jylland. Han havde allerede 1755 
faaet Loftebrev paa Boslunde Kald af Gerdrups 
daværende Ejer. Dette Forhold var ikke den 
ny Kirkeejer, Justitsraad Qvistgaard, bekendt, 
da han kobte Kirken, hvorfor han udstedte et 
Loftebrev paa Kaldet til sin Svoger, Andreas 
Johan Rehling. Der var nu to, der efter hver 
sit Løftebrev mente sig berettiget til at tage 
Kaldet i Besiddelse. Kraft fik dog Kaldet, men 
afstod det 1787 i Henhold til en Kontrakt, 
hvorved der sikredes ham en betydelig Pen
sion; han flyttede til Skelskør, hvor han døde 
Aaret efter.
Denne Handel med Præstekald kan ikke andet 

end synes højst besynderlig for Nutidens Mennesker.
Det blev ikke Kirkeejerens Svoger, men der

imod Nr. 14, Henrik Beckmann, en Brodersøn af 
Provsten af samme Nave, der fik Kaldet. Beck
mann var fodt i København den 9. Oktober 1761, 
han blev Kandidat 1786 og fik Kaldsbrev paa Bos
lunde 15. November 1787. 1788 blev han gift med
Pouline Gustave Maria Engmann, „en fornem Dame“, 
som Bønderne kaldte hende. Henrik Beckmann sad 
i Kaldet til sin Død, i henved 42 Aar; han døde 
11. December 1830.

En af hans Eftermænd i Kaldet har givet ham 
følgende korte, men betegnende Skudsmaal: „Han 
var en særdeles dygtig Mand, myndig mod sine 
Undergivne, stridbar mod sine Lige og Overmænd. 
Folk vide endnu meget om ham at fortælle, og hans 
Navn vil leve længe i Sognet“.

Indtil det sidste Tiaar af det attende Hundred- 
8*
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aar boede Sognets Folk alle i de tidligere nævnte 
11 Landsbyer.

Halvfemserne førte det første store Udslag af 
de saakaldte Landboreformer med sig. Den æld
gamle Driftsmaade, Trevangsbruget, maatte forlades 
paa Grund af Udskiftning af Byens Jorder. Dette 
førte igen med sig, at nogle af Byernes Gaarde 
blev revet ned og opbyggede ude paa Markerne.

Disse Folk, Udflytterne, var gennemgaaende 
højst utilfredse med den ny Ordning, i Særdeleshed 
med dette, at blive Udflyttere. Det var ikke un
derligt, at de Folk blev baade bitre, sørgmodige og 
saa Fremtiden i Møde med ringe Forventninger. 
Det gamle Fællesskab, den gamle Hjælpsomhed, 
der gjorde, at en Bys Beboere betragtedes og be
tragtede sig som en stor Familie, blev i mange 
Maader vanskelig-, for ikke at sige umuliggjort. 
Vel fik Udflytterne lidt større Jordlod for at bøde 
paa ringere Beskaffenhed, men dette var saa langt 
fra at være en Støtte i økonomisk Henseende, at 
det snarere, og vel næsten altid, blev det modsatte. 
Paa Grund af Jordernes Magerhed og Surhed blev 
Driftsomkostningerne, hvor ringe de end var efter 
Nutidens Forhold, dog meget for store i Forhold til 
det ringe Udbytte, Marken bragte.

Havde denne Befolkning, der levede i Udskift
ningens Tid, ikke været saa kuet af mange Plager: 
Fattigdom, Sygdom, Hoveri og langvarig Militær
tjeneste, vilde det næppe været undgaaet, at Misfor
nøjelsen havde givet sig ganske anderledes stærke 
Udtryk.

Til det sidste Hundredaars Elendigheder kom 
1766 tillige Kvægpest. Den begyndte i Stillinge 
Sogn i December Maaned 1765, naaede til Slagelse
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sidst i Januar Aaret efter og kom her til Sognet 
samme Aar ved den Tid, Kreaturerne blev taget 
paa Stald. Kvægbesætningerne var i den Tid meget 
smaa i Forhold til Nutidens, men alligevel var Ta
bene store og fojede ny Lidelser til de tidligere, 
idet Mælk, Smor og Ost manglede. Dette skulde 
nok sætte sit Mærke i det daglige Liv. Som Bevis 
paa de smaa Kvægbesætninger kan nævnes, at en 
Gaardmand i den Sognet nærliggende By, Erdrup, 
paa en Nat mistede hele sin Besætning, 6 Koer. 
I de gamle Meddelelser hedder det udtrykkelig, at 
Grunden til, at denne Mands Besætning var saa 
stor, laa i, at han var Kronbonde, og derfor ikke 
havde noget Hoveri at udføre.

