Sorø Amt 1967

Efterretninger om de faldne
eller kvæstede
Landeværnsmænd fra Øster og Vester
Flakkebjerg Herred
Ved Vald. Møller
I Vaflensved sogn: Gårdmand Lars Larsen, Vallensved by,
blev i slaget ved Køge skudt gennem den højre albue. Af
dette sår, som endnu ikke er lægt, lå han på lasarettet i Køge
indtil årets udgang, men stiv er armen, og han forbliver en
krøbling, så længe han lever, udygtig til al hårdt slags arbejde, hvortil den højre arms styrke udkræves. Han er 33 år,
har hustru og 5 børn og er fattig.
Fra Fodby sogn kom 8 landeværnsmænd uskadte hjem fra
affæren ved Køge.
Fra Herl11fsholm sogn blev indsidder Lars Nielsen af
Holsted skudt i slaget. Hans enke med 2 pigebørn fik 1808
anvisning på 12 daler årlig.
Fra Karebæk sogn blev landeværnsmand Johan Ditlev
Hansen af Gumperup skudt. Hans enke med 4 "uopdragne"
børn, fik 12 daler årlig. Ellers var ingen fra sognet kvæstet
således, at det var dem til nogen hinder i deres arbejde.
3 sogne: Kvislemark-Fuirendal, Krummerup-Fuglebjerg og
Førslev havde hverken faldne eller kvæstede.
I Marvede-Hyllinge var ingen beskadigede, så de ikke
kunne fortsætte deres arbejde. En husmand, Søren Larsen fra
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Menstrup i Marvede sogn, fik en kugle i den ene skulder,
men han er nu blandt de overkomplette og allerede i København.
Fra Tjmtmp-Halagerlille: Af Ravnebjerg by i Halagerlille
sogn blev husmand Peder Larsen skudt død ved Køge. Hans
enke med 4 børn er tillagt pension 12 daler årligt.
FRA VESTER FLAKKEB ]ERG HERRED
Egitslevmagle sogn: Niels Olsen fra Frankerup faldt og
døde i slaget ved Køge. Hans enke, Maren Jørgensdatter,
bor nu i Høve by med umyndige børn. Hun fik 12 daler
årligt.
Hans Jørgensen, Egitslevmagle, husmand, blev såret i
venstre lår og lå på sygestuen i 18 uger. Hans skade er endnu
ikke lægt. Han er uduelig til arbejde og kan vanskeligt gå.
Har kone og 3 umyndige børn. Trods denne skade - fortæller provst Beyer i Egitslevmagle
blev han udkommanderet til at gå til København sammen med de andre landeværnsmænd. Han burde være fritaget for denne indmarch
formedelst sine udstandne lidelser og har gjort sig værdig
til understøttelse.
Gimlinge sogn: Ungkarl Niels Christensen såret i højre
arm, så hans fingre er blevet stive, og han ej kan tjene til sit
ophold og nu er kasseret som landeværnsmand.
Ørslev-Bjerre sogne havde 2 døde og 1 såret. Gårdmand
Christian Jørgensen af Bøgelunde efterlod sig kone og 2 børn
i mådelige omstændigheder, dog er enken ved herskabets
godhed blevet ved gården og indtrådt i nyt ægteskab, men
kunne hun få noget til de tvende børns opdragelse, var det
godt.
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Husmand ved Snedinge i Ørslcv sogn Hans Pedersen
efterlod sig kone med 6 børn i megen fattigdom. Af de 3
mindste børn har herskabet, hr. greve v. Holstein, besluttet
at lade det ene opdrage, men til alle de andre, især de 2 yngste børn, som begge er under 4 år, behøver moderen højlig
understøttelse.
Den sårede husmand Hans Rasmussen i Stubberup er igen
helbredt, så han kan erhverve til sit ophold.
Når godsejer Peter Christoffer Qvistgaard til Gerdrup
( Egitslevmagle sogn) og Lyngbygaard ikke nævnes, skønt
han, 32 år gl., satte livet til d. 29. aug. ved Køge, er grunden
den, at præsterne i deres indberetninger om døde og sårede
fra deres sogne kun anførte dem, der trængte til hjælp og dette var ikke påkrævet for godsejerens enke og børn.
Han blev gravlagt på Boeslunde kirkegård.
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