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Lolland-Falsters historiske Samfund 
gennem 50 år

af V e r n e r  H a n s e n

N år en kreds af kendte personligheder i 1912 tog initia
tivet til at oprette Lolland-Falsters historiske samfund, 

så var eksemplet hentet udefra, men den stærke drivkraft var 
kærlighed til hjemstavnen.

I det udsendte opråb herom var ordene således:
”Tiden turde nu være inde til, at også Lolland-Falster får

sin historiske forening. En forening, der vil værne om de hi
storiske minder, som knytter sig til egnene hernede, dels ved 
at fremdrage historisk stof fra arkiver m. m., dels ved at give 
så mange som muligt kendskab til stiftets fortidsliv.

Lolland-Falsters historiske forening vil søge sit stof fra 
mangeartede kilder: ikke blot de større historiske tildragel
ser, men også dagliglivet, topografiske forhold (stednavne 
m. m.), folkeminder, overhovedet den stedlige fortidskultur 
i dens rige forgreninger.

Foreningen vil særlig virke ved sit årsskrift, der tilsendes 
medlemmerne gratis, og ved møder, f. eks. på historisk in
teressante steder, hvor fagmænd vil belyse stedets fortid“.

Det var gode tanker, der virkeliggjordes i de 50 år, som 
der nu kan ses tilbage på.

Den historiske sans skulle vækkes og næres.

Da det konstituerende møde holdtes i Maribo den 27. juni 
1912, var det amtsforvalter Axel Hoick, Maribo, som rede
gjorde for det forberedende arbejde. Hoick var i 1906 kom
met til Lolland-Falster og blevet stærkt rodfæstet, ikke
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mindst gennem det arbejde, han var i fuld gang med for at 
udbygge Lolland-Falsters stiftsmuseum. Et historisk sam
fund var også hans ønske og mål. Han blev gennem årene 
utrættelig til at organisere og inspirere.

Der blev på mødet valgt en bestyrelse på 12 medlemmer, 
og det var:

Rektor, dr. phil. Christensen, Nykøbing.
Stiftsfysikus, dr. med. C. A. Hansen, Nysted. 
Amtsforvalter A. Hoick, Maribo.
Lærer O. Jansen, Birket.
Borgmester Kirk, Nakskov 
Bestyrer Kolbye, Maribo.
Lærer Nordlund, Kastager.
Gdr. H. P. Petersen, Søllested.
Gdr. O. C. Rasmussen, Nr. Ørslev.
Fhv. apoteker Reddelien, Stubbekøbing.
Lensbaron Rosenørn-Lehn, Oreby.
Forstander S. C. A. Tuxen, Næsgård.

Amtsforvalter Hoick blev formand, apoteker Reddelien 
kasserer, og i forretnings- og redaktionsudvalget kom stifts
fysikus C. A. Hansen og forstander Tuxen.

I de vedtagne love nævnes, at samfundets formål er at 
vække og nære den historiske sans ved at værne om Lol- 
land-Falsters historiske minder og fremdrage den stedlige 
historie.

Formålet søges nået ved udgivelsen af en årbog eller min
dre hefter samt, forsåvidt midlerne strækker til, ved afhol
delse af offentlige møder med foredrag rundt om i stiftet 
m. v.

Samfundet var blevet til, og så skulle der arbejdes.

Årbøgerne har talt omkring 8.000 sider.

Årbogen blev foreningens bannermærke, og hvor har den 
virket godt i sagens tjeneste.

Der var intet tilfældigt eller usikkert over den første år
bog, som forelå i 1913. Hoick gav den straks form og facon, 
som kunne holde i årene fremover. Et enestående arbejde er
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Amtsforvalter Axel Hoick. 
(Tegnet af Hakon Mielche).
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lagt i årbogens redaktion. Omkring 8.000 sider har årbogen 
talt, og dens række står som et klenodie i mange hjem. Det 
er bøger, man stadig kan søge tilbage til og blive mere og 
mere glad for.

Årbogens tone blev slået an af amtsforvalter Hoick, da 
han skrev den indledende artikel i den første:

”Dens levedygtighed vil være knyttet til to væsentlige 
betingelser: en tilpas stor interesseret og sikker medlems
kreds og en virksom stab af medarbejdere.

Vor stedlige historiske mark har længe ligget så udyrket 
hen, at der er nok at tage fat på. Ved at dyrke sin egen 
mark tjener man bedst helheden.

Den historiske sans, vi vil bestræbe os for at vække, skal 
søge sin næring i vore hjemlige egnes fortidsliv og dets 
ejendommeligheder. Men gennem interessen for det nære og 
hjemkære skulle den vokse og højnes til at omfatte fælles
minderne i land og folk, dansk ånds- og arbejdsliv i svund
ne dage“.

Kunstneren Rasmus Christiansen tegnede det omslag til 
årbogen, der først viger nu ved 50 års jubilæet. Det var 
stedlig-historiske begivenheder, som kunstneren brugte. Lol
land-Falster symboliseret både i fred og krig. Fra det stille 
nonneliv i Birgittinerklostret i Maribo til fremmede krigeres 
hærgen gennem landsdelen.

Kendte lokalhistorikere var bidragydere til årbøgerne.

Det ville være fristende i stort omfang at nævne den ræk
ke af interessante artikler, som årbøgerne har bragt. Forsøg 
herpå bevirker let, at man fordyber sig i artiklerne og ikke 
bliver færdig. Men nogle karakteristiske eksempler må der 
til, samtidig med at det understreges, at årbogen er nævnt 
som kilde i mange bogværker.

Maribo domkirke havde 500 års jubilæum i 1914, og cand. 
mag. Johanne Skovgaard skrev en vægtig artikel om ”Den 
hellige Birgitta og Maribo kloster“. Således var årbøgerne 
ved flere lejligheder med til at markere jubilæer. I 1945 var 
der en stor artikel af Elisabeth Ostenfeld og V. Valerius om 
”Stiftsbiblioteket i Maribo 1794— 1944“.
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I de første årbøger er en af de flittige bidragydere kantor 
Viggo Holm, der blandt andet skrev om ”Nykøbing kirke og 
dens omgivelser“. Kordegn Ross behandlede spørgsmålet 
omkring Maribos gamle klosterkirke og Leonora Christinas 
ophold i de gamle klosterbygninger.

Årbogen 1916 bragte det første bidrag af Helene Strange. 
Den grundige og livserfarne falsterske hjemstavnsforfatter
inde skrev om ”Pigemordet i Gundslev 1811“. Det faldt helt 
naturligt, at Helene Strange og Lolland-Falsters historiske 
samfund blev meget nære venner. Helene Strange blev en 
usædvanlig flittig bidragyder til årbogen, hvortil hun skrev 
ialt 54 bidrag. En del var ”småstykker“, men der huskes og
så mange større artikler, således i 1932—33 om dronning 
Sofie af Mecklenborg, 1936 om juleskikke, 1938 om ”Fami
lien på Storholmen“, 1939 ”Småtræk af Gåbenses historie“ 
og flere artikler om kendte nordfalsterske politikere.

Den fremragende lokalhistoriker, redaktør C. C. Haugner, 
Nakskov, havde det første bidrag i årbogen 1919, hvor han 
tegnede et billede af bondehelten Otto Kuld. Haugner blev 
vel aldrig den store bidragyder til årbogen, men det havde 
sine årsager. Han var så stærkt bundet af arbejdet med sine 
bøger om Lolland, værker, der fremkaldte megen anerken
delse og respekt.

En anden lokalhistoriker præsenterede sig i 1922. Første
lærer Svend Jørgensen, Tåreby, fortalte træk af Ryde sogns 
kirkehistorie. Svend Jørgensen udrettede meget i skrift og 
tale for hjemstavnsinteressen på Lolland-Falster, og hans 
store fortjeneste blev i særlig grad ”Bag diger og hegn“. 
Igennem disse to hjemstavnsbøger vil den opvoksende ung
dom lære at kende og elske deres landsdel.

Adjunkt J. Jørgensen behandlede ”Østlollandske ord“ i 
årbøgerne 1916—29 samt 1938, og artiklerne blev senere 
til en bog.

Gdr. Jens Wolsing, Holeby, var bidragyder til årbogen og 
lagde megen flid og et stort indsamlingsarbejde i sine to 
bøger om Holeby, der udsendtes gennem det lokale sogne
bibliotek.

Genealog Alfred Larsen, der har haft en aldrig svigtende
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kærlighed til Lolland-Falster og samfundet, skrev sin første 
artikel i årbogen 1944: ”Lidt om den lollandske del af slæg
ten Suhr“. Af andre følgende artikler kan nævnes i 1949 ”En 
studie over Perlestikkerbogen“ og 1960 ”Nakskovs brand- 
skattemandtal 1659“.

En særlig vigtig betydning har det haft, at Alfred Larsen 
har udført det store arbejde med at lave sted- og person
register over årbøgerne. Det omhyggelige arbejde har Al
fred Larsen haft megen' ære af.

Videnskabsmænd skrev artikler af stor vægt.

Videnskabsmænd har ofte udmøntet deres specielle viden 
i artikler i årbogen. Oftest var det kendte personer, bygnin
ger, minderige steder eller fund, der var baggrunden for ar
tiklerne.

Dr. phil. Marius Kristensen skrev i 1921 om ”Laalands og 
Falsters stednavne“, og dr. phil. Knud Jessen skildrede ”Lol
land-Falster siden istiden“ i årbogen 1925.

Dr. phil. Vilh. Lorenzen har også hørt til årbogens bidrag
ydere, og særlig huskes en artikel fra 1931 om ”Christians- 
sæde, bygninger og bygherre“. Også i nærværende årbog er 
der en interessant artikel om ”Dronning Margrethes rigs
fæstninger på Lolland-Falster“.

Fra de senere år må af videnskabelige, vægtige artikler 
nævnes en af arkitekt, dr. phil. Ejnar Dyggve i 1956. Det 
var om de overordentlig interessante slutninger, der kunne 
drages af de undersøgelser, som Dyggve havde foretaget 
med hensyn til et helligt Vi i Tingsted på Falster.

Årbøgerne har også kunnet bringe nogle fint forme
de artikler, der er udarbejdet af ordens-historiograf, dr. 
phil. Louis Bobé. I 1940 var det om ”Peter Otto Rosenørn, 
amtmand over Nykøbing p. F. amt“, og i 1948 skildredes 
statsminister C. D. F. Reventlow i hjemmet. I den samme 
årbog havde dr. phil. Fridlev Skrubbeltrang en artikel om 
”Christian D. F. Reventlow, som danske historikere har set 
ham“.

Kongedatteren, der endte sine sidste dage i de gamle klo
sterbygninger i Maribo, er der også bragt artikler om i år-
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Stiftamtmand greve F. Reveniloiv.
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bøgerne. Museumsdirektør mag. art. O. Andrup skrev i 
1952 om ”Leonora Christinas krusifiks“, og kgl. ordens- 
historiograf, dr. phil. Albert Fabritius havde i årbogen 1959 
en meget læseværdig artikel ”Frøken Eleonora Christina“. 
Artiklen blev ikke mindst diskuteret, fordi der også i det 
smukt tegnede billede af kongedatteren blev fremsat den 
sikre slutning, at hun måtte kendes skyldig og medvidende 
om Ulfeldts landsforræderiske optræden i Sverige.

Hans Ellekilde, den ansete samler af folkeminder, har i 
årenes løb skrevet 8 bidrag til årbogen omhandlende folke
sagn.

Formanden for Dansk historisk fællesforening, landsarki
var Johan Hvidtfeldt har også glædet årbogens læsere med 
flere bidrag. I 1938 skrev han om ”Dragsminde toldbod un
der vandfloden 1694“ og det følgende år om ”Antallet af 
landbrug på Lolland-Falster i 1524 og 1525“.

Nationalmuseets folk har været flittige og velsete bidrag
ydere til årbogen. Arkitekt C. M. Smith, der udførte værdi
fulde udgravningsarbejder på Ravnsborg og af Maribo klo
ster, har fortalt herom. Årbogen 1934 bragte ikke mindre 
end fire artikler om fund på Lolland-Falster og af så kendte 
folk som museumsdirektør, dr. phil. P. Nørlund, konserva
tor Q. Rosenberg, museumsinspektør, dr. phil., senere pro
fessor og rigsantikvar J. Brøndsted og museumsinspektør 
Chr. Axel Jensen.

Overinspektør, dr. phil. Therkel Mathiassen belyste i en 
artikel i 1952 træhjælmene fra Uglemosen og gav i 1956 en 
fortræffelig redegørelse for ”Lolland-Falsters oldtidsminder“.

Hvad der fortaltes om undersøgelse og fortidsliv.

Lokale amatørarkæologer har også i artikler i årbøgerne 
haft lejlighed til at fortælle om det udmærkede arbejde, som 
de har udført ved udgravninger.

Ingeniør, cand. polyt. Axel Petri fortalte i 1943 om ud
gravningen af ”Borrehuset“ ved Grønsund færgested, hvor 
Marie Grubbe levede sine sidste år.

Lektor Marius Hansen skildrede i 1948 udgravningsarbej
det på Slotø.
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Fabrikant Kai Axel berettede 1957 om fundene på Argus
grunden, hvor marvspaltede menneskeknogler tydede på, at 
forfædrene havde været kannibaler.

På baggrund af omhyggelige undersøgelser kunne muse
umsforvalter Kjeld Snedker i årbogen 1959 tegne et over
måde interessant billede af, hvorledes Nagelsti bondesam
fund har udviklet sig gennem 4000 år.

Livet på Lolland-Falster i fortiden har også fået mange 
og fortrinlige skildringer. Gdr. Jens C. J. Stub fortalte i flere 
årbøger om nordfalsterske forhold. Kaptajn H. Boeck var 
forfatter af en artikel i 1938 om konsistorialråd Boeck i 
Maribo præstegård, og det var et interessant kulturbillede. 
Det samme gjaldt Fanny Fangs artikel i 1941 ”Fra Ejegods- 
møllen ved Nykøbing“.

Et særpræget stykke Lolland-Falster-historie blev belyst, 
da pastor J. Klessens i 1948 fortalte om sine polakminder.

En bidragyder af sjælden karat havde årbogen i 1955. Det 
var professor, dr. phil. Francis Bull ved Oslo universitet, der 
meddelte, hvad hans moder kunne mindes om sine barne- 
og ungdomsår i Holeby og Vestenskov præstegårde.

Endelig må nævnes, at redaktør N. P. Nielsen i 1955 be
rigede årbogen med en artikel om ”Lollændere og Falstrin
ger“. Ved hjælp af navne og steder blev det tydeligt klar
lagt, at Lolland-Falsters befolkning ikke behøver at dukke 
sig mellem andre. Det var en artikel, der måtte give anled
ning til en beklagelse af, at N. P. Nielsen med sine frem
ragende skribentevner ikke fik mere tid til at pusle med det 
lokalhistoriske, der ellers interesserede ham så stærkt.

Flittige redaktører har præget årbøgerne.

Årbogen har ikke alene bragt mange artikler, hvoraf kun 
et lille uddrag har kunnet nævnes. Meget læst bliver også 
den årlige oversigt, som fortæller om, hvad der er kommet 
af litteratur, der i større eller mindre grad berører Lolland- 
Falster. Amtsforvalter Hoick begyndte på denne oversigt og 
fik den i de rette baner.

Samfundets forretningsudvalg skulle også være redaktions
udvalg for årbogen, men det blev en redaktør, der kom til
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at trække læsset. Axel Hoick klarede med utrolig flid det 
krævende at være både formand og redaktør. I 1941 aflø
stes han af førstelærer Svend Jørgensen, som fortsatte i det 
gode spor og skabte en række velredigerede årbøger.

Svend Jørgensen blev som folketingsmand efterhånden 
stærkt bebyrdet, og fra 1954 blev årbogens redaktør baron 
R. Bertouch-Lehn, Højbygård.

Årbøgerne indtager et meget stort og smukt kapitel i sam
fundets historie og har på bedste måde tegnet ”firmaet“ 
udadtil.

Medlemmerne har fået betydningsfulde historiske skrifter som gave.

Medlemmerne fik dog af trykt mere end årbøgerne, thi 
i løbet af de 50 år er der udsendt adskillige skrifter, der en
ten er foræret som gave eller har kunnet erhverves til en 
stærkt nedsat pris.

Det første var W. Norvins ”Kilder og hjælpemidler til stu
diet af Lolland-Falsters historie“, hvoraf 1. bind udkom i 
1915 og 2. bind 1919. 1 1933 udsendtes et lille hefte om
handlende populær litteratur om Lolland-Falster. Disse lit
teraturfortegnelser er både forældede og udgåede og træn
ger til en afløser.

Om det fjerde danske hjemstavnsstævne i 1926 på Lol
lands højskole kom en bog, efter at stoffet havde været bragt 
i årbogen, og heri var meget læseværdigt om landsdelens 
historie.

Det største værk, som samfundet har foræret medlemmer
ne, er arkivar H. Hjelholts ”Falsters historie“ i to bind, der 
udkom i 1935. Hjelholt skrev dette betydningsfulde store 
værk efter opfordring af sparekassedirektør 1. L. Lollike, 
Gunslevmagle, der nærede en stærk interesse for sin hjem
stavn. Lollike var også meget aktiv for at skaffe midler til 
det kostbare værks udsendelse. Der blev ydet støtte af Land
bostandens sparekasse i Nykøbing, Nykøbing sparekasse, 
Det Classenske Fideicommis og Carlsbergfondet.

1 1938 udsendtes ”Lollandsk landsbyliv i det 19. århun
drede“, som var udarbejdet af dr. phil., lektor Henrik Us-



215

sing, Sorø akademi, efter optegnelser af lærer J. Jørgensen 
med flere.

Kaj Munks ”Landlige interiører i lollandsk bondemål“ kom 
i 1948 og fik en særdeles god modtagelse.

Uddrag af Hans Mortensens levnedsbog, kaldet ”Hesnæs- 
bogen“, lykkedes det at få frem i 1958 med økonomisk støt
te af ”Højttalerens opfinder“, Peter L. Jensen, som stam
mede fra Østfalster.

I 1957 begyndte der i årbogen at komme afsnit af lærer 
Niels Stenfeldts håndskrevne eksemplar af ”Træk af livet på 
Fejø i svundne tider“, og i 1961 forelå den afsluttet som 
den seneste sognehistorie.

Af de gode og billige bogtilbud, som medlemmerne har 
fået, kan blandt andet nævnes ”Maribo amts stednavne“ og 
C. C. Haugners Maribos historie 1—2.

Samfundet har levet op til den opgave, der blev stillet om 
at udsende historiske skrifter.

Mange sommermøder på historiske steder.

For at skabe kontakt i medlemskredsen var det med i for
målet, at der skulle afholdes offentlige møder på historiske 
steder.

Et blik ud over den lange møderække igennem de 50 år 
vil fortælle, at heller ikke denne opgave blev forsømt, men 
røgtet på rette måde. Krig og fred har vekslet, men sam
fundets møder er altid blevet holdt.

1914 lagdes der ud med et møde ved Næsgård, hvor for
manden, amtsforvalter A. Hoick, gav en redegørelse for 
samfundets arbejde og opgaver. Museumsinspektør E. Kjær 
talte om ”Falsters oldtidsminder“ og forstander Tuxen, Næs
gård, om ”Samvirke mellem landboerne gennem tiderne“.

Et møde på Ravnsborg samme år ”fandt man betimeligt 
at udsætte til bedre tider“. Disse lå ikke lige om hjørnet, 
men mødet kom året efter, hvor arkitekt C. M. Smith for
talte om sine udgravninger.

Det blev efterhånden skik med et par møder hvert år, og 
ingen steder med historisk klang er gået fri: Nielstrup, Ber- 
ritsgård, Torkilstrup, Nr. Ørslev, Købelev, Slotø, Ålholm,

2
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Orebygård, Kippinge, Nagelsti, Vesterborg, Pederstrup, Nak
skov, Maribo — for blot at nævne et tilfældigt udpluk.

1 talernes række træffes gode navne som professor Vilh. 
Andersen, højskoleforstander Bredsdorff, museumsinspektør 
Chr. Axel Jensen, forfatteren Thorkild Gravlund, museums
inspektør Hugo Mathiassen, dr. phil. Vilh. Lorenzen, høj
skoleforstander Poul Hansen, museumsinspektør Kai Uldall, 
arkivar Hans Ellekilde, højskoleforstander Holger Begtrup, 
museumsinspektør V. Hermansen, direktør Johs. Brøndsted, 
konservator E. Lind, museumsinspektør Broholm, overin
spektør Terkel Mathiassen, direktør Thorlacius-Ussing, ar
kivar H. Hjelholt, dr. theol. Niels Nøjgaard, dr. phil. E. 
Dyggve og museumsinspektør E. Skov.

Udover disse og andre foredragsholdere, der kom udefra, 
har mange af Historisk samfunds lokale venner talt om em
ner, som de havde et særligt kendskab til og interesse for.

Medlemmerne blev glade for møderne, som beherskedes 
af en god stemning og gav mange oplysninger om histori
ske minder. Velvilje blev der ofte vist ved disse møders af
holdelse. Da der i 1919 var møde på Nr. Ørslev højskole, så 
mødte bønderne fra egnen frem med deres hestevogne ved 
den nærmeste station og kørte mødedeltagerne til højskolen.

Det største møde blev holdt i 1946 ved Kaj Munks barn
domshjem ved Opager skov. Da kom der over tusinde men
nesker.

1 1949 blev der første gang holdt en udflugt udenfor lands
delen, og den gik til Vemmetofte. Hermed blev der skabt en 
skik for de følgende år, hvor det har været kutyme at holde 
en udflugt ”udenøs“ og et lokalt sommermøde.

Historiske steder og personer har fået mindestene.

Redaktør C. C. Haugner var en varm talsmand for tanken 
om at rejse sten til minde om kendte historiske steder eller 
personer.

Den gode idé fik almindelig tilslutning, og i 1929 kunne 
den første sten afsløres, rejst i Vestenskov for biskop Balle. 
Året efter mindedes den kendte sognefoged Hans Rasmus
sen1, Vålse, og i 1931 kom turen til bondehelten Otto Kuld,
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der fik en sten i Skovbølle. Den bekendte teolog Niels Hem- 
mingsen fik i 1934 sin sten i Errindlev.

I 1933 rejstes den første sten' ved et historisk sted, nem
lig i Virket skov på Falster, hvor det gamle folkefæste var.

To af landsdelens mest bekendte fund blev mindet ved 
sten, i 1938 var det Juellingefundet og i 1940 Hobyfundet.

På Bønned slotsruin opsatte samfundet i 1942 en stor 
grundplan over den gamle borg.

1948 rejstes en sten på ”Borrehuset“s tomt ved Grønsund 
færgested.

Den stærkt lokalhistorisk interesserede gdr. Jens Wolsing, 
Holeby, tog initiativet til, at der rejstes en mindesten på det 
sted, hvor Sædingerunestenen fandtes i 1854.

Landsdelens store søn, Kaj Munk, blev mindet ved rejs
ning af en sten ved det lille parcelliststed ved Opager Skov, 
hvor han tilbragte lykkelige barndomsår. Egnens beboere 
viste aktiv interesse, da denne sten skulle rejses.

1950 afsløredes en mindesten for hjemstavnsforfatterinden 
Helene Strange, og det kunne naturligvis ikke blive noget 
andet sted end på hendes elskede Nr. Vedby møllebakke.

Den sidste mindesten rejstes i 1953, og det var på Købe
lev kirkegård for Cathrine Ernst fra Roløkkegård, som in
spirerede Chr. Winther til en række af hans skønne ung
domsdigte.

Der er utvivlsomt endnu en del steder og personer, som 
bør have en mindesten, og samfundets ledelse vil være vå
gen overfor denne opgave.

To formænd klarede næsten det halve århundrede.

Det har givet samfundet stabilitet, at der ikke ofte skete 
skifte i ledelsen. Den tredie formand er således først kom
met til lige ved afslutningen af de 50 år.

Amtsforvalter A. Hoick, der valgtes ved starten i 1912, 
blev en trofast slider. Han var faktisk samfundet udadtil. Det 
og han var eet.

Da tiden kom, hvor alderen medførte, at Hoick skulle 
trække sig tilbage fra arbejdet på amtstuen i Maribo, ville 
han og hustruen flytte fra landsdelen.
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Det var i 1939, og ved en sammenkomst i Nykøbing blev 
der taget en både festlig og vemodig afsked med den re
spekterede formand. Redaktør Haugner holdt hovedtalen og 
sagde, at det spæde frø, der såedes i 1912, var blevet et 
stort og smukt træ.

Hoick som emeritus kunne man ikke rigtig tænke sig. Han 
tænkte på og talte om, hvad han i de kommende år ville 
beskæftige sig med, men allerede året efter var Hoicks dage 
forbi. ”Nu er Hoick borte, men gennem sit arbejde vil han 
stedse være blandt os“, skrev Svend Jørgensen i mindear
tiklen i årbogen.

Hvem skulle dog afløse Hoick som formand? Det blev der 
spekuleret meget på, og det drøftedes livligt i bestyrelsen, 
men manden var ved hånden. Greve F. Reventlow var ble
vet stiftamtmand på Lolland-Falster. Han var vendt hjem til 
den landsdel, hvor forfædrene havde øvet så store gernin
ger. Det var ikke alene for det gode navns skyld, men også 
fordi man kendte manden, at greve Reventlow blev opfor
dret til at overtage formandsposten. Han sagde ja og røg
tede hvervet på den smukkeste måde helt til 1960. Med sans 
for og indleven i det lokalhistoriske arbejde blev Reventlow 
en formand, der trak de rette linier op og samtidig omhyg
geligt tog sig af de små detaljer. Reventlow var midtpunk
tet i et smukt samarbejde i bestyrelsen og var samfundet en 
repræsentativ og værdig formand. Det var derfor med stor 
beklagelse, at bestyrelsen måtte følge Reventlow i hans øn
ske om at trække sig tilbage.

Efterfølgeren blev redaktør Verner Hansen, Maribo.

16 års arbejde som kasserer og sekretær.

Kassererne har heller ikke været mange i tal. Apoteker 
Reddelien, Stubbekøbing, valgtes ved samfundets oprettel
se. I 1920 afløstes han af telegrafbestyrer Møller, Maribo, 
der fungerede til 1926. Da tiltrådte bankdirektør Schebye, 
Maribo, der kun virkede to år. 1928 blev Svend Jørgensen 
valgt, og han trak et stort læs i 16 år, ikke alene som kas
serer, men også som sekretær og som nævnt årbogsredak
tør. Svend Jørgensen var med i det hele indenfor samfun-
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det og veg aldrig tilbage for det arbejde, der skulle udføres. 
Svend Jørgensen døde i 1956, og hans nære ven og kamp
fælle, redaktør N. P. Nielsen, Nykøbing, tegnede i årbogen 
1957 et varmt og smukt billede af Svend Jørgensen og hans 
betydning for det lokal-historiske arbejde.

I 1954 blev forretningsfører A. Thordrup, Nakskov, valgt 
til kasserer, medens Svend Jørgensens enke, fru Dagmar Jør
gensen, et par år varetog sekretærposten.

Bestyrelsesmedlemmer, der virkede i mange år.

Der er nogle bestyrelsesmedlemmer, hvis funktionstid blev 
usædvanlig lang.

Bestyrer A. Kolbye, Maribo, valgtes ved samfundets op
rettelse og trak sig først tilbage i 1951 efter et trofast og 
interesseret arbejde. Det samme år døde lensbaron Frederik 
Rosenørn-Lehn, Orebygård, der også var med fra starten 
og den sidste af de 32 mænd, der udsendte et opråb om op
rettelse af et historisk samfund.

Pens. førstelærer A. H. Bendsen nævnes for sin varme og 
aldrig svigtende interesse for samfundet. Da Bendsen i 1924 
var lærer i Lindet, trådte han ind i bestyrelsen, kom året 
efter i forretnings- og redaktionsudvalget og var fra 1957 
også sekretær. Ved generalforsamlingen i fjor trak Bendsen 
sig tilbage, og samfundet er den gamle skolemester megen 
tak skyldig. Det var altid venlighed og hjælpsomhed, der 
prægede Bendsens arbejde i samfundets ledelse.

Helene Strange sad i bestyrelsen fra 1923 til sin død i 
1943 og C. C. Haugner 1927—45. Rektor Willesen, Nykø
bing, indvalgtes i 1936 og var indtil 1956 et virksomt med
lem af forretnings- og redaktionsudvalget.

Viceskoleinspektør L. Kring, Nykøbing, var med fra 1938 
til sin død i 1958. Lektor frk. Marie Henriksen, Nakskov, 
var bestyrelsesmedlem 1938—50, forstander N. P. Gaard- 
mand, Næsgård, 1943—49, grosserer Alfred Larsen, Nak
skov, fra 1945 til sin bortrejse i 1950, adjunkt Sv. Laursen, 
Maribo, 1949—52, overbibliotekar V. Valerius, Maribo, 1951 
—60, redaktør N. P. Nielsen, Nykøbing, 1956—59.

Mange andre end disse kunne fortjene at nævnes. Som en
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værdig repræsentant for den ældre generation i bestyrelsen 
kan nævnes gdr. Ole Rasmussen, Nr. Ørslev, der var med 
indtil 1938.

Årbogen koster mere end kontingentet.

Inden samfundet stiftedes, var der tegnet ca. 400 medlem
mer, og af regnskabet for 1912—13 ses det, at 426 har be
talt et kontingent på ialt 937 kr. Kontingentet var mindst 
2 kr. om året. I tidens løb er det steget og gik i 1957 op til 
8 kr.

Medlemstallet er gået støt fremad, og i 1948 passeredes 
et tusinde. Siden har det holdt sig på den rigtige side af 
dette runde tal.

En væsentlig udgift har årbogen altid været. Den første 
kostede kun 595 kr. 09 øre. Sidste år var beløbet godt 10.000 
kr., altså mere end kontingentet udgør.

Når samfundet har kunnet klare sin økonomi igennem på 
en pæn måde, så skyldes det velvilje fra flere sider i form 
af faste tilskud, som samfundet er meget taknemlige for.

Kontakt til andre samfund og museerne.

Samfundet har altid haft en god kontakt med ”brødrene“ 
i andre landsdele. Denne kontakt er i særlig grad formidlet 
gennem Dansk historisk Fællesforening, som samfundet er 
tilsluttet og nyder gavn af.

Det fortrinlige museumsarbejde, der gennem mange år er 
udført på Lolland-Falster, har bevirket, at samfundet blev 
fritaget for opgaver, som man i andre landsdele har måttet 
løse. Her tænkes på bevarelse af historiske minder og lig
nende. Dette og meget andet har museerne røgtet på ud
mærket måde. Samfundet har også altid kunnet glæde sig 
over et nært samarbejde med museerne, hvis indsats er af 
overordentlig stor værdi.

Et folkeoplysende arbejde om lokalhistorien.

Når Haugner ved afskeden med Axel Hoick sagde, at det 
spæde frø, som blev sået i 1912, var blevet til et stort og
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smukt træ, så må en sådan vurdering også kunne bruges 
ved 50 års jubilæet.

Gode mænd og kvinder har trofast virket for samfundet, 
og interessen for de lokalhistoriske minder er vokset langt 
ud i befolkningen:

Et af beviserne herpå er, hvorledes det lokalhistoriske i 
større og større omfang dyrkes i aftenskoler, aftenhøjskoler 
og foredrag. Samfundet har støttet dette værdifulde arbejde 
på mange måder, blandt andet ved at bestyrelsesmedlem
merne har virket som foredragsholdere. I 1958 blev der på 
Lollands højskole i Søllested holdt et hjemstavnskursus, og 
der er udsendt vejledninger og foredragslister. I årene frem
over bliver det en vigtig opgave for samfundet at være med 
til at fremme dette folkeoplysende arbejde, som skaber en 
bred kontakt med befolkningen.

Grundtonen i samfundets arbejde har i de 50 år været og 
vil i tiden fremover blive det samme, nemlig hjemstavns
følelsen, som Jeppe Aakjær har givet så smukt et udtryk: 
At ved folkets arv af dybe, stærke minder styrkes slægtens 
marv hos barn og mand.
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Biskop Boisen i 20 O-år et for hans fødsel
af S. K l i t g a a r d  S ø r e n s e n

H istorisk Samfund for Maribo amt har ønsket, at der 
skal gives en skildring af en af vore kendteste 

mænd — biskop Peter Outzen Boisen, fordi det 16. novem
ber 1962 er 200 års-dagen for hans fødsel. Man føler en pligt 
til at gøre uret god, eftersom der aldrig er givet denne mand 
et passende eftermæle fra Historisk Samfunds side. Ganske 
vist findes der forskellige steder temmelig udførlige skildrin
ger af biskop Boisens liv og virke, men der mangler en sam
menhængende biografi, som man kunne ønske sig i årbogen 
for senere tider og slægter. Det efterfølgende skal være et 
forsøg herpå af et af samfundets interesserede medlemmer.

Der melder sig den tanke hos den, som fordyber sig i Boi
sens liv, at livet ofte er mere romantisk end romanerne. Her 
står vi overfor et levnedsløb, som er et eventyr, og der teg
ner sig et billede af en af vort lands gode mænd, som kom 
fra en helt anden egn af landet og medbragte en rig arv fra 
slægt og egn. ”Fra Vestslesvig til Lolland-Falster“ kan den
ne livsskildring hedde.

Der er altid noget betagende ved at stå ovre i marskegne
ne mellem landevejen Tønder—Ribe og Vesterhavet. Denne 
underlige blanding af øde sandjorder og frugtbar marskjord 
— disse vide udsigter og øde strækninger, men her er hvert 
navn historie. Sønderjylland var jo broen mellem nord og 
syd, og derfor fik kirkens og kulturens historie rige bidrag 
fra disse egne.

I den frodige marskegn ligger Emmerlev sogn med for
skellig jord helt ud til havet og et ægte grænsesogn, hvor
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modsætningerne har taget livtag ned gennem tiderne, og 
hvor mindesmærker, slotsruiner og kirker taler et tydeligt 
sprog om slægters gang. Dette gir befolkningen dens egen 
karakter af liv og styrke. Et exempel herpå var de slægter, 
som under navnene Outzen og Boisen levede deres tilværelse 
herovre, og hvis eftermæle bevaredes gennem den mand, vi 
her beskæftiger os med. I 1909 blev rejst en mindesten i Em- 
merlev sogn, den er skænket af kommunens råd og stammer 
fra Trøjborg slotsruiner i nærheden. Stenen er rejst i hjørnet 
af den toft, hvor Boisens fødested og barndomshjem har lig
get. Stedet var igen hans mors fødested og opholdssted hele 
livet. Stenen bærer inskriptionen:

Her levede biskop Boisens forældre:
Gårdmand og kniplingskræmmer Boy Hansen, død 1790 
og hans trostærke hustrue Geske Marie Outzen - 1727-1783. 
Hendes valgsprog var: Gud sidder overlig, men ser nederlig.

Under denne indskrift er der på stenen udhugget en 
blomst, en agave. Den skulle være symbolet på B.’s mors 
liv: Agaven står i mange år, før den sætter sin1 eneste blomst, 
hvorefter den dør. Dog skal det forstås sådan, at blomsten 
var det tidspunkt, da B. blev færdig med sin præsteuddan
nelse, det tidspunkt som var moderens mål med alt, hvad 
hun gjorde for sønnen.

Nu vil vi høre nærmere om hans forældre og deres hjem. 
Da moderen1 var den betydeligste af de to, er det naturligt, 
at vi begynder med hendes tilværelse. Hun var altså født på 
den ovennævnte gård i Emmerlev i 1727 og døbt i sogne
kirken, og blandt faddernes navne nævnes madam Clausen, 
Trøjborg. Gården var en fæstegård under Trøjborg, og den 
nævnes allerede 1579 som en af de gårde, som fulgte med 
i handelen, da adelsmanden Peder Rantzau købte Trøjborg 
af kong Frederik II. Gårdens skiftende ejere har haft de 
samme to stolestader i kirken (nr. 39 i mandssiden og nr. 26 
i kvindesiden), og gårdens historie ophører efter 1853, da 
den udstykkes, og dens bygninger nedbrydes. Velstand og 
fattigdom har skiftet i hjemmet, idet kvægpesten rasede i 
perioder på de egne. Sorgen holdt sit indtog, for da pigen 
var 22 år, stod hun som forældreløs med 7 yngre søskende!
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Biskop Peter Outzen Boisen. Maleri i Nesterborg præstegård. 
Kopi efter C. A. Jensens portræt af biskoppen.
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Hun var et ægte barn af den levende og stærke strømning af 
kirkeligt liv, som kom sydfra under navn af pietismen, og 
netop i hendes sogn udfoldede dette liv sig i stor kirkegang. 
Hun fik god brug for åndelig kraft til sin ansvarsfulde ger
ning for sin søskendeflok.

Tiden går, og i 1751 indgår Geske Marie ægteskab med 
en velagtet mand fra det nærliggende Højer sogn Boy Han
sen, der da var 27 år og af en solid og dygtig slægt. En 
bibel ejede han, hvor han selv havde skrevet nogle latinske 
ord, der i oversættelse betød: ”Jeg Boy Hansen er ejer af 
denne bog. Giv mig, min Gud, at jeg af denne hellige skrift 
kan øse noget gavnligt! Tilgiv mig alle de synder, jeg i mit 
liv — ak desværre har begået“. At han benytter sig af det 
lærde sprog siger noget om gode kundskaber og evner, og 
indholdet tyder på en fortrolighed med pietismens tanker og 
udtryk, så der har de to unge ægtefæller været eet. En dat
ter var den førstefødte i hjemmet, men de 4 næste døde som 
små. Så fulgte flere børn efter, og der gjorde døden også 
høst, men 5 fik lov til at leve af den samlede flok på 11. 
Der var altså bud efter forældrenes gudstro, men den holdt 
til denne modgang og til mere end det. Nu måtte de opleve 
en hård svøbe i deres bedrift, idet den forfærdelige kvæg
pest satte ind blandt dyrene og misvæxt på markerne! De 
fik hjælp gennem kniplingshandelen, der var arvet fra Geske 
Maries far. Når heldet var med i dette for disse egne sær
prægede arbejde, var det en betydelig velstandsskaber for 
dem, der passede denne handel, og sådan gik det en tid lang 
hos Boy Hansens. Han fik endog råd til at købe både mere 
jord og ejendom. De havde i disse år en fremtidsdrøm med 
deres begavede søn, opkaldt efter morfaderen Peter. Tidligt 
gjorde gode evner og megen livlighed i sindet sig gældende, 
og hans mors fromme bøn var tidligt, at han måtte blive en 
sand forkynder af Guds ord. Hun havde indrettet sig et be- 
dekammer i hjemmet, hvor hun dagligt bad sig til styrke 
og mod til at komme gennem modgangen og prøvelserne 
uden at tabe troens mod. Atter kom strenge tider og ulykker 
over dem og egnen. Den ene ulykke ramte dem i deres knip
lingshandel. De havde samlet en større ladning kniplinger,
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som de sendte med en af deres kræmmere til Norge, hvor 
der skulle være gode muligheder for afsætning. Det gik også 
godt en tid lang efter brevene fra kræmmeren at dømme, men 
så en dag hørte forbindelsen op, og han lod ikke længere 
høre fra sig! Boy Hansen rejste selv til Norge for at høre 
til stillingen, men han måtte rejse hjem med uforrettet sag. 
Kniplingshandelen måtte nu opgives, og dertil kom de tid
ligere arvefjender, kvægpest og misvæxt. Man har exempler 
på, at kornhøsten kun blev 2 fold. Deres begavede søns 
fremtid skaffede dem nyt hovedbrud, efter at han havde 
gået barndomsskolen igennem. En udvej var det foreløbigt 
at skaffe ham en slags privatundervisning hos degnen i 
kirkebyen og senere i Tinglev hos sognepræsten — pastor 
Pedersen, som forberedte unge mennesker til universitets
studier. Begge steder kunne det meste af betalingen erlæg
ges i fødemidler, og ellers havde det også været ret håbløst 
med at holde drengen til bogen. Det blev til 6 års ophold i 
præstegården i Tinglev, og at Boisen skønnede meget derpå, 
tyder vi deraf, at han senere opkaldte en af sine sønner 
efter Tinglev-præsten, som hed Anton. Af forskellige vid
nesbyrd fremgår, at præsten var ortodoksiens gammeldags 
mand med tydelig retning over i rationalismen, og nu vi 
gør os klart, at Boisen var under påvirkning i de vigtige 
ungdomsår 14—20, er hans senere åndelige udvikling ikke 
så mærkelig endda. Han fik godt vidnesbyrd fra sin gejst
lige lærer, men hvordan komme til Kiels universitet og be
gynde studierne? Udsigterne var mørke, men det kønne 
eventyr sker nu. Efter overleveringen gik det sådan til, at 
Geske Marie gik sin sædvanlige gang til bedekammeret. 
Herfra kom hun tilbage til familien med et glad ansigt og 
ordene: ”Vær kun ved godt mod! Gud har svaret på min 
bøn og vil hjælpe“. Dagen efter kom der brev fra Holland 
fra den i sin tid i Norge forsvundne kniplingskræmmer, som 
tilstod, at han havde ladet sig lokke til at rømme med et 
skib fra Bergen og havde sat pengene til. Nu sendte han 
en del af dem tilbage og lovede resten af summen til en 
senere tid, men det løfte blev ikke holdt. Dog gjorde det 
ikke noget skår i glæden hos Boy Hansens, og Peder
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kunne lige nå at blive indskrevet ved Kiels universitet, hvor 
han bestod studentereksamen og hed nu ”Peter Outzen Boy- 
sen teologiæ studiosus Ripensis“ c: fra Ribe stift. Han kom 
til at klare sig godt mellem kammeraterne udover drillerier 
for hans tarvelige klæder. Disse klæder har deres egen hi
storie, for dem havde moderen selv forarbejdet af hver- 
garn, så at han havde en rød og en grøn frakke. Han fik 
disse ubrugelige frakker skiftet ud med anden påklædning, 
og han kunne bedre vise sig mellem de andre. Vi tar nu 
afsked med Boisens slægt, selvom der i annalerne er me
get interessant stof at berette om. Hans mors kraft var 
opbrugt, og allerede året efter sønnens afrejse til Kiel døde 
hun. Boy Hansen levede i sin ensomhed 7 år til og havde 
den ældste datter i huset hos sig. Han nåede altså at se 
sønnen blive færdig med studierne og ansættes som sogne
præst på det fjerne Lolland.

Vi kan af de gamle dokumenter læse os til de nærmere 
enkeltheder ved Boisens embedseksamen, både den skrift
lige og mundtlige. Examensbeviset lyder tilsidst: ”Da nu 
bemeldte candidat har vist fortræffelige kundskaber i både 
hoved- og bividenskaberne, har ualmindelig gode gaver til 
katekisation og prædiken og derfor er funden i højeste 
grad værdig til befordring til lærerembedet, så bliver ham, 
formedelst den ypperlige færdighed, hvormed han berøm
melig har udmærket sig i besvarelsen af såvel de skriftlige 
som de mundtlige spørgsmål, tildelt ”første karakter med 
bevidnelse om examenskollegiets ganske særlige tilfreds
hed“ — og sådant under det foran trykte kongelige indsegl 
bekræftet. — Gottorp 12. October 1786“.

Denne examen gav kun adgang til en præstestilling i her
tugdømmerne, og derfor tog Boisen året efter embedsex- 
amen i København. Også her fik han udmærkelse, og ikke 
engang en måned efter, nemlig 3. august 1787 blev han 
kaldet til sognepræsteembedet i Vesterborg-Birket på Vest- 
lolland. Det var grev Christian D. F. Reventlow, Christians- 
sæde, som på denne måde knyttede Boisen til den ger
ning, han havde i 44 år som præst, biskop og seminarie
forstander. Hvordan var dette gået til? Jo, i den Bernstorff-
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ske kreds af fremskridtets mænd havde greven truffet pro- 
kansleren ved Kieluniversitetet professor J. A. Cramer, og 
denne havde taget sig særdeles hjerteligt af Boisen i den
nes studietid. Det er nærliggende at regne med, at Cramer 
har anbefalet Boisen til det ledige embede, og grev Re- 
ventlow kom heller ikke til at fortryde sit valg. Det blev 
nemlig et forbilledlig samarbejde mellem disse to betyde
lige mænd på skolens område og i bestræbelse for at for
bedre bondens kår.

I. A. Cramer og de religiøse brydninger.

Det er naturligt at gøre plads for nærmere omtale af 
Cramer, om hvem Boisen gentagne gange bruger hjertelige 
ord som udtryk for sin taknemlighed overfor ham. I den 
korte biografi, som Boisen affattede til sin bispevielse i 
1805, lyder ordene: ”Den hæderværdige blandt den tids 
lærde, religionens blide og vise talsmand som enhver træn
gende og sædelig ynglings ven — prokansler Cramer — 
blev min lærer, rådgiver og min anden fader. Ved råd, ved 
exempel, ved praktisk foredrag og ypperlige skrifter tændte 
han i min sjæl den varmeste gavnelyst------- Stedse om
svævet af Cramers ånd og hans praktiske undervisnings
metode troede jeg, at intet måtte være en præst helligere 
end skolevæsenets forbedring“. — Denne mand var født i 
sachsisk Schweiz og levede 1723—88. Han begyndte som 
landsbypræst i Tyskland, men han blev en flittig skribent 
i teologiens og kulturens tjeneste. Han blev snart forfrem
met til overhofprædikant og senere hofpræst i København, 
hvor han blev anset for sin veltalenhed, sine mange bøger 
(bl. a. 30 bind prædikener!) og sin gavnelyst, der kom land
bruget til gode på en gård, han ejede i Nordsjælland. Men 
hans ophold i København endte med afskedigelse, da han 
prædikede skarpt mod tidens dårlige moral ved hoffet. Han 
blev dog superintendent i Lybæk og til sin død lærer ved 
Kiels universitet, hvis prokansler han også var. Her ud
foldede Cramer stor flid og energi med udgivelse af lære
bøger og udgivelse af en ny salmebog, af hvis 900 salmer 
en betydelig del var forfattet af ham selv. Denne bog blev
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ret meget anvendt ved de tyske menigheders gudstjenester 
i hertugdømmerne. — Men endnu eet punkt må nævnes i 
Cramers virksomhed. Det var ham, der i Kiel fik oprettet 
det første seminarium i monarkiet i 1781. A. P. Bernstorff 
og andre af tidens oplysningsvenner stod bag dette initiativ, 
og seminariet fik en betydelig indflydelse på den måde, 
hvorpå den kommende læreruddannelse førtes ud i livet i 
de næste årtier. Når dette behandles udførligere her end 
måske rimeligt, skyldes det den bestemte ting, at Boisen 
her så et syn og fik en overbevisning, som prægede ham 
for livstid og blev udgangspunkt for hans gerning som præst, 
men især skolemand.

I forbindelse hermed kan jeg ikke undlade at spørge efter 
en bestemt ting: Hvordan kunne det gå til, at Boisen fjer
nede sig så hurtigt og afgørende fra den form for åndeligt 
liv, der prægede hans hjemegn og hans eget hjem: Pietis
mens forkyndelse og øvrige virksomhed og Brorsons sal
medigtning? Denne forandring kan Boisen være en typisk 
repræsentant for, og man spørger så: Hvorfor blev pietismen 
så hurtigt besejret af rationalismen? Det er en kendt sag, 
at en åndelig bevægelse allerede i sin begyndelse og idé 
bærer sin egen dødsdom, hvilket iøvrigt gælder andre be
vægelser i et folks liv, og her undgår pietismen i hele sin 
betydelige kraft heller ikke sin* skæbne. For denne ånde
lige strømnings vedkommende var det i første omgang en 
styrke, at kongen — Christian VI — og en række af hans 
mænd blev optaget af bevægelsen og støttede den ivrigt. 
Men da stillingen forandredes ved kongens død lige over 
i sin modsætning, svækkedes pietismens indflydelse, og da 
andre strømninger ude fra meldte sig med stor styrke, gik 
dens mænd hurtigt over i defensiven. Dog må ikke glem
mes, at pietismens kristelige indstilling overvintrede i små 
kredse i flere årtier, og at der også her fra kom en mod
tagelighed for de store vækkelsers liv.

Man kan forestille sig, at der dog i Boisens liv blev en 
egen styrke tilbage fra pietismen, som gjorde, at følelsen 
beholdt en betydelig plads i hans bestræbelser for gennem 
fornuften og oplysningen at påvirke ungdommen. Det er
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også en kendsgerning, at han var en af de rationalister, som 
hurtigt forstod og gav plads for den stærke strøm af nyt, 
romantiken bragte med sig. Han blev vel også uden selv 
at være klar derover en af dem, som forhindrede oplys
ningstidens kirkefjendtlige idéer i at få den indflydelse, man 
kunne have frygtet.

Fra Boisens tid som sognepræst i Vesterborg foreligger 
et vidnesbyrd fra biskop Blochs visitatsbemærkninger, idet 
han 5 gange kom fra Odense for at visitere. Boisen får al 
anerkendelse fra sin foresattes side, men man bemærker, at 
det hedder om ham, at ”han prædiker efter den nye smag“. 
Dog lader det til, at biskoppen har bedømt dette nye vel
villigt, selvom der også kan findes en bemærkning som 
denne: ”Boisen prædikede med megen ordrig veltalenhed 
om enkemænds, oldinges og den sengeliggendes trøst af re
ligionen uden at berøre evangeliet!“ Hvad var den nye 
smag? Vi prøver at forestille os det i forlængelse af de al
lerede fremførte ord derom, men vi ser det også i et større 
perspektiv. Oplysningstiden kalder man perioden 1750— 1800, 
og hvad særligt angår kirkens liv bruges betegnelsen: Ra
tionalismen, men det er for summariske udtryk. Det kan 
være svært at danne sig et bestemt overblik om denne pe
riode, fordi det er kulturelle, kunstneriske og religiøse strøm
ninger, der går ind i hinanden. Baggrunden er de bestræ
belser for frigørelse af al autoritet, som begynder at tage 
form i det 15. århundrede under renæssancens navn og ved
varer helt op i det 19. århundredes frihedskamp. Man kan 
rundt om i Europa møde den skarpe og dristige kritik af 
statsstyret c: enevælden — af filosofi og religion. Feltråbet 
var frigørelse, og et nøgleord var fornuften. For at komme 
de gamle meninger og systemer til livs underkaster man 
dem en fornuftbedømmelse, og denne ”højesteret“ i åndens 
verden fældede en hård dom over alt det, der ikke består 
for fornuftens prøve. Ude omkring Danmark blev denne linie 
trukket skarpere op end hos os, for det er ligesom lande
grænsen standsede den krasse materialisme og omformede 
mange nye idéer, så det passede bedre til vore jævne for
hold. Vi fik f. ex. ikke en revolution i dennes blodige form
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som andetsteds, men vi fik folkestyret i 1848—49! Vi fik ikke 
den skarpe ateisme, men rationalismens blidere, men ikke 
mindre stærke strømninger. Man ville ikke afskaffe religionen, 
men lade den rense og forny ved fornuftens og oplysningens 
hjælp. ”At gavne“ blev det store ideal for kirkens og sko
lens mænd. Forskellige andre værdifulde sider af oplys
ningstiden må ikke glemmes for den hårde kritik, der har 
været rettet mod den. I denne forbindelse må nævnes, at 
der nu fra historieforskningens side er en forandring at spore 
til en mere positiv forståelse af oplysningstidens mænd og 
tanker — en ærlig vilje til at gøre uret god igen. Her blot 
et enkelt forsøg på at omvurdere: ”Oplysningstidens posi
tive momenter er blandt andet, at tiden er mere troende end 
tvivlende, mere opbyggende end destruerende — at den vil 
yde noget, og at kunne være optimistisk, fordi den ikke var 
nihilistisk — at den understregede sandhedskravet og plig
ten til at tænke selv“. (S. Holm: Oplysningstiden, tanker og 
livssyn. 1959). — Blandt tidens hovedtræk må også næv
nes dens respekt for det enkelte menneske, og det medfører 
en omsorg for de fattige og fortrykte, hvis tilværelse skulle 
højnes ved oplysning og frigørelse fra gammel vantro og 
uvidenhed. Tolerancen som respekt for andres overbevisning 
— forsøg på harmoni mellem tro og viden — trang til fre
deligt og nyttigt samarbejde — og andre smukke tanker 
fra tiden må ikke glemmes. Præsten og skolens folk var 
smukke repræsentanter og foregangsmænd i oplysningens 
tjeneste og dens velmente forsøg på at bruge fornuftprincipet 
i kirkens liv til højnelse af gudstjenesten og det private an
dagtsliv. Alt dette kan vi læse os til ved at gennemgå den 
anselige masse bøger og småskrifter, som tiden skabte. Der 
er meget at ryste på hovedet af og more sig over, men der 
er også meget at røres over og imponeres af. Boisen var en 
af periodens særprægede og smukke repræsentanter, selvom 
tidens svagheder og mangler også er at finde i hans ger
ning.