Den lange Krigstid fra 1801 til 1815 skabte ikke 
synderlig bedre Kaar for Gaardmændene. Forholdet 
stillede sig i Almindelighed saaledes, at en Husmand 
med Jord, hvoraf der just ikke var mange, nødigt 
vilde bytte Kaar med en Gaardmand.

Det var Rationalismens Tid; den baade kloge 
og energiske Pastor Beckmann prædikede stærkt i 
denne Retning; han revsede paa mange Maader, 
hvad der kaldtes Overtro, og Tid efter anden vandtes 
en stor Del af hans Tilhørere for hans Betragtnin
ger saavel som for den udprægede Nytte-Moral, 
han gjorde sig til Talsmand for. Der fandtes ganske 
vist ældre Folk med Paavirkning fra den forud- 
gaaende pietistiske Tidsalder, men i den yngre Slægt, 
der gik til Præsten og blev konfirmeret af Pastor 
Beckmann, havde han mere eller mindre bevidste 
Efterfølgere og Eftersnakkere. Der var i Præstens 
Optræden ganske vist noget, som svækkede hans 
energiske Personligheds Paavirkning; han var meget
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erotisk, og Folk var ret vel bekendt med Præstens 
herhenhorende Forhold.

Som et Træk, der peger bestemt i Retning af, 
at Overtroen mere var skjult end udryddet, kan 
anføres: Nytaarsdag 1827 staar den gamle Præst 
paa Prædikestolen og talte for en stor Kreds af 
Tilhørere. Der lød da 3 stærke Slag paa Kirke
døren, saa det rungede gennem den store Kirke. 
Præsten standsede sin Tale og én af Sognets 3 
Skolelærere, der sad oppe i Koret, gik ud, saa sig 
om, men kunde intet opdage, der kunde være Grund 
til Slagene. Folk blev højst underlige til Mode og 
gisnede paa, at xlet var et Varsel. — I Løbet af et 
Aar døde de to Skolelærere, en Tid efter den 
tredie; man var nu ikke i Tvivl om, at det havde 
været et Forvarsel for disse Dødsfald.

Omkring samme Tid hændte det, at en nylig 
konfirmeret Dreng, Hans Axelsen, Skærtorsdag 
under Gudstjenesten gav sig til at raabe og skrige 
op, at han saa den og den Kone, ridende paa en 
Kost eller Ovnsrage, fare gennem Kirken, lidt oppe 
under Hvælvingerne. Drengen blev ført ud af 
Kirken, men Grunden til hans besynderlige Færd 
søgte Folk ikke i Sygdom, men i den Omstændig
hed, at en Karl, Drengen uafvidende, havde lagt 
et ganske lille Hønseæg — et saakaldet Haneæg — 
i hans Lomme. For at Ægget kunde gøre sin 
Virkning, var der foretaget forskellige Kunster med 
det Skærtorsdag Aften, der jo efter den gamle 
Folketro var den Aften, hvor Hexeri, Trolddom og 
Besværgelser havde størst Spillerum.

Pastor Henrik Beckman døde i Kaldet 11. De
cember 1830. Saavel han som Hustru ligger be-
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gravet under en Hængeask paa Kirkegaardens nord
østre Hjørne.

Dette Sted var hidtil brugt som Begravelses
plads for Selvmordere, der efter den Tids Skik 
ikke alene begravedes uden alt, hvad der ellers 
hører til ved en Ligfærd: Klokkeringning og Præstens 
Jordpaakastelse. Selvmordere maatte egentlig ikke 
bæres ind ad den almindelige Kirkegaardsport, men 
blev i Reglen sat ind over Kirkegaardsmuren ved 
Aftenstide. — Pastor Beckmann havde udtrykkelig 
forlangt at blive begravet i Selvmorderhjørnet af 
Kirkegaarden.

