Bidrag til en Skildring
af Korsør og Omegn
i Midten af det I8de Aarh und rede.
Ved L. F . la Cour.

I Foraaret 1743 udgik der fra Oversekretæren
i det danske Kancelli, Geheimekonferentsraad J. L.
Greve Holstein Skrivelser til samtlige Stiftsbefalingsmænd og Amtmænd i Danmark og Norge med Be
faling til dem om at udvirke en Række Sporgsmaal
vedrorende Amternes og Byernes Tilstand og Be
skaffenhed besvarede. Som Stift.sbefalingsmand paa
Sadland modtog Geheimekonferentsraad Niels Baron
Gersdorff Ordren og lod den 8 Dage efter (13. April)
gaa videre til de respektive Købstæder. I de to
følgende Aar indkom Besvarelserne, der nu opbe
vares paa det store kgl. Bibliothek (Ny kgl. Saml.
Fol. 394 b). Ved Skrivelse af 30. Juni 1745 tilstil
ledes de Geheimeraad, Oversekretær Holstein.
De Besvarelser, der findes undet det nævnte
Numer, er folgende, idet de anføres i den Orden,
hvori de indkom, og idet de enkelte Afhandlingers
Sidetal tilføjes:
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dateret 1H/7 1743 13 S ider
Roskilde
*’/7 1743 4 Nykøbing
Storehedinge
« /- 1743 12 :«/, 1743 13 —
Skelskør
Stege
7/s 1743 7
Ringsted
»/« 1743 7
1% 1743 33
V ordingborg
Sorø
«/., 1744 ø
3/3 1744 (X) K orsør
“T- 2 K ort
Nr. 21
Præ stø
2l/3 4744 10 Sider
Køgo
8 Nr. 23, |24*)| 25
«den Dato
Holbæk
dateret 10/; 1744 11
Nr. 26
Nr. 27, 28, 29, 30, 31 Slagelse
>'/- 1744 23
«/7 1744 4 - Nr. 32
Hillerød
5
Nr 33 |& 34*,|
uden Dato
Kai lundborg
1744 7 —
Nr. 35 Slangerup og Frederikssund dateret
Nr. 5 & 6
Nr. 7
Nr 9 |& 10*)|
Nr. S
Nr. 11
Nr. 14. In, IB
Nr. 12 [& 13:,:)|
Nr. 17
Nr. 18, 19, 20

Som man vil se, mangler der Besvarelse fra
Helsingør og Næstved**), medens der paa den anden
Side findes Ira Slangerup, som ikke længere er
Købstad. Den Hurtighed, hvormed Svarene blev
givet, var ulige stor ligesom den Grundighed og
Omhyggelighed, hvormed de enkelte Afhandlinger
er udarbejdet. Medens Svaret fra Sorø By. hvortil
dog, som bekendt, Akademiet ikke hører, indskræn
kedes til 2 Foliosider, og flere holdt sig indenfor
en halv Snes, har man aabenbart udvist en ikke
ringe Samvittighedsfuldhed i Korsør, hvor Udarbej
delsen maa have krævet betydeligt Arbejde, men
der fremkom da ogsaa et helt Værk paa ikke mindre
end 60 Foliosider, ovenikobet ledsaget af 2 Kort,
hvis Værdi dog er meget begrænset.
*)
**)

findes ikke.
de er im idlertid hieven indsendt, hvad der fremg aa r af Baron G ersdorffs Skrivelse, men maa an 
tagelig væ re bortkommen.
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Foranledningen til at disse Spørgsmaal udsend
tes, og at man ved dem søgte at indhente Svar fra
baade Danmark og Norge, var den, at Sekretær i
danske Kancelli (senere Generalinspektør og Etatsraad) Erik Johan Jessen (-Schardeboll) (’170Ô—
1783) i en Samtale med Geheimeraad Carl v. Hol
stein (1700—63) i Begyndelsen af Aaret 1743 havde
udkastet den Tanke, at der skulde udarbejdes en
fuldstændig Geografi over begge Kongens Riger og
Lande. Planen blev meget velvillig modtaget, og
Jessen fik af Holstein opfordring til at meddele
ham sin skriftlige Betænkning, hvorledes ,.et Værk
af den Art best og til almindelig Nytte kunde
indrettes“. Efter faa Dages Forlob fremlagde Jessen
sit Udkast for Geheimeraaden, der bragte det med
til Ledreborg og der gennemsaa det med sin ældre
Broder, Oversekretæren i danske Kancelli. Pra»ses
i General-Kirkein<pektionskollegiet og Patron for
Universitetet, J. L. Greve Holstein (1694—1763).
Saa snart de to Herrer var vendt tilbage til Hoved
staden, lod Grev J. L. Holstein Jessen kalde til sig
for at tale med ham om Udkastet og endte med at
paalægge og opmuntre ham til at besørge en saadan
Beskrivelse over begge Rigerne. Efter nogen Be
tænkningstid erkhvrede Jessen, ..endskønt ikke uden
Frygt og Undseelse,“ at han efter Evne vilde efter
komme det, idet han dog satte som Betingelse, at
han ..maatte gaaes til Haande med de dertil udfor
drende Efterretninger, samt Medhjælps Midler og
Hænder“. Sagen blev derpaa forestillet for Kongen
(Kr. VI), „som viiste et allernaadigst Behag over dette
Forehavende og tillige befalede, at nysbemeldte det
danske Cancellies Chef skulde kræve og indhente
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de fornødne Efterretninger fra Stifterne og Amterne
i begge Kiger. “ Som Følge deraf forfattede Jessen
en Række Spørgsmaal, som udvidedes lidt af Geheimearkivar Hans Gram og Prokansler Prik Pontoppidan, og fra Kancelliet udsendtes do dernæst til
rette Vedkommende. Desuden fik Jessen „efter
kongelig allernaadigst Tilladelse’* ved Gram Adgang
til det geheime Archiv for der at kunne udfinde
tjenlige Hjælpemidler. Imidlertid indlob Svarene,
men, efter hvad Jessen siger, „med de fra Stifterne
og Amterne forventede Efterretninger gik det noget
misligt: nogle kom det følgende Aar, andre senere;
nogle indløb først efter gientagne Erindringer, andre
bleve ganske ude: alt som Stedernes eller andre
Aarsagers Ulighed det forvoldede. De indløbne Efter
retninger befandtes og adskillige : nogle vare meget
gode og udforlige, nogle maadelige, andre meget
tørre: formodentligen som enhvers Forfattere havde
Indsigt, Lyst og Tid til at besvare og føre dem i
Pennen.“ Og inden længe kom han til det Resultat,
at „af de fra Danmark indkomne vilde det ikke
blive mig da giørligt at forferdige nogen fuldstæn
dig Beskrivelse over samme K ongerige.Im idlertid
er det et Spørgsmaal, om Jessen her angiver den
rette Grund til, at det aldrig blev til noget med
Danmarksbeskrivelsen; i hvert Tilfælde synes hans
Udkast at bære Vidne om, at det ikke var urime
ligt, naar han ..ikke uden Frygt og Undseelse“ paa
tog sig Hvervet, med andre Ord, at han ikke var
Sagen voksen, at den overgik hans Kræfter. Der
imod havde han faaet en ypperlig Hjælper til Be
arbejdelsen af Oplysningerne fra Norge, theologisk
Student (senere Sognepræst til Melhus ved Trond-
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hjem og Provst) Hans Steenbuch (1722—1800), og
saaledes fremkom 1763 et omfattende og indholds
rigt Bind (668 Sider i Kvart): Det Kongerige Norge,
fremstillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand
ved Erik Johan Jessen-Schardeboll Tom I; men
skønt det bauer Jessens Navn paa Titelbladet, ei
det helt og holdent forfattet af Steenbuch (A. E.
Erichsen i Biogr. Leks.) Og mere kom der ikke;
under Udarbejdelsen blev Steenbuch nemlig udnævnt
til Sognepnest i Melhus, men fik Tilladelse til mid
lertidig at lade Embedet bestyre af en Iljadpepræst.
Hvad Jessen har faaet trykt derudover er kun
lidt, en Stamtavle (paa Tysk) over Familien JessenSchardebøll, en Beskrivelse over Frederik V’s og
Dronning Louises Salvingsfest og et Par mindre,
nærmest historiske Afhandlinger. Derimod har han
efterladt sig betydelige Samlinger til dansk Adels
og Personalhistorie, der findes i Rigsarkivet, medens
hans øvrige Samlinger opbevares paa det ston» kgl.
Bibliothek, de norske Besvarelser saaledes i den
Kallske Samling. Som Embedsmand var han forøvrigt nidkau-, men sine Hovedinteresser havde han
i Historie og Geografi og kom som Folge deraf i
Forbindelse med mange af Datidens Videnskabs
mænd. Han dode i Kobenhavn 26. Aug. 1783.
Som allerede inevnt er do indkomne’Besvarelser
af meget forskelligt Værd, baade kvantitativt og
kvalitativt. Til de bedste hører imidlertid hvad del
er indsendt fra Korsør, og vi skal paa de følgende
Sider gøre et Uddrag deraf, idet vi hovedsagelig
holder os til, hvad der angaar Byen og den nær
meste Omegn.
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Underdanigst Besvaring
paa
De fra det Kongelig Danske
Cancellie, ved Deres Excellence
Hoy - Velbaarne Hr. GeheimeConference Raad og Stifts Be
falingsmand Baron von Oers
dorf under 13de Aprilis
1743
Magistraten i Corsoer tilsendte
40 Puneter og Poster, saavidt
derom for Nærværende Tid
vides.

