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Maj- og midsommerskikke 
på Lolland og Falster

af A l a n  H j o r t h  R a s m u s s e n

D e lolland-falsterske maj- og midsommerskikke har ikke tidligere været genstand for en samlet behandling, og skønt der foreligger et ret godt kildemateriale, har hidtil ingen udnyttet dette på historisk baggrund.I den lokalhistoriske litteratur omtales det lollandske midsommertræ som »et helligt Træ, antagelig Bolig for en god Vætte, Byens Skytsaand, som man ved Midsommertid bragte Ofre i Form af Kranse, Blomster, Frugter o. lign.«1. Dette er efter min mening næppe rigtigt, og i nærværende afhandling vil jeg derfor bl. a. søge sand- synliggjort, at midsommertræets nærmeste parallel er at finde blandt de endnu i forrige århundrede pyntede maj- træer på Stevns og Falster, således at midsommerfesten blot er en henlæggelse af den oprindelige maj fest til en senere dato. Der vil endvidere blive redegjort for Dansk Folkemindesamlings store undersøgelse i 1961—62 af St. Hans blussets alder på Lolland og Falster, og i tilknytning hertil bringes et stort antal eksempler på det nyind- samlede materiale, dels indkommet som besvarelser på en spørgeliste, dels fra to af forfatteren foretagne undersøgelsesrejser for Dansk Folkemindesamling.I de ældste bevarede gildes- og laugsskråer findes oplysninger, der viser, at man allerede i 14—1500-årene havde sommer i by fester i flere af landets købstæder, således København, Odense og Ålborg2. Om sommer i by festens forløb findes en af de bedste skildringer i statut-



224terne for Danske Kompagni i København. Disse foreskriver 1582, at oldermændene en dag eller to før maj festen skal »lade menige brødre thilsige thill steffne och da en- drechtelige beslutte, om der schall keisis maygreffue eller ey, at huer kand fly sig heste och andet, som hand dertil behöffuer«. Når gildesbrødrene på festdagen samlet er redet af byen, skal borgmestrene sammen med oldermændene og nogle af de gamle maj grever »ride fra haaben och keisse maygreffuen, och huilcken de giffue krantzen, handt være maygreffue, wære sig raadtmandt, byfaugidt, borger eller suend, som icke haffuer werridt thilforne.« For den store ære, det var at blive valgt til maj greve, måtte denne til gengæld foranstalte et større gilde for egen regning, hvortil gildesbrødrene var forpligtet at møde op med deres hustruer og døtre3.Også på landet kendtes skikken at vælge maj greve i ret tidlig tid. I 1564 nævnes, at »Bønderdrenge pleje at udsmykke den Dreng, de have til Maj greve, med Sølvbelter, saa han næste Søndag, efter han blev tagen til Maj- greve, løber for op til Alteret og ofrer, og de andre efter hannem. Og det gjøre de, drukne, bevæbnede og støjende, til Forargelse og Spot for det gejstlige Embede«4.Om selve sommer i by festen fortæller den sjællandske biskop Peder Palladius i sin visitatsbog fra omkring 1540: »Ingen natter maa j vaage offuer ved may træet, det er aflagt thill landzting, iche heller s Volborg nat. Om i vil føre sommer i bye, lane eders hosbundz hest og ride udj skouen, hente maije, oc komme saa hiem igien med piibe och tromme for eder, at mand kand see, huor i ride udj marchen, ah huad det er got at vandre om dagen, da støder en sig iche, men tyffue oc røffuer, vlffue oc løver de gaa om natterthid oc iche gode børn, hen vdj andens loue och lade at loche deris piger och døtter, det giør skalche«5.Det fremgår klart af denne skildring, at de unge karle red til skovs for at hente maj løv og dernæst vendte hjem ledsaget af piber og trommers lyd. Andre steder i landet bragte man et helt træ hjem fra skoven, som en yder-





226ligere markering af forårets komme. — En langelandspræst fortæller 1568, at man tidligere havde straffet »then uskickelighedtt med natløb oc drich ssom de wnge karle brugthe wdj hans Sogne paa første Maymoneds nat«, men til »dess støre spaat och vanwurdning hagde de nu walborgmessenatt sist forleden reyst deris Maytræ rett hoss kirchegords risten oc for huer mands indgang till kirchen«6.Det fra skoven hentede maj træ afløstes adskillige steder af faststående mastetræer, flagstænger o. lign., men først i nyere tid. — Endnu 1693 nævner en forordning, at man på Ærø igen havde opstillet »majgildetræer«, og det befales, at de dertil knyttede drikkelag og gilder, der endog kunne foregå midt under prædiken om søndagen, skal ophøre, maj træerne nedrives og jordforhøjningerne udjævnes7.Også på Lolland var Valborg aften en af årets største festdage i ældre tid. Den 3. juni 1579 samledes de lollandske provster i Østofte for at vedtage, hvad man skulle fremføre ved kirkeforsamlingen i København samme år. Som et af punkterne på dagsordenen nævnes, at der »udi Lolland findes stor Uskikkelighed med gangen om Hellige Dage«, men provsterne vil desuden gøre opmærksom på »dens Ugudelige Handel som skeer Wol- borgmisse Nat og Midsommers Natt«8. I »Nogle Artick- ler om huilcke Guds ords tienere wdi Lolland ydmyge- ligst begierer Øffrigheds christelige Betenckelse . .  .« fik de to punkter følgende formulering: »Om Wolborgmisse Nat — Øffrighed haffuer paa Kongelige Matt’s naadigste behag ladit aluorligen forbiude wdi mange Landemode de [n ska] delige, wskickelige oc forargelige Natuect om Wol- borg oc Sanct Hans Nat, oc haffuer dog mangestedtz ingen lydighed, fordi der effterfølger ingen straff«9.Hvori en del af den uskikkelige og forargelige nattevagt bestod, giver en lille notits i Jørgen Christiernsens visitatsbog for Fuglse herred oplysning om. Han anfører den 1. maj 1561 om Hillested: »Ungdommen brugte hele denne nat på at løbe fra gård til gård og synge: Maj!





228velkommen«. [Hillested, 1561 die philippi et Jacobi: Ju ventus totam istam noctem consumpsit domatim currendo et cantando: Maj! velkommen.]10.Det kan ikke udelukkes, at man også på Lolland og Falster har kendt den tidligere omtalte skik, at »sommerdrengene« ved valborgtid bragte offer til kirkerne. Fyns stifts synodalbeslutning, der også gjaldt for Lolland-Falster, indeholder nemlig 1587 en bestemmelse, der går ud på, at »Woldermisoffer, som skier mange stedtz y Kir- ckerne oc er festum Bacchi«, skal afskaffes11.Officielt førtes der fra gejstlighedens side en hård kamp imod ungdommens majfester. Utallige er de forbud, der udgik herimod. 1578 bestemmes det, at »Majdrenge må gå om Dagen og ikke om Natten, dersom ingen Misbrug sker derhos«12, men at bestemmelsen ikke er blevet overholdt alle steder, turde fremgå af sjællandske synodalmonita for 1586, hvori det hedder, »at den Nattekvæden, som Maj drenge bruge, maatte ogsaa ved Lensmanden afskaffes«13. 1599 forbydes maj grevegilde14 og 1605 lyder bestemmelsen, at »Tjenestefolk, som den 1. Maj løbe omkring, og som ved deres Sammenkomster, før Gudstjenesten er ude, vanhellige Søndagen, skulle holdes i Ave«15.Denne svækkelse af forbudene hænger dog næppe sammen med, at de tidligere bestemmelser er blevet overholdt til fuldkommenhed. Maj visen blev stadig sunget ude omkring i landet, og i begyndelsen af 1600-tallet følte en af kirkens mænd, Peder Jensen Roskilde, sig foranlediget til at udgive en ny majvise med kristeligt indhold. Den henvender sig til »Vngdommen besønderligen paa Landsbyerne« og skal synges i stedet for den gamle »Letfærdige Maymaanetz Vise«. Den er endvidere digtet til samme melodi som den gamle vise, »Hoszbonde ! om du hiemme est / May vær velkommen«. At denne sidste vise også har været kendt på Lolland synes bekræftet af Jørgen Christiernsens bemærkning i visitats- bogen 1561, om at ungdommen i Hillested gik omkring og sang »Maj! velkommen«.
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Karle Piger

Gundslev 11 19
Nr. Alslev 6 9
Lillebrænde 5 6
Åstrup 48 48
Eskilstrup 6 2
Ønslev 13 16
Tingsled 34 31
Ilorbclcv 25 20
Ilorrcby 12 8
Nr. Ørslev 15 14
Karlcby 11 10
Syslofle 9 7
Sdr. Kirkeby 11 10
Idestrup 8 8
Væggcrløse 23 23
Sk el by 18 20
Gedesby 12

Ialt 267 251

Kort over hjemstedet for deltagerne i sommer i by optogene 169k på Falster. 
Yderst til venstre er angivet deltagerantallet hvert sogn [or sig.Peder Jensen Roskildes »Ny Maymaanetz Sang«, »Alverdens Skaber med god besked . . .« nåede ikke alle steder at udkonkurrere den gamle maj vise. I Jylland og Skåne træffes de to viser i sammenblandet form i nyere tradition, medens man i Halland og Blekinge har bevaret den gamle maj månedsvise så godt som upåvirket af Peder Jensen Roskildes forædlingsforsøg10. Den gamle maj vise er udformet som en tiggervise, der skal skaffe ungdommen æg, penge eller brændevin til et påfølgende gilde, og visen synes udelukkende beregnet til at blive sunget om aftenen eller natten. Anderledes forholder det



230sig med den ny maj månedssang, som er en gudelig salme, indeholdende en velkomst til foråret og en bøn om frugtbarhed i den kommende tid. Der skal her blot gengives nogle enkelte vers:
»Thi bære wi dig May i By
Hør det som wi bede
Oc loffue dig med Psalme ny
Vær os all’ en naadig Gud med glæde.

For dig wi bære May i Gaard
Hør det som wi bede
Velsign’ oss med et fructbart Aar
Vær os all’ en naadig Gud med glæde«.Til trods for at den ny maj sang vandt indpas i landbefolkningens maj fester ret tidligt, bevaredes i det mindste på Falster det ydre ceremoniel af den gamle maj- fest til et stykke op i 1700-årene. I et bevaret brev fra skoleholderen Andreas Tideman Severin i Kippinge fortæller denne, at »aftenen for dend bestemte Dag, gaar de unge Karle og Drenge omkring for de Mænds Dørre, hvor de om Morgenen agter at komme, og siunger dend saa kaldede Sommers Viise, som begyndes saaledes, Aid Verdens Skaber med god beskeed etc, og der efter stikker en liden stilk May udj Taget, til et Tegn at de om Morgenen vil korne igien med Tromme og Dantz, der paa bliver de skienket af hvem som v i l . . .« 17.Mange steder undlod man dog nattesyngningen og nøjedes med at ride sommer i by ved højlys dag. Heller ikke dette var velset af øvrigheden. Christian den Femtes Danske Lov forbyder 1683 »al letfærdig og forargelig Lægen om Ju l eller andre Tider«1S, og ude omkring i sognene skortede det ikke på nidkære præster, der ville gøre alt, for at forbudet blev overholdt.I 1694 fik fogederne på Falster besked om at opno- tere deltagerne i årets maj festligheder, og af resultatet ses, hvor uhyre udbredt disse fester har været. Af bilagene til Nykøbing amts regnskab over de uvisse indtægter fremgår det, at eftersom ialt 267 karle og 251 pi-



231ger har brugt »U:Louglig Syngen Leegen og Sommer i Bye Rüden og som effter forhen saa mange indkomne Klagemaal saavel af Bønderne, som deels Presterne er skeed forbud aar effter andet Ved Rettergangen at saa- danne Gilder effter Loven skulle indstillis i Henseende Naar Bønderkarle blifuer ansat till gaarder, befindis Al- mindeligen, at di ej Har Sparet self det Ringeste, som de kunde hafue til Hielp Ved gaardens Antrædelse, Medens jdelingen fordøjet det med Gilder, slige og Andre U:louglige Samquem at holde ved liige, og i gang, foruden dend U:gudelighed med Guds Bespottelse derved forre- gaar, saa indstillis til velbaarne H:Stifttambtmandens gunstige RESOLUTION, om de icke bør Ansees for deris Motvillighed med Nogen Mullt, og om icke de penge som derfor Kunde Erholdis med andet u-vist maa Anvendis till afbrendte og brystfeldige gaarders og forarmede Bønders Hielp og forbedring, saasom Ellers ingen Middel dertil er bevilget. — Nyekiøbing Slott dend 27. October, Ao 1694«19.Af foranstående kort ses, at der i 1694 er blevet redet sommer i by i størstedelen af de falsterske sogne. Antallet af deltagende karle og piger fordeler sig nogenlunde ligeligt for hver landsby, dog må det bemærkes, at der i Gedesby overhovedet ikke har deltaget piger i sommerfesten. Det fremgår desværre ikke af materialet, hvor mange deltagere der har været i hvert optog eller om man har redet sommer i by hvert sogn for sig; det er dog sandsynligt, at de små sogne har festet sammen med deltagere fra nabosognene. I Gundslev sogn deltog i alt 30 deltagere fra henholdsvis Sortsø, Havnsø og Skovby i et sommer i by optog efter gudstjenesten. Begivenheden bekræftes af et brev fra sognepræsten: »Den Høj-gunstig Øf righed till effterretning, Da er der ingen Lejermaal eller Sagefald, mig Vitterligt her udi Gunds- løf Sogn beganget, uden den foregivende Ungdom, som effter prædichen gich med nogen May af skoven, mue- ligt med den gammel Sommer-Viise skall mulcteris, som forhåbis dog denne gang at vorde aff den Høj-gunstig



232Øfrighed at blive dennem tilgivet, hvilchet Testeris aff Jørgen Oelsen Calundborg«, Gundslev den 8. april 169520.Det er næppe sandsynligt, at man har fået ram på alle deltagerne i sommer i by festerne på Falster. Denne mistanke styrkes af et brev fra sognepræsten i Vålse, Chr. Kneutel, dateret 8. april 1695, som omtaler ungdommens »forargelige jule legen oc Natterie, Oc den Hedenske oc Augudiske Sommer i by foren« året før21. Der er nemlig ikke medtaget deltagere fra Vålse sogn i den store opgørelse 1694.De nævnte breve giver ingen videre oplysning om, hvorledes selve optoget er foregået. Derimod har vi i et brev fra skoleholderen Andreas Tideman Severin gode oplysninger herom. Han er af provst Jens Henriksen Schou i 1747 blevet opfordret til at nedskrive, hvorledes man red sommer i by i Kippinge i gamle dage, d. v. s. før 1730, og han fortæller, at efter, at karlene om aftenen havde været rundt på gårdene og sunget maj visen, kommer næste morgen både »Karle og Piiger, Karlene til Hest og Pigerne til fods; for an rider dend saa kaldede Skaffere, der efter Karlene af hvilcke een af dem fører det eene . . . .  Spær og een af dem slaar paa en Tromme, der strax efter følger Pigerne gaaendes, hvor af een af dem ber det andet Spær. Men samtlig Siungendes langs ad gaden baade Gudelige Psalmer og Verdslige Vii- ser, saa som dend Psalme Af Høyheden oprunden er etc, item med fryd ieg sagtelig en Morgen stund etc, item O Jesu Siælens Rige Skat, etc, Naar de saa kommer til en af de stæder hvor de tilforn har varet for sig, stiger Karlene af Hestene og staar hos Piigerne, imedens en Karl og en Piige dantzer med Spærrene ved Tromme-Slag, der efter afløses de, og toe andre tager Spærrene af dem og ligeledes dantzer der med, og Continuerer saa Omgangen, der efter bliver de skienket. Naar de saaledes har været Byen omkring, leverer de Spærrene fra sig, det eene til Een Boemand, og det andet til en anden Boemand, hvilke 2de Mænd skal tage imod dem til forvaring/: for- staaes naar Smykket er taget af dem, og der for giver
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»Sommcrfrue«, »Midsommerspær« og 2 Iromnier brugl ved sommer i by- 
festerne i Frejlev på Lolland.

Oskar Johansen fot. Dansk Folkemindesamling.samme Mænd hver V2 tønde 01 for æres Beviisning, hvilket bliver fortæret samme aften hos dend Eene Mand, og en anden hellig aften hos dend anden Mand. Nogle Søndage der efter udpyndter bemeldte Karle en Kurv med urter hvor med de gaae omkring paa hver Sted igien, og der i indsamler æg, hvor da somme Mænd lægger 1 fierding øl ind paa Bordet, der med at Tractere de unge og andre medfølgende af Byen, ved denne omgang bliver ligeledes Sommers Viise Siunget, Disse indsamlede æg selges, og for de Penge kiøber de unge Brendeviin og got 01, som bliver fortæret under Spil og Dantz«22.I Christian den Sjettes forordning om sabbatens helligholdelse af 12. marts 1735 indgår »det saa kaldede Sommer i Bye-Riden (som Bønderne paa Søn- og Helligdagene, især fra Pindse- til St. Hans Dag holde)«23 blandt de forbudte fester, men Frederik den Femte gjorde dog i en ny forordning 1748 opmærksom på, at forbudet jo kun angik søn- og helligdage; på hverdage var



234det fremdeles tilladt bønderne »til en liden Opmuntring sig med forskrevne Sommer i Bye Riden at forlyste«24.Fra slutningen af 1790’erne fortæller B. S. Ingemann om Torkilstrupbøndernes sommer i by fest: »Dagen før Festen samledes Landsbypigerne og udsmykkede en Standart med Krandse, flagrende Silketørklæder og Baand af alle Farver. De plantede den paa en grøn Høi og indviede den med en Ringdands under Sang med livlig Glæde. Med dette Vaarbanner aabnedes Festen næste Dag, og med den i Spidsen »red« de unge Karle »Sommer i By«. Standarten bares af den lystigste Rytter i pudserlig Forklædning; efter ham drog en lang Skare af unge Bønderkarle, alle til Hest, under Klarinetmusik, med friske Mailøvgrene fra Gaard til Gaard i Byen og gjennem alle de nærmeste Landsbyer for at indbyde Pigerne til Aften- dandsen. Deres Kurve fyldtes allevegne med Æg til Gildet under lystig Spøg og et kort Svingom paa Gaardspladsen, medens Smaa og Store sang »Sommeribyvisen«, der vistnok begynder med en Del naiv Blanding af Barnagtighed og Fromhed, som med et Kattespring mellem Jord og Himmel:
»Hønen gi’er os Æg paa Fad!
Hør det, som vi bede!
Pandekage og Æggemad!
Vær os Alle naadig, Gud, med Glæde!«25.Det ses, at Ingemanns skildring af maj festen ikke afviger synderlig meget fra beretningen fra Kippinge, blot har man i Torkilstrup ganske udeladt nattesyngningen.Den ovennævnte »standart« er formodentlig det samme som de pyntede spær, der omtales i skildringen fra Kippinge, men andre steder på Falster benævnes processionsstangen i begyndelsen af 1800-tallet »spærkel«. I »Livet i Klokkergaarden« fortælles, at der i sommer i by optoget var en karl, »som bar en Stang, der kaldtes »Spærkel«. Stangen endte i en Kløft og støttedes mod Stigbøjlen; men alligevel var den forfærdelig tung. Pigerne havde sat en Ære i at pynte den med Baand, Silke-



235tørklæder, Flag og andet mere. Men saa blev Hesten sky. Alle troede, at Karlen vilde blive nødt til at slippe Stangen, og Pigerne græd ved Tanken om deres dejlige Stads, men de slap dog med Skrækken«26.Karen Toxværd fortæller 1886, at ved volder- missegildet var »karlene smykket med al den stads, pigerne kunde opdrive, men mest var dog »sommerspæret« pyntet, og der skulde en kraftig karl til at ride med det mægtige spær, især når blæsten tog i alle de flagrende bånd. I hver gård blev midsommervisen sungen, og pigerne dansede med spæret fire og fire«27.Det er uden tvivl samme slags processionsstænger, der på Fejø gik under navnet » sommerkroner «. Det fortælles fra 1850’er-
Soininerslang fra Majbøllc med års

tallet 1852.
Kjeld Snedker fot. 

Lolland-Falsters Stiftsmuseum.ne, at børnene på øen »havde en aarlig Udflugt med at »ride Sommer i By« d. v. s. de gik paa deres Ben, men Navnet var der altsaa. De bar da fine »Sommerkroner« lavet af Blomster og Baand, og drog saa i Flok og Følge fra Gaard til Gaard, hvor de blev trakteret med et eller andet godt. De unge Karle red paa rigtig Maner Sommer i By og baade de og Hestene var smykkede paa forskellig Vis. Bagefter gik hele Ungdommen til »Lystighed« enten hos Madam Laj eller senere hen paa Gæstgivergaarden.
2



236Ved disse »Lystigheder« betalte Karlene i »Lav« for Musik og Husly og fik saa gerne en Bolle Puns«28. Omkring år 1900, da sommer i by skikken var forsvundet, brugte man »sommerkroner« ved fastelavnsoptoget, det var to stænger, foroven besat med silketørklæder i alle farver, som blev svunget rundt af de såkaldte »bajadser«29.Selvom sommer i by festerne tabte deres betydning i løbet af 1800-årene, var der endnu mennesker, der huskede Peder Jensen Roskildes ny maj vise ved århundredskiftet. Således plejede en af de gamle Hesnæsfiskere at synge 32 vers heraf, når de sejlede ud for at fange sild. Et af versene, hvor det dog kun er anden og fjerde linie, der hører til den oprindelige vise, lyder således:
La Sellen grov paa Gaarn i Nat,
Hør du som vi bede,
Tæ i Maaren vi kaa faa Jaalen lat,
Vær vos Ale naadig gaa med Glæde30.I næsten alle de lollandske kilder går det igen, at sommer i by optoget er foregået ved St. Hans. Således fortælles det fra 1860’erne, at ungdommen holdt midsommerfest i Kistofte. »Man havde da en Midsommerstok med Midsommerkrone og en Skafferstok med Skafferkrone. De unge marcherede op 2 og 2 i en lang Række med 2 Musikanter i Spidsen. Marchen begyndte tidlig om Formiddagen, da det tog Tid at komme rundt paa alle Gaardene. Der var 4, som skulle synge en muligvis hjemmelavet Midsommervise, hvori det bl. a. hed:

»Naar Skafferen ind i Gaarden gaar, 
vi andre følger efter — 
med liflig Sang og m untert Spil 
vi prise vil vor Sommer«.Saa godt som overalt blev de trakteret, og Karlene tog tit en Svingom med Konen og Pigerne paa Gaarden! De fleste af Bønderne gav gerne en Skærv til Gildet, som senere om Aftenen skulde holdes i en eller anden »Opstue«, hvor der var Plads til at røre sig«31.