Kirkeliv og familieliv.
I Boisens menigheder blev han hurtigt en agtet og af

holdt præst, og i ham gik et bestemt ønske virkelig også i



235

Vesterborg Kirke med det senere nedrevne fattighus i forgrunden. 
Maleri af Helga Reinhard (1900) i Stiftsmuseet, Maribo.

opfyldelse. Her tænkes på et citat fra den ligtale, der blev 
holdt over hans forgænger i Vesterborg, sognepræst Wiin- 
holdt: ”Herren give igen en hyrde efter sit hjerte, der må 
føde menigheden med kundskab og forstand!“ Han fulgte 
almindelig skik ved at gifte sig med enkefru Wiinholdt og 
blive stedfar til en flok børn — 8 ialt og den mindste på 
2 år. Husstanden blev stor, da der foruden børneflokken 
også var 3 ældre af hans kones familie, men embedet hørte 
til de store, så det gik med at få udkommet. I 1793 fødtes 
en søn, som fik navnet Boie Friderich Outzen Boisen, men 
allerede 5 år senere blev han moderløs, og Boisen begra
vede den afdøde på Vesterborg kirkegård. Hvad skulle han 
stille op med hele sin familie og gerning, når han nu var 
alene? Vi kender ikke hans tanker derom, men derimod ved 
vi, at en anden ting tog mange af hans tanker: Oprettelsen 
af et seminarium. Hans gode ven grev Reventlow og han 
drøftede dette spørgsmål og var fælles om ønsket, at der 
kunne blive en lærer-skole i lighed med det tidligere om
talte i Kiel og på Fyn, hvor grev Reventlows broder, grev 
Ludvig Reventlow havde virket ivrigt for skolesagen på sit
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gods Brahetrolleborg. Denne havde indbudt Boisen til at 
besøge sig, og nu tog han imod indbydelsen og rejste til 
det fynske gods for at se tingene med egne øjne. Han fik 
også et godt udbytte deraf, sådan at han allerede 1801 
fik planen gennemført med et lollandsk seminarium, men i 
en anden henseende fik rejsen betydning for ham, idet han 
lærte sin tilkommende hustru at kende. Det var frk. Anna 
Nannestad (f. 1775) — datter af professor — dr. theol. Ni
kolaj Nannestad — præst i Odense. Hun var godt udrustet 
fra sit hjem til at gå ind til den ingenlunde lette opgave at 
blive præstekone i Vesterborg. De holdt bryllup i October 
1799 og fik lov til at leve et lykkeligt ægteskab i 32 år. 
Han udgav i årene 1799 og 1800 sine to bøger om hjem
livet: ”Vejledning til huuslig lyksalighed i nogle taler“ og 
”Betragtninger over vigtige optrin i det huuslige liv i nogle 
taler“. I disse to bøger får vi et godt billede af hans gode 
hjemliv, og de mange mennesker, som kom i præstegården, 
fik et virkelig uforglemmeligt indtryk af det smukke for
hold mellem mand og hustru og deres børneflok foruden 
anden familie og tyende. Et vidnesbyrd herom finder vi i 
godsejer Jørgensens erindringer fra Søllestedgård. Her er 
det en ven af en af sønnerne fra præstegården, som i anled
ning af Boisens død skriver: ”Han var faderen, som havde 
skabt dette ualmindelig smukke hjem, sådan som kun få 
fædre kan skabe et hjem. Han var mig så kær som min 
egen fader, navnlig siden den dag, da jeg som dreng i tor
denvejr søgte ind i bispegården, og han lagde hånden på 
mig og sagde: ”Herren har holdt sin hånd over dig, og 
han gør det fremdeles“. Det er også uden tvivl sådan, at 
den kristendom han lærte i kirke og skole, må have båret 
mangen velsignet frugt i mangt et hjem“ (pag. 121).

I de nævnte værker om hjemlivet findes Boisens prædi
kener, og det er en ganske ejendommelig måde at bruge 
evangelietexterne på. 4 af disse prædikener er holdt jule
dag, og overskrifterne taler tydeligt om, hvad der lå præ
dikanten på sinde: Hvorledes den huslige kreds bør være, 
i hvilken børnenes opdragelse kan lykkes. Hvorledes vi ved 
hjælp af religionen bør opdrage vore børn til menneske-
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venner. Hvorledes vi bør opdrage vore børn til medliden
hed! — Disse taler vrimler med gode råd og tanker frem
sat i et levende og hjerteligt sprog, men hvad de har at 
gøre med dagens text, er svært at få øje på. Indholdet 
har nok tilfredsstillet et behov i tiden, og bøgerne var me
get yndede i adskillige år og kom i flere oplag. Boisen har 
selv angivet sit formål med følgende ord: ”Ved mine 2 
bind prædikener om den huslige lyksalighed stræbte jeg at 
indlede religionens ånd i den huslige kreds og at vise fædre 
og mødre, børn og tjenestefolk, hvor lykkelige de vorde ved 
at lyde dens forskrifter“.

Det blev gennem årene til en anselig børneflok i præste
gården, idet der kom 10 børn' i Boisens andet ægteskab, 
nemlig 7 sønner og 3 døtre. Den yngste søn døde som 9- 
årig, og den ældste af døtrene døde som 3 lårig efter et 
ganske kort ægteskab med biskop P. Chr. Kierkegaard (Sø
ren K.’s broder). Den ældste af denne flok fik navnet Anton 
Boisen (1801—58), og han blev undtagelsen fra reglen, at 
Boisens sønner blev præster, idet han blev landmand og fik 
sit hjem i Vesterborg sogn. Han og hans hustru var livs
glade mennesker, hos hvem familien gerne kom, men med 
landbruget gik det kun jævnt. Det var musik og sang, sel
skabelighed og fest, som prægede Antons hjem. Han var 
blevet gift med en pige fra Slesvig by, Dora Schierne, som 
først sent lærte det danske sprog. Hun1 talte tysk med sin 
svigerfader, hvem hun mindede så levende om hans hjem
egn, og som holdt meget af hende. De fik en datter Nanna, 
som vi må huske i en helt anden forbindelse, idet hun blev 
gift med den sydjyske præst Jens Lassen Knudsen. Der kom 
en berømt søn i dette ægteskab, digteren Jakob Knudsen, 
og ham skylder vi ikke så lidt for hans skildring af mode
rens slægt. Han mindes hende som en særpræget fortæl
ler af bibelhistorie, og der har været god brug for hendes 
evner, fordi Jakob og hans søskende blev hjemmeundervist. 
Navnlig i hans bog: ”To slægter“ har han tegnet moderen 
og hendes slægt tydeligt. Han lader en af bogens personer 
sige om den kvinde, som moderen er model til: ”Hun er per
sonlig og ikke andet end personlig. Hun kender slet ikke
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sager. Hun elsker Gud og sin næste, og hendes næste vil 
sige den eller dem, som står hende nærmest. Det er hendes 
liv“. Der er også lagt hende en træffende replik i munden, 
da hun irriteret over udvikling af betænkeligheder af teore
tisk art siger: ”Teorier kan man sagtens finde på, når et 
eller andet praktisk skal besmykkes“. — Man kan tydeligt 
se slægtsforbindelsen med Boisen og hans hustru, og det 
er givet, at Jakob Knudsens evner til personligt og kunst
nerisk at udtrykke sig er en arv fra den mødrene slægt.

Inden vi går over til at fortælle om præstesønnerne, må 
lige nævnes, at Boisens datter Jutta blev gift med pastor 
Jespersen1 i det nærliggende Utterslev sogn, og at den yngste 
datter Helga blev gift med kammerherre Otto Reedtz til 
Palsgård i Østjylland. Der er overleveret i slægten et ord
skifte mellem Reedtz og hans svigermor, hvor han fortæl
ler at vi, som sætter pris på Grundtvig, har fået som øge
navn betegnelsen ”Grundtvigianere“. ”Nu ved du altså, at 
du har fået en Grundtvigianer til svigersøn!“

I den smukke bog: ”Godt mod“ — af N. A. Jensen, som 
er en1 vigtig kilde til Boisens livsskildring, findes på to sider 
en samling fotografier af Boisens og deres sønner, der blev 
præster. Det er interessant at studere disse forskellige an
sigter ved siden af forældrenes, og det er interessant at 
følge deres liv og gerning, men det vil føre for vidt i denne 
artikel. Kun skal deres navne nævnes i rækkefølge efter al
deren1: 1. Boie B. (1793— 1876) i Saxkøbing og senere i 
Gentofte, hvor han blev titulær biskop — 2. Lars B. (1803 
—75) blev den lærde søn, som faderen var stolt over og 
håbede at se som videnskabsmand og universitetslærer, men 
hans tanker gik efter en udenlandsrejse, hvor han mødte 
helt andre toner end rationalismens, til præstegerningen. 
Han blev efter nogle præsteår i Jylland faderens efterføl
ger i Vesterborg i 44 år. 3. Karl B. (1804—66) blev præst 
i Sønderjylland—Fredericia og endte som stiftsprovst i Ribe. 
4. Frits B. (1808—82) blev den kendteste af brødrene, som 
efter en gerning i Sønderjylland fik embedet i Stege. Ved 
en afskedsfest for ham i Haderslev i 1859 blev Edvard 
Lemckes sang: ”Vort modersmål er dejligt“ digtet og sunget.
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Både i Sønderjylland og i Stege udgav han i mange år 
bladet ”Budstikken“, som udkom 2 gange om måneden og 
blev flittigt læst af mange. Der findes mange ting, som vi den 
dag i dag kan læse med udbytte. Af Frits B’. børn1 vil vi 
især huske sønnen Frede B., der som højskoleforstander på 
Rødkilde og som politiker blev landskendt. 5—6. Peter 
Outzen B. (1815—62) og Harald (1817—94) blev som de 
yngste kaldt ”drengene“ i familien. Den ældste var skole
mand c: bestyrer af enkedronningens asylskole i Køben
havn og præst, idet han blev Grundtvigs svigersøn og hans 
kapellan. Harald B. var som et par af brødrene præst i 
faderens hjemegn, men kommer senere til Saxkjøbing efter 
nogle års tjeneste i Vigsnæs.

Disse sønner og deres familier var med til at skabe det 
sjældent livlige familieliv, som prægede præstegården, for
uden de andre ældre familiemedlemmer. Det berettes i fa
milien, at da de i barnealderen skulle gennem en af husets 
døre, måtte det ikke ske enkeltvis; nej, den enkelte måtte 
vente på de andre og helst en voksen, for at de kunne pas
sere døren i flok! Dette selvfølgelig for at spare på varme 
og rengøring! Boisen var ung i sindet og morede sig hjer
teligt ved at brydes med sønnerne, og han viste dem en 
kunst, han havde med sig fra sin barndom, nemlig at bruge 
spring-stokke for at komme over grøfterne. Hans fødsels
dag i november blev altid en særlig festdag, hvor gæster 
i stort tal fyldte stuerne og haven, hvor de unge kunne 
opføre en komedie eller et syngespil. En eller anden havde 
jævnligt en lejlighedssang til dagen; og fødselsdagsbar
net nød at være midtpunktet i denne hjemlige fest. Der 
var også i hjemmet de unge elever fra seminariet i præste
gården, og ved at nævne dem får jeg anledning til at 
standse ved den indsats, som nok var Boisens største: Hans 
arbejde for læreruddannelsen.

Seminariet i Vesterborg.

Vi citerer igen Boisen selv fra hans selvbiografi: ”Intet 
måtte være en præst mere helligt end skolevæsenets for
bedring. Min sorg over dets slette tilstand lindredes, mit
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ønske om at forbedre det blev til dåd ved godsejeren grev 
Reventlows kraftfulde og indsigtsrige understøttelse. Sko
ler byggedes. En skoleklasse indrettedes. Skoleholdernes 
kår forbedredes. Et reglement for skolevæsenet blev udar
bejdet. — I året 1796 udgav jeg min praktiske religionsun
dervisning med kateketiske anmærkninger. Min hensigt var 
at fremstille religionens sandheder i kateketisk sammen
hæng og at gøre dem vigtige og dyrebare for hjertet. — I 
året 1802 udkastede jeg en plan til et landligt skolelærer
seminarium i Vesterborg, og den fandt hans kgl. majestæts 
allernådigste bifald — mine erfaringer, jeg som lærer 
havde indsamlet og ofte dyrekøbt, vovede jeg i året 1803 
at meddele publikum og udgav min kateketik“. Her har Boi
sen i korthed refereret baggrunden for og de første år af 
sin skolegerning. Bag de få sætninger om grev Reventlows 
indsats ligger en enestående mands tjenergerning for sit 
folk i hans lange levetid (1748— 1827). Som statsminister 
og i andre vigtige embeder gjorde han sig velfortjent til 
den tillid, der blev vist ham, og som privat var han en fore
gangsmand af en særlig karat. Blandt de mange smukke 
ord, der er skrevet om ham i dansk historisk forsknings 
værker skal her udvælges nogle af nyere dato, nemlig pro
fessor Erik Arup i 1921: ”Sjælen i denne de store refor
mers regering var godsejeren Christian Ditlev Reventlow til 
Christianssæde, den ædleste statsmand, Danmark har fo
stret, i hvis sind fast alvor, dyb kærlighed til friheden, lys 
tillid til menneskene og endog hensynsløs handlekraft var 
forenet, så at -han med rette af sine nærmeste fik navnet 
”den gode kæmpe“.“

Når man går på Reventlow-museet Pederstrup, fra sal til 
sal imellem skønne ting og brugsgenstande, ser vi levende 
for os statsministeren i det sjældent mangesidede virke in
denfor landbrug, skovbrug, skolevæsen og kunsten'. Der her
sker en ganske egen stemning over alle disse minder, fordi 
vi synes, at det ønske, som statsministeren satte til ind
skrift over hoveddøren, er opfyldt: ”Guds fred hvile her 
over store og små!“

Vi har her interesse i at standse ved Reventlows arbej-
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de for skolevæsenet. I museets montrer og på dets vægge 
finder vi exempler på den begejstrede kærlighed, han lagde 
for dagen, til folkeoplysningen. Her ligger reglementer for 
undervisning og skolegang ved siden af tegninger og beskri
velser af bygningers indretning. Men disse ting er beskre
vet udmærket andetsteds, hvortil jeg henviser interesserede. 
Vi ved, at det var Reventlow en stor tilfredsstillelse og glæde 
at finde Boisen som en forstående og dygtig medhjælper. 
De to mænd var enige i hovedsynspunkter og arbejdsme
toder, og denne vigtige kendsgerning gav en solid grund
vold for det praktiske resultat, som Vesterborg seminarium 
blev. Grev Reventlow støttede Boisen1 på alle tænkelige 
måder, og var en sjælden opmærksom iagttager til semi
nariets virke. En fælles brændende tro på den gode sag, og 
en energisk og gavnelysten handlekraft indgår en lykkelig 
forening i samarbejdet. Et par enkelte træk, som har glæ
det Boisen1 særligt, må nævnes fra de bestemmelser for sko
lens arbejde, Reventlow fastlagde. Præsterne bør ofre en à 
to dage om ugen på at være i sognenes skoler, og om søn
dagen skal lærerne samle alle børnene over ti år i skolen 
for sammen i flok at gå til kirken og deltage i dens guds
tjeneste! Boisen1 og Reventlow havde navnlig også i spørgs
målet om kristendommen meget tilfælles. Vel må statsmini
steren siges at være rodfæstet i pietismens kristendomssyn, 
men hans forståelse for oplysningstidens nye tanker om 
skole og anden uddannelse hænger egentlig sammen med 
pietismens og rationalismens fælles fremhævelse af den 
kristnes pligter overfor land og mennesker. Når dertil føjes 
en medfødt evne til at se og fremhæve livsglæden som et 
af kristendommens vigtigste led, forstår vi, at seminarie
forstanderen og adelsmanden kunne finde hinanden i syn 
og arbejde.

Udnævnelse til biskop.

Fra Reventlow’s respekt for Boisen som præst og skole
mand stammer sikkert hans andel i, at Boisen blev forfrem
met i 1805. Kongens velvilje overfor ham kan vanskeligt for
klares på anden måde. Men statsministerens henleden kon-
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gens opmærksomhed på ham var da også en naturlig ting. 
Da kancelliet gør indstilling til Majestæten om udskillelse 
af Lolland-Falster som et selvstændigt stift i 1803, blev 
provst, dr. theol. Birch, Roskilde, kaldet, men man indstil
lede Boisen som nr. 3. Det var derfor ligetil, at man 1J/2 
år senere sørgede for hans udnævnelse til Akershus stift i 
Norge, men Boisen ville nødigt forlade sit kære Vesterborg 
og seminariet. I familiekredse lever en beretning om Boi
sens rejse til København for at bede kongen om fritagelse 
for bispestillingen. Det var en sjælden begivenhed, at kgl. 
bevågenhed lønnedes sådan, men Boisen fik nu sit ønske 
opfyldt. I fortællingen sker det, at kongen på sin barske 
måde siger til Boisen: ”Ja, bliv da så hos dine seminarister, 
men biskop på Lolland-Falster skal du være!“ Disse ord 
lyder sandsynlige, eftersom Boisen havde oplevet majestæ
tens interesse for seminariet ved en ikke ubetydelig støtte i 
form af penge og godkendelse af Boisens plan for semina
riets arbejde. Det må da også tilføjes, at Vesterborg få år 
senere fik kongeligt besøg, hvorunder der faldt rosende ord 
om undervisning og dennes resultater. Men vi har som ho
vedkilde til vor viden om Boisens sjældne oplevelse en skri
velse fra kancelliet, hvori man anbefaler Boisen som biskop 
over Lolland-Falsters stift, og her nævner hans ”varme iver 
for skolevæsenets fremme“ og kongens approbation af det 
ovennævnte reglement for det vesterborgske seminarium. 
Dernæst nævnes hans afslag på forfremmelsen til Norge og 
forslag til særlige bestemmelser for hans fremtid som bi
skop. Disse går kort sagt ud på, at han måtte forblive i 
Vesterborg-Birket sognekald mod at lønne en pastor vikarius 
med 600 rigsdaler årligt og give ham bolig og 10 tønder 
land af præstegårdsjorden. Denne hjælpepræst skal end
videre være lærer ved seminariet uden løn derfor. Desuden 
bestemmes, at den anden lærer ved seminariet, Andreas Han
sen, skal fratræde embedet som lærer og kirkesanger i Ve
sterborg, men han skal beholde degnebolig med jorder, og 
Boisen skal lønne ham med 250 rigsdaler årligt. Desuden 
påtager denne sig at sørge for den nye Vesterborg-degn 
med hensyn til bolig og at give ham 6 tønder præstegårds-
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jord at drive. Også andre bestemmelser fastsættes, og det 
nævnes, at geheimeråd og statsminister grev iReventlow som 
kirkepatron har samtykt den. Det tilføjes her, at kongen 
bifaldt denne indstilling 5. juli 1805, og at der meget hur
tigt derefter kommer nærmere bestemmelse om den nye 
biskops forhold til seminariet, hvori fremhæves, at han skal 
forestå religionsundervisningen og iøvrigt føre tilsyn med 
seminariet. Dette sidste kunne ikke volde nogen vanske
lighed, eftersom det hele foregik i præstegården og eleverne 
boede på de omkringliggende gårde. Der blev glæde hos 
disse over denne tingenes orden1, hvorefter seminariet og 
dets elever kom til at nyde godt af Boisens kærlighed. Han 
færdedes fremdeles som en fader blandt sine børn, har en 
af hans elever sagt.

Den højtidelige bispevielse fandt sted i København og 
blev foretaget af biskop Balle, og foruden Boisen blev der 
ordineret nye bisper til Akershus og Christiansand. Det blev 
derfor den nye biskop Bech, som prædikede, og hans tema 
var ”folkeoplysningens sag som kernen i en biskops ger
ning !“ At Boisen har ligget på samme linie er utvivlsomt, 
for i de kilder, vi har i hans skrivelse fra denne tid, finder 
vi hans syn klart udtrykt. I den selvbiografi af Boisen, som 
jeg et par gange har citeret, og som blev affattet til og 
oplæst på ordinationsdagen, slutter han således: ”1 dyb fø
lelse af mine ufuldkommenheder og ikke uden1 frygt går jeg 
dette vigtige embede imøde. Men tillid til det guddomme
lige forsyn, som indtil denne stund ledte mig ved fader
hånd, tillid til landets fromme fyrste, som elsker sandhed 
og kristelig oplysning, tillid til de mange gode, på hvis 
råd og venskab jeg kan gøre regning, byder mig ikke at 
forsage“. Få dage efter denne begivenhed sender han efter 
god skik en brevhilsen til præsterne i stiftet. Heri skriver 
han, at han har den største tillid til deres gode vilje til 
s-amarbejde på at nå det store mål, hvortil vi er kaldede 
af Gud, nemlig ”at udbrede kristelig oplysning, derved at 
danne den fremvoksende ungdom til dydig slægt og at 
gøre vor gudstjeneste blid, lærerig og opbyggelig for alle. 
— Tillidsfuld og stolende på Deres venskab og den gode
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sag, træder jeg frem iblandt Dem. De vil komme mig til 
hjælp ved Deres erfaringer. De vil værdige mig hele Deres 
fortrolighed, og vi vil alle som een mand forene os, at vore 
skoler alle vegne må vorde oplysningens venlige boliger, 
og at enhver gejstlig mand i kirker og skoler alle vegne 
må vorde agtet og elsket af folket som dets ven og lærer 
og velgører“.

I samme hjertelige tone er en ny skrivelse fra Boisen, som 
han udsendte i October samme år. Den var beregnet på op
læsning fra prædikestolene søndagen efter dens modta
gelse i præstegårdene, og den1 henvender sig til forældre 
og i det hele taget den, som har ansvar for børnenes oplæ
ring. Han skriver blandt andet, at det er hans helligste pligt 
som biskop at våge over, at den opvoksende ungdom mere 
og mere dannes til gode og veloplyste kristne. Dersom vore 
børn skal vorde nyttige borgere, lykkelige her og hisset, 
så bør de lære at læse godt i bog, at skrive en1 tydelig 
hånd, at kunne beregne de ting, som forefalder i det dag
lige liv. Så bør de ved kundskab om naturen befries fra den 
overtro, som forstyrrer al glæde, og bør fremfor alle ting 
ikke alene lære udenad, men især forstå den kristendom, 
som skal trøste i livets sorger og styrke i dødens time. De 
forældre, som forsømmer at skaffe deres børn disse kund
skaber har ikke sørget for dem og fortjener ikke navn af 
fader og moder. Verdensrigdom kan tabes, men når vi slum
rer i vore grave, kan ingen fratage vore børn de kristelige 
kundskaber, de fik i deres barndom. — Boisen meddeler til- 
sidst, at han vil komme den næste sommer på visitats.

Han kom også og indledte derved en vigtig del af bi
skoppens tilsynsgerning. Men da der arbejdes på en udgave 
af Boisens visitatsbøger ved Thelma Jexlev og Alfred Lar
sen, med en indledning om biskoppens gerning som visi- 
tator, henviser jeg til dette værk, der vil udkomme i serien 
”Kirkehistoriske studier“ på Gads forlag. Derfor kun en
kelte bemærkninger herom.

Biskop Boisens imponerende flid og energi kommer sær
deles tydeligt frem i disse visitatser, og som et exempel kan 
nævnes, at han på et enkelt år har visiteret 118 skoler. Ud-
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over de naturlige udtalelser om præsternes prædikener og 
øvrige embedsførsel finder vi livlige og mangfoldige udtalel
ser om skolernes forhold. Denne brogede mosaik gir gode 
bidrag til at karakterisere stiftets nye tilsynsmand som 
en nidkær mand, for hvem oplysning nok var et hoved
ord, men som sandelig også havde plads for hjertets fø
lelser. Der er en ligefrem rørende tone i hans visitatsberet- 
ninger, når han udtrykker sin glæde over børnenes præsta
tioner. I Arninge glædede han sig over ”23 dejlige ciffer
bøger og 34 stilebøger, og i Horslunde hørte han et højst 
rørende og opbyggeligt syngekor, hvor børnene synger ef
ter noder“. 1 Taars udtrykker han sin glæde over, at en ny 
præst har holdt aftenskole for 24 unge og oplært et børne- 
kor i ypperlig sang i kirken. Han beretter, at der var mødt 
over 100 gamle, og at man derfor måtte ty ind i kirken, 
hvor præsten efter at have katekiseret gav sig til at regne 
rigtig med børnene, sang og bad. Boisen' kan også bemærke, 
at hans hjerte bløder, når han træffer en konfirmand, som 
ikke kan læse! Han er meget lykkelig, når han træffer præ
ster og lærere, der har oprettet sognebiblioteker for almuen 
og er ivrig for at skænke dem ”praktiske bøger“. Han kan 
tage dette med læsning så højtideligt, at han foran alteret 
i kirken overrækker en boggave til de unge, der udmærker 
sig i hans øjne, og holder en extra tale til dem. Der kom
mer i 1811 en konge-resolution om, at der på ”kongereg
ning“ skal anskaffes et nyt oplag af Boisens egen bog: 
”Forsøg til en Fædrenelands-katechismus eller kort indbe
greb af pligterne mod konge og fædreland“. Dette oplag skal 
anvendes som en præmiebog blandt skoleungdommen! — 
Selv ved skriftemålet skulle læsning i bog understreges. 
Det fremgår af Boisens visitatsberetning 1806 og skrivelse 
i 1815 til præsterne i Musse herred. Heri formanes præsterne 
til at foreholde de unge, hvor sørgeligt det er, når de ikke 
kan bruge salmebogen og bibelen til opbyggelse, og han 
taler alvorligt om, at de må øve sig flittigt i læsning, indtil 
de atter skal til Herrens bord. Det bestemtes, at i stiftet 
skulle man i skolekommissionen afgøre ved examen, om de 
var duelige nok til at læse i bog, og af dette afhang det,
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om de kunne konfirmeres! Her er det lige ved at blive 
sådan, at kirken er blevet skolens tjener, men vi må ikke 
glemme, at der var meget at gøre i oplysningens tjeneste. 
I den nævnte visitatsberetning fra 1806 har Boisen nævnet 
manglerne: Slet og ustadig skolegang — mangel på pas
sende lærebøger udover lærebog og katekismus, som dog 
fandtes adskillige steder — mangel på skrivematerialer — 
skolebygningerne var for indskrænkede og skolestuerne var 
for små — skolelærernes løn for lille, og de var, uden egen 
brøde, fremmede for al god undervisningsmetode! Der kunne 
anføres mange exempler på ligegyldighed og uvilje mod 
den store forandring, som skolereformerne betød. Man er 
almindeligvis tilbøjelig til at regne med, at disse reformer 
blev modtaget med stor glæde og tilfredshed, men det er 
ingenlunde tilfældet. Tværtimod, må vi sige. Selv en så ud
mærket reformven som Ove Høegh-Guldberg kan ytre sin 
uvilje mod det, der måtte være en overdreven oplysnings
virksomhed. ”Jeg hader seminarier!“ Så stærkt kan det lyde, 
og noget mere afdæmpet, men tydeligt udtrykker han sig i 
følgende ord: ”Mere kundskab gør bonden hans stand ufor
dragelig og udbringer kun lede og kedsomhed for det hårde 
og ensartede arbejde, hvortil hans dage må bruges. Det 
hele menneskelige køn tåler kun et vist mål af kundskaber, 
og enhver stand må derfor have sin visse andel. Det mere 
gør drukken!“

I en tidsskriftartikel kan vi finde denne tankegang: ”Præ
sten skal bekæmpe overtro og uvidenhed, men det vil være 
meget betænkeligt, hvis almuen får fri adgang til selv at 
vælge de bøger, den vil læse. Der bør gøres et strengt ud
valg af de skrifter, som almuen må få i hænde, og de bør 
passe til den grove hobs tarv, tid og trang, så menigmand 
ikke får upassende tanker om sin egen stand og dens kår!“ 
Disse betragtninger kulminerer i følgende salut: ”Bort med 
al grillefangeri om nogen slags videnskabelig oplærelse. 
Skal vel bonden trine fra møgvognen op udi katederet? Skal 
han afvexle med plejlen og zepteret!“

Jo, Boisen havde forskellige ærgrelser og skuffelser, men 
han fortsatte ufortrødent med at værge sit kære semina-
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rium og hele oplysningsarbejdet mod kritik og angreb. I 
1817 fik han lejlighed til at bryde en lanse for sin sag i 
en mildest talt ejendommelig anledning. Det var ved refor
mationsfesten i October måned, og det var Sjællands biskop 
Miinter, som havde forfattet et udkast til et fælles hyrde
brev fra samtlige biskopper til den danske kirke. Heri luf
tede den lærde biskop en tidligere udtalt uvilje mod semi
narierne og eleverne, og han udtrykker sin kritik særdeles 
skarpt. Elevernes grundlag for at blive lærere er altfor 
dårligt, og resultatet bliver da efter Münters egne ord: 
”Da forkundskaberne for en stor del mangler, fattes sand
hederne mere med en historisk end med en filosofisk tro, 
og de får for stor tillid til sig selv og sine egne meninger, 
og når de kommer til at undervise i religion, foragter de 
ofte det, som fædrene har troet på, og finder på nye ting. 
Hvis præsterne fastholder trossætningernes gamle form og 
bekæmper denne nye lære, ser de hovmodigt ned på dem“.

Boisen' bliver både vred og ked af at læse disse hårde 
ord, og af hans svar til Münter fremgår det, at han ikke 
kan være medunderskriver på en sådan ”hilsen“. Han op
nåede, at hans forslag til biskoppernes skrivelse fik en be
tydelig ændring, og kritikken af seminarierne forsvandt om
trent. Boisen skriver blandt andet: ”Jeg dølger ikke, at 
denne dom på samtlige seminariers, seminarielæreres og 
skolelæreres vegne har krænket mig indtil sjælen. Kan dette 
siges om alle? og selvom det kunne siges, bør det da ikke 
med uimodsigelige grunde dokumenteres?“ Han nægter ikke, 
at der i de første år var vanskeligheder med den friheds
begejstrede ungdom, men sådan er det ikke mere. ”Nu her
sker der en mere religiøs ånd allevegne, og den har for
ædlet også vore seminarier. Skal da de nuværende skole
lærere bøde for deres formænds synder? Skal hele slæg
ten bringes i vanry, fordi den tæller enkelte vanslægtede?“ 
Men han vil gerne gå med til at indsætte en formaning til 
lærerne om at huske på, at de kommer unge og uerfarne 
fra seminariet, og at præsten er deres rådgiver og vejle
der, hvem de derfor skylder lydighed og kærlighed! — Re
formationsfesten, som altså var anledning til ovenstående

4
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ordskifte mellem de to bisper, blev fejret med stor højti
delighed i hele landet, og i Maribo prædikede Boisen i den 
festligt pyntede og oplyste kirke. Kirken var i festens an
ledning hvidtet og malet, og i transparent lyste kongenav
nene Christian II — Frederik I — Christian III — Frede
rik VI — og navnene på Hans Tausen' og Peder Palladius! 
I midten af udsmykningen et alter med Luthers navn og 
en lue som symbol på oplysningen.

Ellers fortsatte Boisen sin bispegerning, og seminariet tri
vedes godt, og herfra udgik en anselig række af de skole
lærere, der blev spredt rundt om i landet. Da seminariet 
efter Boisens død 1831 ophørte med at virke, var 305 ele
ver blevet dimitterede. På samme tidspunkt regnede man 
med, at der på vore øer hernede var 152 lærere ansatte, 
hvoraf 117 udgik fra Vesterborg. Det ser ud til, at Boisens 
ideal er nået for adskilliges vedkommende, at ”skolelæreren 
bør opdrages til at være en' fornuftig bonde iblandt bøn
der“. Hertil bidrog også den praxis, at seminaristerne boede 
hos bønderne, som de havde pligt til at hjælpe i høsten 
og forårsarbejdet, og undervisningen blev indstillet, når 
disse travle arbejdstider stod på. Men vi må sige i det 
store og hele, at den ånd, som Boisen virkede i, og hvori 
oplysning og ægte fromhed og virkelyst indgik som hoved
led, prægede disse hans lærere. De gik ud og prægede de 
kommende slægtled på en afgørende måde. Der er ingen 
tvivl om, at den har været et værn mod den krasse mate
rialisme og gudløshed, som prægede oplysningstiden i an
dre lande, og en stor hjælp i arbejdet for at højne almuen 
i åndelig og kulturel retning. Der blev lagt en grund, som 
var solid at bygge på, og det må ikke underkendes, at der 
fra de gamle læreres side blev givet folket en modstands
kraft mod strenge tider og en virketrang hos de bedste, som 
var med til at berede jordbunden for de store reformer, som 
de sidste 100 år har oplevet. Kan en besindelse på, hvad 
vi skylder også Boisens henfarne slægtled, bidrage til en 
retsindig bedømmelse og en naturlig taknemmelighed, er 
det ikke forgæves at mindes ham, som kom til verden' for
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Veslerborg gamle præstegård med seminarielængen til venstre. 
Samtidigt fotografi i Stiftsmuseet.

200 år siden. Vilhelm la Cour siger med rette: ”Vi høster 
endnu på den ager, som dette slægtled dyrkede op“.

Bibelkundskab.

Men vi må ikke overse, at Boisen ikke var skolemand alene. 
Vi finder ham som en virksom deltager i kirkens liv til sta
dighed, og handlekraftig var han i tale og skrift. Selvfølge
lig var det ofte ”hakkelse i døgnets rejsestald, han skar“, 
men deri lignede han så mange andre, og det er det sær
egne hos ham, at han ikke nøjes med at tale og skrive om 
tingene. Han var virkelig ”gavnelysten“, og vi har ikke ind
tryk af, at hans ungdoms begejstring tabte sin styrke med 
alderen. Han stivnede heller ikke i et rationalistisk system, 
men lod sig påvirke af livets strømninger. Et betegnende 
exempel møder vi hos ham i 1826, hvor den danske kirke 
skulle holde 1000 års fest for kristendommens komme til 
Danmark. Da påtænker biskopperne atter at udsende et hyr
debrev, og Boisen skriver i denne anledning til sin kollega 
i København om tidsånden, at mange hælder til mystik, an
dre til rationalismus, og ikke alle vandrer den gyldne mid-
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delvej ! Han finder, at der stadigvæk er meget at sørge over, 
fordi mennesker har foragtet bibelkundskab. ”Derfor gæl
der det om at fremme bibelkundskab, filosofi og især psy
kologi, tolke sandheden således som den findes i den1 vel
forklarede bibel og derfor også i fornuften, der harmone
rer med bibelen, forsåvidt dens lærdomme kan være gen
stande for fornuften og ikke er historiske, eller som er for
nuften endnu i vor nærværende periode ubegribelige. Vi vil 
hædre fornuften som det højeste, Gud har givet os, uden 
hvilken al menneskehed ophører, uden hvilken bibelen er 
forgæves og ingen bibelforskning kan finde sted“. Boisen 
slutter sine betragtninger med at slå fast, at nok er der 
langt igen, før Jesu spådom om ”een hjord og een hyrde“ 
er opfyldt, men Herren våger over sin kirke, og den kær
ligere ånd, hvormed religionen tolkes, bibelens udbredelse, 
de bedre skoler, vidner for os, at Guds rige mere og mere 
i ånd og sandhed udbredes og fremmes. Enhver af eder 
kan og bør bidrage til at fremme Guds rige på jorden, at 
frembringe enighed og kærlighed. Forældre bør føre deres 
børn til gode skoler, flittigt til Guds hus og holde huslig 
andagt.

I disse biskoppelige kommentarer sporer vi den foran
dring, som Boisens tanker om kirke og skole har været 
genstand for — en forandring som også spores hos mange 
af hans samtidige meningsfæller. Ordet bibelkundskab er 
meget betegnende for forandringen, og for Boisens ved
kommende betyder bibelsagen, at han egentlig kæmper ved 
siden af mange af kirkens mænd mod den irreligiøsitet, 
svigtende kirkegang og umoralitet og andre af tidens svag
heder, som oplysningstiden enten var anledning til eller 
ikke kunne forhindre. Boisens anliggende var altså en kamp 
for at bruge sin rationalistiske opfattelse til at højne kir
kens liv med. Han blev derfor en af dem, der først kæm
pede for bibelens udbredelse — denne virksomhed, der 
egentlig kom fra det britiske bibelselskab i London' og ef
ter nogle års forberedende arbejde skabtes af det danske 
bibelselskab, der stiftedes 1814. Boisen er som sædvanlig 
den energiske handlingens mand, der bestiller 1200 bibler
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til brug i stiftet, og grev Reventlow sørgede for anskaffelse 
af bibelen til brug som læsebøger i godsets skoler. Boisen 
arbejdede for at få byerne i stiftet til at danne egne bibel
selskaber. Han rykker for de bibeler, han har bestilt, men 
ikke er kommet! ”Jeg er i trang for bibeler, for til min 
store glæde søges de meget her i stiftet. Jeg plejer ved 
visitatser at uddele dem til de meget udmærkede børn. 
Disse nærmer sig til alteret, knæler og jeg overrækker dem 
da bibelen med en kort formaning. Mit motto er i slig bi
bel — tegnet på første side: Det er det evige liv at kende 
Gud og den udsendte Jesus Kristus. Således har jeg iår 
uddelt 10 bibeler“. Vi hører ham formane præsterne til at 
gøre noget for bibellæsning ”for det vil være et vigtigt mid
del til at genvække den sande religiøsitet, og derfor gen- 
nemtrænges min sjæl af begejstring, når jeg forestiller mig, 
at vi dermed måske kan åbne og rense den kilde, hvoraf 
dog i grunden1 al fædrelandskærlighed, alle moralske og bor
gerlige dyder rinder“. Lige til sin død var han utrættelig i 
sin iver for denne gode sag, og det må da også nævnes, 
at han i sine skrifter formaner til bibellæsning. I hans an
dagtsbog har han et afsnit, som han kalder vejledning til 
kristelig bibellæsning, og i en slags lærebog i religionsun
dervisning fra 1818 er et capitel om Guds ord og en gen
nemgang i enkeltheder om brugen af ordet. Fra samme år 
har vi fra hans hånd (i 3 oplag!) bogen, der hedder ”Bibel
ske fortællinger med anvendelse på religion og moral“. Det 
er en ret omfattende bibelhistorie, og hvis den er blevet til
egnet efter sin bestemmelse af børn og voksne, har den' gi
vet et solidt grundlag for bibelkundskab. 3 år før sin død 
udsendte han en lærebog til brug for skolernes yngste klas
ser, som udelukkende handler om Jesu livshistorie. I for
ordet, der er en tilegnelse til ”agtbare forældre af almuen“, 
anfører Boisen, at han ønsker, at den også hjemme måtte 
være læsebog. Ordret lyder det: ”Det er så glædeligt og 
priseligt, når især den hulde moder benytter de timer, hus
væsenet nu og da levner, til at øve sine små børn i at læse 
i bog“. Dernæst følger gode råd og formaninger i opdra
gelse og belæring, og man siger til sig selv ved læsning
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af disse ting: Tænk for en' hjælp, hvis vi havde Boisens 
gode ord i en tidssvarende udgave!

Landemoder.

Vi skal nu møde Boisens virksomhed på et andet felt i 
stiftet, landemodet. Han ville følge biskop Münters exempel 
ved at holde et såkaldt udvidet landemode, og hans forslag 
blev fastsat ved kongeligt reskript af 15-1-1813. Efter 
dette skulle ved Lolland-Falsters landemode efter de øvrige 
forretningers tilendebringelse ligesom ved det sjællandske 
foretages sådanne videnskabelige forhandlinger, som gejst
lighedens bestræbelser til dette øjemed måtte foranledige. 
Der blev nedsat et udvalg bestående af amtsprovsterne 
Grundtvig, Torkildstrup, og Steenstrup, Karleby på Fal
ster, dr. theol. Rasmus Møller, Købelev og rektor Block, 
Nykøbing Katedralskole, og dette udvalg skulle bedømme, 
hvilke afhandlinger var værdige til offentliggørelse i et sær
egent periodisk skrift. Vi har kun et enkelt nummer fra 
1818 med 5 afhandlinger, hvoraf fremgår, at Boisen selv 
har lagt for med en afhandling om ”det offentlige religions
foredrag“ på 70 sider. Desuden skulle der i heftet være en 
historisk afdeling med ”Beretninger fra gejstligheden om, 
hvad der i stiftet efterhånden er foretaget til den offentlige 
gudstjenestes forherligelse, til skolevæsenets forbedring, 
samt oplysnings, videnskabeligheds, sædeligheds og or
dens fremme“. Der blev trykt 4 af disse beretninger, og 
biskoppen tegner sig for den ene af dem. Her berettes om, 
hvordan kirkegårdene i Vesterborg og Birket er blevet pla
nerede og ordnede, og endvidere om seminariets virksom
hed og oprettelsen af 2 almue-bogsamlinger, hver på 20 
bøger! I annekset står bøgerne i et skab i kirken, og om
bytning foretages om søndagen efter tjenesten, hvor der så 
bliver anledning til samtale om bøgernes indhold og rette 
brug. Det sidste punkt i beretningen er den glædelige be
givenhed, at der i Birket er indrettet et hospital for træn
gende og affældige fattige. Grev Friis har givet 50 rigs
daler og grev Reventlow en del tømmer, og desuden har 
beboerne i sognet skænket pengebeløb. Bønderne har selv
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udført en del af byggearbejderne, og resultatet kalder Boi
sen ”et af de smukkeste, rummeligste og solideste hospita
ler i landet, som har to store værelser, hvoraf ethvert rum
mer 8 fattige!“ Han ønsker, at det må stå ”til gavn for 
sognets fattige og som et vedvarende minde om sognets 
gode tænkemåde og kristelige omsorg for dets fattige. Jeg 
kan ikke skue det uden at velsigne beboerne, og derfor har 
det været trang for mit hjerte at rejse dem dette offentlige 
hædersminde. Måske kunne efterretningen opmuntre andre 
til lignende dåd“.

Biskoppens velmente idé med landemodets udvidelse og 
offentliggørelse af afhandlinger og indberetninger slog ikke 
igennem, for vi hører ikke stort mere til sagen udover, at 
flere af dem, der medvirker, nægter at lade deres ting 
trykke!

I forbindelse med landemodet må nævnes, at i 1814 havde 
en af provsterne sin broder med og ikke alene som gæst, men 
også som taler om emnet: ”Udsigterne for den kristne kir
ke“. Det var provst Otto Grundtvig og hans berømte bro
der, som kun behøver at kaldes ved sit efternavn! Denne 
og Boisen havde udvekslet breve i et par år, og det er 
egentlig et brev fra Boisen (dateret 18. april 1814), som 
gav Grundtvig anledning til at komme til Maribo: ”Kom
mer De ikke til os i sommer? De har givet mig et løfte 
derom. Kan De, så fuldfør Deres løfte! De skal være for 
os alle inderligen velkommen, men for ingen mere end for 
Deres velærværdigheds hengivne P. O. Boisen“. De ud- 
vexler endnu et par breve inden landemodet, som er præ
get af samme hjertelighed. Nærmere enkeltheder findes i en 
artikel, hvorfra ovenstående er hentet, om Grundtvigs lan
demodetaler ved K. E. Bugge i ”Grundtvig-studier — 1953“.

Fornyelse af gudstjenesten.

Boisen gik i brechen for et andet af kirkens nye forsøg 
på at imødekomme tidens krav om forandring eller for
nyelse, nemlig den nye ”Evangelisk-kristelige psalmebog til 
brug ved kirke- og husandagt“ som blev autoriseret 1798 
efter en kommissions 8 års arbejde med sagen’. Mellem
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principperne for dette værk var dette, at salmerne skulle 
være korte (højst 8 vers) og de sædvanlige melodier skulle 
bibeholdes. Endvidere skulle den indeholde bidrag fra for
skellige ikke-gejstlige f. ex. jurister, literater, læger, og de 
gamle salmer forandres i form og indhold for at blive ”tids
svarende“. Det blev et meget magert resultat, og det blev 
ikke en taknemmelig opgave at få den indført i sognene. Men 
Boisen var meget tilfreds med den og anbefaler varmt, at 
man tager den i brug, og han kan med tilfredshed konsta
tere, at den i 1808 er indført i alle stiftets kirker! I et par 
generationer er denne salmebog i brug og var medvirkende 
til at danne en menighedstype af oplysningstidens fromhed, 
men dens magerhed var også med til at fremskynde en af
løser og indirekte en medvirkende årsag til Grundtvigs sal
medigtnings vældige omfang!

Forinden1 denne såkaldte fornyelse af gudstjenesten ar
bejdede man indenfor kirken med en fornyelse af gudstje
nestens egentlige ramme. Allerede 1785 var der kommet et 
forslag af hofpræsten Chr. Bastholm: ”Forsøg til en forbed
ret plan i den udvortes gudstjeneste“. Senere kom andre lig
nende forslag, og i periodens tidsskrifter findes mange ind
læg, der belyser problemet. Følgende exempler skal anfø
res:

1 bekymring over den svigtende kirkegang og anden form 
for ligegyldighed for kirken og i betænkeligheden over det 
moralske forfald, som før har været nævnt, spurgte man 
efter andre former for gudstjenesten. Den skal være kort, 
interessant, opmuntrende og afvexlende i modsætning til 
den gamle gudstjenestes langstrakte og derfor kedelige 
form. Man savner det højtidelige, det hjertehævende og det 
sjælsrystende. Liturgien får ansvaret for, at mange tænkende 
og oplyste mennesker blev kyst bort fra gudstjenesten, fordi 
de finder så meget stødende, som helt har overlevet sig 
selv og slet ikke passer med tidernes ånd og menneskers 
nærværende religionsbegreber.

Resultatet blev, at præsterne på egen hånd omformede 
liturgi og ritualer, og det blev en forvirret bunke dilettan
tiske experimenter. Man ville selv vælge prædiketexter og
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stryge vigtige led i trosbekendelsen, lave fadervor om — 
osv.! I 1805 indsendte Boisen et forsøg på en samlet æn
dring: ”Plan til en forbedring af den offentlige gudstjene
ste“ (250 sider). Han ansøger kancelliet om, at dette skrift 
må trykkes for at ”tænkende religionslærere, førend sagen 
forelægges kongen, kunne få lejlighed til at fremsætte be
tænkninger, for at bogen kunne erholde mere celebritet og 
måske blive vejet af religionslærere med hensyn til det of
fentlige!“ Kancelliet svarer velvilligt, at forslaget er over
måde vel udarbejdet. Man ville med glæde bidrage til biskop 
Boisens velgørende øjemed, nemlig at gøre den offentlige 
gudstjeneste mere rørende, højtidsfuld, religiøs og at ind
føre i samme et for orientalske udtryk renset sprog, så at 
den offentlige gudsdyrkelse i det hele bliver mere overens
stemmende med tidsalderens oplysning og kultur. Kancelliet 
viste sin gode vilje overfor forslaget ved at nedsætte en 
kommission på 3 mænd, to gejstlige og en jurist, til at 
bedømme værket og de betænkninger om det, som efter
lyses fra gejstlighedens side. Når der tales i Boisens skri
velse om religionslærere, er der især tænkt på præsterne, 
der efter tidens modetankegang gerne ville kaldes religions
lærer og ikke præst! Så var tanken altså, at Boisens plan 
skulle være i alle tilfælde grundlaget for en ny gudstjene
steordning, men den arme bog blev i den grad kritiseret 
fra alle sider, at den aldrig blev brugt til nogen reform, 
idet kancelliet tilsidst måtte imødekomme kommissionens 
ansøgning om spørgsmålets henlæggelse indtil videre. Alle 
de mange anstrengelser, man gjorde sig for liturgiens og 
ritualernes fornyelse fik som eneste resultat et nyt ritual for 
bispevielsen fra 1811! Der er aldrig noget galt, uden at det 
er godt for noget! Boisens forsøg på reformen fremkaldte 
to meget betydelige indlæg i debatten fra I. P. Mynsters 
og Grundtvigs side, og det var deres første offentlige frem
træden som selvstændige teologer. Men først må nævnes 
den kritik, som kom fra en kant, hvor den slet ikke var 
ventet. Jeg tænker her på en af Boisens personlige vennei, 
stiftsprovst H. G. Clausen ved Frue kirke i hovedstaden. 
De to mænds venskab stammede fra Clausens præstetid som
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ung i Maribo og fra deres fælles rationalistiske syn, og det 
må da også siges, at venskabet holdt til den lille ildprøve. 
Clausens eneste indrømmelse er, at Boisens plan går hans 
hjerte nær! Han gennemgår en række enkeltheder og vur
derer det hele under eet, og han taler skarpt og kritisk om 
forslagets complette umulighed som grundlag for en ny li
turgi. Hvordan skulle en enkelt præst påtage sig alene at 
lave et sådant værk? Man sætter dog ikke en digter til at 
skrive en hel salmebog eller en jurist til at skrive en helt 
ny lovbog! Sproget er plat, og der er fuldt op af modsi
gelser og smagløsheder osv.! Clausen fremfører det som en 
fuldstændig misforståelse at tro, at man kan give liturgiens 
ufuldkommenhed skylden for den kirkelige ligegyldighed. 
Nej, hvis der skal ske en virkelig forbedring, må der meget 
skarpere siges fra overfor tidens synder: Sanselige udsvæ
velser, offentlige forlystelser, åbenbar usædelighed, liderlig
hed, nattesvir og ryggesløshed! Ordret slutter Clausen disse 
tanker således: ”Just fordi religionen er mig kær, ønsker 
jeg ikke dens udvortes lempet efter nutidens ånd, der al
deles ikke er mig kær. Denne ånd bør den nok mindst lem
pes efter“.