4. Hvad Corsoer og dets Annex Taarnborg i
Corsoer Amt udi dette Stift er angaaende, da ere
disse tvende S taxiers Situationer ganske ulige og
underskeedlige1).’ Corsoer ligger dybt, som det kunde
ligge eller være begravet i Vandet, da det og er et
opfyldt og mestendel af Stranden indtaget Sted,
som ses baade naar her graves, saa og naar høje
Vande gør Skade og skyller Grunden bort, som ofte
sker. Taarnborg Kirke ligger derimod højt og paa
en Banke ta»t ved et Bjærg, Taarnbierg kaldet, som
er endnu højere og lige højt med Lyd-Hullerne
paa Taarnet af Kirken. Paa dette Bjærg skal i gamle
Dage have staaet et Slot, eller i det mindste [en]
stor Bygning med Grave om, som Rudera og
Stedets Situation endnu udviser. Hvem her har boet,
og hvorledes til er gaaet, ved man ikke mere af,
end det, som derom læses i Saxon: Gramat.*): og
Arild Hvitfelts Krønnike3). Det ganske Taarnborg
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Sogns vidt adspredte Byer og Boliger ligger og
højere end Corsoer, som har en liden og smal Mark,
én Fjamding Vej lang, indgroftet med Øster-Soen
Sonder paa ved den ene Side, med Fjorden imellem
Corsoer og Taarnborg Nordpaa ved den anden Side,
og en Skov, bestaaende af unge ranke Boge og
gamle stumpede Ege, Torne og Hassel i Distance 3
Fjærding Vej rundt omkring fra Fjorden i Nord med
den ene Ende, til Havet i Sonder med den anden,
og hegner ligesom et Gærde imellem Marken og
det ganske Land Øster for Corsoer. Fra denne
Corsoere Skovs Nordre Ende strækker sig et Stykke
Land videre op og om med Fiorden 4de Parten af en
Fjærding Vej, 2de Bosseskud bred, i en llalvmaane,
som er Corsoer Bye tilhorende og kaldes Sveltholm4),
ikke uden Aarsag; thi det er fuldt af Banker og
Bække, Huller og Hælder5), bærer intet andet end
Torn og Tidsler med faa (iræs- og Hvenestraa her
og der imellem; dette afløses af Hulbye Mark, en
leret Jord, ligesom overalt til de Byer i Taarnborg
Sogn. Samme Mark, med smaa Moser og Bække,
samt Klint ud til Fjordem, forfølger Fjorden omkring,
indtil man kommer til en Plet Eng i Circumference 8de
Parten af 1 Fjærding Vej, hvor Qvæg etc.: Drivere
gcerne beder og kaldes Friebeedet. Imellem dette
Stykke Engbund og Taarnborg Kaabel, som kaldes
H este- 1laugen, lober en stor Bæk, man kalder StrandBæk; den har sit Udlob i Stranden eller rettere Fjorden
og sit Flod eller Udspring dels sydost fra, nemlig
fra det sumpige og moradsfulde Hulbye, da denne
Rende gaar over Landevejen, som er forsynet og
altid istand holdes med en forsvarlig Bro, dels
Norden fra, nemlig fra en stor Mose, som skiller
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Ormitzlev Mark fra Heste-1laugen ; denne er lang
og ligger mest ind i Heste-Haugen. Endog under
tiden har den in» Strandbæk sit Tillob fra de Morad
ser og med Vand sommetider oversvømmede Enge
imellem AVemmelov og Tierebye, hvilket, naar sker.
Landet or ligesom overskaaren fra Vejlen til Fjorden,
og er da denne Bæk en vanskelig og farlig Birk at
komme over Vintertide og i Vand-Flod llestehauge
imellem Tierebye Mark paa den Nord-Ost side,
Fjorden paa den sondre, Taarnborg Mark paa den
vestre og Ilalsebye Soe, saa kaldet, paa den nordre
og Nordvest side | : thi Strandbek og Ormitzlev
Mark er Osten for den : j strirkker sig en Fjirrdingvej i Længde og Bredde, er udlagt og indhegnet til
Græsning; men kunde blive det bedste Agerland til
3, 4 à 5 Beboere derpaa, om blev indrettet dertil;
thi der er baade Agerbund, som i mange Aar har
ligget, saa og god Engbund, baade Vandsteder og
Moser, skønt det sommesteder er lidet stenigt, nogle
Steder højere og nogle lavere. Tierebye, som er den
yderste By, Nordost i Taarnborg Sogn, hvilken Bys
Marker, paa den Østre og Nordost side, grændser
paa AVemmelov og Forlov Marker, forbi bemeldte
sidste By gaar en Aa, Norden om, som er den samme,
Vorebye-Broe paa Landevejen gaar over; samme Aa
gaar ud i Veylon til Stillingo Fiord eller Bugten,
hvorfra denne Veyle ganer Vesten fra, og deler sig
i 2de Deele, hvorimellem findes en Plads, som er
tor om Sommeren, men oversvømmet om Vinteren og
ellers af høje Vande; samme aflange Plads kaldes
Frølunde Pied, fordi den ligger til Frølunde By.
Frølundes og Tierebyes Marker, særdelis deres Enge,
ere meget incommoderet af disse Stromme og Vande,
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endog midt i Deres Høhost. Imellem Frølund og
Svendstrup langs ud med denne indgaaende Flod og
Havets Dyb, som gør [o: danner] Veylen, i hvilken
Flod somme af Frølund og Svendstrups Fiskere fiske,
ligger en liden Mark paa denne Side, Sønden og
Sydvest for Frølunde og Halsebye Mark, kaldes
Gneveskov, som er fadleds til Byerne Svendstrup,
Frølund og Halsebye, og Fælled hvert 3die Aar;
denne gaar ned til Fjorden omkring Soen til Taarnborg, hvor Taarnbierget skiller Taarnborg Kirke og
Mark fra Gneveskov, eller et Sted i denne Mark,
[som] kaldes Dyppetoft, hvor uden for, hen i Fjor
den ligger et lavt voldet eller højgroftet Sted, kaldes
Ladegaarden, og besaas af visse Bønder, der har deres
Anpart deri. Gneveskov Mark stoder paa den saakaldte Halsebye Søe, hvilken saavelsoin Heste Haugen
er Kongens, og ligger Nordvest for samme Halse
bye Soe, der bestaar af bar Engbund og Bør-Mose
med Vand overalt paa visse Tider om Aaret, naar
Fjorden gør Overflod og skiller fornævnte Ladegaards Jord med Dyppetoft øg Taarnborg fra Halse
bye og de andre i Nord og Nordvest liggende Byer.
Ved Taarnborg Kirke er den ene og aarlige Mark,
en Gaard, som er Dyrehovedsgaard tilhørende, og
Degneboligen; thi Præst- eller Annexgaarden kaldet
er først af brændt, siden afbrudt og bortflyttet. Paa
Tornborg Mark øster ud for Kirken i Enden af
Marken, ligefor Heste-haugen, er et Bjærg, Møllebierg kaldet, uden Tvivl fordi Møllen har staaet
der, da fordum ned til Fjorden har været en By
eller Stad, førend Corsøer fik Stads Privilegier, <l<»t
man kan se af Ridera og en stenlagt Bro af Kampe
sten langt ud 3 Bøsseskud i Fjorden6). Ellers findes
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der (Mi gammel Konge-Broe, fra Worebye Bro over
Wennnelov Mark igiennem Tierebye, Halsebye og
Gnevesehov Mark, som siden derfra skal blive demon
streret. Endnu mere at mælde om Fjorden ved
Corsoer, da findes ferst Nord, imellem Ladegaarden
og Gneveschovsmarkens Udkant i Sonden, en liden
O, hvorpaa er en Banke med smaa Krat, paa hvilken
O kan saas
Td. Rug eller 3 Skpr. Boghvede og
kaldes Godsekalk7): Denne kan man stundom gaa
til Nord fra og stundom kore eller ride til, dog
undertiden neppe komme tik uden alene Sonden fra
til Baads. End længere hen ved Gnevesehov og
over Fjorden derfra, finder man en lang Broe opsat
af Sten paa begge Sider fyldt indvendig, dog nu
forfalden og forfalder daglig, hvilken er den samme,
[som I for blev ommældet og kaldes Kongebroen,
fordi den [forer] fra Coursen, hvor Fan'ge-Jagterne
anlegger, og over Fjorden paa dette Sted, ja endog
igennem videre til Worebye Bro og lige til Antvorseliov, hvor Kongeveyèn endnu lober. Paa denne
Bro, 9 à 10 Alen bred og ’/i« Del Mil lang, ligger
en hoj Klint, kaldet Haneklint, Sonden for og ved
Vejen landfast: derpaa vokser ej andet end stivt
Græs og lidet Ilyven-Torn. I Fjorden er ellers 3
Oer, Eegoe, Magloe og Lilloe, som ligger til Dyre
hovedsgaard, hvorpaa ej nogen boer, men bruges
og besaaes af Ejeren. Dyrehovedsgaard, fordum
kaldet Corsoere ladegaard, med dens tilliggende
Marker er imellem denne lange Bro, Konge-Broen,
og llalsehov, en Plads eller Overdrev, strækkende
sig fra Dyrehoveds Gaard og dens Marker ned til
(’ourson, som er Færgestedet, og lober ind fra Bæl
tet i Fjorden, fra Coursen ud til et Rev, omkring
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til Byen Svendstrup og hen til Dyrehøvedsgaard
igen, ungetær 2 Mil i Ud- og Omkreds, hvilket er
stenigt, inosefuldt og ubekvemt til andet, end det
bruges til, nemlig at lade Kreature gaa paa for Fode
Skyld. Derpaa er en stor Torve Mose, som næsten
er opskaaren, en ditto ligeledes opskaaren, og man
ej kan faa noget af uden Corsoere Byes store Be
kostning med at udgrave den i Stranden, og endda
kan den kun graves 3 til 4 Torve dybt; der er en
Sø yderst Nordost, tæt ved Stranden, ved Navn
Leysoen, med en liden Holm udi, 60 Skridt i Rund
del; til ingen Nytte, alene Strandmager8), Iketteil
terner9) ete. haver der iblandt Nælder og lange
Græsstraa deres Reder; ej heller findes i samme
So nogen Slags Fisk, saasoin den er ej dybere end
til en for Karls Hals eller Armhuller, hvor den er
dybest, men i Circumference niesten 1 Fjærdingvej
omkring. Iblandt andre Banker paa Halschov, hvilke
siden paa sit Sted skal anføres, ses en hid ud til
Havet (dier Beltet, straks oven for Faareboderne, i
hvilke Corsoere Indvaanere har deres Faar om
Sommeren; paa samme Banke staar Lygten eller
Fyret for den sejlende Postjagt, hvilken Lygte
gærne kunde forandres til et Fyr-Taarn med Vin
duer ud til den Side4, som fornoden gjordes, hvori
kunde være Lampen’ eller Lys i Steden for den nu
medgaaende megen Brænde, da Bekostningen med
Taarnets Opbyggelse i Tiden kunde erstattes ved
den saa meget mindre tilgaaende Brændsel. Men
for at komme over Vandet eller Coursen tilbage til
denne Side igen, da skal Corsoer fra Førstningen
eller i gamle Dage have været et Fiskerleje, siden
en liden Kirke opbygt, som ses endnu. Denne Stad
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har faaet Stabelstads Rettighed for maaske at komme
paa Fode, og at Transporten kunde blive desbedre
vedligeholdt, som højt Magt paaligger, samt Sej
lads og Handel desmere tiltage. Kirken her, som er
kaldet St. Giertruds, har faaet en Tilbygning paa
den sondre Side, saa Taarnet er neden for dens
Tag paa den nordre, da adskillige af gammel Adel
og andre formuende Folk har givet dertil, som er
a t se af deres udliugne Navne i firkantede tilhugne
Kampe-sten, der staar rundt omkring i Muren til
Grundstene. 'Paget er Tegl, Hvælvingen af Brædder,
dog er den zirlig indvendig og holdes i god Stand.
Fæstningen, hvor Commandanten bor, som har alle
Passer at efterse og de rejsende at annotere, hvor
Kongens Magazin-Huus er, i hvilket Krud og Kug
ler ligger neden under, og Skattekornet, som her
bliver leveret, oven paa Lofterne, hvor ogsaa et
stort firkantet grundmund Taarn staar, paa hvilket
fordum skal have ligget Stokker ") eller Slangerll),
men er nu ganske forfalden, saa de bare gamle
revne Mure staar alene tilbage, hvori en Mængde
af Alliker har deres Tilhold. De yngler der hvert
Aar, vel flyver de alle bort og bliver borte 2 Maaneders Tid om Sommeren; men kommer saa igen
til Taarnet, og føder sig ellers her omkring paa
Markerne. Paa dette, som i gamle Dage har været
et Slot, har Lehnsmanden over Corsøer Lehn resi
deret. Det ligger sydost for Halschov, Norden for
Corsøer, ikke langt fra Byen. Byen har adskilligt'
Fataliteter formedelst Storm og Uvejr, Vandflod og
deslige, der kan gøre saa stor Skade en Nat eller
Dag, at det næppe kan restitueres Aar cg Dag. Til
denne By ligger ommeldte smalle Mark, hvilken,
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endskønt don er on aarlig Jord og god, men leret
Jord, har og sine Fataliteter formedelst Vestenvind,
naar dot stormor, og Vandet fra Øster-Soen, der
skærer ind i Midten paa den, naar det vokser. Dens
Udkant i Sydvest, som kaldes Badstuen, og er en
temmelig høj Klint, er i Mands Minde eftorhaandon
undermineret af Vandet, saalodos at der er nedfaldet
og af Strømmen eller Vandet henskyllet ovor 40
Skridt. Skoven or ligesom d<»lt i 2de Dele, skønt den
ene er liden, hvilken afskæres ved en Mose, som
hedder Søeskiær; samme bestaar dels af Tørve-jord,
som næsten er opskaaren, og et Steds er et bund
lost Dyb, hvorpaa | : tor nogle fortælle : | skal have
staaot et Hus (dier Bygning, som skulde være sun
ken; hvorvidt det er at tro, staar saa hen; dels
bestaar og denne Mose af Engbund med bare SuppeGnus, der do fleste Tider staar oversvømmet af
Vand Vand, som er godt, findes her ikke til Byen
eller i Nærværelsen12) : Somme lader det komme mod
Jagten fra Nyborg, mange bosorger d(»t over fra
Ilalschov, hvor der or nogenledes Vand, uden naar
Stranden fordærver det, og do fleste tager dot i
Brønde lun* i Byen, skønt det er sylt, eller og de
tager dot enten i on Park i Marken, kaldet Jens
Jacobsens Park, eller i on, kaldet Sinkekiær, eller
øg i en stor Dam straks uden for Byens Port, |som|
hedder Lov-Søen, hvis Vand er endda slet og under
tiden skident. Tvende Vejrmøller er uden, og tvende
Hestemøller i Byen.
18. liidvaanernes Egenskaber, Inclination og
ungefærlige Tal; hver Amts og Købstads døde og
fødte i nogle af de sidste Aar.
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Tndvaanorne i ( orsoer, item Taarnborg Sogns
Beboere er vel som andre Landets Indbyggere Syg
domme undergivne, dog mestendelen baarde Folk i
Henseende til deres Natur og Opfodsel, af hvilke
de fleste elsker det Vaade og Vandet eller det, som
kommer af Vandet, forarbejdes i og med Vandet;
og intet urimeligt, siden de ermere sig af Vandet,
over Vandet og ere omringede af Vandet. I Corsoer
Stad findes Borgere af Købmandsstand og nogle af
de mest fornødne Haandværkere, Resten øg de fle
ste I : undtagen det frie - Compagnie Soldater, som
her stændig ligger : I ere Sejlingsfolk og Fiskere.
I Taarnborg Sogn (Jaard- og Husmænd, af hvilke
de fleste søger Stranden, for at faa noget til Fode
og Underholdning. Corsøere Indvaaneres Egenskaber
og Inclination bestaar, hvad de .Eldre er angaaende,
mestendel i en større Ærbarhed og Modesti samt
Stilhed, end i forrige Tider, og bruger ej nær saa
megen Yppighed med et vellystigt Levned, som da,
søgende paa bedste Maade deres Profit og Fordel i
Naming og Brug til deres Stand, enhver efter sin
Maade, at vedligeholde og Udgifter at spare; ere
ellers i Almindelighed fattige og alene lever og
næres af den Fortjeneste, enhvers Brug tildeler
dem. Vindskibelige i Jordens og Havets Dyrkning.
Løsagtighed høres sjælden til, Tyverier end mindre.
Hvad de Unge angaar, da en» de efter Alderens
naturlige Kaadhed, mere genegen til Vildskab og
Vellystighed, dog ej som i forrige Tider. Ere meget
for Giftermaal, især de unge Skibsfolk. Tallet af
Indvaa-nerne her i Corsoer af Gamle og Unge, Store
og Smaa, er paa nærværende Tid I : de i Vinter her
i Garnison indqvarterede 2de Compagnier, nemlig
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Hr. Gapt: Coucherons og Capt: Knases af det Bergen
siske Regiment Infanteri, undtagen : bestaaende af
1150 til 1200 Mennesker. Udi Taarnborg Sogn er 5
til 600 unge og gamle. Af døde og fodte i Corsoer
og Taarnborg Menigheder, er nemlig i
1740
1741
1742
1743