237I 1872 red man sommer i by i Kalø, men med en hel del nytilkomne træk. Man havde en skafferpige og en skaffer med »skafferstokken«, en »sommer« med »sommerstagen« og en »sommerpige«, der bar »sommerens« fane. Desuden deltog 4 sangere og en reservesanger, en fanebærer med fane, 3 hornblæsere og en trommeslager. De øvrige deltagere, unge piger og aldrende gårdmænd, blev befordret rundt i hestevogn de fire dage festen varede. Undervejs sang man en ganske ny sommervise, hvoraf der her skal bringes et enkelt vers:
»Se Vaarens Engel fløj mod Nord 
paa sine lette Vinger 
med Hilsen til vor Moder jord 
og løste Vintrens Lænker.
Smukt nu grønnes Danmarks Skove«32.Andre steder forsøgte man sig med en genoplivning af sommer i by skikken. Den 29. maj 1910 red ca. 70 ryttere på blomstersmykkede heste sommer i by i Tillitze, Dan- nemare og Vestenskov. Hen på eftermiddagen samledes man på Sølvbjerghøj, hvor grev Reventlow og højskolelærer Henriksen, Søllested, holdt foredrag for den ca. 1500 mand store forsamling. Nakskov Tidende fortæller videre om begivenheden, at der ud på aftenen »afbrændtes et Fyrværkeri og tændtes et mægtigt Maj- blus, som lyste vidt ud over Egnen og fortalte om den smukke gamle Skik, der her var genoptaget. Idéen til den vellykkede Fest. . . .  skyldes fra første Færd Lærer Skjoldelev, der har megen Ære af at have faaet denne gamle Fest kaldt til live igen«33. — På samme tid red eller kørte man sommer i by bl. a. i Horslunde, Hillested og Tårs, men så vidt vides har man ikke siden forsøgt genoplivning af skikken. For fuldstændighedens skyld skal dog nævnes, at børnene på Tårs skole for nogle få år siden red sommer i by på kæpheste med sommerspær i hænderne. Drengene havde plantet et maj træ, som pigerne om aftenen pyntede, og man havde anbragt papstykker, der skulle forestille sten rundt om »gadesko-

2*



238ven«. Idéen var hentet fra Svend Jørgensens bog, »Bag Diger og Hegn«34.Sommer i by festen er, som det allerede er vist, på landet oprindelig knyttet til Valborg aften, og hvad der i nyere tid har gjort den til en udpræget dagfest, synes påtvunget ovenfra. — Majsyngningen og hjemhentnin- gen af løv eller majtræ foregik Valborgmesse nat på Langeland 1568, og Peder Palladius ivrer stærkt for, at ungdommen skal aflægge deres nattevagt ved maj træet og i stedet føre sommer i by ved højlys dag. Det er desuden omtalt, at maj festens optog i de større købstæder altid foregik om dagen, og der er fremdraget adskillige eksempler på, at præsteskabet gennem et væld af forbud, har søgt at komme ungdommens natlige fester til livs. Dette og den ny maj vises fremkomst har især bidraget til, at sommer i by festens centrale del, majhent- ningen, tabte sin oprindelige tilknytning til Valborg nat og blev overflyttet til en af de første søndage i maj måned. Således rides der 1688 sommer i by i Tommestrup og Sigerslev på Stevns henholdsvis den 6. og 20. maj35.År 1700 gik man i Danmark over til den gregorianske kalender, hvilket medførte, at der på een gang måtte udelades 11 dage af februar måned. Herved nåede bøgetræet ikke at være udsprunget til første maj, og sommer i by festerne måtte som følge heraf forlægges til et langt senere tidspunkt spændende fra pinse til midsommer. A llerede i tiden før 1730 var der ingen fast tradition for maj festens dato i Kippinge, det hedder blot, at de unge forsamles »og overlegger med hver andre, naar de vil ride Sommer i Bye, og naar Dagen der til er bestemt, saa bereder og udpynter Pigerne nogle Dage for ud, de saa- kaldede Spær«36. Også Ingemann fortæller, at man red sommer i by, så snart bøgeskoven var sprunget ud, og han tilføjer, at »tilforn var det altid St. Valborgs Dag, d. v. s. den 1ste Mai. Vaaren med den grønne Maigren synes dengang at være kommen tidligere«37.Også på Lolland var man nødt til at udskyde den oprindelige maj fest til et senere tidspunkt, og man valgte



239her midsommer som dato for festens afholdelse. Det lollandske midsommertræ har uden tvivl maj træet som direkte forløber, hvilket skal sandsynliggøres gennem en række eksempler på faststående maj træer og de dertil knyttede skikke.Maj træet er, som Lollands misommertræ, først og fremmest bytræet eller gadetræet, som det fra gammel tid er blevet kaldt i Toreby og Nagelsti. Ved dette træ samledes bymændene til gadestævne og afgjorde landsbyens anliggender. Som sådant var bytræet kendt allerede i middelalderen. Peder Palladius anfører i sin visi- tatsbog om en munk, at han på »s. Ibs dag fich et horn och tudet vdj ved maytræet, oc kaliet naboer til gade- steffne«38. Men maj træet havde også en anden funktion, nemlig at være samlingssted for ungdommen. Palladius fortæller, at landsbybørnene legede ved majtræet39, og det fremgår endvidere, at ungdommen tilbragte i det mindste en del af natten til første maj omkring samme træ40. Det fremgår af kilderne, om træet ved denne lejlighed har været pyntet.Hvorom alt er, så træffes pyntede bytræer såvel på Stevns som på Falster, og det vides, at der i adskillige sjællandske og fynske landsbyer i ældre tid har stået maj træer. — I Magleby på Stevns stod indtil omkring 1880 et meget højt piletræ. »Pinseaften blev to karle og to piger udtaget til at gå i skoven og hente blomster og »majgrene« (bøgeløv), så blev der lavet to kranse, den ene indeni (og over den anden) og de blev hængt op i pilens top. Karlene var samlet ved madbænken den aften, og man havde en bestemt mand . . .  som fik betaling for at gå til tops i pilen og binde kransen fast«41.En oplysning i »Livet i Klokkergaarden« synes at forudsætte, at der i Systofte har været maj træ, det fortælles nemlig, at »naar der var noget at meddele, især an- gaaende Hoveriet, gik Oldermanden gennem Byen og tudede i et Horn.. .  Det kaldtes at »tude paa Gade«. Bønderne samlede sig saa ved »Majbænken«, en Forhøjning af Jord, omsat med Sten«. Den eneste, men til gengæld



240meget vigtige optegnelse vi har om festen ved det falsterske maj træ skyldes folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Han har optegnet følgende efter Kristian Pedersen, Sillestrup: »Vi har ogsaa haft Majtræet. Det var behængt med Krandse Maj aften og der dansede de uden om. Karle og Piger var pyntede og de dansede og havde Musik. . .  Ungdommen skulde pynte Pladsen om Maj- træet. Pigerne satte Blomster. Men nu er det ryddet. Det var en stor Poppel med stor Krone, et smukt Træ. Vi skulde pyntes med Stads og dandsede omkring Træet Majdag. Der var en Majkonge og en Majdronning, og de var udpyntet mere end alle de andre og de havde Fortrin og der skulde giøres Ære af dem, sidde til Højbords. Der blev kastet Lod om, hvem det skulde være. Somme Tider traf det nogen der ikke egnede sig til det, men de skulde gaa Tørnen igi[ennem]. Hver maatte bespise sig selv og om Aft[enen] havde vi Gildet hos en Bonde«43.Det lollandske bytræs oprindelige tilknytning til maj- festen kommer bedst frem i to optegnelser fra Bursø og Holeby, hvor sommer i by optoget indgår som direkte led i festen ved midsommertræet. I 1850—60’erne samledes pigerne i Bursø i gildesgården aftenen før gildet for at binde kranse, »Karlene tager i Skoven og henter Grene og udbedrer Risfletningen om Træet. Træet pyntes om Formiddagen. En Ranke af Kransefletningen snoes op ad Stammen. Under Træets Krone hænges et Kors med Kranse paa hver Gren, og grønne Grene sættes i Rundkreds om Træet med Æresport. Ungdommen kommer i Optog vandrende hertil Par om Par. Musikanterne forrest. Et par Flag er der med i Optoget. De gaar ind ad Æresporten og rundt om Træet. Midt i Rækken gaar en lidt ældre Karl med Midsommerkronen paa en Stang. Dens Fløje (Blikstads) ringler, og den er pyntet med Silketørklæder. Paa Forhøjningen sidder Musikanterne og spiller. Ungdommen gaar rundt om Træet. Der danses ikke. Herfra gaar man til Gildegaarden, som ogsaa er smykket med Grønt. Paa Vejen drager man ind i andre Gaarde og viser Stadsen«44. I Holeby gik ung-
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»Kronen« sætles på en stang, inden den anbringes på midsommertræet. 
Toreby på Lolland.

Kaj Uldall fot. 1927. Dansk Folkemuseum.dommen ligeledes i 1850’erne i optog til byens midsommertræ med 4 pyntede festkroner; den ene anbragtes på en stage øverst i træet, medens de andre tre blev fastgjort i skrå stilling til stammen. Et par timer dansede de unge på pladsen omkring træet, hvorefter man spadserede til gården, hvor sommerfesten skulle holdes45.I andre lollandske landsbyer, hvor man samledes ved midsommertræet har man imidlertid udeladt optoget, hvorimod pyntningen af træet er bibeholdt. Midsommerdrengenes indsamling i Toreby sogn må dog sikkert opfattes som en rest af ældre tiders sommer i by optog, hvilket senere skal omhandles. Midsommerfestens kerneområde er Flintinge, Toreby og Nagelsti. Om træet i Flintinge har vognsvend Jørgen Jørgensen i 1903 fortalt følgende til Evald Tang Kristensen: »Der er flættet et risgjærde rundt om midsommertræet, og dette sted kaldes gadekåwen. Det bliver gjort i stand til hver midsommersaften. Det var drengene, der lavede det, og som dreng var jeg altid med. Vi mødte så hver med en otte-



242kantet pæl af pil eller el, eller hvad vi kunde få, og så nogle pilekjæppe, som barken var taget af. Dem, der var noget kunstfærdige, de skar deres navne og årstal ud i pælen og snirkler uden om. Så gik vi alle hen til gården, hvor gildet skulde være og fik der en vogn og en nødde og en økse. Vi trak så selv vognen hen til gade- kåwen og bankede så pælene i og vondt kjæppene på. Derpå fik alle drengene fat i rebene igjen og kjørte som før vognen hen til præstepladsen — det er et stykke gade jord, som byen ejer, en åben plads lige neden for præstegården — og når vi trak i rebene, så skreg vi og brølte i vilden sky. Der læssede vi så jord på og kjørte det op til gadekåwen og gjorde i stand der oppe med jorden. Når vi var færdige med det arbejde kjørte vi vognen hjem til manden igjen. Vi skulde altid spørge skolelæreren, om vi måtte holde gilde. Vi skreg og tumlede, og så kom den gamle pastor Dresler efter os, for han kunde ikke lide det. »Det er ved Gud ikke, som det var mennesker, men som det var vilde dy-yr!« sagde han, og det sidste ord brølte han selv ud. Midsommersdag gik vi så omkring og tiggede fødevarer sammen . . ,«46»Gadetræet« i Toreby blev pyntet af en kone i byen, Maren Andersdatter, med en »krone«, flettet af grønne kviste og urter og smykket med brogede tøjstrimler og sløjfer; dette havde hun gjort siden 1860. Hun fortalte 1918, at det før i tiden kun var børnene, der holdt midsommerdans om træet, og det var da om dagen, de dansede. »De havde Midsommernarre, udklædt Mand og Kone. De lavede Kauen, udbedrede det grenflettede Fodstykke om Træet, altid af afbarkede Pilekæppe, og opad Kauen satte de Hyldegrene og »alslavs Blomster« til Pryd. Ovenpaa Kauens Jordvold lagdes Græstørv. Uden om Kauen er en ca. to Skridt bred græsbar, fasttrampet Sti, hvor Dansen gik. Men Skolelæreren holdt ikke af, at Børnene fik fri her og morede sig. Drengene blev utidige deraf. Saa fik han ordnet Skolebal. Siden blev det de unge, der dansede om Træet og lavede Kauen . .  ,«47.
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»Kronen« er bundet af grønt med »urter« (dvs. blomster). I 1927 var det 
røde bonderoser. Toreby på Lolland.

Kaj Uldall fot. 1927. Dansk Folkemuseum.



244Af medfølgende kort over de pyntede midsommertræei ses, at disse især har haft deres udbredelse i det sydøstlige Lolland. Bystævnetræer har imidlertid eksisteret i en hel del flere landsbyer, men de bærer ikke midsommertræets navn med rette; thi midsommerfester har der aldrig været omkring disse træer. Det er åbenbart et sådant, Evald Tang Kristensen så i Nordlunde, mens han optegnede folkeminder på Lolland, idet han fortæller, at »Midsommertræet i Nordunde er en uhyre stor ask. Den så jeg i juni 1903, da jeg kom lige forbi den«48. Han fortsætter imidlertid med en udmærket skildring af midsommertræet i Bregninge. Det var lige blevet pyntet til midsommerfesten, »så der hængte en masse smukke krandse rundt omkring på grenene, og oven ud af træet ragede en stang med et dannebrogsflag på. Det hele så overmåde smukt og festligt ud, og da jeg aldrig før havde set mage, gjorde det en stor virkning på mig. Et andet sted var træet endnu kun lille, og man sagde mig da, at det gamle var bleven ryddet og et nyt plantet i dets sted. Altså holdt man alle vegne på Lolland endnu på den gamle skik kunde jeg skjønne, og dette syntes mig helt fornøjeligt. Jeg så mange sådanne træer, der var vist et i hver by«49.Det er tidligere omtalt, at maj drengenes nattesyng- ning og indsamling omkring år 1600 ved påvirkning ovenfra mistede sin oprindelige tilknytning til Valborg aften og gik over til en dagsprocession af sommer i by førende karle og senere hen piger. Man sang ikke den gamle tiggervise mere, derimod en kristen salme, som havde overtaget den gamle maj vises funktion og indgik i den almindelige tiggergang. — På Lolland er en rest af denne majskik bevaret i de såkaldte »midsommerdrenges« indsamling af mad og penge, som er foregået helt op til århundredskiftet i Toreby, Nagelsti og Flintinge. I det følgende skal meddeles en ikke tidligere offentliggjort optegnelse herom fra slutningen af 1800-årene. »Skolebørn — kun Drenge — gik omkring fra Sted til Sted og bad om Gaver til Festen. De havde en Blomsterkrans paa



245Hovedet, og to og to havde fat i hver Ende af en Stang, hvorpaa der hængte en Træ-Mælkespand (grøn udvendig, rød indvendig og med sort Bund); i disse Spande samlede de Gaverne (Mælk, 01, Flæsk, Kød, Æg o. s. v), som de saa senere paa Dagen fik Lov at tilberede i en Gaard eller Hus. Ved dette Gilde blev der danset, og enkelte af Børnene »udklædte« sig som »Midsommerkællinger« og løb omkring ved Gildehuset, raabende og støjende — »i al Skikkelighed«. Ved Rundgangen til Gaarde og Huse blev efterfølgende Sang sunget og Remsen frem- sagt:
Her kommer alle vi Midsommerdrenge, 
som har løb(e)t saa langt omkring.
Vi har hverken Mad eller Penge 
udi denne Sommer lang.
Derfor kommer vi hertil 
for at be’ om Mad og 01.

Haver eders Godhed nogen 
som vil med udi vort Gilde, 
saa kan I vel os forære 
lidet Mad og et par Skilling —
Vi er godt fornøjet med, 
hvad I giver os hvert Sted.

Remse.
Her kommer alle vi Midsommerdrenge
store og smaa
be’ om lidt, hvad Hus formaar
Bøsten af en So
Laaret af en Ko
en M atister (Medister), der ka’ naa fra

Dromhullerne (Drønhullerne) og ned.
Æg og Mælk og Smør til en Kage,
vi alle kan faa at smage.
Vi er saa sultne som en Myg
vor Mave ligger omme paa vor Ryg.
I Gaar ku’ vi faa, da vilde vinne ha’.
I Dag vil vi ha’, i Dag maa vinne faa,
og derfor maa alle vi sultne Midsommerdrenge gaa. 
Maa vi saa be’ om et Lys, en Snaps og et Par 
Skilling til Musikanteren.



246Efter Remsen sang de:
Tak, aa Tak for den Foræring, 
som vi fik paa dette Sted!
Vi vil takke disse Folk, 
som os denne Gave gav.
Tak, aa Tak og saa Farvel!
Vi vil ønske eder Held!Vankede der ingen Gave, sang:
Vi vil ønske jer Uheld!«50

Midsommerskikke.En af de videst udbredte skikke knyttet til St. Hans aften er afbrænding af midsommerbål. Det kendes fra så godt som hele Europa og Nordafrika, og spanierne har ført skikken med sig til Amerika51. I Danmark har man i de sidste århundreder tændt St. Hans blus på Sjælland og Fyn samt i Nørre- og en del af Sønderjylland, medens man i det østlige Midtjylland med Samsø har brændt Valborgblus. I den nordøstlige del af Ringkøbing amt har man haft pinseblus, hvorimod Persblus på den 21. februar har været dominerende i landets sydvestligste hjørne52.En af de ældste oplysninger om St. Hans bål i Norden giver den svenske biskop Olaus Magnus i sin Historia de gentibus septentrionalibus (Historie om de nordiske folk), der udkom første gang i Rom 1555. Han fortæller, at »på den hellige Johannes Døberens aften . . . plejer alt folk uden undtagelse til køn og alder at samles i skarer på byernes torv eller ude på den fri mark, for der glædeligt at træde dansen ved skinnet af talrige bål, som overalt tændes«53.Også i Danmark må det formodes, at landsbyernes beboere er samledes på bygaden for at afbrænde St. Hans bål; heraf stammer navnet »gadeild«, som nævnes allerede 1599 i Ribe stift54. Midsommeraften falder sammen med den katolske forfest til Johannes Døberens dag, og den var sammen med Valborg aften en af ungdommens



247mest yndede vågenætter i ældre tid. Før reformationen synes der ikke at have været nogen modstand herimod, Christian den Andens såkaldte gejstlige lov ligefrem billiger skikken, idet den anfører, at bønderne skal aflægge »alle the Gylde, som the pleye at hafue paa Landsbyerne om Sommeren och Høsten. . .  dog mue the om hellige Dage och om Sti. Hans Nat gaa och dantze paa gaden och öfue thennom y anden Bequemmelighedt och Gledschab«55.Efter reformationen blev disse natlige fester betragtet som levn af en »hedensk« fortid, og præsteskabet gjorde alt for at udrydde dem. Den lollandskfødte teolog, Niels Hemmingsen, fortæller herom i sin postil 1576: »Disse oc andre saadanne drabelige Sager ere der til/huor saare at mand holder Helgens Høytider i den christne Menighed/ Men Gud giffuet at der vaare icke mange til som vanbrugte Helgens Høytider oc andre hellige Dage/til deris vellyst oc galenskaff/Saa som mand udi Paffuedommet besynderlige vanbrugte denne Høytid/met Natteuect at vaage S: Hans afften/met Dantz oc Nattedrick/Gadelams Krantz/Ild at optende/at huye/skrige oc dricke den hele Nat offuer/Jeg vil icke neffne huad anden slemhed der siden effterfulde/Saaledis huld Papisterne denne S: Hansis Høytid/och saaledis holde endnu mange paa denne dag samme Høytid/huor met mand icke giør Gud nogen Tie- niste som hannem eller hans Engle oc Helgen er behage- lig/Men der met tien mand Dieffuelen oc hans Engle/Gud oc hans hellige Engle oc Helgen til fortørnelse oc be- spaattelse«56.De fynske og sjællandske synodalbeslutninger indeholder i 1500-årene adskillige næsten ens formulerede forbud mod de unges nattevagt Valborg- og St. Hans aften. På landemodet i Roskilde bestemmes det da også i 1560, at »dersom nogen befindes at løbe Fastelavn eller gjøre Vægtere eller Natravne af sig paa S. Hans Baptistæ Nat eller anden Tid, skulle deres Navne opskrives og forsendes til Lensmanden paa Kgl. Maj’s Vegne, og da skal han straffes af sit Herskab for Ulydighed«57.



248Det er tidligere nævnt, at provsterne i 1579 gjorde opmærksom på »dend Ugudelige Handel som skeer Wal- borgmisse Nat og Midsommers Natt« på Lolland, og i Halsted sogns vilkårsbrev hedder det da også året efter, at »efterdi det er Øvrigheds alvorlige Befaling, at den ugudelige og uskikkelige Voldermisse og Midsommers Nattevagt skal være aldeles afskaffet og nederlagt, da skal den ikke heller tilstedes hos os, under den Poen og Straf, som forskrevet staar«58.Også på øerne gik det langsomt med at komme de gamle festskikke til livs. På Femø blev almuen i 1576 af provsten »alvorlig formanet at aflede deres ret ugudelige fastelavns løb med forklædning efter dend gamle diefvels Viis, Item Vegt og drik, dantzen og trommen, op tænd ild Vol- burg, bodelsmess. Sanct Hans og Vor frue Netter ind til Høy dag at folk gaar til Kirke«59. Povl Roggert anfører i sin afskrift af provst Jens Christiernsens visitatsbog følgende om en provstevisitats på øen: »Anno 1576 den 13 Junij besøgte Provsten Femøe Kirke da skedte disse styker. 1, De unge personer som, formedelst de imod øvrigheds befalning haf de holt Natte vegt Boelsmisse og Mid- somers Natt, var holden fra Sacramentet, blev igien antagen til Altars med Vilkor Almuen skulde afholde sig fra een saa syndig Skik 2, Almuen blev formanet at hellig holde de paa budne fester, som de gemeenlig vanhelligede, sigende de vare ikke dend af Gud budne Søndag og Sabbath 3, Prousten motte selv gaae ud og bede dem gaae ind i Kirken, som sad paa Sognestefnet og holt snak under prædiken 4, Da Provsten forbød dem at øve deres ugudelig Nattevegt, sagde een af de Unge Karle: Guds Knøi! gid ieg hafde den bugede Proust fat, ieg skulde kryste Hans øyen bag ud af Hands Nakke«60.Oplysninger om St. Hans blus på de sydlige øer mangler ganske i tiden fra 1576 og til et stykke op i forrige århundrede. I et lærd latinsk skrift om Kippinge kilde og kirke fra 1707 omtaler præsten, M. Hosum, ganske vist »St. Hansbål, som endnu ikke er slukkede på alle steder og ungdommens dansen om træer, der er omviklede med



249kranse og blomster«61, men disse oplysninger stammer fra en to år tidligere i Jena udkommet bog, som M. Hosum også henviser til62. Forfatteren til »Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie«, P. Rhode, udgav i 1765 en afhandling om de kirkelige fester. Heri omtaler han St. Hans blus, om hvis oprindelse han fortæller, at for at holde dragerne bort fra brønd vandet, så »anrettede man Ildbaale hos Bønderne, efter Lægernes Tilraadelse; Hvoraf Papisterne toge Anledning til at anrette slig en Ild, over hvilken de endnu springende bede, at all deres Gienvordighed maa ved disse Ildsluer opbrændes«63. Denne såvel som hans øvrige oplysninger om St. Hans festen stammer fra udenlandske kilder. — Det må bemærkes, at B. S. Ingemann i sin ellers meget udførlige levnedsbog overhovedet ikke omtaler St. Hans blus i Torkilstrup i 1790’erne; dette kan muligvis tages til indtægt for, at skikken her har været ukendt.I sin udgave af Danske Sagn skriver folkemindesamleren Evald Tang Kristensen 1901, »at nogle sogne omkring Varde, særlig øst og syd for denne by, ikke lader til at have nogen som helst blusbrænding. Heller ikke Bornholm og Låland«64. I hans optegnelser findes heller ingen oplysninger om St. Hans blus på Lolland og Falster, men negative belæg på blusskikken savnes desværre. — I en artikel om blusgrænser i Danmark i Danske Studier 1929 skriver forfatteren August F. Schmidt: »St. Hansblus (23/6) brændes i langt den største Del af Danmark. Paa Øerne brændes der udelukkende den Aften med Undtagelse af Lolland-Falster, Langeland og nogle Småøer deromkring«. — Dette medførte et indlæg i næste nummer af »Danske Studier«, hvori J .  Jørgensen fremførte følgende: »At der brændes St. Hansblus paa Lolland-Falster, kan enhver overbevise sig om ved f. Eks. at tage ned til Nykøbing St. Hans Aften, eventuelt nøjes med at læse derom Dagen efter i de lokale Blade. Paa begge Sider af Guldborgsund laves der adskillige Baal, og ude paa Vandet svømmer brændende Tjæretønder. For 40 Aar siden har jeg selv paa disse Steder baaret