I. P. Mynster sad på dette tidspunkt som sognepræst i 
Spjellerup og var kun 31 år gammel. Han skulle jo senere 
blive den danske kirkes førstemand i mange år, men her 
vover han sig frem med megen betænkelighed på grund 
af Boisens anseelse og sin egen ungdom. Det er interes
sant at læse i hans erindringer om disse betænkeligheder 
(Meddelelser om mit levned — p. 166 ff.). Hans modstand 
mod Boisens forslag, men forresten også mod andres for
slag, havde sin grund i den mening, at tiden absolut ikke 
er skikket til at forandre gudstjenesten, og at en forandring 
efter Boisens synspunkter måtte blive en forkvakling! Efter 
moden overvejelse lader han sin afhandling trykke i et tids
skrift, og det er senere genoptrykt i hans ”Blandede skrif
ter I“ — og bærer titlen: ”Om den foreslagne forandring i 
vor gudsdyrkelse“. Sagen er bleven ham så alvorlig, at det 
var et samvittighedsspørgsmål. Pudsigt nok blev stiftsprovst 
Clausen trods enighed i bedømmelsen af Boisens arbejde
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fortørnet på Mynster og kaldte ham ”en obscurant, som 
ville have et godt præstekald“. Dette arrige udfald stemp
ler mere ordenes ophavsmand end ham, de er møntede på! 
Mynsters dom blev streng, og den mødte selvfølgelig også 
modstand, men han udmærkede sig ved dyb alvor og stor 
klarhed, og hans afhandling er læseværdig den dag i dag.

Det samme må siges om Grundtvigs indlæg i debatten 
”Om religion og liturgi“, der ligesom Mynsters fremkom i 
tidsskrift-form. Her er det særlige, at problemet gir ham 
anledning til på en personlig måde at redegøre for sit eget 
religionssyn, og hans skrift er en vigtig kilde til belysning 
af hans udvikling gennem årene. For ham må liturgien have 
den særlige betydning, at sacramenterne får deres centrale 
plads i gudsdyrkelsen, mens prædikenen er underordnet, 
men der er megen uklarhed i Grundtvigs tale herom og man 
ser tydeligt, i hvilken gæring han er i disse ungdomsår.

Når man ser Boisens forslag igennem, forstår man så 
udmærket den hårde dom, der blev fældet over det. Det
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tjener ikke noget nyttigt formål at prøve at referere skrif
tet, men overgive det til glemslen, hvor så mange velmente 
skriverier i forvejen befinder sig. Dog er der en vis uret
færdighed deri, at der ikke er så ganske få, som kun hu
sker Boisen i denne forbindelse. Han var den berygtede 
rationalist, som ville reformere uden1 at have forstand på 
at gøre det, og så blev han sat i kirkens gabestok. Som det 
forhåbentlig vil fremgå af denne kortfattede artikel, er Boi
sen for god til at huskes på denne ensidige måde. Ingen 
må heller glemme, at han kun som så mange andre ville 
give sit bidrag til løsning af et problem, der virkelig var 
alvorligt. Det må også erindres, at der er meget få ting, 
der er vanskeligere end at lave ny gudstjenesteordning og 
nye ritualer, og der er adskillige tilfælde helt op i vor egen 
tid, hvor velmenende og kyndige folk i kirken har forsøgt og 
opgivet igen'. Adskillige har også den opfattelse, at det må 
være en forholdsvis let sag at sammensætte skriftsteder, 
bønner og salmer til liturgi, men det er en stor misforstå
else. Det er ikke enhver slægt givet at kunne præstere det 
rigtige c: en ordning der kan tåle slid år ud og år ind, og 
være en naturlig sammenhæng af det højtidsfulde og det 
naturlige, som passer bedst for os her i landet.

Krig og økonomisk krise.

Boisen fik heller ikke tid til at ærgre sig længe over sin 
skæbne, for der var andre opgaver, der trængte sig på. 
Her tænkes på krigen 1807— 14 og alt, hvad der fulgte 
dermed af nød og fattigdom, pengekrise og statsbankerot, 
og Boisens energi som embedsmand og menneske kommer 
til sin ret. Han er et smukt exempel på den gode viljes 
evne til at komme langt, når det drejer sig om at hjælpe. 
Han er i besiddelse af en ægte kærlighed til sit land, og 
hans majestæt har vist ikke haft så tro og loyal tjener som 
ham. Desuden åbenbarer han gode evner til at organisere 
og er utrættelig til at tale og skrive om, hvad der kunne 
gøres for at lindre nød og bevare værdier fra krigens øde
læggelser. I en skrivelse til sine præster lægger Boisen dem 
på sinde, at de skal yde hjælp på alle måder, og han skri-
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ver disse ord: ”Jeg gør med glæde og broderlig tillid reg
ning på, at enhver af mine herrer brødre vil uden min er
indring og uden at behøve opfordring fra mig ved at lede 
almuens tænkemåde, ved at trøste de bekymrede, opmuntre 
de forsagte og ved selv at bidrage til det almindeliges bed
ste vise patriotisk beredvillighed og dermed hædre vor 
stand, som i disse nødens dage bør ved råd og dåd lyse 
for andre. Opfordring til disse pligters opfyldelse vil og bør 
ikke behøves for mænd, som selv er gennemtrængte af re
ligionens og fædrelandskærlighedens ånd. Den gode sag vil 
tilsidst sejre, og Danmarks trængsler ende —. For mig vil 
det være en stor trøst at erfare, at enhver af os har bi
draget til landets vel ved at yde, trøste og hjælpe“. — I 
en senere henvendelse til præsterne om at yde selv og ind
samle korn til hovedstadens brandlidte møder vi den samme 
åbne og hjertelige tillid til præsternes gode vilje og disse 
personlige ord: ”Jeg kender i disse sørgelige år ingen trøst 
for fædrelandsvennen så blid som denne: Broderligt at dele 
sit brød med den trængende, og intet der bedre kan be
skærme ens selvagt end den bevidsthed at have bragt et 
velment offer for at understøtte dem, hvis ejendom blev et 
rov for voldsmandens ødelæggelse“. I samme forbindelse 
fortæller Boisen, at han i Vesterborg har indsamlet 1 tønde 
rug — 28 hvede og 11 byg.

Et andet exempel på Boisens nidkærhed kommer frem i 
en skrivelse af 1809, hvor han pålægger præsterne at anvise 
og vejlede bønderne til at fabrikere salpeter! ”Det vil glæde 
mig at erfare, at vor almue i ethvert nationalanliggende vi
ser industri, almenånd og æresfølelse“. Men at Boisen 
ikke selv er bange for at ofre noget viser dette, at han 
giver afkald på en årlig understøttelse på 120 rigsdaler til 
brug for seminariet. Dette beløb skulle gives til Blaagaards 
seminarium, som havde lidt meget ved krigens ødelæggelse. 
Om det så er Vor Frue kirkes opbygning efter englænder
nes bombardement, tager Boisen sig af en indsamling i stif
tet gennem en længere årrække. Han er virksom for at op
hjælpe brandlidte præsters kår, de fattige præsters økonomi 
og ikke mindst enkernes fortvivlede kår. Her var jo et om-
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råde, hvor pengenes forringede værdi virkede katastrofalt, 
og Boisen slider bravt med opråb, bønskrifter for at få 
hjælp til de trængende. Kun et enkelt exempel skal med
deles. Ved den førnævnte 1000 års fest i 1826 skriver han 
til biskop Münter en meget hjertelig og indtrængende hen
vendelse om, at festen må fejres ved en lindring af de tryk
kende kår. Denne fest bør ikke fejres af ”sørgmodige, dybt 
nedbøjede præster“, der savner brød, og hvis tunge lammes 
og åsyn blegner af næringssorg! Han foreslår ”at rigsbank
renten måtte hæves in pleno, indtil kapitelstaxten havde 
nået 3 rd. sølv pr. td. byg, og når denne var over 3 rd. sølv, 
da det halve af rigsbankrenten“. Historien melder desværre 
ikke noget om, at Boisens forslag blev fulgt.

En af de ubehagelige ting i Boisens bispegerning var at 
påtale de alvorlige mangler, som kom frem i kirkernes ved
ligeholdelse. En beretning lyder sådan: ”Vel gives der hist 
og her gode velvedligeholdte, ja smagfulde kirker, som de 
Klasenske, Reventlowske, Knuthske og nogle andre, men 
den største del er små, lave, fugtige, mørke, forfaldne, af 
flagermus og ugler beboede, for regn, vind og slud åbne 
bygninger“. I alt fald 3 digtere har efterladt sig deres ind
tryk af disse sørgelige tilstande: Emil Årestrup — Molbech 
og Grundtvig. For de sidste tos vedkommende er det Ma
ribo kirkes tilstand, der støder dem, og dennes historie er 
en pinlig åbenbaring af mangler og elendighed. Allerede i 
1700-tallet hører vi i indberetninger om, at bygningen står 
i fare for at falde sammen, sådan at kongen i 1734 befaler, 
at samtlige kirker i landet skal yde hver 4 mark årligt i 
3 år til nødvendig reparation af kirken i Maribo, som ingen 
capital ejede, og hvis menighed var fattig. Det hjalp en 
tid, men knap 100 år senere — altså i Boisens tid var det 
helt galt igen. Selvom den havde fået titel af stiftskirke, 
var den ikke blevet bedre stillet økonomisk, og ved Boi
sens medvirken fik man i 1816 en kgl. tilladelse til at op
tage frivillige gaver i såkaldte kollektbøger, men der blev 
kun midler til det nødvendigste reparationsarbejde!

Gang på gang melder bispearkivets skrivelser om kirke
tiendeejeres forsømmelighed og påtale fra Boisens side af



261

denne. Det ser ud til, at han har måttet vise stor energi 
og bestemthed, fordi stiftet før dets selvstændighed har 
været forsømt fra den fynske biskops side, men det lå jo 
for størstedelens vedkommende i de besværligheder, der 
var forbundet med at skulle rejse til Lolland-Falster fra 
Odense. Men Boisen har naturligvis varetaget denne em
bedspligt med den samme ansvarsfølelse, som han altid 
lagde for dagen. Der var også i hans bispetid ”besværlige 
præster“, og her vidner akterne om hans mildhed og streng
hed, men det vil føre for vidt at anføre exempler herpå. En 
af de præster, som stod Boisen nærmest, var provst Daniel 
Peter Smith, der blev præst i stiftet 1815, da han udnævn
tes til Saxkøbing for få år efter at flytte til Horslunde præ
stegård, hvor han senere blev provst for Lollands nørre og 
søndre herred. Denne præsteven har i sine erindringer for
talt mange ting om stiftet og dets biskop, og om B. beret
ter han, hvordan han var såre sagtmodig. Smith er på be
søg hos bispen, som viser ham et uforskammet brev fra 
en af sine præster og spørger efter hans mening derom. 
Smith synes, at brevet burde indsendes til kancelliet, men 
B. siger: ”Jeg mener, det kan gå op i røg!“ Det går i ovnen 
med det samme, og så er den sag ordnet! Han kunne vise 
den samme sagtmodighed overfor de unge elever på semi
nariet, der naturligvis ikke alle var engle, men orden og 
flid skulle der være, og det skete, at nogle af de unge blev 
bortviste fra seminariet. Dog var han først og fremmest 
fader for dem, og sådan følte de unge det også, ikke mindst 
ved examen, der som regel fandt sted i kirken, der var 
pyntet festligt. Der var gerne overfyldt, fordi gamle elever, 
forældre og venner strømmede til, og provst Smith har for
talt, at bispinden serverede kaffe ved examen! Boisen sad 
i sit ornat og foretog examinationen, og det er fortalt, hvor 
strålende glad han var, når det gik godt for de unge. Hans 
trofaste hjælper var den førnævnte lærer Andreas Hansen, 
som var født i Sønderjylland ligesom biskoppen og dimit
teret fra seminariet i Kiel 1790 med udmærkelse. Han var 
i nogle år huslærer hos statsministeren, som sørgede for, 
at han kom til seminariet hos Boisen 1802, og her blev
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han til sin død 1829. Han var en særdeles dygtig lærer, 
og der er ingen tvivl om, at Boisen kunne være rolig, når 
han som biskop ofte måtte være hjemmefra: ”Den for alle 
seminarister fra Vesterborg lige uforglemmelige mand“ kal
der en elev ham, og det er meget betegnende for det hjer
telige forhold, at der på hans mindesten på Vesterborg kir
kegård står: ”Dette minde rejste taknemlige lærlinge over 
deres faderlige vejleder“. Af andre hjælpere må nævnes 
hans 5 vice-pastorer og andenlærere ved seminariet, som 
afløste hinanden i Boisens bispetid.

Foruden de allerede anførte værker af Boisen må næv
nes den bog, som han nok fik mest glæde af, fordi den blev 
brugt meget flittigt også længe efter hans død, nemlig 
hans andagtsbog. Den opnåede syv oplag, og blev endda 
oversat til svensk. Fra Boisens side var den beregnet ”til 
opbyggelse og vejledning nærmest for almuen, og den be
står af en lang række bønner til forskellige lejligheder, gode 
råd og trøsteord. Hvis man visker tidens støv bort fra den 
c: omformer den i et mere moderne sprog, kan man have 
glæde af mange af dens tanker. Det blev til 11 bøger fra 
hans hånd ialt foruden en række mindre afhandlinger og 
småtryk. Han blev anerkendt på højeste sted og modtog 
de ordenstegn, som naturligt hørte til hans høje embede. 
Det må også nævnes, at han fra universitetet fik opfor
dring til at disputere for den teologiske doktorgrad i 1814, 
men han får ikke svaret før efter en tids forløb, fordi han 
var på en længere rejse. Svaret blev et høfligt afslag, men 
med mange beklagelser over, at han ikke kunne afse tid 
til dette arbejde, fordi hans gerning lægger beslag på al 
tid og kraft.

Boisens livsaften og eftermæle.

Det lakkede nu mod aften for den aldrende mand, og 
sygdommen kom til i de sidste år. Han følte statsministe
rens død i 1827 som et smerteligt tab og på samme måde 
lærer Andreas Hansens død to år senere. 10. maj 1831 blev 
hans egen dødsdag, og begravelsen fandt sted under stor 
deltagelse, hvor hans efterfølger i bispeembedet dr. Ras-
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mus Møller fra Købelev og hans gode ven provst Smith 
holdt mindetalerne. Den sidstnævnte udgav en tid efter et 
lille hefte med en oversigt over seminariets virksomhed fra 
oprettelsen og en1 indbydelse til sørgefest for Boisen 3. 
august ved examens ende kl. 12 middag.

Boisen faldt midt i sin gerning, for han havde lagt sine 
visitatser til rette for maj måned. På hans gravsted rejste 
stiftets præster og skolelærere over deres ven og lærer et 
monument med et stort kors, og ved siden af ham ligger 
hans hustru, som døde 1853 i København, hvor flere af hen
des børn boede.

Det gik jo så ejendommeligt, at alle præstesønnerne fra 
Vesterborg blev Grundtvig-disciple, men de følte, at selvom 
faderen ikke forstod dem helt, var de under hans velsig
nelse. Da sønnen Lars Boisen rykkede ind i præstegården 
som sognets mangeårige præst, skete der en stor foran
dring. Seminariet blev ophævet, da de sidste elever fik 
deres examen, og den nye præst holdt gudelige forsamlin
ger i kirken, hvor folk strømmede til i stort tal. Han var ikke 
alene den lærde mand, der blev doktor theol., men den 
fromme, alvorlige præst, som fik så stor betydning for sine 
søskende og for sognet. Hans billede hænger med god grund 
i Vesterborg kirke i nærheden af faderens billede.

Desuden findes i kirken et marmor-epitafium over de 3 
hinanden så nærstående mænd — statsminister grev Re- 
ventlow — lærer Andreas Hansen — biskop Peter Outzen 
Boisen. De tre mænd har hver deres eftermæle i samtidens 
hjertelige sprog, men som fællesbetegnelse står nedenunder: 
”De vare i en lang rad af år denne kirkes prydelse“. Hertil 
føjes aller nederst på epitafiet på latin: ”Fromhed, venskab 
og sanddruhed satte dette monument“. Det var også et 
fællesskab i tjenesten for kirke og skole og for fædrelan
det, som var et levende vidnesbyrd om det bedste i tiden: 
Gavnelyst — fædrelandskærlighed — fromhed. De fik lov 
til at virke i samme periode og omtrent følges ad til dødens 
port. Jo, når man i denne lyse, kønne kirke og de dødes 
have ser på minderne om den indsats, som her blev ydet 
i trofasthed og udholdenhed ved at lægge vilje, evner og

s
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kræfter sammen, bøjer man sig i respekt for den oplys
ningstid, som ellers har været så lavt vurderet. Her har 
Boisen fået sit smukkeste og velfortjente eftermæle, og han 
bliver ikke mindre ved at dele det med to andre mænd, 
tværtimod!

Når vi taler om eftermæle, er det naturligt at undersøge, 
hvordan man idag kan vurdere Boisen. I ”Dansk biografisk 
lexikon“ får han 1,5 side, men provst, dr. Neiiendam, som 
har skrevet om ham, og som er en af de bedste kendere, vi 
har, af det 18. og 19. århundredes kirkehistorie, slutter sin 
vurdering med at fremhæve, hvordan den kosmiske livsfø
lelse, der prægede B.s optimisme og filantropi, reddede ham 
fra den flove rationalisme og gav ham til forskel fra de fleste 
oplysnings-præster af gennemsnittet mulighed for at forstå 
det nye århundredes romantiske tilværelse, den der for så 
mange af hans samtid kun stod som tåget og farlig mystik.

Biskop Plum har i jubilæumsværket om stiftets 150 år 
skildret de første biskopper hernede og derunder også Boi
sen. Han har ladet Boisen selv komme til orde i vid ud
strækning og derved opnået at få et levende billede af 
manden. Der lægges ikke skjul på svaghederne både ved 
tiden og bispen, men på kønneste måde fremdrages bevi
ser for, at den positive del af gerningen så afgjort var be
tydelig større end den negative del.

Endelig må nævnes prof. Hal. Kochs syn på Boisen i den 
store danske kirkehistories bind VI 1954. Et par sider med 
et helsides billede af Boisen sætter ham ind i afsnittet om 
præstestanden i tiden 1800—48, foruden en frisk skildring 
af Boisens bispeordination (henholdsvis pag. 60-62 og 51- 
54). Hal. Kochs vurdering er sympatisk og overbevisende, 
ligesom det er tilfældet med hans farfader, provst L. Koch, 
som har skrevet om Boisen i ”Dansk biografisk lexikon“s 
første udgave og i sin værdifulde bog om den danske kir
kes historie 1801— 1817 fra 1880; hertil må føjes forfat
terens bog fra 1882 om ”Den danske landsbyskoles historie 
til 1848“. De to sidstnævnte værker indeholder meget vær
difuldt kildestof, som jeg har gjort brug af.

Endnu fortjener at nævnes en skildring af Boisen af po-
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pulær art, som findes i provst Jørgen' Nissens samleværk 
fra 1919: ”Ti levnedsløb til belysning af dansk åndsarbejde 
i det 19. århundrede“. Her anføres foruden de allerede 
nævnte kilder en biografi af Boisens søn ”Budstikke-Boisen“ 
ved dennes søn fra 1883, hvor forfatteren naturligvis giver 
en del stof om sin farfader.

Så findes der spredt rundt om i andre værker, også i sam
fundets række af årbøger, en del bidrag til belysning af 
vort emne. Af disse mindre arbejder skal nævnes følgende:

Et festskrift i anledning af Lolland-Falsters 50de stifts
skolemøde 1924 gir udmærkede bidrag til bisperækkens hi
storie og seminariets virksomhed, og et interessant billed
materiale må ikke overses.

P. Nedergaard: Dansk præste- og sognehistorie, hvor der 
i bindet om vort stift 1957 kan findes materiale til for
ståelse af Boisens indirekte indflydelse på lærere og præ
ster.

I Historisk Samfunds årbog for 1950 findes en morsom be
skrivelse af lærer Aage Christensen om seminarieelevernes 
oplæring i havebrug, og af samme forfatter i årbogen 1947 
en afhandling om Langesø skole, den sidste af Reventlows 
skoler. I årgang 1960 af årbogen har H. Friis-Petersen sam
let udførligt stof om Vesterborg-lærernes biografier, forså- 
vidt det er muligt at finde oplysningerne. Denne afhandling 
har en fortrinlig kilde-samling.

Et aktstykke af en sjælden art er deponeret hos Historisk 
Samfund, nemlig håndskrevne oplysninger om de nu så ofte 
omtalte seminarieelever, og desuden referater og afskrifter 
fra aviser vedrørende skolens arbejde og lærernes liv. Men 
dels er det væsentlig fra perioden efter Boisen, og dels er 
det svært at skabe noget i sammenhæng, som kan trykkes. 
Derfor må værdien af disse iøvrigt interessante ting være 
problematisk i forbindelse med denne minderune over Boi
sen. Det er lærer Aage Christensen, Langesø, hvis artikler 
er nævnt, som har samlet dette store arkivmateriale. Det 
er uhyre fristende at fordybe sig i, og det var ønskeligt om 
der kunne komme den mand, som kunne delagtiggøre an
dre i denne viden.

5*
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En af de mest bekendte elever fra Vesterborg er lærer 
Rasmus Sørensen (elev 1816—18), der senere er kendt som 
politiker og lægprædikant, og om hvem dr. theol. K. Ban
ning har udgivet en biografi og sin doktordisputats i 1958. 
Rasmus Sørensen har skrevet sine erindringer ”Mit levneds
løb“, og heri findes meget levende skildringer fra hans 
elevtid hos Boisen. Herfra citeres en særpræget karakteri
stik af Boisen: ”Han var som alle filantropiske pædagoger, 
hos hvem hjertet og følelsen udgjorde de ni tiendedele og 
forstanden og kritikken kun en tiendedel af den overor
dentlig store undervisnings virksomhed, aldeles ingen sy
stematiker. Her var derfor ligeså lidt nogen dyb grundighed 
som nogen stor orden i hans foredrag og undervisning, men 
han forstod at vække seminaristerne til en selvvirksom op
fatning og en livlig gengiven“.

Som det sidste punkt i denne spredte literaturliste om 
Boisen og hans tid skal jeg nævne værket fra 1960: Et 
kirkeskifte. Dette arbejde kalder sig studier over brydninger 
i dansk kirke og menighedsliv i det 19. århundrede under 
redaktion af Hal. Koch. Jeg fremhæver særligt Hal. Kochs 
egen indledning og K. Bannings afhandling: ”Gavnelystne 
præster. Fra oplysningstiden“, fordi disse to forfattere har 
hjulpet os til at kunne få et retfærdigt billede af tiden og 
dens mænd. Men her og i bogens øvrige bidrag prøves der 
på at vise fortsættelsen af oplysningstiden, og dette at se 
frugterne af en tid og af en mands indsats er jo væsentligt 
for en vurdering. Jeg anbefaler meget, at årbogens læsere vil 
prøve at studere vort lands historie udfra det sidstnævnte 
værk ”Et kirkeskifte“. Her viser det sig, at meget af vor 
nyere historie nu er så langt på afstand, at det kan bedøm
mes nogenlunde uhildet, og derved kan forudsætningerne 
for vor egen tid hjælpe os til bedre at forstå, hvad vi selv 
oplever. Historien gentager sig, men der kommer altid nye 
led i kæden, og en skønne dag er vi selv historie.
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Dronning Margrethes rigsfæstninger 
på Lolland-Falster

af V i 1 h. L o r e n z e n.

Da Danmarks Rige blev til for 1000 år siden, var det en 
konges værk. Og kongemagt vedblev at bestå, omend 

med kortvarige afbrydelser, og er den dag i dag en realitet. 
Med kongernes myndighed har det dog til tider stået sløjt 
nok til, ofte har den kun fungeret svagt, hæmmet af andre 
magtfaktorer. Dette gælder også for middelalderens ældre 
århundreder lige indtil Valdemar Atterdag, selv om konge
magten i perioder, således i Valdemarstiden, kunne stå ret 
stærkt. Men i det efterfølgende ulykkelige hundredår fra 1241 
til 1340 plagedes riget af spli'ttelsestendenser, og i tiltagende 
grad af kongemagtens stridigheder med gejstlige og verds
lige stormænd. Ikke mindst de sidste, der mere og mere 
havde sluttet sig sammen som et magtbegærligt aristokrati, 
kunne gøre deres til at undergrave kongens myndighed — 
og gjorde det!

Man kan spørge: var Danmarks Rige gennem det 400- 
årige lange tidsrum til Valdemar Atterdag at opfatte som en 
s t a t ?  Spørgsmålet må besvares bekræftende for så vidt 
det danske rige havde en konge som øverste leder, hjulpet 
af sine embedsmænd og af sin krigsmagt. Og riget havde en 
lovgivning til politisk og samfundsmæssigt at retlede dets 
stadig stærkere stænderdelte befolkning. Vel var da Dan
mark også i hine fjærne tider en stat, men denne stat var 
ret uklar af struktur og form, og ikke altid havde dens ledere, 
og da først og fremmest kongerne selv, været helt på det 
rene med og forstået, hvad de egentlig skulle bruge denne 
stat til. Thi de var bundet af det fra kirkefaderen Augustin 
arvede t e o l o g i s k e  sy n  på  s t a t s b e g r e b e t .  Au-
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gustin havde fremsat tanken om en art universalrige, båret 
af to livsprincipper, det åndelige og det verdslige. Han gik 
ud fra, at al magt på jorden beroede på Guds nåde. Derfor 
burde den åndelige magt være den dominerende, den her
skende, som den verdslige måtte tænkes underlagt. Eller fyr
stemagten kunne betragtes som stammende umiddelbart fra 
Gud. I følge dette 'teologiske syn kom statsmagten til at 
h v i l e  i n o g e t  u d e n f o r  d e n  s e lv  og det måtte 
følgerigtigt give kirken en ganske særlig magtposition. I den
ne ”Guds stat“ — civi'tas Dei — var endelig feudalsystemet 
trængt ind som et politisk aktivt element.

Med dette noget uklare statsbegreb tog det herhjemme en 
ende, da Valdemar Atterdag, en statsmand af det helt store 
format, 1340 tog kongenavn og 20 år efter, med landefreden 
af 1360, kunne konsolidere sit rige og — vel at mærke gjor
de det p å  en ny m åd e , f r i g j o r t  f r a  d e n  a u g u 
s t i n s k e  s t a t s o p f a t t e l s e  og  t i l l i g e  på  a n t i -  
f e u d a l  v is .

Ikke for intet var han i sin ungdom, bl. a. ved kejser Lud
vig af Bayerns hof, kommet i berøring med datidens nye, 
på studier af antike statsopfattelser grundede, statsretslige 
idéer. En kendsgerning er det, at kong Valdemar i disses 
ånd i høj grad for Danmarks vedkommende f o r s t æ r k e 
de og  f o r n y e d e  s t a t s b e g r e b e t ,  som det netop 
træder frem igennem landefredens veltalende ord.1) Det 
turde være en af hans uvisnelige fortjenester, at han gjorde 
Danmark til en, efter tidens forhold, moderne europæisk 
stat, med kongen som rigets befuldmægtigede styrer. Han 
skabte en stat, der h v i l e d e  i s ig  s e lv .

P å  d e t t e  f u n d a m e n t  b y g g e d e  h a n s  d a t t e r ,  
d r o n n i n g  M a r g r e t h e  v id e r e .  Allerede kong Val
demar havde benyttet sin kongemagt til at sikre staten de 
nødvendige indtægter, bl. a. ved forøgelse af de kongelige 
domæner, ved at opdrage tro og lydige embedsmænd, så 
administrationen kunne foregå roligt og uden mislyd, og 
endelig ved at skabe en pålidelig krigsmagt. Det var denne 
forstærkede kongemagt, dronning Margrethe yderligere ud
byggede, gjorde endnu mere stabil. Ikke mindst brugte hun
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Dette kort viser, hvorledes de 5 nedennævnte rigsborge samt bispeborgen 
Aalevad dækker Lolland-Falster med øerne i Smålandshavet, medens flan

kerne i øst og vest beskyttes af Vordingborg, Stegehus og Tranekær. 
(Vilh. Lorenzen del.).

den til at regulere udviklingen indenfor land og folk og 
sætte de forskellige stænder på plads. Havde faderen været 
stræng mod den adelige stormandsstand, herremændene, blev 
hun endnu strængere. Og vel forstod hun at bruge dem i 
sin .politik — men hun troede dem ikke over en dørtær
skel! Hun vidste meget godt, at en stærk centralmyndig
hed var disse stivnakkede mænd inderligt imod, ja! forhadt. 
Mod hende havde de dog ikke kunnet stille noget op. Først 
med Erik af Poimmerns afsættelse fik de bugt med den 
stærke kongemagt, og dermed var det forbi med den stats
form, Valdemar Atterdag som den første havde villet skabe, 
og som hans datter med så stort talent havde ført videre. 
Helt til enevælden blev aristokratiet, gennem rigsrådet, den 
store magtfaktor i den danske stat, selvom denne vedblev, 
efter sin idé, at være moderne europæisk.

Som udtryk for, hvor stærk dronning Margrethes konge
lige magt og myndighed var blevet, skal her blot gøres 
opmærksom på hendes politik overfor herremandsstanden. 
Som alt sagt — den var hun bange for! I året 1396 ret-
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tede hun et drabeligt slag mod den, og det er vel værd 
at lægge mærke til — den fandt sig i det!2) I lovkom
plekset af dette år, vedtaget på landstingene, blev fade
rens godspolitik videreført. Men det, der for denne under
søgelse har særlig betydning, er to ting. Hun skærper kon
trollen med sine ombudsmænd, først og fremmest s l o t s -  
h ø v e d s m æ n d e n e  på de kongelige borge, og retter et 
alvorligt fremstød mod h e r r e m æ n d e n e s  p r i v a t -  
f æ s t n i n g e r .  Truende hedder det: ”Efterdi at der er sket 
overvættes liden Ret af de Fæster (d. v. s. faste borge), 
der nu er bygget, forbyder Vi nu nogen flere Fæster eller 
Barfred (d. v. s. særlige forsvarsværker af tårnagtig ka
rakter), at bygges — paa det, at Landet skal des skøn
nere koffres (d. v. s. prydes) og komme til Fred, Ro og 
Skel, end det nu snimen (d. v. s. i den sidste tid) haver 
været“. Hendes fogeder og embedsmænd skal holde øje 
med, at ingen bygger ”borg eller barfred“. Det er skrappe 
ord og har sikkert harmet ærekære herremænd umåde
ligt. Men i omtrent 100 år derefter var privat borgbyggeri 
lammet i Danmark. Først med kong Hans’ håndfæstning 
1481 blev borgbyggeri atter frigivet.

Hvilke følger fik nu dronningens skrappe borgpolitik for 
L o l l a n d - F a l s t e r s  vedkommende.3)

Her, som overalt i riget, fandtes mangfoldige borge af 
højst forskellig alder, størrelse og fortifikatorisk værdi. For 
hele middelalderens vedkommende kan man vel (efter Trap) 
regne med mindst en snes. Man må så gå ud fra, at borg
byggeri har ligget stille mellem 1396 og 1481. Hvad her 
interesserer er jo de ”fæster“, faste pladser, der var kon
gelige. Foruden at være t v a n g s b o r g e ,  med den op
gave at holde befolkningen i ave, var de tillige — og først 
og fremmest — r i g s f æ s t n i n g e r  til forsvar mod ydre 
fjender.

At dronning Margrethe i høj grad var opmærksom på 
betydningen af rigets fæstningsforsvar, derom vidner alene 
hendes strænge og myndige kontrol med slotshøvedsmæn- 
dene, capitainei, 1396. Som overfor alle sine lensmænd ind
skærpede hun også overfor dem regnskabspligten, idet hun
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Raunsborg fæstning er formentlig påbegyndt af holstenerne i 1331 cl. 35, 
men nu er kun voldstedet tilbage. Dettes anselige størrelse ses ued sam

menligning med det hosliggende hus på billedet (foto fra o. 1870).

beskylder dem for at have ”afklædt og skændet“ kongens 
slotte. Og strængeligt indskærpede hun dem deres pligter: 
overholdelse af ro og orden, administrativ varetagelse af 
kronens interesser, tjene kongen i krig, vedligeholde bor
gene og holde en besætning i fred såvel som i krig. Da 
slotshøvedsmændene både havde civil og militær myndig
hed, var det mægtige mænd — men farlige nok for kronen, 
hvis de gik deres egne veje. Man forstår den store betyd
ning for et stabilt, harmonisk statsstyre, der måtte tillæg
ges netop disse rigsfæstninger og deres indehavere. Det er 
tillige karakteristisk, at med forbudet mod at bygge nye 
privatfæstninger, understreger dronningen stærkt, at r i- 
g e t s  f æ s t n i n g s f o r s v a r  p å t a g e r  h u n  s ig  — 
og  a le n e .

Hvilke ”slotte“ havde hun nu på de to sydlige øer? Hvilke 
havde hun overtaget og hvilke eventuelt føjet til, hvad alt 
fandtes?

De alt forefundne, dronningen kunne overtage efter sin 
fader, var på Lolland: R a v n s b o r g  i Nørreherred, Birket 
sogn4) og A a 1 h o 1 m i Musse herred, Nysted landsogn.5)
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På Falster var der borgen i N y k ø b i n g 6) og G e d s e r -  
g a a r d  i Sønder herred, Gedesby sogn7) — ialt 4. Og 
til dem føjede dronning Margrethe 1401 S æ b y  h o lm  i 
Nørreherred, Halsted sogn, som hun indløste fra en tidli
gere panthaver. Så har hun da som på Fyen — også på 
Lolland-Falster — villet s t y r k e  ø e r n e s  f æ s t n i n g s -  
f o r s v a r .  Spørgsmålet er, om dronningen også har haft 
andre udvidelser af dette fæstningsforsvar i tankerne. Med 
andre ord — er der blandt øernes voldsteder nogle, der i 
hendes regeringstid kan tænkes at have været betragtet som 
rigsborge? Dette spørgsmål er mer end vanskeligt at be
svare. Thi det må erindres, at de to øer gennem lange 
tidsrum før Valdemar Atterdags tid, havde ført en noget 
unormal tilværelse indenfor riget som helhed. Snart Lolland 
alene, snart også Falster havde været bortforlenede. Også 
urolige tider havde beboerne oplevet. Venderne havde hær
get, krige var gået hen over øerne og ej heller for bonde
oprør havde de været sparet. Givet er, at kun til visse tider 
har Lolland-Falster været direkte underlagt de danske kon
ger, således at de har kunnet råde over rigsfæstninger også 
her, ja! eventuelt ladet sådanne opføre. Men at skælne dem 
fra borge, anlagt af de kongelige personer, der tid efter an
den havde øerne til len, er selvsagt ugørligt. Forholdet mel
lem øerne og riget var først blevet normalt, da kong Valde
mar 1347 havde frataget grev Johan den Milde af Holsten 
det pantelen, han havde siddet inde med fra 1326.

Og dog er der fra ældre tider i det mindste eet gam
melt voldsted, der vitterligt har båret en kongelig borg. 
Det er det pragtfulde, meget imponerende enkeltvoldsted af 
R e f s h a l e b o r g e n  på Borgø i Maribo sø.8) Det er 
ældre end 1256, da borgen blev indtaget og ødelagt i en 
bondeopstand, den, hvorom det hedder, at ”kaadkarlene var 
galne med køller“. Hvorvidt den levede op igen som borg, 
ved man intet om med sikkerhed, end mindre om man på 
dronning Margrethes tid regnede med den. Meget gammel, 
som Refshaleborgen efter sit voldsted at dømme må være, 
har den i al fald ved år 1400 måttet anses for komplet for
ældet.
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Aalholm var allerede i 1300’ernc en fast borg. Den pantsattes til holste
nerne 1329, besattes senere af Valdemar Atterdag og belejredes forgæves af 
fjenderne i 1368. Dronning Margrethe farte fredsforhandlinger på Aalholm 

139k. Den her afbildede nordside af slottet har bevaret flest 
middelalderlige træk.

Helt gådefuldt forholder det sig med et par andre borge 
på Lolland.

Først det mægtige, vistnok også meget gamle E r ik s -  
V o 1 de i Fuglse herred, Østofte sogn.9) Her er talen om 
et dobbeltvoldsted med to ret små borgbanker og omgi
vet af et raffineret system af grave og volde. Det er ikke 
mindre end ca. 200 alen langt i nord-syd og ca. 150 alen 
i vest-øst. Vandrer man' rundt på dette borganlæg, slår det 
en, at et så omfattende og så fortifikatorisk stærkt anlæg 
har en privat herremand næppe kunnet bestride opførel
sen af. Der er her tumlet med meget store jordmasser, som 
forøvrigt også på Refshaleborgen. Uvilkårligt melder den 
tanke sig, at man her står overfor et offentligt anlæg, hvad 
enten det nu har været en konges — af navnet Erik? — 
eller en midlertidig lensindehavers. Endelig er der jo også 
spørgsmålet om borgens jordtilliggende. Ravnsborg lade
gårds jorder blev til den lille landsby Ravnsby. Er Eriks- 
volde analogt blevet til Erikstrup?
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Om muligt endnu mere gådefuldt forholder det sig med 
den borg V e s t e r b o r g  — i Valdemars jordebog, Wæ- 
stærburgh — i sognet af samme navn, Nørre herred. At 
påvise lævn af den har ganske vist hidtil vist sig ugør
ligt. Men at der også har været en Ø s t e r b o r g  er givet, 
herfra bekræftede Valdemar Sejr et privilegiebrev. Med al 
mulig forsigtighed kan man jo spørge: er denne Østerborg 
identisk med Refshaleborgen eller Eriksvolde?10)

Dog alt dette må nu forholde sig, som det vil. At de to 
borge — Eriksvolde og Vesterborg militært har betydet no
get i dronning Margrethes dage, vægrer man sig ved at 
tro. De har, som Refshaleborgen, været ganske umoderne 
og uden betydning efter datidens fortifikationsteknik.

Men tilbage til dronning Margrethes 5, sikkert afhjelmede, 
rigsfæstninger. De var af højst forskellig værdi. Langt de 
stærkeste var Nykø'bingborgen, Ravnsborg og Aalholm. De 
var s t e n b y g g e d e ,  med ringmure og tårne, foruden ydre 
forsvarsmidler af både aktiv og passiv art. Alle 3 hørte de 
til aristokratiet blandt datidens danske borge, europæiske 
i deres stil. Anderledes med den gamle kongsgård Gedser- 
gaard, der vel endnu kunne fungere som rigsfæstning, men 
trods sin anselighed var gammeldags i anlæg. Om bygnin
ger på dens kvadratiske af brede grave omgivne borghøj 
vides intet.11) Og hvor meget Sæbyholm var værd, kan man 
nu vanskeligt udtale sig om. Det store, uregelmæssigt for
mede flade voldsted, omgivet dels af grave og i sin tid til
lige af en beskyttende fjord, er ligeledes uden bygningslævn. 
Begge har været henvist til ældre tiders enkle, mere pri
mitive forsvarsmetoder, modsat de frygtindgydende stenbyg
gede borganlæg. Og dog — i visse tilfælde har de vel 
altid kunnet gøre militær gavn. Ingen af de 5 rigsfæstnin
ger blev i de følgende 100 år sat på prøve. Helt til kong 
Hans’ dage betrådte ingen fjender Lolland-Falsters jord.12)

Vil man søge at klargøre sig de 5 rigsfæstningers byg
ningsmæssige og fortifikatoriske tilstand i dronning Mar
grethes regeringstid, ved vi kun med hensyn til Ravnsborg 
nøjagtig besked. For såvel Aalholms som Nykøbing slots 
vedkommende ligger det ret usikkert, hvor stærkt udbyg-
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Model i museet »Falsters Minder« af borgen ved Tingsted-åens udløb i 
Guldborgsund, således som den formentlig har set ud efter slottets indføj
else i fæstningsanlægget o. 1588. Fæstningen formenes opført i 1100*rne til 
værn mod Venderne og er ældre end Nykøbing by, efter hvilken slottet 
først senere har fået navn. Både Valdemar Atterdag og dronning Margre

the har ført forhandlinger her, og talrige skrivelser er udgået herfra 
i middelalderen.

gede de netop da var. End mindre vides, som alt sagt, om 
de ikke stenbyggede borge. Men een ting stod fast: borge 
betød i middelalderens dage magt — magt over egn og 
landsdel, ja! over det hele rige. Krige drejede sig for en 
meget stor del om besiddelse af sådanne ”faste pladser“, 
hvad Valdemar Atterdags historie noksom viser, ikke mindst 
hans kamp om holstenernes borge på Lolland.

Fælles for alle rigsfæstninger, også de her behandlede, 
var visse forhold, der tillige var bestemmende for deres 
potentielle effektivitet og hænger nøje sammen med deres 
g e o g r a f i s k - s t r a t e g i s k e  stilling indenfor de af 
dem beherskede områder. Ligesom Fyen er intimt knyt
tet til den jyske halvø og tillige omend mindre direkte til 
Sjælland, er Lolland-Falster nøje forbundet med det syd
lige Sjælland og Møen ved Smaalandshavet og de mindre 
stræder i øst. Og i vest forbandt Langelandsbæltet Vest-
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lolland med Langeland. Hertil er det nødvendigt at tage 
hensyn, om man vil søge at forstå meningen med de to 
øers fæstningsforsvar.

Hvad nu beliggenheden angår er det, som tor store dele 
af Danmarks vedkommende i hine tider, karakteristisk, at 
alle 5 rigsfæstninger er k y s t b o r g e. Langs vore vidt
strakte kyster måtte man være forberedt på landgang af 
fjendtlige styrker, ”om noget skulle påkomme“. Rigsfæst
ninger måtte -helst placeres således, at de helt dækkede 
kystområderne. Men ikke nok med det! Også b a g 1 a n- 
d e t måtte de have magt over, og man kan vel regne med, 
at de gennemsnitlig, idet der her ses bort fra deres forskel
lige størrelse og kampkraft, har kunnet beherske omegnen 
i ca. 15 kilometers afstand fra borgen selv. Selve kamp
kraften har været meget afhængig også af besætningens 
størrelse — og hurtighed, d. v. s. hvormange af besætnin
gen, der kunne sættes på hesteryg. Og m. h. t. beherskelse 
af havet, hvormange skibe, der kunne rådes over.

Ser man nu på vedføjede kort (s. 269) viser det sig, at 
Lolland og Falster har været så godt som helt dækket af 
borgbeskyttelse, såvel til lands som til vands. Men tillige, 
hvor naturligt de to øers rigsfæstninger glider ind i fælles
forsvaret af Smaalandshavet med dets udløbere i øst, ko
ordineret, som de på naturligste måde er med Vordingborg 
slot i Sydsjælland og Stegehus på Møen. Disse egnes fæst
ningsforsvar udgør en eenhed.

Hvilken strategisk opgave kan da de lolland-falsterske 
rigsfæstninger tænkes at kunne løse i kraft af deres geo
grafiske placering — foruden k y s t b e v o g t n i n g e n ?

Da begge øer var så godt som helt beskyttede af de 5 
rigsfæstninger, betød det den overmåde v i g t i g e  t in g ,  
at de kunne udøve k o n t r o l  m ed v e j n æ t t e t ,  og da 
især med de to hovedtrafiklinier, der trak deres spor hen
over øerne. Vigtig var de vest-østgående linier, fra Nak
skov over Nykøbing til Stubbekøbing. Langt vigtigere var 
dog en af rigets hovedforbindelser med Tyskland — linien 
fra Gedser, atter over Nykøbing og videre nordpå over ha
vet ad Sjælland til. Her var virkelig en kontrol etableret
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— på tværvejen over øerne med Sæbyholm helt i vest og 
Nykøbing slot. Og på samme måde med den syd-nord gåen
de hovedvej med Gedsergaard og Nykøbingborgen. Også 
de to andre borge, Aalholm og Ravnsborg kunne deltage i 
den opgave at holde disse to hovedtrafiklinier ”ryddelige“ 
ligesom de mangfoldige andre veje på øerne, underordnet 
hovedsystemet, kunne beherskes fra borgene. Den af de 5 
rigsfæstninger, det største ansvar var betroet, var så af
gjort Nykøbing. Den lå, hvor de to store trafikveje kryd
sede hinanden og skulle hjælpe med til at kontrollere begge. 
Hertil føjede sig det særlige hverv, at sikre forbindelsen 
mellem de to øer. Endelig korresponderede den med Vor
dingborg slot på Sjællandssiden, de var faktisk fælles om 
at holde forbindelsen over Smaalandshavet åben, lidt fjær- 
nere støttet af Stegehus, der kunne tage sig af de østlige 
småstræder og de mange smuthuller mellem småøerne. 
Mod vest ville det stærke Tranekær på Langeland være i 
stand til, om det påkrævedes, at komme det ret svage Sæ
byholm til undsætning. Således var der også skabt en vis 
forsvarsmæssig tilknytning til den fyenske øgruppe.

Utvivlsomt — d r o n n i n g  M a r g r e t h e  må h a v e  
f ø l t  s ig  t r y g  o v e r f o r  L o l l a n d - F a l s t e r s  
f æ s t n i n g s f o r s v a r ,  så meget mere som det stod i 
intim strategisk forbindelse med den sjællandske øgruppes 
sydlige del. Endelig havde hun fået herremændenes for kro
nen så farlige privatfæstninger sat ud af spillet som militære 
faktorer.13) Og Odensebispens borg, Aalevad, behøvede hun 
ikke at frygte, takket være sit gode forhold til den danske 
kirke.

9  Se nærmere herom: Ax. E. Christensen: Kongemagt og Aristokrati, 
1945, p. 195 ff.

2) Der kan her henvises til V. L.: Dronning Margrethes fyenske rigs
fæstninger i Fyenske Årbøger 1960, med en fyldigere redegørelse 
for hendes antiaristokratiske politik.

3) For Lollands historie i middelalderen til og med dronning Margre
thes regeringstid henvises til Haugner: Lollands Hist. I, 1944, p. 
11 ff. For Falsters til H. Hjelholdt: Falsters Hist. I, 1934, p. 1—25.

4) C. M. Smidt i: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1929, p. 15 ff.
5) Chr. Ax. Jensen i Danske Herregaarde ved 1920, II, p. 139 ff.
6) E. Dyggve i L.-F. hist. Smf.’ årbog, 1956, p. 298—300.
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7) Ældre, skematisk opmåling, Nationalmuseets arkiv.
8) Opmåling af P. Hauberg 1907, Nationalmuseets arkiv.
9) Opmåling af P. Hauberg 1905, Nationalmuseets arkiv.
10) Trap: Danmark 1955, s. 794 nævner, at i et dokument fra 1205 

omtales „Osterburgh“, og at dette vistnok er identisk med det se
nere Ravnsborg. I denne forbindelse endelig henvises til „Kong- 
næs“ ved Stubbekøbing, hvor der antages at have stået i alle fald 
et tårn, vel til forsvar af indsejlingen til den i middelalderen vig
tige Tyreholm havn.

n ) Om Gjetzør slot se K. Ancker-Jensen i L.-F. hist. Smf.’ årbog 1959, 
s. 158 ff.

12) Det sidste er dog sagt med et vist forbehold, idet Lolland-Falster 
allerede inden dronning Margrethes tid havde været genstand for 
forskellige episoder. Nævnes kan således, at ridder Emmeltorp gør 
indfald på Falster 1253, og at den norske konge afbrænder Stubbe
købing og de Fredløse Nykøbing, begge i året 1289. På Valdemar 
Atterdags tid må Lolland-Falsters borge, der holdtes besat af de 
holstenske grever, befries nærmest med magt i 1347 og 48. Ja, de 
med Hansaen forbundne Mecklenborgere gjorde endda landgang på 
Lolland både i 1368 og i 1376 (se også nedenfor i teksten omtalen 
af Valdemar Atterdags kamp om holstenernes borge på Lolland).

13) Her kan særligt nævnes det stærke Grimstrup ved Maribo Nør- 
resø.
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Middelalderminder i Maribo Domkirke
af Im m a n u e l  F e l t e r

Maribo Domkirke blev rejst i det femtende århundredes 
første halvdel som klosterkirke af Birgittinerordenen. 

Denne klosterorden, den eneste som er udgået fra Norden, 
blev grundet af den hellige Birgitta af Vadstena, som døde 
i Rom 1373. Klosteret i Maribo blev bygget under Erik af 
Pommern, men det var Nordens dronning Margrethe, som 
havde truffet beslutning om at grunde et kloster af Birgit
tas orden på Midtlolland ved den idylliske Maribo sø. Bag 
rejsningen af kirke og kloster i Maribo stod altså to mar
kante kvindeskikkelser, den hellige Birgitta og dronning 
Margrethe, men det er Birgittas tanker og forskrifter, som 
har bestemt indretning af såvel kirken som klosteret. Det 
er nemlig et særkende for Birgittinerordenen, at stifterinden 
i alle detailler havde truffet beslutning om, hvordan hendes 
klostre og de tilhørende kirker skulle indrettes. Af særlig 
vigtighed er her, at kirkerne — svarende til, at ordenen talte 
såvel munke som nonner — skulle have to kor, for non
nerne i kirkens østende, for munkene i kirkens vestende. 
Disse kor skulle danne rammen for munkes og nonners dag
lige gudstjenester, de såkaldte tidebønner, som fejredes hver 
tredie time.

I dag er klosterbygningerne i Maribo forsvundet. Efter re
formationen tjente de i knapt hundrede år som adeligt frø
kenkloster, men da dette blev ophævet i 1621, var bygnin
gernes skæbne beseglet. Kun den monumentale klosterkirke 
fik lov at blive stående, idet den blev overdraget byen 
som sognekirke. Alligevel må det betragtes som noget af et 
under, at den er blevet bevaret, når man jævnfører med 
den lemlæstede skikkelse, hvori Danmarks anden Birgitti-

6
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nerkirke, den i Mariager, idag fremtræder. Men også kirken 
i Maribo har i tidens løb været stærkt vanrøgtet, ja stærke 
kræfter arbejdede på at rive halvdelen af den ned, men man 
nøjedes dog med ved en mur at dele det mægtige rum i 
to dele, så at man fik et til den lille by mere svarende kir
kerum. Og i det 19. århundrede gennemgik kirken to omfat
tende hovedistandsættelser, som rådede bod på tidligere ti
ders vandalisme og vanrøgt, og førte den tilbage til sin op
rindelige skikkelse, så at det store lyse rum atter er i stand 
til at udøve sin fulde virkning på beskueren. Den impone
rende 3-skibede kirkehal, hvis 2 sideskibe er halvt så brede 
som midterskibet, men hvis hvælvinger er af samme højde 
som kirkeskibets, er utvivlsomt det skønneste kirkerum i 
Danmark. Og det var med fuld ret, at klosterkirken i Ma
ribo blev ophøjet til Domkirke ved oprettelsen af Lolland- 
Falsters stift i 1804, selv om den officielle betegnelse af 
Domkirke først skete så sent som 1924.