Corsoer
Dode 72 fødde
- 49
- 27
- 61
-

Tilsammen

20ï>

62
40
40
39

Taarnborg
Døde 32 fødde
- 15
- 16
- 23
-

24
26
29
25

181

86

104

Er saa i disse 4re sidste Aar herudi Corsoer 28
flere dode end fedte ; men i Taarnborg Sogn 18
flere fødte end dode.
Dernæst behøves af hvert Amt, en saa tilfor
ladelig som fuldstændig Fortegnelse, nemlig Navn
og Tal
19. Paa alle Skore, kongelige* og particulière,
enhvers ungefærlige Storrelse, Strækning, Situation
og Sort.
Iler til Byen er en liden Skov for den smalle
Mark, strækkende sig fra Øster Soen, Synden af, og
til Fjorden og lidet derhen Nord paa, som i 4do
Post er anført, hvilken Skov, naar Sveltholm, det
Buskads iberegnes, er en Fjærdedel Mil i Længden,
da Bredden fra Vesten til Østen, ud til Bonderop
Mark kan ej regnes for mere i det høyeste, end
Vs Del Mil og er saa Skoven i sin Omkreds med
Gærde indhegnet tre Fjærdedel Miil. Samme Skov
bestaar arf smalle ranke Bøge mod smaa stumpede
Ege, som forhen i ovenmeldte denne og ellers i
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anviste 4d i Post er meldt; ellers bestaar den af
Hassel, Kis og Tjørne, hvoraf lidet til Byens Nytte
aarlig hugges til at dæmme for Stranden. Hist og
her falder nogen faa Skov-Avl'3) og Avnbøg, samt
lidet Benneved, dog rart. [ Skoven voxer Nødder,
Slaaen, Hyben, Jordbær, Lillieconval, Bukar. Dens
Situation bestaar af en Del Banker og nøgle faa
Moradser eller Kær. Til Bonderop er og her og der
Asker, mest unge. Nogle faae Ege og Bøgetræer,
adspredte rundt omkring, samt høje Ifasle og Torn,
saavelsom unge Elleris og Pil, dm* lader alt lige
som en liden Skov; dette er i Oster; og paa den
Nordre side, paa en O, længst borte i Fjorden,
Dyrehoveds Gaard tilhørende, Eegoe kaldet, staaer
ungefær Bu til 70 smaa, smalle og korte Ege med
noget Buskads. Anden Skov findes ikke paa denne
Udkant, hvor fornoden Ildebrand, alt fra andre og
fremmede Steder maa tilføres.
20. Paa alle Øer ug Holme store og smaa,
beboede øg ubeboede, ingen undtagen, med en kort
Beskrivelse om enhvers Beliggende, Form, Storhed
og Beskaffenhed, i Anledning af den 3die Post, saa
og hvor stærkt de ere bebyggede, om der kunde
leve flere, i fald en eller anden Indretning skete
eller et Obstaculumu) blev borttaget?
Sprogo, liggende i Store Belt 2 Mil fra Corsøer
og ligesaa langt fra Nyborg, er i sin Strækning Øst
nordøst øg Vestsydvest, har Rev fra begge Ender,
det ostligere er i Strækning fra Landet 'j3 miil, men
det vestlige ikkun en Tredjedel imod det Østlige.
Landet i sig selv er 1/4 Mil langt og 2 a 300 Skridt
bredt foruden Revene. Paa denne 0 bor en Bonde,
som af Landet aarlig kan avle saa meget, som han
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og Folk tilligemed Kreaturer kan underholdes af
til midt eller sidst i Februar, men siden maa kubes
til Underholdning, holder nu 4 Koer, 6 Faar, 5
smaa Heste; disse sidste maa mere sig Vinter og
Sommer ude eller i Marken. Ellers ernærer Manden
sig af Silde-Fiskeri om Host og Vaar, Bundgarn til
andet Fiskeri kan ej bruges for den haarde Strøm,
som falder under Landet. J Aaret 1732 er af denne
Øs nordre Side paa en tre Nætterstid om Vinteren
bortskyllet 7 Favne i Bredden langs Landet, hvorpaa kunde avles 4 a 5 Læs Hø; havde Vandet
samme Tid været 2 Fod højere, kunde ingen be
boet Landet, fordi det ferske Vand havde blevet
borttaget, som er paa Landet, hvilket dog er sylt
o<x nok saa slet som her i Corsøer. I Aaret 1742
om Høsten blæste Overdelen af 19ten Fag Hus,
som var alene til Herberg for rejsende Personer
om Vintertide, naar der ligger Is i Bæltet, og Far
tøjerne ej kan sejle. Manden formaar ej at. ophjælpe
dette forfaldne Hus, og Husbonden» nemlig Rasehenberg Ejere vil ej Indler hjælpe ham; skulde nu
denne Mand nodes til at forflytte Landet, er det
umuligt, naar Isvintre, som nu i nogle Aar har væ
ret efter hinanden, indfaldor, og Badtet tillægges af
Is, saa der til Transporten maa bruges Isbaade, at
enten Posten eller nogen Rejsende kan komme
enten hid eller did, til eller fra Nyborg for den
haarde Strøm, der saa gevaltig driver Isen, at de
Trafiqveronde ofte med yderste Nød og Livsfare
maa søge og indjages til denne 0, ja Isen hap i
disse Dage med saa forunderlig en Kraft tumlet en
vældig stor Sten, som ligger paa (len, og er mere end 3
Al. høj og ligesaa bred, ligesom en Bold 3 a 4
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Favne op højere paa Landet af dens Sled, hvor den
laa, og derved tillig«*, om ikke Manden paa Landet
havde advaret 3de fra Nyborg kommende Baade i
Tide at retirere sig for bemeldte Drivis, havde for
ulykket disse Baade, som dog med Nød undkom,
dog den sidste ikke uden Skade; saa det desaarsag
var hojtfornøden, at Manden blev eonserveret paa
Den, og de der værende Huse hjulpne til Rejsendes
Tjeneste, som ofte i liaarde Vintertide havde i
Isen og Soen udholdet Nal og Dag, inden de halvforkommedo .anlanger til Øen. Om Sommeren op
holder sig ellers ved denne 0 det ved Nyborg lig
gende kongelige Fregat eller saakaldede Vagtskil),
dets Chalouppe med nogle Folk for at observere de
forbisejlende, som i Nyborg betaler Strøm-Tolden.
• To Mil Østen for denne navnkundige vidlbekendte Sprogoe ligger Corsoer som en 0, skønt
landfast, og maa denne By have sit Navn deraf, at
den med tilliggende Mark ser ud som en 0 i et
Korses Afridsning. 1 Fjorden imellem Corsoer og
Taarnborg, Sonden og Nord ligger ellers 3 Øer,
Dyrehoveds Gaard tilhørende: Den førstes og niermestes Navn er Lilløe, 4de Parten af en Ejierdingvej norden for Corsoere Skibbroe, Nye Broe kaldet:
paa samme 0 kan saas 6 Tønder Korn, den er høj
og lang med dybe Grave eller rettere Tørre Grøf
ter samt høje Opkastninger eller Banker, delvender ud til Sydvest og Nordøst for Corsoer«»
Fæstning, som ligger skraaes over for den, og ser
ud til at have været som et Batterie olier stor
Skandse, hvilken og siges at de Svenske skulle
have opkastet, da de anno 1658 vare her i Landet
Bag ved og bedre hen i Nord, ungefær ligesaa langt
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4de Parten af en Fjærdingvej ligger en anden 0,
kaldes Magloe, hvilken er lang, smal og hoj, dog
saa stor, at der kan saas 16 Tonder Korn foruden
Enghund til 3 a 4 Læs Ilo, samt nogle Bække og
Busker. Endnu halv saalangt Nord paa ligger den
3die 0 af Navn Eegøe, maaske fordi der i fordum
'Pid har været Egeskov paa den, og ses endnu 60
til 70 unge Ege, som i mestforegaaende 19de Post
er anfort. Denne O er rund, og ligesom de andre
temmelig hoj. Den kan foruden Skovpladsen, her
og der imellem og ved den ene Side« besaaes med
8 "fonder Korn. Disse 3de Øer er ikke beboede af
nogen, men ligger til Dyrehoveds Gaard, hvis Hove
ries Bonder har ondt for at komme dertil med
Heste, Plove, Vogne og Harver over Vandet, til
Säulen at faa i Jorden og Groden at indhoste, saasom Bønderne, der i Lav- og Udfalds-Vande korer
(dier rider over et eneste Sted til Lilløe forst, og
siden ingen anden Vej kan komme end et eneste
Sted over derfra igen til Magloe, maa tit og ofte,
naar Vandet højes, mens de ere arbejdende paa
Øerne, ej alene Natten over, men sommetider
nogle Dage forblive der, da endogsaa det Korn,
som hostes, tager ikke liden Skade entern ved Regn
vand oven frå Himmelen eller ved Strandvand neden
i Fjorden, naar de kører dermed over og forer det
til Gaarden. Eegøe er Sommerstide landfast ved en
ganske smal Strimmel Engbund ud til Kongebroen,
og Lille Egoe, saa kaldet, hvilken Plads lober ind
paa Dyrehovedsgaards Marker, er landfast med de
samme: Strimmelen, Egoe og Lille Egoe, der stoder
an paa Konge Broen, er smal og overskylles ofte
iif Vandet, dog ej stan’kere, (ind man’ uden Vanske-
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lighed kan fare (1er imellem. Kongebroen, som er
en Kørevej bred oplagt med Sten paa begge Sider,
og skiller Fjorden og Noret ad, i Længden næsten
Fjærdingvej, har og en liden 0 paa eller ved
sig fasthængende, hvilken kaldes Haneklint, ungefær
P/, Bøsseskud i dens Længste. Denne er der faa
Buske og noget Græs paa ind til Vejen eller Broen,
men ud til Fjorden bart, stejlt og klintel, og kan
dorpaa intet saaes, men avles 1/; Læs llø. Endelig
tindes i Fjorden, i Vandets Ind- og Omløb paa
Gneveschovs Mark, noget fra Konge Broen og imod
Ladegaards Jorden vesten for Taarnborg en liden
0 eller Holm, kaldes Godsekalk. Midt paa denne
Ilolm er der en Høj med smaa Buske, og nogen
flak Jord neden rundt omkring, at der kan saaes
7—B Skæpper Boghvede, som de fleste Aaringer
staar i høj Fan» for høje Vande til at indhøstes,
og bær ellers godt; den har nok deraf sit Navn, at
naar man venter, den skulde være god, er den
skalkagtig. Videre Forklaring om disse Oer, samt
af foregaaende og efterfølgende Forklaringer, kan
nærmere beses de 2de herhos følgende Carter over
Corsøer Mark samt Halsehov, saavidt Byens Juris
diction strækker sig.
21. Paa alle Fjorde. deres Indløb, Storhed og
Udbredelse paa determinerede Steder: om der er
Fjorde, Vige og Havets Indløb saaledes beskaffen,
at de ved Oversvømmelse skader Landmanden, eller
og at de ved et snævert Indløb kunde dæmmes og
adskilles fra Havet, saa der blev tørt Land?
Den ommældte Fjord har sit Indløb og Udløb
imellem Corsøere Fæstning eller Corsøere gamle
Broe og Halschov Norden for. Denne ind- og ud-
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gaaende stærke Strom, efter sine visse Tider, kaldes
Coursen, hvor fra og til Færge Jagterne løber og
Fartojerne til og fra den Nye broe giennemløber.
Samini» Cours (dier Kende er, paa sine Steder, paa
4 a 5 Favne Vand. Bredden over er et godt Bøsse
skud, og har sit Henlob til Svendstrop, under, og i
Midtmi over Kongebroen, da der paa det samme
Sted er et Dyb paa 2 til 3 Favne Vand og en stærk
med Kgeplanker og Tommer oven over forsynet
Bro, hvor der kunde blive den skønneste Mølle ved
ind- og udgaaende Vand, naar den blev indrettet
derefter. Denne samme Cours har sin stærkeste
Strom midt i Fjorden, der strækker sig fuldkommen
IV2 Mil omkring ved Corsoer Mark, Sveltholm,
Hulbye Mark, Taarnborg Hæste-Kobbel og Mark,
saavel som ind og om Øerne paa den vestre Side;
dens Længde er mere end en halv Mil og dens
Bredde over en Fjærdingvej. I denne Fjord er
somme Steder haard Bund, og somme blod og dyndig
men midt i, som [0: hvor| Strømmen stedse gaar,
enten ud eller ind, som Tiden falder sig, er 4 til
472Favne dybt; Ved den Nordre og Nord-Vest side
af Konge-Broen er Fjorden eller Noret, som Fjorden
igiennem Konge-Broen løber ind i, 4de Parten saa
stor, men i højeste hel eller halvanden Alen dyb,