250Ved til slige Baal og været med til at synge Drachmanns Midsommervise derover. Hvor udbredt Skikken iøvrigt er dernede, har jeg ikke haft Lejlighed til nøjere at undersøge, ej heller hvor gammel den er. Om dens Ælde kan jeg i Øjeblikket oplyse, at en nu 82-aarig Mand. der har levet al sin Tid paa den før omtalte Egn, har sagt mig, at han i sine Drengeaar har været med til at lave St. Hansblus i et endnu eksisterende lille Mosekrat, og ligeledes ved jeg, at det for ca. 60 Aar siden var almindeligt at brænde St. Hansblus i flere Egne af Midtfalster. Men hvor udbredt St. Hansblussene paa Lolland-Falster er i Nutiden, og hvor langt de gaar tilbage i Fortiden, kan jeg, som sagt, ikke i Øjeblikket sige noget om«65.Stillet overfor disse to — i det mindste tilsyneladende — modstridende oplysninger, besluttede Dansk Folkemindesamling i 1961—62 at foranstalte og bekoste en større undersøgelse af de lolland-falsterske midsommerskikke, idet man håbede, at der endnu var ældre mennesker, som kunne huske St. Hansblus i deres barndom eller i benægtende fald disses indførelse. Gennem artikler i de lokale blade og en regionaludsendelse i radioen fremkom en del henvendelser fra privatpersoner angående midsommerskikkene, men langt de fleste oplysninger fremkom som besvarelser på en spørgeliste udsendt af Dansk Folkemindesamling. Denne indeholdt ikke alene spørgsmål om St. Hans blussets alder på meddelerens hjemegn, men også om de nærmere omstændigheder vedrørende dettes eventuelle indførelse i sognet. Der var desuden spørgsmål om midsommertræ og midsommerdrenge samt folketro knyttet til St. Hans. Spørgelisterne sendtes til størstedelen af de lolland-falsterske alderdomshjem og skolebiblioteker samt Dansk Folkemindesamlings medarbejdere rundt omkring i sognene.Der skal i det følgende redegøres for undersøgelsens resultater ved en fremlæggelse af en del af det indkomne stof. Hvor det ikke af teksten fremgår for hvilken tidsperiode optegnelsen gælder, er meddelerens fødselsår anført i slutningen af hver optegnelse tillige med optegne-



251rens navn. Optegnelserne gengives sognevis efter den i Festskrift til H. F. Feilberg (1911) trykte topografiske ordning af Danmarks egne. Optegnelser, der ikke står i citationstegn er indsamlet af forfatteren på to undersøgelsesrejser til Lolland og Falster for Dansk Folkemindesamling. Optegnelsernes retskrift er normaliseret.
703 Maribo. »Hr. Hansen kan huske, at ca. 1876 var bådene i Maribo sø pyntede St. Hans aften, men husker intet om bål; mener han var voksen, da man begyndte med det. Personligt har han aldrig været med til noget den aften«. (Opt. M. Christensen. Medd. f. o. 1867).
705 Sakskøbing. »Fru Petersen er sikker på at der ikke i hendes barndom og ungdom er afbrændt St. Hans blus og kan først erindre disse fra Sakskøbing omkring 1908. Det skal tilføjes, at fru Petersen var i udlandet i nogle år før 1908. (Opt. J . Pjengaard. Medd. f. 1877).
707 Nysted. St. Hans aften var der altid fest. På Hjortemarken var der mange bål, og jollerne i havnen var pyntede med kulørte lamper, en båd var der musik i. (Medd. f. o. 1870).
711 Vestenskov. »Angående forespørgsel... om jeg har kendt skikken med at brænde St. Hans bål her i Vestenskov, skal meddeles, at jeg har boet her i sognet så godt som siden 1892, og så længe jeg kan huske har folk her på egnen indsamlet brændseltomme tjæretønder — lavet hekse af halm, som blev opstillet i bålet, og så så vi i fantasien den lede kælling på sit kosteskaft fare af sted til Bloksbjerg . . .« (Magnus Pedersen, f. 1888).
712 Kappel. Neden for Gottesgabe ved rampen brændte man »heksen«, d. v. s. en gammel tjæretønde, der blev sømmet til en pæl. Uden om pælen blev der lagt ris og tang, som der blev stukket ild i. Moderen, f. 1844 i Tillitze sogn, har fortalt, at i hendes unge dage brændte de også blus. (Medd. f. 1885).Fiskerne på Langø havde bål, og en halmdukke med gamle klæder var heks. Dengang de havde tjæretønder af træ, blev en sådan sat op i en pæl, og der blev lagt et bål uden-



252om ... de bål forsvandt, da jerntønderne kom frem. (Medd. f. 1876).
713 Arninge. »Desværre ser jeg mig ikke i stand til at give nogen videre oplysning om St. Hans blus eller fest her i omegnen, skønt jeg er født og har opholdt mig her i sognet i al min tid. Det har aldrig været nogen fast tradition at brænde blus . . .  hverken i nyere tid eller længere tilbage . . .  Jeg mindes ikke, at mine forældre eller andre gamle folk har talt om bål eller fester.« (Signe Frederiksen).
714 Dannemare. Meddeleren har aldrig været med til at lave St. Hans bål, men har set, at der blev blusset, især ude ved stranden. (Medd. f. 1876).Ude ved Søen var der mange småblus lavet af de unge, så længe jeg husker. (Medd. f. 1871).
715 Tillitze. »Hvad angår St. Hans blus har jeg aldrig set det som barn, og ser vi det engang imellem nu, så tror jeg, det blot er fordi folk har noget tjørn og risbrænde, der er samlet og så sætter ild i det netop St. Hans aften, men det er ikke nogen begivenhed, der betyder noget«. (J. Jensen f. o. 1878).Der var ikke St. Hans blus i min barndom i Munkeby. Senere kom jeg til Vejleby, og der havde vi bål nede på mosen, det var omkring 1895. (Medd. f. 1871).
716 Gloslunde. I min skoletid var der ikke St. Hans bål i Gloslunde. Det begyndte, da jeg var en 17-18 år. (Medd. f. 1882).Der var ingen blus i Gloslunde og omegn i min barndom, det begyndte først efter, at jeg var blevet konfirmeret. 
719 Ry de. Jeg har aldrig set et blus tæt ved Ry de, men jeg tror, der var ude ad Rødbysiden til. Far gav ikke lov til det; thi det var en kedelig måde at bruge brændet på. Der var ingen der på egnen, der måtte brænde blus, men når vi gik ned til en åbning i Ryde skov, kunne vi se lysende punkter ude ved Rødby og Kramnitze. (Medd. f. 1866).I Toreby ved Søllested var der ingen St. Hans bål, man brugte det ikke inde i landet. (Medd. f. 1883).
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721 Søllested. »I mit hjem i Søllested sogn blev der ikke brændt St. Hans blus, men i 1880’erne kunne man se blus flere steder, skønt der dengang var mange pilehegn imellem markerne«. (J. L. Jørgensen, f. 1880).
725 Stokkemarke. Min mor fortalte, at i hendes ungdom var der også bål. Hun tjente på Stokkemarke gamle kro, og St. Hans aften skulle de have de gamle dragter på og danse rundt om et bål ude på marken. (Medd. f. o. 1873). Der var ikke mange, der tillod St. Hans bål dengang, men siden jeg var 7 år lavede karlene et stort bål ved »bys- jøvlen« i Stokkemarke. Gårdejerne lod karle og piger komme i deres storstue og danse hele natten, og der blev serveret kold punch. (Medd. f. 1884).I Stokkemarke har der altid været St. Hans bål. (Medd. f. o. 1869).
733 Sandby. I Sietnæs var der bål på stranden af gamle tjæretønder og ruser, og jeg kan huske, at da jeg var blevet konfirmeret, kørte vi ud for at bade netop denne aften, det var gammel skik. I Købelev kan jeg ikke huske, at der var bål. (Medd. f. 1880).
734 Købelev. Der var ingen blus i Købelev i min barndom og ungdom, først nu er man begyndt at holde St. Hans fest. (Medd. f. o. 1877).Børnene kunne finde på at lave små blus ude i en park, men det er jo for langt inde i landet. Ved kysterne var der blus. (Medd. f. o. 1873).
735 Vindeby. I min barndom var der ingen St. Hans bål i Onsevig. St. Hans aften var ingen festdag. Blussene kom vist først, da vore børn var unge. (Medd. f. 1873). 
737 Horslunde. »I anledning af, at jeg har set i pressen, at man søger at klarlægge skikken med St. Hansblus i de forskellige egne, har jeg hele tiden gået med en ond samvittighed, fordi jeg følte, at jeg burde fortælle, at på Vestlolland (Horslunde sogn) hvor jeg er barnefødt, har jeg aldrig hørt tale om St. Hansblus. Mine forældre, fødte omkring 1840—50, og mine svigerforældre . .  . har heller aldrig talt om St. Hansblus. Først da jeg i 18 års
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254alderen kom på Jonstrup seminarium, hørte jeg om og deltog i St. Hans bål. Har man i det hele taget haft denne skik på Lolland i denne egn?« (F. H. Møller).Jeg mener ikke, at St. Hans bål har været skik her i tidligere tid, har i hvert tilfælde aldrig hørt tale herom. (Medd. f. o. 1869).»Da jeg for godt 30 år siden optegnede folkemål og stednavne på Lolland (Horslunde og nabosogne), talte jeg med den ca. 80 årige maler Chr. Borre i S vensbjerg om bålskikken. Han fortalte, at i den tid, han kunne huske, havde der af og til været brændt St. Hans bål der på egnen, men det var vist præget af tilfældighed. Nogen traditioner knyttet dertil havde han aldrig hørt om der fra egnen. Og noget fast sted for bålbrændingen kendte han intet til — der findes heller ingen bakker eller højder, der egner sig dertil. Heller ikke havde man i gamle dage overflod på kvas til bål. Hvad man havde, gik til brændsel i bagerovne og under murgryder«. (Å. Roh- mann, meddelt 1961).
741 Løjtofte. »Før 1914 brændtes af og til St. Hans blus; men det skete altid under ganske enkle former uden festivitas af nogen art. Foranledningen var gerne, at man skulle have ryddet tjørn og lignende, der ikke egnede sig til at bruge under brygger- og vaskekeddel«. (Opt. O. Andersen. Medd. f. o. 1875).
742. Halsted. I min barndom var der aldrig St. Hansbål, det er først i vor tid. Min bedstemor sagde noget om, at St. Hans aften gik børnene med deres småspande ned til kilderne. Vandet skulle være helsebringende. Også St. Hans aften skulle hun sanke forskellige krydderurter. Hun har aldrig talt om St. Hans bål i hendes barndom. (Medd. f. o. 1874).
743 Vesterborg. Så vidt jeg husker var der ikke St. Hans bål i Vesterborg sogn, men fra Ravnsby bakke kunne man se blus ovre på øerne. (Medd. f. 1879).
744 Birket. St. Hansbål var der nede ved stranden. Når det var lavvande gik fiskerne og slog pæle i bunden og



255fyldte tjørn og halm mellem dem. Når det blev højvande, gik de ud i deres lange søstøvler og tændte ild på. St. Hans aften skulle far altid køre os børn ned til stranden og se bålet på pælene. Nede bag vor mark i Torrig kan jeg huske, at vi samlede gamle aviser og brænde fra gærderne og brændte, det var også som barn. (Medd. f. o. 1873).I Birket i min ungdom var der ingen St. Hans bål, man red heller ikke sommer i by. (Medd. f. o. 1879).
751 Ringsebølle. »I 1901 på min faders gård tjente blandt flere folk en arbejdsmand, Peter Saxe Nielsen og en svensk dreng. . .  de ville brænde St. Hans blus. Min fader var ikke hjemme, og de turde ikke, men da jeg, der var den ældste af os 6 søskende, var til stede, henvendte de sig til mig; jeg var på dette tidspunkt beskæftiget i . . .  Rødby, og da jeg havde lært i Vordingborg og var kendt med St. Hans blus, forstod jeg P. Saxe Nielsen og svenskeren. — De tog da en tjæretønde, en del tjørn . . .  slæbte det ned mod søen og tændte et mægtigt bål, der sås over hele egnen. Da bålet brændte kraftigt, kom min fader hjem, og jeg skal love for, at vi fik skænd, navnlig mig, som gik med til narrestregerne, som fader kaldte det. Jeg kan nogenlunde fortælle, hvormed han endte sit foredrag: »Og så hører det ikke hjemme her på Lolland, i hvert fald ikke på Sydlolland, her har vi midsommertræer«. Det husker jeg nok«. (O. Svendsen Wilier).
752. Tågerup. 1 al den tid meddeleren kan huske har der været St. Hansbål i Tågerup sogn, det var tilfældigt, hvor man kunne få plads til det. (Medd. f. 1885).Ved Høj by gård sukkerfabrik var der blus omkring 1885. Der blev ikke gjort nogen stads ud af St. Hans bålene, det var blot noget ris og nogle gamle tjæretønder, der blev sat ild i. Der var næsten mere fest de andre aftener. (Medd. f. 1875).
753 Torslunde. Det var udenlandske tjenestefolk, der indførte St. Hansbålet. Hjemme i Torslunde sagde de, at der var ildebrand ovre østen for Torslunde, Kj ærstrup,



256men så viste det sig, at det var svenskere eller sådan nogle, der holdt fest. (Medd. f. 1884).
754 Errindlev. »Blusskikkens indførelse ligger længere tilbage, end jeg kan huske. I min barndom 1888—89—90 til omkring 1900 boede jeg på Stubbeodde (Sjælstofte) lige ved kysten, og her var det skik at samle en bunke tør tang og brænde af, og for rigtig at få bålet til at blusse, fik vi gerne et gammelt tjæret fiskergarn. Somme tider var der flere bål langs kysten, hvor der så samlede sig en del mennesker, unge såvel som gamle. For det rigtigt kunne tage sig ud brændte vi det af på digekronen over slusen, hvad der jo nok var forbudt«. (S. Eriksen, f. 1881).
755 Olstrup. Det var ikke udpræget med St. Hans bål. Vi har aldrig været med til det, i Pilet var der i hvert tilfælde ikke bål. (Medd. f. 1886).Der var ingen blus i Assenbølle. Det første blus vi var med til at lave og vistnok også så, var i Kettinge ca. 1910. (Medd. f. o. 1879).
756 Fuglse. Meddeleren synes ikke, hun kan huske St. Hans bål i barndommen; tror ikke de brændte dengang, men mener, det er kommet senere. (Medd. f. 1871).
757 Krønge. Der var ingen St. Hansbål i sognet i barndommen, heller ikke små blus. (Medd. f. 1880).
762 Sædinge. »G. L. kendte ikke St. Hansblus fra sin barndom, sagde hun, derimod var det jo nu almindeligt ude ved havnen«. (Opt. E.-M. Ransy. Medd. f. 1884).
763 Tir sted. I vor ungdom var der ingen St. Hans bål i Tirsted. (Medd. f. 1875).
764 Skørringe. I Skørringe var der en skov, hvori der var en lille banke »Holken«, hvor vi lavede en kop kaffe sammen med naboen St. Hans aften. Som børn brændte vi ikke St. Hansbål. (Medd. f. o. 1869).
766 Hillested. »Desværre er jeg ikke i stand til at bringe positive oplysninger angående St. Hans blus her på egnen. Jeg har ikke nogensinde i mine drengeår oplevet



257et St. Hansblus til trods for, at jeg som andre drenge var med, når der skete noget spændende, og jeg er derfor sikker på, at skikken ikke var indført på min egn i den periode. Min første erindring af den art stammer fra Fyn, hvor jeg opholdt mig i sommeren 1917. Langs Nyborg fjord brændte adskillige blus, og til trods for, at aftenen var både kold og fugtig, var mange mennesker mødt op. Jeg har angående denne sag talt med flere gamle mennesker (omkring 80 år) her på egnen, men ingen af dem kan erindre at have set St. Hans blus før i dette århundrede. En af mine naboer mener at have set det første gang på Sydfyn i 1903«. (K. Danielsen, f. 1896).»Jeg mindes ikke, at de i min barndom lavede midsommerbål, dengang havde det været skik at samles og danse omkring midsommerstræet«. (Chr. Rasmussen, f. 1885, i brev til Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser). »Afbrænding af bål midsommeraften er ikke blevet brugt ret meget på Lolland; før midten af 1890’erne var det slet ikke kendt — godsejer Nielsen, Binnitze, boede på Vredeslund, han ejede kun den ene gård den gang, han afbrændte bål midsommeraften; men da der var kommet rigtig ild i det, blev der ringet med kirkeklokken. I de tider tudede brandfogeden også i brandhornet, en uhyggelig lyd. Da han hørte kirkeklokken ringe, måtte han hurtigst mulig sende en af sine karle til brandfogeden og melde, at det ikke var ildebrand, men han blev af politimesteren idømt en mulkt. Godsejer Nielsen var fra Langeland, måske har det været brugt der«. (N. Wolsing). I Hillested har der altid været bål. Godsejeren på Vredeslund brændte bål af tjørnegrene, der voksede på vejen ned til Holeby. Det blev et kæmpebål, som kunne ses langt omkring, det var han vant til fra Langeland. Der blev så ringet med kirkeklokken, og brandfolkene kom. Han fik en bøde, men den var ikke stor. Der var stor harm over bålet, da småfuglene havde yngel deri, som skreg. Det var omkring 1894, men de andre bål vaj ikke



258så store som hans, det var nærmest tjæretønder, der blev brændt. (Medd. f. 1872).767 Østofte. I Østofte var der ikke St. Hans bål, jeg så det først, da jeg kom til Falster for 26 år siden. (Medd. f. 1886).Det første blus jeg så var på Fyn med KFUK. I Erikstrup har der aldrig været St. Hans bål. (Medd. f. 1869).
768 Bandholm. Der har altid været bål i Bandholm nede ved stranden, så længe jeg kan huske. (Medd. f. 1878).
769 Fejø. »I min drengetid blev St. Hansblus brændt, det var i regelen nede i strandkanten. Det gør man forresten endnu der«. (Opt. H. Henningsen. Medd. f. 1886).
781 Hunseby. Der har været St. Hans bål fra min tidligste barndom her i Hunseby sogn. Man dansede om bålet vistnok parvis. Mine forældre har også fortalt om, at de brændte bål, da de var unge. (Medd. f. 1871).
784 Sakskøbing landsogn. »H. H. hævder, at det første St. Hans blus afbrændtes i Sakskøbing 1905«. (Opt. J . Pjengaard. Medd. f. o. 1887).»F. Hansen mener, at der har været afbrændt St. Hans blus på herregården Rodsnæs marker i begyndelsen af 1890. Hansen mener, det var det eneste blus på egnen. Børn og unge samledes om bålet, men ellers ingen festlighed«. (Opt. J . Pjengaard. Medd. f. 1880).Nede på Nielstrup ud til vandet (ved Oreby strand) blev der brændt en tjæretønde fyldt med spåner, som var sat på en høj stage. Da jeg begyndte på Nielstrup var jeg en snes år gammel, men jeg arbejdede der også som skoledreng, og da var der også blus. (Medd. f. o. 1881).
785 Tårs. »Fra i hvert tilfælde 1910—11 blev der St. Hans aften brændt en mængde kvas af langs Sakskøbing fjord ved Oreby på en strækning af 2—300 m. Der var bal ved daværende kro i det f r i . . .  Det menes, at grunden til bålfesten var, at kromanden skulle tjene en god skilling. Rundt om på gårdene brændte man tjørn og lignende af om vinteren og E. A. (og i øvrigt mange an-



259dre og meget ældre) kender ikke til private St. Hans blus. Først da en gårdmand tilflyttede Kalø fra Flintinge blev det skik først på hans gård, senere på enkelte andre at tænde blus St. Hans aften«. (Opt. J .  R. Rasmussen. Medd. f. 1908).
786 Vigsnæs. »J. T. fortalte mig forleden, at i hans barndom og ungdom tændtes der altid St. Hans bål ved kysten af sognets unge, dog uden særlige traditioner; men han mener, det har været gammel skik i sognet«. (Opt. R. K. Nielsen. Medd. f. o. 1881).
787 Majbølle. »Ved samtale med P. L . . . .  har jeg fået oplyst, at han så godt som intet har oplevet eller hørt om St. Hans bål i sin fødeby — kun et enkelt, og dette uden nogen særlig ceremoni eller tradition; således ved en sangforeningsudflugt til nabobyen Grænge«. (Opt. R. K. Nielsen. Medd. f. o. 1889).»Ved en samtale med P. R., Guldborg, om dette emne, beretter denne, at han aldrig havde hørt de ældre i sin barndom tale om denne skik at brænde blus. Men han erindrer selv, at der har været brændt blus på egnen i hvert fald siden 1890, dog ikke med nogen fast plan eller traditioner. . .  P. R. fortalte også, at der for mange år siden havde boet svenske turister på Guldborg Falster færgegård ved midsommertide, og disse havde arrangeret blus anbragt på et mindre primitivt, dertil lavet skib eller flåde forsynet med brændbart materiale. Disse materialer samt skib og flåde brændte da lystigt drivende langs kysten. P. R. har senere set dette efterlignet af de lokale kræfter langs Guldborgsund, og selv har jeg set skikken omkring 1954 i forbindelse med et mindre bål ved havnen her — skibet, der lå fortøjret lidt ude, var da en kopi af et gammelt vikingeskib med mast og firkantet sejl«. (Opt. R. K. Nielsen. Medd. f. o. 1881).»Frk. L. har fortalt mig, at hun i sin ungdom ikke kendte noget til traditionel St. Hans fest i Soesmarke med bål og lignende, hvor byens folk samledes. Men det skete, at de fra gården gik til stranden nævnte aften, og der



260kunne de ofte se flere blus ved kysten«. (Opt. R. K. Nielsen. Medd. f. o. 1880).
788 Radsted. »Fru Nielsen kan ikke huske, at der i hendes barndom eller ungdom er brændt St. Hans blus i Radsted og mener, at disse er af nyere dato«. (Opt. J. Pjengaard. Medd. f. o. 1871).
789 Toreby. »Rundt i sognet tændte man små blus for at få brændt, hvad man i årets løb havde samlet sig af kviste, man ellers ikke kunne komme af med«. (Opt. I. Hansen. Medd. f. o. 1874).I de tre år jeg var i Nagelsti fra jeg var 19 til 21 var der ikke St. Hans bål, heller ikke i Grænge ved stranden 1889—94. (Medd. f. 1875).
191 Slemminge. I min ungdom var der ikke St. Hans blus i sognet. (Medd. f. o. 1869).
792 Fjelde. »I hjemmene har jeg aldrig oplevet eller hørt om fest i den anledning, men ungdommen samledes jo, og så man et blus, gik man vel efter det«. (A. Hansen f. o. 1877).
794 Musse. I Musse sogn var folk lidt for sig selv, der var aldrig St. Hans bål. (Medd. f. 1879).
795 Øster-Ulslev. Jeg har set St. Hans bål som barn, det var især på moserne, som regel var det ungdommen, der brændte af. (Medd. f. o. 1873).
797 Vester-Ulslev. Lige fra jeg kan begynde at huske var der St. Hansbål i Vester-Ulslev sogn. Vi boede afsides på en mose, men lavede ikke bål selv. Jeg har aldrig hørt noget om, at der var modstand mod blusbrændingen. Hvis man kunne komme af sted med det blev der også lavet halløj den aften. Man flyttede om på redskaberne, det er det eneste jeg kan huske. (Medd. f. 1879).
799 Bregninge. 1 Bregninge var der vist ikke St. Hans bål. (Medd. f. o. 1882).
801 Herritslev. »Træet stod ved gadekæret. Her samledes byens ungdom og pyntede træet med guirlander. Ved samme gadekær havde man samlet ris og grene til bål,