Så meget til indledning om selve kirkerummet. Hvad der 
her skal beskæftige os, er imidlertid ikke selve kirkebyg
ningen, men de minder, som kirken rummer fra tiden før 
reformationen. De er slet ikke så få, og betegnende er det, 
at der med hensyn til flere af dem består strid mellem de 
lærde angående deres nærmere forståelse. Og når jeg nu her 
agter at gøre forsøg på at kaste lys over forskellige punk
ter, som synes dunkle for de lærde, så skyldes det, at jeg 
under min færden i kirken og ved studium af den hellige 
Birgittas skrifter mener at have fundet en nøgle, som efter 
min formening er i stand til at bringe os betydeligt nær
mere til en virkelig forståelse af middelalderminderne i Ma
ribo Domkirke.

Når man beskæftiger sig med den hellige Birgittas skrif
ter — jeg tænker her på hendes såkaldte åbenbarelser, som 
blev nedtegnet af hendes skriftefædre, Peter af Alvastra og 
Peter af Skänninge efter hendes diktat — så kan man ikke 
undgå at bemærke, hvilken overordentlig rolle den hellige 
jomfru og den lidende Kristus spiller for Birgitta. I denne 
sammenhæng vil vi særlig dvæle ved Birgittas Kristus- 
mystik. Betegnende er nogle linier, hun skrev til en af sine
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Det store korbuekruci/ix [ra slutningen af lhOO-tallet. Krislusfiguren, der er 
2 m høj, er med sit stærkt lidende udtryk typisk for sengotiken.

nærmeste venner (jfr. Johanne Skovgaard: Den hellige Bir
gitta og Maribo Kloster, Maribo 1914 pag. 53): ”Ligele
des råder jeg dig til, at du ikke lader nogen dag gå hen, uden 
at du har en bestemt og fastsat time til at fordybe dig i 
tanken om Kristi hellige sår og lidelse. Og du skal betænke, 
min søn, hvorledes selve den livsalige Jesus blev fanget og 
bundet, hudstrøget, spottet og såret, tornekronet, korsfæ
stet og naglet“.

6*
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I overensstemmelse hermed foreskriver Birgitta i sin or
dens-regel, som hun formener er hende dikteret af frelse
ren selv, at betragtning af den korsfæstede skal indtage en 
fremtrædende plads i ordenens fromhedsliv. Mange af de 
bønner, som Birgitta foreskriver til ugens forskellige guds
tjenester, er gennemvævet med en Kristusmystik, som dvæ
ler ved frelserens lidelser.

Derfor er det næppe tilfældigt, at vi ved en rundgang i 
Maribo Domkirke bestandig finder fremstillinger af den 
korsfæstede. Vi begynder med det store krucifix, som nu 
hænger i det søndre sideskib. Det er et korbuekrucifix fra 
slutningen af 1400-tallet, i sengotisk stil. Skikkelsen er 
over 2 m høj, hovedet, der tynges af tornekronen, hælder 
mod højre skulder. Brystkassen er stærkt hvælvet, så at 
ribbenene træder tydeligt frem. Benene er stærkt bøjede og 
krydsede, så at fødderne må fæstes til korsplanken med to 
nagler i stedet for — som vanligt er — med een. Skikkel
sen er meget naturalistisk udformet, med fremtrædende 
muskler og årer, en gribende fremstilling af den Kristus, som 
profeten beskriver således: uden skønhed og pragt til at 
drage vort blik, uden ydre, så vi syntes om ham, ringe- 
agtet, skyet af folk, en smerternes mand og kendt med 
sygdom, én for hvem man skjuler sit ansigt (Esajas 53, 2-3). 
— Det kan ikke nægtes, at der er en kløft mellem Maribo- 
krucifixets forvredne skikkelse og f. ex. Thorvaldsens milde, 
harmoniske Kristusstatue, og de fleste vil sikkert instinktivt 
foretrække Thorvaldsens Kristus-fremstilling. Jeg gad dog 
vidst, om ikke Maribo-krucifixet er mere i pagt med kor
sets hårde virkelighed. I hvert fald genspejler det på tro
værdig måde den Kristus, som stod i centrum af Birgit
tinerordenens fromhedsliv.

Vi forlader nu et øjeblik kirken for at studere det mær
kelige granitrelief, som er indmuret i kirkens monumentale 
østgavl, midt imellem de to hovedindgangsporte til kirken. 
Relief-stenen, som er knap en meter høj, forestiller den 
korsfæstede, omgivet af sol og måne og alle marterredska
berne. Under Kristi højre arm findes et ejendommeligt 
rundt hul, ca. 20 cm i diameter, et hul som går tværs igen-
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Granitrelieffet i kirkens østgavl. Flere tydninger af dette har været forsøgt. 
Hullet symboliserer dog antagelig såret i Frelserens side, og relieffet har 

været anbragt ved kirkens indgang, således at de andagt s sø g ende 
har kunnet stikke deres hånd i Kristi sår.
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nem stenen. Denne relief-sten og i særdeleshed det gåde
fulde hul har givet anledning til meget afvigende tolkninger. 
Man har formodet, at stenen ikke har haft sin oprindelige 
plads her, og gættet på, at den fra først af har hørt hjemme 
i den skriftemålsbygning, som i sin tid lå op ad koret, be
regnet på nonnernes skriftemål. Hullet har så skullet mu
liggøre, at præsten, uset, kunne lytte til den skriftende og 
tilsige absolutionen. Man har også nævnet den mulighed, 
at stenen har været benyttet som prædikestol for spedalske. 
I en udvendig pille i Set. Hans kirke i Odense findes en ind
bygget prædikestol, som har sat præsten i stand til at præ
dike for de udenfor kirken forsamlede spedalske.

Dog forekommer det mig mere sandsynligt, at gådens 
løsning er at finde i Birgittinerordenens fromhedsliv og står 
i forbindelse med ordenens lidelsesmystik. Vi véd nemlig, 
at ved siden af pilgrimmenes indgangsport i de gamle Bir
gittinerkirker finder man ofte et stort krucifix eller 5 huller 
indgraverede i stenene. De 5 huller symboliserer frelserens 
5 sårmærker, nemlig hans gennemborede hænder og fød
der samt såret fra lansestikket i siden. Ved pilgrimmenes 
ankomst til kirken plejede de at stikke fingrene i de 5 hul
ler eller at lægge hånden i den korsfæstedes sidevunde.

Det forekommer herefter sandsynligt, at det mærkelige 
relief i Maribo ikke er et stykke ”vraggods“, som på tilfældig 
vis er landet her. Men det sidder på sin oprindelige plads 
ved kirkens indgang. I Maribo har man kombineret kruci
fixet med frelserens vunder, idet man har nøjedes med eet 
stort hul ved siden af den korsfæstede. Det mystiske hul skal 
altså symbolisere såret i frelserens side og forklares ved 
den rolle, lidelsesmystikken spillede i Birgittinerordenen. 
Pilgrimmene har stukket deres hånd i frelserens side og 
således dvælet i stille andagt foran den korsfæstede, inden 
de besøgte valfartskirken.

Gennem de to lave porte, som i middelalderen kaldtes 
syndsforladelsens porte, bevægede pilgrimmene sig så ind 
i det høje lyse rum for at deltage i gudstjenesten, som den 
fejredes ved de forskellige altre. Og på store festdage var 
der adgang til at forrette sin andagt foran de udstillede
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kostelige relikvier, som klosterkirken ejede. Vi er så hel
dige, at vi ved et mærkeligt tilfælde har bevaret et udvalg 
af de værdifuldeste relikvier fra Maribo klosterkirke. Deres 
historie er i korthed følgende: I 1455 døde møntmester Hans 
Myndel i Malmø. Hans enke Marinæ Krumpen forærede en 
kostelig relikvieskat til Maribo klosterkirke. Ved reforma
tionen forvarede den sidste generalkonfessor (d. v. s. le
der af munkeklostret) relikvierne i det store korbuekrucifix, 
som jeg nylig har omtalt. Her lå de upåagtede indtil 1818, 
hvor de blev fundet ved en restaurering af krucifixet. I 1865 
blev de udtaget og sammen med de tilhørende sedler af 
pergament, hvorpå er skrevet en forklarende text på gam
melt dansk, anbragt i en glasmontre og ophængt i Dom
kirkens landemodesal.

De vedhæftede pergamentsedler oplyser, at det drejer sig 
om følgende relikvier:

Af den svamp, som Herren drak eddike og galde af.
En nagle af den gyldne port, som Herren bar sit svære 

kors igennem.
Dette er af det klæde, som det hellige kors lå udi, hvil

ket Marinæ Myntmesters gav hid, hvilket klæde end er rødt 
af det hellige kors.

Af det voxklæde, som de 10.000 ridderes helligdom lå 
udi.

Af det voxklæde, som sanct Peders helligdom lå udi.
Dette er af det voxklæde, som sanct Johannes baptistæ 

(altså Johannes Døberens) helligdom lå udi, og er der end 
nogle smuler af hans helligdom udi.

At disse 6 relikvier for datiden repræsenterede uerstatte
lige værdier, er indlysende. Middelalderens fromme troede 
blindt på deres ægthed og knyttede med forkærlighed deres 
andagt til disse minder fra den hellige historie.

Maribo Klosterkirke var forsynet med et meget stort an
tal altre. Men også på dette punkt havde Birgitta givet me
get detaillerede anvisninger. Hun bestemte, at koret i hen
des kirker skulle være hævet 6 trin over hovedskibets gulv. 
Disse trin var af meget anselig bredde, for at de på hver 
side kunne bære et alter. Der fremkom således 12 altre,
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viet til de 12 apostle, Judas og Peter fraregnet, Paulus 
og Mathias medregnet. Hovedalteret, som stod i højkoret, 
var viet til apostelfyrsten Peter. Alle disse altre findes der 
ingen rester af i Maribo. Men modsvarende hovedalteret, 
der som nævnt stod i munkenes kor, havde nonnerne et 
særligt alter på et pulpitur ved østgavlen, mellem de to 
indgangsporte. Nonnernes alter var indviet til Jomfru Ma
ria, og var i Maribo en gave fra kong Erik af Pommern’. Det 
er et gotisk alterskab med sidefløje. I midterfeltet en frem
stilling af Maria som himmeldronningen. I et af sidefelterne 
afbildes den hellige Birgitta, omgivet af munke og nonner. 
Tavlen findes ikke mere i Maribo. Den blev solgt i 1648 
og af køberen skænket til Engestofte kirke, 8 km fra Ma
ribo. Da den ikke mere befinder sig i Maribo kirkes eje, vil 
vi her ikke omtale den nærmere.

Men vi er endnu ikke færdige me.d at omtale klosterkir
kens altre. Nedenunder nonnernes pulpitur, altså under Ma- 
ria-alteret, stod et alter viet til ordenens stifter, den hellige 
Birgitta, og der er grund til at antage, at dette Birgitta
alter er identisk med et middelalderligt alterskab, som nu 
står i Domkirkens landemodesal. Dette alterskab har i de 
senere år været genstand for mange undersøgelser, idet det 
rummer det ældste maleri i Norden, malet på stof. Det da
teres til sidst i 1400-tallet, med andre ord omkring den tid, 
da kirken blev fuldført.

Billedet, der er malet med lyse, noget afblegede tempera
farver, forestiller en kvinde. Hun har glorie om hovedet og 
bærer inderst en blå kjortel, som er stærkt rynket i livet, 
og derover et lyst, meget folderigt klæde med rankebort 
langs randen. Dette klædningsstykke er slået op over hove
det, og med højre hånd samler hun det foran brystet, mens 
hun med venstre holder det op foran sig, så over halvde
len af kroppen er dækket. Figuren står med mørk kontur 
mod det gulmønstrede flisegulv og den lyse grønlige bag
grund, som har spinkelt rankemønster. Til venstre en gul
lig stentøjsskål med nelliker, til højre en indbundet bog med 
spænder.

Hvem forestiller dette billede, som vi her har beskrevet
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Domkirkens relikvier. Disse, der skænkedes kirken omkr. Ui55, blev ved 
reformationen gemt i det store korbuekrucifix, hvor de først blev gen

fundet 1818. Pergamentsedlernc indeholder en forklarende tekst.

efter angivelserne i storværket Danmarks Kirker? Man har 
gættet på såvel Jomfru Maria som den hellige Birgitta.

Efter min formening må det på forhånd anses som usand
synligt, at billedet skulle forestille Maria, for kirkens Maria
alter er jo — som allerede omtalt — bevaret Og hvorfor 
skulle kirken eje to Maria-altre? Ydermere véd vi, at Birgitti
nerkirkerne havde et alter indviet til stifterinden, hvorfor det 
vil være nærliggende at formode, at det bevarede middel
alderlige alterskab netop er kirkens Birgitta-alter. Der kan 
da også anføres ikke så få detailler, som peger i denne ret-



288

ning. Selve skikkelsen i sin holdning og klædedragt, med 
hovedlin og glorie har en påfaldende parallel i et alterskab 
fra omkring år 1500 i Urdiala kirke i Finland. Og dette bil
lede forestiller netop den hellige Birgitta (se Birgittas Up
penbarelser, ved Tryggve Lundén, bd. I, s. 34).

Hertil kommer, at de to genstande, der som nævnt er an
bragt på gulvet til højre og venstre for skikkelsen, nemlig 
nelliken og bogen, ville passe særligt godt til Birgitta. Bo
gen antyder sikkert hendes åbenbarelser, de såkaldte re- 
velationes, som blev trykt allerede 1492. Krukken med de 
røde nelliker kan synes temmelig umotiveret, men nyere 
forskning har noteret det bemærkelsesværdige faktum, at 
nelliken i det 15. og 16. århundrede forekommer særdeles 
hyppigt i den religiøse malerkunst. Og for nylig har sven
skeren Ingvar Bergstrøm i sin bog ”Den symboliska Nejli
kan i Senmedeltidens och Renaissancens Konst“ (Allhems 
förlag, 1958) givet en omfattende begrundelse for, at den 
røde nellike er et symbol på Kristi blod, og dermed på Kristi 
lidelse og hans forsoningsdød for menneskeslægten.

Når hertil kommer, at kvindeskikkelsen har sit blik fæstet 
på nellikerne ved hendes fod, ligger det snublende nær, i 
de røde nelliker at se en hentydning til Birgittas Kristus- 
mystik, hendes stadige dvælen ved Kristi blod og sår.

Så meget om selve maleriet. Nu et par ord om alterska
bet, som indrammer billedet. Det er et temmeligt groft fir
kantet skab med fløjdøre, utvivlsomt fra middelalderen. Det 
afsluttes foroven med en trekantgavl med gotiske rosetter 
og bladranker. Bemalingen er enkel, med et flisegulv på 
den ene fløjs inderside og med lyseblå ranker på rød bund 
på skabets inderside. Men det interessanteste er de orna
menter, som smykker skabsfløjenes ydersider. Til venstre en 
sort cirkel, omgivet af et hvidt bånd og gennemskåret af et 
smalt hvidt kors. 1 korsskæringen og ved korsets yderen
der er anbragt 5 små røde pletter.

I ingen af de fremstillinger, jeg har set, er der gjort for
søg på at tolke dette ornament. Men en dame, som havde 
besøgt Vadstena, udbrød, da hun så det: Det er jo Birgit
tiner-kronen. Og jeg måtte øjeblikkelig give hende ret, og
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Alterskab (fra o. 14-80) med en figur, der utvivlsomt forestiller den hellige 
Birgitta, og som formentlig er identisk med klosterkirkens gamle Birgitta- 

alter, hvis plads var under nonnernes pulpitur i østgavlen. Det er 
det ældste maleri i Norden, malet på stof.
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har siden undret mig over, hvordan det kunne gå til, at den 
tanke hidtil aldrig var faldet mig ind. Thi éngang udtalt, 
var den aldeles indlysende. — Jeg må her indskyde et par 
ord om Birgittinerkronen, som var en såre vigtig del af non
nernes hovedbeklædning. Ved indvielsen fik den unge kvinde 
på hovedet en hvid dug, der næsten dækkede pande og 
hage, og derover et sort lærredsslør, og tilsidst Birgittiner
kronen, eller som dens egentlige navn var: Kristi krone: 
et korslagt hvidt lærredsbind, hvorpå var syet 5 små røde 
dråbeformede stykker klæde, symboliserende Kristi sår eller 
blodsdråber.

Og da jeg således var blevet bragt på sporet med hen
syn til tydningen af ornamentet på venstre skabsfløj, kunne 
jeg selv finde frem til forståelsen af ornamentet på højre 
fløj. Den smykkes af et rødt kors, som i korsskæringen bæ
rer en hvid cirkel. Og dette er simpelthen præstemunkenes 
ordenstegn indenfor Birgittinerordenen. Den hellige Birgitta 
forklarer selv betydningen heraf i sine åbenbaringer, hvor 
hun lader Kristus sige følgende: De 13 præster skal af ær
bødighed for min lidelse på venstre side af deres kapper 
bære et indsyet kors af rødt tøj, og midt i korset skal der 
være et lidet hvidt tøjstykke; dette for mit dagligt ofrede 
legemes skyld. — Med andre ord: Den hvide cirkel afbil
der den hvide oblat ved nadveren, altså atter en hentydning 
til Kristi død for menneskeslægten.

Resultatet af disse overvejelser må være, at skabet med 
sin bemaling går helt tilbage til middelalderen, og at fløjenes 
udsmykning med Birgittinernonnernes og munkenes ordens
tegn taler afgørende for, at det tilhørende maleri forestiller 
ordenens stifterinde. Jeg mener derfor, at vi med relativ 
sikkerhed kan fastslå, at vi her er i besiddelse af kloster
kirkens gamle Birgitta-alter.

Endnu må vi omtale kirkens største klenodie: Margrethe- 
bægeret, en forgyldt sølvkalk, som i bunden bærer dron
ningens navnetræk: et kronet minuskel-m i sølv på en bag
grund af rød emaille. Det spidse bæger, af form som en 
omvendt kegle, er med et sekskantet skaft forbundet med 
den sekstungede fod. Såvel skaft som fod er forsynet med
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Samme alterskab i lukket stand. På skabsfløjenes ydersider ses (t. v.) 
nonnernes birgittinerkrone og (t. h.) præstemunkenes ordenstegn.
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pragtfulde ciseleringsarbejder, og fodens seks tunger bæ
rer fint udførte scener fra lidelseshistorien. Der begyndes 
med Kristi bøn i Getsemane, så følger hudfletteisen, torne
kroningen, korsbæringen, korsfæstelsen og endelig: Maria 
med Jesu afsjælede legeme.

Denne enestående smukke alterkalk, fra omkring 1400, er 
som sagt en gave fra dronning Margrethe, men har hun 
selv skænket den til den påtænkte kirke (kirke og kloster 
blev jo først rejst efter Margrethes død), eller har den op
rindelig været i Vadstenas eje, og så senere på ukendt måde 
bragt til Maribo? Vi véd intet sikkert herom, men kan må
ske alligevel gøre os visse formodninger.

Vadstenaklosterets dagbog fortæller nemlig, at dronning 
Margrethe ikke var den eneste, som syslede med tanken om 
at rejse et Birgittinerkloster på Lolland. Det samme gjorde 
Peder Jensen Lodehat, biskop i Roskilde på dronning Mar
grethes tid. Vi ved ydermere, at han ved sin død i 1416 
overlod Maribo kloster en cyphus, d. v. s. et bæger, som 
den hellige Birgitta fordum havde ejet, og hvori var ned
lagt en del relikvier. Det er da en nærliggende formodning, 
at bispen har modtaget den kostelige kalk fra dronningen 
selv med pålæg om at overgive den til klosterkirken, så 
snart denne var rejst.

Domkirkens landemodesal rummer endnu enkelte særpræ
gede minder fra middelalderen: således et røgelsekar af 
bronze, fra omkring 1400, desuden en glasmontre med en 
abbedhue samt nogle fine broderier fra middelalderlige kor
kåber, syet med silke, guld- og sølvtråd. Motiverne er hel
gener og helgeninder, siddende i små gotiske, hvælvede 
rum.

Endelig endnu et middelalderligt alterskab, fra slutningen 
af 1400-tallet, forestillende den hellige Augustinus i fuldt 
bispeskrud. På sidefløjenes inderside 4 oprindelige, nu stærkt 
afskallede malerier: bebudelsen, den hellige Anna selvtredie, 
treenigheden med den korsfæstede Kristus i Gud Faders 
skød, og pave Gregors messe.

Der er noget næsten symbolsk i, at Domkirkens lande
modesal i dag domineres af de to alterskabe, som er viet
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Margrethebægeret. Forgyldt sølvkalk, et overordentligt smukt arbejde 
fra o. Ï400. På kalkens fod 6 scener fra lidelseshistorien. Skænket af 

dronning Margrethe til den endnu ikke rejste Birgittinerkirke.

til Birgitta og Augustin, thi det var jo disse to personlig
heder, som satte deres præg på livet i Maribo kloster, idet 
nonnerne levede efter Birgittas regel, mens munkene fulgte 
Augustins regel.

Og hermed har vi så sluttet vor rundgang i klosterkirken 
i Maribo. Vi har ikke blot betragtet en broget blanding af 
forskelligt gammelt kirkeinventar, men vi har tillige mod
taget et stærkt indtryk af den ånd, som gennemtrængte Bir
gittinerordenens fromhedsliv. Man fordybede sig med liden-
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skab i Kristi lidelser, hans gang til korset, hans smerte
fulde død for vore synder. Og vi har netop ved at holde os 
denne Kristus-mystik for øje været i stand til at nå et lille 
stykke fremad i forståelsen af de forskellige middelalder
minder, som Maribo Domkirke rummer. En del af disse min
der har vel i dag væsentlig historisk interesse, men der er 
også ting, som taler lige så stærkt til menigheden idag som 
til middelalderens pilgrimme. Jeg tænker her særlig på det 
store korbuekrucifix, som nu hænger i kirkens søndre side
skib, synlig for enhver som træder ind i det store rum. Og 
så Margrethebægeret, som gennem 500 år har været i kir
kens eje, og som endnu på de store festdage benyttes ved 
menighedens altergang. Her er det skønneste, som middel
alderen har frembragt, i levende brug den dag i dag, som 
et vidnesbyrd om, at der trods skiftende tider og bruddet 
ved reformationen, dog går tråde fra middelalderens ka
tolske klosterfromhed frem til evangelisk menighedsliv af 
idag.

Oprindelig holdt som foredrag i Danmarks Radio d. 23. august 1960.
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Spredte oplysninger om familien Rostrup 
på Lolland i det 19. århundrede

af F. H. M ø lle r

Allerede som barn har nærværende forfatter omkring år- 
L hundredskiftet hørt forældre og naboer tale om en fa
milie Rostrup, der var knyttet til Juellinge (det nuværende 

Halstedkloster), og som boede på Stensgård i Stokkemarke 
Sogn. Det kom derfor overraskende, da der engang under 
en botanisk ekskursion på Lolland omkring 1922 blev 
nævnt, at den 'bekendte botaniker og plantepatolog Emil 
Rostrup var født på Stensgård n. f. Nakskov i Sandby Sogn. 
Skønt Trap, Danmark, meddeler det rigtige fødested, gen
tager dr. phil. Carl Christensen i det vigtige botaniske 
værk: Den danske Botaniks Historie, p. 696, 1924—26, den 
falske angivelse, og nu i 1960 er der vistnok mange, selv 
på Lolland, der kun kender ét Stensgård, nemlig gården 
n. f. Nakskov, fordi det andet i Stokkemarke Sogn forlængst 
er nedrevet, jorden udstykket og navnet slettet på turist
kortene. Da E. Rostrup er en af Lollands berømte sønner, 
vil det i dette skrift være rigtigt at vejlede dets beboere 
i den rette opfattelse, ligesom det er retfærdigt over for Hal
stedkloster, i hvis tjeneste familien virkede fra 1797 til 1908.

Til støtte for denne redegørelse er ikke drevet arkivstu
dier, men der er søgt oplysninger hos godsforvalter på Hal
stedkloster, R. Hansen, og især hos ældre folk på egnen, 
hos hvem der er aflagt besøg. De i teksten indstrøede 
store bogstaver betegner navneforkortelser for disse men
nesker (se den lille personliste på sidste side). Imm. Bar-

7
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foci’s stamtavle over slægten Rostrup (Personalh. Tidsskr. 
IV, p. 68—74, 1883) og forskellige leksikon- og tidsskrift
artikler af biografisk og naturhistorisk art er tillige anvendt, 
ligesom der er hentet lidt stof fra enkelte historiske, bio
grafiske og topografiske værker.

Stensgård.

Omtrent 5 km ø. f. Halstedkloster ligger i den vestlige 
ende af Stokkemarke Sogn en lille løvskov, som hedder 
Stensgård Skov eller blot Stenskoven. Den følger hovedvej 
7’s nordside og tilhører Halstedkloster. Sogneskellet mellem 
Halsted og Stokkemarke Sogne dannes af en bæk, som fra 
Kyllingemosen syd for vejen løber under denne og fortsæt
ter gennem Gallemosen i nordvestlig retning mod Vester- 
borg Sø.

1 vestkanten af Stensgård Skov drejer en lille bivej, Gal
lemosevejen, af fra hovedvejen, følgende mosen. Ude på 
hovedlandevejen suser bil bag bil mod Nakskov eller Ma
ribo, men her på Gallemosevejen er der fred for den hæs
blæsende færdsel, så man roligt kan spadsere og se sig 
om. Vejen ligger i forhold til mosen højt, og der er fri ud
sigt til begge sider. Ned over skrånende marker med sten
alderflint ser man mod vest hen over en lille sø, som i Gal
lemosen fremkom ved de sidste nærgående tørvegravninger 
under første og anden verdenskrig, og blikket standser ved 
Hellingegårdens anselige bygninger sydvestlig for mosen. 
Søbredden er ikke endnu helt tilgroet, men vejgrøfterne fyl
des i forsommeren med frodige, blomstrende urter. Den 
behageligt krydrede duft af Aim, Røllike og Vild Merian 
mærkes i solvarmen ude på vejen, hvor man langs mose- 
siden passerer små, stråtækte arbejderhuse og til modsat 
side moderne statshusmandsbygninger, et tegn1 på, at her 
for nogle år siden er sket udstykning. Mod øst stiger land
skabet jævnt, og der, et stykke henne på ”Gademarken“, 
fanges øjet af en træbevokset, anselig langdysse ved græn
sen mellem Vesterborg og Stokkemarke Sogne.

Var man kommet her på denne idylliske vej for bare 50 
år siden, ville man ikke have undgået mod øst at bemærke
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Kort over Stensgård med omgivelser, tegnet efter en skitse, udført af 
E. Rostrup ca. 1857 og fundet i en 

håndskrevet planteliste, som han har kaldt »Flora Stensgardiana«.
På kortet har han anført alle markernes navne og angivet arealernes 

størrelse for de fleste af disse.

en større, præstegårdslignende (Chr. P.) ejendom med gul- 
kalkede mure, med 4 skorstene på rad og med stråtag også 
på stuehuset, der ligesom udbygningerne lå i øst-vestlig ret
ning. Det er den gamle hovedgård Stensgård, vi her om
taler. Indkørslen til den foregik ad en ca. 400 m lang, smal 
vej, der fra hovedvejen diskret fulgte et stykke af Stens
gårdskovens vestside for derefter at svinge ind på marken, 
hvor gården blev fri af skoven.

Østen for denne indkørsel lå avlsbygningerne. Først kom 
man til laden, -hvor natuglen plejede at sidde på hanebjæl
ken (L. C.), derefter til staldbygningen. På modsat side 
havde man den store skyllepark, ændernes og gæssenes

7’
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tumleplads, hvor plovhestene kunne få vasket hovene (L. C.). 
Op mod hovedbygningen fandtes gammeldags syrener mod 
øst, i midten roser og mod vest grupper af træer og buske 
til læ, bl. a. et mægtigt skyggende valnøddetræ (E. W. og 
N. P. N.). Mod nord lå bag hovedbygningen en stor, rektangu
lær have på 6 skp. land med plæner, frugttræer, frugtbuske, 
blomster og køkkenurter. I ældre tid fandtes som bekendt 
en humlehave ved hver bondegård, og en sådan manglede 
heller ikke her. Den lå tæt østen for udbygningerne, hvor 
man i skovkanten endnu i vore dage finder forvildede hum
leplanter groende (K. N.).

Fra havehegnet kunne man i sommeraftenerne, når kirke
klokkernes rolige slag fra nabokirkerne ringede solen ned, 
nyde den farverige solnedgang eller opleve mosekonens tætte 
bryg efter en varm sommerdag, mens der op fra bækken 
hørtes den noget ensformige, men energiske løvfrøskræp
pen, undertiden overdøvet af en vildands rappen. Fra skov 
og have blandede om sommeren talrige sangfugles glade 
stemmer sig med ringduernes kurren, gøgens kukken, rov
fuglenes skrig, natuglens tuden og spætternes banken på 
træerne. Under taget boede forstuesvalerne, og henne over 
Kyllingemosen slog viberne deres volter. Over de frugtbare 
markers bølgende korn og duftende hvid- og rødkløveragre 
hang lærke ved lærke i den milde sommerluft, og bag plov
manden sloges ravnefugle og måger om larver og regn
orme, når brakmarken eller stubben blev pløjet.

Således som skildret her har den levende natur udfoldet 
sig omkring Stensgård også for 100 år siden. Det ved vi 
fra teksten til E. 'Rostrups ”Malede fugle“ (1844—50) og 
fra hans ”Ornithologiske Noticer 1848“, i hvilke han op
summerer fuglearter og fortæller interessante træk om fugle
livet sommer og vinter.

Familien Rostrup levede her i over 100 år i landlig idyl 
og i pagt med den omgivende rige natur, som må have 
præget sindet. Er det da ikke forståeligt, at her opstod en 
mand som Emil Rostrup med levende interesse for alle skab
ninger. Mere overraskende er det, at denne natursans var 
parret med stor flid og fortrinlig evne til at beskrive det sete.
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Stensgård. Fotografi af en gammel tegning, udført af frk. Frederikke Plock- 
ross (død 1903), forstanderinde ved den forlængst nedlagte borgerlige pige
skole i Nakskov (N. J. N.). Der er espalier-frugttræer på stuehusmuren. 
Vandpumpen og lidt af staldbygningen ses til højre. Tegningen må være 
en del ældre end det følgende fotografi af gården. Originalen ejes af E. W.

Hvor gammel Stensgård er, vides ikke. Den har været 
en adelig hovedgård i gammel tid, oprindelig opstået ved 
sammenlægning af bøndergårde (ifølge Rhodes Saml. til 
Loll.-Falst. Historie ved J. J. Friis 1859). I det 18. århun
drede hørte den til Knuthenborg, senere under Lundegård 
(nuv. Kristiansdal ved Nakskov) og kom derefter til Hal- 
stedkloster. Navnet skrives nu med ét ”e“ og skal være 
kommet af mandsnavnet Sten (Marius Kristensen, Loll.- 
Falst. hist. Samf. Årbog 1922). At der hørte skov til ej
endommen (57/2 td. land) viser, at det oprindelig var en 
anselig gård (R. H.). Stensgårds 2 skove har i de sidste 
150 år været drevet sammen med godsets andre skove, hvor
imod jorden og bygningerne blev forpagtede ud til gods
inspektør Georg Rostrup fra 1797 til 1865 og derefter til 
dennes søn, cand. theol. August Rostrup (død 1908). Går-
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den, hvis matrikelnummer var 1 a Stensgård, Stokkemarke 
Sogn, var skyldsat til hartkorn 14 td., 4 sk., 3 fdk. og 2x/2 
alb., og arealet var på 117 td. land (R. H.), beliggende 
overvejende nord for hovedvej 7. Jorden blev meget tidligt 
drænet, hvilket kan ses deraf, at dræningens sugeledninger 
lå meget langt fra hverandre og på, at rørene var af små 
dimensioner, henholdsvis i sugeledninger og samleledninger 
med en indvendig diameter på 1 tomme og 2 tommer. 1 
ældre tid turde man ikke dræne for hårdt, fordi man var 
bange for at udtørre jorden for stærkt (N. P. N.).

Allerede før 1888 (ifølge L. C.) forpagtedes ejendom
men ud til forpagter H. E. G. Paludan, Hellingegården, som 
døde 33 år gammel i 1890, og nu flyttede skovrider (se
nere tillige godsforvalter) Jul. Eduard Wedderkopp i dennes 
sted ind på Hellingegården, indtil sønnen, Chr. Wedder
kopp, overtog forpagtningen af begge gårde fra % 1908 
til % 1920, (R. H., P. A.). Stensgårds bygninger, som me
nes at være opførte til godsinspektør G. Rostrup, blev be
boet af Aug. Rostrup til dennes død, men 1912 nedreves 
de, og en del af materialerne, bl. a. tømmeret og havedø
ren, blev anvendt til opførelse af den smukke skovfoged
bolig ved hovedvej 7 ud for Stensgård Skov. I det nærlig
gende Hejringe ligger nu desuden' et mindre hus (matr. nr. 
20), hvis svære egetømmer også er hentet ved Stensgårds 
nedrivning (Chr. P., K. S.).

Juellinge, som det dengang hed, overgik 1921 til fri 
ejendom, hvorved det erhvervede sit gamle navn Halsted- 
kloster, og ved lov af 4/ 10 1919 afstodes det allermeste af 
Stensgårds jord til udstykning, der approberedes d. 19/2 
1922 (R. H.). Ialt opstod 7 selvstændige brug på 10— 16 
td. land hver, medens 8 td. og 6 td. blev afgivet som til
lægsjord til to allerede bestående ejendomme (N. P. N.). 
Gallemosen har aldrig hørt til Stensgård, men var delt mel
lem bønder i Stokkemarke Skovhuse. Disse parceller blev 
senere frasolgt, da tørveproduktionen i første og anden ver
denskrig tog fart.

Nu ser man, omtrent hvor Stensgårds udhuse i sin tid 
lå, en smuk lille ejendom på 16 td. land, hvilken har over-
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Stensgård. Fotografi, ifølge L. C. taget, mens cand. theol. Aug. Rostrup end
nu havde forpagtningen, rimeligvis i firserne. Bag høstfolkene ses syrenerne. 

Nu er der kommet vedbend på stuehusets mure.
Til højre ses gavlene af lade- og staldbygningen og bag dammen det 

store valnøddetræ. Fotografiet udlånt af B. P.

taget det gamle navn, og skjult bag dens have ligger endnu 
dammen, dog formindsket en del, medens grunden, hvor den 
gamle gårds hovedbygning og have fordum fandtes, dyrkes 
som mark.

Den gamle godsinspektør Rostrup.

I året 1788 ansattes Georg Jesper Rostrup (1773— 1865), 
søn af kordegn i Sakskøbing Hans Rostrup, på godskon
toret i Pederstrup på Lolland, hvorfra han i året 1797 blev 
forflyttet til Halstedkloster som godsforvalter (godsinspek
tør?). Han fik, som nævnt, bopæl på Stensgård, som han 
forpagtede, og havde sit kontor i Halsted i den vestre længe
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af den bygning, der tidligere, indtil for få år siden funge
rede som godsforvalterbolig, nemlig mtr. 1 q i Halsted Sogn 
(R. H.). Han blev først gift som 42-årig (1816) med den 
20 år yngre præstedatter fra Gloslunde (Lolland) Johanne 
Frederikke Augusta Lyman (skreves også Lüman eller Ly- 
mann). På Stensgård levede fra 1817 til 1862 en ugift bro
der til godsinspektøren, Frans Knud Leonhard Rostrup, og 
i årenes løb forøgedes familien med ialt 7 børn, nemlig en 
datter og 6 sønner,hvoraf dog en dreng døde som 5-årig.

Forpagteren, som skrev sig ”Georg Rostrup, Inspecteur 
ved Baroniet Juellinge“ (R. H.), blev udnævnt til kammer
råd 1847 ved sit 50-års jubilæum. Han havde på dette tids
punkt den yngste søn, Emil, som skriver på godskontoret, 
og 1850 udnævntes den ældste søn, Carl, til godsforvalter. 
Forpagtningen af gården beholdt han til sin død 1865. På 
gravstenen på Stokkemarke Kirkegård står der: ”Herunder 
hviler Støvet af Kammerraad Georg Rostrup paa Stensgaard. 
I 53 Aar Godsinspecteur paa Baroniet Juellinge, født 14/1X 
1773, død 9/12 1865, og Hustru Johanne Frederikke Rostrup 
f. Lyman, født is/6 1793, død 3o/5 1849“.

I det lange tidsrum, godsinspektøren havde sin virksom
hed under Halstedkloster, har han kendt både onde og gode 
dage. Medens de fleste lande i Europa var hjemsøgt af krige 
i den store franske revolutions kølvand fra 1789 og forbi 
århundredskiftet, havde Danmark milde dage med god øko
nomi og pengerigelighed, og de velstillede og intellektuelle 
medlemmer af samfundet kappedes om at skabe endnu bedre 
samfundsforhold. Dette gjaldt særlig på landbrugets om
råde (bondefrigørelsen).

Men med året 1807 skete som bekendt et vendepunkt, 
et omslag i konjunkturerne. Vi behøver blot at nævne disse 
ulykker for vort land: Københavns bombardement, flådens 
tab, den engelske 7-års krig, opbringeisen af vore handels
skibe, statsbankerotten, skilsmissen fra Norge og til sidst 
en alvorlig landbrugskrise, som rasede værst 1818—24 og 
først ophørte omkring 1828.

Det danske landbrugs priviligerede stilling med hensyn 
til kornudførsel til Norge fik sit knæk ved freden i Kiel
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Et hjørne af den tidligere godsforvalterbolig i Halsted (malr. nr. 1 q) 1960. 
I denne side lå godskontoret i G. Rostrup’s tid (I. Biichmann-Møller fol.).

1814, og der kom et uhyre fald i priserne for korn og an
dre landbrugsprodukter, ikke alene i Danmark, men også 
over hele Europa, hvor der i fredsårene lige efter 1814 var 
oparbejdet en forøget produktion og friere omsætning. 1818 
var kapitelstaksten for byg 12^ kr. og for rug 15 kr. pr. 
td., men allerede 1820 var den sunket til henholdsvis 3 og 
5 kr. Landbrugsskatterne var steget meget samtidigt med 
pengesedlernes stærke værdifald, og da efterhånden seddel
værdien igen begyndte at stige, føltes skattetrykket hårdere. 
Arbejdslønnen, der som følge af, at seddelkursen faldt og 
derefter steg, blev højere, var derefter ikke til at få ned igen. 
Naturligvis blev det særlig uheldigt for de mange landmænd, 
der var kommet i en gæld, som de ikke kunne tilbagebetale, 
eller i de synkende seddelkursers tid havde købt ejendomme 
med indestående restkøbesummer, for de måtte, efterhånden 
som seddelværdien blev højere, betale med dyrere penge.

Under sådanne forhold havde fæstere og forpagtere det 
gennemgående bedst, men en mængde selvejere, mest de 
store, måtte gå fra ejendommene, og godsinspektøren på 
Halstedkloster havde en streng tid med at få afdrag og
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renter ind i godsets kasse, samtidig med, at herskabet måtte 
pålægge sig stor økonomi. Nogle selvejerbønder blev sand
synligvis i disse år igen fæstere under Halstedkloster. Men 
værst gik det ud over proprietærer og godsejere. Således 
måtte på Lolland etatsråd Dons, Rudbjerggård, og kammer
junker Benzon, Gammelgård, henholdsvis i 1823 og 1824 
gå fra deres herresæder.

Men en del større ejendomsbesiddere blev dog i disse tider 
hængende ved gårdene, selv om de ikke opfyldte deres for
pligtelser over for staten eller private, fordi kreditorerne 
ikke ville have nogen fordel af at overtage ejendommene 
(se f. eks. L. Jørgensen, Mine Erindringer, 1891). Således 
skete det, at disse store landmænd kunne komme i flere 
års restance med skatterne, og kreditorerne måtte under
tiden eftergive nogle af disse. Staten blev sommetider nødt 
til at yde lån eller endda overtage de store ejendomme og 
senere sælge dem med tab. Til afhjælpningen af disse ulem
per måtte staten selv skaffe pengene ved statslån. 1 for
vejen var statshusholdningen lige indtil 1834 i uorden, idet 
statens udgifter hele tiden under landbrugskrisen var større 
end indtægterne. Men da befolkningen ved de rådgivende 
provinsialstænders møder fik kundskab om dette, forlangtes 
der af staten store besparelser og fuld offentlighed i finans- 
styrelsen.

I slutningen af atten hundrede og tyverne var landbruget 
på Lolland i gang med at indføre visse forbedringer i drif
ten. På de større gårde erstattedes de tunge og upraktiske 
4-hestes plove med engelske 2-hestes svingplove, således 
på Pederstrup, Frihedsminde og Søllestedgård (L. Jørgensen
1. c.), og man forsøgte sig med rapsdyrkning. Men dengang 
som nu i vore dage var frøavl en ustabil og lunefuld kul
tur, og 1830 blev der på Lolland ligefrem misvækst. Det 
år uddeltes af greven på Pederstrup hver uge året rundt 
brød og ærter til trængende og sultende mennesker. Sam
tidig var ”den lollandske feber“ så slem, at f. eks. i /10 af be
boerne i Søllested Sogn døde deraf (L. Jørgensen l.c .).

Heldigvis var de sidste få år af Frederik 6.’s kongetid 
i det store og hele en fremskridtstid for Danmark. Der kom
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Fotografi af godsinspektør G. Rostrup, udført af A. Th. Collin, Nakskov, 
samt kopi af koloreret tegning fra t8tø, forestillende hans hustru. 

Billederne udlånt af E. W.

mere pengerigelighed, og staten fik balance mellem indtæg
ter og udgifter. Dens indtægter kunne endda forøges uden 
forhøjelse af skatterne. Pengesedlerne var i pari fra 1838 
til 1845, da de blev erklæret for indløselige. Fremgangen 
fortsattes, og landbruget fik igen høje priser på kornet, da 
England 1846 ophævede kornloven og tillod indførsel af 
brødkorn til England og til det sultende Irland.

Grundloven af 1849 banede vej for mange heldige love. 
Overgang fra fæste til selveje blev nu almindelig, og ved 
oprettelse af kreditforeninger kunne man lettere end før få 
lån i ejendomme. Senere forøgede man jordens afgrøde ved 
mergling og dræning samt brug af kunstgødning, og man 
fik bedre landbrugsredskaber, forbedringer, som er fortsat 
til vore dage.

Vi ved ikke, hvordan godsinspektørens økonomiske sta
tus var. Han havde jo sin gage på godskontoret ved siden 
af forpagtningen, så han af denne grund måske lettere kom 
over kriseårene efter 1807, selv om han vel nok til tider har 
haft en slunken pengepung. Men han giftede sig som alle-
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rede nævnt 1816, og familien forøgedes i løbet af 14 år 
med 7 børn, som han skulle bringe i vej. Dog var det først 
efter, at det kritiske år 1828 var passeret, at udgifterne til 
sønnernes uddannelse rigtig mærkedes på hans budget.

4 af godsinspektørens sønner studerede. For at blive op
taget i en latinskole var en særlig forberedelse dengang nød
vendig enten hos en dygtig præst eller som på Stensgård ved 
hjælp af huslærere. Desværre var Nakskov Latinskole på den 
tid ikke i stor anseelse, ellers havde det været naturligt at 
sende sønnerne til undervisning der, da den lå så nær. Vi 
ved således, at etatsråd L. Jørgensen, Søllestedgård, klager 
over, at hans brødre lærte for lidt på denne skole (L. Jør
gensen 1. c.), som tilmed en overgang dengang ikke havde 
ret til at dimittere til universitetet og endelig i året 1839 blev 
nedlagt. I hvert fald tog de to af Rostrup’s studerende søn
ner studentereksamen i Nykøbing F., og i 7 eller 8 år måtte 
faderen holde sønnerne til uddannelse i hovedstaden. De 
fire af dem blev da fra 26 til 29 år gamle, inden de havde 
deres embedseksamen. En søn, der gik handelsvejen, var 
ligeledes ret gammel (27 år), inden han blev selvstændig.

Muligvis sad Rostrup for en billig forpagtningsafgift, men 
uden tvivl var han en dygtig og meget forudseende land
mand. Det sidste tyder følgende omtale af Stensgård i 1859 
på: ”Her er stedse holdt et temmelig godt Hollænderi, næ
sten ligesaa stort som ved Knuthenlund (hvor der var 60 
malkekøer). Dens Bygninger ere ikke anselige, men Egnen 
er behagelig, formedelst den Skov, som omgiver Oaarden 
og Landevejen, som løber tæt her forbi“ (Rhode l.c .).

Når man nu sammenholder disse oplysninger om ”Hol- 
Iænderiet“s størrelse med, hvad senere sønnen E. Rostrup 
skriver 1865 (”Lollands Vegetationsforhold“): ”1 de senere 
Aar efterat den lollandske Landmand ikke længere concen- 
trerer sin Bestræbelse paa den størst mulige Kornproduk
tion, men tillige mere end forhen har Opmærksomheden hen
vendt paa Udbyttet af Kreaturholdet, bliver Dyrkningen i 
det Store af Runkelroer, Gulerødder og forskellige Roer af 
Slægten Brassica mere og mere almindelig“, kan man deraf 
forstå, at omstilling til husdyrhold allerede var i fuld gang



307

på Stensgård omkring 1860, det vil sige i god tid, før den 
store landbrugskrise 1876—1885 kom.

Den 13. juni 1831 var der barnedåb på Stensgård. Da 
blev den yngste søn, Emil Rostrup, båret til dåben i Stok- 
kemarke Kirke af præstefruen i Halsted, Madam Clausen, 
og faddere var foruden godsforvalter Priergaard, Søllested- 
gård, præsterne Asp i Stokkemarke og Sidenius i Vester- 
borg samt en frk. Kielsen, Nakskov. Vi ser heraf, hvem fa
milien -Rostrup kom sammen med. Den naturlige selskabelige 
omgangskreds var sandsynligvis foruden præster og gods
forvaltere også proprietærer, forpagtere og skovridere. Un
der selskaber dyrkedes ikke sjældent ”Holmblads Salme
bog“. Således fortæller L. Jørgensen (l.c .) , at han omkring 
1831 efter en jagt spillede l’hombre i Halsted med pastor 
Clausen, Halsted, og godsinspektør Rostrup.

1858 forefaldt en begivenhed, som i høj grad interesse
rede familien på Stensgård, fordi den berørte dens herskab. 
Da indgik en tidligere komtesse fra Halstedkloster, Adel
heid Reedtz, f. Juel-Vind-Frijs, den daværende greves sø
ster (født 1826, død 1890), ægteskab med Grundtvig, som 
dengang var 74 år. Det var 3. gang, at Grundtvig giftede 
sig, og i kirkelige kredse, særlig blandt hans modstandere, 
var der så stor forargelse herover, at biskop Monrad tog 
anledning til offentlig at forsvare ægteskabet (Se H. Rosen
dal, N. F. S. Grundtvig, 1909).

Godsinspektørens børn.

1. C a r l  A n d r e a s  R o s t r u p  (1817— 1906).
Denne tog juridisk eksamen 1836 og var ligesom faderen 

i en meget lang årrække tilknyttet Halstedkloster. Hans 
navn findes på godsets dokumenter sammen med den yngre 
broders (E. Rostrup) i årene 1844—49, idet de da begge 
har attesteret mange underskrifters rigtighed (R. H.). Ind
skriften på granitgravstenen, stående lige n. f. kirkens kor 
på Halsted gi. Kirkegård fortæller, at han 1838 blev fuld
mægtig og fra 1850 til 1892 var godsforvalter på Baroniet 
Juellinge.
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Carl Rostrup, som levede ugift og døde 1906, samme år 
som broderen i Stubbekøbing, boede i den ejendom i Hal
sted, i hvis vestre længe godskontoret lå (mtr. 1 q). Han 
blev hædret med titlen justitsråd og efterfulgtes som gods
forvalter af godsforvalter Barfod (se denne).
2. H a n s  F r e d e r i k  R o s t r u p  (1818— 1906).

Denne søn blev efter studentereksamen 1839 fra Nykø
bing F. Katedralskole cand. med. 1847. Fra 1847 til sin 
død i Stubbekøbing var han her en skattet og anset prak
tiserende læge (R. af D. 1889, Dbmd. 1902). I årene 1865 
— 1896 sad han i byrådet og fik en del indflydelse på byens 
liv. Bl. a. blev han medlem af et udvalg, som skulle skabe 
byens smukke anlæg, for hvilket førstelærer R. C. Andersen 
dog var den inspirerende arbejdskraft. 1865 lod Rostrup for 
egen regning opføre et asyl, hvortil konsul Benzon havde 
skænket grunden. 1 forvejen (1862) havde hans hustru, Ras
mine Olavia Benzon (1831— 1906) sammen med et par an
dre damer startet en ”Firskillingssubskription“ til dannelse 
af et asylfond. Ægteparret, gift i Stubbekøbing 1852, efter
lod sig en række børn.
3. A u g u s t  J u l i u s  R o s t r u p  (1821— 1908).

Denne tog studentereksamen på Nykøbing F. Katedral
skole 1840 og blev cand. theol. 1848, men tog ikke præste- 
stilling. Han opholdt sig derefter vistnok på Stensgård, thi 
i listen over subskribenterne til Rhodes ”Saml. til Laalands 
og Falsters Historie“ er hans adresse 1859: Cand. theol. Ro
strup, Stensgård.

Men 17/4 1863 fæstede han gården matr. nr. 7, Hellinge 
By, Halsted Sogn, på 8 td. hartkorn for en afgift til Hal- 
stedkloster på 80 td. byg + 30 rdl. (R. H.). Efter ældre 
menneskers udsagn (Chr. P. og K. P.) og ifølge matrikel
kortet (S. R.) var det en gård, man kaldte Kokgården, der 
nu er forsvundet, men som lå n. f. hovedlandevejen lige ved 
Hellingegården, hvor nu et lille hus og en dam ses.

2 år efter overtog han imidlertid Stensgård i forpagtning 
efter sin fader (1865) og levede her resten af sin tid. I be
gyndelsen styrede søsteren, Ida Rostrup, hus for ham, ind
til han 1870 giftede sig med Martha Rasmine Elise Kathrine
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Brun fra Korsør (1845— 1923). Hun var altså da 25 år gam
mel, og hun overlevede ham i 15 år. Ægteparret havde in
gen børn og ligger begravet i familiegravstedet i Stokke- 
marke.