Som Skolelærer i Boslunde var, i den Tid 
Henrik Beckman var Præst, i 10 Aar en uheldig 
theologisk Student, Michael Falk Baade. Han var 
født i Bergen d. 27. Oktbr. 1771 og blev indsat 
som Lierer 1. Avgust 1813; han dode den 9. Ja
nuar 1827. Om ham har der gaaet mange mor
somme Historier rundt. Her skal blot meddeles, at 
han havde stort Besva?r med at faa Børnene, navn
lig i ældste Klasse, til at adlyde sig. Om Sommeren, 
naar de havde fri om Middagen, løb de ofte langt 
omkring i Byen, og det kunde da tage lang Tid for 
ham inden han fik dem samlet i Skolestuen. Han 
brugte da at stille sig indenfor Døren med en nylig 
afskaaret Hasselktep, hvormed han ubarmhjertigt 
pryglede løs paa Børnene efterhaanden som de kom, 
indtil de naaede deres faste Plads, hvorefter al 
Forfølgelse hørte op. Da Drengene blev klare over 
dette, fandt de paa at tage en stor og lidt rask 
Skolepige, satte hende i Spidsen og saa trænge 
voldsomt paa. Hun fik nogle Smæk af Hassel
kæppen, men Resten slap fri.
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Efter Baades Død skrev Pastor Beckman i en 
Bog, han forte over Sognets Folk: „Den 9. Januar 
1827 døde Degnen Baade, hvilket baade var til 
Baade for ham og Andre“. Som Lærer i Boslunde 
blev nu antaget en ung Mand, O. Rasmussen, en 
Ilusmandssøn fra Lolland, fodt 1803. Han var en 
paa sin Vis dygtig, men tor, stiv og ualmindelig 
streng Mand, der brugte Stok, Linial og Tamp sær
deles flittigt. — Han vandt Pastor Beckmans Datters 
Kærlighed. Da Præsten paa sin energiske Maade 
afviste ham som Bejler, bortforte han sin Flamme 
en mørk Avgustaften i Aaret 1829. En Mand fra 
Neble, Ole Jeppesen, modte efter Aftalo med sin 
stive Stadsvogn lidt Øst for Præstegaardens Have. 
Degnen kom og hjalp Præstens Datter ned fra Vin
duet i hendes Kammer, hvorefter de korte til Eges- 
levmagle Kirke, hvor den gamle Provst Malling 
Sejer Bejer viede dem i Overværelse af kun et 
Vidne, nemlig Gmd. Ole Jeppesen, Neble Den 
myndige Præst Beckman tillod aldrig senere Dat
teren at betnvde Præstegaardens Grund.

Hoveriet havde i lange Tider hort til saavel 
Gaardmændenes som de ikke talrige Ilusmænds 
største Besværligheder og uovervindelige Hindringer 
for god Drift og lønnende Landbrug.

I sidste Tiaar af det attende og forste Tiaar af 
det nittende Hundredaar gennemførtes der nogle af 
de saakaldte „Hoveriforeninger“. Det er: Overens
komster mellem Hovbønder og Ilerremænd, hvorved 
Hoveriet fra nærmest at være ubestemt gik over 
til nærmest at blive bestemt.

En saadan Overenskomst, der fylder flere tæt- 
beskrevne Ark Papir, afsluttedes ved Medvirkning 
af Amtmanden i Sorø, Kammerherre Scheel.
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I Amtmandens Erklæring hedder det, at denne 
Forening „findes overensstemmende med den aller- 
naadigste Placat af 24. Juni 1791“.

„Foreningen“ skulde omfatte tyve af de til Espe 
hoverigørende Bønder, men da der kun var nitten 
Gaardmænd i Boslunde, Neble, Lindeskov og Vester- 
bøgebjerg, der var gaaet ind i den, indtraadte 
Godset for den tyvende Mand.

Overenskomsten viser hvilken uhyre Byrde og 
Afgift, Hoveriet paa den Tid (1803) var. Det om
fattede: Pløjning, Saaning, Tærskning, Gødnings
kørsel, Tørveskær, Skovning, Grøfteoprensning, 
Lukning af Kisgærder, Gruskørsel til Have og Veje, 
Planering og Rivning af Veje og Gaardspladser, 
Kørsel af Sæd, 4 Tdr. pr. Læs, til en af de nær
meste 3 Købstæder, Materialkørsel og endnu nogle 
Smaating.

En Optælling udviser, at der vilde medgaa 
mindst 70 Spanddage og 250 Gangdage aarligt hertil.