261der blev tændt ved 10 tiden; medens bålet brændte, dansede ungdommen om midsommertræet til kl. 4 om morgenen til harmonika«. (Opt. I. Hansen. Medd. f. o. 1884).
802 Nysted landsogn. I Vantore har jeg aldrig set St. Hansbål. (Medd. f. o. 1875).
808 Nykøbing Falster. »Da jeg var lige ved en halv snes år, tog min far os (min bror og mig) i hånden og fulgte os ned til havnen, for at vi skulle se St. Hans blus. Det blev arrangeret af roklubben og bestod af afbrænding af tjæretønder ude på sundet«. (J. Lonning f. o. 1881).
812 Torkilstrup. I Torkilstrup var der kun bål på små- høje, men vi lavede det ikke selv. Mor sagde, at det var for at heksen skulle flyve til Bloksbjerg. (Medd. f. o. 1872).
813 Lillebrænde. I Lillebrænde var der St. Hans bål. Det er ikke så almindeligt nu, som det var dengang. Det var som regel midsommersaften, at man lavede halløj med at binde folks døre ligesom nytårsaften. (Medd. f. 1872). Jeg synes, jeg kan mindes, at der var St. Hans bål i min barndom, men jeg har ikke været med til at lave det eller se på det, før jeg blev voksen. (Medd. f. 1877).
814 Gundslev. Det første bål jeg kan huske var nede på en høj i Skerne i 1880’erne, men bål var ikke almindeligt. (Medd. f. 1875).»Mig bekendt har der ikke været af brændt St. Hansblus her i Gundslev sogn før lidt efter århundredskiftet og så langt ind i detté århundrede som efter 1910, og det var mig selv, der begyndte. Jeg havde et langt hegn, hvor der voksede en del tjørn, og da min ejendom nåede helt ned til stranden, kørte jeg tjørnen derned og kom snart ind på at bruge den til St. Hans blus . . .« (C. Olsen f. 1875).
816 Nørre-Alslev. Jeg kan ikke erindre St. Hansbål i min barndom. Brændet brugte man til bagerovnen. Det har nok været henimod 1900, at man begyndte at brænde bål. (Medd. f. 1871).
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817 Valse. Jeg han ikke huske noget om St. Hans blus i gammel tid. (Medd. f. o. 1879).819 Brarup. Mens jeg gik i skole samlede vi tjæretønder og tjørn sammen til St. Hansbål. Der var altid mange blus langs vandet. I Guldborg hang tjæretønder, der var blødt lidt op i petroleum på pæle ude i vandet, der var vel en tolv stykker på række. Kromanden betalte for at få dem stillet op. (Medd. f. 1876).824 Eskilstrup. »Da De gerne vil have oplysninger om St. Hans blus, kan jeg kun fortælle, at St. Hans blus har været brugt så langt som jeg kan huske . . .« (L. P. Larsen, f. 1873).
825 Tingsted. Hjemme på egnen, hvor min fader boede var der aldrig St. Hans bål, for vi fik den besked ikke at lege med ild. (Medd. f. o. 1879).»Andersen husker fra sit 16. år, at på Møllebanken, Tingsted, samledes man fra omliggende gårde og huse og havde bål i en grusgrav, der i årets løb var fyldt op af kvas og andre brændbare ting. Bålet blev tændt ved 10—11 tiden, man foretog sig ikke andet end at se på bålet, til det brændte ned. Hvem der har indført skikken på egnen vides ikke, og hvorfor man brændte bålet heller ikke«. (Opt. I. Hansen. Medd. f. o. 1876).
832 Idestrup. I Tjæreby har vi aldrig brændt St. Hans bål. (Medd. f. 1875).»Anførte M. S. kan ikke huske St. Hansbål på sin hjemegn . .  . før han var ungt menneske, altså ca. 1898—1900«. (Opt. H. Jensen. Medd. f. o. 1878).Jeg kan ikke huske, at der var St. Hans bål her før efter jeg blev konfirmeret. (Medd. f. o. 1877).
833 Væggerløse. »For hundrede år siden og måske længere tilbage var det her på egnen skik, at unge mennesker, om de havde lyst, lavede lidt ravage hos naboer på St. Hans aften. Jeg husker min fader fortalte, at han og en kammerat havde været på andetræk (den gang skød man ænder, når man ville), og da de i tusmørket gik hjem, fik de lyst til at lave lidt hos den husmand,



263som arbejdede på gården. Den ene fandt så en halvdør, tog mandens brandstige, gik op og lagde døren over skorstenspiben. Den anden tog spanden ved brønden, fyldte den halvt med vand og hængte den over indgangsdøren, så den skulle tømmes indad, når døren blev lukket op. Meningen var, at manden skulle have vandet, når han gik ud og konen skulle have kval med skorstenen. Men mod sædvane stod konen først op og tændte op på brandskorstenen, og da den ikke ville trække, gik hun ud for at se, hvad der var i vejen. Hun fik så vandet over sig, så de fortrød nærmest, at de havde foretaget dem noget. Disse midsommerløjer fortsatte til omkring midten af halvfemserne; men om nogen blusbrænding var der ikke tale. Det sidste år jeg husker, der blev foretaget noget var 1893, en meget tør sommer. Vi havde køerne på stald og den gamle vogn, som blev brugt til at køre foder hjem knirkede fælt, og ringene sad løse. Men nogle af byens ældre karle var ude den 23., og det mest uskyldige, de foretog dem var at trække vognen ud på gaden og vælte den om på siden; for netop den nat kom en lille tordenbyge, som fik vognen til at bulne lidt, så ringene atter strammedes. Derimod havde de et andet sted væltet en brændestabel ud over kartoffelstykket, og et andet sted væltet et lille fritstående bræddehus, hvori var kloset, det var jo ikke så pænt. Men ved den tid forsvandt midsommerløjerne og blev henlagt til nytårsaften, hvor de siden har været. Her på egnen mindes jeg ikke at have set St. Hans blus før lidt ind i dette århundrede. For dem, som havde adgang til Guldborgsund var det almindeligt, at om de havde af hugget tjørn da at køre det ned ved strandbredden og lade senere højvande besørge det bort. Men den skik ville fiskerne ikke finde sig i og i stedet begyndte man så at lave bål, og hvis man henlagde det til 23. juni behøvede man ikke at avertere om det. Nu er det snart gået til den modsatte yderlighed, så hvor man har noget brændbart, som man vil af med, sætter man blot en tændstik til«. (S. Toxværd, f. 1878).
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838 Karleby. I Karleby kan jeg ikke huske, der har været brændt St. Hans bål. (Medd. f. 1873).
842 Horbelev. Som skoledreng kan jeg ikke huske, at der var noget bål, men da jeg var 16 år kan jeg huske, at vi brugte en tjæretønde, der var sat op i et pilehoved som St. Hans bål. (Medd. f. o. 1877).I Bønnet var der aldrig St. Hans bål. (Medd. f. 1870).
843 Falkerslev. Der var først St. Hans bål, da jeg blev en 18 år, det var private, der begyndte. .  . Mit første bål så jeg i en grusgrav ovre i Dalby, der var en, som havde tændt ild i en masse tjørn deri; derefter bredte det sig heromkring og blev meget almindeligt. Der var en, som havde været på højskole på Sjælland, og han sagde, at St. Hansbål var meget almindelige der. (Medd. f. o. 1879).Medfølgende kort over St. Hans bålets udbredelse på Lolland og Falster omkring 1890 bygger hovedsagelig på omstående optegnelser, men det må erindres, at chancen for fejlhuskninger hos meddelerne er forholdvis stor. De særdeles mange negative belæg på blustraditionen kan dog tillægges en vis betydning, idet man må formode, at tilstedeværelsen af St. Hans bål ville have fremkaldt en ret tydelig erindring hos meddeleren, hvis han virkelig havde oplevet disse i sin barndom. Det kan ud fra optegnelserne konkluderes, at blusskikken ikke har været betragtet som nødvendigt led i midsommerfesten på Lolland og Falster i forrige århundrede, men hvornår man har ophørt hermed kan ikke siges. Desværre har det været så godt som umuligt at få oplyst, hvorfra ideerne til blusskikkenes genoptagelse er kommet, men man må formode, at den stigende samfærdsel i slutningen af forrige århundrede har bidraget væsentligt til spredningen af den ny skik. Adskillige meddelere angiver kroerne som spredningscentrer, andre kender skikken fra højskolebesøg. — St. Hans blussene synes først at have vundet indpas langs kysterne, hvor der tillige var gode muligheder for blusbrænding. På Midtlolland og det sydlige Falster



265er blusskikken først trængt igennem et stykke op i dette århundrede. En af de sædvanligste former for midsommerbål var naturligvis afbrænding på fri mark eller i grusgrav, dog har det været meget udbredt med brændende tjæretønder sat på pæle. På Guldborgsund har man desuden haft St. Hans blus på drivende tømmerflåder eller i form af brændende tjæretønder.Resultatet af Dansk Folkemindesamlings undersøgelse i 1961—62 understøttes af nogle få spredte oplysninger fra ældre tid. Thorkild Gravlund har i 1915 fået fortalt, at blusbrænding ved St. Hans var ukendt i Hellinge indtil de sidste par år, hvor man enkelte steder havde søgt at tage skikken op66. I Væggerløse har han tre år efter optegnet, at der heller ikke her brændtes St. Hans blus forhen67. I »Livet i Klokkergaarden« hedder det fra Systofte, at man mente, »det tidligere havde været Skik at brænde Blus »Midsommeraften« (Mesåmmeravten) eller, som den ogsaa hed »St. Hansaften«, men dette var i alt Fald for længe siden aflagt«68. I to optegnelser fra 1909 fortælles, at man i det sidste tiår har begyndt at brænde blus, tidligere kendtes skikken ikke i Egebjerg og Sønder- Alslev69. I Nørre-Ørslev var den ganske ukendt på dette tidspunkt70. — For Midtlollands vedkommende fortæller lærer J . Jørgensen i »Lollandsk Landsbyliv i 19. Aar- hundrede«, at »Skt. Hansaften og Skt. Hansdag gjordes der ingen videre Stads af i Østofte. Der kunde vanskelig tændes Blus paa Grund af Brandfare, kom der Ild i et Gærde, kunde den brede sig vidt«71. Endelig fortæller C. P. Fugl fra Nordvestlolland, at når sommeren kom, glædede ungdommen sig især til St. Hans aften; da drog man ud i bakkerne med halm og risknipper og tændte St. Hans blus, som kunne ses lyse rundt omkring den aften. Disse oplysninger er desværre ikke nærmere bestemt i tid, men skal være givet af faderen, født 179372.De lokale aviser indeholder ingen oplysninger om St. Hans blus i midten af forrige århundrede. Selv hvor St. Hans aften falder på en søndag og aviserne forud er fyldt op med annoncer for alskens lystigheder i forbindelse



266med skovballer på midsommeraften, nævnes ikke, at man vil brænde St. Hans bål. En sådan typisk annonce skal her gengives fra Nakskov Avis 1861: »Skovbal. Med Øvrigheds og Eierens Tilladelse agter Undertegnede at afholde en Sommerforlystelse Midsommeraften, Søndagen den 23de Juni i Gaardeier P. Petersens Lystskov ved Dal- bygaard. Der bliver danset paa Brædegulv, for god Musik og Beværtning indestaaes; en Gynge og flere Morskaber bliver til Lysthavendes Afbenyttelse, og om A ftenen bliver oplyst med kulørte LamperMorten Hansen, Slagter i Torrig«. Hvor annoncerne tier, er det derimod lykkedes at finde en ualmindelig fin beskrivelse af et af de første genindførte St. Hans blus på Lolland. Den står i Lollands-Posten for den 25. juni 1869.»Fra Landet, den 24de Juni. (Meddelt).I Gaar Aftes omtrent Kl. 10 observeredes paa en Høj ved Stranden i Nærheden af Bandholm et for os Lol- liker sjeldent Syn: et St. Hansblus, som tog sig godt ud i den efter Aarstiden usædvanlig mørke Aften. Baa- let, der bestod i en stor Begtønde fyldt med forskjellige brændbare Stoffer, havde selvfølgelig hidlokket en Del Tilskuere, som, efter deres Skæmt og Latter at dømme, syntes at more sig godt over den lille improviserede Forestilling. I Frastand seet, frembød det Hele et ret malerisk Skue, idet det stærke Blus skarpt aftegnede og belyste de forskjellige Grupper og enkelte Personer, som færdedes paa Pladsen. Efter en Times Tids Forløb blev Glæden imidlertid forstyrret ved en temmelig stærk Regn, der dog ikke var tilstrækkelig til at dæmpe Baa- let, som endnu i længere Tid skal have sendt sine Flammer og Røgskyer op mod den mørke Himmel.(Disse St. Hansdagsblus fandt i sin Tid en varm Forsvarer i Frederik den Syvende, der modsatte sig et Forbud om deres Ophævelse (som stridende mod god Politiorden), da han ikke vilde have afskaffet en Skik, der stammede fra vore Forfædre i Hedenold. Red.)«
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Andre midsommerskikke.Hvor ungdommen ikke kunne samles ved midsommerbålet, drev den omkring på gader og veje og lavede løjer ligesom på nytårsaften, hvilket fremgår af optegnelserne fra Væggerløse, Lillebrænde og Vester-Ulslev. I Toreby dansede man først om midsommertræet, men bagefter kunne ungdommen gå ud og lave narrestreger i byen, lægge harver på tagene o. lign.73.Afbrænding af blus St. Hans- eller Valborg aften sættes i den øvrige del af landet i forbindelse med heksetro, men det er interessant at se, at der på trods af en ret levende folketro knyttet til St. Hans på Lolland og Falster ikke har været tradition for eller vedligeholdelse af blusskikken. Også her var hekse og troldtøj særlig aktive denne aften. I en bog om »Den danske Almues overtroiske Meninger« hedder det 1860, at »ved Herre- gaarden Engestofte er der paa Veien fra Sakskiøbing til Maribo en Korsvei, hvor alle de lollandske Hexe pleiede at forsamles St. Hans Nat. Folk, som ved Midnat have beluret dem ved at lægge sig en Græstørv over Hovedet, har selv hørt En af dem sige, da de alle vare forsamlede: »Saa! — Nu over Bierg og Dal til Bloks- bierg!«74. — Hvis man St. Hans aften lagde bregnefrø i sine skohæle, skulle det også kunne lade sig gøre at se heksene, når de red til Bloksbjerg75.Rønnetræets grene værnede ifølge folketroen imod al slags ondt og brugtes følgelig St. Hans aften. I en optegnelse fra 1911 hedder det, at i »Maglebrænde Sogn paa Falster var det Skik i Tiden før 1850 hver St. Hans A ften at sætte en Rønnebærgren i hver Slags Sæd paa Marken og en Økse i Møddingen og en Kniv i hver Yderdør, og Malkningen skulde være endt før Solnedgang, og der skulde Malkepigerne slaa Kors baade over og under Koen, alt for at Heksene ikke skulde faa Magt over det«76. Fra Toreby sogn fortæller en mand, født omkring 1839, at »for at hindre heksenes magt skulle man stikke marenkviste (rønnebærkviste) ned overalt, især i møddingen.
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268Allerbedst var det at bruge flyvende maren-rønnebær- kviste som fugle har tabt af næbbet«77. Den gamle møller i Flintinge satte desuden flyverøn i markerne midsommeraften78, og i en beskrivelse af Lolland 1840—60 hedder det desuden, at man stikker en pilekvist i hørageren St. Hans dag for at hørren kan vokse efter denne79. — Almuens brug af »majrøn« i beskyttende øjemed omtales i begyndelsen af 1700-årene80, men det ældste danske belæg på skikken findes muligvis i en randnote ud for beretningen om Johannes fødsel i den tidligere lollandske præst, R. H. Reravs oversættelse af Niels Hem- mingsens postille 1576: »Paa Lands / byerne skeer ocsaa meget Afguderi oc vrang Tro / paa denne Afften / met rønne Træ / Skrepper / byncke etc. Huilcket de mene at dem skal beskerme oc føre lycke til«81.Ved St. Hans tillagdes de hellige kilder en særlig helbredende kraft, og man valfartede dertil; særlig kendt er Kippinge kilde og Mahøj kilde i Halsted sogn, som blev besøgt til langt op i forrige århundrede82. — I Sietnæs83 og på Femø84 badede man i vandet St. Hans aften, men alene duggen på bladene midsommeraften anså almuen for at have lægende kraft85. Også lægeurter skulle indsamles på denne tid. En af Karen Toxværds meddelere fortæller 1908 fra Væggerløse sogn, at »Skt. Hansaften sankede vi Midsommersurter; det var Sødurter, Bukkeblade, Valnøddeblade, Hyldblomster, kort sagt alle de Ting, som kan bruges til Urtepose. Dem satte vi op ved Hyldefadene, paa Sengehimlen, ved Spejlet og alle saadanne Steder«86.Til slut skal omtales St. Hans urten, hvilken plante almuen tog varsel af, og som nævnes i såvel nyere som ældre kilder. I »Livet i Klokkergaarden« fortælles, at »Sankt Hans Aften (Sænte Hans Avten) havde tidligere haft større Betydning. Nu blev der kun for hver af Husets Beboere »stukket« en »St. Hansurt« op ved Bjælkerne i Stuen. Den, hvis Urt visnede skulde dø i Aarets Løb«87. St. Hans urterne kunne dog også antyde om en kommende forbindelse mellem to unge. En mand, født



269omkring 1846, fortæller således fra Nebbelunde, at midsommeraften blev der stukket »kæresteurter« ind under bjælken for de unge på gårdene og hos naboerne. Siden så man efter, om urterne voksede sammen eller ej, hvilket varslede om ægteskab; det tilføjes, at de unge havde megen tiltro til dette varsel88. Også fra Horslunde sogn fortælles om skikken, her bandt man St. Hans urterne sammen og hængte dem op inde i pigekamrene, et par for hver af pigerne89.
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dersen. 42) samme sted s. 282. 43) DFS 1929/16, 9261—62, sml. Evald 
Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 
som det er blevet ført i mands minde, samt enkelte oplysende si
destykker fra øerne. Tillægsbind IV (Århus 1900) s. 90. 44) DFS, 
T. Gravlunds samlinger. 45) Lolland-Falsters Historiske Samfunds 
Årbog 1937, s. 108—10. 4G) Evald Tang Kristensen: Gamle folks
fortællinger om det jyske almueliv, som det er blevet ført i mands 
minde, samt enkelte oplysende sidestykker fra øerne. Tillægsbind 
IV, s. 92. 47) DFS, T. Gravlunds samlinger. 48) Evald Tang K ri
stensen: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, som det 
er blevet ført i mands minde, samt enkelte oplysende sidestykker 
fra øerne. Tillægsbind IV, s. 92. 49) samme sted. 50) UfF, topo
grafisk samling, nr. 789, opt. af F. C. P. Jacobsen. 51) Jf. W. Liung- 
man: Traditionswanderungen Euphrat—Rhein II, s. 471—568 (FF 
Communications nr. 119, Helsinki 1938). 52) Jf. Aug. F. Schmidt:
Blusgrænser i Danmark (Danske Studier 1929, s. 162—70). 53) 15.
bog, 10. kap., her gengivet efter „Historia om de nordiska Folken“, 
udgivet af Michaelisgillet (Uppsala og Stockholm 1916) tredje delen 
s. 137. 54) Kirkehist. sml. 8. bd. s. 650. 5ß) kap. 129. 5G) Postilla
Eller Forklaring paa Euangelia / som almindelige om Søndage oc 
Hellige dage / pleye at faaregiffuis oc predickis i Christi Kircke 
oc Menighed. Screffuen paa Latin Aff Niels Hemmingssøn D: Ud
sæt paa danske aff Rasmus Hanssøn R. (1576) II, fol CCVIII. 57) 
Kirkehist. sml. 4, s. 469. 58) Kirkehist. sml. 3. rk. VI bd. s. 498.
59) Rogg. fol. 312, jf. Kirkehist. sml. 3. rk. VI bd. s. 487. G0) Rogg. 
fol. 286 b, jf. Kirkehist. sml. 3. rk. VI bd. s. 488. G1) M. Hosum:
De Templi Kippingensis In Falstria, Viciniq; Medicati Fontis Ori
gine . . .  (1707). G2) C. Calvör: Rituale Ecclesiasticum . . .  I—II (Jenæ 
1705). G3) Afhandling om Festerne, Hellige = og Søndagene, saa 
mange som i vor danske Evangelisk-Lutherske Kirke Aaret igien- 
nem helligholdes. . .  (Kbh. 1765) s. 56—58. G4) Evald Tang K risten
sen: Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Sjette afdelings 
anden halvdel (Århus 1901) s. 114. G5) Danske Studier 1930, s. 185 
—86. GG) DFS, T. Gravlunds samlinger. G7) samme sted. G8) s. 228. 
G9) DFS 1906/23 : 836, 837. 70) DFS 1906/23: 841. 71) s. 160. 72) 1906/ 
46 : 730. 73) NEU 1026. 74) J. M. Thiele: Den danske Almues over
troiske Meninger (Kbh. 1860) s. 181. 75) DFS 1906/23: 715. 7G) DFS 
1906/23: 811. 77) DFS 1906/23 : 789. 78) Evald Tang Kristensen: Gam
le folks fortællinger om det jyske almueliv, som det er blevet ført 
i mands minde, samt enkelte oplysende sidestykker fra øerne, til
lægsbind I (Århus 1905) s. 177—78. 79) DFS 1906/43 : 701. 80) Lands
dommer Jacob Bircherod: Folketro og Festskik særlig fra Fyn 
(1734) udgivet af Inger M. Boberg (Kbh. 1936) s. 39 — Erik Pon- 
toppidan: F e jek o st... (1736) oversat og forsynet med Indledning 
af Jørgen Olrik (Kbh. 1923) s. 53. 81) Postilla Eller Forklaring paa
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Euangelia . . .  II, fol. CCVIII, R. H. Rerav var omkring 1565 sogne
kapellan i Østofte og ca. to år efter sognepræst i Vigsnæs, efter 
et ophold i København blev han sognepræst for Rødby og Ringse- 
bølle menigheder og døde i Rødby 3/4 1582. 82) Jf. Aug. F. Schmidt: 
Helligkilder paa Lolland og Falster, Lolland-Falsters Historiske 
Samfunds Årbog 1924, s. 42—65. 83) DFS 1906/43: 700 (A. Hjorth
Rasmussens optegnelsesbog, nr. 68). 84) DFS 1906/23: 788 (771). 85) 
DFS 1906/43 : 703. 86) DFS 1906/43: 833. 87) s. 134. 88) DFS, T. Grav
lunds samlinger. 89) Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortæ l
linger om det jyske almueliv, som det er blevet ført i mands min
de, samt enkelte oplysende sidestykker fra øerne, tillægsbind III, 
s. 201.