somme Steder kun halv Alen, mestendel haard
Sandbund, undtagen et Sted, som skyder sig ud i
Vester, mellem saakaldet Kiellinghoved og Hallsehov,
hvor der er i al. dybt til dybere og blød Bund.
Denne Fjord eller Nor, hvad man vil nævne det,
kaldes ellers Synden strand af dem i Svendstrup
og Frølund, fordi den ligger Sønden og Sydvest
for disse Byer, har paa den Nordre Side* ind ad fra
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Badtet i Landet forbi sig, Stillinge Fjord, der er
yderst fra Muuskolm over til Stiebierg mark, som
ligger ved Enden af Svendstrup eneste Mark, og
grændser paa Halsckov Overdrev først 2 Mil over,
siden 1 Mil, saa 1 Fjærdingvej, tilsidst 7-» Fjærdingvej, som lober ind og en Aa ud i den samme, der
bliver til en Vejle, den man kan køre og ride over,
uden det er for høje Vande eller Brud-is; i denne
Vejle løber en Aa, der kommer oppe fra Landet
over Landevejen, der er forsynet med en Broe,
kaldes Vorebye Broe, som beskadiges ofte af Vand
flod udi denne Aa, som gaar Norden omkring Foerløv,
hvilket forhen er antegnet i 4de Post. For donne
Aa og Vejle kan ikke nogen Dæmning blive, øj
heller kan de blive navigable enten med Baade eller
andet, uden det skulde være en Eege15) paa somme
Steder at betjene sig af med en Kindsten16), som ej
bruges, og var til ingen Nytte; fra denne Vejle
skærer atter et fladt Vand op og ind Sønden paa
til Tierebye, som kaldes Tierebye Noer, ungefær
Vs Fjærdingvej i Længde og Bredde, derfra i Mid
te n -skarrer atter en Rende af Strandvand endnu ud
[i] Vesten 'U Mil, som skiller en lang Strimmel Jord
fra Frølunde Mark; samme Strimmel er Vs af en
Fjærdingvej i Bredden og kaldes Frølunde Fied; det
oversvømmes tit af høje Vande, der borttager endog
Kreaturer og gør ellers Byerne stor Skade paa
deres Hø og Fodring paa andre deres Marker, som
ej er at ændre. Denne forommeldte Stillinge Fjord
er 1 stiv Mil ind og op i Landet østen for Beltet;
der har tilforn været en Havn og Ladeplads, nemlig
ved Tiokholm, hvor der har været Toldsted, og
Slagelse belejligt, hvis Indbyggere havde kun 1
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Mil dertil og god Vej; men skont der er et sva.dgende Dyb inden saavel som uden for, kan ingen
Fartøjer nu gaa dertil, fordi, som er sagt af dem,
der har kunnet erindre sig Indsejlingen der, nogle
store Træer og Kister samt smaa Skuder, fyldte
med Sten, skal være sjunkne i Gabet, hvor man
indløb, og at optage samme var vel ikke muligt,
ej heller til megen Nytte, og om saa var, forte stor
Bekostning med sig. Om at dæmpe disse Vande,
er intet at melde; thi dels er her Ebbe og Flod,
der lader sig ikke udeholde, dels er her Coursen,
hvor Farten er fra og til Corsoer, hvilken ej kan
tillukkes, om her skal være nogen Havn, da det
for Resten vilde blive ganske umuligt at betage
denne Cours sit Ind- og Udlob; i det mindste gik
Vandet over andre Steder og tog vel baade F a tt
ning og By bort, formedelst Coursens Tillukkelse,
1 Fald den kunde ske; Stiilinge Fjord paa den anden
og i nord liggende længere Side, er langt umuligere
at faa dæmpet, siden der er et svælgende Dyb, og
2 Mil over yderst i Bredden.
22. Paa alle Strømme og Aaer, hvor enhver har
sin Oprindelse, og (ours og Udløb, og hvor mange
mindre hver større tager til sig, og paa hvad Sted;
om de ere fiskerige, hvor meget og af hver Slags
Fisk; om de have været, ere eller kunde blive
navigable, og om det var til nogen Provinds1 kende
lige Fordel, i fald slige Aaer kunde besejles med
Baade?
Nærmere er her ingen Aaer, end den, der i 4de
og næstforegaaende Post er beskreven at lobe oppe
fra Landet af omkring og ud i Veylen; i hvilken
undertiden, dog rart, kand fanges en Ørte, ellers
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ere nogle Rud-Skaller, Aborrer og (jeder bedre
oppe og inde i samme Aa, der er nogle Steder
smal, somme [Steder] bredere og sommetider meget
Vand udi, at den gaar over Engene, undertiden
mindre. Hvad Corsoer saavelsom Stillinge Fjorde
sig ere belangende, •d^t er i denne sidste 4 Bund
garns Stader, som visse i Taarnborg Sogn benytter
sig af til at fange hvad de kan i dem af de i 1-1de
Post forhen ommeldte, nemlig Aal, Sild og Horn
fisk, dog ere de 2de ikke paa et Par Aars Tid
brugte, siden ingen synderlig Fangst har va»ret, og
Fiskerne ved dem har tabt i de forrige Aaringer,
at de ej har kunnet stoppe Omkostningerne paa
deres Garns og Pæles Indrettelse og Istandholdelse.
De sætter ellers Kroge og Sildegarn i denne Fjord,
da de undertiden faar noget, undertiden slet intet.
Her i Corsoer Fjord falder nogle Aal, som stanges
med Lystre, nogle Torsk og Flyndere, som fanges
med Garn og Kroge af Fiskere og fattige Folk her
i Byen. der har intet andet at ernære sig med.
Uden omkring Byen, nemlig Vesten for paa denne
Side Halschov Rev, næsten 1 Mil borte, er et Aalestade til Bundgarn, og Sonden og Sydost for, ud
til Øster Soen 4, hvori faaes nogle Aal i Host,
naar Ruser og Garn dertil stettes og røgtes; men
ingen af dem ere nu, som de har været i forrige
Tider, da der i Steden for nu nogle Snese fra et
Stade, kunde da faaes en Baad fuld.
23. Item paa alle Søer, store og smaa; om og
hvilke ere fiskerige som før?
Ferske Soer ere ingen af her at finde, uden en
yderst paa Halschov, tæt ved Stranden eller Gabet
af Stillinge Fiord, hvilken So dog er halvfyldt
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Vand; den strækker sig en Fjærdingvej omkring,,
hvori ved den ene Side ligger en liden Holm eller
Stendys, til ingen Nytte: samme Sø kaldes LeySoen, og er e j dybere end 2 a 2 Vs Alen Vand, stenet
og Sandbund, men slet ingen Fisk der i. Strax
osten udenfor Corsoere Port, midtimellem Byen og
Vejrmøllerne, ligger vel et Vandsted, som har det
Navn Lov-soen, ungefær 100 Skridt lang, naar der
er vel Vand i den; men er intet i sig selv andet
end en stor Dam, hvorfra Byens Folk henter deres
Vand til Brygning og deslige; i denne er nogle faa
smaa Sudere.
24. Paa alle helst mærkværdige Kilder i Amtet,
af hvad Natur de ere, og hvorhelst de ore beliggende?
Kilder ere her ingen af Betydenhcd, men Byen
haver Mangel paa godt Vand, som nogle lader
hente fra Nyborg. En Kilde eller Vadd er der paa
llalschov i Dyrehoveds Guards Enemærker, af samme
henter mange her i Byen Thevand, og maa da
frem og tilbage med Bekostning over Coursen,
dette Vand er ellers det bedste. Ved Taarnborg er
2de, en paa Frølunde Mark og en paa Tierebye
Mark. I dem ved Taarnborg er lovlig godt Vand,
dog ikke med det bedste, ved de andre er intet
remarqvabelt og ingen af dem alle overflydende
eller springende Kilders. En stiv Fjærding Vej her fra
Byen er ellers en Kilde og Væld under Sveltholm,
Stolpe-Kilde kaldet, men fordi den ligger saa langt
fra Haanden, er der snart ingen, som benytter sig
deraf, dog er den nu for nylig bleven renset, efter
som den af Mudder og andet var saaledes tilfalden,
at ingen kunde faa rent Vand af den, og befunden
1*2 Al. dyb, neden i sat med Brædder, som viser,
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at den tilforn har vieret vedlige- og afholdt: der er
temmelig godt Vand i den, fryser ikke gærne og
stedse flyder over; var den noget nærmere, blev
den mere brugt, som nu ikke sker. De fornemste
Vandsteder i Marken, hvor Byens Indvaanere henter
deres meste ferske Vand til The og Øl, er Lovsoen,
Sinkekier, den lille Lovsøe og Jens Jacobsens Park,
hvor Vandet er saa maadelig, men det bedste og
mermeste er, som meldt, paa Ilalsehov, undtagen
naar Soen og Iloj vande lober op i og fordan* ver
den. f det ovrige ere alle Brønde her i Byen sylt
eller sultugtige, formedelst Byens Situation der ligger
lavt og mer Stranden.
25. Item paa de største Hække og Moradser:
om dm* ere Kan* eller Ellemoser eller Moradser af
det Slags, som kunde ved igiennemskaarne Vand
render udtørres og gøres til Ager eller Eng?
Paa Ilalsehov ere 2de store og 2 smaa Moser;
den ene fra Enden eller Revet af Ilalsehov i Vester
gaaer ind til Øster 1 fuldkommen Fjærdingvej i
Længden og længere, i Bredden er den 3 til 4
Bøsseskud, og somme Steder noget ringere. Denne
Mose kaldes den store Tørvemose, og maa aarligen
med temmelig Bekostning for Byen udskæres til at
faa Flod i Stranden, som mæsten ligger højere eller
dog ligehøj med Mosen; fndvaanerne har af samme
Mose forhen havt god Nytte, men nu kan Vandet.
<*j komme fra deri, saa der sjælden kan skæres
Torv, da man ikkun kan komme 2 â 3 eller faa
Steder 3 n 4 Tørve dybi i Jorden, hvilken enten
skal føres over Coursen 1 Mil fra, eller og køres
2 Mil omkring til Corsøer. Den andems Navn, som
er nærmere og ikke en halv Fjærdingvej fra Cour-
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sen, erBirkenwse, har været en god Tørvemose i forrige
Tider; men den er næsten opskaaren og staar mi
desuden oversvømmet med Vand. saa ingen kan komme
til det, som der er; den kunde vel udskæres i Ha
vet til Byens Nytte, som har liden (dier ingen Ilde
brand'7); men vilde blive til altforstor Bekostning.
Den 3die, som hedder Bræn domose, er liden, dog
dyb med Hængedynd flydende Turn* udi, denne
ligger Østen og ud til Fjorden eller den Del at*
Fjorden, som kaldes Synden Strand; i denne er ej
Torveskær: men alene Jordgunger (dier flydende
Tuer, som for blev nævnt, alt med højt Græs og
og Rør-straa paa, i hvilke Svaner og andre Vand
fugle gemenlig gærne har deres Reder om Foraaret.
Den 4de er Ellemosen, Tørveskan* til Svendstrup,
nu næsten opskaaren: flere Moser undtagen ended
smaa Kær og PutteIS) ere ikke paa Ilalsehov. I Svend
strup ene og aarlige Mark findes et Kær, kaldes
Snage Kiær, intet mærkværdigt ved; i Gnovesehovs
fælles Mark til Frølund og Halsebye er ot stort
Kær og Morads, kaldes Gneveschovs Kær. I Halsebye
vestre Mark er en Mose, kaldes Viemose, i den
ostre Mark et Kær eller Sump, ja vol undertiden
flydende Vandløb, kaldes Nordenbiergs Mose. 1 don
lille Mark Olhøys Kilde, som i sig selv er ingen
Kilde men on Sump eller sumpigt Sted. Paa Frø
lunde vestre Mark ligger et Vandsted, kaldes Biørns
Kilde; donne er den, der er anført i den foregaaende
*24. Post. Tierebye Mark ud til Wemmeløv er bande
Agre og Engbunden overalt sumpig og vand fuld,
saa man paa Agrene kan gaa i til Knæerne, og
ellers mosefuldt over alt, som vilde blive for vidt
løftigt at nævne efter Bøndernes disse Moser givne
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Navne; i denne Byes sondre Mark er en temmelig
stor Mose, Skade-Mose kaldet; i dens vestre Mark
et Kær, kaldes Dybe-Kiær, ej saa dybt i sig selv,
som det ligger dybt eller lavt til; her er i Byen og