Hvad der bevægede Rostrup til at opgive præstegernin
gen, vides ikke bestemt. Sandsynligvis skyldtes det hans 
lille teologiske embedseksamen (haud. II, d. v. s. den rin
geste andenkarakter), og han aflagde ikke de to prøver, 
som dengang forlangtes for at opnå præsteordination, nem
lig den homiletiske og den kateketiske prøve, d. v. s. prø
ver over for de teologiske professorer samt teologiske cen
sorer i at kunne prædike og katekisere.

Men bortset fra, om en teolog var mere eller mindre godt 
udrustet til præstegerningen eller ej, måtte det i de tider 
være svært at lede menighedslivet i et pastorat, især for 
en' ung præst, fordi de kirkelige retninger bekæmpede hin
anden både i tale og skrift og bragte usikkerhed ind i et 
religiøst ubefæstet præstesind. De gamle rationalister, der 
betragtede bibelens ord gennem den kritiske lup, stod endnu 
i århundredets midte stejlt over for Grundtvig og hans til
hængere, som kaldte rationalisterne fritænkere og lagde så 
stor vægt på trosbekendelsen og sakramenterne.

På Sjællands bispestol sad den konservative J. P. Myn
ster, repræsentant for den religiøse retning, som senere blev 
kaldt den højkirkelige. Han var en ivrig modstander af de 
rationalistiske præster og grundtvigianere og modarbejdede 
med myndig hånd alle frihedsbestræbelser og fornyelser in
den for kirken.

Omtrent samtidig var i en meget lang årrække det teo
logiske professorat ved Københavns Universitet beklædt af 
prof. H. N. Clausen, brodersøn til pastor H. G. Clausen, 
Halsted, og pastor N. Clausen-Bagge, Rubbeløkke. Han var 
rationalist og som bekendt Grundtvigs mest uforsonlige 
modstander, men beundret og afholdt af de teologiske stu
denter, på hvem Clausen derfor havde så stor en indflydelse, 
at de fleste af disse plejede at støtte ham over for Grundt
vig og dennes disciple i den stadig standende religiøse 
strid. Men sikkert har mange af studenterne, og muligvis
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også Rostrup, alligevel overværet gudstjenesten i Vartov, 
hvor Grundtvig var præst fra 1839.

Når lollandske præster i disse år kom sammen, gik bøl
gerne ofte højt i deres diskussioner for og imod Grundt
vig (se bl. a. L. Jørgensen l.c .), eller når der f. eks. mel
lem dem var uenighed om liturgien, eller de havde forskel
lig indstilling over for den autoriserede salmebog: Evange- 
lisk-kristelig Salmebog.

Også inden for samme præstefamilie herskede der under
tiden delte meninger om præstegerningens rette udøvelse, 
således i Vesterborg, hvor fader og søn af familien Boisen 
afløste hinanden som præster, idet den ”sentimentale ra
tionalist“, menneskevennen og skolemanden Biskop P. O. 
Boisen døde 1831 og blev efterfulgt af sin lærde, grundt
vigsk prægede søn Lars Nannestad Boisen.

Denne sidste begyndte sin præstegerning med indførelse 
af gudelige forsamlinger med bibellæsning i præstegården, 
medens kirken efterhånden blev tom. Han afholdt sig også 
fra kortspil, dans og musik, men' snart måtte han på grund 
af de ”gudeliges“ udskejelser indstille disse sammenkom
ster og forandre livsførelse (L. Jørgensen l.c .). Nu blev 
han en meget afholdt præst, om hvem der endnu går ry 
hos gamle mennesker, hvis forældre blev konfirmerede af 
denne præst, kaldet ”magisteren“, som lærte børnene så 
mange salmer (meddelt af forfatterens fader). Det er mær
keligt i vore dage at høre om, at nogle af de første grundt
vigske præster, således også præsten i Tingsted på Fal
ster, J. Chr. Lindberg, i begyndelsen havde dette pietisti
ske islæt, som dog Grundtvig selv tog afstand fra.

”Kandidaten“, som August Rostrup blev kaldt af folkene 
på Stensgård, skildres af disse som en stille og fredelig 
mand, der læste meget, og som var en flink arbejdsgiver. 
Når der f. eks. en dag ikke var noget at bestille, nænnede 
han ikke at lade en daglejer gå hjem igen, men tillod ham 
at hente en dagløn, selv om gården ikke gav noget videre 
overskud (K. P.).

Han har sikkert fået mangen en god impuls af sin på 
landbrug ikke ukyndige broder, plantepatologen* E. Rostrup,
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der kom så meget rundt og så så mange brug. Det er dog 
muligt, at det kneb med økonomien fra 1876 og nogle år 
fremefter. I de nærmeste år efter den fransk-tyske krig var 
kornpriserne gode og landbruget indbringende, men i 1876 
faldt disse priser, og man måtte mere og mere lægge vægt 
på en omstilling til husdyrhold. I stedet for at sælge kor
net måtte man fodre det op og til gengæld afsætte smør, 
flæsk og æg til udlandet, og dette gjaldt i nogen grad også 
for Stensgård. Efter at sukkerfabrikkerne havde holdt deres 
indtog (Nakskov Sukkerfabrik anlagdes 1882—83), blev 
kornarealet yderligere indskrænket til fordel for sukkerro
erne, og rug så man nu ikke mere på de større gårde, men 
kun på små ejendomme med let jord. Derfor var forpagter 
Rostrup nødt til af en mindre landbruger i halvfemserne 
engang at købe et lille parti rughalm til tækning af går
dens tage, formodentlig på godsets regning. (H. P. Th.). Al
lerede i firserne var landbrugsøkonomien dog ved at kom
me i orden, og den næste depression indfandt sig først i 
dette århundrede.

Da forpagter Rostrup var 72 år, ramtes han af en hjer
neblødning 1893. Få år før havde forpagter H. E. G. Pa-
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ludan (født 1857) på Hellingegården imidlertid overtaget 
forpagtningen af Stensgård. Paludan døde allerede 1890, 
hvorefter Stensgård gled over på andre hænder. Rostrup 
blev, som allerede nævnt, boende på gården og modtog fra 
godset en1 pension på 1600 kr. (ifølge K. P.). Desuden be
holdt han 2 køer og 2 sorte heste, der om søndagen blev 
spændt for en gammel kalechevogn, når familien skulle i 
kirke i Stokkemarke. Så havde pigen (L. C.) sin plads ved 
siden af karlen på bukken, mens herskabet sad bagi.

Under Rostrups rekonvalescens kom Valborg Jørgensen, 
Søllestedgård, en søster til P. J., til Stensgård, bl. a. for 
at opmuntre og underholde den syge mand, der i sin tid 
holdt meget af at spille krocket ude på den store plæne 
i haven (P. J.). Den unge pige faldt godt sammen med Ro
strupperne på grund af sin store interesse for dyr og plan
ter. Engang kom hun med sin grønne botaniserkasse fuld 
af snegle, som hun havde samlet for at studere dem, hen 
til skovfogdens, hvor B. P. betragtede dem med afsky 
(B. P.). Frk. Jørgensen blev senere ansat ved ”Dansk Frø
kontrol“, hvor hun virkede i ca. 40 år under K. Dorph- 
Petersen (P. J.).

Hjemmet var meget gæstfrit, og gården var et kært op
holdssted i ferierne for den hele familie, unge som gamle. 
De to brødre, kandidaten og godsforvalteren på Halsted- 
kloster, holdt meget af hinanden og kom sammen hver søn
dag aften eller søndag eftermiddag. De kørte da skiftevis 
til hinanden. Den yngste broder, E. Rostrup, ferierede ofte 
i sit gamle hjem med hustru og børn, undertiden i ugevis 
ad gangen (K. P.), og hans to børn: Ove og ”Asta“, gik 
ofte ud med deres kasser og ketschere for at samle plan
ter og sommerfugle. Men også Kandidaten var særdeles in
teresseret i naturen, og L. C. har set ham sætte nåle i 
sommerfuglene til hans samling, når de skulle præpareres. 
Skoven var tit målet for familiens kortere udflugter, ligesom 
kandidaten og fruen holdt meget af at spadsere gennem 
denne og ad landevejen tilbage til gården. (B. P.).

L. C. (Laurine Christoffersen) fortæller et lille rørende 
træk om livet på Stensgård. Det viser disse menneskers



313

Frk. Ida Rostrup. 
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indstilling over for deres 
dyr og karakteriserer tillige 
forholdet til forpagter Pa- 
ludan. De to køer, som til
lige med de to heste var 
overladt Rostrup’s, hed Bet
ty og Margrethe, og de fik 
lov til om sommeren at gå 
i løsdrift sammen med Hel- 
lingegårdskøerne. Når Lau- 
rine ved malketid kom med 
malkespanden, gik Margre
the altid hen mod hende li
gesom for at bede om at 
blive malket først. Skete 
dette ikke, begyndte mæl
ken straks at løbe ud af patterne. Familien har sikkert ikke 
nænnet at udskifte den med en anden og bedre ko, og også 
Laurine holdt særdeles meget af Margrethe.

Engang imellem kom præstens fra Stokkemarke i besøg, 
først pastor Galschiøt (præst her 1833— 1883), hvis børn 
var på alder med E. Rostrup, og derefter dennes eftermand, 
pastor Ishøy (1883— 1903) (L. C.). Men det fineste besøg 
fik familien dog, når grevinden fra Halstedkloster, grevinde 
Agnes, indfandt sig. Hun* skulle da altid ind at beundre de 
smukt hvidskurede borde i borgestue og køkken, og var 
komtesserne med, listede disse sig hen til spisekammerdø- 
ren og bad om at smage fruens gode hjemmebagte tvebak
ker (L. C.). Grevinden var meget staudeinteresseret og 
havde nok også lyst til en tur i den noget tilgroede have. Hun 
havde selv i Halsted uden for parken en rig staudesamling, 
som hun engang (ca. 1905) har forevist nærv. forfatter.

1 haven var det let at finde en krog, hvor grevinden og 
fru Elise kunne få en intim samtale. Det drejede sig un
dertiden for grevinden om at bede fru Rostrup støtte hende 
i hendes arbejde for at hjælpe trængende pigebørn, der 
skulle i vej, eller som manglede tøj. I den henseende vidste 
hun, at hun kom til den rette. (B. P.).
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Fru Rostrup var i sin tid kommet fra det nærliggende Vil- 
helmshøj, hvor hun tjente, til Stensgård som 24-årig, nem
lig i 1869. Da var Ida Rostrup, kandidatens søster, som 
tidligere nævnt, husbestyrerinde, men allerede året efter var 
den dygtige og kønne pige med det store, smukke hår 
(L. C.) frue på gården. Hendes to piger, L. C. og K. P., 
roser hende for hendes dygtighed og sparsommelighed. Den 
første af disse, Laurine, kom som 16-årig dertil i 1888, og 
hun fortæller, at dengang lavede de selv smør og bryggede 
øl. Humle hentede de fra haven, hvor man også dyrkede 
den ret sjældne køkkenplante, Artiskokken, som kandidaten 
satte stor pris på at spise til rørt smør. Af frugttræer næv
ner Laurine bl. a. sommeræble (Transparente blanche), den 
lille grønne Reine Claude-blomme, gammeldags svedske og 
de små krægeblommer, der i vore dage er ved at uddø, men 
som er så gode til syltning, samt Kejserindepære.

Laurine fik sommetider besøg i køkkenet af kandidaten, 
der var noget af en køkkenskriver. Så sagde han gerne: 
”Hvad laver du nu, Laurine?“ og så rømmede han sig. Det 
var en uvane, han havde, og derfor mener Laurine, at han 
aldrig var blevet nogen veltalende prædikant, om han' var 
blevet præst.

Om husets indre i kandidatens tid fortæller L. C. følgen
de: Der var ialt omkring den store gang (entreen) 6 værel
ser. Desuden fandtes øst herfor køkken med spisekammer, 
borgestue med pigekammer, bryggers og 2 kældere. Disse 
rums beliggenhed i forhold til hinanden' var således: Længst 
mod vest fandtes i gavlen to gæsteværelser. Så kom en stor 
stue i hele husets bredde med udgang mod nord til haven. 
Lige for forstuen lå herskabets soveværelse og et tredje gæ
steværelse, begge mod nord. Dernæst kom til højre for for
stuen den store spisestue eller dagligstue, som også optog 
hele husets bredde. Herfra førte en dør ud i det store køk
ken med spisekammeret beliggende mod nord, og øst her
for lå borgestuen, hvis gulv var murstensbelagt, og hvor der 
stod et imponerende, hvidskuret bord, på hvilket i fordums 
tid altid fandtes hjemmebrygget øl i et stort krus, der pleje
de at gå fra mund til mund. Pigekammeret, hvor Laurine bo-
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Emil Rostrup og hustru, fotograferede i Skåruptiden. 
Fotografierne udlånt af L. C.

ede, lå i den nordre side af borgestuen. Hver aften kl. 22 
kom fru Rostrup ind for at sige godnat til hende, og da skul
le Laurine være i seng. ”Det skulle man byde nutidens tje
nestepiger“, siger Laurine. Endelig kom man til bryggerset 
med bagerovn og vaskekedel. Herfra var der nedgang til to 
kældere, beliggende i østgavlen, hvoraf den ene indeholdt 
det store sulekar.

Men i tidligere dage, da man af mælken selv lavede ost 
og smør, var bygningen hinsides de to madkældere forlæn
get i østlig retning med en stor mælkekælder, som dog var 
nedrevet, da L. C. kom i tjeneste på gården.

Man kendte dengang ikke til brug af gulvfernis, og Lau
rine fik ømme knæ af at ligge og vaske og skure gulv, sær
lig når hun skulle skure den store entre, der altid forlangte 
mest rengøring.

Vand fik man fra en brønd, der lå uden for køkkenregio
nen, og som var sat med kampesten (N. P. N.). Man' ser på 
billedet (s. 299), at der over den stod en træpumpe.

Efter kandidatens død 1908 måtte fru Rostrup flytte 
til Halsted. Hun modtog en lille pension fra Halstedkloster. 
K. P., der fulgte med fra Stensgård som pige, nævner sum-
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men 1200 kr. I den vestre fløj af den gamle godsforvalter
bolig (mtr. nr. 1 q) fik fru Rostrup bolig, og her døde hun 
1923 og blev begravet ved siden af sin mand og svigerinde, 
Ida Rostrup, på Stokkemarke Kirkegård.

4. O ve E m il R o s t r u p  (1823— 1828).
5. Jo h a n n e s K r i s t i a n W i l h e l m  R o s t r u p ,  født 

1825.
Efter at have nedsat sig i København som urtekræmmer 

1852 rejste denne i året 1860 til Amerika.
6. Id a  C e c i l i e  W i Ih el m in e  R o s t r u p  (1827— 

1878).
Hun var, som allerede omtalt, husbestyrerinde på Stens

gård for broderen, til denne giftede sig. Muligvis har hun 
også styret hus for faderen efter moderens død. Hun døde 
på Kommunehospitalet i København 1878 og ligger begra
vet på Stokkemarke Kirkegård.

7. F r e d e r i k O e o r g E m i l  R o s t r u p  (1831— 1907).
Idet vi henviser til de biografier, der fremkom i anledning 

af Emil Rostrups død og senere, indskrænker vi os til at op
ridse hovedlinierne i hans liv.

Efter at have taget partiel polyteknisk eksamen på Poly
teknisk Læreanstalt 1857 var han seminarielærer på Skårup 
Statsseminarium 1858— 1883, derefter på Landbohøjskolen 
docent 1883, lektor 1889 og 1902 professor. 1882 udnævn
tes han til medlem af Videnskabernes Selskab og 1894 til 
dr. phil. honoris causa ved Københavns Universitet. Han var 
en meget flittig botanisk skribent og en fremtrædende plan- 
tepatolog. 1861 blev han i Nakskov gift med Maren Betty 
(staves også Betsy eller Betzy) Karoline f. Kielsen (1836 
— 1906). De fik to børn, nemlig 1) Augusta Dorthea Rostrup 
(1862—1932), som blev kaldt Asta, og 2) Ove Georg Fre
derik Rostrup (1864— 1933), der var magister i botanik og 
mykologisk assistent på Landbohøjskolen.

Emil Rostrup og Stensgård.

Derimod vil vi i det følgende mere udførligt omtale E. Ro- 
strup’s barndom og ungdom indtil hans bortrejse til Skårup,
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Stensgård. Fotografierne udlånt af L. C.

sammen med hans første botaniske arbejder, der har tilknyt
ning til hans hjemstavn.

E. Rostrup blev undervist i hjemmet af huslærere, senere 
af en lærerinde, frk. Hammelev, som han var særlig glad for. 
Men naturhistorie undervistes han ikke i. Som ældre har han 
i en selvbiografi, som han skulle aflevere i anledning af sin 
æresdoktorudnævnelse 1894, skildret sine første leveår så
ledes: ”Allerede i mine Drengedage nærede jeg stærk Inter
esse for Naturhistorie, anlagde Samlinger af Planter, Insekter 
og Fugle og begyndte fra mit 13. Aar at nedskrive de Iagt
tagelser, jeg gjorde i Skov og Mark uden nogen ydre Paa- 
virkning i mit Hjem eller mine Omgivelser. Trods min af
gjorte Lyst til Studeringer blev jeg anbragt paa min Faders 
Kontor, hvor jeg nogle Aar arbejdede som Skriver. Jeg an
vendte dog al min Fritid til Studier i Naturen, til Læsning 
af de naturvidenskabelige Skrifter, jeg kunde overkomme, 
samt til at udvikle mine Kundskaber i levende og døde Sprog, 
i hvilken Henseende jeg blev opmuntret og vejledet af da
værende Sognepræst Joh. Wegener i Halsted“.

Men var han således fra de voksnes side uden påvirkning



318

i naturhistorisk retning, plejede han dog omgang med to 
jævnaldrende kammerater, der delte hans interesse. Det var 
brødrene Galschiøt, Stokkemarkepræstens sønner, hvoraf 
især den yngste, Christian, var hans gode ven. ”De drog 
hjemmefra hen ad de poppelhegnede veje, gerne tre i følge 
og vendte tilbage med alskens indsamlet stof lige fra fugle
æg til paddehatte“ (Citat fra Andreas Madsen, E. Rostrup 
som Ornitholog, trykt i Ornith. Tidskr. 5. 1910— 11).

Fra sit 13. til sit 19. år (1844— 1850) dyrkede Emil især 
Ornithologien. Det skete på en noget håndfast måde, idet de 
tre fyre havde bøsser og skød så mange slags fugle i for
skellige fjerdragter, som de behøvede for tilbunds at lære 
så mange som muligt at kende. Men der var dog lidt mening 
i galskaben, for fuglene udstoppede de, vist uden særlig vej
ledning, og Emil førte dagbog over de skudte eksemplarer. 
Bagefter sad han tålmodigt og udfærdigede akvareller af 
dem. På tyndt skrivepapir lavede han først et løst henkastet 
blyantrids, hvorefter han omhyggeligt ved hjælp af en slags 
dækfarver (Gouache-farver), der kunne tåle overmaling, 
uden at penselstrøgene udviskedes, gengav de fine streger 
og nuancer i fjerdragten. For den 13-års knægt kneb det na
turligvis med teknikken. Men efterhånden udviklede han sig 
til en lille kunstner i at lave disse fuglestudier i farver. Af 
en lille håndskreven fortegnelse over samlingen ses det, at 
han frembragte ialt 92 stykker, hvoraf dog kun 44 sammen 
med fortegnelsen er bevarede. Disse findes nu i Landbohøj
skolens bibliotek, hvor de opbevares som en stor hellig
dom. Farverne har holdt sig forbavsende godt, selv om pa
piret er gulnet, og der er med pillen omhu og stor sanddru
hed gjort rede for det særegne ved hver art, og allerede her 
kommer nogle af E. Rostrup’s bedste egenskaber frem, nem
lig ikke alene hans kærlighed til naturen, men også hans nøj
agtighed og flid.

Endvidere opbevares sort-hvide fotografiske kopier (stør
relse 12 X 18 cm) af hele sættet på 44 akvareller på Stifts
museet i Maribo.

Fra disse år stammer også hans ”Ornithologiske Noticer 
1848“, et lille håndskrevet hæfte, hvis indhold er refereret af
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Fotografisk kopi af E. Rostrup’s akvarel nr. 12, Nøddekrigcn, fra 1844. 
E. Rostrup fortæller følgende: »Siddende på et Gjerde blev den slagen ihjel 
med en Kjørepidsk i Sommeren 1844 ved Bøllesminde«. Akvarellen er en 
af E. Rostrup’s første og er mindre godt udført, men god efter drengens 

alder (13 år). Originalen til dette og de to følgende billeder 
er udlånt af Landbohøjskolen.

O. Helms i ”Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift“, Bd. 
27, 1933, til hvilket der henvises.

E. Rostrup blev konfirmeret i Stokkemarke Kirke af pa
stor Qalschiøt 1. søndag efter påske, d. 30/3 1845. Af kirke
bogen fremgår, at han fik mg i kundskaber og mg i opfør
sel, medens den bedste af konfirmanderne, en pige, fik mg + 
i kundskaber, og et par drenge opnåede kun g, medens en 
enkelt modtog tg i kundskaber (V. D.).

Som allerede omtalt kom han nu på godskontoret i Hal
sted som skriver, skønt han ønskede at studere. Prof. Kolde- 
rup Rosenvinge, som har skrevet en meget smuk nekrolog 
over ham (Bot. Tidskr. 28, 1907), fortæller, at det var af 
økonomiske grunde, at faderen holdt ham på kontoret, men 
at han vel også holdt så meget af ham, at han helst beholdt
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Fotografi af E. Rostrup’s akvarel nr. 79, Grønspætten, skudt 
i Slensgårds Skov d. 12/11 18b8. Rostrup fortæller følgende 
om fuglen: '»Strejfer hele A aret gjennem Skove, Haver og 
Pilerækkcr; dog er den ikke hyppig. Jeg har skudt af den 
baade Sommer og Vinter. Dens gjennemtrængende Skrig mel
der snart dens Ankomst til en Skov«. — 1 »Hesnæsbogen«, 
1958, p. 72, fortæller H. Mortensen om fangsten af en grøn
spætte i et sildegarn ved Hesnæs på Falster ca. 1835 og p. 22, 
at grønspætlen ikke er sjælden på Falster. Nu, 1961, ser man 

den ikke mere på Lolland-Falster.

ham hjemme. Men grev Frederik Julius Juel-Vind-Frijs og 
pastor Joh. Wegener (den senere biskops fader) fik dog 
overtalt faderen til at lade drengen følge sin lyst.

Så slap han 1849 ud af kontoret, og året efter bestod han 
præliminæreksamen i København, hvorefter han fortsatte på 
Polyteknisk Læreanstalt. Her tog han, som omtalt, partiel 
polyteknisk eksamen i anvendt naturvidenskab i 1857, og



Fotografi af en af de bedste akvareller, som E. Rostrup har udført, nemlig 
nr. 91, Sjagger, skudt ved Stensgård 26/12 18M). Man lægger særligt mærke 

til den gode gengivelse af fjerenes lyse kanter.

1858 ansattes han som lærer i naturvidenskab og matema
tik på Skårup Seminarium, anbefalet hertil af Japetus Steen- 
strup.

I de 8 år, han studerede i hovedstaden, fik han også tid 
til at høre alle naturvidenskabelige forelæsninger både på 
Universitetet og Landbohøjskolen, og han modtog især væk
kende påvirkning af professorerne Forchhammer og Jap. 
Steenstrup. Han uddybede sit i forvejen gode kendskab til 
botanikken, medens zoologien trådte mere i baggrunden. En 
tid var han formand for Botanisk Forening, og han deltog i 
talrige ekskursioner, især på Sjælland. Af stor betydning, 
fremhæves det af flere af hans biografer, blev det for ham, 
at han kom i nær forbindelse med mange af de yngre natur
historikere. Men han 'måtte også afse tid til at give manu- 
duktion, for han var delvis henvist til at ernære sig selv.

På den tid havde man stor interesse for moseundersøgel- 
ser. 1841 havde Jap. Steenstrup udsendt sit arbejde ”Geog-
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nostisk-geologisk Undersøgelse af Skovmoserne Vidnesdam 
og Lillemose“ og der fremsat sin teori om skovtræernes 
gradvise indvandring i Danmark. Det var derfor på linie 
hermed, at Rostrup, som tilbragte sine ferier på Stensgård, 
i sommerferierne 1857 og 1858 foretog en undersøgelse af 
jordlagene i Gallemosen ved profiler gennem dens østlige og 
vestlige del.

Øverst lignede denne mose en kærmose, men i bunden vi
ste den sig at være skovmose. Foruden* dyriske rester (rå
bukketakker, insektdele, rester af ferskvandsmuslinger og 
ferskvandsfisk) blev konstateret en mængde plantelevninger, 
f. eks. af eg, el og lind, bregner, mosser og kransnål-arter, 
frø af iris, åkande, nøkkerose og vandaks samt frugter af 
hassel, star og hornnød (Trapa natans).

Denne undersøgelse gav Rostrup stof til en kort afhand
ling, ”Beskrivelse af Gallemosen paa Lolland“, hans første 
litterære arbejde, som fremkom 1859 i ”Videnskabelige Med
delelser fra den naturhistoriske Forening i København for 
Aaret 1858“. Skønt kun på 7 sider vakte den en vis opsigt 
på grund af fundet af hornnøddens frugter. Det var nemlig 
første gang, disse var påvist i halvfossil tilstand i Danmark. 
Også fra Stokkemarke Tørvelyng omtalte han i sin artikel 
fund af hornnødfrugter. Senere er hornnød konstateret også 
i en tredje lollandsk mose, nemlig ved tørvegravning i en 
mose, tilhørende Søllestedgård (se Knud Jessen’s beretning 
herom i Bot. Tidsskr. 37, p. 179, 1922).

Hornnødden er en* enårig vandplante, som rimeligvis ud
døde her i landet i egetiden. Indtil 1918 fandtes den et en
kelt sted i Skåne. I nutiden vokser den kun ganske få steder 
i Mellemeuropa, men ellers mest i Sydeuropa. Frugterne er 
spiselige, og historikerne er tilbøjelige til at mene, at old
tidsfolkene af denne grund har slæbt planten rundt med sig, 
og at den derved er kommet så langt fra dens naturlige 
voksesteder, at den ikke alle steder i længden har kunnet 
trives, hvilken hypotese bestyrkes ved, at antallet af dens 
voksesteder i Mellemeuropa i vore dage stadigt indskrænkes.

I nyere tid (i 1893) har det et par gange været forsøgt, 
men uden særligt held, at indplante Trapa natans i Dan-
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Fotografisk kopi af E. Rostrup’s pennetegning af Hornnødder, fundne 
i Gallemosen 1857—58. Figuren er fra Rostrup’s »Beskrivelse af Gallemosen 

på Lolland«.

mark, nemlig på Bornholm (Se Botanisk Tidsskrift 55, 1955, 
p. 173) og på Lolland. Sidste sted nåede planten end ikke 
at sætte frugt. Afd. Lærer J. Büchmann, Langesø i Vester- 
borg Sogn, havde, foranlediget af et avertissement om køb 
af frugter fra udlandet, lagt et par af disse ud i en dam 
ved skolens have, den såkaldte ”Sommergrav“, og de var 
spiredygtige. Året efter fandtes planten en dag liggende 
på lærerens kateder, indsamlet til botaniktimen af børnene. 
Han fik travlt med at bestemme den, men da børnene for
talte, hvor de havde taget den, opklaredes snart sammen
hængen.

Umiddelbart efter, at Rostrup udgav sine Gallemoseunder- 
søgelser, påbegyndte han en optælling af alle blomsterplan
ter, der fandtes på Stensgårds område, også de to skove, 
som fra gammel tid hørte til gården: Stensgårdskoven og 
Kyllingeskoven. Allerede nytår 1863 havde han i et lille 
håndskrevet hæfte, som han kaldte ”Flora Stensgardiana“, 
og hvori der indledes med et blyantrids (se kortet) over 
ejendommens marker, opnoteret 476 plantefund. Dette lille 
arbejde blev aldrig trykt, men listen suppleredes med nye 
fund lige indtil 1906, et vidnesbyrd om Rostrup’s kærlighed 
til og aldrig svigtende forbindelse med det gamle hjem.

Foruden artiklen om Gallemosen udgav Rostrup i 1859 
et par mindre arbejder, der beskæftigede sig med planter
nes vandringer, men som vi forbigår til fordel for omtalen 
af den bog, der blandt hans næsten 300 større eller mindre 
arbejder utvivlsomt må anses for et af de allerbedste, nem-
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lig i 1860 ’’Vejledning i den danske Flora“. Den gjorde 
fortjent lykke og bevirkede — således er det sagt — at 
salget af Johan Lange’s store flora gik noget tilbage. Der 
er ingen tvivl om, at forarbejdet til bogen delvis er udført 
på Lolland, hvor han som stor dreng gjorde notater og se
nere som voksen tilbragte sine ferier, men evnen til at skrive 
populært for menigmand uden alt for mange botaniske fag
udtryk må have ligget latent i hans indre som en medfødt 
gave. Hans beskrivelser af planternes habitus var nemlig på 
én gang korte, klare og rammende, med vægt på det sær
egne for hver art, og da bogen tillige var billig, opnåede 
den et stort salg og mange udgaver i de 100 år, den nu 
har eksisteret.

Stor betydning fik bogen særlig ved, at den i en tid, 
hvor der savnedes let tilgængelige farvede billeder af den 
vilde planteverden, alligevel var i stand til at give ama
tørerne forøget og vedvarende interesse for vor danske 
flora. Nærv. forfatter kan her tale af egen erfaring og fø
ler trang til at tilføje, at når navnet Rostrup stadig næv
nes med hæder, især på Lolland, skyldes det ikke mindst, 
at ”Rostrup’s Flora“ er blevet så kendt og skattet af vore 
unge florister. Færdes en af disse på Rostrups hjemegn, 
drages tanken fra den omgivende vildflora uvilkårligt tilbage 
til ham, som for over et sekel siden her gik rundt på op
dagelse i naturen og siden nedfældede sine iagttagelser i 
denne fordringsløse, men nu klassiske bog.

Omkring 1860 begyndte Rostrup også at interessere sig 
for svampene og særlig de arter, der forårsager plantesyg
domme. Denne interesse førte ham som bekendt meget 
langt ind på dette område og blev af den allerstørste be
tydning for dansk skov-, land- og havebrug og for hans 
egen succes .i livet.

Det næste større arbejde, som han fik fra hånden, har 
endnu nærmere tilknytning til Lolland end hans ”Vejled
ning i den danske Flora“. Det hed ”Lollands Vegetations
forhold“, der blev trykt i året 1865 (Vidensk. Medd. fra 
den naturh. Forening i Kjøbenhavn for året 1864, p. 37— 
119). Her gives først en omtale af øens jordbundsforhold
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Professor Emil Rostrup 1900.
Fotografi udført af Fred. Riise, København, udlånt af L. C.

og plantesamfund samt drages en sammenligning både i 
artslig og statistisk henseende med Falsters og Sydfyns 
flora. Længere fremme findes et lille, men interessant af
snit om planternes historie på Lolland, hvoraf vi uddrager 
lidt stof af mere almen interesse om markens dyrkede plan
ter og ukrudt omkring året 1864.

Medens man 50 år tidligere ofte dyrkede 6-radet byg ved 
siden af 2-radet, er nu 6-radet byg sjældent at se. 1864 
havde man rug i kultur kun til eget brug, men havre var 
i rask fremmarch og undertiden blandet med sværdhavre 
(Avena orientalis). Hvede forekom 1864 overalt, men var 
meget uens, idet man havde en mængde ”afarter“, f. eks. 
brun og hvid, glat og lodden, med og uden stak, hvilket



326

alene gav 8 kombinationer, foruden talrige overgange. Ær
ter blev den gang stærkt hjemsøgt af bladlus, så man 
mange steder havde opgivet dyrkningen, medens denne 
plante 100 år før forekom i flere sorter, hvoraf en stor, grå 
ært gik under navn af ”lollandske rosiner“. En blomstrende 
kartoffelmark sås 1864 kun sjældent, fordi kartoflen i reglen 
ikke nåede så vidt i sin udvikling (årsagen forklares ikke). 
Raps dyrkedes periodisk på større ejendomme og hør på 
smålodder. Bønner, boghvede, spergel, hamp, kommen, lin
ser og tobak havde ikke mere nogen særlig interesse, hvor
imod runkelroer, gulerødder, kålroer, hvid- og rødkløver, 
”timothy“ samt almindelig og italiensk rajgræs begyndte at 
betyde mere på grund af det voksende kreaturhold. Sneg
lebælg sås enkelte steder, men alsikekløver og lucerne havde 
endnu ikke holdt sit indtog i det danske landbrug.

Det er også interessant for landmænd at høre, at flyve
havren allerede i 1864 var kendt på Lolland, og at man 
dengang til tider var plaget af indslæ'bte ukrudtsplanter som 
kløversilke og hørsilke samt seglblad (Falcaria vulgaris). 
Den sidste har Rostrup dog kun bemærket på to lokalite
ter, men begge steder (”mellem Vesterborg og Vedby og 
Rudbjergmarken ved Juellinge“) rigtignok i stor mængde. 
På det førstnævnte voksested lever seglblad endnu (1960), 
trængt tilbage til en grøft, skønt man i de senere år har 
reguleret vejkanten og forsøgt at dræbe den med myremalm 
fra gasværkerne.

Lyder det ikke lifligt i en lollandsk landmands øre i en 
tid, hvor man ved probate midler næsten har udryddet mark
ukrudtet, når Rostrup p. 58 skriver: ”Hvad der navnlig 
udmærker Vegetationen paa Lolland er de mange forskel
lige paa den dyrkede Mark forekommende Arter Ukruds- 
planter, af hvilke flere ere ejendommelige, medens andre 
optræde her i overvejende Mængde eller ere kun fælles med 
enkelte andre sydlige Egne af Danmark; næppe en eneste 
i nogen anden dansk Provinds almindeligt forekommende 
Ukrudsplante mangler her“.

Et andet lille afsnit i ”Lollands Vegetationsforhold“ vi
ser Rostrup’s store interesse og flid i drengeårene, udar-
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Gæster hos godsforvalter Barfod i Halsted (omkring 1900). Der bydes for
friskninger. Stående bag bordet ses (fra højre) professor E. Rostrup med 
frue, dernæst værtsfolkene: godsforvalter H. P. F. Barfod med frue, der
efter læge H. F. Rostrup, Stubbekøbing, med frue (siddende). Foran til høj
re sidder cand. theol. Aug. Rostrup med frue, og foran dem ligger frk. Asta 
Rostrup, København, samt overretssagfører, ligkistefabrikant Søren Kaspar 
William Rostrup, København, fætter til fru godsforvalter Barfod og svoger 
til dennes mand. Længst til venstre i flugtstolen sidder fhv. godsforvalter 
på Halstedkloster C. Rostrup, og bagved står (ifølge E. Q.) fra venstre: 
frk. Julie Rostrup, datter af læge H. F. Rostrup, og frk. Benthea Lyman, 

en slæqtninq af familien Rostrup og ofte qæst på Stensqård. 
Fotografiet udlånt af L. C.

bejdet, som det er, i årene 1846—49. Det er en liste over 
blomstringstiden i disse 4 år for 66 vildtvoksende forårs- 
planter.

Men den største plads indtager en anden liste, som an
giver lollandske voksesteder for ialt 927 karplanter. ”Lol
lands Vegetationsforhold“ er blevet kaldt en lokalflora, men 
der er i dette arbejde ingen plantebeskrivelser, og det er 
nærmest en plantetopografi. Han har omhyggeligt medtaget 
plantefund også af andre botanikere lige tilbage til Kyl
ling, og han har gennemgået herbarier af apoteker Chr. 
Heerforth, Nykøbing F., og kammerherreinde I. Wichfeld, 
Engestofte.

9
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Rostrup’s sammenlignende statistik over Lollands, Fal
sters og Sydfyns planter er tiden løbet noget fra, men hans 
lokalitetsangivelser har stor interesse for floristen af i dag. 
På steder, hvor kulturen ikke har ødelagt den vilde natur, 
gælder ofte hans opgivelser for plantefund den dag i dag. 
Han har fund fra hele øen med enkelte af småøerne udenfor, 
endogså fra Albuen, ialt ca. 700 egne fund af mindre almin
delige arter, men den nordøstlige del af Lolland, endvidere 
egnen øst for Nysted og op langs Guldborgsund er dårligst 
undersøgt. Til gengæld har han flittigt botaniseret i Nak
skovs omegn (Nakskov Fjord, Aunede, Sæbyholm, Rud- 
bjerggårds skove, Halsted m. m.), ligeledes i Vesterborg, 
Birket, (Ravnsby, Stokkemarke, Kældernæs og egnen s. f. 
Maribo, langs søbredderne og på øerne her.

Man må undre sig over, at Rostrup kunne komme så langt 
omkring med den tids befordringsmidler. P. J., hvem dette 
problem er blevet forelagt, gav følgende svar: ”Dengang 
gik man mere end nu, og man skød ofte genvej ad stier, 
enten offentlige eller private, langs markhegnene. Over mar
kerne, f. eks. fra Søllestedgård til Stensgård er der egent
lig ikke så langt i lige linie. Men ellers dyrkede man gæste- 
venskab, idet man tog ind til venner og bekendte, hvor man 
kunne overnatte og derpå fortsætte rejsen næste dag“.

Denne forklaring på Rostrup’s mange og lange valfarter 
rundt på øen kan næppe afvises, men ellers kunne det også 
tænkes, at han af og til har haft kørelejlighed, når der fra 
Stensgård, Søllestedgård eller Halstedkloster skulle være 
kørsel til byerne eller til andre herregårde. Det afsides lig
gende Gottesgabe, hvorfra han har flere plantefund, tilhørte 
således Halstedkloster i det tidsrum, og Søholt ejedes af 
godsejer L. Jørgensen på Søllestedgård, hvor familien Ro
strup havde venner. Ja, vennerne blandt præsterne har ri
meligt nok også hjulpet ham på hans botaniske ture og 
måske også bragt ham planter. Vennen Chr. Galschiøt er 
således nævnt af Rostrup som finder af flere planter, og 
med barndomsvennerne fra Stokkemarke Præstegård har han 
flere gange på fugleekskursionerne hjembragt planter fra 
øerne i Smålandshavet, f. eks. Lindholm.
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Godsforvalter Barfod.

I året 1892 rykkede en slægtning af Rostrupperne ind som 
godsforvalter på Halstedkloster. Det var en svigersøn til 
den gamle godsinspektør Georg Rostrup’s broderdatter, 
nemlig fuldmægtig, cand. polit. H a n s  P e t e r  F a k s e  
B a r f o d  (1842— 1923). Fru Barfod, f. Andersen, var en 
godsforvalterdatter fra Fuglsang og antoges som huslærer
inde på Halstedkloster. Hun blev meget afholdt af herska
bet, og hun var elsket af de livsglade børn, fordi hun bl. a. 
var så dygtig til at instruere dem til opførelse af små skue
spil og tableauer. Godsforvalteren rejste bort efter 16 års 
forløb til København, hvor han blev ansat i Rigsarkivet som 
registrator (1908— 12), og dermed ophørte familien Ro
strup’s forbindelse med Halstedkloster.

Liste over de mennesker, som har givet oplysninger eller udlånt 
billeder til artiklen.

1. Folkepensionist P. A n d e r s e n  (mærke i teksten: P. A.), Hellin
ge, født 1885. Har arbejdet i mange år på Hellingegården, også 
mens Stensgård var lagt ind under denne gård.

2. Professor N. F a b r i t i u s  B u c h w a ld ,  Frederiksberg. Har frem
skaffet litteratur og billedstof, bl. a. udvirket lån af E. Rostrup’s 
fugleakvareller fra Landbohøjskolen.

3. Fru L a u r in e  C h r i s t o f f e r s e n  (L. C.), Søllested, født 1872, 
datter af smedemester J. J. H e n r ik s e n ,  Abed, som var smed 
på Stensgård. Tjente som pige hos fru E l i s e  R o s t r u p  fra 
1888 til 1892.

4. Sognepræst, Pastor V a ld . D a v id s e n  (V. D.), Stokkemarke. 
Har givet kirkebogsoplysninger ang. E. Rostrup’s konfirmation.

5. Godsforvalter og skovrider R. H a n s e n  (R. H.), Halstedkloster. 
Har givet oplysninger om Stensgård. Død ved færdselsulykke 
1960.

6. Proprietær P. J ø r g e n s e n (P. J.), Dyrehavehus, Søllested, født 
1887, tilhører familien Jørgensen på Søllestedgård. Søsteren, V a l
b o rg  J ø r g e n s e n  (1881—1957) og han kom på Stensgård 
hos Cand. theol. A ug. R o s tr u p .

7. Professor, Dr. phil. D. M ü lle r , København. Har fremskaffet ud
skrift af Stokkemarke kirkebog fra 1831.

8. Parcellist K a r l  N ie l s e n  (K. N.), Stensgård. Ejer af jorden, 
hvor det gamle Stensgårds bygninger lå og overtog ejendommen 
efter sin svigerfader N. P. N ie l s e n  (se nedenfor).

9. Kontorchef N. J u u 1 N ie l s e n  (N. J. N.), Nakskov. Har givet 
oplysninger om frk. F r e d e r i k k e  P lo c k r o s s ,  Nakskov, som 
har tegnet Stensgård.

9*
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10. Folkepensionist N. P. N ie l s e n  (N. P. N.), Stokkemarke Alder
domshjem. Overtog ved udstykningen af Stensgård det nuværen
de Stensgård. Svigerfar til K a r 1 N ie ls e n .

11. Fru K r i s t i n e  P e i t e r s e n  (K. P.), Halsted Alderdomshjem, 
født 1889. Var pige på Stensgård fra 1/5 1908 og fulgte med fru 
E l is e  R o s t r u p  til Halsted, hvem hun tjente til ca. 1915.

12. Frk. B e n e d ic te  P e t e r s e n  (B. P.) (1887—1960), søster til 
C hr. P e t e r s e n  (se nedenfor). Var pige på Halstedkloster Slot 
1903—1905, senere i København og boede en tid derefter i hjem
met hos broderen.

13. Skovfoged C hr. P e t e r s e n  (Chr. P.) ved Stensgård Skov, nu 
boende i Halsted. Er søn af skovfoged L a r s  P e t e r s e n ,  Stens
gård Skov (død 1923), der var skovfoged i 60 år.

14. Fru E m m a Q u is t  (E. Q.), gift med skovrider A. Q u is t ,  Li- 
liendal pr. Mern. Ægteparret Q u is t  var i en årrække skovrider
folk på Halstedkloster og kendte flere medlemmer af familien 
R o s tr u p .

15. Proprietær, sognerådsformand S. R a s m u s s e n  (S. R.), Bul
skovgård. Gav oplysning om den nedlagte gård „Kokgården“s 
beliggenhed og matrikelnummer.

16. Frk. K a th r in e  S ø r e n s e n  (K. S.), ejer af matr. 20 i Hej
ringe.

17. Folkepensionist H. P. T h a g e  (H. P. Th.), Nakskov. Har ar
bejdet på Hellingegården og boede ved Stensgård op til Galle
mosen. Solgte engang tækkehalm til Stensgård.

18. Rigsdagsstenograf, fru E l le n  W ilc k e  (E. W.), Frederiks
berg, sønnedatter af E. R o s tr u p .  Besøgte ofte Stensgård. Har 
udlånt billedstof m. m.
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Stikhoben i Hyde skov
Et enestående levn fra en svunden tid

af Jo h  s. P j e n g a a r d

Stikhokken, som den hedder på lollandsk, kendes ikke af ret 
mange. End ikke af mange af dem, der har stikhoben 

på nærmeste hold.
Og er det egentlig så mærkeligt i en tidsalder, der inter

esserer sig mere for fjernsyn og atomer end for gammel kult?
Stikhoben har rødder tilbage til en fjern fortid. Den ser i 

dag ud som for et par hundrede år siden. Den består af en 
næsten 3 meter høj dynge af større og mindre kviste. Tildels 
friske i toppen og ældre og mere rådne i bunden — alt efter 
det åremål, de -har bag sig.

Stikhoben ligger ved en smal skovvej i Hydeskoven ved 
Radsted. Skovvejen er i dag af sekundær betydning, men var 
i foregående århundreder en vej, som vandrende ofte benyt
tede som genvej fra sognene nord for skoven1 til sognene 
sydfor. Tæt ved stikhoben' fører vejen over Hyde å.

Ingen, der kender sagnet, som er knyttet til stikhoben, pas
serer denne uden at kaste en gren eller kvist som sin tribut 
til hokken for derved at skaffe sig fortsat vejlykke fremover. 
Men ikke mange kender det: en skovbetjent skal i længst 
forsvunden tid være blevet slået ihjel her. Han var forhadt 
af omegnens befolkning.

Denne hændelse menes at have fundet sted for et par år
hundreder siden. Liget var kun nødtørftigt dækket, og en
hver, der gik forbi, lagde yderligen et par kviste på og 
skyndte sig videre.

Den1 oprindelige årsag til, at man kastede grene på, gik 
af glemme, men grenkastningen er blevet fortsat. Vel ikke
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mere for den dødes skyld, men for at værne sig selv mod 
stedets mystiske onde ånd, der kunne bringe ulykke over 
een år frem i tiden, som nogle troede, mens andre frygtede 
for at gå vild i skoven, og atter andre ængstedes for at 
komme til skade på broen over åen, hvis man ikke ydede 
sin tribut. Alt ifølge overtroen, som selv det mest moderne 
menneske jo ikke kan sige sig fri for.

Den nu 85-årige fhv. skovfoged Radby, der havde sin dag
lige gang i dette skovdistrikt fra 1906—1945, bekræfter, at 
man kaster grene på stikhoben for at forebygge ulykker og 
for ikke at fare vild i skoven. Skovfogeden kender også det 
tilgrundliggende sagn.

Derimod erindrede han ikke at have hørt følgende version: 
efter mordet kom der et slemt spøgelse, der fik folk til at 
fare vild. — En ”klog“ mand gav så det råd, at når det 
skete, skulle man kaste en pind på mordstedet. Så blev man 
ret vendt.

Det er i den forbindelse ret interessant at erfare, at i vis
se skovegne i Tyskland, hvor man også har stikhobe, for
tælles der, at disse er dannet over stedet, hvor en skov
betjent er blevet dræbt af krybskytter eller skovtyve.

Ved siden af stikhoben, der ligger ved et tidligere vade
sted, stod et stort træ, der blev væltet af stormen for 3—4 
år siden. Træet menes at have været ca. 300 år gammelt. 
Hvis dette træ havde kunnet tale, kunne det måske have 
løst gåden. Det havde kunnet fortælle os om den vandren
de og ridende skare, der gennem disse åringer har ydet sit 
bidrag til stikhoben, selv om det ikke havde kunnet fortælle 
om den enkeltes motiv hertil.

Sålænge skovfoged Radby kan huske, har stikhoben haft 
næsten den samme højde.

Grene- og stenkastenes historie.

Stikhob er sammensat af ordene stik og hob. Stik betyder 
pind, gren. Hok er et lollandsk ord for bunke eller forhøj
ning.

Der har været et halvt hundrede kastedynger i Danmark. 
Nu er stikhoben i Hydeskov vistnok den eneste, der er i brug
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Stikhoben står ued den gamle vej gennem Hyde skou.
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af de vejfarende. De fleste af de øvrige kendte kastedynger 
lå i Østjylland og i Vendsyssel. Stikhoben i Hydeskov er så
ledes et her i landet sidste levn af en verdensomspændende 
skik, der går tilbage til den grå oldtid. Medens det her i lan
det var mest almindeligt med sten- eller grenekast, har det 
ude omkring i verden ofte været andre materialer, dyrehår 
eller lignende. Man har brugt, hvad man havde for hånden. 
Ikke alle steder har man haft grene eller sten i nærheden. 
Samtidigt har stedets tro og skik præget kastene.

Kulturhistorikeren V. J. Brøndegaard fortæller i forskellige 
artikler om emnet, at på de malajiske øer, hvor der også 
findes sten- og kvasdynger, mener de indfødte, at herunder 
ligger store løgnhalse begravet, og man kaster sin sten el
ler kvist med ordene: ”Til løgnerens skam!“ — I indianer
samfund finder man skikken med stenkast, hvor en af stam
men har lidt en voldsom død. — I Sydamerika bruges den, 
hvor en er faldet for morderhånd. — I tibetanske bjergpas 
findes mange af den slags stenkast, hvor den vandrende 
slynger en sten mod dyngen, og munken beder en kort bøn 
for den dødes fred.

— I Afrika giver også buskmændene deres bidrag til ho
ben. Efter deres opfattelse ligger djævelen begravet neden
under. — I Sibirien har man brugt og bruger man at hænge 
hestehår på bestemte træer, hvor forbipasserende ryttere 
føjer endnu en tot af hestens manke eller hale til som en 
erkendtlighed mod højere magter.

Pilgrimme på vej til den hellige stad Mekka skal, ifølge 
reglerne, opholde sig tre dage og tre nætter i byen Mina og 
der kaste 63 sten på en dynge, der siges at være den ondes 
opholdssted. — I Persien findes en lignende dynge. Selv i 
Det Gamle Testamente nævnes gentagne gange vidnedys
ser. — I Portugal, hvor et kors ofte markerer, hvor en for
brydelse er blevet begået, er det almindeligt, at forbipasse
rende kaster sten omkring korset. — Fra en række andre 
lande kendes lignende kast. Motivet kan være forskelligt. En 
forbrydelse vurderes ikke efter samme målestok i alle folke- 
slag-

— Såvidt V. J. Brøndegaards redegørelse. —
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Fra Island kendes et smukt sagn. Der fortælles her om en 
skamdynge over en forbryder, hvor forbipasserende også 
kastede sten for at vise deres afsky for synderen og den 
grimme handling. En lille pige var meget bedrøvet over at 
se den grusomme stendynge og over folks iver for at få den 
til at vokse. Hun havde ondt af manden, hvis synd skulle 
huskes alle dage. Derfor begyndte hun at bære jord på høj
en for at skjule stendyngen. Det tog lang tid, men hun blev 
troligt ved. En dag begyndte der at spire græs frem, og til 
sidst stod der en dejlig, græsklædt høj«.

— I Sverige har man mange beretninger om grene- og 
stenkast. Mange af disse kan tidfæstes, og der kan gøres 
rede for kastets oprindelse; men mange fortoner sig også 
her i den grå fortid.

Svenske børn fik ofte i tidligere tid, når de skulle ud på 
bærplukning, besked om, at de ikke måtte tage noget fra 
stenhøje eller stikhobe. De skulle tværtimod kaste en gren 
eller sten, når de gik forbi.

Fra Sverige og enkelte andre lande kendes skikken, at 
man ved bestemte stenkast, foruden at kaste sten på dys
sen, også går tvende eller trende gange omkring denne.

Vardekastenes motiver

kan opdeles i følgende grupper:
1. Et offer til den dødes sjæl.
2. For at holde en ond ånd nede. (Værn mod gengangeri).
3. Taknemmelighed overfor højere magter for god vejlykke.
4. Foragt for forbrydelsen.
5. Forebyggende for en selv.