Skemaet til omstående spørgeliste fra Dansk Folkemindesamling, 
der er udarbejdet af mag. art. Gustav Henningsen og udsendt i 
1961, findes bagerst i nærværende årbog.
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Dansk Folkemindesamlings spørgeliste, udarbejdet af mag. art. 
Gustav Henningsen og udsendt i 1961.

Det er hidtil ikke lykkedes at opklare, om skikken at brænde 
blus til Sankt Hans er af nyere dato på Lolland og Falster, eller 
om den er lige så gammel der som i andre egne af landet. De 
fleste indberetninger går ud på, at skikken er indført omkring 
århundredskiftet, men fra et par sogne tales også om blus i ældre 
tid. Indtil nu har vi kun oplysninger fra 15 lolland-falsterske 
sogne og kan derfor hverken sige noget afgørende for eller imod.

For nogen tid siden spurgte vi en medarbejder på Falster, om 
skikken var gammel på hans egn. Han svarede, at det tidligere 
havde været skik, at ungdommen lavede lidt løjer hos naboen ved 
at vælte vogne og brændestabler eller — som hans far havde 
været med til i 1860erne — ved, at man lagde noget over skor
stenspiben, så folkene ikke kunne få tændt op næste morgen, og 
man anbragte en spand vand sådan, at den første, der kom ud, 
ville få den ned over sig. Disse »midsommerløjer« ophørte midt 
i halvfemserne. Derimod havde man ikke haft blus. »Her på 
egnen«, skrev vor medarbejder, »mindes jeg ikke at have set 
blus før lidt ind i dette århundrede. For dem, som havde adgang 
til Guldborgsund, var det almindeligt, at om de havde afhugget 
tjørn, da at køre det ned til strandbredden og lade senere høj
vande besørge det bort. Men den skik ville fiskerne ikke finde 
sig i, og i stedet begyndte man så at lave bål, og hvis man hen
lagde det til 23. juni, behøvede man ikke at avertere om det i 
avisen«.

Denne interessante optegnelse gælder kun for Væggerløse sogn, 
men vi vil gerne have beretninger fra andre lolland-falsterske 
sogne, allerhelst fra dem allesammen! Det er vor hensigt at kort
lægge blusskikken sogn for sogn og tiår for tiår fra slutningen 
af 1800-tallet til 1960 for derigennem at belyse, hvorledes skikken 
er indført og har bredt sig. Vi vil derfor også være interesseret i 
oplysninger fra nyere og nyeste tid.



Skovarbejder og skærveslager
af R. K. N i e l s e n

I et lille hus med een stue, køkken og kammer boede manden, der helt var henvist til at leve af arbejdet i skoven — lige med undtagelse af høsttiden på en gård, for hvilket han fik sin høsthyre +  skovning af sit brænde om vinteren — altså den professionelle skovarbejder. Konen gik af og til på dagleje, når sådant var at få. Lejlighedsvis kunne hun få et stykke planteskole at renholde i skoven, hvis man her skulle have fremelsket nye planter til udplantning på afdrevne stykker i skoven. Om sommeren plukkede hun hindbær i skoven, og disse kunne muligvis afsættes for et par skillinger — i alt måtte man kun regne med små beløb som løn eller vederlag. Om efteråret samlede hun bog og agern i skoven, og disse kunne eventuelt sælges til skovbetjentene, hvis man havde brug for sådanne til udsæd i nye planteskoler. Agern kunne jo også brændes på stegepanden, males på kaffemøllen og anvendes som agernkaffe.Var der børn i huset, måtte de hjælpe moderen ved disse arbejder, til de blev så store, at de kunne gøre gavn for andre — eventuelt på en gård, hvor de så kunne tjene føden og lidt til hjælp til træsko og klæder og gå i skole hveranden dag — først i den lille, siden i den store klasse til konfirmationen.Hvis der var trang derfor, påtog konen sig også at vadske om en karl i byen. Han blev da hendes vadske- karl, og hun hans bøde- og vadskekone (bøde =  lappe).



274Og i de lange vinterdage og -aftener var hun glad, om hun kunne få lidt uld til spinding, eller lidt hoser at strikke eller forføde (strikke ny sok — fod — i) (ældre brugte den gang som regel lange skafter, der ikke var slidt op som foden i dem var — denne kunne altså fornyes). I skumringen var det altid rart at have en lænkehose (strikkestrømpe) i gang. Det gik jo på håndelaget, som man sagde — eller »lige så godt i mørke som foruden lys« — lænkning var den mest primitive form for strikning — skete det trods alt, at en maske blev tabt, måtte hosen jo lægges tilside til lyset blev tændt, så man kunne se at samle den op igen. — For at få hosen i pasform var det altid rart at have en målehose, der passede brugeren. Det øverste lille stykke af skaftet, efter at man havde slået op til de nye hoser, den såkaldte stolpegang, var den sværeste at strikke, da man her skiftevis brugte ret- og vrangmasker. Ved smalbenet skulle der tages ind på antallet af masker, og var man nået til hælen, skulle der sættes af til denne, der strikkedes ekstra svær og stærk, og når sokken — foden — var lang nok, skulle den lukkes af — snuttes af — ved snutten, og den sidste garnende gøres fast.Nåede man til hælen, fortaltes ofte historien om pigen, der glemte denne og bare strikkede videre mod snutten; og da hun blev gjort opmærksom på, at hun havde glemt hælen, fåredumt svarede: »Hæl — den laver sig selv« når man bare trak strømpen på.Øvede strikkere kunde ved at løfte på et garnnøgle og undersøge, hvor fast det var vundet, omtrentlig anslå, hvor meget der kunde strikkes deraf — manglede man lidt kunne hoserne jo altid snuttes af med lidt af en anden slags garn. Efter strikningen fik hoserne en omgang på valkefjælen for at blive bløde og lune.Skovarbejderens stue havde lergulv, køkkenet stengulv, og her var åben skorsten og grue (ildsted). I stuen stod den store seng, langbord med bænk langs væggen, bilægger og standkiste samt vråskab, nogle stole og svartsval- deren på væggen.
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Gammelt husmandshiis i Guldborg mellem savværket og den gi. højskole.Haven dyrkedes for det meste med kartofler og kål, og ved husgavlen gik taget næsten til jorden og dannede såkaldte skyner med plads til brændsel og redskaber. Kunne man magte det, ville man gerne føde en julegris op; men mange måtte nøjes med at have et får til hallings med en gård. Gårdmanden havde fåret til græsning hele sommeren, mens skovarbejderen ved at slå skovgræs eller vej græs til hø måtte skaffe vinterfoder. Fik fåret nu to lam om foråret, var det gårdmandens det ene, og skovarbejderens det andet. Selvfølgelig græssede lammene på gården hele sommeren til efterårets slagtetid; men indslagtning af et sådant fedt lam til vinterbrug var jo en stor hjælp i et lille skovarbejderhjem — og så havde man jo uld både af får og et lam.At have en gås til hallings kunne også lade sig gøre på lignende vilkår.Men emnet er skovarbejderen og hans virke i skoven, så lad os se lidt på dette. Arbejdsdagen var jo lang, så konen måtte lette sig tidligt, gøre ild på og koge kaffe til vor far, og mens vandet kom i kog lavede hun hans



276madpose i stand. Der var solide rugbrødsskiver, måske en bar med en luns flæsk at bide til, et stykke med fedt og salt og et par med pålæg: kød og ost. En flaske øl, en flaske kaffe samt et glas med et par dramme til at give varme i kroppen skulle også i posen, som så var færdig.I den årle morgen drog manden så afsted — om vinteren i ravende mørke med madposen på nakken, støttekæp i hånden og den halvlange pibe tændt og med fuld damp. På fødderne havde han træsko — om vinteren træskostøvler med en halmvisk i bunden — på denne kolde årstid var det heller ikke af vejen med et halsbind og en hue, der kunne smøges ned over ørerne. — I frakkelommen havde han lidt tobak i en lille tobakspung omviklet med en snor samt tændstikker — alt til dagens forbrug.I skoven mødte han sin makker — ved større arbejder skulle man helst være to til at hjælpes ad — og så begyndte arbejdet. Ved spisepauserne satte man sig på en grøftekant eller på en træstamme, og klemmerne kom frem af madposerne. Måltidet kunne være en behagelig hvilestund i magsvejr; men om vinteren var det ikke altid rart, når kulden hurtigt bed sig gennem de ofte af sved fugtige klæder. Var det hård frost, skete det tit, at de frosne klemmer knasede under tænderne; og selv om flaskerne var omviklede med en frakke eller lignende, kneb det alligevel at holde dem frostfri. Snapsen klarede sig bedst, og det blev også den, der til slut ligesom gød ny kraft i de stive lemmer, så man kunne tage fat igen og få arbejdet sig varm. Man arbejdede nu så længe man kunne se en hånd for sig — ja ofte lidt længere, da man godt kunne have en lygte i brug — også om morgenen — og så udføre lidt lettere skovarbejde ved dens skin.Omsider gik det dog atter hjemad for skovarbejderen til konen, der nu havde dagens varme måltid beredt. Sulevælling, kål, gule ærter, vandgrød, stegt flæsk, eller hvad det nu kunne være; og efter maden var der
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Arbejderne ned Barkhuset. Yderst tilhøjre forfatterens fader.altid lidt at ordne — save brænde f. eks. — men længe varede det ikke, når skovarbejderen endelig fik sat sig i stuen, før han begyndte at gabe og slå nik og skule længselsfuldt efter den lune seng med langhalmen i bunden og de tunge olmerdugsdyner, hvor kræfterne til næste dag skulle indvindes.Daglønnen var kun lille — o. år 1900 1,75 pr. dag; men ved akkordarbejde kunne en flink arbejder tjene lidt mere.Skovenes største arbejde var udhugningen, der begyndte om efteråret og varede hele vinteren. Navnet kommer vel af, at man foretog udtynding i stor skov — tog de største træer og nogle af dem der stod tættest, så de resterende fik mere lys og luft og kunne vokse videre. Men efterhånden gik man mere over til afdrivningsstykker — et stykke skov blev helt hugget af, og så blev der plantet hel ny vækst på arealet.De træer, der skulle fældes, var i forvejen afmærket (rillet) af skovfogeden, og så kunne skovarbejderne ellers gå i lag med de træer, der havde fået en rille i barken. Først skulle han afgøre til hvilken side træet helst



278ville falde, og ved denne side fik det en dyb indhug- ning ved roden — det blev hugget ind — med den store buløkse, hvis skaft var ca. 1 meter langt og fattedes med begge hænder — i modsætning til håndøksen, hvis skaft kun var halvt så langt, og som førtes med een hånd. Denne anvendtes til afhugning af mindre grene eller ved udsnødning af tykke grene eller tynde stammer. Ved denne indhugning undgik man, at stammen, når træet væltede, spaltedes et langt stykke opad. Man fik så den lange skovsav igang. Denne havde en pind ved hver ende vinkelret på bladets højkant, som skovarbejderne kunne fatte om under arbejdet; og man anbragte sig nu, en mand ved hver ende, og savningen begyndte. Man lå på knæ under arbejdet på jorden eller på en medbragt sæk eventuelt med halm i, hvis jorden var fugtig. Selvfølgelig var saven filet og tænderne lagt ud, så den kunne skære sig fri i veddet — økserne også slebet.Når saven var trængt dybt ind i træet, så dens midte helt skjultes af veddet, ville den sommetider klemme lidt, så saven blev tung at hale frem og tilbage. Man fik da fat i en vægge og en nødde, som ellers brugtes ved kløvning af større eller tykke stykker ved oparbejdningen af træet bag efter. Væggen var en spids flad jernkile, og nødden en trækølle med jernring om køllehovedet, for at dette ikke skulle kløves under de hårde slag på jernvæggen. Man drev nu væggen et lille stykke ind i den af saven skårne rende bag savbladet, hvorved ridsen udvidedes lidt, så savbladet igen gled lettere.Når kæmpen endelig med et brag lagde sig på skovbunden, pustede man ud og tørrede sveden af panden, før man gik igang med parteringen af denne til de formål, hvortil den egnede sig. De fineste stammer blev i passende længder lagt af som knubbe (så lange som stammen var ret, fin og svær nok) og disse kørtes senere i deres hele længde til savskæreri eller til eksport til andre egne, eventuelt befordret af skipper. Man gik så videre med det øvrige materiale. Andre stammer sa- vedes op i alenstykker, og disse kløvedes. Det fineste
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stabledes i favne og kaldtes nr. 1. Dette kunne senere på savskæreri anvendes som gavntræ og forarbejdes til forskelligt formål — stave til smørdritler o. 1. Det lidt ringere stabledes op som nr. 2 — dels til brændsel, dels til gavntræ. Nr. 3 var det, der havde vrid, knuder og knaster, og det kaldtes gerne bare for knuder. Det egnede sig kun til brændsel, men var drøjt at arbejde op til sådant, så her skulle buløkse, nødde og vægger til. Endelig var man nået til top og grene, der også savedes op i alenstykker, men ikke kløvedes. Det største ca. 7 tommer i diameter, stabledes i favne og kaldtes fagot, mens det, hvis diameter kun var ca. 4—5 tommer, kaldtes småbrænde eller knippel. Til slut lagdes de tynde ris i pæne risbunker, folk kunne købe og hugge op til komfur, vaskekedel og optænding.For at opnå bekvemmere stillinger ved savearbejdet, når det sværeste var udført, mens træet lå på jorden, anvendte man skovvippen, langbenet og savkællingen. Skovvippen var dannet af to svære egeplanker forbundet med hinanden, så der forekom en vinkel mellem de to mod hinanden vendende flader. I denne kunne løftestangen bevæge sig under sin vippende bevægelse over jernboltene. Egeplankerne var gennemboret med huller lige for hinanden og eksende fra højre til venstre, og i disse huller skiftedes to jernbolte, efterhånden som vippestangen arbejdede sig opad. Vippen af sti vedes med skråstiver til siderne under arbejdet, og vippeløftestangen havde en jernkrog ved den ene — korte — ende.Man anbringer altså vippen ved stammen, der skal løftes, sætter stiverne til, så den står fast og lodret. En kæde lægges om stammen og fastgøres i løftestangens krog. Så sættes bolten gennem hullerne i vippens i den
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282fra stammen vendende side under løftestangen. Denne trykkes nu nedad, og bolten sættes i vippens modsatte side igen under stangen, men altså en tak højere oppe. Nu løftes stangen så den første bolt kan flyttes et hul op, og stangen trykkes atter ned. Således hæves og sænkes stangen skiftevis, og boltene skiftes opad, til stammen er i den højde over jorden, man ønsker til det arbejde, man skal foretage med den.Vippen brugtes også, når knubbe skulle læsses. Man løftede så den ene ende først og rykkede vognens to forhjul her ind under; så løftedes knubbens anden ende, og baghjulene rykkedes ind på plads og samledes med forvognen, hvorefter krabaten kunne køres bort.Langbenet var bekvemt, når en lidt tung gren skulle op til savning. Denne kunne da lempeligt skubbes op af det lange skrå ben, op til skærehøjde. Savkællingen var bedst egnet til små grenes savning.Var hugsten kun beregnet til brændsel, gjorde man sig ikke altid så megen umage, men lagde det hele i ret lange bunker. I sådanne lagde man både små stammer, store grene, små grene og ris, så når folk på skovauktionerne købte sådanne, fik de altså lidt af hvert, både stort og småt brændsel.Der lagdes også gerne hvert forår nogle såkaldte udleveringsbunker beregnet til omegnens fattige mennesker uden vederlag. De bad da skovejeren om en lille smule brænde til den kolde vinter og fik anvist en sådan bunke med både stort og småt brænde, som foran beskrevet. Selvfølgelig blev der takket for en så stor gave.
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Gammel landevej i storskoven ved Soesmarke.Eg blev også fældet, og de bedste stammer lagdes af som knubbe (klodser, kævler — benævnelsen skiftede gennem tiderne) og de glatte grene med passende tykkelse lagdes i bunker i tyltvis (12—36 o. 1.) skåret af i passende længde til hegnspæle. Det øvrige blev savet i alenstykker og stablet op i favne til brændsel, medens de tyndeste grene og kviste fik lov til at ligge på jorden for at rådne til gødning.Lejlighedsvis blev barken taget af egetræer og solgt til garverierne. Dette skete efter fældningen om foråret, da barken på denne tid, hvor saftningen begyndte, lettest lod sig løsne; og barkens behandling var et helt arbejde for sig. Skovmændene tog barken af de fældede træer og deres tykkeste grene ved hjælp af et barkjern og en barkeskraber. Barkjernet lignede en stor lidt krummet mejsel med træskaft på. Denne dreves ind under barken for at løsne denne i lange smalle flager, og barkskraberen, der nærmest lignede en lille kraftig kortskaftet roehakke, brugtes til afskrubning af barken og mindre tilbageblevne barkdele på stammen. Barken samledes så i bundter i de såkaldte barkreb, der var ca. 3 alen lange og
5
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forsynet med en med to gennemboringer forsynet trætrisse, hvori rebets ene ende var forbundet gennem den ene udboring, medens rebets frie ende førtes igennem den anden udboring, når barkbundtet var anbragt i rebet. Den frie ende strammedes nu godt til gennem udboringen, bandtes og gjordes fast. Trisserne var forsynet med ejerens navneinitialer, f. eks. N. N., så hver arbejder fik sine egne reb tilbage efter afbenyttelse.Bundterne kørtes nu til barkpladsen ved et såkaldt barkhus med luftige flettede gærdevægge for at tørres. Gamle mænd og koner — også skovarbejderens — kunne så få lov at gå her om sommeren og passe tørringen og derved fortjene en lille skilling. Man gik på barkpladsen, sagde man. — Barkpladsen optoges af lange bænke eller lad, med gange imellem, dannet af lægter. På disse lad bredtes nu barken ud til soling og tørring. Her skulle den vendes og drejes, og når den var ved at blive tør, blev den båret i hus i tilfælde af regn om natten. Når den endelig var rigtig tør, blev den hugget i små stykker og kommet i barksække, der så stilledes i hus på lidt ophøjede bræddegulve til leveringsdagen.Gran fældedes også efter behov. De største til bjælker, derefter til spær, og dernæst til hanebånd, granrisene anvendtes sjældent. En del arbejdedes op til disse brug i skoven og opbevaredes til senere salg i såkaldte tømmerhuse i skoven. Disse var vægløse stolpehuse med tag over. Her lå tømmeret på tværs og kunne hales ud
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BARKHUStil siderne. Oparbejdningen af gran til dette brug kaldes at slænge tømmer — det huggedes til fra alle fire sider, så det nærmest blev firkantede stykker bjælker, eller hvad det nu var, i den længde, granen nu havde den fornødne tykkelse. Granen blev slænget med en såkaldt slængøkse med et bredt blad, der sad lidt skævt for skaftet, hvorved den var lettere at arbejde med langs bjælkerne.Ved udtynding af mindre graner lagdes de udsnørede stager i bunker (12—24—36) efter størrelse: Lægter, humlestager og bønnestager. Der huggedes gerne et læs juletræer, som skovfogedens karlnen før jul. De kostede intet, men karlen fik en drikkeskilling hvert sted for sit søndagsarbejde.I nyplantningen foretoges udtynding; men så længe det afhuggede kun var spinkle vækster, lod man dem ligge mellem de tynde rækker som gødning; men var det lidt tykke stammer, der fældedes, slæbtes de ud til en vej mellem rækkerne og skares her op til småbrænde og stabledes i favne. Var det tynde slanke egestammer, det drejede sig om, lagdes de i stangbunker, der bl. a. kunne sælges som hegnsmateriale. Riset lagdes til gødning.

kørte rundt med i omeg-

5*



286Om våren tog man fat på plantning, hvis man havde afdrevne arealer. Disse blev da renset for kvas i bunden — undertiden brændtes det af i små bunker imellem stubbene — og så gravede man riller i snorlige rækker (efter plantesnor) med passende afstand mellem rækkerne, og i disse riller plantedes de små planter ret tæt, for de skulle jo helst gro opad og ikke til siden. Planterne havde man hentet i planteskolen i plantetrug, som kunne føres med mellem rækkerne under plantningen.Havde man tidligere plantninger, hvis vækster endnu ikke kunne kvæle ukrudtet i bunden — græs, nælder, tidsler, hindbær, brombær og meget andet, ville jo gerne straks tage de ryddede arealer i besiddelse; ja, så måtte græsleen i brug, og man afhuggede da alt ukrudtet mellem rækkerne.I juli måned var det tid at arealerne, især skovmoser med græs skulle slås, høet tørres og stakkes til dyre- hø. I dyrehaver havde man fodringssteder, dyrehuse med høstænge over, hvor vildtet fodredes i den strengeste vintertid.Efter høst, inden den nye hugst begyndte, var der forskelligt at få tilside. Hegn at reparere. Grøfter at rense op, til vinter væden satte ind — måske også vandstederne for dyrene. Overkørsler over grøfterne at udbedre og meget andet, senere skulle rørene (tagrør) i rørmoserne skæres, hvis man da ikke af hensyn til vandstanden måtte vente til frosten satte ind, så de kunne skæres på isen. Og ind imellem kom måske et par dage med klapjagt, hvor skovarbejderen skulle møde som klapper. Sten- slagning til vedligeholdelse af skovens hovedveje kunne der også blive brug for. Især om foråret var der brug for skærver til at fylde i de i vinterens løb under den tunge kørsel fremkomne dybe hjulspor. Stenene, der kun var kløvet så meget, at de kunne løftes op på en vogn, var kørt til vejene, og på rabatten langs grøfterne med passende mellemrum stablet op i kvarte favne. Når skovarbejderen nu havde tid, kom han med sine hamre, ring, skærm og lave skammel eller halmsæk til at sidde på
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under det sidste arbejde. Han tog nu fat med sin store hammer (til begge hænder) og kløvede stenene så meget, at den sidste behandling kunne ordnes siddende med den lille hammer til een hånd. En passende flad sten var lagt tilside til underlag (ambolt) til denne sidste behandling (grusning). Når den første skærvning var til ende, stillede manden sin skærm op, så der blev lidt læ på arbejdspladsen. Skærmen var dannet af tynde lægter, på hvilket et tyndt lag halm eller rør var fastbundet — altså som et lille stykke stråtag på lægter og to spær. En skråstiver holdt skærmen oprejst. Nu tog manden plads på sin skammel eller sæk ved siden af skærvebunken. Sin store sten lagde han mellem sine udstrakte fødder, og med hamren i højre og ringen i venstre hånd begyndte han så oparbejdningen af de skærver i størrelsen, der egnede sig til vejfyld. Ringen var en ca. 2 tommer høj jernring med skaft, og i ringens midte på ambolten lagdes og knustes de større skærver efter 1. behandling til almindelige vej skærver. Med ringen skubbedes og holdtes stenene på plads under hamringen, og med ringen skubbedes tilsidst de færdige skærver ud i den nu helt færdige bunke. Så lød slag på slag til bunken var igennem og nu lå som en hustagformet dynge på vejkanten



288parat til påfyldning, og skovmanden tørrede sin svedige pande.Når skovmanden som gammel sad med de barkede næver foldet, hvilende, ja, så gik tankerne ofte tilbage til skoven som en gammel lun ven. Et sted med megen slid, men også med lyse minder, som nu varmede hjertet og gjorde hans livsaften fredfyldt efter fuldendt dagværk.Den gamle skovmand er ikke mer; nye metoder er kommet til, motorsaven larmer nu, hvor han forhen sled med sin skovsav. Men hans minde skal leve.