den Kilde, som anfortes i 24de Post; videre at gaa
og til Ilalsebye Sø, saa kaldet, der grændser til
Tierebyes og Taarnborgs Marker, mere end en
Fjærdingvcj i Omkreds, og hører Kongen til; denne
oversvømmes visse Tider om Aaret af Vand, som
mest kommer ind Vesten og fra Fjorden, hvilket
om blev dæmpet, denne store Enghauge, for dens lave
Situations Skyld, endda var vandrig nok, dog ikke
med salt Vand; en stor Del deraf begroes med
Kor, som ere meget og mere end Langhalm for
Bønderne tjenlig at tække med; og er denne Rør
mose, som er nyttig til det samme, og ej tienlig
til andet for Vand og Mudders Skyld, Trediedelen
af den ganske Enghauge, der kunde nok blive fri
fra det salte Vand af Fjorden, der gaar ind under
en snæver 2 Kampestenes Bro, man farer over, kaldes
Aale-Kisten, naar god Dæmning blev, og der imel
lem tvende Smaahoje en Distance af 20 Skridt
blev vel opfyldt, da Høet, der avles, blev da bedre,
end det nu bliver, syltet og meget bedærvet. I
Ilestehaugen, som og er Kongens, udlagt til aarlig
Græsning, endskønt god Jord og kunde dyrkes,
som i 4de Post er demonstreret, ser man 2de store
Moser: Gaasemose og Øxen-Mose, hvilken sidste,
som. og før i 4de Post er mældt at løbe ud i Strandbek til Fjorden, er en stor Mose med meget
Soppegræs19) udi. L’di alle disse er intet Tørveskær,
ej heller kan de udskæres eller gøres til andet,
end de ere. Deres Mark i Hulbye, som begynder
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fra Strandbek eller Frie-beedet, kaldet Galle-Marken og gaar om med Fjorden til Sveltholm, har
3de Moser, Lundhøys-, Egebiergs-, og BørsnagsMose, de 2de ere Torvemoser, den 3die et stort
Kær, hvori Strandfugle paa denne Øster Side af
Fjorden og har deres Reder. L’di deres Mark,
Mellem-Marken kaldet, ere Skade-Agers Mose og
Magie Mose ogsaa temmelig store. Omkring Bonderop ere 3 Moser: Staal-Eegs Mose, Tue-mose og
ellers en liden Elle-Mose, som ikke kan udskæres
eller borttørres, men er dog ligesom tor i Somme
rens hedeste Tid om Aaret. Her til Corsøer er i
Skoven- adskillige smaa Moser og Moradser, samt
Huller her og der, dog ingen af Betydenhed eller
saa stor, som den for i 4de Post mevnte Søeskker,
liggende imellem de saakaldte Store- og Lille-Skov en , der er et slemt Morads, et bundlost Sted, dog
god Torveskan*; der ere nogle faa af Indvaanerne,
som har Part deri, og benytter sig af den, dels til
Torv, dels til Soppegræs og Toplads; om Vin te
rem er den oversvømmet af Vand, som om Foraaret
udgraves; ellers er paa Marken den saakaldte
Markmose, som ligeledes lober over af Strandem
om Vinteren, men borttørres noget til Foraaret,
saa der kan faas lidet Soppe- eller Mose-1fo;
i denne er ingen Torv. Desuden ligger paa Marken
hist og her nogle smaa Kær og Moser, nogle runde
Bække og firkantede Parker, af hvilke sidste de
fleste ere igengroede, dog saa mange Vandsteder,
at de faa Kreaturer, som her ere til Byen, kan,
naarÆvret bliver opgivet, finde Vand til Fornødenhed.
26. Paa alle Klipper. Bjærge og Dale, med
hvis remarqvable ved dennem findes.
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Ikke meget remarcjvabelt findes ved Bjivrgene
her omkring, der ikkun kan egentlig kaldes Klinter,
store Høje eller Banker, skont de har sine Dale
eller Flakland hist og her under eller ned ad for sig:
Disse ere de paa Halsckov, som ere de højeste og
storste, hvorpaa man endeligen kan staa og se
vidt omkring, formedelst Havet er om os paa de
fleste Kanter: Hoye-Bierg, Melskov-Bierg, Synderog Nørre-l'llebierg, strax neden for disse 2de Bierge.
Vesten for Ulle-Mosen, som er anført i foregaaende
25de Post, ligger én Dal, kaldes Hallebolis Huule,
hvor findes Rudera, og ses der at have vau’et en
stor firkantet Murbygning, hvad til kan ej læses
ved den Oplysning, Boger og Skrifter giver, ej
heller udforskes ved den Kundskab per traditionem,
som Folk kunde have havt; der er endnu mange
flere paa Ilalsekov, saasom dette Overdrev bestaar
af lutter Banker og Huler, fulde af Sten og Tuer.
Iblandt de fornemste er Clemensbicrg, Roldagers
Dyst, Øxehoved, Hoye Eskebierg, Hove Olderne,
Hansckægs Banke med en stor Klint ud til Stran
den, Høyefaldsbierg, Vagtbanken, Hov-Klint, som
er den højeste Banke, stejl og fæl at se ned af i
Soen, som aarlig skærer under, og mindrer den,
Revet, som skyder sig V* Mil ud i Stranden hen
ad til Sprogoe, Have-bierg, Kirke-bierg, Drekkelsbierg, Logte-Banken, hvorpaa Fyret, som bruges for
Posten, staaer, Pallebanken etc. I Svendstrup eneste
Mark er en eneste Banke, kaldes Fladbierg, hvorpaa
Buske og ganske smaa Ris Ege voxer, i Svend
strup Bye et temmelig højt Bjærg i Henseende til
de andre, kaldes Bierget. I Halsebye Mark er Purbierg. Nordbierg [og] Olhøy. I Frølunde Marker
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Cassebierg og en Holm, kaldet Tiokholm, som i sig
selv ikke er en Holm eller 0, men et hojt Sted,
der er meldt om i 21. Post. Endnu Hesselbierg,
Mertebierg og Hanebierg. I Tierebye Marker Longebierg og Bavnehoy. Ved Taarnborg ligger et Bierg,
Vesten for Kirken, kaldes Taarnbierg, og et Osten
for, navnlig Mollebierg, som i 4de Post ere an teg
nede og erindret, hvad om den kan siges; dog
maa dette langes til, at paa det Slot, som skal
have staaet paa Tornbierg, skal Kong Eric | : uden
Tvivl Menved : | have boet, og blev det samme af
brændt ved det hans Marsekalk skal have sat Ud
derpaa. En liden Hoj tæt udenfor Bondegaardens
Have ligger der og, som hedder Kilde-IIoy, for
medelst den ene af de 2de Kilder ved Taarnborg,
som for er antegnet i 24de Post, findes der neden
under. I Hestehaugen eller Taarnborg Kobbel, som
det kaldes, findes kun nogle smaa Banker, ellers er
det meste af den hojt i sig selv og sænker [sig]
noget ned ad til Tierebye Mark og Ilalsebye Soe.
Hulbye Marker haver Stenkelshoy, Broyens Banke,
Kulshoy, hvorpaa har staaet en Vildtbanepæl20) eller
Støtte, men nu afbrudt uden Foden, der kiendes,
flere: Baashoy, Eegebiergsbanke og Ilulshoy. Om
kring Bonderop-Gaard, der tilforn har været en By,
ses Stakkelshoy, 2 Banker kaldes Nye Vangs Ban
ker, Skimlingsbierg og Busohusbiorg, paa alle disse
staar endel unge Ege-, Bøge- og Aske-træer. Paa
Sveltholm findes Lejerophoy og Stubager, hvoraf
2de Huse, som ligger tæt hos, har deres Navn.
I Skoven er Konehøy, i Marken Alhoy og Bondensbierg. Ellers ere Klinter langs ud med Marken til
Corsøere Bye sønden og Sydvest, ligesom og norden
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og Nordost rundt omkring ved Fjorden, baade paa
Corsoer, lkilbye, Taarnborg Marker og ellers om
Halschov, de paa den sondre Side af Marken bort
skylles og medtages af Stranden aarlig en stor Deel.
27. Hvad andre Curiositeter og Mærkværdig
heder i Amtet findes, og hvad besynderligt det har
fremfor de ovrige omliggende Amter?
I og ved Corsoer ere ingen Curiositeter, und
tagen disse folgende skal regnes derfor: 1) at Kir
kens Tag
højere i sig selv end Taarnet, og
Taarnet staaer ind og ligesom i Kirken, saa Ring
ning kan ej hores uden i faa Huse ud til Stranden,
hvorover en Dreng maa lønnes for at raabe i Ga
derne og lade Folk vide, naar de skal komme til
Kirke. 2) At Allikerne paa det firkantede gamle
Taarn paa Fæstningen flyver hvert Aar bort, naar
deres Unger kan flyve med, og sætter dem da af
og ud paa andre Steder, men kommer alletider selv
igen og holder sig til Taarnet, i hvor meget der
end bliver skudt og jaget efter dem, som er erfaret
deraf, at nogle af denne Commandants Formænd
har gjort sig Umage for at faa dem enten bort eller
ødelagt, men har ikke kunnet, og som de har deres
Tilhold paa Fæstningen, saa kaldes de her omkring,
ntesten af hver Mand, Commandantens Duer. Ellers
er her i Kirken over Funten et Skilderie, som er
rart; thi jo længere man ser paa det samme, jo
mere Naturel synes Ansigterne derpaa i den seendes
Øjne, og staar det tilsidst, som det kunde være
levende Mennesker. I Skoven |: som er og en Curiositet :| findes næppe en Eg, i hvor stumpet og liden
den er, at jo En Vinter-Grøn groer ved Roden af
den, eller og snor sig op om den. Cg skal det
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være sandt, som siges og er anført i 4de Post om
Søeskiær, at der skal være et bundløst Sted, for
medelst et Hus eller Guard derpaa staaende skulde
va're sunken med Folk, Fæ og ak for Ugudeligheds Skyld, er dette ej alene curiøs at vide, men
endog værd at eftertænke. Det er ikke værdt at
melde noget om, at llallebolis Huule, som er anført
i 26de Post, skal have været et Røver-Nest21) i Sko
ven, da der stod Skov paa Halskov; thi denne er
kun nogle Enke’s [^>: Enkeltes] Mening, og hvad
skulde Røvere saa langt ude i denne yderste Kant
i Landet og ret en Krog, hvor ingen Folk eller
Fart var i gamle Dage, som ogsaa læses i gamle
historiske Skrifter, Corsøer og Halschov saaledes
at være nævnet, nemlig: Krogen. Det er heller ikke
meget bevendt at annotere de Høje og Bakker med
mange store Sten paa, og somme Steder en stor
Sten oven paa tre eller fire, hvorom Folk siger, at
«1er har været Kæmper begravne, eller og Altre i
de hedenske Tider; dette er intet nyt at se,
saasom saadanne Stendysser og Figurer findes
allevegne i Landet; men vist er dette, at nogle
gærrige Bønder i Taarnborg Sogn, der for nogen
Tid grov sig ned og ind under en stor Sten, i Tanke
at faa Penge, fandt intet uden store Ben og samlet
Aske; og at Potter med Aske udi ere fundne ved
Rodningen og Gravningen om og paa Bonderop
Gaards Plads, da der blev afbrudt og igien opbygt,
det er og vist. Ved Taarnborg finder man noget,
som er curieus og værd at remarqvere; thi foruden
at der. høres 6 Ecco i Rad efter et Raab, naar man
staar ved Stranden eller Fjorden paa en vis stor
Sten, vendende Ansigtet i Nord, midt imellem Taarn-
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bierg og Kirken, er midt oven i Banken Taarnbierg
en rund Hule, saa stor som et Bord, 12 à 16 Mand
kan sidde ved, hvilken Hule eller Hul er fuldt af
Nælder med mange Orme i, saasom Snoge, HugOrme, Staalorme om Sommeren; men om Vinteren,
i hvor stærkt det sner, og i hvor megen Sne der
falder, bliver den aldrig fyldt med Sne; thi Sneen
smelter, såasnart den kommer deri, saa at, naar der
kan ligge hej frossen Sne paa Banken rundt om
kring Hulen, er Hulen endda uden Sne og ganske
bar; den er lignelsevis at tale som en rund Skaal,
og i Midten ikke dybere, end til en for Karls Knæ
Norden paa Taarn-Taget af Taarnborg Kirke, ere
alletider 4 à 6 Tagstene af, og omendskont de
blive paalagte og stærkt skielnede22) den ene dag,
ere de Morgenen derefter afkastede igen; der ere