Det sidste synes n u at være det lollandske motiv. Mu
ligvis var det ikke sådan oprindeligt.

— Det smukkeste motiv er vel, når kastet giver udtryk for 
en barmhjertighedsgerning. — Ved et stenkast i Italien var 
der rejst en sten, hvor man læste følgende (ifølge et læser
brev til et blad):

Du vandrer, der skuer min grav, 
send mig en venlig tanke, 
så døden kan blive mig let.
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Det hellige træ i den sydsjællandske skov.
Det er omtalt, at stikhoben i Hydeskov er det sidste levn 

af en meget gammel skik. Det må dog bemærkes, at Natio
nalmuseet inden for det seneste par år er stødt på en va
riant til stikhoben. Der gik rygter om et 4—500-årigt ege
træ i en sydsjællandsk skov, der var i besiddelse af helbre
dende egenskaber. Træet var vanskeligt at finde. Ingen ville 
være ved, at de kendte noget til træet. En 12-års dreng, 
som magister Thorkild iRamskou gav sig i snak med, røbede, 
hvor der skulle søges.

Da magisteren endelig stod ved det gamle egetræ, mødte 
der ham et ejendommeligt syn. Rundt om på træets grene 
hang et lille hundrede klude og tøjstrimler. Halvanden me
ter over jorden var der en stor grenekløft, der viste tegn på, 
at adskillige i tidens løb var kravlet igennem denne. Om træ
er, der har ry for helbredende kraft, er der skrevet adskilligt. 
Folketroen går ud på, at sygdommene overføres til træet.

Troen på disse træer lever altså stadigvæk. Magister Ram- 
skou oplyser ikke, hvor træet findes, da man ikke ønsker 
stedet overrendt af turister. Ved senere besøg konstatere
des, at der var blevet hængt nye klude op siden sidst. Det 
var ikke tilfældigt ophængte lommetørklæder, men tøjstum
per, der var medbragt hjemmefra til formålet.

Den universelle udbredelse af vardekastene kunne måske 
tyde på, at disse var fulgt i folkevandringens spor. Men ka
stedyngerne findes også i Amerika, hvor folkevandringen 
ikke nåede hen. Spørgsmålet får stå åbent.

Lokaliserer man fænomenet til Nordeuropa, ser man, at 
det blev opfattet som en hård straf for de ulykkelige, at de 
ikke blev begravet i indviet jord og derved blev unddraget 
kirkens tre skovle jord. De lå uroligt i deres grave, og for 
at binde liget til jorden brugte man så at kaste sten eller 
grene på deres grav.

Jordpåkastelsen ved jordfæstelse kendes imidlertid i før
kristelig tid, og det kan meget vel tænkes, at jordpåkastel
sen er ført med over i kristendommen, ligesom så mange an
dre ting fra hedenskabets tid er tillempet og ført med over 
i kirken.
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Lige efter at reformationen var blevet indført herhjemme, 
skete begravelser ikke altid ved, at p r æ s t e n  kastede 
jord på kisten, det gjorde en af afdødes slægtninge. Præ
sterne afskaffede skikken ud fra den betragtning, at dette 
var en fortidig skik, som ikke hørte den nye kirke til. De 
fleste præster gjorde det dog, hvis de blev opfordret til det. 
— Et landemode i Odense i 1586 indskærpede præsterne, 
at de selv var forpligtede til at kaste jord på. Et andet lan
demode i Roskilde 1592 forbød dem at aflægge skikken med 
at kaste de tre skovlfulde jord.

Først senere blev det påbudt, at ingen måtte begrave sine 
døde uden1 præstens medvirken ved jordpåkastelsen. Jord
påkastelsen blev da det primære ved begravelsen. Talen blev 
derimod en sag mellem præsten og den afdødes familie.

Almuens skik med at kaste grene eller sten til hobe, hvor 
et menneske havde lidt en voldsom død, var en parallel til 
de ordinære begravelser, hvor afdødes slægtninge kastede 
jord på kisten, efter at præsten havde foretaget s i n jord
påkastelse, en skik, der kendes helt op til vor tid, og mu
ligvis stadig findes hist og her. Dog ikke altid åbenlyst.

Man har et eksempel fra 1940 i Sønderjylland. Et referat 
af en gammel kones begravelse slutter med: ”Et par af den 
gamles børn kastede jord på kisten med taknemmelige ord 
om deres moder“.

Omkring samme tidspunkt skete følgende her i landsde
len: Deltagerne i følget ved en gammel kones begravelse så, 
at da følget var ved at fjerne sig fra graven, gik svigersøn
nen tilbage og kastede en sten eller en håndfuld jord på ki
sten. Dette blev opfattet som en ondsindet handling, men 
det har måske været det modsatte — et levn af en gammel 
kult.

Ofte havde man forhen jorden med hjemme fra den dødes 
ejendom.

Den italienske forfatter Ignazio Silone skriver i romanen 
”Brød og vin“:

”De gode ting glemmer man, siger Magascia, men ulyk
kerne husker man og fortæller fra far til søn.

Når et godt menneske dør, kommer det i Paradis. Dør en
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synder en naturlig død, bliver han her i dalen. Derfor taler 
man om ham. Sjælen af en myrdet finder ingen ro. På ger
ningsstedet kaster de forbipasserende i de første år hver en 
sten, for at sjælen kan finde ro. Præsterne siger ganske vist 
det modsatte, men det er dog således“.

Ved broen ouer Hyde å.

Johannes Pjengaard, Borgmester i Saxkjøbing, f. 1902, d. 1961. 
Pjengaard tilhørte en bondeslægt, der havde ejet store gårde på 
Vejleegnen. Men da det var gået økonomisk tilbage for familien, 
måtte Pjengaard (og hans far før ham) blive landarbejder, skønt 
han så brændende ønskede at blive lærer. Han kom til Lolland 
1927, hvor han giftede og bosatte sig. Han havde haft en hård og 
fattig barndom i en tid, der var hård over for småkårsfolk, derfor gik 
hele hans stræben senere hen ud på at hjælpe de svage og for
fulgte, og han deltog ivrigt i socialdemokratisk organisationsar
bejde. Han var et usædvanligt fint og gennemkultiveret menneske, 
og han var en passioneret læser af den sjældne slags. Kulturhi
storie var hans store interesse. Han var afholdt af sine bysbørn, 
uanset stand og partifarve, og han sled sig op for dem. Han kunne 
have gjort de engelse kongers valgsprog: „Ich dien!“ (Jeg tjener!) 
til sit eget. E. L.
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Franciskanerklostret i Nykøbing
af E r ik  S k o v

U agtet de små brødre af den hellige Frans’ orden havde 
deres virke blandt almuen og var forpligtet til at leve 

som tiggere, var de dog altid i stand til at finde formående 
velyndere blandt samfundets øverste. Gråbrødrenes frem
gang, som den kommer til udtryk gennem klostergrundlæg
gelser og byggevirksomhed, er først og fremmest baseret på 
gaver — ikke blot de små almisser, som for Guds skyld 
faldt i tiggerposen, men også virkelige stormandsgaver. I alle 
de tilfælde, hvor vi har lidt kendskab til omstændighederne 
omkring stiftelsen af et franciskanerkloster, viser det sig, at 
en adelig eller fyrstelig velgører står bag. I så henseende 
danner klostret i Nykøbing ingen undtagelse. Dette hører til 
blandt ordenens yngre stiftelser i Danmark. Mens ikke min
dre end 20 af ialt 29 til franciskanerordenen knyttede klostre 
var grundlagt i årene 1232—88, forløb der herefter mere end 
et århundrede, inden der påny blev stiftet et gråbrødreklo- 
ster. Det var tiggermunkenes ven, Erik af Pommern, som 
foruden at give Karmelitterordenen husly i Danmark også 
muliggjorde oprettelsen af tre nye franciskanerklostre: 
Malmø, Helsingør og Nykøbing. Den 2. november 1419 
skænkede kongen' S. Nicolai kapel i Nykøbing til gråbrød- 
rene tillige med en øst derfor beliggende grund, for at der 
her til Guds, Vor Frues, Sankt Mikkels og Sankt Frans’ ære 
kunne rejses et kloster. En tilføjelse i brevet om, at klostret 
ikke måtte komme sognepræsten til skade, hentyder ingen
lunde til specielle lokale forhold, men har sin baggrund i en
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skærpelse af gammel strid mellem klostre og sognegejstlig
hed angående parternes rettigheder med hensyn til udøvelse 
af sjælesorg blandt sognets menige befolkning.

Hvor hurtigt klostret herefter er blevet en realitet, vides 
ikke, og dets almindelige historie er i det hele ret dårligt 
oplyst1. Udsendinge fra samtlige franciskanerklostre i pro
vinsen Dacia (de nordiske lande) mødtes årligt til et pro- 
vincialkapitel, som 1482 afholdtes i Nykøbing. Kapitlet i 
1453 angives ganske vist også afholdt i Nykøbing, men i 
dette tilfælde er der vistnok tale om den svenske by af sam
me navn.

Efter ordensreglen måtte gråbrødrene bortset fra selve 
klostret ikke besidde fast ejendom, ligesom særeje blandt 
brødrene ikke var tilladt. Dette krav blev dog ikke altid 
overholdt. Selvom gråbrødrene aldrig blev storgodsejere i 
lighed med herreklostrene, er der dog ikke så få eksempler 
på, at klostrene var ejendomsbesiddere. En reformbevægel
se, som på dette og andre områder krævede en strengere 
fortolkning af ordensreglen, vandt indpas i Danmark o. 1470, 
men bevægelsens tilhængere, observanterne, måtte ”erobre“ 
klostrene eet for eet under stærk modstand fra konventua- 
lerne, som forfægtede en lempeligere fortolkning. Mens ”ob
servansen“ tidligt kom til Lolland, hvor klostret i Nysted 
blev reformeret 1477, holdt konventualerne stand i Nykø
bing til 1503, da provincialvikaren Andreas Glob, en af re
formens ivrigste forkæmpere, fik held til at indføre obser
vansen her. Om klostret som følge heraf har været tvunget 
til i lighed med brødrene i Nysted at afhænde fast ejendom 
véd vi ikke, men meget tænkeligt er det i konsekvens af re
formen, at adelsmanden Josef Reberg i 1513 ikke testamen
terede sin fædrene gård, Skerne i Gundslev sogn, direkte til 
klostret, men overdrog den til Mogens Gøye, som til gen
gæld påtog sig at udrede 200 mark penge til gråbrødrene. 
Særeje synes derimod at have været tolereret både før og 
efter reglens stramning. Således testamenterede Erik Ver- 
nikesen 1486 et beløb til hver broder samt et par sorte ho
ser til sin skriftefader, broder Nis Bentsen; sit panser over
lod han brødrene i fællesskab, en lidt ejendommelig gave,
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Klostrets bevarede bygningsdele, kirken og vestfløjen, set fra fratergården.

men den har vel repræsenteret en vis værdi2. På ganske til
svarende måde er klostret uanset reformen betænkt med en 
gylden til gardianen og en mark til hver broder i Eskild 
Gøyes testamente fra 1505.

Beklageligvis omtales Nykøbing-klostret ikke i den be
retning om de danske gråbrødreklostres endeligt, som to 
franciskanermunke forfattede som et forsvar mod reforma
torernes angreb. Vi kender derfor ikke den direkte årsag til, 
at munkene i 1532 som de første i Odense stift havde for
ladt deres kloster, men usandsynligt er det næppe, at lens
manden på Nykøbing slot har hjulpet til med de midler, der 
stod til hans rådighed. I hvert fald fik Holger Rosenkrantz 
allerede Sankt Hans aften 1531 kvittering af kongen for tre
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forgyldte kalke og diske samt tre sølvskeer, som han på 
kongens vegne ”fik“ i Gråbrødre kloster. Hvilket på almin
deligt dansk kan betyde, at han havde plyndret klostret. Da 
Frederik I i juni 1532 tog ophold på Nykøbing slot, var 
hans første handling at overdrage en del af det forladte klo
ster til byen, nemlig huset med ringeporten, der skulle an
vendes som rådhus, og klosterkirken, som fra nu af skulle 
tjene byen som sognekirke. Over de øvrige bygninger fik 
byen1 intet at sige, formentlig er de blevet lagt ind under 
slottet. Dog fik Knud Gyldenstjerne, som kort forinden hav
de afløst Holger Rosenkrantz som lensmand, overladt en 
stor træbygning med tilladelse til at rive den ned og be
nytte materialerne, hvor det lystede ham.

Er oplysningerne om klostrets historie kun fattige, véd vi 
til gengæld ret god besked om dets bygninger, i det mind
ste som disse fremtrådte på reformationstiden. Afgørende 
herfor er det naturligvis, at så væsentlige dele af klostret 
som kirken og vestfløjen, det senere rådhus, er bevaret til 
vore dage. Begge disse bygninger viser, at klostret, da grå- 
brødrene måtte opgive det, har været at betragte som en 
forholdsvis ny bygning, og byen har utvivlsomt været godt 
tjent med både kirke og rådhus. Om det tidligere rådhus 
vides intet, sandsynligvis har det været en bindingsværks
bygning, men de fremdragne rester af den gamle til Vor 
Frue viede sognekirke synes at vise, at dette har været en 
ret beskeden bygning3.

De bevarede dele af klostret er i 1914 sammen med de 
øvrige danske franciskanerklostres bygningshistorie publice
ret af arkitekturhistorikeren Vilhelm Lorenzen4, hvis beskri
velse det siden har været muligt at supplere et par gange. 
Vestfløjen, ”huset med ringeporten“, blev i 1928 genstand 
for en gennemgribende istandsættelse i forbindelse med dens 
indretning til præstebolig, og den mulighed for gennem 
pudsafbankning o. 1. at afsløre en del af husets hemmelig
heder, som herved frembød sig, blev udnyttet af arkitekt 
Charles Christensen, som gjorde en række interessante byg
ningshistoriske iagttagelser. Resultatet heraf, bl. a. en på
visning af, at fløjen er bygget i mindst tre omgange, frem-
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Grundplan af klostret. Mål 1:WO. Nord opad. Kirken og vestfløjen efter op
måling i Nationalmuseet, de øvrige bygningsafsnit efter opmåling udført i 
forbindelse med udgravningen. Fuldt optrukne linier angiver udstrækningen 

af de fremdragne fundamenter, mens punkterede linier 
betegner rekonstruktion.

i
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lagdes i Historisk Samfunds årbog for 19325. De seneste 
undersøgelser af kirken er for nylig publiceret i ”Danmarks 
Kirker“6. Heller ikke kirken er bygget på een gang, idet de 
to vestligste fag udgør en selvstændig byggeperiode. Om 
denne, som formodet i ”Danmarks Kirker“, er kirkens æld
ste del, kan dog ikke anses for bevist, og noget større tids
rum kan næppe være forløbet mellem de to byggeperioder. 
Kirken virker som helhed udpræget senmiddelalderlig, og 
man må derfor tro, at gråbrødrene i længere tid har klaret 
sig med det gamle S. Nicolai kapel, hvis oprindelse og ud
seende er ukendt. I betragtning af, at det var indviet til de 
søfarendes skytshelgen, er det dog ikke ganske usandsyn
ligt, at det oprindelig er anlagt af hensyn til en stedlig fi
skerbefolkning. (Rimeligvis har kapellet ligget på den nuvæ
rende kirkes plads, og materialer derfra kan være genan
vendt i denne og således forklare den ret udstrakte anven
delse af kridtkvadre i indermurene. Yngre end kirken er både 
tårnet og den endnu senere tilføjede korsgang.

At klostret har omfattet mere end de to bevarede fløje, 
har der aldrig hersket tvivl om. En støttepille midt for vest
fløjens nordgavl er tydeligvis en rest af gavlen i en forsvun
den nordfløj, hvis sydmur på tilsvarende måde har efterladt 
sig spor i en pille ved vestfløjens nordøstre hjørne. En øst
fløj med direkte adgang til kirken kunne dårligt undværes 
i et kloster, og af et højtsiddende tagspor og to tilmurede 
døre på korets nordside skulle man også ret sikkert kunne 
slutte, at en østfløj har sluttet karréen. Et forsøg på ad ar
kæologisk vej at fastslå fløjens eksistens blev gjort i for
bindelse med Charles Christensens undersøgelse af vest
fløjen, og der fandtes da også fundamentrester flere steder, 
som syntes at tillade rekonstruktion af grundplanen. Helt 
overbevisende var denne rekonstruktion dog ikke, idet den 
forudsatte en stump vinkel mellem kirken og østfløjen, hvis 
østmur endvidere på en temmelig uarkitektonisk måde måt
te optages af korets nordre skråfag. Charles Christensen 
fandt ikke selv resultatet tilfredsstillende, men slog sig dog 
til tåls med, at det mærkelige forhold kunne stå i forbin
delse med korafslutningens meget uregelmæssige form.
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Luftfotografi af en del af udgravningsfeltet, visende hjørnet mellem 
øst- og nordfløj, set fra nord.

Lejligheden til en mere omfattende undersøgelse af de 
forsvundne klosterbygninger kom i 1960, da Sparekassen 
i Nykjøbing paa Falster lod hjørnegrunden nord for kirken 
rydde med henblik på opførelsen af et større forretnings- 
kompleks bl. a. omfattende et underjordisk parkeringsan
læg. Lolland-Falsters Stiftsmuseums ledelse blev straks op
mærksom på, at projektets gennemførelse ville bevirke, at 
eventuelle levninger af klostrets nordøstre del totalt udslet
tedes og tog derfor initiativet til en tilbundsgående arkæo
logisk undersøgelse af det truede område. Ganske vist var 
de eventuelle bygningsrester at anse for fredede i henhold 
til Naturfredningslovens § 2, men da de arkæologiske fore
komster måtte antages at være stærkt ødelagte af den se-

10*
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nere bebyggelse på stedet, fandt fredningsmyndighederne dei 
forsvarligt at frigive arealet, idet man dog forudsatte, at 
dei blev givet Stiftsmuseet fornøden arbejdsro til en udgrav
ning, hvad sparekassens direktion beredvilligt imødekom.

Takket være Arbejdsministeriets velvilje lod undersøgel
sen sig gennemføre som beskæftigelsesforanstaltning for 
langvarigt arbejdsledige, af hvilke der på daværende tids
punkt fandtes en del i byen. Den daglige ledelse af arbej
det, som påbegyndtes i slutningen af juli og strakte sig til 
begyndelsen af december, var lagt i hænderne på amatør
arkæologen Kai Axel, hvis energi og praktiske sans var af 
største betydning for det gode resultat, som ikke udeblev 
trods de store vanskeligheder, man havde at kæmpe med. 
Den kontinuerlige bebyggelse af området bevirkede, at en 
stor del af arbejdet bestod i at opbryde betonfundamenter 
fra nyere huse og kældre, som havde bragt megen forstyr
relse i de arkæologiske lag. Klostrets fundamenter var der
for langtfra intakte, og ofte var kampestenene taget op og 
anvendt påny til fundering af senere bygninger, således at 
det ved første øjekast kunne være svært nok at fastslå, om 
et fundament tilhørte klostret eller en efterfølgende bebyg
gelse. Som arbejdet skred frem, lykkedes det dog at få et 
i hovedtrækkene sikkert billede af det middelalderlige klo
steranlæg i dets endelige form.

Foruden kirken og vestfløjen har klostret som antaget 
omfattet mindst to fløje til, en østlig og en nordlig, som 
sammen med de bevarede bygninger har omsluttet en rekt
angulær gårdsplads, fratergården, som i øst-vestlig retning 
målte ca. 20 m mod ca. 17 m på den anden led. Vendt mod 
gården har alle fire fløje haft den for al klosterarkitektur 
karakteristiske korsgang, som har skabt bekvem forbindel
se mellem alle dele af klostret. Man kan gå ud fra, at i lig
hed med de to bevarede sider af korsgangen har også de 
forsvundne dele været overhvælvet — en del løst fundne 
ribbesten kan hidrøre derfra — men herudover har der næp
pe været slået hvælv over mange rum i klostret, eftersom 
de ellers næsten uundværlige stræbepiller helt synes at 
mangle. Man erindre i denne forbindelse, at selv kirken,
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Del af østfløjen med ubrændte teglsten i bunden af udgravningen.

hvis oprindelige stræbepiller viser, at hvælvslagning var på
tænkt, ikke nåede at blive overhvælvet i klostertiden. Først 
i dronning Sophies tid blev byggeriet fuldført på dette punkt. 
At begge de forsvundne fløje har været to stokværk høje 
ligesom vestfløjen, sandsynliggøres af sporene på korets 
nordvæg og vestfløjens nordgavl. Derimod hersker der nogen 
usikkerhed med hensyn til østfløjens længde, eftersom øst
murens fundament tilsyneladende ubrudt fortsætter mod 
nord indtil et punkt ca. 4,5 m uden for flugten af nord
fløjens yderside. Man kan derfor ikke se bort fra mulig
heden af en nordlig udløberfløj i forlængelse af østfløjen, 
uagtet hverken en vestmur eller en nordgavl lod sig kon
statere. En sådan udløberfløj ville på ingen måde være et
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særsyn, da ganske tilsvarende torhold kendes fra adskillige 
klostre, hvor den sluttede karré ikke har kunnet tilfredsstil
le pladsbehovet fuldt ud7.

Mod syd optages østfløjens ydermur af korets nordøst- 
hjørne, netop det sted, som forekommer mest naturligt for 
en sammenbygning, og som giver det omtalte tagspor en 
klar mening.

Bortset fra taglinien bærer kirken nu ingen spor af sam
menbygningen, da hjørnet efter klosterfløjens nedrivning er 
ommuret i forbindelse med opførelsen af en ny stræbepille. 
Efter fundamentets beliggenhed at dømme må fløjens øst
mur dog have udelukket brugen af den østligste af de to 
nu tilmurede døre i korets nordside, hvorfor denne dør må 
antages at være kommet til efter klosterbygningens ned
rivning, omend det i så fald ikke er muligt at angive et be
stemt formål med den. Såfremt døren skulle være ældre end 
klosterfløjen, ville den næppe være så velbevaret, som det 
er tilfældet, med mindre dens fremtræden skyldes en om
hyggelig restaurering.

Østfløjens indermur mod fratergården rammer, som rime
ligt er, det nordøstre hjørne af korsgangen langs kirken, mens 
det lange skillerum mellem korsgangen og de øvrige rum lø
ber ind på koret, hvor dettes anden stræbepille senere er 
opført.

I lighed med vestfløjen har også østfløjen — i hvert fald 
dennes midterste del — haft en kælderetage, hvis rumind
deling kan have været gentaget i stueetagen. Herefter har 
der mod syd været et rum på ca. 5 X 5 m, hvorfra der var 
direkte adgang til koret. Man tager næppe fejl i at betegne 
dette rum som klostrets sakristi, hvor kirkens messeklæder 
og andre sager til brug ved gudstjenesten opbevaredes. Mod 
nord følger derpå to kælderrum, det første 7 og det andet 
11 m langt. Over sidstnævnte kunne man tænke sig kapitel
salen indrettet. Dette lokale, hvor alle vigtigere forhandlin
ger, såvel interne som med fremmede, førtes, var vel næst 
kirken det mest betydningsfulde i klostret og var normalt 
at finde i østfløjen. På førstesalen i denne bygning kunne 
man vel vente at finde dormitoriet, den fælles sovesal, som
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Rester af teglovn umiddelbart uden for østfløjen.

man af hensyn til de natlige gudstjenester forståeligt nok 
gerne så placeret i rimelig nærhed af koret.

Af nordfløjen var sydmurens og vestgavlens fundamenter 
bedst bevaret, men såvel nordsiden som det langsgående 
skillerum kunne dog lokaliseres med sikkerhed. Skillerum
mets vestende var iøvrigt det eneste sted, hvor lidt regu
lært murværk, røde munkesten i munkeforbandt, var i be
hold. I nordfløjen fandtes ingen sikre spor af ruminddelin
gen, men i almindelighed har denne fra kirken fjerneste del 
af klostret indeholdt køkken og refektorium (spisesal) m. m.

Udgravningsmaterialet tillader næppe at drage alt for 
vidtgående slutninger med hensyn til bygningernes relative 
eller absolutte alder. Dog kunne der iagttages en påfalden-
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de forskel i kampestensfundamenternes karakter. Især er et 
skarpt brud i fundamentet under østfløjens lange ydermur 
stærkt iøjnefaldende. Syd for dette punkt, som omtrent 
flugter med vestfløjens nordgavl, karakteriseres fundamen
tet af et afretningsskifte af håndstore sten, som ganske 
mangler i den nordlige ende. Afretningsskiftet genfindes i 
den tilsvarende vestmur samt i nordfløjens sydside og vest
gavl, mens det kun er konstateret på et meget lille stykke 
af den stærkt ødelagte nordside. Dette forhold kan vel an
tyde en vis samtidighed mellem nordfløjen og østfløjens 
sydlige del, og da nordfløjen vanskeligt kan tænkes opført, 
før vestfløjen efter flere ombygninger har fået sin nuværen
de form, skulle de to nævnte bygningsafsnit kunne hidrøre 
fra et relativt sent tidspunkt, og endnu yngre er da østfløj
ens nordende med den eventuelle udløberfløj.

Ifølge en jævnligt citeret post i dronning Kristines hof
holdningsregnskaber har klostret i 1507 købt en hel del 
mursten fra dronningens teglværk på Tranekær, hvilket vi
ser, at byggearbejder har været igang eller dog påtænkt 
ved denne tid; alt taler i virkeligheden for, at største par
ten af såvel de bevarede som de forsvundne bygninger er 
blevet til i tiden omkring 1500, sikkert nok i etaper, som 
godt kan have strakt sig tæt op imod reformationstiden.

Uden for det sammenhængende kompleks har der ligget 
flere bygninger i tilknytning til klostret, bl. a. det træhus, 
som Knud Gyldenstjerne fik overladt til nedbrydning. Tæt 
øst for klostret er der ved flere lejligheder fundet bygnings
rester, blandt andet det murværk, som man i 1928 antog for 
østfløjens ydermur, men som nu efter en mere omfattende 
undersøgelse har vist sig at være en teglovn8. Man har 
åbenbart ikke udelukkende været henvist til at købe stene
ne andetsteds, men har også været i stand til selv at stryge 
tegl. Det er i denne forbindelse ikke uden interesse, at der 
i østfløjens kælder fandtes, hvad man vil være tilbøjelig til 
at kalde et lager af ubrændte sten. Da klostrets fundamen
ter ligger på en fed lerbund, — som i det fugtige efterårs
vejr ikke just lettede udgravningsarbejdet — har man ikke 
haft langt at gå efter råmaterialet; muligvis har man endda
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Kampestensbrønd 
uden for 

klostrets nordfløj.

en overgang indrettet sig så bekvemt, at det siden hævnede 
sig. Modsat de øvrige fundamenter lå den nordlige ende af 
østfløjen ikke direkte på lerbunden, men på et opfyldnings
lag af overraskende drøjde, eftersom boreprøver viste, at der
1 dette område var ca. 7 m til fast bund, mens kulturlaget 
ellers var ca. 1,5 m tykt. Det ligger nær at forestille sig, at 
der er tale om en lergrav, hvorfra man har hentet teglstens- 
materialet, og som man har måttet fylde til, forinden der 
kunne 'bygges på stedet.

En så vigtig fornødenhed som vand kan klostrets beboere 
have fået fra en brønd, som fandtes uden for nordfløjen, tæt 
op ad fundamentet. Brønden var sat af kampesten og ca.
2 m dyb. Foroven havde den en diameter på ca. 2,5 m, men 
spidsede til nedefter mod bunden, hvis tværmål kun var 
omkring 1 m. Fylden i brønden indeholdt en del lædersager, 
bl. a. såler af spidsnæsede sko, et drejet træfad samt på 
bunden en næsten helt bevaret uglasseret lerkande, orna
menteret med fingerindtryk på standkant og hank. Mens 
denne brønd meget vel kan have været i brug i klostrets tid, 
var en anden brønd af ældre dato, i hvert fald ældre end 
nordfløjen, som var bygget ovenpå og delvis havde ødelagt
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Firkantet iræbrønd
under
nordfløjen.

den. I dette tilfælde var brønden firkantet og sat af træ. Be
varet var kun en bundramme af svære egeplanker, bladet 
sammen i hjørnerne og fornaglet med den som tap tildan
nede nederste ende af fire hjørnestolper, som har fastholdt 
brøndens sidebeklædning af løse, vandrette planker. En 
række fyrretræspæle, som var nedrammet på brøndens vest
side, må betragtes som en reparation. Konstruktionen er vel
kendt fra andre middelalderlige brønde og synes at kunne 
føres ret langt tilbage i tid, i det mindste findes den an
vendt i 1200-årene9.

Et af stridspunkterne mellem klostrene og sognegejstlig
heden gjaldt de mange begravelser, som fandt sted i klo
strene, og som gav disse en god indtægt, hvorfor sognekir
ken gjorde krav på en del af udbyttet. Det var nemlig ikke 
mindst rige folk, som søgte lejersted i klostret for at kun
ne opnå den begunstigelse, det måtte være på den yderste 
dag at træde frem til dommen i de fromme brødres midte. 
Nu er fremmede rimeligvis altid blevet bisat enten på kirke
gården eller — om de var formuende — i kirken. Den halve 
snes grave, som under udgravningen lokaliseredes i klostrets 
nordre og østre korsgang, er derfor rimeligvis alle munke
begravelser. Ingen af gravene rummede gravgods af nogen
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art, bortset fra en jernkniv med benskaft, som dog snarere 
er tabt i graven end medgivet den døde. I intet tilfælde sy
nes liget at have været lagt i kiste — og heri er intet på
faldende, da middelalderlige grave meget ofte er kisteløse
— og de døde var efter middelalderlig skik anbragt med 
hænderne samlet over bryst eller mave. Kun i en enkelt grav 
iagttoges en lille ejendommelighed, idet der under begge al
buer var anbragt små træstykker, som holdt underarmene 
i vandret stilling, åbenbart for at hindre armene i at glide 
ned langs ligets sider i den rimeligvis lidt for store grav.

Udgravningen bød ikke på løsfund af større betydning. I 
det stærkt omrodede kulturlag forekom selvsagt en hel del 
skår af keramik, middelalderligt og yngre mellem hinanden 
og uden værdi som dateringsmiddel. Det samme gælder 7 
løst fundne mønter, hvoraf kun een var fra klostrets tid 
(kong Hans), mens to var væsentligt ældre, slået for Chri
stoffer II, og resten eftermiddelalderlige.

Skønt udgraverne for at finde frem til det, som var af in
teresse, jævnligt måtte ty til de grovere redskaber — tryk
luftbor hører normalt ikke til i arkæologens værktøjskasse
— var de dog nok så nænsomme som den efterfølgende gra
vemaskine, der på få dage tilintetgjorde største parten af 
det, som under måneders møjsommelige slid var fremdraget. 
Tilbage af klostrets ruiner er kun det, som findes på kirkens 
egen grund — det vil hovedsagelig sige østfløjens sydlig
ste del samt en lille smule af nordfløjens sydmur og vest
gavl — og disse rester vil forhåbentlig kunne bevares for 
fremtiden. Efter den grundige undersøgelse er tabet af det 
øvrige dog mindre beklageligt, og man må derfor være Lol
land-Falsters Stiftsmuseum taknemmelig for, at det havde 
mod til at gå i gang med den store opgave og kræfter til 
at løse den så godt, som det er sket.
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Lollands hærvej
af R. K. N ie ls e n .

Lollands gamle hærvej kan selvfølgelig ikke måle sig med 
i Jyllands hverken i længde eller med hensyn til histo
rie, men den har haft sin store betydning for landsdelen 

som færdselsåre fra Sjælland med rigets hovedstad, over 
Falster og Guldborg og gennem Lolland med tilknytning 
til Saxkjøbing, færgestedet ved Sundby Lolland, Rødby 
færgested, Maribo og Nakskov.

Skriftlige beretninger om nævnte hærvej er yderst spar
somme, og at få den opsporet og kortlagt her på Østlolland 
syntes ret håbløst, da jeg for nogle år siden begyndte at 
arbejde med sagen; men jeg erfarede, at efter som fundene 
over agren blev gjort, takket være velvilje fra ejernes side, 
steg spændingen, og hvad der begyndte som muligheder ad 
tankens vej, bekræftedes ved senere fund, så jeg nu me
ner at have stedfæstet vejen fra Guldborg gennem Soes- 
marke (Majbølle sogn) og dybt ind i Oreby og Berrits- 
gaards skove.

Det synes klart, at hærvejen her har fulgt i det store og 
hele i hvert fald en gammel oldtidsvej gennem en oldtids
bebyggelse, idet den er, og vel mere har været, flankeret 
af såvel stenalder- som bronzealderhøje. Tæt ved færgelejet 
i Guldborg træffer vi den første høj, og flere findes i sko
ven nord for vejen gennem Kroskoven og Færgemarken. 
Og i Soesmarke Skovby på frugtplantagen ”Guldborg- 
land“s jorder findes endnu to mægtige stenalderhøje. Den 
ene med en meget tæt krans af vogtersten, hvoraf de mod 
øst vendende er usædvanlig høje. — Forøvrigt var det på
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disse jorder, ”Pottemagergaarden“, at det gamle pottema
geri startede, der senere flyttedes til Guldborg, og hvor de 
nu så sjældne fajanceovne fabrikeredes foruden alminde
lige lervarer. Men er man først gennem Spurvestræde og 
Spurveleddet inde i Storskoven, snor hærvejen sig gennem 
en mægtig begravelsesplads fra bronzealderen — ”Sylke- 
høje“ er navnet på en del af disse. — Ja, den sagnom
spundne ”Hindesten“ med sine symbolske tegn er jo hel
ler ikke langt borte, for ikke at gå ud over min grænse og 
nævne ”Splittovs høj“ ved Jægersborg og den nu sløjfede 
jættestue i Killerup, Taars sogn.

Den nu faldne Jomfrueg i Guldborgskoven stod jo heller 
ikke langt fra den gamle vej, så skulle sagnet tale sandt 
om en fødsel her, må denne jo have overrasket den unge 
moder på rejse ad samme vej.

Men vejen har jeg sporet fra det gamle færgeleje, der 
sikkert ikke har været væsentlig flyttet, hvad stenpikling 
omkring stedet i jorden og under den nuværende landevej 
kan tyde på. Sundet her er kun smalt, men dybt, og da 
strømmen her kan være stærk, har det ikke været i alt 
slags vejr, man har kunnet blive færget over, hvorfor det 
har været nødvendigt med en færgegård eller kro på hver 
side sundet, hvor de rejsende kunne afvente magsvejr. Fær
gegården på Lollandssiden er forlængst nedlagt og de 
gamle bygninger fjernet og erstattet af en købmandsgård, 
hvortil den gamle færgegårds jorder, beliggende lidt inde 
i skoven, nu hører. Følger man vejens forløb på kortet, ser 
man, at denne til at begynde med følger skovkanten og 
krydser Nyvej. Her har vejen gennemskåret det gamle fæst
ningsanlæg, der har strakt sig fra kyst til kyst, afskærende 
Guldborg fra det øvrige Lolland — muligvis fra Svenskekri
gens tid 1658—60. 1 hvert fald stammer dele af kystskan
sen fra denne tid, idet Kørber her søgte at hindre Sven
skernes landgang ved Guldborg med en lille underlegen 
styrke, hvad altså mislykkedes; og Kørber, selv såret, måtte 
så med sit mandskab trække sig tilbage til Nakskov, som 
holdt stand mod Svenskerne i elleve uger. En af hans små 
skanser er det vel så, der i 1808 under krigen med Eng-
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Den gamle vej er på kortet angivet ved en stiplet linie og fører fra 
[ærgestedet ved Guldborg forbi Soesmarke gamle smedie gennem Stor

skoven. (Gengivet med Geodætisk Instituts tilladelse).

land er blevet udvidet og istandsat, og det er rester af 
denne, der endnu ses ud mod kysten lidt nord for Quld- 
borgbroen.

Et levn fra disse for vort land så hårde krigsår er også 
det i 1895 i Soesmarke gjorte sølvfund: Knapper, spænder, 
mønter m. m. Værdigenstande der er hengemt, men af en
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eller anden grund aldrig blevet hentet igen — før de ved 
et tilfælde nu er blevet fundne.

Her ved Nyvej er voldene særdeles kraftige og gravene 
dybe, hvad jo tyder på, at man har sat meget ind på at 
kunne beherske og spærre hærvejen. Videre krydses skov
vejen ved Raabukleddet, og disse rids skrives ned her, just 
på den gamle vejs tomt. Og så går vejen videre mod Soes- 
marke forbi lavningen ved Gaasevandingen, og i Soesmarke 
skærer den Vigsnæsvejen. Her har ligget en smedie, hvad 
jo havde stor betydning for de rejsende, om et eller andet 
skulle trænge til reparation efter uheld på de mere end 
slette veje. Huset med essen er først brudt ned i vore dage. 
Vejen og smedien har her Soesmarke bondeby mod øst, og 
fra denne førte en vej mod syd til sognekirken, Majbølle. 
Ud mod sundet øst for byen i strandkanten fandtes den 
gamle helligkilde, hvis randsten endnu ses.

Endelig forener vejen sig delvist med Spurvestræde og 
går gennem Spurveleddet ind i Storskoven, hvor den endnu 
bærer navnet ”Gammel Landevej“. Vejen har på sine steder 
været bredere eller er flyttet, vel for at få en bedre bund 
i stedet for den gamle opkørte. Man ser således flere ste
der de gamle grøftevolde nogle meter inde mellem træerne, 
og her er lejlighedsvis fundet meget gamle hestesko. Ret 
indenfor Spurveleddet findes et vandsted, der endnu bærer 
navnet Horsevandingen, og hvor man vel i gamle tider som 
vejfarende har kunnet vande sine heste. Og lige ved denne 
står på grøftekanten en bautasten vel i tilknytning til de tal
rige omliggende høje. Den bærer navnet ”Den halshuggede 
sten“ og har ligesom et dybt indhug foroven.

Lige i skovkanten var byens (Soesmarke) festplads, hvor 
der lige til o. 1880 holdtes skovbal. Kaffekulen — gruben 
hvor kaffen kogtes — påvises endnu ved festpladsen. Bag 
skovkanten på matr. no. 37 var i gamle dage et fabrika
tionssted for soltørrede lersten, de såkaldte ”råsten“, som 
formentlig anvendtes til skillerum.

Spørges så, hvem der har benyttet denne vej, og hvad 
betydning den har haft, ja, så er det ikke meget, der kan 
siges med bestemthed; men vi er inde på de store mulig-
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heders område. Sikkert har den været benyttet af landets 
konger, og måske er de tre prinser: Svend, Knud og Val
demar kommet ad denne vej til deres store forligsmøde, 
der jo endte blodigt i Roskilde. Men ellers har vel krigs
folk draget ad denne vej. Adelsmænd til hest, fornemme 
damer i deres karosser, munke på deres bare fødder, bøn
der, handelsfolk og håndværkere — snart ven og snart 
fjende — snart i lyse og snart i mørke tider for vor lands
del. Muligvis har også Venderne på deres røvertog hertil 
faret frem ad den gamle vej, der gennem tiderne har haft 
sin historie, der nu ligger dunkelt i glemselens mørke, og 
sin betydning slægt efter slægt.

Carl d. 10. Gustavs tropper har også trængt sig frem ad 
hærvejen under general Wrangel i det ulykkelige år 1658 
på vej mod Sjælland. Gennem sne og pløre nåede de ud
asede Guldborg, hvor den ellers stundesløse Carl Gustav så 
sig nødsaget til at give de udmattede soldater et døgns 
hvile, før ilmarchen fortsattes.

Skønt de gamle lollandske veje var anlagt på vandskels- 
linien, altså på øens højeste terræn, skildres de dog til helt 
op mod år 1800 som uhyre slette. En rejsende fra år 1801 
skriver således, at man asede sig frem over sten og gen
nem huller med vand og pløre, og at det tog 2—3 timer 
at passere en mil, samt at man i den kolde årstid og i det 
fugtige klima let pådrog sig den sygdom, man kaldte ”Den 
lollandske Feber“. Baron Lehn, Berritsgaard, havde dog i 
1797 påbegyndt udbedring af den gamle hærvej fra Guld
borg mod Saxkjøbing, så dette stykke vej en tid i hvert fald 
regnedes for det bedste stykke vej på Lolland.

Den nye landevej Guldborg—Saxkjøbing, der anlagdes i 
forrige århundrede til afløsning af den gamle, gav jo så 
plads for flere af udskiftningstidens huse og gårde, mens den 
gamle hærvej;, bortset fra strækningen gennem skoven, 
pløjedes op, og dens sten kørtes bort; ja, og dens saga 
glemtes. Så det er sikkert i den ellevte time, jeg har fundet 
dens sidste spor frem, før ploven dækker dens sidste skærve.

i i
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Blade af en landsbydegns embedsbog
af H. S. B i 11 e

I et bogskab i Vestenskov skole er der mellem en del gam
le protokoller fundet en gammel embedsbog, der fortæl
ler om en Vestenskov-degns livsforhold i tiden 1779— 1823; 

særlig hans lønningsforhold og do. besværligheder.
Bogen indledes med ordene:

”Denne Embedsbog er bekostet d. 14. August 1805 
for 14 Mark Danske, — at udrede af Efterkommeren.

J a n  S a m u e l  B r a n d t  h“.
Her har vi forfatterens eller afskriverens navn, og her 

præsenterer han sig som en mand, der er omhyggelig og 
nøjeregnende med sine pengesager, hvad efterfølgende også 
bekræfter. — Embedsbogen indeholder en masse afskrifter 
af reskripter, anordninger, dokumenter og fortegnelser over 
mangt og meget degneembedet vedrørende.

Bogen er skrevet med en fast og sikker håndskrift (goti
ske bogstaver), der trods de halvandet hundrede års ælde 
endnu er let læselig.

Først lidt om manden selv.
Jan Samuel Brandth var nakskovit, søn af kobbersmed 

Kneytel Brandth og dennes hustru Ulrica Lovise, født Sa
muel, datter af magister og sognepræst i Vesterborg-Birket 
menigheder Jan Samuel. — Sønnen fødtes i 1749; — 15 år 
gammel kom han i Nakskov latinske skole, som frekvente
redes i 3 år, fra 1764 til 1767, da han blev studiosus. Sam
me år lod han sig indskrive som akademisk borger ved Kø
benhavns Universitet.

Borgerskabet har dog kun været af kort varighed, da han 
allerede i 1768 befinder sig i Kappel sogn som skolelærer
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og substitut (hjælpedegn). — Samtidig er han privatlærer 
på Kallehavegård og øerne Langø og Bogø.

Den 11. december 1778 bliver han kaldet til sognedegn 
for Vestenskov-Kappel menigheder af selveste hendes kgl. 
Højhed, salig højlovlig Ihukommelse, Prinsesse Charlotte 
Amalie. — Dette embede tiltræder han d. 7. marts 1779 og 
er så ansat her til sin død, d. 25. juli 1823.

Denne lange embedstid blev ikke en dans på roser, men 
en kamp for tilværelsens ringe indtægter og et kummerfyldt 
liv med afsavn. Brandth klager flere gange over de sløje 
indkomster, der kun slår til — til husholdningen og kreatu
rernes foder.

Hvad fik da sådan en landsbydegn i løn for over halv
andet hundrede år siden?

Lønningsloven af 17. april 1688 fastsætter følgende:
En gård på 8 tdr. hartkorn skal yde degnen:
1. Et brød på 8 skålpund (1 skålpd. = 498 g).
2. 12 æg.
3. */2 gås.
4. 4 skålpund oldenflæsk, når fuld olden gives, — ellers 

i forhold til avlen.
5. iy2 fdk. korn, halvt rug, halvt byg.
Vestenskov sogn havde 437 tdr. hartkorn.
Efter ovenstående skulle Brandth årlig modtage:
1. 400 skålpund brød.
2. 600 stk. æg.
3. 25 gæs.
4. 200 skålpund oldenflæsk (ifald, såfrem t...).
5. 20 tdr. korn, halvt af hvert.
Den 1. maj 1811 afgiver Brandth regnskab over sit em

bedes visse og uvisse indtægter på anmodning af biskop 
Boisen:

V e s t e n s k o v  so g n .
Indtægter.

1. Degnekorn (halvt af hvert) Rug og Byg ... 20 tdr.
2. Højtidsoffer (alle 3 højtider) .......................  30 rigsd.
3. Accidenser .......................................................  20 „
4. Småredsel ........................................................  20 „
5. Refusion fra Fritzholm, Stensøe og Skovby

marken (småredsel iberegn.) ........................ 3 „
i r
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K a p p e l  so g n . 
Indtægter.

1
2
3.
4.
5.

1
2
3
4.
5

Degnekorn (halvt af hvert) Rug og Byg ... 20 tdr.
Højtidsoffer (3 højtider) ................................ 24 rigsd.
Accidenser .....................................................  20 „
Småredsel (oppebæres af substitutten)........ 20 „
Refusion (fra Gottesgave og Kallehavegaard 
(småredsel iberegn.) ..................................  7 „

144 rigsd.

Udgifter.
Nakskov latinske skole ..............................  8 tdr. korn
Kongelige skatter ...........................................  18 rigsd.
Hø (ingen avling) ..........................................  16 „
Folkeløn ...........................................................  12 „
Substitutten i Kappel ....................................  20 „

66 rigsd.
Nettoindtægt 144 rigsd. -4- 66 rigsd. = ....... 78 rigsd.
!Korn 40 tdr. h-  8 tdr. = 32 tdr.

Brandth slutter regnskabet med et suk: Det kan kun slå 
til, — til husholdningen og kreaturerne; men der skulle dog 
også gerne være lidt til klæderne.

Degnenes lønningsreglement var lidt ubestemmeligt, in
gen helt fastsatte tiender og ingen bestemt leverings- eller 
udbetalingsdato.

Degnehistorierne viser også, at mange bønder gerne ville 
fuppe degnene, så de ikke fik deres fulde tilgodehavende. 
I embedsbogen fortælles det, at degnen Søren Pedersen Balle 
i året 1744 var ængstelig for han ikke skulle få tilstrække
ligt oldenflæsk, da det ikke var fuldt oldenår. Han hen
vendte sig derfor til stiftamtmand Frederik Raben og søgte 
om bistand. — Der blev svaret, at han ville tilsige forvalter 
Junghans, Rudbjerggaard, at holde bønderne til at gøre 
deres pligt. — Som NB. vedføjer Balle:

Oldenilæsk fik jeg rigtig.
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Da herskabet på Rudbjerggaard ikke ville betale 
Vestenskov-degnene fuld ydelse.

I året 1754 solgte baron von Bülow godserne Rudbjerg
gaard, Fritsholm m. Stensøe til grevinde von Knuth. — Ef
ter hendes overtagelse fik degnene i Vestenskov ikke, hvad 
de skulle have i småredsel, accidenser, korn o. s. v.

Grevinden blev krævet flere gange, men nægtede at be
tale. — Det samme gjorde sønnen baron von Knuth, da han 
arvede gårdene. — Sådan gik tiden sin skæve gang til 1779, 
da Brandth blev sognedegn for Vestenskov-Kappel menig
heder. — Han fandt nemlig vejen til baronens villighed til 
at yde degnen hans fulde tilgodehavende.-------Brandth an
søgte nemlig Det kongelige Danske Cancellie om at få re
fusion af den uvillige baron. Ansøgningen var belagt med 
beviser, der godtgjorde Brandths ret til refusionen. — 1781 
sender Cancelliet en resolution til stiftamtmand Hans God
ske von Krogh, Søholt, og hans højærværdighed biskop Ra
mus, Odense, om at tilholde baronen til at yde sine forplig
telser og henviser til bestemmelserne i købekontrakten af 
1754, lønreglementet og skovrullen for godserne Rudbjerg
gaard og Fritsholm (1755), Vestenskovs degnebog o. s. v.

Stillet over for så vægtige indicier blev baronen yderst 
imødekommende og opstillede omgående en for degnen fuldt 
ud tilfredsstillende akkord.

Vi lader ham præsentere sig:
”Jeg Conrad Ditlev Baron von Knuth til Friherskabet Con- 

radsborg, Herre til Rudbjerggaard, Fritsholm, Gottesgave 
etc. — Hans kongelige Majestæts Gehejmeraad og Kam
merherre samt tilforordnede i Højesteret, tilstaar herved at 
have indgaaet og sluttet følgende Accord med Sognedeg
nen Jan Samuel Brandth, Vestenskov, angaaende den Refu
sion, som han mener at kunne tilkomme af Efterkrav paa 
mine Hoved- og Sædegaarde etc. beliggende i Vestenskov 
og Kappel Sogne“.

Derpå følger fortegnelsen over, hvad refusionen beløber 
sig til for ”Fritsholm, Gottesgave, Kallehavegaard, Stensøe, 
Katteballemarken, som er incorporeret under Fritsholms frie
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Hovedgaards Takst og Skovby Marken, tillige nogle saakald- 
te øde eller afbrudte Qaardstæder udi ermeldte Sogne“.

Refusionen kom kort at melde til årlig at lyde på:
1. 10 rdl.
2. 2 tdr. 2 skp. rug og 2 tdr. 2 skp. byg.
3. 1 skovlæs brænde (udvisning efter reglementet).
4. 1 bondelæs hugning (for tinglysning ved Vestenskov og 

Kappel sognestævner — som hans formænd).
5. 2 bønderlæs brænde (for et lidet stykke jord indtaget 

til husmand Rasmus Jyde).
Baronen tilføjer:

.. hvilken Refusion af mig og mine efterkommende Ejere 
bliver Degnen og hans Efterkommere i Embedet rigtig betalt 
og leveret til determinerede Tider:

Pengene til 1. Maj.
Kornet til Mortensdag.
Hugningen om Foraaret.
Udvisningen ved Micheli Tide“.

Med denne fredstraktat kunne degnen erklære sig i alle 
måder fornøjet ”uden at have nogen videre Slags Præten
tioner“. Og nu kunne fredsslutningen finde sted af den næ
sten 30 års krig mellem Vestenskov-degnene og ejerne af 
Rudbjeggaard ved accordens underskrifter af d’herr. baron 
von Knuth og degnen Brandth d. 5. maj 1781.

”Læst ved Sønderherreds Ting-Ret d. 11. Maj 1781“.

Nakskov latinske skole.

Degnene på Lolland havde den mærkelige afgift, at de 
skulle skatte til Nakskov latinske skole. Brandth skulle så
ledes betale 8 tdr. korn af sit degnekorn til samme.

Man var imidlertid meget utilfreds med denne ordning på 
begge sider, da de langt fra byen boende degne skulle ind
levere deres korn til nærmeste købstad, hvor Nakskov-rekto- 
ren så skulle modtage det gennem en kommissær eller køb
mand, der så igen skulle sælge kornet og aflevere kontan
terne til rektoren. Denne ordning gik der kludder i, så kan-
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celliet stadig modtog klager. 1 året 1780 d. 27. oktober med
deler den høje landsfader, hans kongelige Majestæt, at det 
er hans allernådigste vilje og befaling, at degnepensionerne 
til Nakskov latinske skole herefter skal udredes i rede penge 
og ikke i korn in natura. — Brandth skal herefter udbetale 
et beløb svarende til 8 tdr. korns værdi efter kapitelstaksten.