Medens Hoveriet for de ældre, de bosiddende 
Folk, var en pinagtig Byrde, ogsaa fordi der fra de 
fattige Gaarde skulde skaffes og medgives Hov
folkene Mad for hele Dage, medførte det for Ung
dommen Selskabelighed og Lejlighed til Leg og 
Dans.

Vel var Ride- eller Ladefogdens Stok til Tider 
ubehagelig nok, men det glemtes som noget, der 
hørte til, og for Resten var det ingen ringe Spas 
at pudse disse Herrer, hvilket tit lod sig gøre.

DEN NYERE TID.
Efter Henrik Beckmans Død blev kaldet Nr. 

15, Christen Schou Quistgaard; han var født 1804 
og tiltraadte Kaldet i Aaret 1831.
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Om ham vides ikke meget at fortælle.
Den Opmærksomhed, han vakte i Sognet, kom 

ikke fra hans Egenskaber som Præst, men derimod 
fra, at han var en dygtig Landmand, og fra, at han 
med Strenghed hævdede sine Rettigheder, baade 
som Landmand og Præst.

I førstnævnte Henseende vakte det megen 
Uvillie mod Præsten, at han om Efteraaret, medens 
Kreaturerne gik løse, — den saakaldte Ævretid — 
ubarmhjertig tog de Kreaturer op, der kom paa 
Præstegaardsmarken, samt tog de høje Optagelses
penge efter den gældende Fredningslov.

Dette førte til, at Bønderne enedes om at „lade 
vogte for Præstomarken“, som det kaldtes. Der 
blev stadig af flero Personer holdt Vagt ved alle 
Præstegaardsmarkens fire Sider for at hindre Over
skridelser af den farlige og dyre Grænse.

Sidst i Tyverne og først i Trediverne herskede 
en saa almindelig Sygelighed, at der saa godt som 
ingen raske voxne Mennesker fandtes i Sognet. 
Det var „Kaal’en“, det vil sige Koldfeber, under 
dens forskellige Former: Hverdags, Andendags og 
Trediedags-Feber.

Udgifter til Doktor og Medicin var langt fra 
det værste, thi det anvendtes der kun ubetydeligt 
af. Det var mest Hjemmeraad, der brugtes. Det 
værste var den svækkede Arbejdsevne.

Der var en Distriktslæge i Skelskør, Krigsraad 
Güllerich, som, naar Sygdommen antog betænkelige 
Former, hvad den gjorde i ikke faa Tilfælde, blev 
hentet og kørt tilbage ret højtideligt. Han bebrejder 
Bønderne deres manglende Tro til de Lærde med 
følgende Ord: „Først faar I Koldfeber, saa Nerve-
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feber, saa Forraadnelsesfeber og saa gaar I ad 
Helvede til“.

Trods Henrik Beckman gennem sin lange Em
bedstid havde fort Krig baade mod Tro og Overtro, 
viste denne sig langt fra at være udryddet.

Der var en Mand, der boede i Egeslevmagle 
Sogn og almindelig gik under Navnet: Flæske- 
Hemming.

Han var anset for en klog Mand, der kunde 
kurere baade Folk og Fæ.

Denne Mand blev af en hel Del af de febersyge 
Mennesker tilkaldt.

Hans Fremgangsmaade bestod i, at han for
klarede, at Aarsagen til Sygdommen var Hexeri. Han 
forlangte altid udleveret det bedste Stykke Linned, 
den Syge havde. Efter at have faaet dette, gik 
han ud i det store aabne Skorstensrum, der den 
Gang fandtes i Gaarde som Huse, tændte Ild og 
foregav at brænde Linnedet.

Han sagde saa paa hemmelighedsfuld Maade, 
at nu kunde Hexen findes, naar der blev lagt Mærke 
til, hvem der forst kom for at laane et eller andet. 
Det var da Konen fra det Sted, der hexede Syg
dommen frem.

Dette fremkaldte meget uhyggelige Forhold 
mellem Familie og Naboer.

En rask og modig Gaardmand gik saa ind, 
forarget over, at hans Kone var blevet indrulleret 
mellem Hexene. Han tvang den kloge Mand til at 
folge med til Herredsfogden; Undersøgelse blev 
indledet, og denne bragte for Dagen, hvor stor en 
Mængde Mennesker der var blevet bedraget.