SK Æ R M



Jens Snedker

Mine erindringer fra barndom 
og ungdom

Påbegyndt den anden februar 1945 i mit seksoghalv- fjerdsårige leveår. Hvad jeg kan huske fra barndomstiden, ungdomstiden og manddomstiden. Nogen optegnelser har jeg ikke, det bliver kun hvad jeg kan huske, selv har oplevet, fået fortalt af far og mor og andre.Fader var gårdmand Hans Jørgensen Snedker, Thoreby, født 23. marts 1832. Død 29. marts 1906.Moder var Ane Snedker, født Pedersdatter, født 15. maj 1834. Død 16. januar 1897.Farfader var Jørgen Knudsen Snedker, født 6. februar 1799. Død 12. november 1855 i Thoreby.Oldefader var Knud Rasmussen Drejer, født 1766. Død 4. januar 1835 i Radsted.Tipoldefader Rasmus Rasmussen, indsidder og væver, født 1738, død 29. januar 1812 i Radsted.Moders forældre:Peder Hansen, gårdejer i Ettehave, Slemminge Sogn, født d. 13. maj 1809.Elisabeth Pedersdatter, født i Slemminge 28. juli 1811.Moders farfader: Hans Olsen, døbt 2. juli 1763, født i Slemminge.Moders oldefader: Ole Hansen, født 1726, død i marts 1789.Jeg er et søndagsbarn. Født søndag den 23. januar 1870. De havde vel håbet og ventet, at det denne gang skulle



290blive en pige. Men det blev det altså ikke. Som ganske lille var jeg en gang syg. Mors søsters mand, Hans Hansen fra Herritslev, var der ovre og sagde: »Hvis nu drengen dør, hvad Gud forbyde, må I da være glad ved, at det ikke er en pige«.Jeg voksede da og skulle i kirke. Mine to ældre brødre, Jørgen og Lars, gik over forbi Ammens og Pommerens på vej til skole. De var lige gamle med Pommerens de to ældste, Ane og Sidsel, og de fulgtes ad. De blev ved at spørge, om deres mor ikke måtte få lov at bære den lille dreng, for så skulle han få så meget fint tøj. Det endte da også med, at deres mor, Frederikke, kom til at holde mig over dåben, og blev min gudmoder, endskønt vi slet ikke var i familie. Familie var der ellers nok af.De andres gudmoder, var som følger: Jørgens var Birthe Smeds, Longsmeden, der var fars fætter, — Lars,s var Bønn Ane fra Rykkerup, mors kusine, — Peders Maren Pind fra Slemminge, mors kusine, vistnok. — Min dåbshue lå i dragkisten til jeg var 27 år, så døde mor, og siden har jeg ikke set den. Alt tøjet sled jeg selvfølgelig op.Jeg har ikke nødig at tvivle om, der var gilde. Det var ligefrem en pligt, at der skulle være barselgilde på gårdene. Hvorimod der ikke var gilde ved konfirmationerne. Det kom først nogle år senere.
Det første jeg kan huske.I september måned 1872 var far, mor og hendes bror Peder tillige med nogle fætre og kusiner fra familien Bønns i Rykkerup til udstilling i København sejlende med dampskibet »Zampa« fra Nykøbing. De blev derinde nogle dage og sejlede så tilbage igen. Der var vogn fra gården ude og hente dem, og jeg var med for at tage imod mor. Da skibet var nær bolværket, løftede fars gode ven og krigskammerat, skomager Daniel Bjerregaard, mig op og se mor. Jeg kan endnu tydelig mærke Bjerregaards tag i mig, og mor sagde: »God dag, Jens«. Andet og mere



291kan jeg ikke huske, men jeg var heller kun 2 år og 8 måneder. Men jeg kan huske det. —Det andet, jeg husker, er hjemme fra stuen. Det var juleaften 72. Vi havde spist stegen, og hvad der hørte til, og far og mors bror Lars, han tjente der som karl, skulle hen på aftenen have en tepunch, der skulle da være lidt forskel på den aften og de andre. De sad alle sammen ved det lange egetræsbord medden korte Og lange Jens Snedker, 6 år ganvncl.bænk ved, mor sad påen stol ved kakkelovnen. Jeg skal først bemærke, at morbroder Lars blev altid kaldt Storelars, og min bror Lars, som var dreng, Lillelars. Det blev de ved med at hedde begge to, til Storelars flyttede 1880. Den aften var det Storelars, der sad for bordenden og far på en stol ude i stuen. Jeg ville da også være ved bordet. Jeg lå på knæ ved siden af Storelars. Når jeg var hos ham, så var alting godt, han var mit et og alt. Jeg fik da også en kop med te og sukker, rom var der formodentlig ikke i. Men jeg holdt godt hus med det, for jeg kunne jo se, at Storelars drak ikke alt sit på en gang. Midt under det hele rækker Storelars sin kop over mod far, — de var jo svogre — og siger: »Skål, Hans«, men aldrig så såre jeg hørte og så det, rakte jeg også min kop over mod far og sagde: »Skål, Hans«. Så morede de sig over det.



292Far byggede noget og lavede om næsten hvert år, og hvad der kunne spares, skulle jo, f. eks. brugtes 1er i stedet for gruskalk til indvendig og de øverste vægge under tagskægget, det hang jo godt ned til at tage af for regnen. Der var så lavet en lerælte udenfor, og da de andre var gået ind til middag, skulle jeg prøve, om det kunne bære mig; men jeg sank straks i, og på tilbagetoget blev træskoene siddende. Hvad andet var der at gøre end gå ind på hosesokkerne, og da de spurgte, hvor jeg havde gjort af træskoene, svarede jeg: »De sidder ude i Gøusin«. Så blev der sendt en ud efter dem.Morfar kom en forårsaften bærende på 7 kirsebærtræer, han havde gravet op ovre i »Bramslykkes« have. De var på tykkelse med en spadserestok, men lidt længere, de blev plantet 2 og 2 på 3 steder i haven, det 7-ende blev plantet lige udenfor havegærdet. Det var sidst i halvtredserne, og allerede 13 år efter var de så høje, så den lange stige skulle rejses for at nå toppen. Stigen blev ikke taget ned, men blev stående, så kunne den nemt flyttes lidt. I et ubevogtet øjeblik benyttede jeg mig af det og kravlede op ad stigen og var kommet til tops, inden mor fik fat i mig og fik mig ned. Så blev det nederste trin i stigen taget ud. Jeg var da 2V2 år.Det næste, jeg kan huske, er, at Lars Slagter i Flin- tinge slog den hvidpandede ko ihjel nede i det gamle agerum. Og en dag kom der en mand trækkende med en bjørn, der dansede ude i gården. Jeg lå på knæ på den lange bænk inde i stuen og så begge dele.Det første gilde, jeg kan huske, var da far og mor pludselig en nytårsdag fik i sinde at lave et stort gilde, der var ellers ingen anledning. Det gilde fik jeg ingen fornøjelse af, for jeg lå i sengen og havde mæslinger. Men om morgenen ynkedes mor over mig, svøbte et sjal om mig, tog mig op på armen og bar mig op i stuen, for at jeg skulle se, de dansede. Jeg blev båret ind i sengen igen, og det er det eneste, jeg kan huske af det. Jeg var nok tre år.Gården stod urørt fra udskiftningen med 6 gavle. Den
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Spcjl 77x36 cm,
udført af Jørgen Knudsen Snedker, 

f. 1799 -  d. 1855.

sydvestre gavl var bygget ud, og der boede en husmandsfamilie. Den husmandslejlighed blev lavet, da gården blev flyttet ud, for der skulle skaffes beboelse til småkårsfolk. De, der boede på gårdene den gang, kaldtes for indsiddere.Født fattige og næsten ingen løn i ungdommen og siden som arbejdsmand en mark = 33 øre om dagen for 12 timers arbejde om sommeren, og nogle få skilling, en skilling =  2 øre om vinteren, kunne de ikke få samlet så meget, at de kunne købe noget eller bygge noget selv. De måtte så bo i et hjørne af gårdene. Til lejligheden hørte så et lille stykke have. Den sidste, der boede, hed PederHerritslev, og han flyttede ca. 1870, siden har ingen boet der, og haven blev straks lavet til humlestykke, og lejligheden stod tom nogle år. Ude i husmandslejligheden fik så liggegæssene deres plads. Når mor eller Ane, — Ane var pigen — var ude at se til gæssene, tre gæs og en gase, var jeg sommetider med. Ude i forstuen stod håndkværnen, og jeg var den gang så stor, at jeg kunne nå op til stagen og dreje stenen rundt. Det kan jeg huske, jeg gjorde hver gang, andet og hvordan der ellers så ud, kan jeg ikke huske.Dette foregik i årene fra 1870—75. Der kunne fortæl-



294les andre småtræk fra de tidligste barneår, men nu får vi nøjes med det.
Årene fra omkring 1800.Som før nævnt er farfar født i Radsted 1799. Som ung giftede han sig med en gårdmandsdatter, Bodil Claus- datter, fra samme by og flyttede straks til Thoreby og fik et hus med 6 td. land, bygget på Kapellan jorden ved Sakskøbing landevej. Her er halvdelen af deres 12 børn født med kun godt et års mellemrum. Jorden fik han vel ikke så meget ud af, han skulle jo passe sit snedkeri, han var nemlig en meget dygtig snedker, og der står arbejder nogle steder endnu fra hans tid. Han indså, at med de børn han allerede havde og ventede at kunne få, kunne han ikke få føden der. Han byttede så huset bort og fik Jørgen Smeds gård, der var bleven ledig, i fæste. Snedkeriet blev lagt på hylden, og han blev nu gårdmand Jørgen Snedker. Det var i 1843, og her blev deres sidste børn født. Men farfar levede kun 12 år der på gården og døde 12. november 1855. Farmor sad på gården med far som bestyrer, men halvandet år efter døde også hun 4. maj 1857, de blev henholdsvis 56 og 52 år gamle. De døde begge to af lungetuberkulose, også kaldet for tæring eller at folk var brystsvage, men det er ikke smittet eller slægtet over på deres 11 levende børn. Ingen af dem er døde af tuberkulose.Samme år 1857 fæstede far gården og sad med sin ældste søster Sidsel som husbestyrerinde. Gården var på 43 td. og 6 skp. land ager og 6 td. og 6 skp. land mose. Fæstepengene var 3300 kr. De 300 kr. sagdes der, skulle godsforvalteren have for at skrive fæstebrevet. Det var indbefattet i hans årlige løn fra godset. De årlige udgifter var følgende: Landgilde — byg 10 td. — rug 4 td., tiende — 1 td. og 5 skp. af hvede, rug, byg, havre og ærter. Leveret i sunde og rene varer på godsmagasinet i Sundby med et fjerdingkar =  1 fjerdedel skæppe, overmål på hver tønde og et fjerdingkar på hver halvtønde



295og på hver skæppe. Hvad der ikke blev leveret, f. eks. ærter eller hvede, måtte betales med penge bagefter.Gårdmændene fik besked af oldermanden, hvad dag de skulle levere korn. Der var gerne tre leveringsdage hvert efterår. Så holdt der lange vognrækker med korn, og man hjalp så hverandre med at bære op på magasinet. Hver tønde, halvtønde og skæppe blev målt, og når så bare kornet ikke kunne være i tønden, men væltede over og ned på gulvet, var godsforvalteren glad; onde tunger fortalte, at han fik overmålet.Der var også en rest tilbage af den gamle kro, så det kunne lade sig gøre at få en kaffepunch, hvilket somme tider blev benyttet af enkelte. Det skete til tider også, at godsets forvalter blev snydt. Den gamle Hans Jakob Andersen kunne ikke lugte. Så kunne der en gang imellem puttes noget muggent korn i ham. En gang, da de var færdige, ville Jens Brænder give kaffe til nogle stykker i kroen, for som han sagde: »Jeg slap mit hvede«. Oven i sækken var der godt korn, for det skulle jo synes, når der blev løst op for sækken, i bunden var der også godt korn, for det kom jo øverst i tønden, når det blev styrtet om, men i midten havde han gemt det dårlige, og det blev ikke opdaget. Sådan kunne der laves lidt, men det var ikke så nemt at snyde, særlig da den unge Frederik fik fat. Folk leverede da også altid godt korn. Hoveriet var forlængst afløst med en pengesum, men nu, efter 41 års forløb, husker jeg ikke, om det var 76 kr. hvert halvår eller helår. Så var der skatterne til stat og amt. Det var gerne 100 kr. hvert halvår, det blev betalt på godskontoret.Forud for fæstet blev gården og inventaret synet af godsforvalteren og en mand fra godset. Fæsteren måtte så også selv vælge den mand, han ville have. Disse to mænd skulle så vurdere alt tilbehør, og hverken godsforvalteren eller fæster havde noget at sige. Fra den afgående fæster eller skaffes af den ny skulle følgende høre til gården, og til dens drift også det nødvendige såkorn: 4 heste med seletøj, 2 vogne med korte og lange haver,



2962 plove, 1 harve, 1 tromle og 2 slæder. Det blev vurderet til værdi i handel og vandel og nedskrevet på fæstebrevet, der som regel gjaldt i mandens og konens livstid, så var der ikke mere, og manden kunne begynde at arbejde.Tilbage af besætning og inventar, der ikke hørte gården og godset til, var: Køer, grise, får, fjerkræ, indbo og hvad andet, der fandtes på gården, dette var arvingernes. Det blev vurderet og delt mellem fars søskende, det blev til 30 rigsdaler (en rigsdaler lig 2 kr.) til hver af fars 10 søskende. Det blev alt sammen på gården, de skulle blot have pengene, så der var en ordentlig gæld at betale af på. Gælden var jo 3900 kr. i vore penge, og så har mor fortalt, at hun troede, far gav godsforvalteren noget for at få lov at få gården.
Giftermål.Der sad så far med sine søskende, og nu skulle han jo have en kone, men han havde ingen kærest eller var forlovet, så det skulle ske ved frieri eller andre folks hjælp. Hvordan kunne det så gå til, at han kunne få en kone helt ovre fra Ettehave? En lille by på kun tre gårde og nogle huse, og der var vel kun få, der i Thoreby kendte noget til de folk der, lige så lidt som de i Ettehave kendte noget til Thoreby. Samfærdselsmidlerne var kun meget små den gang, og folk kom ikke ret langt omkring. Jeg har hørt en beretning fra morbroder Rasmus, som jeg har lige fra første hånd. Han har fortalt således: Der var en kone i Flintinge, der sagde sådan: »Vi sku da nok osse se aa faa hit en Kone te Snekerhaans, ha kaa danne sidde der me alle di Børn«. Hvem konen var, melder beretningen ikke noget om; men hun har da kendt far og vel også vidst, at der var en giftefærdig datter i Ettehave. Der er så gået bud til begge gårdene med eventuelt giftermål for øje. Far ville selvfølgelig gerne have en kone, og hvor det faldt i rigtig god jord, det var i Ettehave. Hvor der på gårdene var giftefærdige børn,



297spekulerede de gamle altid i at få giftet dem så snart, det kunne lade sig gøre og få dem til en gård eller noget der opimod, hvis ikke, hastede det nok ikke så stærkt. Den gang var det næsten altid de gamle, der bestemte, hvem børnene skulle giftes med, og hvor de skulle hen.Nå, mor blev spurgt, om hun nu ville giftes, for nu kunne hun komme til en gård og kunne nu vente, at der kom en frier en dag og se på hende. Så en dag i høsten kørte far til Ettehave, om han var kun selv eller konen fra Flintinge var med, ved jeg ikke. Hestene kom på stald, og far kom ind i stuen og fik noget mad, for det må bemærkes, at far var velkommen. Mor var ude at høste. Da hun kom hjem i køkkenet, sagde hendes mor: »Ja, nu sidder der en ung mand inde i stuen, nu kan du gå ind og se, hvad du synes om ham«. Vi kan dårligt tænke os hvilke følelser, der har rørt sig i hendes indre, at skulle gå ind og se på en mand, som hun eventuelt skulle tvinges til at gifte sig med. En mand, som hun aldrig havde set før, ej heller anede det mindste om, hvordan han var. Som lidt lægedom på såret skal anføres, at far den gang var en pæn ung mand, endda rigtig pæn. Så så da mor far for første gang og kom ud igen med hjertet i behold.Der blev ingen bestemmelse taget den dag. Mor fik lov at få betænkningstid. Mor havde fået store evner i vuggegave og havde en glimrende forstand. Hun var da kun 23 år gammel, men alderen kunne nok gå an, men hun havde slet ingen lyst til at gifte sig. Der var noget for mor at tænke over, og hun har nok haft mangen en søvnløs nat, hvor hun overvejede med sig selv, om hun skulle sige ja eller nej. Sagde hun ja, kom hun måske til at fortryde det og aldrig blive lykkelig; sagde hun nej, var det lige så galt, for så kunne de gamle ikke lide hende mere. Hun kunne hvert øjeblik komme til at høre, at de skulle blive ved at have hende at gå der, nu kunne hun være gift og bondekone, men hun ville jo ikke noget.En gang i voksen alder, jeg var vel 24 år, fortalte jeg mor om to unge, der lige var gift, at de ikke var så glade



298ved det. Hun svarede straks: »De kan sagtens være glade, for de har da selv fået lov at vælge, det var ikke sådan med os andre. Jeg havde slet ikke lyst til at blive gift den gang, og jeg var jo heller ikke så gammel, men det var ikke sådan, når de gamle blev ved at jylpe på: Nå, har du snart fået betænkt dig, vi synes ikke, der er noget at betænke sig på, der er en gård, og der er ingen små børn eller gamle folk, og det kan gerne vare længe, inden der bliver budt dig sådan en næringsvej«. — De gamle kaldte sådan noget den gang for en næringsvej. Sådan havde mor det en hel måned, indtil hun sagde ja, så var alting godt. Hjemme på moders fødegård var en voksen datter foruden, blot lidt yngre og ikke giftefærdig endnu, og fem drenge, der også snart blev voksne, så det gjaldt jo om at få sat dem i vej.Nå, så kom de da til rette i Ettehave, og der skulle så være bryllup. Dagen blev bestemt til 21. oktober 1857. Da det rygtedes blandt mors store familie, at »Pa Haans Ane« skulle giftes, og der skulle være bryllup, skulle de til at fede heste. Det var den gang en stående regel, at alle bryllupsgæsterne skulle med i kirke og efter vielsen ofre til præst og degn. Kirkeoffer udgjorde en del af deres løn. Der var jo nogle af familien, der havde langt at køre, og hestene måtte stå for vognen, mens folkene var inde at få en forfriskning, så afsted til kirke. Der var folk til at passe på hestene, mens det foregik inde i kirken. Så tilbage til bryllupsgården, og det skete i trav. Der var nogle af hestene, der på den måde kunne komme til at løbe flere mil, så det var jo lidt flovt, om de ikke kunne vinde med, derfor skulle de fedes lidt op forinden. Kørselen foregik i stiv vogn, fjedervogne kom først langt senere. Der var dog hængt løse stole i remme på haverne, så kunne de bevæge sig og fjedre lidt og afbøde lidt af stødene på de den gang meget dårlige veje, for der blev kørt skarpt trav den gang ved sådan en lejlighed. Hvor stort brylluppet var og hvor mange og hvem af fars søskende, der var med, ved jeg ikke, men fars gode ven og nære nabo, Mads Amme, var med. Det var
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' Thorcby).heller ikke så dyrt at gøre gilde den gang. Af spiritus vankede der ikke andet end en snaps til maden og punch om natten, og så kom folk med meget af det, der skulle bruges. Der var noget, der hed at bære til gilde. Dem. der ikke havde ret langt, kom gerne med det et par dage før, gerne aftenen før bagningen. Det var altid smør, mælk, fløde, æg og alle slags salt kød og flæsk, ikke noget ferskt udover en høne. Hvad der ikke blev spist af det saltede, tog de med hjem igen. Brudegaver kendte folk vist ikke den gang. Jeg har aldrig set eller hørt noget om brudegaver fra fars og mors bryllup.Så blev brylluppet da overstået, morfar og mormor fik gift deres ældste datter, og mor kom med far hjem. Kærlighed og samliv tænkte de gamle ikke det mindste på. Hovedsagen var at få gift børnene og få dem til en gård. Det andet kunne de unge selv ligge og rode med, de selv var behandlet ligesådan af deres forældre, så der
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300var ikke noget at sige til det. De unge fandt sig snart til rette, når det ikke kunne blive til andet, og henlevede hele deres liv sammen til deres død. Skilsmisse forekom den gang yderst sjældent.Så kom mor til Thoreby, og de unge kunne begynde at arbejde, for der var noget at tage fat på. Flittige og arbejdsomme var de begge to. På gården var fire heste, syv—otte køer, nogle får, gæs og lidt høns. Fars to yngste brødre var hjemme og gik i skole, den ældste søster, Sidsel, holdt hus, så var der vel en karl til.Gården lå som fra udskiftningen, men var ellers vel vedligeholdt. Indtægterne var kun små. Jorden var mager og høsten kun lille. Indtægt af kreaturer blev der ikke spekuleret ret meget i, det var den gang kun kornsalg, det drejede sig om. Når man ved, at jorden lå længst borte fra byen, og der før udflytningen aldrig blev kørt et læs gødning så langt ud, så kan man godt forstå, at jorden var mager. Ja , fars nabo, den gamle Christen Amme, sagde, at da han kom derud, var der noget af jorden, der var så mager, at den ikke kunne spire kornet, — det var imellem 1830 og 50. Siden blev det lidt bedre.Kreaturholdet var ikke ret stort, og køerne fik aldrig korn om vinteren, så hvad gødning kunne jorden få? Brakmarken fik hele møddingen, og det nåede kun til halvdelen, det øvrige fik ikke noget. Der var måske jord, der aldrig nogensinde havde smagt møg, så man kan nok tænke sig, hvad der kunne blive. Jorden var tillige uren og fuld af kvikrod. Men så var der nogle, der begyndte at mergle, og der, hvor jorden havde fået mergel, blev straks meget mere korn. Det skulle være en bestemt slags 1er, det gule og porøse. Det røde og fedtede duede slet ikke. Der blev lavet en stor naver med et skaft på fem alen. Den blev boret ned i jorden og trukket op med leret på, og de blev ved at bore, til de fandt det rigtige i stor nok udstrækning, der blev så merglet taget, og mergelgraven stod der så, når de var færdige. Når den ene mand så, hvordan det hjalp inde hos naboen, ja, så merglede han



301også, og tilsidst merglede de alle sammen, og mange af gravene står endnu.Det var i 60erne. Merglen satte sit præg på afgrøderne, der blev meget korn. Det holdt i to omgange, men så var det også forbi. Da vi nåede 1880, var jorden udtomt. For sagen var den, folk glemte at give jorden noget igen. Kunstgødning og salpeter var helt ukendt.Det kostede kun tre ugers arbejde at mergle en mark. Det gik til på følgende måde. Når de først havde fundet merglet stort nok til en mark, blev pløjelaget kørt bort. Så begyndte de at grave dem ned i en bredde på ca. 15 alen, alt som gravens størrelse skulle være. I førstningen blev det gravet op med spade og læsset på en vogn. Nogle brugte mergelkasser, der kunne vippes ude på marken, og hele hokken faldt af på en gang. Far brugte nu to vogne. Haverne blev lettet skiftevis ude på jorden, og det, der lå på vognbunden, blev skovlet af, så der blev tre hokker af hvert læs, og så afsted igen efter nyt læs, og det gik raskt. Når de var kommet ca. tre alen ned, blev det flækket ned, det var meget hurtigere. Det gjorde man således. Ved begge sider hakkede man en rende ind på knap en alens dybde, i bunden blev det underhakket. Så gik man ovenpå og stillede en række pæle, IV2 alen lange, hugget flade, men spidse for neden. De blev banket i til hovedet, og da der ikke var noget til at holde ved siderne og for neden, væltede hele redeligheden ud i graven på en gang, så kunne det let læsses på med en skovl alt sammen. Man gik skråt ned hele tiden, og når man var nået til en dybde af en syv—otte alen, var der nok af en kløvning til en dags kørsel. Så blev graven heller ikke dybere. Men hestene måtte stramme rækkerne, for at trække læsset op. Det var heller ikke så mageligt for folkene at stå i den lune grav i bagende sol i sommerens længste dage og kaste med det tunge 1er. Men de fik da også en mark om dagen i dagløn og så kosten. En mark var lig 33 øre den gang. Så var der tilbage at sprede det ud på jorden og slå alle »klømpene« i stykker med en trækølle og pløje det ned, og den mark var færdig. Næste år begyndte man på den
6*