En lille ændring.

Man siger, at folk ikke kan blive enige om noget, men i 
1781 blev dog samtlige lollandske degne enige om, at de 
ikke kunne være tjent med betalingen efter kapitelstaksten 
til Nakskov-skolen for flere årsagers skyld: Det skete, at 
bønderne glemte at levere kornet i tide, ja, endog ventede 
så længe, at taksten ikke længer gjaldt. Bonden kunne også 
finde på at undskylde sig med, at kornet var opbrugt, eller 
det, de kom med, var så ringe, at det lå langt under taksten. 
Og sådan var der så meget.-------Degnene ansøgte kancel
liet om at få lov at betale med 2 mark under kapitelstaksten 
pr. td. korn eller ligesom de sjællandske kolleger, der fik 
kornet fra kjærven ligesom præsterne, men dog kun en tre- 
diedel af præstetienden. Dette kunne kancelliet ikke gå med 
til. I reskript af 1688 var det en gang bestemt med korn i 
skæppen, tærsket korn, og derved skulle det blive. Afleve
ringen skulle finde sted senest 1 måned efter kapitelstak
stens fastsættelse, og prisen skulle herefter nedsættes med 
1 mark pr. td. rug, når denne lå over 2 rdl., og samme ned
sættelse på en td. byg, når prisen var over 10 mark.

Forøvrigt var der klaget over degnenes sløseri med beta
lingen til latinskolen. Blev der herefter ikke betalt rettidigt, 
havde rektor lov til at gribe til rettens midler med udpant
ning, ligesom når de kongelige skatter ikke blev betalt i 
tide. — Mærkeligt var det, at det var de arme degne, der 
skulle holde de lærde skoler oppe.

En mandarin i turbanen.

Vestenskov-degnen mente, at han betalte for meget i fat
tigskat, da han selv var en fattig mand i økonomisk tryk-
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kende omstændigheder. Han skriver derfor en ansøgning til 
sin høje foresatte, højærværdige hr. biskop J. Ramus, Oden
se, om at få sin fattigskat nedsat.

Biskoppen svarer med en meget imødekommende resolu
tion: Det er kun rimeligt, at den fattige degn i Vestenskov 
får afslag i fattigskatten, da han sidder hårdt i det forme
delst hans mange umyndige og endnu ikke opdragne børn 
samt en stor pension til en lærerenke. — Ja, hans nedsæt
telse skal være så stor, at han højst skal betale 3 mark år
lig, — mere kunne han ikke tåle at yde.

For at ingen misforståelse skulle indtræffe, blev kopi sendt 
til amtstuen og dér verificeret.

Nok en appelsin.

Brandth havde et par køer, men ingen græsning nærmere 
end den 6 km lange vej fra lærerboligen til Vejlø. Somme
ren igennem skulle denne afstand tages tur—retur 2 gange 
daglig enten af kotrækkeren eller malkepigen. — Er det 
mærkeligt, at degnen er utilfreds med denne tingenes til
stand og henvender sig til Rentekammeret, der ret omgåen
de svarer med en resolution til stiftsbefalingsmand baron 
Juel Vind, Halsted, gående ud på, at stiftamtmanden får ord
net dette forhold med lodsejerne i Vestenskov og Kappel 
sogne derhen, at degnen får et for ham mere bekvemt be
liggende stykke jordsmon til sine køers græsning.

Et åstedsmøde finder sted den 11. april 1788 kl. 11, hvor 
følgende høje mødedeltagere skal afgøre, hvor Brandth skal 
have sit nye stykke jord til græsning:

Amtmand, baron Juel Vind, amtets landvæsenskommissæ
rer P. Lyngby og Johan Ibsen, Hans Excellence, hr. geheime
råd baron von Knuth, kammerråd Baden (på de Bådes
gårds bønders vegne), sognepræst Benzon og selvejerne 
Hans Friis og Rasmus Thorsen, Brødebølle by.

Brandth ledede mødet, fremførte sin skriftlige begæring 
om græsningen og fremviste rentekammerets resolutions
skrivelse. — Så fulgte en forhandling mellem de fremmødte 
herrer, der snart blev enige om følgende:
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O v e r e n s k o m s t
”Degnen, nu Jan Samuel Brandth og Efterkommere i sam

me Embede er til sine Køers Græsnings Brug og Nytte an
vist og bestemt aarlig: Et Stykke Jordsmon af den saakaldte 
Kølleeng, der er beliggende ved Raarup Enge østen for Hyl
lestuen Venged med søndre Side til Landevejen, som løber 
igennem Raarup; og den østre Ende af den samme Eng stø
der paa Landevejen imod Saunsø Bjerremark“.

Jordsmonnet eller engen, som degnen fik i stedet for græs
ningen på Vejlø, blev ungefær 49 skridt eller alen mod nord 
og 49 skridt eller alen mod vest. Målene blev straks bestemt 
og afmærket, og i mangel af målerkæde blev skellet angivet 
ved pæle og gravede huller. Det blev tillige enstemmigt ved
taget, at bønderne, der havde deres græsning norden for 
degnens, skulle have tilladelse til at trække deres kreaturer 
over degnemarkens vestre side. Skulle nogen* ønske denne 
indhegnet med ledsted, skulle udgifterne deles.

Bønderne, der måtte afstå jord til degnen Brandth, skulle 
årlig godtgøres med 6 rdl. af de Vestenskov og Kappels 
jordbrugere. Alt dette dog, såfremt, ifald det Højkongelige 
Rentekammer ville meddele sin høje approbation.

Ja, så mange var ordene. — Og de høje åstedsmødedel- 
tagere kunne ”med vore hænders“ underskrift vitterliggøre, 
at Jan Samuel Brandth, degn udi Vestenskov-Kappel menig
heder havde fået sit ønske opfyldt og sin ansøgning bevilget
------- samt fået sin morgentur og aftenvandring betydelig
afkortet, da hans tydre (græsnings) eng nu kun lå ca. 1 km 
fra hans bolig.

”Meget skrig og lidt uld“, sagde bonden, da han klippede 
sin so.

Brandth kunne med rette sige det samme; engen var ca. 
et par skp. land stort og kunne ikke give fuldt foder til hans 
tvende køer.

En skærmydsel.
Brandth havde en substitut i annekssognet Kappel, Wulf, 

som han d. 12. februar 1791 havde givet en skriftlig tilstå
else, lydende på, at i stedet for 2 rdl. i småredsel fra Got-
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tesgave og Kallehavegård skulle han have 3 skp. rug og lige 
så meget byg.

Senere, i 1808, ville Brandth have denne tilståelse om
stødt, men Wulf ikke, da han havde en genpart af overens
komsten; deraf opstår en så heftig strid, at herredsprovsten, 
Paul Satterup, må tage sagen i sin hånd for at få striden 
bilagt.

Under afhøringen ville Brandth heller ikke nægte, at han 
havde givet Wulf en sådan tilståelse, men påstod, at den var 
ubeviselig og upassende aftvunget ham på en sledsk og 
”overtryggende“ måde.

D. 29. oktober 1808 blev Wulf suspenderet fra sit embede 
til d. 17. december 1809. — Nu kom så et andet stridsemne: 
Wulf tog løn året 1808 ud og indkasserede æg og brød, der 
først forfaldt til påsken 1809. — Brandth kommer med ind
sigelsen: Brød og påskeæggene har Wulf ingen ret til, da 
de falder i suspensionstiden. De tilkommer Brandth, da han 
er sognedegn — og knuden strammes yderligere.

Dommens dag.

Provst Satterup afgjorde tvisten d. 4. maj 1810 og over
skår den gordiske knude.

1. Brandth kan ikke ophæve sin forskrivelse af 12. febru
ar 1791; den skal stadig stå ved magt.

2. Substitut Wulf må beholde, hvad han har oppebåret af 
brød og æg til påsken 1809, derimod skal degnen Brandth 
tilbagebetale til Wulf, hvad han ulovligt har tilegnet sig af 
dennes indtægter, som tilhører anneksembedet i Kappel.

— Under skærmydslerne mellem de tvende combattanter 
er det gået så hedt til, at de begge er gået over fra det ord
forråd, der bruges, når man trakterer hinanden med kompli
menter, til det mere vulgære blomstersprog, der kan minde 
om nælde, tidsel og bulmeurt. — Provsten løfter derfor sin 
irettesættende pegefinger og taler sålunde:

3. ”De Ukvemsord, som begge de stridende Parter har 
brugt mod hinanden, skal døde og magtesløse være og ikke 
komme nogen af dem til præjudice.
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Men da de er Mænd, der bør foregaa Ungdommen med 
ædel Tænkemaade, men har ytret et hævngerrigt ,Sindelav’, 
skal de begge af Sognepræsten reprimanderes i Medhjæl
pernes Overværelse . . .“

,Forening’ sluttedes d. 10. maj 1810.
P. S a 11 e r u p.

Atter det skilte bøjer sig sammen.

Pensionist i året 1811.
Foranlediget af Kappel skolekommission og Maribo amts 

skoledirektion entlediger Det kongelige danske Cancellie d. 
13. juli 1811 skolelærer Wulff, Kappel, p. gr. af uduelighed
1 sit embede — med pension, der beløber sig til 4 tdr. rug, 
4 tdr. byg og 12 rdl.

Nu kommer det mærkelige: han pensioneres gennem fat
tigvæsenet og sognedegnen. Brandth skal betale 2 tdr. rug,
2 tdr. byg samt 4 rdl. og fattigkommissionen resten.

Brandth var selvfølgelig ikke glad for denne nye afgift,
men bemærker i en senere skrivelse, at han faldt til føje ved 
biskoppens mundtlige sigelse.

Denne nye ydelse blev dog ikke af lang varighed. Brandth 
anfører i randbemærkning (dog uden sørgerand) pagina 68 
og 69: ” 1812 d. 24. februar ophørte pensionen, da Wulf
døde“. ----------- Og dermed tænkte Brandth, at den udgift
var ude af verden.

En overraskelse.
Fra Maribo amts skoledirektion modtager Brandth d. 23. 

juni 1812 en meddelelse, der giver ham hans livs store chok.
I Kappel er der ansat en ny skolelærer og substitut Niels 

Jeppesen i stedet for Wulf; den nye mand skal lønnes efter 
lov af 10. oktober 1806 — et provisorisk reglement for al
mue-skolevæsenet. Jeppesen bliver årligt lønnet med 100 
rdl., 8 tdr. rug, 10 tdr. byg samt (efter Brandths opgivelse) 
småredselspenge 2 rdl., 24 stk. slagtede gæs, 360 pd. brød, 
27 snese æg og højtidsoffer samt sportler ved ligforretnin
ger m. v. Alt i alt bliver dette sidste en indtægt på 126 rdl. 
-------Nu kommer så det overraskende, at kancelliet har be-
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(Stenen er rejst af 
Historisk Samfund)

I forgrunden t. v. 
mindesten for 
biskop N. E. Balle, 
der fødtes her 
i året 1744.

Den gamle degne
bolig i Vestenskov 
(set vestfra).

stemt, at Brandth skal yde 2 tdr. rug og 3 tdr. byg til N. Jep
pesens lønforhøjelse. — Denne bestemmelse mener Brandth 
er en himmelråbende uretfærdighed imod ham, den dårligt 
stillede sognedegn, der altid havde været belagt med tunge 
økonomiske byrder: Mange børn, stor enkepension (20 rdl. 
årlig i 24 år og 5 mdr.) og en dårlig bolig, der var dyr i 
vedligeholdelse. — Derfor beder han i en ansøgning aller
underdanigst det højkongelige cancelli allernådigst tage den
ne tunge byrde af hans skuldre-------det meget bedrøvelige
bønskrift slutter:

. I allerunderdanigst Følge af disse mine ovenfor sand
færdige Grunde anraaber jeg det Højkongelige danske Can- 
cellie om allernaadigst befrielse af saa tung og ulidelig en 
Byrde paa min gamle Alders 64. Aar og 45. Embedsaar, — 
her baade som Skolelærer og Degn. — Men skulde jeg nu 
være saa uheldig, at det høje Collegium, ej til min Trang 
at afhjælpe allernaadigst vilde resolvere, maa baade jeg og 
min 67-aarige Kone med Familie segne under Byrden og 
med Taalmod tage mod Skæbnen“.

Kan man andet end ynke den arme degn? — Men tro ikke, 
kancelliet havde medynk.

Den 10. oktober 1812 modtager han svarskrivelsen, der 
lyder, at han ifølge indhentede oplysninger besidder et deg
nekald med så betydelige indkomster, at han har evne til 
at betale til skolelærer Jeppesens lønforhøjelse.
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Degnens fribolig.
Den gamle, den vaklende rønne.

Da Brandth tiltrådte sit embede, hørte der fribolig til, et 
bindingsværkshus med 3 længer. En degnebolig skulle ved 
overtagelsen være mindst 100 sletdaler værd, — var den det 
ikke, skulle formanden i embedet eller dennes arvinger sæt
te den i så forsvarlig stand, at den blev det. — Var boligen 
derimod i meget fin stand, kunne den nye degn komme til 
at betale op til 50 sietdaler i godtgørelse. — Præsten, prov
sten og biskoppen førte tilsyn, og havde degnen ikke sin bo
lig i behørig orden, kunne provsten beordre den gjort i for
svarlig stand og tage betalingen af degnens indkomster for 
reparationerne.

I 1816 sender Brandth provst Brynnicke, Skovlænge, en 
beskrivelse af Vestenskov-degnens embedsbolig, der består 
af:

1. Østhuset med iy 2 fag og indeholder dagligstue, sove
kammer, storstue, forstue og pulterkammer.

2. Søndre længe, 4 fag, indrettet til køkken, bryggers og 
spisekammer samt et lidet hønsehus.

3. Nordre længe, 61/) fag med kostald, lo og lade.
4. Køkken- og urtehave.
5. 'Af sædeland y2 td. land.
6. Til 2 køers græsning, den såkaldte kolleeng i Rårup 

enge på St. Vejlø land.

Beskrivelsen slutter:
”•Ovenmeldte var ved min Tiltrædelse i Aaret 1778 meget 

forfaldent fra øverst til nederst, ja saavel inden som uden; 
men i den Stand, det nu befindes, bekostet af mig selv.

Vestenskov, d. 31. Juli 1816.
B r a n d th .

NB. 1817 d. 21. Januarii assureret i Brandkassen for 700 
Rdl., Sølv Værdi“.
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V edligeholdelses - udgifter.
(Kopi af Brandths bolig-regnskab)

Rdl. Mk. Sk.
1779

1781
8/5

23/9

n

1788
1792

1793

1795
1804

Ved min Tiltrædelse takt hele Degne
boligen af ny, — omhegnet saavel den
store som begge smaa Haver med nye
Gærder, — alt paa egen Regning kiøbt
og istandsat .........................................  90 — —
2 nye Vinduer i Sovekammeret med 
Beslag og Arbejdsløn. — Foruden en 
Deel Pile i Norden Side — 20 Sk. ... 3 3 12
et Enkelt Vindue ud til Gaarden i Dag
ligstuen .................................................  1 3 —
et Ditto i Ølkammeret .......................  1 3 —
Jordens Udskiftning samme Aar .......  3 — —
Græsningens Omkostninger ................ 8 — —
Oprejst fra Vongen af heel nye Pibe 
paa Bryggers Skorstenen med brændte
Sten m. v...............................................  4 — —
Indsat nye Fod med Løsholter, Opløbe- 
re, Veggevender, Stavre, 01 og Mad, 
fra Bryggerset af og rundtom til den
østre Gavls nordre Love ........................ 30 — —
2 nye Bielker indsat i Stalden og Loen 4 — —
Takt Huset anden Gang ......................... 32 — —
Bryggersskorsten' at tække over tillige 
med Loen og Laden samt den østre 
gavl .......................................................  20 5 —

196 14 12
= 198 2 12

1806
23/6

Sat nye Fod under Spisekammeret og

30/7

12/8

1807

Hønsehuset, Sønden til paa den østre 
Side med Opløbere, Løsholter og Veg
gevender m. v.......................................  5
Samme Aar takt over Sovekammeret
og Køkkenet p. Søndre Side ..............  5
4 og f/2 Fag nye Vinduer med Fielle —
Beslag og Arbejds Løn ......................  30
Alle Døre reparerede ..........................  —
En nye Dør til Storstuen med Laas og
Nøgel ....................................................  3
2 nye engelske Vinduer udtil Gaarden, 
Storstuen ..............................................  5

3 —

5 —

4 —
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1809 Takt paa begge Sider over Kiøkkenet
Bryggerset, dertil medgaaet 14 Traver 
Langhalm a 1 Rdl., Lægter 2 Rdl., 
Tækkemand og Daglejere 2 Rdl.........

1810 Tækket den østre Gavl dertil 3J/2 Tra- 
21/11 ve Langhalm og Arbejdsløn i 2 Dage...
1811 Omlagt Loftet i Storstuen, Forstuen og 
12/10 Pultekammeret, — medgaaet 10 Fielle,

150 Stk. Søm og Arbejdsløn med Kost
etc............................................................
En nye Bielke i Storstuen same Tid 
indsat ....................................................

1814 Omsat Brønd-Sulen efter 128 Aars For- 
28/10 løb, desuden nye Vippe, — med Ar

bejdsløn ................................................
1816 Takt over Sovekammeret, Dagligstuen, 
14/8 Forstuen og et Fag p. Storstuen paa 

den vestre Side ...................................

Rdl. Mk. Sk.

18 — —

7 — —

28 4 —

12 — —

18 2 12

26 — —

160 — 12 
Transport... 198 2 12

ialt... 358 3 8
Degneløn.

1813 tager Brandth sin afsked som skoleholder og helli
ger sig nu sit degnekald.

Derfor sender kancelliet ham vel en forespørgsel om, hvor 
store hans indkomster er som degn.

Her følger kopi af Brandths svar på forespørgslen: 
”Forklaring over Degnekaldets Indkomster ifølge Cancel-

liets Skrivelse af 23. Februar 1813.
1) Har Degnekaldet aarlig fast Løn 40 Td. Korn halvten af 

begge Dele, der reparteres efter Anordningen paa Sognets 
Hkorn, — deraf svares aarlig:
a) Efter Loven den femte Part til Nakskov Middelskole

4 Td. Rug og 4 Td. Byg
b) Efter Cancelliets Resolution af 10. Oktober 1812 til

Skolelæreren i Annexet Kappel til hans Skoleløns For
højelse interimistisk ....... 2 Td. Rug og 3 Td. Byg

2) Højtidsoffer og Accidentcer, kan det ene Aar bøde paa
det andet, anslaas til ..................  120 Rdl. D. L.

3) En liden Refusion af Rudbjerggaards Herskab for Herre-
gaardene i Sognene ..........................  10 'Rdl. D. L.
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4) Smaaredseler af Vestenskov Sogn efter Middeltallet
10 Rdl. D. L.

I Kappels Sogn nyder Skolelæreren den som Degnens Vi- 
karius.

5) Auling for Degnekaldet ingen undtagen 3 Skæppeland, 
nye Maal.

Vskov den 6.t Marti 1813. I. S. B r a n d t  h“.

En sidste ansøgning.

Brandth kæmpede bravt til det sidste for at forbedre sine 
økonomiske forhold. Ved jordudstykningen 1818 sendte han 
en ansøgning til det høje rentekammer om, at der måtte bli
ve ham tilstået 3—4 tdr. land til hans kreaturers græsning. 
— Rentekammeret anser Brandth berettiget til jorden, ifald 
amtmanden og biskoppen — hans høje foresatte — mener, 
han ikke i så henseende har tilstrækkeligt.

Embedsbogen melder intet om sagens slutning, men dags 
dato ligger den gamle degnebolig lige over for hovedindgan
gen til Vestenskov kirke og kan karakteriseres som det lille 
yndige hus på landet, men af jordsmon er der stadig kun 
den td. land, der altid tilforn var til degneboligen. —

Ja, så er embedsbogen udgået for flere oplysninger om 
degne- og skolelærerløn i slutningen af det 18. og begyn
delsen af det 19. århundrede, men før punktum sættes, sen
der vi salig Jan Samuel Brandth en taknemlig tanke for 
hans mange gode oplysninger om sine og mange andre kol
legers økonomiske forhold.

Degneboligen (sydfra). I baggrunden udhuset, i hvilket findes en løsholt 
med indskåret »S 7747 £«, der tydes som Søren Balle, biskoppens fader. 

(Billedet udlånt af Lollands Tidende).
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Rytterskolerne på Lolland-Falster
af V ig g o  L a r s e n

Skolehistorie

D e lolland-falsterske rytterskoler har haft deres store be
tydning for vor landsdel i skolemæssig henseende. Det 

er derfor naturligt at ofre dem omtale, især da mange af 
dem endnu står, og enkelte har været benyttet til undervis
ning indtil de seneste år. Først centralskoleordningen har 
slået dem helt ud.

Det er vist ikke muligt at skrive om Rytterskolerne på en 
fyldestgørende og forsvarlig måde uden at ridse skolehisto
rien op, så de kan ses på baggrund af den skolehistoriske 
sammenhæng.

I den katolske tid var de få skoler, som fandtes i vort land, 
knyttet til klostrene. Peblingene, som eleverne kaldtes, blev 
undervist af munkene. De gik oftest i sort dragt, deraf be
tegnelsen ”Den sorte Skole“. Skolen var dengang ikke en 
selvstændig institution. Den var en del af kirken, og da folk 
ofrede penge og gods til denne for deres sjælefrelses skyld, 
så fik skolen også lidt deraf. Skolens ældste elever kaldtes 
degne og måtte hjælpe til ved kirketjenesten. F. eks. ved 
bryllupper og begravelser betaltes de sjældent med penge, 
men de fik del i de naturalier, som efter gældende skik ”of
redes“ ved slige lejligheder, og det er ikke mange år siden, 
lærerne på landet endnu modtog en del af deres løn1 i natu
ralier. Gamle skikke er sejglivede, og jeg tør ikke forsværge, 
om der den dag i dag i egne, hvor der endnu findes en af de

12
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små skoler — måske til Mortensaften — ”ofres“ en and el
ler ved hjemmeslagtning en steg eller en pølse til ”degnen“ 
som en levning af den ældgamle skik.

Ved reformationen skiltes skolen formelt fra kirken og lag
des ind under staten. Men da kongen nu blev både statens 
og kirkens øverste, blev det ingen reel adskillelse. Begge op
fattedes som tjenere for samme sag, folkets religiøse og kri
stelige trivsel.

Efter reformationen blev der oprettet en latinskole i næ
sten hver eneste by. Som navnet siger, var latin hovedfaget. 
Latin var de lærdes sprog, og skolen altså lagt an på at mod
ne elever med henblik på den højere uddannelse ved univer
sitetet til kirkens og statens tjeneste. — Man tænkte dog og
så på de børn, som ikke egnede sig dertil. I kirkeordinansen 
af 1537 — reformationens kirke- og skolegrundlov — hed
der det, at øvrigheden må sørge for ”skriveskoler“ for de 
børn, der ikke egnede sig for latinen: ”Dog skulle forstan
deren til samme skoler se til med, at sand gudfrygtighed må 
samme børn så efterhånden indgives og indgrundes af bør
nelærdommen“.

Det var byerne. Men landet! Hvorledes der?
Ja, der oprettedes endnu kun skoler på privat initiativ, ofte 

takket være præsternes interesse og hjælp. 1 disse landsby
skoler underviste ”degnene“, som i de sogne, der lå nærmest 
byerne, var ”løbedegne“. Disse løb omkring til de nærmeste 
sogneskoler, der oftest var et bondehus eller en forfalden 
gård, der åbnedes for egnens børn. Længere fra byerne bo
ede degnen fast i kirkebyen, og han kaldtes da ”sædedegn“. 
Men mange, vel de fleste, steder var undervisningen hjem
menes sag.

Man kan da i tiden lige før og et par hundrede år efter 
reformationen tale om en spredt folkeundervisning:

— i hjemmene ved forældrenes hjælp
— i hjemmene ved degnens hjælp
— i kirkerne ved degnens hjælp

samt i byernes latinskoler, hvortil også de dygtigste drenge 
fra landet blev sendt, når der kunne skaffes midler til under-
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Frederik IV's indsti/telsestavle med inskription, indsat i skolevæg.

hold. Fagene var: latin, lidt skrivning, læsning og regning 
og først og sidst børnelærdom på grundlag af Luthers ka
tekismus.

At man allerede dengang har tænkt på en teoretisk og 
en praktisk linie viser følgende citat fra kirkeordinansen: 
” . .. desligeste skulle og skolemestrene med al flid agte 
deres disciples nemme og altid, når børnene er over deres 
tolvte år, give forældrene i tromål til kende, hvilke af sine 
studeringer intet synes at blive forbedret, at de i tide må 
sættes andet steds hen til ærligt embede (håndværk). Men 
hvilke fornemmes at have godt nemme, dem skulle de holde 
i skolen indtil deres sekstende år“. — Vi ser, at børnene 
skulle skilles i tolvårs alderen, akkurat som i vor nylig af
skaffede mellemskoleordning.

Sådan er skolebilledet, indtil nye strømninger udefra bry
der hul i det stivnede åndsliv og giver nyt liv i kirke og sko
le. Det nye er pietismen, og med den træder r y t t e r s k o 
le r n e  ind i billedet.

Pietismens idé om, at sand kristentro må være virksom i 
gode gerninger, kommer også de små ”brødre og søstre“ —

12*
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børnene — til gode. Man erkender muligheden af at forbed
re slægten gennem børnene. Skolen er et middel dertil.

I årene 1717 og 1718 lod Frederik den Fjerde indrette 
rytterdistrikter på de kongelige godser. Der blev oprettet 
tolv af disse, seks på Sjælland, et på Falster, et på Lolland, 
et på Fyn og tre i Jylland. Disse tolv distrikter skulle under
holde hver sit rytterregiment, som var vigtige led i kongens 
landeværn. Skønt bønderne i disse distrikter var fritaget for 
andre afgifter end rytternes underhold, blev ordningen en 
plage for dem, hvad man blandt andet kan se af en konge
lig forordning fra 1729, der forbyder officerer og menige 
”.. . at begegne bonden med hug og slag, når han er i ho
veri“.

Nogle af de embedsmænd, som hjælper kongen med ryt- 
terdistrikternes indretning, foreslår ham også at bygge nog
le skoler for bøndernes børn. Enkelte herremænd havde alle
rede oprettet skoler på deres godser. Også i kongens egen 
slægt var der interesse for sagen. Hans moder, enkedronning 
Charlotte Amalie, havde bygget skoler på sine godser rundt 
om i landet. Kongens søster, som arvede moderens godser, 
fulgte hendes eksempel. Kongens broder havde ladet opret
te en halv snes skoler. Det var ved at blive mode blandt 
landets kongelige og adelige godsejere at oprette skoler, og 
som landets største godsejer har kongen næppe villet stå 
tilbage. — Et andet forhold må dog tages med i betragt
ning. Kongen blev i sine ældre år stærkt grebet af pietismen. 
Denne bevægelses interesse for fattigforsorg og oplysning 
har sikkert påvirket kongen. Den i sit regeringsarbejde me
get pligtopfyldende og samvittighedsfulde monark har også 
i skolebyggeriet set en kongepligt mod sine fattige under
såtter.

I fattigforordningen af 1708 er der en bestemmelse om, at 
hvor der ikke er en skole på landet, skal man stræbe efter 
at få en indrettet. Denne bestemmelse er kaldt det første 
lovbud om oprettelse af skoler på landet. — Man kan i hvert 
fald sige, at hele denne byggevirksomhed i årene ca. 1700 
til 1740 med Frederik den Fjerdes rytterskoler som grund
stamme skabte det første grundlag for et ordnet skolevæsen
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5ru.ndfitan af 9IIV ’ Skôler.
Typisk grundplan af Frederik IV’s skoler (mål: 12x21 alen). T. v. skole
lærerens stuer. I køkkenet åbent ildsted og bageovn. I muren mellem 

køkkenet og skolestuen bilæggerovn. (Fot. efter Thøger Jensen).

på landet.-------Der er heller ingen1 tvivl om, at dette kon
gens storstilede skolebyggeri virkede smittende, både på 
godsejerne og på fremskridtsmænd i bondebyerne.

Det næste led i landsbyskolens udvikling bliver Christian 
den Sjettes ’Torordning om skolevæsenet på landet“ af 23. 
januar 1739. Dens forudsætning var indførelsen af konfir
mationen 1736. Igen her ses den nære forbindelse mellem 
kirke og skole, eller om man vil: — skolens uselvstændige 
stilling og dybe afhængighed af kirken. Landsbyskolen bli
ver ikke som byernes latinskoler en forberedelse til tjeneste 
i stat og kirke, men simpelthen en forberedelse til lydighed 
og afhængighed af samme. Skolegang betragtedes endnu 
ikke som en borgerpligt, men som en kirkelig pligt. Set i 
denne sammenhæng kan man da næppe tale om fremskridt 
for skolen i pædagogisk henseende. Alligevel fik forordnin
gen af 1739 stor betydning og bragte skolen på landet — 
almueskolen — et godt stykke frem i udvikling. Forordnin
gen -bragte nemlig bestemmelser om skolehusene og deres 
indretning, om degnene eller skoleholderne og deres uddan
nelse og løn, og selv om begge dele var ringe nok endnu,
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så var det dog et fremskridt, at disse forhold kom under en 
fast ordning. — Det kunne være fristende at fordybe sig i 
disse bestemmelser og deres betydning for skolen, men da 
det er rytterskolernes forhold, som skal belyses i denne ar
tikel, må vi nøjes med at konstatere, at med forordningen 
af 1739 viser statsmagten for første gang villighed til at tage 
de økonomiske følger af de krav, den stiller til befolkningen.

Efterhånden skimtes da det mål, der må synes os så vel 
som datiden det naturlige: En skole i hvert sogn og skole
gang for alle Danmarks børn.

Dette opnåedes endelig ved skoleloven af 1814, tii hvil
ken skolens udviklingshistorie nåede frem gennem oplys
ningstiden. Ved loven af 1814 blev det borgerpligt at søge 
undervisning, og denne lov blev bærer af ”den gamle lands
byskole“, som netop i disse år afløses af centralskoleord
ningen.

Bygningshistorie.
Efter denne oversigt over landsbyskolens udvikling er det 

klart, at rytterskolerne har spillet en stor rolle også for vor 
landsdel. De var som nævnt grundlag for et ordnet skole
væsen på landet, men så langt nåede man heller ikke uden 
store besværligheder. Der måtte udarbejdes oversigter og 
beregninger. Store spekulationer havde man over, hvordan 
man skulle skaffe penge til bygning og drift af skolerne, og 
over, hvor man skulle skaffe skoleholdere fra. Sjællands bi
skop, Worm, udarbejdede et forslag til hele ordningen med 
hensyn til skolernes indretning, skoleholderne, fag og tilsyn. 
Andre udarbejdede forslag til s k o l e r n e s  b e l i g g e n 
hed .

De lolland-falsterske skoler fordelte sig med 27 på Fal
ster og kun 11 på Lolland. Dette misforhold i antal hænger 
vistnok sammen med, at Falster var rigere på krongods end 
Lolland, og at dette krongods har været den tids folkepen
sion til landets enkedronninger, der ofte kom på aftægt på 
Nykøbing Slot. Desuden blev en del af det lollandske kron
gods solgt, inden rytterskolerne her blev bygget.

Da kongen i marts 1721 lod bekendtgøre, at han ville 
bygge 240 skoler, måtte man igang med det praktiske ar-
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bejde. — Hvordan skulle skolehusene være? — Regiments
skriveren måtte ud med håndværkere på de steder, hvor 
skolerne skulle ligge, og se på forholdene. Der blev lavet 
tegninger af et grundmuret skolehus og af et bindingsværks
hus. Nogen mente, at et ”bondehus“, som allerede lå på ste
det, skulle kunne bruges — eller måske en gammel kirke
lade. Men kongen bestemte sig for det grundmurede hus! — 
I Svend Jørgensens hjemstavnsbog ”Bag Diger og Hegn“ 
(2. del) findes en god beskrivelse af de kongelige skolehuse 
i kapitlet ”Fra Degnelæsning til Centralskole“. Svend Jør
gensen gør også opmærksom på, at der for Falsters vedkom
mende hverken før eller siden er skabt så gennemgribende 
en skoleordning, ja, at den med nutidens målestok ville sva
re til en 7—8 klasset centralskole i h v e r t  so g n .

De nye skoler duperede befolkningen! Selv præstegårdene 
var ikke så anselige som de nye skolehuse. Men det v a r  
jo også ”de kongelige skoler“. Således kaldte man dem den
gang, og det var jo unægtelig et smukkere og mere velklin
gende navn end det misvisende ”rytterskoler“, som en sene
re tid har givet dem.

En fuldstændig fortegnelse over de lolland-falsterske ryt
terskoler findes i Thøger Jensens udmærkede bog om ”Kong 
Frederik Den Fjerdes Skoler“ (1921). Heri findes også et 
interessant overslag ”over et skolehus, som skal være 21 
alen langt, 12 alen bredt og 4J/2 alen højt indtil under biel
kerne“.

Skitsen over rytterskolernes -indretning er også taget fra 
Thøger Jensens bog, og et citat fra samme belyser skoler
nes arkitektoniske værdi og virkning på baggrund af 1700- 
tallets bondeby:

”— de blev de anseligste bygninger i landsbyen næst ef
ter kirkerne. Ikke engang præstegårdene kunne måle sig med 
dem. I den følgende tid er Frederik den Fjerdes skoler også 
den type, der danner forbilledet for ny skolehuse. De har 
åbenbart længe stået som idealet for, hvordan en landsby
skole skulle være, og det varede længe, inden der blev stil
let større fordringer til lærerbolig og skolestue og dermed 
til bygningerne. Ja, så langt ned som til 1830’erne kan man
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Assenbølle skole (fra syd,) holder de oprindelige mål. Det helvalmede 
tag er typisk. De gamle vinduer med flade bueslag er afløst af nyere. 

Den rundbuede indgangsdør (med høj trappe) fandtes oprindeligt på 
midterste vindues plads.

følge Frederik den Fjerdes skoletype i vore landsbyskoler“. 
— Eller: ”Med de nye kongelige skoler indførtes en ny sko
letype, et tilløb til en skolearkitéktur, så værdig og smuk, 
som først i dette århundrede har set sin lige“.

Hvorfor byggedes der så flot? — Jo — ”deres udseende 
skulle henlede tanken på deres høje bestemmelse“ — der
for burde de være anseligere end almindelige huse. Og de
res ”høje bestemmelse“ var at være det sted, hvor landets 
børn skulle modtage deres kristelige børnelærdom til liv og 
salighed. — ”Dette har været mange retsindige præster til 
stor gremmelse, at alt deres embede fast derover har været 
unyttig, efterdi ei fra barndom er komen nogen Guds Kund
skab i bøndernes hierter. Det samme har været andre nach- 
lessige præster til en undskyldning, at fordi de ingen skoler 
har haft, så er deres ungdom icke bedre undervist“ (citat 
fra biskop Worms erklæring til kongen i 1721: Om Skoeler- 
ne på Landet).
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Del svære kampestensfundamenl (højde 1 alen). Trappetrinene antageligt 
de gamle, der er flyttet fra deres oprindelige plads.

På Lolland-Falster kom byggeriet i gang i 1722. Rytter
distriktet sluttede kontrakt med en murermester Christian 
Fritzer fra Nykøbing. Han skulle bygge de 38 skoler, som 
hver kostede 550 Rdlr. — 1722 byggedes 5 på Lolland og 
5 på Falster, 1723 det samme. 1724 byggedes den sidste på 
Lolland og 9 på Falster, 1725 de sidste 8 falsterske.

Også i vor landsdel blev skolerne de anseligste huse i 
landsbyen næst efter kirken. Murermester Fritzer har gjort 
sig umage, men somme tider får man skam til tak. Ved sko
lernes aflevering til myndighederne blev der holdt en syns
forretning, og ”Synet“ ankede over, at murermester Fritzer 
havde tilladt sig at ”slå Buge“ over døren. Denne bue var 
unødvendig, mente man. — Der blev bygget solidt. Tag
værket var tømmer fra Norge, dørkarme og vinduer var af 
egetræ, loftet var af brede fyrreplanker. Og den gamle er
faring, at det betaler sig at bruge det bedste, bekræftes og
så her: Mange af rytterskolerne står endnu og bruges, om 
ikke til skoler så til beboelse — den dag i dag.
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De 11 lollandske skoler var: Flårup, Errindlev, Assenbøl- 
le, Rågelunde, Frejlev, Herridslev, V. Ulslev, Hjelm, Toreby, 
Flintinge og Vantore. — Såvidt det kan oplyses uden nogen 
dybere søgen i arkiver og overlevering, findes de 6 endnu, 
nemlig Assenbølle, Frejlev, Vantore, Toreby, Flintinge og 
V. Ulslev. Dog er de fleste meget forandrede. Af de 6 be
varede er Assenbølle nok nærmest den oprindelige skikkel
se. V. Ulslev har indtil juli 1960 været benyttet til skole og 
lærerbolig. Det er den rytterskole i vor landsdel, som længst 
har gjort fyldest. Smuk og hyggelig ligger den i landsbyen, 
og trods tilbygning virker den fornem og ædel i husklyn
gen. Endnu i dag er det tydeligt, at kirke og skole skiller 
sig ud, og hvor må de så ikke i endnu højere grad have do
mineret landsbyen for de 250 år siden. Og går man ind i 
skolestuen — tør man så drage en sammenligning med et 
moderne centralskole-klasseværelse, alt det moderne udstyr, 
teaktræ og moderne farver tiltrods? Hver ting til sin tid! 
Rytterskolernes tid er forbi, men det er godt, at nogle end
nu findes og kan vise os, at man kunne bygge for 250 år 
siden, så bygningernes skønhedsværdi endnu i vore dage 
er af stor betydning. I hver kommune, hvor de gamle, smuk
ke skoler findes endnu, burde det være en kommunal opga
ve at overtage og frede dem. Passende kunne de blive hjem
sted for det sognemuseum, man kunne ønske skulle findes 
i hver eneste kommune.

Af de falsterske 27 skoler eksisterer de 18 endnu. Men 
flere af dem har mistet deres oprindelige særpræg ved om- 
og tilbygning, og andre er i meget dårlig stand. Falster-sko- 
lerne var: Øverup, Kippinge, Brarup, Nr. Vedby, Egelev, 
Eskilstrup, Torkilstrup, Sundby, Nr. Alslev, Gunslev, Skov
by, Maglebrænde, Vålse, Klodskov, Væggerløse, Højet, Ide
strup, Elkenøre, Sdr. Kirkeby, Horreby, Falkerslev, Horbelev, 
Moseby, Vejringe, Stavreby, Gedesby og Hullebæk. — Af 
disse står endnu de 18: — Ni er altså forsvundet, brændt 
eller nedrevet, nemlig: Nr. Vedby, Eskilstrup, Sundby, Vålse, 
Væggerløse, Højet, Idestrup, Horreby og Horbelev.

På de fleste af skolerne anbragtes (over døren eller i gav
len) en indstiftelsestavle.
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Denne, som øverst bærer Frederik IV’s kronede navnetræk, 
begynder med en latinsk tekst, der angiver skolens oprettel
se til gavn for rytterdistriktet og årstallet 1721. Nedenunder 
følger en, vistnok af Fredr. Rostgaard affattet, indskrift med 
følgende ordlyd:

Halvtredsindstyve Aar, GUD, har Du mig opholdet,
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet;
Thi yder jeg min Taek og breeder ud DIT Navn 
og bygger Skoler op de fattige til Gavn,
GUD, lad i dette Værk DIN Naades Fylde kiende,
Lad denne min Fundatz bestaae til Verdens Ende,
Lad altid paa min Stool een findes af min Æt, 
som mener DIG MIN GUD og DISSE SKOLER rætte.

Dette var fromme ord, der vidnede om landsfaderens gode 
vilje til at fremme befolkningens åndelige behov.

Undervisningsmateriale.

Var rytterskolerne, i forhold til hvad tiden ellers bød på 
i bygningsmæssig henseende, ovenud flotte, så bliver man i 
højeste grad skuffet, når man vil prøve at kigge ind i dem 
for at se på inventaret. Skolemøblerne bestod kun af to bor
de og 6—7 bænke. Bord- og bænkeben var pæle, som var 
rammet ned i gulvet. Til dette inventar ved man fra rytter
distriktets regnskab, at der blev brugt 2 tylter 6-alens bræd
der. Skolemateriellet er såvidt vides i starten nogle ABC’er, 
100 katekismer og nogle forklaringer dertil, en enkelt bibel 
og nogle salmebøger. Og endelig noget papir at skrive på.

I rytterskolerne blev der som i de øvrige skoler på landet 
undervist i fagene religion, læsning, skrivning og regning. 
Efter pietismens tankegang var det rimeligt, at religion var 
det vigtigste fag — som det jo også hidtil havde været. Hver 
skoledag begyndtes og sluttedes med salmesang samt bøn 
og oplæsning af et stykke af bibelen. Eleverne skulle lære 
et stykke af Luthers katekismus udenad og helst også en 
forklaring dertil. Til dette arbejde var det selvfølgelig en 
støtte at kunne læse. Derfor var læsning også et obligato
risk fag. Skrivning og regning derimod var frivillige fag.
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V. Ulslev skole (sydfacade) er forlænget og nye døre indsat. 
Bueslag over vinduerne er bevaret.

Højtlæsning af bibelen og nogle salmer lært udenad hørte 
også med til skolens arbejde. — Da skrivning og regning 
var frivillige fag, fik børnene kun undervisning i dem, hvis 
forældrene ville betale skrivematerialerne — på et vist tids
punkt 8 skilling om måneden. 1 Frejlev kan man angående 
disse forhold ty til sognets dejligt mange opbevarede doku
menter. Heraf fremgår det, at i 1780’erne fik degnen i Frej
lev ekstra 4 skilling om måneden for at undervise en af gård- 
mændenes sønner. Gårdmand og degn er navngivet, og den 
ekstra løn og deraf flydende flid hos lærer og elev har givet 
et godt resultat, som det også kan ses af de gamle Frejlev- 
dokumenter. 1 et af dem, der angår et forhold, hvori alle 
bønderne er impliceret, og som de derfor underskriver, så 
godt de kan, nogen med bomærke eller med ”påholden pen“ 
(en, der kunne skrive, førte deres hånd), skriver vedkom
mende gårdmandssøn selv frit og let sit navn.

Ved rytterskolerne var der skolepligt. Alle børn over 5 år 
var skolepligtige, og de skulle møde i skolen hver dag, i
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Egelev skole (fra nordvest) har væsentlige ligheder med V. Ulslev skole. 
Dog sidder den ny dør på oprindelig plads, men det kan ses, 

at indstiftelsestavlen ved dørens fornyelse er nedtaget.

sommerhalvåret fra kl. 7— 11 og fra 2—6. I vinterhalvåret 
var det fra 8— 12 og fra 2—4. Hjemmene skulle dog også 
have nytte af børnene. Man havde derfor ret til at holde bør
nene hjemme den halve dag — skiftevis formiddag og efter
middag, når barnet var blevet 8 år. Skolegangen ophørte 
ved konfirmationen i 14— 15-års alderen.

Vi kan uden videre betegne en sådan skolegangsorden som 
over- om ikke umenneskelig. Disse mange timer og den man
gel på afveksling, der var en følge af, at man havde få fag 
og een lærer, må have været en prøvelse og en plage for 
både elever og lærere. Og dog var ordningen udsprungen af 
bare velmenenhed hos de mænd, som interesserede sig for 
skolen. Den pædagogiske grundregel, ikke at sætte — hver
ken børn eller voksne — til mere end de magter, havde man 
kvalt i bare iver for at gøre det så godt som muligt. Over
for for store krav bliver folk hadske og ligegyldige. Både 
forældre, børn og skoleholdere saboterede bestemmelserne
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Elkenørc skole (nordfacade). Flere af de gamle vinduer samt den gamle 
trappe (med rækværk) er bevaret. Huset forlænget mod vest i nyere tid.

i de kongelige instruktioner i skøn samdrægtighed. 1 et gam
melt skrift står der derom: ”Det må stinge lærerne i hjertet, 
når bønderne af hjiertets ondskab (!) for ikke at tale om 
ugudelighed holde dem hjemme, der var modne til skolen, 
og ligesom aftvinge læreren et klageråb, så han ikke uden 
suk må sige med Esaias, at der ikke er flere børn i skolen 
end bær efter høsten: Her ses et, her to, her fire, her fem 
bær“. — Her er det ganske vist læreren, der sukker, men at 
han også undertiden var med i sabotagen ses af de tilsyns
førendes notater. — De tilsynsførende var præsterne. De 
skulle møde i skolen mindst een gang om ugen for at over
høre børnene og dermed kontrollere læreren. Fra Gloslunde- 
Græshave véd vi derom, at i en skole, som havde 47 børn, 
var der som regel hverken lærer eller børn, når præsten kom. 
Et år var der slet ingen i skole fra 9. august til 1. november, 
derefter varierede antallet af mødte fra 1— 13 — som tit sad 
uden lærer! — Fra Landet-Ryde véd vi, at der den 19. maj
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Stavreby skole (sydfacade). Oprindelig længde 2/ alen, men 8 alen tilføjet 
mod vest til skolestue; denne har samme mål som Assenbølles. Vinduerne 

mod vest har bevaret buen, men er mod øst forhøjet.

1806 ingen børn var mødt i Askø skole. Den 23. juni 1807 
”var kun mødt et par ganske små børn som sædvanlig“ . . .

Der er ingen grund til at tro, at rytterskolerne har været 
ret meget bedre besøgt i årene fra 1720’erne og op til 1807. 
— For at holde lærerne til arbejdet var det ordnet sådan, at 
de for at få deres løn udbetalt måtte forevise en flidsattest 
fra præsten. Havde læreren efter præstens mening ikke væ
ret flittig nok, kunne der afkortes i hans i forvejen meget 
beskedne løn. Der er eksempel på, at en lærer har måttet 
nøjes med et enkelt kvartals løn i et år.

Ville forældrene ikke sende børnene i skole, skulle lære
ren melde det til præsten, som så skulle tale dem til rette. 
Havde præsten ikke held med dette, skulle han melde det 
videre til amtmanden, so.m så kunne idømme dem pengebø
der eller fængsel. Dette har dog nok været umuligt at gen
nemføre. Børnenes arbejde derhjemme betød noget for pen
gepungen, og i den var for mange interesseret — dengang
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som nu. — De mænd, som lavede instruktionerne, har reg
net med, at befolkningen var ligeså idealistisk, klartseende 
og forstående over for skolen og dens forhold som de selv. 
En anden interessant ting i den forbindelse er bestemmel
serne om skoletugt: Børnene skal behandles mildt. Læreren 
må ikke gøre forskel på fattige og rige. Han skal straffe med 
ord — og .med lempe, ”ingenlunde med hug og slag“. Her 
er man jo helt på højde med nutiden. — Eftersidning kend- 
tes også. Det hedder, at de ”üflittige“ børn skal sidde i sko
len længere end de andre, men læreren skal tage hensyn til 
deres nemme. Vil børnene alligevel ikke høre og lyde lære
ren, så skal han meddele forældrene det, og disse — eller 
læreren i deres påsyn — skal straffe barnet med ris. — Og
så her har man uden tvivl gjort for megen regning på be
folkningen.

Lærerne! — Lønnen var så elendig og arbejdstiden så uri
melig, at ingen, som havde chance for andet arbejde, ville 
være lærer. Det var derfor en broget skare, der blev lærere 
ved rytterskolerne. Der var skrivere og underofficerer, som 
var afskediget på grund af dårligt levned, og der var ”for
løbne“ studenter. Når dette kunne lade sig gøre, var det kun, 
fordi man ikke kunne få andre. For at blive antaget forlang- 
tes kendskab til katekismen og en prøve deri aflagt for præ
sten1 og provsten — og undertiden amtmanden. Lærerne 
skulle også helst kunne læse, skrive og regne. De sidste to 
fag kunne man dog se bort fra.

Med sådanne lærere og en sådan indstilling til skolen fra 
befolkningens side var det ikke underligt, at selv de konge
lige skoler ikke kom til at svare til de forventninger, man 
havde stillet til dem. Regeringen var allerede i Frederik den 
Fjerdes tid skuffet over befolkningens holdning til skolerne 
og de sløje resultater af det dyre byggeri, og senere blev 
det endnu værre. Denne undervisningsmæssige fiasko viser 
tydeligt, hvad vi i dag véd og erkender: at husene alene 
gør det ikke. Skolens gerning og succes er først og frem
mest afhængig af den ånd, der lever i de mænd og kvinder, 
som øver deres gerning i skolen — fra undervisningsmini
ster til den yngste vikar. Trods al skønhed og hensigtsmæs-
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Den kgl. instruks [or skolemestrene (Rigsarkivet).
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sighed er skolehusene kun ramme om skolens arbejde. Fre
derik den Fjerdes skoler var en smuk ramme, og idéen bag 
de kongelige skoler var god, men man forsømte lærerud
dannelsen, og befolkningen manglede forståelse for skolens 
arbejde og betydning.

Rytterskolerne er endnu et smukt minde om en svunden 
tid. De er stolte minder om en kongelig kraftanstrengelse 
fra enevældens dage. Dengang var den danske landsbyskole 
et vaklende barn. I de mellemliggende år er den vokset op 
og blevet moden. Det er den nye tids stolthed, at vi har gi
vet rammen et mere levende indhold. Det er en folkestyrets 
kraftanstrengelse i disse og de nærmeste år for at gøre den 
endnu rigere og mere levende. De kongelige skoler var — 
trods alt — et godt skridt på vejen frem.

Assenbølle og Stavreby skoler.
I det foregående er der henvist til de af Thøger Jensen 

meddelte oplysninger om skolernes bevaringstilstand, der 
endnu den dag i dag i det store og hele holder stik. Des
værre er de fleste af de rytterskoler, som ikke allerede er 
forsvundet, i tidens løb blevet stærkt forandret. Adskillige 
har fået stråtag i stedet for det oprindelige tegltag, ligesom 
vinduer og døre er blevet udskiftet og flyttet. Navnlig sav
ner man overalt på Lolland-Falster den lille rundbuede ind
gangsdør, over hvilken den kgl. tavle som regel er anbragt, 
således som vi kan se det på den fredede skole i Lille- 
heddinge (Sjælland). I de allerfleste tilfælde er også de 
gamle stuerum ændret eller gået helt tabt.