De modtagne Khedevarer var ikke brændte, 
men fandtes i god Behold tilligemed et rigeligt
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Forraad af Fødevarer, givne som Betaling for 
Kuren.

Den kloge Mand, Flæske-Hemming, blev domt 
til adskillige Aars Tugthusstraf.

Pastor Quistgaard byttede 1840 Kald med Nr. 
16, Emil Theodor Clausen, Sognepræst i Gimlinge; 
han var fodt 1802 og dode 1851.

Denne Mand, der var i sin bedste Alder, da 
han flyttede til Boslunde, var en af dem, som havde* 
ydet Bidrag til Fremkomsten af det kendte bi
skoppelige Navn for det sydvestlige Sjælland: „det 
hellige Land“.

Pastor Clausen var en begavet, dygtig og nid
kær Prædikant. Der samledes i den rummelige 
Kirke i den Tid en stor Skare Kirkegængere, ikke 
alene fra Sognet, men fra Omegnen og Byen 
Skelskør.

Hans Virksomhed satte sig ogsaa Spor ved de 
saakaldte Forsamlinger og ved Forberedelse til 
Konfirmation. Hos den nu snart uddøde Slægt fra 
den Tid havde dette, „at gaa til Præsten“, sat Min
der, som mange Aar efter bleve dragne frem.

1 økonomisk Henseende havde Forholdene ved 
Midten af det nittende Hundredaar bedret sig be
tydeligt; vel ydedes der endnu Hoveri, men dette 
var siden de store Landboreformers Tid ikke alene 
fastsat, men delvis aflost mod Levering af visse 
Tonder Sæd. Vandafledning, regelmæssig Drift, 
Kobbelbrug med Afgrøder af Klover og Ærter havde 
forøget Foldene af de langstraaede Sædarter meget 
betydeligt.

Siden 1810 ejedes Sognets eneste Herregaard, 
Espe, af daværende Præsident i det tyske Kancelli
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Greve Otto Joakim Moltke. Han var fodt 1770 og 
dode paa Espe 1853.

Fuldblodsaristokrat var Greven, men en kraftig 
og egen Personlighed.

Ilan var i mange Aar optaget af at forbedre 
Godsets og særlig „sine Bønders“ Forhold.

Espe Gods havde gennem et langt Tidsrum 
idelig skiftet Ejere, og dette havde medfort mange 
Ulemper og Plager for Bønderne, ikke mindst i 
Sporgsmaalet Hoveri. Trods den gode Jord og Be
liggenhed var Forholdene fattige, ja, usle, og hvad 
der benævnes patriarkalsk Forhold mellem Ejer og 
Undergivne kendtes ikke.

I den „gamle Exellences“ Tid vendte Forholdene 
sig ogsaa i denne Henseende. Bønderne lærte snart, 
at Greven var en Mand, man kunde tale sig til Rette 
med. Dette, at „gaa ned og tale med Greven“, blev 
en Udvej overfor Uheld og Mangler.

I sin Kancellitid blev Grev 0. J. Moltke ofte 
kaldt „tyske Moltke“ til Adskillelse fra Brodersønnen 
A. V. Moltke, der var Medlem af det danske 
Kancelli.

Betegnelsen „tysk“ var ikke fremkaldt ved hans 
Sindelag, men ved hans Stilling. 0. J. Moltke var 
tværtimod udpræget dansk.

Dette viste han bl. a., da han 1842 forlangte og 
fik sin Afsked paa Grund af Uoverensstemmelse 
med Kristian den Ottende om Valget af Statholder 
i Slesvig, hvortil Kongen vilde have Prindsen af 
Augustenborg.

Da Moltkes Henstillinger angaaende dette 
Sporgsmaal ikke frugtede, gik han ud af Kancelliet.

Som et ret betegnende Træk saavel for Tiden 
som for Forholdet over for Greven, kan følgende tjene:
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Jord-Husmændenes Afgift bestod i de saakaldte 
„Ugedage“, som de forrettede til Espe. Som Gaard- 
mandshoveriet var denne Ydelse baade trykkende 
og med de bedre Tider tillige en stigende Afgift. 
Efter at der var afholdt Valg til den grundlovgivende 
Rigsforsamling, bredte den Mening sig imellem Hus- 
mændene paa Espe Gods, at alle gamle Bestemmelser 
var bortfaldne, „alle var nu lige“, og en Herremand 
havde ingen Ret til at fordre Ugedage.