302næste mark og blev ved, til hele avlingen havde fået mergel. Så kunne bønderne høste frugterne af deres slid.Der blev så godt korn i to omgange, og der var gode kornpriser, og alt korn, der kunne undværes, blev solgt. Det gav penge i seddelbogen, og i de år var det, at bønderne fik fjedervogne. Men de fik meget mere. Den gang måtte de tærske hele høsten med plejl og kaste med håndskuffe. Så var der en maskinfabrik, der begyndte at lave tærskemaskiner, der kunne drives rundt af heste. Det gik med det som med merglingen. Når den ene nabo så, hvor nemt det gik hos den anden, så fik han også tærskemaskine. Men der hørte så også kastemaskine til, og den kom også. Hakkelsemaskinen til håndkraft afløste skærekisten, og hestemøllen afløste håndkværnen. Så nu holdt maskinerne deres indtog på gårdene, lidt senere kom halmriven. Jernakslerne på vognene afløste træakslerne, de kunne bære noget mere og var lettere at trække.Jeg er lige ved at kunne huske, da stadsfjedervognen kom. Det var Anes broder, Jens Frederiksen, der lavede den. Han var en meget dygtig smed og boede henne i Volshave ved Søllested. Vognen kom herhen på den måde, at smedens nabo, en rig gårdmand, Hans Ladefoged, satte sine heste for, bandt sin egen vogn bagefter og kørte den herhen. Der var over fem mil at køre. De kom lige efter fyraften, og far stod ude ved vandtruget og vaskede sig. Da hestene var kommet på stald, satte far det ene ben op på trinet for at prøve, hvor meget den kunne fjedre. Han havde jo aldrig haft fat på en fjedervogn før, så han synes, den fjedrede for meget og var for blød, og siger så: »De æ ligodt Skidt«, og gik så ind i køkkenet og tørrede sig og lod de fremmede stå ude i gården. Smeden, der følte sig trykket, siger så til Storelars, der også stod ude i gården, at vognen skulle nok i morgen komme over hos Longsmeden, at der kunne blive lagt et hovedlag i hver fjeder. De lå der om natten, og dagen efter var de i Nykøbing, og ved hjemkomsten var humøret hos dem alle sammen betydeligt bedre, og vog-



303nen kom aldrig over hos Longsmeden. Så fik smeden to hundrede daler for vognen, og de begyndte at liste ad Volshave til. Det var nok mange penge for en vogn; men jeg tror ikke, at smeden tjente ret meget på den, for den har kostet ham meget arbejde. Hjulmanden skulle også have for sit arbejde, sadelmageren for at betrække stolene, det var tætte stole, to forlæder og bringkobbel, og maleren for at male den, og den var både stafferet og lakeret. Det var en meget smuk vogn, og den kørte i en lang årrække. Men den ene flothed trækker den anden med sig. Nu skulle der også ny køreseler til. De kom også. De var med sølvpletterede nøgler og med læderrækker. To vognlygter, og tilsidst en flot kørepisk, fiskeben med nysølv muffer.Markredskaberne blev forbedret lidt, men ikke ret meget, det kom først senere, forresten langt senere. Efter anskaffelsen af vogne og maskiner, begyndte nogen at bygge lidt, og hvad de kunne hitte på at forbedre. Nogle satte tiloversblevne penge i sparekassen, og mange, forresten for mange, drak bravt. Det var en gængs skik at drikke sig fuld, og det blev ikke regnet for nogen skam, det var jo da så almindeligt, men det tærede sommetider på pengepungen.Nu er vi nået så langt frem som til næsten 1880 og går nu tilbage til livet på gården fra 1857.Det må jo have været lidt underligt for Sidsel, da mor kom over på gården og tog styret, for hun var da konen i huset. Sidsel, der var et år ældre end mor havde styret huset nogle år under sin mors svaghed skulle nu gå som tjenestepige. Men de enedes om det, og det gik da også godt i mange år. Knud og Klaus blev snart konfirmerede og kom ud at tjene, og der blev holdt en fremmed karl og en dreng i stedet for. En arbejdsmand om sommeren til at mergle og høste, og en mand til at tærske fra høst til foråret. Så var der de folk på gården, der skulle være.Som før nævnt havde der aldrig været penge på går-



304den og var heller ikke endnu. Men mor fik vist så meget med sig, så far kunne betale fæstepengene, så skyldte de da kun arven til hans søskende, og det var 30 daler til hver.Køerne der på gården var naturligvis noget værre skidt, der kun malkede lidt om sommeren og slet ikke om vinteren. De fik jo heller ikke noget at æde, kun hø, halm og avner. Roer f. eks. var den gang helt ukendt. Hjemme på moders fødegård havde de noget bedre kvæg. Morfar boede ikke ret langt fra »Bramslykke«, og der havde han købt tillægskalve, og det satte sit præg på besætningen. Herregårdene var den gang noget længere fremme med godt kvæg end på bøndergårdene. Mor fik en ko med herover i medgift. Når køerne om sommeren var på græs, og mor var ude at malke til middag, og hun malkede nogle stykker af dem på gården i een spand, og den hjemmefra i en anden spand, så bar dragten lige. Det har hun fortalt flere gange og, tilføjede hun: »Sådan en ko skulle jo været til en god tyr, men den blev bare trukket til lavstyren«. De ni gårde i Iglekærlavet havde en tyr i fællesskab, og det var lige meget hvad for en ko, der var moder til den, og den trak de til alle sammen. De skiftedes vistnok til at holde den opstaldet. Mor var vant til mælk hjemme fra, og det arbejdede hun også på at få her.Om også det var fattigt og småt med penge de første år, så hverken frøs eller sultede de. Mor lavede alt deres tøj, og far lavede alle træskoene. Mor og Sidsel kartede og spandt, og fars svoger, der var væver henne i Radsted, vævede det alt sammen, og det gik i mange år. Det vævede kom ud på farver Møllers klædefabrik i Nykøbing og blev lavet til grå og blå vadmel, og en skrædder i Kartofte, Hans Nielsen hed han, syede det. Så blev der både hverdagstøj og stadstøj. Når der blev slagtet lam, kom der sommetider nogle skind til garveren og blev beredt og farvet sort. Deraf blev syet pelse. Når de skulle være til stads, blev de syet som frakker og kaldtes da langpelse, til daglig og mindre stads blev de syet som



305jakker og kaldtes kortpelse. Jørgen og Lars har gået i skole med pelse, så de var endda ikke gået af mode den gang.Alt undertøj syede mor selv, ligesom hun selvfølgelig strikkede alle hoserne. Garnet dertil farvede hun selv. Det var om tøjet, så lidt om maden.Føden den gang kostede næsten ingen penge. På gårdene, og hvem der havde jord, voksede maden på jorden. Til hver gård hørte et humlestykke, et stykke med kommen og et stykke med sennep. Det var noget, der skulle bruges til husholdningen, så var de fri for at købe det. Rug og hvede blev kørt til mølle og byttet med mel, og nogle td. byg blev kørt til maltgøreren og lavet til malt. Der blev slagtet noget i de tider. To vældige store grise på en gang, 6 til 7 lam og et år 17 gæs, med andre ord alle de gæslinger, gæssene fik. Det var noget at putte i saltkarrene. Et vældigt stort til grisene, et mindre til lammene og en tønde til gæssene. Ferskt kød blev der ikke købt ret meget af; de spiste, det de selv frembragte ved hjemmeslagtning. Det, der blev købt om lørdagen til husholdningen, var ikke ret meget. To pund puddersukker og et halvt pund brunt sukker hver uge, et pund rå kaffe og to lod te (to lod = 3P/4 gram) en gang imellem, lidt salt til smørret, tobak til far og tændstikker, og det uundværlige anker brændevin af og til. Men det blev ikke til ret meget på en uge. Vi må da ikke glemme, at der var både høns og kyllinger på gården, og det blev der også mad af. Så sultede det gjorde de ikke. De fik god bondemad, og jeg ved, at hjemme var det bedste madsted i vid omkreds, for mor var renlig og proper og en dygtig kone i sit hus.Efter at hun kom til gården, begyndte de straks at få lidt mere indtægt. Mere mælk og mere smør, nogen flere æg, og de kunne sælge fedekalve, og de var gerne gode, for næsten den halve fløde sad i mælken, de fik. Så kunne de sælge nogle lam og al den megen uld, der blev ved to gange klipning. Mor kunne da ikke karte og spinde al den uld hvert år, foruden hør og blår. Smør og æg



306blev solgt på Nykøbing torv til torveprisen. De kørte ned og spændte fra i Færgegården, tog kurvene og gik på færgen. Den blev trukket over ved håndkraft af et par færgemænd ved et tykt tov, der lå nede på bunden af sundet, og den lagde til ved Færgestræde, lige for torvet. Det gik meget nemt om sommeren, men det var ikke sådan om vinteren, når der var is, der hverken kunne briste eller bære, indtil de kunne gå over, så sparede de færgepengene. Men det kostede kun nogle få skilling. Når der var is, kunne færgekarlene ikke selv trække færgen, så måtte de rejsende hjælpe til at trække i tovet, og det var både vådt og koldt, og så snakkede de om, at der skulle også en bro over. Det syntes færgekarlene ikke om, for de var bange for, at de mistede arbejdet. Men broen kom, og færgekarlene blev bromænd i en årrække, til de ikke kunne mere, endskønt den ene havde forsikret, at der kom ingen anden bro, end den Vorherre lagde, og dermed mente han isen.Af det skrevne fremgår det tydeligt, at der var meget mere at bestille den gang end nu tildags. Og det var kvindfolkene, der måtte arbejde mest. Dagene, såvel sommer som vinter, blev benyttet i fuld udstrækning. Om vinteren var der noget, der hed at sidde aftensæde til kl. 9, og kunne der blive en halv dag eller blot en time, der ikke var fuldt optaget, kom lænkehosen eller rokken igang. Så snart aftensmaden var fortæret, og der blev taget af bordet — det var så nemt, for det meste af maden blev sat ned i skufferne i det lange egetræsbord — blev tællelysene sat over i den lange stage imellem Ane og mor henne ved kakkelovnen, og så begyndte de at karte og spinde. Så kunne vi henne ved bordet se, hvordan vi klarede os ved det samme lys. Storelars lagde sig gerne på den lange bænk, og så snart jeg blev så stor, så jeg kunne, kravlede jeg op hos ham og lagde mig ovenpå ham. Så sagde hån gerne: »Er din forpiskede unge nu her igen«. Jeg fik altid lov at ligge, han nænnede ikke at jage mig ned. Når klokken slog ni, var det sen-



307getid, så rejste mor sig, børstede skæverne af forklædet, og så måtte alle i seng. Dagen var til ende.Sidsel var stadig på gården. Men efterhånden, som hun blev ældre, og ingen udsigt havde til at blive gift, hun var kommet noget ind i trediverne, blev hun ked af det og ville hen til sin familie henne i Radsted. Om hun og mor ikke kunne blive ved at enes, ved jeg ikke, men hun truede flere gange med at flytte. For så at sikre sig fæstede mor Opager-Ane. Hun kom 1866 og var 14 —15 år gammel og skulle nærmest være barnepige af Peder. Hun var født i det nu nedrevne Opagerhus ved »Priorskov«, og hun blev på gården i 15 år.A f piger har der da været flere end Sidsel og Ane. Jeg ved da en, der hed Bodil. Det gjorde da heller ikke så nøje med en mere, for de fik ikke stort andet for det end føden, lidt uld til hoser og hør til en hvergarnskjole, men de skulle selv karte og spinde det i deres fritid. Penge fik de næsten ingen af. Mens vi er ved det, kan jeg nævne, at Ane i alle de 15 år, hun var der, fik 30 kroner hvert halvår. Men de klarede dem godt med det, og så havde de godt tøj. Morbror Lars, som var der lige så længe som Ane, fik 60 kroner hvert halvår, men at Lars skulle have dobbelt så meget i løn som Ane, var uretfærdigt, for Ane måtte da bestille mere end Lars. Men sådan var det den gang. Af drenge, der har tjent på gården, ved jeg tre, Peder Madsen, Peder Kristiansen og Mads Suhrs Hans Jørgen. Så var Jørgen så gammel, at han kunne overtage drengepladsen. Af karle ved jeg ingen andre end mors tre brødre: Rasmus og Peder og sidst Lars. Og så var der Hans Rykkerup, som arbejdede der i mange år både sommer og vinter. De måtte jo tærske alt kornet med plejl og kaste det med håndskuffe. Han arbejdede vist på gården lige så længe han kunne.Da far og mor havde været gift i IV4 år, kom Jørgen, og knap 3 år efter Jørgen kom Lars. Så havde de to små børn at passe til foruden alt det øvrige. Og det er utroligt, hvad af arbejde de fik udført den gang, for de måtte lave det alt sammen selv, men de fik gjort det. — Ved



308begyndelsen af merglingen blev der straks mere korn, og da jorden havde fået altsammen, blev der godt korn i alle markerne. Koerne gav mere mælk, og når alt det øvrige blev passet godt, kom der også noget ud af det, og alt sammenlagt gav det penge til huse. Så begyndte de at bygge.
Bygningerne.Da mor kom derover, stod gården som fra udskiftningen. Stuehuset var kun en stump i midten og så således ud: Fra gården kom man lige ind i stuen mellem himmelsengene, og bordet stod modsat ved vinduerne mod øst. I midten stod bilæggerovnen med indfyring fra den åbne skorsten i køkkenet mod syd, den gang altid kaldt »Stej- set«. Så var der langbænk og kortbænk, slagbænk, lænestol med halmsæde, ualmindelig god at sidde i, foruden andre stole og så den uundværlige spytbakke. Storstuen mod nord var på tre fag, og det var temmelig store fag, når så stuen havde hele bredden, ti alen, var det ikke så lille en stue. Den husede vist ikke andet end skabe og kister, og her var det, gilderne blev holdt, indtil den endnu større stue blev bygget der bag igen. Køkkenet med bageovn og åben skorsten var ligeledes på tre fag. Bag køkkenet var der to kamre, men ingen kælder. Der var lergulve overalt. Således så stuehuset ud i 1857. Nord og syd var begge ladehuse med lo i midten og lade til hver side, dog var der bygget til siden på den nordre længe, så loen kunne blive noget større. Mod vest var staldhuset. Mod nord først to fag til portrum, så køer og heste, der stod med enderne sammen, hakkelselo med skærekisten, fåresti og to små rum til høns og gæs, og der bag alt det i det sydvestre hjørne, boede husmanden, den gang kaldet indsidder. Når man nu tænker, at alt det skulle have plads imellem det nordre og søndre hus, kunne der ikke blive ret meget rum til heste og køer og øvrige dyr, men gården blev heller ikke bygget med kreaturholdet for øje, det var lader og lo, det drejede sig om. Huslængerne var ikke sammenhængende. De kunne ikke komme fra den ene



309længe over i den anden, uden de skulle ud i gården, for gavlene var ikke bygget ud, kun der hvor husmanden boede. Gården hjemme er lagt på det laveste sted på hele avlingen, formodentlig for vandets skyld, og så nær inde på naboen, at der kun lige var en smal vej forbi møddingen. Den var altså ikke inde i gården, hvilket ellers var skik mange steder. De tre huse var kun ni alen brede, stuehuset var ti alen bredt.Så begyndte far og mor at bygge. Stuehuset blev lavet først. Det var formodentlig mor, der ville bo lidt bedre. Det foregik omtrent alt sammen, før jeg blev født. De gravede kælderen først bag køkkenet, hvor de to kamre var. Så blev kamrene ovenpå kælderen, det ene til spisekammer, det andet ikke til noget særligt, der var gennemgang til det senere bryggers. Nedgangen til kælderen var fra køkkenet lige midt for. Bryggerset blev bygget ud, så det var ret med den søndre længe. Der blev muret ny bageovn med åben skorsten. Så nu var der da to skorstene på gården. Der var kun et vindue lige for skorstenen, og derved stod bordet. Den ny bageovn blev brugt altid til bagning og til tørring af frugt, og der blev stegt steg i den ved store gilder. Som barn har jeg været inde i ovnen og pille pærer og svedsker ud mange gange, jeg fyldte jo ikke så meget der inde som en voksen. De store saltekar blev stillet derud, og siden kom der en rulle, lavet af morbror Lars sidst i halvfjerdserne. Omtrent samtidig kom der en dør fra bryggerset ud til det nye portrum, og den blev brugt meget, da først den kom. Siden købte far en stor kobberkedel, der kunne rumme 12 spande vand, og da den blev muret ind, var bryggerset komplet, og der blev ikke gjort mere ved det. Så var der køkkenet. Det blev der ikke gjort noget ved. Loftet blev liggende, og bageovnen blev stående endnu nogle år efter, at den ny var kommen, men der blev taget et stykke fra imellem bageovnen og kammeret ud mod haven til pigekammer. Dagligstuen blev der gjort noget ved, den var jo tillige sovekammer. For nu at få et stort nok sovekammer taget fra dagligstuen, måtte de bygge fire alen



310til siden ud i haven og lægge i til sovekammeret, så fik det en god bredde, og ved siden op imod bageovnen blev der plads til en seng ekstra. Det blev revet ned alt sammen så nær som ydermurene. Lergulvet blev hakket op og kørt væk. Der kom ny vægge, bjælker, loft, døre og vinduer og bræddegulv, og den ene tredjedel af dagligstuen blev lagt i til sovekammeret, og de blev store og rummelige begge to. Himmelsengene blev stillet op i sovekammeret, og der stod de i nogle år, til de blev erstattet af to lave, der ikke var flottere, end tømreren lavede dem. Kun den ene gavl blev malet af en maler, alt det andet malede far selv. Halvparten stod jo mod væggen, og den sidste fjerdepart hang der altid et sengetæppe over. Spares hvor der kunne spares. Det var dog altid bedre end det gamle.Bilæggerovnen blev ikke stillet op mere, men erstattet med en ny rørkakkelovn, hvor fars og mors navne var støbt i forsiden: H I S  A P D  1861. Kakkelovnen er købt på bestilling, ellers kunne navn og årstal ikke komme til at stå der, hos jernstøber Henningsen, ham der siden leverede tærskemaskine og mølle. Det var vel nok et stort fremskridt, for der var to kogehuller foruden et varmehul højere oppe, den var på tre etager og hat, og så stod den på en træfod med et hul foran til lager af brænde. Den var helt tæt. Asken blev bare raget lidt til siden, til der til sidst blev for meget. Trækket gik gennem tre huller i indfyringslågen, der var så stor, så der kunne komme et ordentlig pilestykke ind. Den varmede godt, og så havde mor da ikke nødig at tænde op på den åbne skorsten, hver gang hun skulle koge en kedel vand. Det var vel nok en god ting at få sådan en kakkelovn. For det første blev der da varme i stuen, og så spare- des det halve brænde. Brændet gjorde endda ikke så nøje, for det var ikke ret dyrt, og så avlede de det meste selv af de mange pile, der var på gården. Men tænk: at en kakkelovn den gang måtte stå på en træfod!Storstuen, den der senere blev til mellemstue og sidst til havestue, var de nødt til at lave samtidig med det



311andet for at blive sammenhængende med dagligstuen. Den var også på tre fag. Der blev taget godt tre alen fra ud til gården til forstue og gæsteværelse, så blev der en ret stor firkantet stue tilbage ud imod haven. Der kom også nye vægge og vinduer, ny bjælker, loft og gulv og nye døre. Der var kun den fejl, at der blev for lavt til loftet. Det var ikke fordi stolperne var for korte, de var høje nok, men bjælkerne blev tappet ind i stolperne et stykke nede og loftet lagt ovenpå, i stedet for at bjælkerne skulle være lagt ovenpå remmen. Som følge deraf blev dørene for lave, en voksen mand kunne dårligt gå oprejst igennem.Tilbage var kun at bygge den nye storstue. Den blev bygget på fire fag. Nu havde mor set, hvordan det så ud i de andre stuer, og hun fordrede at få noget højere til loftet, for jo større stuerne var med det lave loft, jo grimmere så det ud. Her blev bjælkerne lagt ovenpå remmen. Så blev der optrin på loftet. For at få fire fag måtte der bygges et halvt fag frem for den nordre længe, men det usynede ikke noget og kunne næsten ikke ses deromme bag i haven. Den blev ti alen på hver led, den største storstue, jeg kender, og jeg har da set nogle adskillige i min tid. Når først stuen stod, var der ikke mere at gøre ved den. Der blev bare stillet dragkiste og skabe. Sidenhen bord og stole og sofa og allersidst et stort pillespejl, men det kom først 1884.I vor tid og noget tilbage er og var det skik og brug at lægge grunden til et hus, førend man begynder at bygge. Men det var ikke skikken, da far og mor begyndte at bygge. Det var altid bindingsværk den gang. Når tømmeret var færdigt, blev foden lagt på træklodser i den højde, huset skulle stå, forøvrigt aldrig ret højt, og så blev huset rejst. Der blev så kørt nogen sten af passende størrelse hen til huset, der var ingen flækkede imellem. Der blev stukket noget jord væk under foden, så det passede efter stenens tykkelse, den blev så banket ind under foden, enten med en hammer eller en stor træ-



312kølle. Var stenen lidt for lille, blev den hævet med en jernstang og stemplet noget jord under. De kunne komme til fra begge sider, så længe der ikke var lagt gulv. Når så væggene blev muret i, så stod huset der. Men skidt var det. For husene kunne ikke lade være med at synke i årenes løb. Det var værst ved gavlene. Godt en halv snes år efter blev gavlen i storstuen taget ned, og der blev sat en rigtig grund og en grundmur muret op. Det var værre med gavlen i sovekammeret, den sank meget mere, og den trak dagligstuen med sig. Bjælkerne var samlet af to stykker og slået sammen, og enderne stukket igennem stolperne med en solid egetræspind for, idet så gavlen sank, trak den huset med over, så dørene til havestuen og forstuen kunne ikke lukkes op eller i. Der blev så høvlet af foroven og forneden, ligesom dørene vendte til. Tilsidst blev åbningen så stor, så man kunne stikke fingrene imellem, så blev der lagt en kile på.I 1867 byggedes ladehus. Det var det eneste hus, der blev nedbrudt til grunden. De andre tre huse står der endnu som fra udflytningen. Her blev lagt rigtig grund først. Det kan jeg huske næsten alt sammen, men mærkeligt nok, kan jeg ikke huske noget om, hvordan det gamle staldhus så ud indvendig, endskønt jeg har da nok været der inde mange gange. Det første, jeg kan huske om det nye hus, var en dag, da Storelars med nogle fremmede stod uden for portrummet og skrabede en rende med sin træsko og sagde: »Her kommer det nye hus ud til«. Det blev femten alen bredt og flyttet tre-fire alen ud fra gården, så selve den firkantede gårdsplads i en sammenbygget gård, blev den største, jeg kender. Der blev tre lader på række, langlo, og tværlo hvor tærskemaskinen stod, og så det store maskinstænge, hvor der første år blev sat 24 læs ærter. Det blev siden udelukkende brugt til halm.Alt grantræ hentede far ude i Ny Kirstineberg Storskov, egetræet i Thoreby skov, og de brændte sten på et af Grænge Teglværkerne. Kristian Jensen med sønnen Peder lavede tømmeret, og en husmand fra Thoreby