de, der have gjort sig Tanker om, at Vinden har
gjort det; men som det sker Sommerstid i stille og
godt Vejrlig, kan Aarsagen hertil saalidet vides,
som det kan troes, der foregaves, at en stor sort
Hund skulde have sit idelige Leje paa Hvælvingen
over Choret. Der fortælles om en Jagt, der skal
være set i Ilæste-Haugen og op om Taarnbierg af
Karle paa Heste og Hunde med sig nogle Gange at
være sket om Natten, og er her ej en, men flere,
som tillige skal have set den, og de bekræfter det
med Ed, som man skulde tænke fornuftige kristne
Mennesker, der ere komne til Skels Astr og Alder,
ikke skulde gøre. Der siges og, at en Hare løber
stedse imellem Mollebierg og Taarnbierg, som ingen
Skytte er god for at skyde; hvad dette skal være
for en Hare, eller hvorledes Skytten da skyder, kan
man ikke egentlig betegne. Videre er det en Curio-
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sitet, at Bonden ved Taarnborg har forgangen Aar
ryddet Sand op i Stranden ved Lavvande, og "ravet
Torv, som lian forte op paa Banken at torres, fik
hjem og brændte som den bedste, men om dette
gaar oftere an, kan vel ikke ventes.
28. Paa alle Havne, deres Beliggenhed og hvilke
ere de største og tryggeste?
Corsoer Havn er en af de bedste og sikreste
her i Landet, men Indløbet temmelig vanskeligt for
ubekendte: i Besynderlighed bliver den saa kaldede
Sand-Hagen mere besværlig og skadelig, saasom
den Aar fra Aar ved den liaarde ud- og indgaaende
Strøm, her falder i Coursen, tilsættes med Sand,
baade der og paa den anden Side ved Fau-ge Broen,
som fra den iclelige Opfylding, der skeer ved Fæst
ningens Bulverk, udskyller, saaledes, at derpaa som
snarest vil raades Bod, saafremt største Hindring og
Ulempe i Sejladsen ved Ud- og Indløb vil afværges,
da der nu ved den Gamle Broe, saa kaldet, ikke
kan ligge uden 2 Længder med Fartøjer, hvor der
ellers plejer at ligge trende, og endda med Ud
faldsvande, formedelst en Sand-Skaanke23), som er
lagt uden for Fartojernes Ligge-plads, meppe kan
komme ud; til denne Vanskelighed og Skade at
forebygge og nogenledes hæmme, var det højt for
noden, at der omkring Fæstningen, paa don Side,
som vender til Coursen, nemlig fra det saakaldte
Bræmmerholm og til den gamle Broe, som var om
trent 100 Alen, blev muret for Bulværket, siden,
som mældt, den løse Jord og Sand, der idelig og
altid opfyldes med, inden Bulværket, igen stedse
udskylles af Strømmen og gør Havnen uklar; og
saaledes er Havnen nu deraf tilstoppet, at i Steden
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for dor tilforn var Cd- og Indlob paa 14 Fod, nu
ikkun til 8 ’/* à 9 Fod. Her kan ogsaa omtales rette
Høj- og Lav vandstid i Coursen her ved Corsoer,
nemlig med stadig og ordentlig godt Vejr, da er
Nordnordost og Sydsydvest, Klokken 1 Time
30 Minutter Nye- og Fuldmaane, rette Hojvandstid,
ordentlige 6 Timer Dag og Nat, som kommer daglig
48 Minutter senere indtil Nye og Fuldmaane igen,
og saaledes bestandig; men ofte luender det sig,
saasoin udi Hojspringtid, Nye- og Fuldmaane, at
Blæst og Storm indfalder, da forandrer Strømmen
sig i Bæltet, som ellers gemenlig lober Nord paa,
og kuldes Synden Strom; og i Steden falder Son
den* paa, kaldet Norden Strom; dette forer rette
Høj- og Lav-Vands-Tid, her udi Havnen, i største
Confusion; men saasnart ordentlig godt Vejr igen
indfalden*, har man rette Hojvandstid. Undertiden
kan man og mærke, at Storm og Blæst vil indfalde,
en Dags Tid for det kommer, ved Strömmens
uvisse Løb.
29. Paa alle Told-, Losse, og Ladesteder, med
Forklaring om deres Beliggenhed og Distance fra
den nærmeste Købstad.
I Corsoer er et Told-, Losse- og Ladested, og
ellers tvende Skibbroer, den Gamle og den Nye
B ro e ...........
3°. Paa alle kongelige Slotte, med en kort
Beskrivelse om deres Størrelse og Beskaffenhed,
paa hvad Sted og hvor nær de et Par af de nær
meste Købstæder ere beliggende.
Kongelige Slotte ere her ingen, uden for saa
vidt Corsøer Fæstning kaldes af Byens Folk og
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omliggende Bonder: Slottet, som kommer vel deraf,
at det i fordum Tid har været et kongeligt Slot,
livor ogsaa nogle af Byens Privilegier ere daterede
fra, men er nu ruineret, og aloneste en Fæstning
|: som siges at skal være anlagt af de svenske, da de
1 forrige Seculo vare her i Landet :| samt Magazinet,
(’ommandantens og Proviantforvalterens Værelser
og det gamle saa kaldede Alliche-Taarn. Uet nær
meste kongelige Slot bliver da Antvorschov, over
2 Mil her fra, og en halv Fjærdingvej fra Slagelse.
31. Paa alle Herreder i Amtet. Item paa alle
Tingsteder.
Det Herred, hvorunder Corsoer ligger, kaldes
Slagelse Herred, Corsoer Amt, og er her Bytings
— samt Raadstue — eller Over-Ret. Bønderne i
Taarnborg Sogn sorterer under Flakkebjerg Her
reds Ting.
32. Paa alle Rytterdistrikter, hvoraf de bestaar
og hvilke Stykker deraf nu ere eller tilforn har
været henhørende til Amtet,
Tilforn har de fleste i Taarnborg Sogn været
Rytter-Bønder, men nu ere de alle Proprietarie-Bonder. Heste-Haugen, i Taarnborg Sogn beliggende,
horer nu til Rytter-Districtet, men har forhen væ
ret Corsoer tilhorende.
35. Fortegnelse paa alle Grevskaber, Baiwiier,
Herre- og Froprietaire-Gaarde, og hvilke af de
sidste ere Stamhuse; hvilke Familier tilhørende;
hvad Slags Bygning der er paa Herregaardene; om
gammel eller ny, og om man ved, af hvem den er
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bygt; om slige Steder og Herregaarde har haft an
dre Navne tilforn, hvad de da i fordum Tid ere
kaldede, og naar Navnet ere forandret.
Tvende Proprietaire Gaarde ere nu i Taarnborg Sogn ; Den ene ikke slet en Fjærdingvej Norden
for Corsøer, Dvrehoveds Gaard kaldet. Den har sit
Navn efter en høj Banke, tæt derved liggende;
samme Gaard skal i forrige Tider have staaet bedre
ned ad, ikke langt fra Coursen, ligeover Corsoere
Fæstning, der og fordum skal have været som et
lidet Slot, under hvilket denne Gaard, hvis GrundSten endnu til Tegn ses, da haver ligget, og bar
da Navn af Corsøere Slots Ladegaard; den er for
flyttet til Banken Dyrehoved, naar, vides ikke ret,
dog skal det være ungeher for 78 Aar siden, er
ellers renoveret og forbedret for nogle og tyve Aar
sieben, den har en teglhængt Stuelængde, men de
andre 4re Længder er tagt24) med Rør og Straa, og
Sr. Poul Hein, boende i Nyborg i Fyen, er nu samme
tilhørende. Den anden Proprietaire Gaard i Taarnborg Sogn, der ligger en halv Fja»rdingvej Østen
for Corsøere Skov, kaldes Bonderopgaard, efter
Byen Bonderop, som, for omtrent 16 Aar siden,
stod paa samme Sted, blev afbrudt, og denne igen
opbygt, er bestaaende af 4re Længder, af hvilke
Stue-Længden har høj Murgrund, og er ellers tavl
vis opmuret og teglhængt, de andre 3de Længder
ere straatagte, dog Bindings-Verk med Muur-tavl.
Den er opbvgt, det meste eller de 3de Længder, af
Raadmand Peder Jensen i Slagelse, som indrettede
den til en Gaard og afbrod Byen. En Forpagter i
Fyen, navnlig Peder Beck, skal. nu være Ejer af
den. Den ligger smukt i Henseende til Ly og Læ
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af Skov og Traner; men er dog meget incommoderet
af Fugtighed og Grundens Forraadnelso, saasoin
den ligger paa et opfyldt Morads ved de tvende,
og indgravet i Banker ved de andre tvende Sider.
36. Navne og Tal paa alle Kirker og andre
publiqee Byguiiujer i lirer Kobstad og deres unge
fällige Beskaffenhed, med enhver Købstads Vaaben
eller Signet, som trykkes i rodt Lak paa samme
Fortegnelse med dets korte Beskrivelse, saavelsom
om dets Oprindelse og .Ekle
[ Corsoer er en Kirke, St. Giertruds kaldet,
som anno 1660 og efterfølgende Aaringer er bleven
forbygt [o: istandsat] og gjort større, end den var
tilforn; ellers er den ikkun maadclig stor, mon
zirlig med <mi hul, oval Hvælving af Brædder, uden
Piller indvendig, et maadeligt Chor, en muret al
mindelig og 2de particulaire aabne Begravelser,
Orgelværket bestaar af 24 Stemmer, og 2 • Par
lukkede Stole er der i den. Taarnet derved er lidet,
uanseligt og vanhælder Bygningen, saasom det er
ikke nær saa højt som den anden Kirkens Byg
ning, men ligesom indbygget i det ene Iliorne, og
er urørt, efter Proportion af den gamle forrige liden
Kirke, hvorfor Byens Indvaanere ej heller kan
høre Ringning og Kimen, de undtagen, som boer
paa Kirkegaarden og tiet omkring Kirken, saa der
maa holdes en Dreng, som raaber paa Gaden, hvad
der er ringet til Kirke. Præstegaarden, som er
maadelig stor af Begreb, men gammel, og Klokke
rens Bolig med dens Danske-Skole Huus, ere Kir
kens Ejendomme og af den vedligeholdes. Den saakaldte latinske Skole, hvor Chor-Degnen boer, efter
samme Skoles Reduction, og holder Dansk Skole,
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vedligeholdt forhen Kirken, men nu Byen, er til
samme Brug et inaadeligt Hus. 3de Fattiges Huse,
som ikkun ere smaa, findes og her i Byen, hvilke ved
ligeholdes af Fattiges Cassa. Raadhuset, hvori er
Tingstue og Vejerbod, er et hojt Hus, saure, gam
melt og brostfældigt T Byen er ellers det store
Hus eller Bygning, som er oprejst og bekostet til
det høje Kongelige Herskabs Tjeneste at aftnede
udi paa deres Rejser her igennem, hvilken Bygning
er en Zir for Byen, der ellers bestaar af mindre og
lave Huse. Paa Fæstningen, hvilken skal være an
lagt, som foregives, af de svenske, er Commandantens og Proviantforvalterens Værelser, samt et à
parte Hus, hvilke ikkun ere af maadelig Bygning,
men Magazin-Huset stort, paa hvilket sidste Hus i
alt kan rummes omtrent 6 til 7000 Tonder Korn,
foruden, hvad der kan rummes paa de andre Hu
ses Lofter, nemlig Proviantforvalterens og det à
parte Huses; under det Store Magazin er Krudt
kælderen, hvor Krudt, Kugler etc. forvares. Endnu
er paa Fæstningen et stort, firkantet, gammelt, hojt
Taarn, som er aldeles ubrugeligt, staar paa Fald,
og alene er et Tiholdssted for endel Alliker, som
derudi have Reder, hvoraf det ogsaa almindelig
kaldes Allike-Taarnet; der ovenpaa har i fordum
Tid ligget Støkker, og skal, ikke for længe siden,
endnu en Slange eller Stokke være taget ned deraf,
som nu ligger paa Volden. Her foruden er ingen
publiqve Bygninger, uden det skulde være Taarnborg (Kirke, som er en stor Landsbykirke, hvil
ken man egentlig ikke ved noget Navn at tillægge.
Corsøer Købstads Vaaben er et Kors, efter Stadens
Navn, til hvis Oprindelse ej vides noget med Grund
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at anføre, men maa uden Tvivl være optaget efter
Stedets Situation og Skikkelse og de Omliggende
Øer. Zignetet er saaledes, nemlig
Det gamle.