Dette Syn paa de ny Tider forte i Lobet af 
kort Tid til, at der mellem Iiusmændene blev truffet 
Aftale om, at de en bestemt Dag skulde samles paa 
Vejen ved Rovbjerg Bakke og derefter i samlet Trop 
gaa til Espe, marschere op foran Hovedbygningens 
Vinduer, sende to Mænd ind til Greven med det 
Budskab, at nu vilde de ikke gøre Ugedage mere, 
det havde de ikke nødigt, nu var der Frihed i 
Landet.

Gik Greven ind paa Begæringen, skulde der til 
Tak raabes Hurra, og gik han ikke ind derpaa, 
skulde der ogsaa raabes Hurra, men naturligvis med 
en anden Klang.

Saaledes var Planen, men Udførelsen svarede 
ikke ganske dertil.

Der mødte vel til den bestemte Tid en Del 
Husmænd, men omtrentlige saa mange manglede. De 
Mødte lagde sig i det gode Vejr paa Grøftekantens 
bløde Græs for at vente paa de øvrige. Time gik 
efter Time, og ingen flere var at se.

Det var nu blevet sen Midaftenstid, og man 
enedes saa om at gaa hjem og faa Mad.

Forsøget blev aldrig senere optaget; Husmands
revolutionen sluttede paa denne stilfærdige, og 
fredelige Maade.
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Ugedagsarbejdet blev senere som alt øvrigt 
Hoveri afløst imod et bestemt Pengebeløb for hver 
Td. Land eller bestemte Tdr. Sæd at betale eller 
levere.

1862 rejstes et Mindesmærke af Godsets Be
boere for Grev Otto Joachim Moltke.

Det staar i den tæt udenfor Espe liggende lille 
Skov, „Bredager“, og bestaar af en Granitsten med 
en Marmorplade med Indskrift og Billede i Basrelief.

Slægten Moltke skal være indvandret fra Meck- 
lenborg i det fjortende Hundredaar, og Navnet lød 
oprindelig Molteke.

Her ved Treaarskrigens Udbrud vil jeg standse 
min Fremstilling. Der brød ved og under den Nyt 
frem paa saa mange Omraader, saa det endnu ikke 
fuldt er opklaret.

Til Slutning nogle Ord om Sproget, Moders- 
maalet, her. Det er letløbende uden Stødtone, men 
ikke med udglidende Tonefald som fynsk.

Et opmærksomt Øre vil kunne høre Forskel 
paa Landsmaalet paa saa smaa Afstande herfra som 
lidt Øst for Skelskør og lidt Nord for Slagelse.

I et Tidsrum af mellem 50—75 Aar er derfore- 
gaaet betydelige Forandringer ved Maalet her. 
Nogle kan betragtes som Forbedringer, en Del som 
Forfinelser.

De væsentligste Forandringer er, at hvor der 
før brugtes Han- og Hunkøn, er Fælleskøn kommet 
i Stedet. Der sagdes ikke alene: „Maanen han 
skinner“, „Solen hun varmer“, men Klædnings
stykker fra vderst til inderst fik tilsvarende Be
tegnelser.

Det, som stærkest falder i Øret, er dog, at den 
ældgamle aa-Lyd afløses af a. Der siges ikke mere
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nu, som tor blot 50 Aar siden: Aane, Aalder, Haane, 
Gaade osv., men Ane, Alder, Hane, Gade osv.

Naar man er klar over dette, kan man forstaa 
den ved mundtlig Overlevering givne Udlægning af 
det tidt brugte korte Ord: Skaal!

Ordet skal være dannet af Forbogstaverne til 
de fire Ord, der udtrvkte Livets største Goder: 
Sundhed — Æærlighed — ylalder — Lykke. Me
ningen dermed er da: Jeg ønsker Dig Sundhed, 
Kærlighed, Alderdom, Lykke.

„Vore Navne glemmes som Sne, der faldt i 
Fjor“, synger Digteren, og saaledes gaar det jo.

Modersmaalet derimod lever, glemmes ikke, 
udvikler sig, modtager Indtryk fra de vexlende 
Slægters Tro og Lidelse, Arbejde og Sejre. Der 
er Minder i det, der er Udsæd til ny Iløst.