En del skolebygninger er også blevet udvidet (forlænget) 
i tidens løb, men sikkert har bygningernes størrelse hyppigt 
varieret fra sted til sted. Således repræsenterer f. x. skolen 
i Assenbølle (og den senere stærkt forandrede skole i Mag- 
lebrænde) den oprindelige — lille — grundtype, medens en 
del skoler straks eller senere er blevet udvidet som f. x. 
V. Ulslev, Egelev, Stavreby og Gedesby. De stedlige forhold 
kan også have foranlediget brug af andre materialer end de 
forudsete, f. x. strå til taget (Assenbølle) eller bindings
værk i murene (Askø, Fejø, Femø). Og endelig skal der gø-
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res opmærksom på, at muligvis nogle skoler (navnlig de 
uden tavler) undertiden med urette kan være henregnet til 
rytterskolerne, idet det kongelige eksempel — som også 
Thøger Jensen anfører — i flere tilfælde smittede og foran
ledigede godsejere eller andre til at opføre skoler på deres 
områder. Sådanne skoler vil naturligvis ofte i det ydre have 
taget rytterskolerne til forbillede.

Om to af rytterskolerne, Assenbølle og Stavreby, skal ne
denfor meddeles nogle detailler.

Den af de lolland-falsterske rytterskoler, der måske er 
bedst bevaret i sin oprindelige skikkelse, er som nævnt den 
her afbildede skole fra Assenbølle på Sydlolland. Den er 
grundmuret med kampestenssokkel på 1 alens højde, og 
murhøjden fra sokkel til gesims er 4 ^  alen. Dens grundplan 
holder de lovbefalede mål af 12 X 21 alen. For skolestuen 
(der nu er delt igennem af en mur) er flademålene 7 X 10 
alen. Murene er kassemure — dobbelte murstensmure med 
fyld imellem — på 16% tommers tykkelse. Huset ligger i 
øst—vest med skolestuen i husets østende.

Udfor østgavlen lå tidligere, i retningen nord—syd, en 
lille bindingsværks lade, der i nyere tid er flyttet op nord 
for stuehuset og parallelt med dette. Laden betjener nu som 
før avlingen for de skolen senere tillagte 6 tdr. Id. (nu no
get udvidet). Disse oplysninger er velvilligst meddelt af ste
dets ejer, parcl. Harry Flade, som ligeledes har overladt os 
nedenstående afskrift af nogle vers, som tidligere skal have 
siddet over dørene i huset:

(Over skolestuedøren):
Forsøm ey Skolegang i diine Ungdoms Dage,
Tænk paa dend leve - tiid du har endnu tilbage;
Hav ingen ting saa kiær, som Herrens sande frygt,
Tak dog dend Konge, som har disse Skoler bygt.

(Over stuedøren) :
Welsigne det, o Gud, som Jeg mig foretager,
Gid Jeg i gierning og i ord dig ey forsager,
Gjør mig mit Embede, giør mig det altid let,
Forhjelp Mig med din Kraft til at forrætte det!

13*
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(Over sovekammerdøren):
Sødt og roligt kand vi sove,
Dagens Møye glemmes her,
Gud og Kongen maa vi love,
Natteroe det beste er.

(Over køkkendøren):
Brygge, Bage, toe og tvette,
Maden kaage og anrætte 
Vores Kjøkkenarbeid er.
Balle, Strippe, Rist og Pande,
Potte, Gryde, Spand og Kande 
er vor Piges haand gevehr.

(Over spisestuedøren):
Lyster du Postey og Tærter,
Udaf sligt vi intet har, 
Landsby-Rætter, Kaal og Ærter 
Staar udj hvert andet kar.

Nogen indstiftelsestavle findes hverken på Assenbøllesko- 
len eller nogen anden lollandsk skole — de blev formentlig 
aldrig leveret.

Også om en skole fra Stavreby på Sydfalster haves, takket 
være pens. førstelærer Ancker-Jensen, gode oplysninger, gen
nem hvilke man bl. a. kan følge de ændringer, som denne 
skolebygning har undergået i tidens løb. Oplysningerne hid- 
sættes som følger:

Stavreby gi. rytterskole blev som størsteparten af disse 
skoler opført 1721, og den blev benyttet som skole og læ
rerbolig til 1925 — altså i godt 200 år. Den har bevaret sit 
gamle præg, men har dog gennem tiderne fået en del for
andringer. Således blev der i 1856 tilbygget 8 alen som ny 
skolestue, medens den gamle skolestue, som sikkert har væ
ret for lille, blev taget ind til lærerens lejlighed. Vest for den 
ny skolestue blev bygget et bislag som skoleforstue med 
plads til børnenes tøj og med indgang fra nord. Der blev 
lavet om på værelserne i lærerboligen, lagt bræddegulve og 
gipset under loftet i nogle stuer. Derved blev der lavere til
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Parti af relief på Frederik IV’s sarkofag i Roskilde domkirke med 
billede af børn foran en rytterskole.
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loftet end i den oprindelige plan. Skolen har også fået strå
tag i tidernes løb, og man har måttet afstive grunden mod 
syd og øst med en stærk cementsokkel. Den oprindelige ind
gang mod syd muredes til, medens en ny blev åbnet mod 
nord. Der er kommet rette gavle på bygningen, en skorsten 
mere og andre småting, men der er restaureret med fornuft, 
og stilen er for såvidt ikke brudt, så den gamle bygning sta
dig hævder sig smukt på byens højeste grund. Endnu findes 
i spisestuen de gamle, svære loftsbjælker fra Frederik IV’s 
tid, og de er stadig dækket med brede, uregelmæssige og 
uhøvlede fyrreplanker. Også de små vinduer er bevaret og 
den flotte gesims under tagskægget.

Sandstenspladen med Fr. Rostgårds bekendte vers sad på 
sin oprindelige plads over den gamle indgangsdør mod syd, 
men da skolen solgtes, blev ”tavlen“ flyttet over i den ny 
skole og indmuret i skoleforstuen der. Vest for skolen lå på 
den anden side af vejen ”Eksercerpladsen“, lejet af Gjedser- 
gaard formedelst 2 skp. byg årlig. Her drives gymnastikken, 
og her stod den bekendte galge og skråbom. I galgen var 
der klatrestang, knudetov og glattov, samt ringe og trapez. 
Indtil 1893 hørte der til skolen ca. 5 td. land — skolejor
den. Læreren holdt hest og 2—3 køer. Øst for skolen lå et 
udhus med gavlen ud mod gaden. I dette var der lade og 
lo og stald længst mod nord. De sidste lærere holdt dog ikke 
hest, men fik jorden passet fra Gjedsergaard mod betaling. 
Gamle folk kan endnu huske, når læreren fik tærsket. Så kom 
en mand med hesteomgang og to heste, stillede op i skole
gården, og så brummede maskinen inde i loen. Indeklemt 
mellem udhuset og skolens østgavl var der en ”slippe“, der 
brugtes til brændsel, redskaber og deslige. Det gamle ud
hus blev revet ned 1893, samtidig med at jorden blev solgt 
fra, og et nyt mere tidssvarende blev bygget nord for sko
len. Der var brændselsrum, sandrum (sand til at strø på 
skolegulvet), staldplads, vaskehus og ”latriner“ til børnene! 
Det blev bygget af den gamle murermester Rasmus Drejer, 
og et ganske tilsvarende blev bygget ved Gedesby. Af lærere 
i de sidste 100 år kan nævnes: Lærer Clausen 1836—61; 
Rasmussen fra først i 60’erne til 1883; Nielsen 1883—89;
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Pedersen 1889—92 og endelig H. J. Jensen fra 1892 til den 
ny skole blev taget i brug 1925.

Lærer Ancker Jensen -har hertil føjet følgende betragt
ninger:

1 mere end 2% århundrede har den gamle rytterskole i 
Stavreby ligget der på bakken — værdig og anselig — og 
slægt efter slægt har sendt deres børn til skole der. Tusin
der af børn er gået ind og ud af det gamle skolehus gennem 
de mange år. Gode tider og strenge tider har den set pas
sere (de første dog heldigvis i overtal). Og hvilken udvik
ling i teknik og samfundsforhold har den ikke været vidne 
til! Mangen en Falsterstorm har rusket i dens høje tagkon
struktion, men endnu står den støt og urokket på sin gamle 
plads.

Jeg vil tænke mig, at den mangen en god gang skæver 
over gaden til den ny skole og siger: Lad os nu se, om du 
kan holde lige så mange år som jeg, du kommunale nybyg
ning; nu >har jeg stået i 240 år. Det var solidt kram, vi blev 
bygget af, og vi gjorde et godt og samfundsnyttigt arbejde, 
men vi var også af kongelig rod!
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Fra bogverdenen

Joh. Exner og 
Helge Finsen:

Kirken 
i Landskabet.

Et smukt billedværk, K irk e n  i l a n d s k a b e t ,  er udgivet af 
provst Johan Exner og arkitekt Helge Finsen. De fortæller med æste
tisk sans om vore ærværdigste gamle bygninger, kirkerne, og deres 
placering i landskabet. Blandt lolland-falsterske kirker har særligt 
Kippinge fundet omtale.

Bogens formål er dét meget fortjenstfulde at styrke interessen for 
fredning af kirkernes omgivelser. —

Danske Kirker, 
udg. af Turist
foreningen for

Danmark.

Et formål beslægtet med ovennævnte bogs har den af Turistfor
eningen for Danmark udgivne årbog 1962, der er helliget emnet 
D a n s k e  K irk e r .  Kun er den mere omfattende, idet den udover 
kirkernes landskabelige beliggenhed behandler deres kalkmalerier 
samt deres inventar og gravminder.

Bogen er både let overskuelig og let forståelig. Den fortæller på 
en helt ny og frisk måde om de for mange læsere tilsyneladende 
kendte ting; men den indeholder også mange nye oplysninger og 
betragtninger, idet vore flittige arkæologers opdagelser har formået 
at kaste lys over tidligere dunkle punkter.

Det er en åndfuld vejledning gennem de kulturhistoriske værdier, 
som vore kirker rummer. Lolland-Falsters kirker har heri fået deres 
berettigede plads. Sydslesvig og Skåne må vi derimod undvære — 
bogens rammer falder sammen med Danmarks nuværende politiske 
grænser. —

Bernhard Jensen: 
Den ædle danske 

idyl.

Den danske kulturhistorie er rig på idyller. Men hvad er idyl? 
Sibbern siger i sin æstetik, at ordet oprindeligt betegner småbilleder 
og livsskildringer, der ikke sætter følelsen i nogen stærk bevægelse, 
men indbyder til rolig, fornøjelig beskuelse.

Om D en æ d le  d a n s k e  id y l  har forfatteren Bernhard Jen
sen skrevet en læseværdig bog. Ganske vist fremføres deri ingen nye 
synspunkter, men bogen giver nogle udsnit af dansk kulturhistorie 
fra oplysningstiden til romantiken, en af de rigeste perioder i vort 
kulturelle liv.
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Som sindbillede på dansk idyl nævner forfatteren naturligvis Fre
derik VI’s sejlads på kanalerne i Frederiksberg have. Men han glem
mer heller ikke at give en udførlig skildring bl. a. af dagliglivet på 
Christianssæde og Pederstrup og den åndelige indstilling i den Re- 
ventlow’ske familiekreds.

Teksten ledsages af et fyldigt billedstof, lånt fra tidens kunstnere 
— en del heraf fra Lolland, således Baggesens eg på Christianssæde.

M. de F.

Skønt man vel på vore øer har bygget fartøjer og drevet fiskeri 
i nogenlunde samme omfang, som det har fundet sted i andre dele 
af landet, har vort amts lokalhistorie og lokale museer kun i ringe 
grad beskæftiget sig med disse erhverv. Det kunne ellers meget vel 
tænkes, at en af vore havnebyer havde besiddet en kulturhistorisk 
søfartssamling.

I Historisk Samfunds årbøger findes kun spredte oplysninger om 
vore bådebyggerier og skibsværfter, hvoraf kan nævnes Clausens i 
Nakskov (fra 1826), Mads Hansens i Vaalse Vig (o. 1840), Benzons 
i Nykøbing (o. 1878) og Otto Hansens i Stubbekøbing (fra 1898). 
Vor viden om disse erhverv må vi hente andetsteds, således i Han
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg (årbog 1954) om skibsbygger 
E. C. Benzon og i „Danske Folkeminder“ (1957) om Skikke ved Sø
sætning og Navngivning af Skibe.

Vi må nu igen ty til Kronborg-museet for at få yderligere oplys
ning om vore hjemlige forhold på disse områder. Årbogen for 1961 
indeholder en afhandling af museets konservator, Chr. Nielsen, om 
B å d eb y g g e r  i e t på  F e jø  og  de d a n s k e  Å le d r iv -  
k v a s e r .

Det er en systematisk afhandling af en museumsmand, som sam
tidigt er sagkyndig på bådebyggeriets område, idet han har høstet 
sine praktiske erfaringer bl. a. på nævnte bådebyggeri, som blev dre
vet først af hans bedstefader og siden af hans fader, hos hvem han 
stod i lære.

Vi får gennem Chr. Nielsens fremstilling et klart billede af perso
nerne, der står bag virksomheden. Det er folk, der er vokset op ved 
søen og har den rigtige fornemmelse for kravene til et fartøj, folk 
der kan deres kram. Noget der skaber tillid.

Og med det øgede fiskeri vokser også bådebyggeriet. Man bliver 
heller ikke stående ved det tilvante. Tydeligst ses dette, da Fejø- 
værftet lægger sig efter bygning af åledrivkvaser efter tysk forbil
lede. Men atter her skaber den rette fornemmelse for de praktiske 
krav en efter vore forhold tilpasset bådtype, og denne slår så stærkt 
igennem, at Fejø-åledrivkvaserne efterhånden leveres til en stor del 
af Danmarks fiskepladser.

Naturligvis får vi alt at vide om tekniske forhold som tegninger,

Chr. Nielsen: 
Bådebyggeriet på 
Fejø og de danske 
Åledrivkvaser.
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skabeloner, materialer, redskaber og den håndværkermæssige udfø
relse på bådebyggeriet. Kun sejlene fremstilles andetsted; de bliver 
syet af Halmøe i Nykøbing.

Vi hører også om skikke med hensyn til navngivning, søsætning, 
aflevering med tilhørende løbegilde, ja endog om klædedragt. Vi ser 
et glimt af fiskeren, der med „Nykøbing-kasketten“ (den som Peter 
Freuchen har gjort berømt) på hovedet og penge på lommen kom
mer for at hente sit færdige fartøj — han havde ikke fået bud, før 
det var færdigt, „for ellers har de så mange småønsker om indret
ning af dit og dat“.

Det var da også fartøjer, der kunne sejle og af den slags, der var 
held ved. For nogle fartøjer kan ligge og hale store fangster ombord 
ved siden af andre, der ikke ser en fisk i nettet; det er en kendt sag 
blandt fiskere. De véd også, at den ene kutter „ser“ bedre end den 
anden — for en kutter har jo øjne (det véd forøvrigt den kinesiske 
fisker allerbedst, han maler øjnene foran på sin djunk!).

Fejø-kutteren kan både sejle og fiske. Og en kutter, der er kendt 
som en heldig båd, kan altid sælges igen til en god pris.

Det er blevet sagt, at man helst skal have begyndt som vogter
dreng for at kunne blive anerkendt som forfatter. Der er den sand
hed deri, at den kender livet bedst, som er vokset op igennem dets 
mange former. Det har Chr. Nielsen gjort; derfor véd han, hvad han 
taler om, og derfor er hans fremstilling præget af hans nære person
lige forhold til emnet. —

Kjeld H. Snedker: 
Fødselsminder.

Lederen af Nationalmuseets afdeling for folkekultur i Brede gav 
for kort tid siden i en aviskronik en ny definition af begrebet „folke
kultur“. Herom har der tidligere været megen diskussion, ofte ud fra 
den forkerte antagelse at bønderne selv forfærdigede og udsmykke
de deres møbler, husgeråd m. v. i deres fritid. Dette beror, siger 
overinspektør Holger Rasmussen, i nogen grad på den misforståelse, 
at bønderne rådede over tilstrækkelig fritid og besad de nødvendige 
kunstneriske anlæg.

Langt snarere må man, siger Holger Rasmussen, forstå forholdet 
således, at det var lokale, kunstnerisk anlagte håndværkere, som 
forfærdigede disse ting i overensstemmelse med befolkningens smag 
og behov og således skabte de kendte, særprægede stilformer.

Denne fortolkning passer netop på den lollandske specialitet: Fød
selsminderne, der af museumsforvalter Kjeld Snedker er blevet taget 
op til behandling i Lolland-Falsters Stiftsmuseums årsskrift for 1961.

Disse fødselsminder hænger endnu idag i adskillige lolland-falster- 
ske hjem, og stiftsmuseet i Maribo besidder også en samling af så
danne. Men sporet til deres oprindelse var gået tabt.

Det er Snedkers fortjeneste at have klarlagt fødselsmindernes hi-
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storie ved et omhyggeligt og målbevidst forskerarbejde. Hans store 
kendskab til og indfølelsesevne overfor vor folkekulturelle arv i for
bindelse med interesseret støtte fra befolkningens side indbragte ham 
snart en række fingerpeg, der rigtigt tolket gav løsningen på den 
lille, beskedne signatur „C. B.“ — Christian Bredahl, netop typen 
på en folkelig kunstner. —

I „Danske Folkemaal“ (1961) har cand. mag. Christian Lisse skre
vet en artikel om E n k l i t i s k  n æ g t e l s e  i s y d ø m å le n e .  
I denne peger forf. på det forhold, at analyser af dialekter som of
test tager sigte på isolerede ord, men kun i ringe grad på ordsam
mentrækninger. Særligt beskæftiger han sig her med ordformer med 
efterhængt (enklitisk) nægtelse, der fremkalder nye lydformer (f. x. 
„det ved jænte“, „det gjorde vi dante“).

Spørgsmålet er allerede tidligere behandlet af Balth. Christensen, 
Niels Haislund, J. Jørgensen m. fl., men tiltrænger, siger Lisse, yder
ligere undersøgelse på grundlag af nyere tilkommet materiale.

I disse undersøgelser indgår studenterekskursionen til Lolland-Fal- 
ster i 1960, der synes at have indbragt væsentlige erfaringer, således 
at det har været Chr. Lisse muligt at opstille en skematisk oversigt 
for brugen af den efterhængte nægtelse henholdsvis på Sjælland, 
0. Møn, 0. Falster, 0 . -Lolland, V. Lolland og Langeland og deraf ud
lede visse bestemte regler.

Forf. erkender, at der er en tydelig tendens i befolkningen til at 
indskrænke brugen af de lokale sprogformer. Det må derfor siges at 
være i rette øjeblik, at disse undersøgelser er blevet foretaget. —

Christian Lisse: 
Enklitisk nægtelse 
i sydømålene.

Jubilæumsskrifter kan handle om vedkommende institution og om 
helt andre ting eller om begge dele på een gang. Det sidste gør Lol
land-Falsters Lægeforenings jubilæumsskrift, hvad der gør den sær
deles læseværdig ogsaa uden for fagkredse.

Vi får indblik i foreningens skiftende virke i videnskabelig og i or
ganisatorisk henseende. Ejendommeligt er det at konstatere, hvor 
megen vægt det sidste moment efterhånden får indenfor foreningens 
arbejde; men dette må føres tilbage på den stærke udvikling, som 
denne del af den sociale forsorg, med sygekasserne i første række, 
har taget.

Samtidigt får vi gennem læsningen et godt billede af hospitals- 
og lægetjenestens stærke udvikling gennem det omhandlede tidsrum. 
Man forbløffes over, hvad der er nået i løbet af 100 år. Tiden blev 
ikke stående stille, ikke engang fra det lykkelige år 1904, om hvil
ket skriftets forfatter udtaler:

„Samfundet havde fundet sin endelige form, hvor „få har for me
get og færre for lidt“. Det vil sige, at der var en lille overklasse, en

Lolland-Falsters 
Lægeforening 
1862-1962 
N. Tang-Petersen.
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stor mellemklasse med jævnt gode levevilkår, og en underklasse, som 
man havde sørget for på bedste måde med en sygekasselov og en 
lov om alderdomsforsorg. Krig i Europa var et overstået stadium, og 
pengenes værdi lå fast, sedlerne kunne på anfordring veksles til guld 
i Nationalbanken“.

Nej, udviklingen gik videre med raske fjed og kulminerede fore
løbigt i 1960 med en ny sygekasselov, hvilket efter mange besvær
ligheder medførte en ny overenskomst mellem sygekasser og læger.

Festskriftet slutter, som naturligt er, med en del — iøvrigt sær
deles værdifulde — personalhistoriske notitser. —

D. G. Monrads 
efterladte 

prædikener. 
Udg. af

Asger Nyholm.

En del af biskop Monrads prædikener har allerede tidligere været 
udgivet. Selv udgav han efter afskedigelsen som biskop over Lolland- 
Falsters Stift 1854 to prædikener, holdt samme år i Nykøbing og Kø
benhavn. I 1871, efter genovertagelsen af sit tidligere bispeembede, 
udgav Monrad en anseelig prædikensamling. Endelig foreligger der 
fra 1887, det år Monrad døde, en samling ordinationstaler og præ
dikener.

Eftertiden vil ofte finde forgangne tiders prædikener, der til en vis 
grad vil være prægede af deres tid, forældede. Men udgiveren af den 
nu fremkomne samling utrykte prædikener i familiens eje, seminarie
forstander A s g e r  N y h o lm , har — utvivlsomt med rette — fun
det de nævnte prædikener af varig værdi både i sig selv og som 
supplement til de øvrige.

Disse prædikener er karakteristiske for Monrads dybe kristentro 
og krav om selvransagelse og ydmyghed. Hvad der heller ikke kan 
undlade at gøre indtryk, er Monrads konsekvente udelukkelse af et
hvert politisk anstrøg i sine prædikener, hvor fristende det ellers 
kunne være for en ivrig politiker.

Den overvejende del af de nu udgivne prædikener hidrører fra 
Monrads tid i Vester Ulslev og Nykøbing og strækker sig over åre
ne fra omkr. 1836 til 1859, det år Monrad anden gang blev minister. 
Nogle prædikener er forsynede med angivelse af temaet såsom „Kri
sti valg af den verdslige fattigdom“ eller „Om tavsheden om kristen
dommen i et kristent land“ (Nykøbing 1853).

At det er Asger Nyholm, der har forestået udgivelsen, overrasker 
ikke, da han i bogen om „Lolland-Falsters Stift i 150 år“ har vist 
sig fortrolig med emnet. —

Palle Lauring: 
Sjælland.

Ja, hvor har P a l l e  L a u r in g  ikke været og som en stormvind 
kigget gennem alle huller og sprækker for at se, hvad der kan for
tælles af historie, og derpå malet den op i stærke farver. Nu er det 
bogen om S jæ l la n d ,  der med en flot gestus også omfatter både 
Møn og Lolland-Falster.
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Stormvinden farer først over Lolland, vender her og ruller Falster 
op fra Guldborgsund — man skal jo hjem igen til Sjælland. Det er 
ikke nemt at få det hele med i farten. Vi er med et spring i Maribo. 
Herfra nogle få, træffende bemærkninger om Birgittiner-kirken og 
om Leonora Christina. Videre går det til de holstenske grever på 
Ravnsborg, svenskerne på Frederiksdal og Steensgaard, siden Nak
skov, kong Hans’ skibsværft på Slotø, sildemarkedet på Albuen (hvis 
endelige historiske opgør er på vej), stormfloden og runestenene på 
Lollands sydkyst, sukkerroerne. Betragtninger anstilles også over den 
vendisk-svensk-polske indvandring her, som dog befolkningsmæssigt 
er for intet at regne, siger Lauring, i sammenligning med den dan
ske i Normandiet og England. Det er snarere kirkebyggeriet og klok
kestablerne, der udgør varige minder om nabolandene.

De mange herregårde nævnes kort. Af rigsborgene får kun Aal- 
holm den efter omstændighederne tilbørlige omtale som en brik i 
storpolitiken. Lauring undlader at komme ind på sin teori om et for
beredende møde på Lolland mellem Svend, Knud og Valdemar inden 
blodgildet i Roskilde 1157. Måske har Lauring forladt denne teori — 
der kan vist højst have været tale om et overraskelsesforsøg fra en 
af siderne.

Nykøbing borgs og slots omtumlede tilværelse — militært og re
præsentativt — nævnes. Interessant er Laurings påpegning af de 
kongelige slottes betydning som opholdssted for kongerne, der ind
til enevældens indførelse stadigt var på rejse i riget.

Der er Gedser, men slottet mangler, Tingsted landsting og hellig
vi, Østfalsters oldtidsminder. Der er et gribende afsnit om Marie 
Grubbe i Borrehuset, til gengæld må Stubbekøbing nøjes med et 
par linier.

Det meste er en — desværre altfor hastig — rejseskitse. Man 
kunne have ønsket mere om landsdelens historie — politisk, litterært, 
kunstnerisk; dog ville det muligvis have sprængt rammerne for bo
gen. Men det vi hører, er i hvert fald præget af Palle Laurings in
tuitive og friske fortolkning, sagt i hans koncise sprogform. Det gi
ver i sig selv stof til eftertanke, og vi må derfor også tilgive ham, 
at Tirsted i farten et sted er blevet til Tirstrup.

Bogen er smukt illustreret af Ib Andersen. —

Lektor Marius Hansen er nu i 12. afsnit af S k ib e t  g e n n e m  
T i d e r n e  (Nakskov Skibsværfts månedsblad NS. 41/1962) nået 
frem til 1700-årene. Det er, som Marius Hansen siger, sejlskibenes 
store århundrede; det gamle skibsbygningserhverv ligesom samler 
sig til en sidste kraftanstrengelse for at vise, hvad sejlskibet formå
ede, inden den nye tid med mekanik og jern begyndte at melde sig.

Det er derfor også et stort og broget skue af fartøjer, som forf. 
ruller op for vore øjne. Vi får besked om karakteristiske træk for

Marius Hansen: 
Skibet gennem 
tiderne.
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skrog og rig, størrelse og navn på skibstyperne. Det er kun skade, 
at pladsen ikke tillader forf. at udfolde sig mere; bl. a. kunne det 
være interessant at høre lidt nærmere om de sære typebet’egnelsers 
herkomst og tydning, men herom får vi måske besked i det kom
mende værk om skibsfartens historie, ved hvilket Marius Hansen er 
medarbejder. —

Tidsskriftet I det fortræffelige, meget populære tidsskrift „Skalk“ omtales af 
„Skalk” . Og jjj forhold, der berører Lolland-Falster. Således fortæller Sven 

Risom (nr. 2/1960) om de l e r s t a m p e d e  h u se , hvis teknik 
statsminister Reventlow bragte i anvendelse til landbobygninger og 
skoler på Lolland (der er dog af K. Snedker konstateret et par huse 
med lerstampede mure på Falster). Risoms omfattende undersøgelser 
med hensyn til denne byggeskik er iøvrigt tidligere omtalt på dette
sted, se årbog 1960 s. 403.

Endvidere har konservator Knud Thorvildsen (i no. 1/1961) beret
tet om udgravningen af b å d g r a v e n  v ed  F l i n t i n g e  å. Thor- 
vildsen redegør i en artikel om „Den døde Mand og Havet“ nærme
re for dette her i landet sjældne fund, hidrørende fra den yngre jern
alder. Den døde var med sit' våbenudstyr lagt i en 5 m lang båd, 
som var gravet ned på et — selv for en bådgrav — temmelig over
raskende sted. — R. B. L.
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Museumsnyt

Reventlow-Museet på Pederstrup rummer erindringer om Stats
minister C. D. F. Reventlow, hans gerning og hans tid. Takket være 
vidtgående støtte bl. a. fra Ny Carlsbergfondet har museet hvert år 
kunnet øge sine samlinger. Af de seneste års nyerhvervelser skal næv
nes franske og engelske møbler fra slutningen af 1700-erne, oprinde
ligt fra Reventlow’ernes holstenske besiddelse, Emkendorf, og fra Pe
derstrup, samt malerier af d’Agar, B. le Coffre, C. W. Eckersberg, 
Jens Juel, Chr. Hornemann og Angelica Kaufmann (det berømte por
træt af Julie Reventlow).

Stiftsmuseet i Maribo har i de seneste år kunnet opvise nogle 
usædvanlige undersøgelser og udgravninger såsom Skemminge (nu 
Maribo) gi. (i 1596 nedbrændte) landsbykirke af tegl — med to 
ældre trækirker, gråbrødreklostret’ i Nykøbing, bådgraven i Flintin- 
ge og den endnu ikke afsluttede afdækning af middelalderbygninger 
på Gammelby ager ved Moseby. De kulturhistoriske samlinger er 
koncentreret på hovedmuseet og i frilandsafdelingen.

Museets kunstsamling er blevet væsentligt forøget i løbet af det 
sidste år, særligt med grafiske arbejder.

Museet udgiver et årsskrift med årsberetning og afhandlinger af 
kulturhistorisk eller kunsthistorisk interesse.

Falsters Minder i Nykøbing F. samler kulturhistoriske minder fra 
Falster fra ca. 1600 og frem efter. Af samlingernes tilvækst i de se
nere år kan nævnes et komplet træskomagerværksted fra Nørre Ørs
lev, en samling -minder fra modstandskampen og besættelsestiden på 
Falster 1940—45, sølvtøj udført af Nykøbing-guldsmede i 1600- og 
1700-tallet, og nu fornylig har museet erhvervet en guldsmedebutik 
med et uændret interiør fra ca. 1900 — tegnet af arkitekt Glahn. 
Man er i færd med at opbygge denne butik i de oprindelige mål på 
museet, og det er meningen, at butikken skal danne rammen om mu
seets sølvsamling.

Til museet er knyttet et egnshistorisk arkiv, hvori bl. a. findes en 
stor billedsamling især af topografiske billeder, og arkivet har end
videre en samling af hjemstavnsskildreren Helene Stranges manu
skripter og breve.
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Lolland-Falsters historiske Samfund

G eneralf orsamlingen

afholdtes mandag den 27. november 1961 i Maribo. Formanden, 
redaktør Verner Hansen, bød velkommen og aflagde derefter følgende 
beretning:

Det hører til de meget sjældne begivenheder, at Historisk Samfund 
skifter formand. Kun to gange er det sket i samfundets snart 50-årige 
historie, og sidst er det i perioden siden forrige generalforsamling. 
Greve Frederik Reventlow meddelte bestyrelsen, at han ikke ønskede 
at fortsætte som formand. Det var en meddelelse, som bestyrelsen 
med megen beklagelse måtte tage til efterretning. Grev Reventlow har 
været formand for samfundet siden 1939 og været en meget omsorgs
fuld og interesseret formand, der med samvittighedsfuld pligtfølelse 
tog sig af alle opgaver indenfor samfundet, store eller små, og sam
tidig skabte et godt samarbejde indenfor bestyrelsen. Samfundet er 
grev Reventlow megen og varm tak skyldig for den lange formands
gerning.

Et andet skifte sker også, idet pens. førstelærer A. H. Bendsen, Mag- 
lemer, har meddelt, at han trækker sig ud af bestyrelsen. Bendsen er 
i anciennitet det ældste bestyrelsesmedlem. Han blev valgt i 1924, kom 
året efter i redaktions- og forretningsudvalget og har fra 1957 også 
været sekretær. Bendsens levende interesse for det lokalhistoriske har 
gjort ham til en værdifuld og skattet medarbejder i Historisk Samfund. 
Hans venlighed og hjælpsomhed har været meget stor, og altid har 
han været parat til at gøre en arbejdsindsats. For de mange års ener
giske indsats bringer samfundet Bendsen sin bedste tak. Han efter
lader et smukt minde i samfundets historie.

Om samfundets virksomhed kan nævnes, at der ifølge traditionerne 
blev afholdt to sommerudflugter. Turen udenøs fandt sted lørdag den 
7. juni og havde samlet 75—80 deltagere. Turen gik til Næstved, 
hvor lektor Michelsen var en fortræffelig fører på turen rundt til den
ne bys gamle, seværdige bygninger.

Den lokale sommerudflugt blev foretaget lørdag den 9. september. 
Der blev aflagt besøg på Berritzgård og i Kippinge kirke, og muse-
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umsinspektør Erik Skov var en meget kyndig fortæller, der gav del
tagerne et godt udbytte. En interessant oplevelse var det også at høre 
samfundets bestyrelsesmedlem, pens. postbud R. K. Nielsen, Guldborg, 
fortælle om den gamle lollandske vej. Turen havde samlet en usæd
vanlig stor tilslutning, idet der var et par hundrede deltagere. Der 
bliver ved disse sommerudflugters arrangement udført et stort arbej
de af flere bestyrelsesmedlemmer, og det fortjener de tak for.

Nu og da rejses spørgsmålet, om Historisk Samfund ikke vil afholde 
indendørs møder med foredrag om lokalhistoriske emner. Det er sam
fundet villig til at gøre på steder, hvor der ellers ikke høres meget 
om lokalhistorie. Et møde har således nyligt været holdt i Stubbe
købing, hvor baron Bertouch-Lehn talte om middelalderen.

Årbogen 1961 havde et meget læseværdigt og alsidigt indhold tak
ket være det energiske arbejde, som redaktøren, Bertouch-Lehn, udfø
rer. Årbogen bragte det sidste afsnit af Fejøbogen og kom derfor op 
på 200 sider. Af Fejøbogen, der kun forelå i et håndskrevet eksem
plar af lærer Niels Stenfeldt, har der været bragt afsnit siden år
bogen 1957. Samfundet er glad for at have fået mangfoldiggjort den
ne betydelige materialesamling. Det må dog siges, at samfundet ikke 
vil gå videre med at bringe sådanne værker spredt over flere årbøger, 
da det giver disse en uharmonisk fremtræden.

Det er med stor tilfredshed, at samfundet har bemærket, at 1. del 
af Svend Jørgensens „Bag diger og -hegn“ er udkommet i et nyt op
lag. Samfundet' er glad for, at fru Dagmar Jørgensen har villet påtage 
sig denne opgave. Det ligger os stærkt på sinde, at de to værdifulde 
bind af „Bag diger og hegn“ stadig kan fås, da de i høj grad er med 
til at skabe hjemst'avnsinteresse.

Samfundet har nu ikke i en årrække opsat mindestene for histori
ske steder og personer, men er stadig opmærksom på opgaven. Be
styrelsen har nedsat et udvalg, der skal føre tilsyn med de rejste sten 
og deres omgivelser, således at forholdene altid er passende.

Forslag er blevet fremsat om, at samfundet skulle lade opsætte op
lysende tavler ved historiske steder. Noget sådant vil absolut være 
godt, men det må vist siges mere at være en museumsopgave, og 
som et udmærket eksempel på sagens løsning kan nævnes en tavle, 
der af Nationalmuseet er opsat på Borgø. Det ville absolut være øn
skeligt, om der kom flere af lignende slags.

Samfundet modtog i december måned i fjor en meddelelse om, at 
fru Sigrid Andersen, Brandstrup, i overensstemmelse med sin afdøde 
mand, Oscar Andersen, vederlagsfrit ville skænke den grund, hvorpå 
Aageby kirke lå indtil 1776. Det smukke tilbud blev meget nøje drøf
tet og overvejet, men forholdene tillod desværre ikke, at samfundet 
kunne overtage grunden. Der måtte tilvejebringes en betydelig sum 
for at sætte arealet i sømmelig stand, og der ville kræves et ret stort 
beløb til årlig vedligeholdelse. Dette lå udover, hvad samfundet kunne

14
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gå ind for. Det ville være udmærket, om der lokalt kunne være mu
lighed for at bevare pladsen; endvidere må det overvejes, om der på 
et passende sted i nærheden skal rejses en mindesten for Aageby kir
ke og -Lollandsfares landsting, som i sin tid blev holdt her.

Landsforeningen for Hjemstavnskultur holdt i dagene 24.—29. juli 
sit 38. danske hjemstavnsstævne, der var henlagt til Maribo amt. Hi
storisk Samfund og Stiftsmuseet var foreningens ledelse behjælpelig 
med at få lagt et program, således at de ca. 40 deltagere fik et virke
ligt positivt og indgående kendskab til de lokalhistoriske forhold på 
Lolland-Falster. Samfundet gav som gave til alle deltagerne et ek
semplar af Kaj Munks „Landlige interiører i lollandsk bondemål“.

Dansk historisk Fællesforening, som samfundet er tilsluttet, holdt i 
august måned årsmøde i Randers. Samfundet var ved den lejlighed 
repræsenteret af pens. førstelærer Bendsen og forretningsfører A. 
Thordrup.

I det lokalhistoriske arbejde i disse år er det et påfaldende træk, 
at hjemstavnshistorien dyrkes mere end nogensinde før. Det sker i 
stor udstrækning i aftenskoler, aftenhøjskoler og foredrag stiftet over. 
Det er meget værdifuldt, at noget sådant foregår, thi det bidrager i 
høj grad til at vække og nære den historiske sans hos befolkningen. 
Samfundet hilser med stor glæde og tilfredshed dette vigtige folke- 
oplysende arbejde og vil i størst mulig udstrækning yde det sin støtte.

Samfundet har den tilfredsstillelse, at medlemstallet stadig holder 
sig på den rigtige side af de tusinde, mere bestemt 1024. Det giver 
økonomisk styrke, men det må nævnes, at årbogen alene koster mere, 
end selve kontingentet udgør. Når det alligevel kan lade sig gøre, skyl
des det velvilje i form af økonomiske tilskud, og en tak herfor går til: 
Undervisningsministeriet, Maribo amtsråd, Det Classenske Fideicom- 
mis, Sparekassen i Nykøbing på Falster, Den lollandske Landbostands 
Sparekasse, Nakskov, Landbostandens Sparekasse, Nykøbing, Errind- 
lev Sparekasse, Det Bertouch-Lehnske Fond, Lollands Spare- og Laa- 
nebanks Fond, Den danske Landmandsbank, Nykøbing F., og endnu 
flere.

Der skal i det hele taget lyde en tak til alle, som støtter samfun
dets arbejde, og det gælder ikke mindst pressen. Desuden takkes og
så landsdelens museer for det udmærkede samarbejde om samme op
gave, nemlig at fremme kærligheden til hjemstavnen.

Derefter forelagde kassereren, forretningsfører A. Thordrup det re
viderede r e g n s k a b  (jfr. nedenfor), som balancerede med 18,812 
kr. og sluttede med en beholdning på 6.621 kr. Regnskabet god
kendtes.

Endvidere foretoges fornyet afstemning vedrørende de æ n d r e d e  
lo v e , som vedtoges i samme form som ved sidste generalforsam
ling. Lovene er trykt nedenfor.

Greve F. R e v e n t lo w  takkede for de år, han havde fået lov til
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at virke i Historisk Samfund. Det var svært at komme efter amts
forvalter A. Hoick, men der var god bistand, og Reventlow takkede 
forskellige, der havde hjulpet ham. En tak lød også til medlemmerne, 
og samværet ved udflugterne havde været noget kært. Den historiske 
sans er steget med årene, og det stiller store krav til samfundets be
styrelse. Den afgåede formand henvendte nogle ord til sin efterfølger 
og havde håb og tillid til, at arbejdet ville blive ført videre på smuk 
og værdig vis.

Fru Dagmar Jørgensen oplyste, at kommunen har overtaget og vil 
vedligeholde pladsen, hvor A a g e r u p  k i r k e  har ligget.

Bek Pedersen pegede på betydningen af anbringelsen af o p l y 
s e n d e  t a v l e r  på h i s t o r i s k e  s t e d e r .  Ligeledes fremsat
te Bek Pedersen ønske om, at der i alle kirker findes b e s k r i v e l 
s e r  af disse; hertil sluttede pastor Bøje Jensen sig.

Formanden opridsede bestyrelsens planer med hensyn til festlighol
delsen af Historisk Samfunds ju b i læ u m  næste år, hvilket vil ske 
ved et sommermøde, der tænkes afholdt i Reventlow-parken s ø n 
d a g  d en  24. ju n i  1 9 6 2, et par dage før selve jubilæumsdagen 
den 27. s. m. Jubilæet vil også blive understreget ved særligt udstyr 
af årbogen, der vil rumme mange interessante artikler.

Et k u r s u s  i hjemstavnslære tænkes afholdt i samarbejde med 
Amtsungdo-msnævnet.

Som tidligere omtalt er den af Historisk Samfund i 1935 udgivne 
f o r t e g n e l s e  o v e r  l i t t e r a t u r  om Lolland-Falster forlængst 
forældet og udsolgt; en ny er derfor meget tiltrængt. Trykningen vil 
imidlertid blive ret bekostelig for samfundet, hvorfor man agter at 
indsamle e t f o n d i dette øjemed. Man vil være meget taknemme
lig, om nogen i anledning af jubilæet vil betænke dette fond. Lige
ledes håber man på en fornyet medlemstilgang.

Til b e s t y r e l s e n  genvalgtes: formanden, fru Dagmar Jørgen
sen, Bek Pedersen, Nabe-Nielsen, hvorhos bestyrelsen bemyndiges til 
i stedet for A. H. Bendsen at finde et nyt bestyrelsesmedlem fra Fal
ster.

Under „eventuelt“ drøftedes forskellige spørgsmål. Pastor Bøje Jen
sen forespurgte om l y s b i l l e d e r  og  b å n d f i lm  til lokalhi
storiske foredrag, og Bertouch-Lehn gav nogle oplysninger om, hvad 
Stiftsmuseet kan stille til rådighed i så henseende.

Sidstnævnte gav på forespørgsel tillige oplysning om arbejdet for 
at bevare de gamle v in d m ø l le r .  Der er af Nationalmuseet ud
peget nogle få fredningsværdige møller. Det kan koste op til 30.000 
kr. at restaurere en mølle, og disse midler må for den overvejende 
dels vedkommende tilvejebringes af de lokalt interesserede kredse. 
Men når en mølle er sat istand, behøver man kun at lægge 500 kr. 
årligt tilside til dens vedligeholdelse.
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Samfundets bestyrelse:

*) Redaktør Verner Hansen, Maribo, fo rm a n d .
*) Greve F. Reventlow, Vindeholme pr. Kappel.
*) Førstelærer Viggo Larsen, Brandstrup pr. Tirsted, s e k r e t æ r .  
*) Baron R. Bertouch-Lehn, Højbygaard pr. Rødby, å r b o g s 

r e d a k tø r .
Forretningsfører A. Thordrup, Nakskov, k a s s e r e r.
Fru Dagmar Jørgensen, Toreby pr. Søllested.
Handelsgartner J. Bek Pedersen, Nakskov.
Fuldmægtig F. Nabe-Nielsen, Nykøbing F.
Førstelærer A. Nørdrup, Horbelev.
Fhv. postbud R. K. Nielsen, Guldborg L.

*) Medlem af forretnings- og redaktionsudvalget.

R e v i s o r e r :
Grosserer C. K. Bjelbo, Nakskov. 
Førstelærer Ole Andersen, Løjtofte.
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LOVE
for

Lolland-Falsters historiske Samfund

§ I-
Samfundets formål er at vække og nære den historiske sans ved 

at værne om Lolland-Falsters historiske minder og fremdrage den 
stedlige historie. Dets hjemsted er Maribo.

§ 2.
Formålet' søges nået ved udgivelsen af en årbog eller andre histo

riske skrifter samt, forsåvidt midlerne strækker til, ved afholdelse af 
offentlige møder med foredrag rundt om i stiftet m. v.

§ 3.
Medlemsbidraget fastsættes på generalforsamlingen. Man er stem

meberettiget 1 måned efter indmeldelsen. Alle medlemmer modtager 
gratis samfundets årbog.

§ 4.
Samfundets bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf 6 afgår de 

lige årstal og 5 de ulige årstal. De vælges ved simpel stemmeflertal 
for 2 år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges. Bestyrelsen væl
ger selv sin formand for et år ad gangen, endvidere et redaktions
og forretningsudvalg bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer — hvor
iblandt formanden — og fordeler iøvrigt arbejdet mellem sig. Der 
vælges hvert år to revisorer.

§ 5.
Generalforsamlingen indkaldes ved meddelelser i dagbladene eller 

ved direkte indbydelse, der sker mindst 14 dage forud. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i 
hænde mindst 1 uge før generalforsamlingen.

Den ordentlige generalforsamling afholdes i november. På denne 
aflægger bestyrelsen beretning om samfundets virksomhed i det for
løbne regnskabsår, der løber fra 1. oktober til 30. september, og 
fremlægger det reviderede regnskab. Endvidere foretages valg af be
styrelsesmedlemmer og revisorer.
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En overordentlig generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen 
finder, at der er grund hertil, og skal indkaldes, når mindst 25 med
lemmer stiller skriftligt forlangende derom, senest 1 måned efter at 
påkrav er fremsat.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemme
flertal. Vedtagelse om ændringer i lovene og o.m samfundets opløs
ning skal dog, for at være gyldig, ske på 2 umiddelbart på hinanden 
med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger efter 
særlig derom udgået bekendtgørelse.

Ved beslutning om samfundets opløsning bestemmer den sidste 
generalforsamling, hvorledes der skal forholdes med de midler, sam
fundet til den tid måtte være i besiddelse af.

Lovene således vedtaget på generalforsamlingerne den 29. novem
ber 1960 og 27. november 1961.

Uddrag af regnskabet
for 1960-61

I n d t æ g t :  kr. ø.
Kassebeholdning ........  6.620,08
Medlemskontingent ..... 8.328,00
Tilskud fra:

Undervisningsmin. ... 1.545,00
Amtsrådet ................ 400,00
Andre ............................ 1.066,40

Renter .........................  160,69
Salg af årbøger ..........  426,08
Salg af bøger og særtr. 163,55 
Refusion af papirafgift.. 102,80

U d g i f t :  kr. ø.
Trykn. af årbog 1961... 9.618,80
Forfatterhonorar ........  640,00
Udgifter ved møder .... 316,44
Porto ...........................  192,40
Administration ............  280,08
Kont. til hist. Fællesf... 205,40
Fragt og omdel, af årb. 193,90
Diverse udgifter .........  744,35
Bank- og girobeholdn. 6.620,08
Kontant .......................  1,15

1 8 .8 1 2 ,6 0 18.812,60
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Nye medlemmer indmeldt i 1961

Ekspeditrice Ina Christensen, Brandstrup pr. V. Tirsted.
Grosserer Ove Dromph, Dronning Olgasvej 29, København F. 
Sognepræst Jørgen Ertner, Landet.
Domprovst Im. Felter, Maribo.
Provisor A. Fold, Laur. Larsensgade 13, Nykøbing F.
Egon Friborg, Engesvang (Jylland).
Forbundsbiblioteket, Møllebakkeskolen, Horreby pr. Karleby F. 
Børge Grubbe, Langgade 20, Nykøbing F.
Overlærer Henrik Gødert, Trunnevangen 9, Charlottenlund. 
Bankassistent Bernt Hallgren, Andelsbanken, Nykøbing F.
Dommer Olav Hansen, Nibe.
Fhv. gårdejer Osvald Hansen, Radsted pr. Sakskøbing.
Tækkemand Martinius Hansen, Fuglse pr. Holeby.
Rektor Hertig, Vestergade 28, Maribo.
Læge Johs. Hyllested, Torvet 9, Nakskov.
Amtsskolekonsulent Poul Jacobsen, Møllebakken 26, Nykøbing F. 
Lærerinde fru Astrid Jensen, Græshave skole pr. Gloslunde. 
Pensionist fru Ingeborg Jensen, Sæby 11, Nakskov.
Laurits Jensen, Idestrup pr. Sdr. Ørslev.
Lærerinde fru Jepsen, Fredensgade, Nykøbing F.
Handelsmand Knud Juel, Stubbekøbingvej 32, Nykøbing F.
Lærer J. Juliussen, Vanthorevej, Nysted.
Fru Inger Jølf, Bangshavevej 7, Maribo.
Kordegn Axel Knudsen, Bispeparken 35, København N. V.
Organist frk. Kaja Krag, Set. Hansgade 17, Fåborg.
Gårdejer S. Krarup, Nøbbølle pr. Horslunde.
Kommunelærer Hans Kristensen, Fjordvej 29, Nykøbing F.
Pens. overlærer frk. Anine Kruse, Sdr. Boulevard, Maribo. 
Guldsmed Svend Jean Larsen, Vestergade 2, Maribo.
Cand. mag. P. Skov Madsen, Engvej 12, Maribo.
Carl Mogensen, Skotterup 8, Nakskov.
Fuldmægtig Axel Nielsen, Kulsvierparken 31, Kongens Lyngby. 
Lærer Bendt Nøkkentved, Fjordvej 47, Nykøbing F.
Tømrer Svend Olsen, Majbølle pr. Guldborg.
Forpagter Jørgen Schelde Pedersen, Møllegaarden, Rå pr. Maribo. 
Frk. Anna Petersen, Alstrup pr. Nørre Alslev.
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Fabrikant Fr. Petersen, Nygade 11, Nørre Alslev.
Lærerinde Margrethe Petersen, Abed pr. Søllested.
Bagersvend Tage Petersen, Nørreballe.
Materialist Jørgen Rasmussen, Østergade 37, Rødby.
Frisørmester Johs. Rørbæk, Vestergade, Maribo.
Dyrlæge Steffensen, Bandholm.
Frk. Inge Tollestrup, dommerfuldmægtig, dommerkontoret, Nyk. F. 
Dommerfuldmægtig O. Warring, Monradsvej 11, Maribo.

Indmeldelser af nye medlemmer modtages af kassereren, forret
ningsfører A. Thordrup, Svingelsvej 75, Nakskov, telf. 542, eller et 
andet af bestyrelsens medlemmer. Kontingentet inclusive årbogen er 
mindst 8 kr. årlig.

o

Arbøger og historiske skrifter

Ved henvendelse til formanden, redaktør Verner Hansen, Museums
gade 3, Maribo, telf. 7, kan købes årbøgerne 1922—60 à 2 kr., men 
enkelte årgange er dog udgået. Årbogen 1961 kan købes for 5 kr.
Af historiske skrifter sælges:
Jørgensen og Ussing: Lollandsk landsbyliv 4 kr.
Kaj Munk: Landlige interiører i lollandsk bondemål 5 kr.
Nachskous beleiring 1659 5 kr.
Hans Mortensen: Hesnæsbogen 6 kr.
Maribo amts stednavne 8 kr.

Medlemmer kan tegne subskription på det af Dansk Historisk Fæl
lesforening udgivne tidsskrift F o r t i d  og  N u tid  for årligt 12 kr. 
plus porto ved henvendelse til Landsarkivet, Viborg.

A rv  og E je, som er årbog for Dansk kulturhistorisk museums
forening, kan købes på Stiftsmuseet i Maribo for 10 kr.

Dansk Historisk Fællesforenings l o k a l h i s t o r i s k e  k o n s u 
l e n t  yder gratis vejledning til hjemstavnshistorikere med hensyn 
til arbejdsplan, kildemateriale, konkrete spørgsmål, gennemgang af 
manuskripter o. 1. Henvendelse sker til Landsarkivet i Viborg.

Såfremt nogle af vore medlemmer yderligere skulle ønske at få 
foretaget hjemstavnshistoriske, genealogiske eller lignende undersøgel
ser, særlig i københavnske arkiver, vil henvendelse kunne rettes til 
overlærer P. Røn Christensen, Hesseltoften 20, Hellerup, eller til ge
nealog Alfred Larsen, Ericavej 8, Gentofte.