Det nye.

Det gamle har været til og brugt fra fordum
Tid, om hvis Ælde ej noget tilforladeligt kan siges,
siden ej noget derom i Raadstuens Archiv findes
til Oplysning, men sluttes at have vivret til, før
Byen fik Købstadsprivilegier, eftersom derudi staaer
det Ord By vs26) Det Nye er derefter for kort Tid
siden, med en zirligere Præg bleven forfærdiget.
38. Om nogen Ant-ujj'iteter findes i Amtet øg
i hvad Sogn, og paa hvad Sted etc. Om derom vi
des, at nogen Auctor ex. gr. Olaus AVormius eller
andre vore Skribenter kunde have meldet: om sligt
er accurat, eller hvad derudi kan være fejlet.
Antiqviteter findes ingen af her i Corsøer og
Taarnborg, uden for saa vidt som meldt er, og ellers,
øm sligt skal henhøre til gamle mærkværdige Ting,
at her findes en gammel katholsk eller MunkeAlter-Tavle; den har tvende dobbelte Flagge26), et
hvert halv saa stort som Tavlen er i sig selv, paa
begge Sider til at lukke til og staa aabent, et
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efter det andet, eller alle tillige. Naar Tavlen staar
ganske aaben med sine Flagge, ses Christi Kors
fæstelse som den sidste Aet af hans Lidelse, hvil
ken er smukt udskaaren med Billed-Snidderarbeide,
forgyldt og tegnet med Couleurer, som har sine
accurate Indfald i Øjnene; noget af Forgyldningen
er gaaet. af dette gammeldags Værk, dog kendes
alleting ret; paa hver Side eller Flag, naar den er
ganske udslagen, staar de 12 Apostle, G paa hver Side
eller Flag 3 oven og 3 neden i fulde Corpora, ogsaa
udskaaren, ligesom og Korsfæsteisens Act; men
naar disse 2de forste Flagge nu lukkes til, er der
endnu tvende andre, som tillige med de tillukte
præsenterer de foregaaende Actor af Christi Lidelse,
tegnet morkere og paa en anden Maade, nemlig
med bar Tegning af Guld og Couleurer, uden noget
Billed-snidderarbejde; endelig naar man lukker de
sidste 2de Flagge til, saa er da Tavlen ganske til
lukket, pnesenterende Maria staaende i fuld Corpus
med Barnet paa Armen paa den ene, og Johannes
med et Lam i sin venstre Arm, pegende paa Lam
met med den højre Ilaands Pegefinger; og er alt
dette et Konst-stykke fra gamle Tider eller en
Antiqvitet, som er baade curious og overgaar vore
nye Tiders Inventioner. Den samme Tavles Under
skrift, naar den or udslagen, er tegnet med føl
gende ej saa rare eller rigtige Vers i Munke-Bog
staver: Aspice, qvi transis, qvia Tu in Causa doloris,
ut vivus Morior, non est delicia Major*7). Alter-Tav
len i Taarnborg Kirke er og en gammel munkeopfunden Alter-Tavle; men intet rart ved den. Der
er i Taarnborg Kirkes Sacristi en Kiste med Jern
omlagt, med Fjedre og Laase meget stærkt belagt,
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at naar man vil slutte den, er ingen eapabel for at
komme i den uden med stor og vderste Void og
Magt, hvilken nu bruges til intet andet, end lægge
Kirkens Ornamenter udi.
39. En Fortegnelse paa de rareste Ord og
Talemaader i Sproget der udi Amtet, og deres Be
tydning i andet brugelig dansk; hvilket man heller
ønsker vidtløftig end for kort.
Som Folk heromkring er gemenlig gerne et
ryt Folk28) og ringe af sig, i Henseende til deres Til
stand; saa kan man ej vente, at Talemaaderne kan
blive ret rare og artige i sig selv; ikke desmindre
findes fornemmeligen følgende, baade Maader at
tale paa, saa og Ordsprog at bruge:
De overste Værelser duer intet. Dette siges om den,
som er ikke rigtig i Hovedet, men har svingel
Svimelse*®), og kan i en Hast falde om, og vil
det da saa meget sige, hans Hjærne er forvirret;
det tales og om den, der har fanet mere, end
han kan taale, har drukket for meget, og saa
meget, at han raver og kan ej staa ret paa
Benene, saa Hovedet er tyngere paa ham end
hele Kroppen
Han er ovenpaa. Det er: Han staar sig godt, lever
vel, er lykkelig i sit Foretagende, gaar alting
vel igennem; det bruges og om den, der faar
Forcen fra en anden, ret lige som at to kunde
give sig til at slaaes eller brydes, og den ene
kommer oven paa den anden.
Han taler vel meget, men ikke meget vel. Dette er en
Talemaade, som bruges om een, der er for rund
talende30), snakker væk og siger det, som han
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kunde tie med, eller og udforer nogen Slidder
sladder, som er unyttig og duer intet.
Det o rcent, rcent Tøj. l>et siges, naar den ene har
gjort Rede og Rigtighed for sig til den anden,
saa ingen af dem er hver andre noget skyldig,
eller og naar en er accurat i sine Ting og gor
intet uden hvad ret er.
Den er i Stand siges her som et almindeligt Ord
sprog, enten naar nogen praler og gor sig til,
hvad heller det skeer formedelst Ord eller Klæde
dragt, eller naar nogen bterer sig sobert og net
ad, foragtende andres Narrerier og Galenskab,
eller og naar nogen anretter eller indretter
noget paa det bedste, han kan afstedkomme,
og det er mere end gemeent. Saa siges og lian
er i god Stand, naar man ser et fuldt eller galt
Menneske.
Lad gaae, lad gaae! Dette er sagt om den Gærning,
nogen har fat paa, eller for sig at gore, at han
vil holde ved, blive ved det samme, og intet
have med andet at gore, saa længe det staar
paa; endmere, han vil, at alle de, som ere hos
ham og i Compagnie med ham, skal holde ved og
gore det samme ligesom han, gøre deres Bedste
i den eller den Ting at faa ført til Ende, eller
saa vidt man kan komme med den.
Jeg skal passe paa som en Smed. Det er: jeg skal
bruge mig, mens det er Tid, skynde mig med
mit Arbejde, førend Tiden gaaer fra mig, at
det, jeg har for, vil have gjort, skal ikke blive
forgæves eller fordærvet, ved det jeg ikke
passer paa.
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Det er ikke min Sag. Saa siger den, der ikk«» vil
indvikle sig [i] fremmede Ting og andres Sager,
han vil sige dermed, det kommer ikke mig ved,
jeg har ikke dermed at bestille, eller og, jeg
vil vane udenfor sligt at have med at gore. I
maa have mig undskyldt for at give mig i Lav
med del.
Kan dette etter det klare det. Del er: Kan dette eller
det gore Sagen god, kan dette eller det gore
Sagen af, at intet er os imellem, kan jeg derved
blive fri for din Tihale, at du har intet paa
mig (‘Ihn* imod mig at sige i denne eller den
Post. Kan jeg nu fornøje dig hermed eller stille
dig tilfreds, at du ikke skal anke paa mig eller
have nogen Had og Avind til mig? Saa og
tages denne Talemaade i Henseende, at man
ligesom studser imod en anden, naar man kan
betale for sig med Penge, gore ham Fyldest
med (kerning og Tjeneste, at han med Billighed
intet mere skal have at kære og klage paa.
Lad russe3'). Det er: Lad kun gaa hvordan det bedst
kan falde sig, og er dette at agte ved denne
Talemaade, at den fores frem her baade af et
forvovent Menneske, der agter lidet om sit Liv,
og mindre om hvordan det gaar ham, saavidt
hans Gods, Formue etc. angaar, han vil sige
dermed, jeg er tilfreds, det gaaer mig enten ilde
eller vel, ('ilten det falder ud til det bedste eller
vierste, jeg og I andre skal lade det gaa, som
det kan, og jeg kærer mig kun lidet derefter,
om det forulykkes for mig og os alle. Saa og
bruger en og anden eftertænksom Person dette,
naar saadan en forudser, at det har ingen Fare
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enten med Farten, Forretningen eller andet
hvad være kan, da lian siger, soin den, der er
forvisset om sin foretagne Sag, Sejlads og andet:
Lad russe.
Han g aar Horden om og hiem. Disse Ord tales mest
. af Søfolk, og ellers bemærker Ordsproget i sig
selv, baade af dem og andre her saameget:
Han gør en slet Rejse, en fatal Kejse, en for
trædelig og fortrydelig Rejse, det vil neppe
løbe vel af for ham, han kommer til kort der
ved, han slipper ikke uden Skade.
Her er kommen Kinke for Klusset31). Kinke kalder de
sejlende, naar der er kommen et Bugt paa et
Tov eller et Reb, saa det ej kan gaa igennem,
eller de kan faa det ret eller bruge det, med
mindre de skal have fat derpaa med Hænderne
og rette samme Bugt eller samme endragede
krogede Tov. Og er dette ellers ideligen sagt
og brugt som et Ordsprog, der bidyder: Der er
kommet et Obstaculum i Vejen, Tingen vil ej
gaa saa rigtig afsted, som der menes; der er
kommen Forhindring imellem, at Sagen ej kan
gaa fort.
Han har Soe-rwn til Bag. Dette siges af de nær
værende eller dem, som ere hjemme, om dem,
som ere fraværende eller borte. Naar her da
sporges: Han kommer vel med det første? Monne
han snart kommer? Skal jeg troe, han er langt
borte? da den, som tænker, han er ikke saa
nær, eller ved og er vis paa, at han kan ej
komme saa hastig, svarer gærne saaledes: Han
har Søe-rum til Dag, det er: Han kan ikke
ventes saa snart; man kan umulig vente eller
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tænke, at han kommer saa fage. saa hastig
hjem eller tilbage, det lader sig ikke gore, at
hans Rejse saa snart endes.
Han satte en Krydsbindsel derpaa. Dette er og en Taleinaade, som er ordinair hos os, og er Maaden
til Søes her denne, at de sejlende sommetider
til deres Brug og Nytte i og til Sejladsen binder
et Tov til det andet med en dobbelt Knude
eller Krydsbindsel, hvoraf Ordsproget er kom
met: Han satte et Krydsbindsel derpaa, og har
denne Bemærkning: Ilan bekræftede «let med
en haard Ed, han bandede derpaa det skarpeste
han kunde, han svor liojt derpaa. satte en slem
Ed til Bekræftelse derpaa.
Du j : eller han : | skal tære hende. Det er: Du | : eller
han : | skal faa din | : sin : | Betaling for det
samme, det, som du har gjort, jeg skal nok
ramme dig, og du skal vistnok ikke gaa Ram
forbi, ikke undgaa det, jeg har i Sinde med
dig, og naar det Ord la n g s o m lægges til, da
er det saa meget sagt: Jeg vil pine og plage
dig længe og efterhaandcn, ligesom jeg kan
komme til med det, jeg vil holde ved med det,
som jeg kan afstedkomme, at hævne mig paa
dig, at straffe dig derfor, og bruges denne Talemaade her gemenligen af ordinaire og grove
Folk, naar de ere vrede, ildesindede og onde af
sig, og just i deres Vrede og Ondskab ingen
Vej strax kan komme, saa disse Ord ere alene
nogle Trudselsord.
Kom kun, Du skal have hende saa gloende, som liun
kommer. Disse ere Ord, hvormed den ene trodser
og byder den anden an, som truer, og er lige-
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saameget: Saasnart du begynder, begynder jeg
med, eller og: Aldrig saa snart gor du mig det
eller det, jeg jo lige saa snart skal gengælde
dig det, gribe dig an og gore det samme ved
dig igen, eller i det ringeste gore imod Dig,
hvad jeg kan, lige saa hastig som Du gor mig
noget. Dette siges alt om det onde eller den
Skade og Fortræd, en kan tilfoje en anden, lige
som den, der blev truet, vilde sige: Jeg skal
paa Timen eller i Øjeblikket gore dig samme
Skel.
Fi narres intet. Saa og jeg vil intet narre ham. Dette
siger gærne den, som agter- at tage sig Vare
enten for at miste noget af det, han ejer, ved
en andens Snedighed, Overtalelse og Omgang,
eller og for at tabe noget af det, han kunde
vinde og forhverve sig ved det en anden agtede
at komme ham i Vejen, faa Fortrinet fra ham,
og skille ham ved det, han kunde naa og faa.
Det Ordsprog bruges helst af dem, der tænker,
at de forstaar noget, og bilder sig ind at va?re
klogtigere og klogere end andre. Iligemaade
naar nogen enten beder en om noget, som han
ej vil give ham, eller nogen fordrer ubillige
Ting, ubillig Betaling af en, svarer denne: Nej;
Vi narres intet, jeg vil intet narre dig eller
ham.
Han er frie. frie nok. Dermed menes af den talende
enten: han kan intet komme en Ting afsted,
han kan intet komme fort med det, ingen Vej
komme i det, det er ham for voxen, for be
sværligt, han kan ej gore eller udfore det. Eller
og Meningen bliver denne med samme Ord:
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Ilan faar ej det, han agter, han naar ej det
Øjemærke, han gaar glip af det, hans Agt slaar
ham fejl, han taber og vinder intet derved, i
hvor megen Umage han end vil gore sig.
Du skal ingen Skacle have deraf. Det er: Du skal nok
faa din Betaling for det, jeg skal være dig saa
god |: eller saa ond : | som du er mig, saa at
dette siges ofte i en god Mening, da der til
siges noget godt dermed, og ofto i en ond
Mening, da den undsiges, som tiltales eller om
tales dermed; thi her bruges saavel Han som
Du i denne Talemaade.
Vi kommer til at troe paa det. Det er det samme som:
Vi undgaaer ikke; Vi kommer ganske vist til
at betale det, at undgadde det, og siges dette
ligesaa vel, naar man ser, at der forlises, og
det gaar ud paa Penge, at man dermed skal
betale, som naar det gadder Gods, Rygte og
Ære an, ja vel og naar det gcelder Legemet an
med nogen Slags Straf, saa der maa, som et
andet Ord lyder, betales med Kroppen. Derfor
siger og ofte den ene til eller om den anden:
Du I : han : | skal troe paa det, naar en mener
at presse, pidske og plage den andern paa hvad
Maade det sker eller være kan.
Han er en Spirant. Denne korte Beskrivelse betyder
saameget, som den, der tager den i sin Mund
vilde saaledes tale: Han er en snedig, slem og
ond Karl eller Crabat, en, der kommer ondt
afsted, og øver sig i, ja bruger sig til det onde,
en der ret spyer ondt af sig, allerhelst dette
Ord Spirant synes at være tagen af det latinske
Ord eller Verbum spiro, hvoraf spirans kommer.
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der haver in genitivo spirantis, paa dansk, jeg
aander, den og dens, som aander eller aandendes; Og vil det da saa m eget | : kan man
gadte sig til :| sige: Han er den, som aander
ondt ud, og altsaa intet godt udi, thi godt kan
derved ikke forstaaes at udaande, siden spirant
• er altid i Brug hos os som et Skældsord, der
er og bliver, i hvor af man end deriverer det,
et Skarnsord.
Det er alt det, man kan sitfc am det. Dette Ordsprog
bruger skikkelige Mennesker, der ere bleven
kedsommelige ved at høre paa Pralerier, altfor
urimelige Berömmelser, unyttige og lange Be
skrivelser, samt saadan Snak og Sladder, der
ikke sommer en Christen. Og vil dette: Det er
alt det, man kan sige om det, oplueve sligt,
som meldt er, og sige saaledes. Holdt nu op
igen med den Discours eller Tale, tal nu intet
mere om det, det er alt nok, der er sagt, det
duer intet. Det siges og, naar en har givet
fuldkommen og solid Raison for en Sag eller
Ting.
A t staae sin Stok er dette, nemlig: at tage sig Vare
for alt det, som kan være eller gore ondt og
til Skade, at gøre sit bedste i cn eller anden
Forretning, med en eller anden Ting og Sag,
at maintenere og forsvare sig i sin Metier og
Æmbede, at fore sig sømmelig op efter sin Rang
og Gang, at lade ingen fixere eller narre sig,
at blive bestandig og bestaa i det, som billigt
og ret er, at hæmme, dæmpe og afskaffe det,
som ondt er, at vise sig mandig og tapper til
at tage imod alt det, som møder.
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lian skal Imitere: hvilket efter de brugendes Mening
kan saa udfores med andre Ord: Han duer ikke
dertil, han er for svag til den Gauming, kan ikke
gøre det, kan ingen Vej komme med det, han
maatte saa gærne blive derfra, blive bor-te, blive
og holde sig hjemme; thi han kan ikke udholde
det eller udrette noget der, han gør ikke ret
meget eller snarere slet intet derved.
Ihm kommer langt anderledes. Dette bemærker: Anderledes vil det blive, et andet Udfald vil det faa,
det falder ikke saa ud, som I, De eller Du
tamker og venter eller er ligesom vis paa;
denne egne Talemaade bruges altid ens og med
samme Ord om mange Ting og i adskillige Til
fælde, nu om det eller det, der ikke lykkes eller
vil lykkes og faar et godt Udfald, og nu om
den eller den, der tager fejl i det, han foretager
sig, snart om dem, der soger noget og faar det
ikke, snart om dem, der siger noget og forstaar
det ikke etc: saadanne er en Talemaade som i
sin egen Bennerkelse hores og fremfores stundom
om Eei, stundom om et Andet.
Han forstaaer sin Pidsk. Saa siges her ogsaa, dog
ikke gærne om nogen anden end om ham, der
ved og visér ret, hvad han kan og bor gore, i
hvad Funktion og Forretning det end sker og
er udi; saa at det hedder hermed om saadan
en: Han ved, hvordan det skal være, han kan
gøre, hvad han skal, og han viser det i Gær
ningen. Gærningen priser her Mesteren.
Du tar ret ikke mine lions. Et Mundhæld af Broutere,
Brouteurer og Brotelle, ja gemene, dog gærne
saadanne Mennesker, der foragter andre, og er
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ellers Meningen med disse Ord: Du gor mig
vel ingen Skade, Du slaar mig vel ikke, Du
kommer mig vel ikke for nær, ikke nærmere,
end jeg vil have Dig. Du skotter dig nok selv,
maa jeg tro, og lader mig være; thi jeg er
Karl for dig, du kan intet staae dig imod mig,
du duer intet til at have med mig at gore, du
bramder dig vel ikke saa hedt, at du giver
dig i Lav med mig; thi du gor mig ikke ret
meget af det.
Endelig er det ikke mere end man kan rosse. Dette har
mange til Ordsprog i Steden for folgende danske
Talemaader: Det kan man dog overkomme, man
kan nok gøre det, man kan udfore det og faa
dot tilendebragt; man kan faa Raad dermed,
faa Has derpaa, finde paa, hvordan man skal
b<ere sig ad med saadant til at udrette og for
rette eller fortsatte det.
Lader os pikke af maa vi sige, som en og anden her
siger, naar de vil sige farvel og gore sig færdig
til at fare eller rejse, hvad heller det er til
Lands eller Vands, tilhest eller Vogns, til Baads
eller Fods, og vil de da sige saameget: Lader
os nu bort og fort. ej bie her længere eller op
holde os efter noget; saa siges her og om den,
man tænker vist skulle doe, og om en, naar
han begiver sig paa Rejsen og vil ikke bie:
Han pikker af, saa og: Nu vil jeg pikke af;
det er: Nu vil jeg fort, ej lade mig opholde,
ej forhale længere, men fare min Vej hen og
røgte mit Ærinde. Nu vil jeg gøre mit Bedste,
at jeg kan komme afsted, liste mig frem det
bedste, jeg kan, at jeg kan komme hen og hjem
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med mit Ærinde, som jeg har at røgte?, eller
har rogtet.
40. Ligeledes en Fortegnelse paa Nomina Pro
pria nemlig Aland- og Qvindfolkenavnc, som ere ej
andensteds og overalt almindelige.
De Nomina Propria, som ses, hores og kan o p soges her saa velsom her omkring i Amtet at vivre
eller have været, som foruden de almindeligste og
mest sædvanlige saasom: Anders, Anna, Bertel, Birte,
Christen, Cathrina etc. ere der ogsaa disse usæd
vanlige, eller i det mindste ikke saa almindelige:
Annanias, Augustinus, Axel, Andrea, Augusta, Armgot,
Albertina, Alleta, Alhed, Broer, Boye, Bruun, Bertelina,
Bona, Boletta, Cornelius, Candida, Claudia, Claudina
Clara, Cicilia, Ditmar, Debora, Drude, Ernst, Edel,
Ferdinant, Flemmina, Friderica, Fochardina, Dunder,
Godscke, Gude, Gotlieb, Gisilla, Groe, Hannibal,
Halvor, Ilerlov, Hartvig, Hette, »Jonas, Joseph, Just,
Johannette, Jytte, Jensinde, Jacobina, Laurentia,
Mathea, Nicoline, Pontus, Pernille, Richardt, Reinardt,
Rønne, Regina, Sander, Sigvart, Sive, Søster, Theodorus, Theodora, Talia, Thale, Tialke, Tyre, Tyge,
Torsten, Truels, Torben, Urban, Ursia, Utilia, Uvelia,
Ursula, Vincentz, Volqvar, Valentin, Wendel, Wentzel,
Waldborg, Zippert, Steen, Thone.

Corsøer den 3die Vdartii Slnno 1744.

Bidrag til en Skildring a f Korsør og Omegn i det 18. Aarh. 83

NOTER OG OPLYSNINGER
L) underskeedlig o: forskellig.
2) Sakses Danesaga (1076—1157) oversat af Jorgen Olrik
S. 197 har: Nu |ø: llo l] tykte Sven [Grathe] sig fri og
uden Fare, og oan vendte deifor sin Hu til at afværge
R igets Nod og Vaandc. Trindt om paa Kysterne, hvor
Stedet i sig selv ydede godt Værn og Tilhold, opforte
han mangt et Virke til Bøndernes Forsvar. To Borge
byggede han ved Bæltet, den ene paa Fyn, don anden
paa Sælland, der skulde være Vikingernes Skræk og
Landsfolkets Tilhold: men begge siges atvæ re lagt ode
af Venderne.
3) Arrild Hvidtfeldt: Danmarks R iges Krønike: Den anden
Part Kbhvn. MDCI S, 5—6 har;
12 8 8 :............ Paa den Tid lod Marsk Stig pløndre
Samsø oe bryde Brattingsborrig sammesteds. Der fran
seyglede de Landilyctige for Tornborre hos Korsoer,
hvor Kong Erich Mendued pleyede mesten at holde Hus,
brende Byen oc Kirchen.
4) Svelteplet o: magert Stykke Jord.
5) Hælde o: en flad Sten.
6) Det saakaldte „Marsk Stigs Rev“, hvorom Sagnet for
tæller, at Marsken her vilde bygge en Bro over Noret
for at odelægge Korsør Slot.
7) kaldes nu Høneklint.
8) Strandmager o: Maager.
9) Hættenterne o: en Terneart, sterna, med sort Hoved.
10) Stokker o: Kanoner.
11) Slange o: mindre Kanon.
12) Nærværelse o: Nærhed.
13) Skov-Avl o: Skovabild, vildt Æbletræ.
14) Obstaculum o: Hindring.
15) Ege >: fladbundet Baad.
16) Kindsten o: en Sten i Kanten eller Siden af noget.
17) Ildebrand o: Ildebrændsel.
18) Pul o: Pyt, Pol.
19) Soppegræs o: Rør, som gror i Kær og ved Søer. (Vi
densk. Selsk. Ordb.)
20) Vildtbanepæl o: Grænsepæl for et Jagtdistrikt.
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21) Nest o: Bolig, Opholdssted.
22) skielne o: fuge (en Mur), understryge.
23) Skaank o: en Stump, der staar tilbage af en Høj, som
graves bort.
24) tagt o: tækket.
25) Den her meddelte Formodning holder ikke Stik. Signetet
stammer fra d. 17. Aarh.; Trap (3. Udg., 2. Bd., S. 596)
har 1608.
26) Flage o: Plade.
27) Aspice, qvi transis etc. Efter velvillig Meddelelse fra
Prof., dr. phil. Gertz er den gengivne Afskrift paa flere
Punkter fejlagtig. Der roao. efter Professorens Tydning,
have staaet (i leoninske Hexametre):
I
ASPICE QVI TRANSIS. QVI A TV M CAUSA
DOLORIS.
UT VIVAS MORIOR. NON EST DILCCIO MAJOR.
(Der har muligvis været endnii flere Forkortelser,
men dem har Afskriveren i saa Fald tydet rigtigt.)
Det betyder, skrevet saaledes som vi nu skriver:
A spice qvi transis: qvi a tu mihi causa doloris.
Ut vivas morior: non est dilectio maior.
„Se (paa mig), du, som ganr forbi ! thi det er dig, som
er Aarsag i den Smerte, jeg lider;
For at du kan leve, dor jeg: ikke gives der nogen storre
Kærlighed.“
Sidste Vers hentyder naturligvis til Stedet i (Vul
gata) Evang. Joh. 15,13: „Maiorem hac dileetionem nemo
habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis.
(Større Kærlighed har ingen end denne, at han sætter
sit Liv til for sine Venner.)
28) ryt Folk, antagelig rut o: rat, ubearbejdet, vildt.
29) svingel o: vaklende, usikker; svingel Svim else = Be
svimelsesanfald.
30) rundtalcnde o: frit talende, aabenmundet.
31) russe o: rutsche, glide.
32) Kinke o: Knude, Bugt.