313hjalp til. Han bestilte ikke andet end hugge taphuller hver dag. For det var utroligt med de taphuller, der skulle hugges. Der skulle stemmes huller i foden, stolper og rem, laves et utal af tappe, bores i snesevis af huller og laves egetræspinde til. Der var vel nok arbejde.Da køer og heste kom på græs, blev det gamle hus væltet, og dermed forsvandt husmandslejligheden. Det første, der blev gjort, var at vælte en stor pil, der stod i vejen. Jeg kan huske der krøb en op i den og bandt et reb fast, og da den skulle falde, var der fire, der halede i rebet for at få den til at falde den rigtige vej, for den hældte ind mod huset. Den var plantet ved udflytningen, var ca. 50 år og meget stor. Stammen, og hvad der kunne bruges, blev skåret op til tømmer til indvendig brug, og der blev strøget lersten til indvendig, der skulle spares hvor der kunne spares. — Nå, huset blev rejst med rejsekrone, hurra og god mad og drikke. Mureren var en, der hed Kurvemager-Rasmus. Han kunne lige mure fire vægge på en sommerlang dag, hvilket en af vor tids murere kunne mure på et par timer; men han blev da færdig til sidst. Sin egen murske sled han ikke på. Den lå i posen fra han kom, til han var færdig, han brugte en, som far havde lavet af et gammelt skovlblad. Hvem der lagde grunden og hvem der tækkede huset, ved jeg ikke. Så blev der kørt 1er ind til gulv. Det blev jævnet ud og trådt i stykker, som vel muligt, siden stænket med vand og smækket med stok, der havde den rette krumning, stænket med vand igen og så smækket med lo- smækken, der var en flad træklods, hvor der var boret et skaft i på skrå. Efterhånden som det tørrede, revnede det, men så fik det en omgang af smækken igen, til det var helt tørt. Det skulle kunne bære et par heste og et læs korn, og det kunne det også. Så blev tærskemaskinen stillet op på tværloen, og ladehuset var færdigt. Maskin- omgangen var bag tværloen i den nordre ende.Men nu skulle der laves ny stalde. Hestestalden blev lavet af den store lo, kostalden af den lille, der hvor tærskemaskinen først stod, og møddingen hvor der før var



314hesteomgang. Af den østre lade ind mod stuehuset blev af halvdelen karlekammer med indgang fra hakkelseloen. Den anden halvdel blev kun til pulterkammer. Himmelsengen fra sovekammeret blev stillet derind, da der blev lavet et par ny til sovekammeret.Det var vel nok et ordentligt arbejde på et år. Alle de mange folk skulle have maden på gården, så der har også været arbejde til mor.Året efter, 1877, byggede far udhus. Vi kaldte det det lille hus. Det blev lagt helt ovre bag den ny mødding, lavet af resterne fra byggeriet året før, og var til svin, huggehus og vogn, redskabsrum med port i vestre gavl. I vognhuset var ikke lagt gulv, der var kun jord, og porten gik ikke helt ned. Henne i det ene hjørne lå nogle knipper hør, som ikke var til noget, og der boede pindsvinene hver vinter, og de fik lov at bo der, så længe de ville.Nu standsede byggeriet en del år, og gården var nu ret god, det var da i hvert fald en af de bedste fæstegårde på godset, og der var god plads alle steder, foreløbig da. Men laden kunne alligevel ikke nær rumme høsten. Vi havde de fleste år 3—4 hæs ude. I min ungdom havde vi to år 64 læs rug, og læssene var ikke små.
Krigen 1864.Far havde håbet og ventet, at han ikke skulle med, han var den gang 32 år. Han var tredie årgang af forstærkningen, den sidste årgang der kom med, havde han været et år ældre, var han sluppet fri. — Den danske hær lå nede ved Danevirke, 40.000 mand skulle forsvare den lange strækning mod Prøjserne og Østrigerne, og det kunne de i længden ikke. Det var hård vinter og streng frost, og hver nat måtte de save isen i stykker og holde en rende åben på Slien, at ikke tyskerne skulle løbe over. Men den frøs til med det samme igen. Isen skød de ind under den anden, og tilsidst blev der ikke plads til mere. Den anden februar hørte de de første



315skud. Det var »Kampen ved Mysunde«. Generalerne holdt råd, og de bestemte at gå tilbage til Dybbøl. En nat først i februar brød hæren op med alt tilbehør og begyndte »Tilbagetoget fra Danevirke«. Men vejene var glatte af isslag, folk og heste kunne ikke stå fast, og det var meget besværligt at komme frem, og da tyskerne om morgenen opdagede, at de var gået, satte de efter dem. Under uhyre anstrengelser, om end med noget tab på vejen, nåede de Dybbøl Skanser. Jeg har aldrig hørt at far var nede ved Danevirke og var med ved tilbagetoget, men han kom over til Dybbøl straks efter. Men morbroder Rasmus var med ved Danevirke og gjorde hele felttoget med.Alt kreatur i krigszonen var ført op i Nørrejylland, og alle gårde og huse var forladt af mennesker, og det de kunne føre med sig. Hæren gik ikke ind i skanserne lige straks, men lagde sig udenfor for at forhindre tyskerne at opkaste deres batterier alt for nær skanserne. Men de måtte vige for den store overmagt og gå ind i skanserne, hvor de var godt dækket. Her var det, de havde de såkaldte forpostfægtninger, som jeg vil fortælle nogle træk om.Far var med en deling ude i forterrænet og stod inde i stuehuset i en forladt gård og så ud af vinduerne, og der ser de nogle soldater komme løbende. De unge toogtyve- årige greb straks bøsserne og ville til at skyde, de var ivrige. Men far som ti år ældre og mere erfaren kunne straks se, at det var danske soldater, og siger så til dem: »I vil da vel ikke skyde vore egne, I kan da vel se, at det er vore egne folk«. Så sænkede de bøsserne og lod være, ellers havde de skudt dem allesammen. — Et andet træk som morbror Rasmus har fortalt. Han var sammen med et kompagni ude i forterrænet og lå dækket bag en vold, hvor de godt kunne nå at skyde på tyskerne. De havde lige bøssepiben over volden, og det gik godt et stykke tid. En ung løjtnant førte dem, og han blev pludselig ivrig og kommanderede dem til at stå oppe på volden og lade og skyde. Det var lige skive for tyskerne
7



316med deres langtrækkende bagladerifler. Rasmus sagde: »De faldt som fluer«. Men så var de så heldige, at løjtnanten selv blev skudt. Den næstkommanderende sagde så, at nu havde han overtaget kommandoen af kompagniet, og han ville tilråde, at de alle dækkede dem så godt som muligt. Han selv sad på hug nede bag volden. Og de var nok ikke sene om at komme ned. Så faldt der ikke flere den dag. — Det tredie træk er fortalt af en mand, der boede nede i kroen i Sundby og blev kaldt »Krojens«. Han med mange flere lå ude i forterrænet dækket bag en vold, og tyskerne var temmelig nær, men de skød ikke på hverandre, for tyskerne kunne ikke se de danske og komme til at skyde på dem og jage dem hjem bag skanserne. Så var det, at en ung tysk officer krøb op og stod oppe på et hegn ved siden af en pil, tog fat i et ris og lænede sig langt forover for bedre at komme til at se. En af de danske soldater sagde så til sine kammerater: »Nu skal I bare se, hvor jeg skal gi’ ham der en ordentlig lussing«. Han sigtede så på ham og skød ham. Det fik han for sin nysgerrighed.Når morbroder Rasmus og far var sammen, og det var de jo så tit, snakkede de sommetider om krigen, men det var næsten altid Rasmus, der førte ordet og vi børn og unge sad jo altid og lyttede. Jeg har hørt mange andre fortælle om krigen 1864, f. eks. Hans Hansen, »Kokhave- gaard«, Anders Holm, Nagelsti, og da særlig Hans Bønn, Rykkerup, moders fætter. Han snakkede næsten altid om krigen, og så var han vel endda ikke den mest dristige.Men nu skete der noget ekstraordinært. Far blev ked af det derovre og ville stille for sig. Det var nok nærmest hans svigerfar, der ville, det var i hvert fald ham, der skaffede stillingsmanden ovre fra Ettehave. Men han forlangte 1500 daler for det, 3000 kroner i vore penge, og det fik han. Far kom så hjem sidst i marts. Han kunne så så jorden om foråret. Men nu skulle pengene betales, og det var mange penge. Der gik dog kun en to-tre år, så var de betalt. Der kan man se, hvad kornet kunne give den gang.



317Tyskerne havde nu fået opkastet alle deres batterier, og de begyndte nu at skyde på hverandre frem og tilbage hver eneste dag. Da tyskerne kunne indse, at de ikke kunne tage stillingen på den måde, for danskerne bed godt fra sig, begyndte de at grave løbegrave til næsten helt hen til skanserne. Efter 2V2 måneders kamp tog de Dybbølstillingen med storm den 18 april. Der faldt mange på begge sider, og dem, der ikke nåede at komme over på Als, blev taget til fange. Blandt dem fra Thoreby sogn var da mors fætter Hans Bønn, Hans Jørgen Brygger, den gang kaldt Brun Ander’s Hans Jørgen, og Jens Kejser. De blev ført langt ned i Tyskland og Østrig. De blev under opsyn sat til at sløjfe en gammel fæstning. H. J . Brygger, som den gang og fremdeles var en stor gavtyv, godsets (Fuglsang) murer var han, og ikke vant til rigtigt arbejde, for en murske med en klat 1er på vejede ikke nær så meget, som en hjulbørfuld jord, og når han kunne se sit snit til det, brækkede han alle de spader, skovle og hjulbøre i stykker, han havde fat på. Hans fra Rykkerup, der kun var en lille mand og vant til hårdt arbejde altid, sled bravt i det, og når han siden som ældre klagede sig, han var brystsvag og døde meget for tidlig, sagde Hans Jørgen Brygger altid til ham: Du kunne ladet være at tage så store børfulde«, og så nævnede han byens navn, som jeg ikke husker. Jens Kejser kom derimod til Østrig, og han kunne siden rose sig af, at han en gang havde været »Kejser i Østrig«.Alle dem, fra Thoreby sogn, der var med i 64, kom hjem på nær en. Det var forpagter Olsens søn fra Nagel- sti Skovgaard. Jørgen hed han. Han blev ikke fundet mellem de faldne, men blev skrevet for savnet, og ingen ved, hvor han blev af. Han havde bedt sin far om at stille for sig, men fik nej. Under krigen var han hjemme på orlov, og var hjemme på gården og hilse fra Rasmus. Og da bad han igen sin far om at stille for sig, men fik igen bestemt afslag. Så måtte Jørgen af sted igen. Da nu alle andre fra sognet forlængst var kommet hjem, og Jørgen stadig ikke kom, fortrød Olsen det bitterlig, og for at
7*



318mildne lidt på det, satte han en sum penge i sparekassen og fortalte til folk, at de skulle stå til Jørgen kom. Men Jørgen kom aldrig tilbage. Jeg har ikke hørt, at Olsen havde flere sønner, og måske var Jørgen hans eneste barn.Far havde en krigskammerat, der hed Daniel Bjerre- gaard. Han og far lærte krigs- og soldaterhåndværket nede i Glykstadt, en lille tysk by ved Elben godt to mil vest for Hamborg, men hørte den gang til Danmark. De kunne ikke komme længere bort, når de da skulle blive i Danmark. Daniel har fortalt, at da far sagde farvel til ham ovre ved Dybbøl, græd han. De var uadskillelige venner i en lang årrække. Far blev først gift. Bjerregaard blev gift med Poul Vævers Grete fra Kraghave. I deres ungdom var de meget fattige. Mangfoldige gange er de kommet på gården og fået så meget, de kunne spise, og de fleste gange fik de en kurv fødevarer med hjem. Han skulle leve af sit skomageri og havde intet arbejde. Men så lagde han skomageriet på hylden og blev telegrafbud. Det var at gå ud til folk med telegrammer. Han skulle gå en mil i timen, og det kunne han. Han blev også opkræver ved byggeforeningen. Da der skulle ansættes en pedel ved den ny byskole, var der mange ansøgere, men han fik pladsen. Nu bedredes det for dem, og de kom ikke ret tit
Legetøjet.
En »Snurre« og Grete Bjerrcgaards bold.



319på gården, hvad mor vist ikke var så ked af, for de sad sommetider og sang og tumlede dem til langt ud på natten, de skulle jo ikke tidlig op om morgenen som mor. Da jeg var 12 år, syede Grete en bold og forærede mig, den var så pæn, at jeg ikke nænnede at bruge den, og jeg har den endnu. Da de blev ældre, flyttede de til København. Deres to børn, en dreng og en pige, var derinde. Førend de rejste, måtte Lars afgive det løfte at lade dem vide, når far var død. Bjerregaard og en mand til, der havde tjent som dreng på gården og som også boede i København, kom til begravelse.
Da broen og banen kom.Efter nogle få års arbejde blev broen til Nykøbing færdig og åbnet for færdselen sidst i juli måned 1867. Folk fra Falster og Lolland strømmede til i tusindvis. Mange af mors familie kom kørende og spændte fra på gården og gik det lille stykke vej derned. (Ca. 4 kilometer).Der var rejst æresporte ved begge ender, musiken spillede, og der var flag ved flag. Der blev holdt taler, og der var festmåltid, og om aftenen stort fyrværkeri. Der var formodentlig også dans, og festen varede ved til den lyse morgen. Men festens glansnummer var kongens nærværelse. Kong Kristian den Niende skulle åbne broen. Der var ingen jernbane at køre på, heller ingen kongeskib at sejle med. Han kom sejlende med det store krigsskib »Slesvig«, det var så stort, at det dårligt kunne vende i sundet, sagdes der. Kongen gik hele broens længde igennem. Ved den ene side havde han kronprinsen, den senere kong Frederik den Ottende, ved den anden side den russiske tronfølger, den senere kejser Aleksander den Tredie. Kongen drejede egenhændig svingbroen op og lukkede den igen, om end ved lidt hjælp og forklaring ved lukkemekanismen. Så blev spærringen taget væk, og folk fra Lolland strømmede over i tusindvis. Broen var åbnet. Fra allerhøjeste side blev kongen spurgt,



320om broen måtte kaldes »Christian den Niendes Bro«. Dette syntes kongen var knap rigtig, da den var påbegyndt under hans forgænger. Han gav dog sin tilladelse, og broen kaldes »Christian den Niendes Bro«, og kongens navnetræk i jern står på broen endnu. Broen blev ikke bygget der hvor færgen var, og den gamle brede hovedvej kunne jo så ikke benyttes, men en ny hovedvej måtte anlægges over markerne ned til broen, og den kom til at gå over en mose, så der skulle fyldes en drabelig mængde på foruden alt det, der blev fyldt ud i sundet. Det ligger der altsammen endnu om end med nogen udvidelse, især for fjælbroens vedkommende. Hvem kunne tænke i 1867, at der om et halvthundrede år kunne komme sådan en færdsel, der siden kom. Straks da broen kom, blev det kundgjort, at broen måtte passeres i luntetrav, men det var ikke ret længe, for det rystede i den, og al hestekørsel skulle foregå i skridt. Der blev sat et skilt op, hvor der stod »skridt«. Da så cyklerne kom, måtte de ikke en gang køre over, men skulle trækkes, og på skiltet blev så tilføjet »Cykler trækkes«. Men så kom motorcyklerne, og de måtte køre over. Cyklisterne gjorde så ansøgning til Nykøbing byråd om at få lov at køre, og det blev straks bevilget. Det blev nu et stående samtaleemne mellem bønderne, om deres heste turde gå over broen, men de blev da vant til det til sidst. Mor har tit og mange år efter fortalt om den begivenhed og store fest der var, da broen blev åbnet. Det var også den første bro, der blev bygget i Danmark. Der var den gang en over Alssund, men den var ikke dansk. Det var heller ingen fast bro som denne, men en pontonbro.En anden større begivenhed var, da banen fra Nykøbing til Nakskov kom. Den blev indviet i juli måned 1874. Banen fra Maribo til Rødby kom vistnok samtidig. Hvorimod banen fra Maribo til Bandholm havde ligget der flere år før, og Bandholm havn havde greven på Knuthenborg bygget og bekostet, men der var ingen festligheder som ved Christian den Niendes Bro.



321Lollandsbanen var ikke sammenhængende med Fal- sterbanen. Toget løb hen til landevejen, hvor der var bygget en station lige ud til sundet. Når togene kom, holdt der en stor vogn fra Nykøbing til at tage rejsegodset. Folk måtte gå over broen ud til stationen i Nykøbing, så kunne de derfra rejse videre. Fire—fem år efter kom jernbanebroen. Stationsbygningen på Lolland blev stående, og der boede banemesteren for Lollandsbanerne i mange år, og vi leverede smør til dem i en årrække. S iden boede der forskellige andre, og bygningen, der var et rent træhus, blev først nedbrudt for nogle år siden.Den første jernbanebro lå kun godt en snes år. Den var vel ikke stærk nok til at tage den tunge trafik, der siden kom. En ny stålbro blev af en tysk ingeniør bygget på samme sted, hvor den gamle lå, uden at standse så meget som et tog en time, og der gik dog 16 tog over hver dag. Det var et stykke ingeniørarbejde.Når jeg som barn kom med ud i marken med mellemmad til Storelars, løftede han mig op, at jeg skulle se toget løbe forbi. Det var jo en oplevelse. Når han om aftenen hjemme i stuen lå på den lange bænk, sagde han somme tider: nu går toget. Det kunne sitre gennem jorden, så han kunne mærke det. Det sidste tog fra Nykøbing gik kl. 7 og kaldtes fyraftenstoget, og når det som sidste tog kom tilbage fra Nakskov, var det sengetid. Der kom ikke den gang senere tog.
De ny penge.En anden begivenhed fra 1874, der strakte sig over hele landet, var de ny penge. Danmark, Norge og Sver- rig var bleven enige om fælles mønt, kroner og øre. Vore gamle penge var således: A f seddelpenge havde vi først femdalerseddel, jeg kan ikke huske andre, men vi har da haft halvtredsdalerseddel og måske en til, der var større. Af skillemønt var daleren enheden. Der var kun en over, en specie, der var to daler. En daler var lig to kroner. En mark lig 33 øre. En fireskilling nærmest vore



322ti-ører. Af kobberpenge havde vi en toskilling, nærmest vore femører, en »jensterskilling« (enskilling) lig en toøre og en halvskilling lig en enøre.Alle de første ny penge var stemplet med årstallet 1874. De gamle og ny penge levede sammen et år, men de af dem, der kom ind i banker og sparekasser, kom ikke ud mere. Nu husker jeg ikke helt bestemt, hvor når de gamle blev ugyldige, men jeg mener, det var ikke før nytår 1876, men så gjaldt de da heller ikke længer.Nu skulle man tro, det var bedre og meget nemmere: Enheden en krone, delelig med hundrede. Men det var slemt for ældre folk den gang. Hvem der ikke kunne regne med det, blev mange gange snydt. Jeg har som barn været med til Nykøbing og stået på torvet hos mor, når hun solgte smør, og når hun forlangte 85 øre for pundet, var der mange af de ældre koner, der ikke turde købe det, førend mor havde regnet ud og fortalt dem, at det blev 2 mark og 10 i gamle penge, så købte de det og vidste, at de blev ikke snydt.
Fornøjelser.De unge, som tjente på gårdene, var som regel hjemme om aftenen. Der var ingen foreninger eller noget andet, som de kunne samles om. Der var fire musikker — de unge havde fire baller om vinteren, de baller blev altid kaldt »musik«. Det var sessionsdagen, jul, fastelavn og påske, og det gik på omgang på gårdene.I Nagelsti var der to drenge, der ikke var til at kende forskel på. De var enæggede tvillinger og født i Drejs- huset ved Priorskov. Den ene hed Drej skristen og den anden Drej s jens. Storelars havde fortalt mor, at de var ikke til at kende forskel på. Mor sagde, at det var noget god snak, hun mente, det kunne hun da nok. Nu skete det, et år de unge fra Thoreby havde musik hjemme, samtidig med de unge fra Nagelsti havde musik hos Jens Marqvorsen, der var jo ikke ret langt mellem gårdene. Om natten var der da nogle af karlene, der skiftede, for



323at danse med de fremmede piger. Af dem der kom fra Nagelsti var begge »Drejsdrengene«. De kom til at sidde oppe i mellemstuen og fik punch. Nu var der lejlighed til at »dyvne« mor. Lars sagde: »Nu sidder de oppe i stuen begge to, kan du nu sige mig, hvad for en der hedder Kristen, og hvem der er Jens«. Mor så ubemærket først på den ene og så på den anden skiftevis, men måtte give blankt op. Som lidt ældre blev de begge gift og fik hver en ejendom ude på Falster. En dag var der en bymand, der ude på vejen købte pattegrise af den ene, og da han skulle have dem, kørte han ned hos den anden og ville hente dem. De gjorde dem også umage for at ligne hinanden. De var lige store og havde nøjagtigt ligedan hår og skæg. Ved giftermålet kom de til at hedde Kristen Pil og Jens Lise.Der var også sommer- og efterårsmarked, og sygekassen havde begyndt at afholde bal om sommeren, så var der ikke andet. Jo, der kunne dog være lidt andet. I min tidligste barndom blev der i Thoreby redet fastelavn to gange. Den første gang kan jeg ikke huske, sidste gang var jeg 5—6 år. Den ene gang kommanderede en mand fra Flintinge, der kaldtes Bylavsskrædderen. Han havde været noget befalingsmand i krigen 48—50 og kunne råbe, så de kunne høre det fra den ene gård til den anden. Den anden, der kommanderede, var Kristian Puge fra Flintinge. Han havde været husar og var vant til at ride, og den gang sagde hans mor, der ikke var af de fiffigste, at han var lige så smuk som Vorherre. Pæn var han også. Sidste gang red Storelars med, og det var før det gamle staldhus blev brækket ned. De kom over marken fra Ammens, og far brækkede et gammelt risgærde ned, at de kunne ride over og ind gennem det gamle agerum ind i gården. Da festen var forbi, fik jeg de brugte papirstrimler, hesten og Lars var pyntet med, at lege med.Det var ikke sådan med bønderne, de skulle nok finde en eller anden anledning for at komme sammen, mest om aftenen. Ja, de gik da også om dagen og blev om af te-



324nen med. De gik tit på skovauktion. En gang for at købe brænde, en anden gang egetræ, en tredie gang gran. Fik de ikke noget den ene gang, kunne de jo gå en gang eller to til. Nogle stykker af dem skulle så nok falde ind på en gård, og der sad de så hele resten af dagen og den halve nat.Så skulle de til møde i bylavet og i deres eget lav. Så skulle de dele sild, og så dele tjære, og var der ikke andet, så kunne de da gå sammen og se lavstyren, og det blev ikke benyttet så sjældent. Var de sultne, fik de mad. Mad var der nok af på gårdene og dertil snaps og gammelt-øl. Så spillede de kort, sole, firkort, mis og rudersole. Og dertil fik de kaffe- og tepunse, der lige var opfundet den gang. Det var midt i halvfjerdserne, de rige og frugtbare år, hvor de rigtig kunne tumle dem. De vidste af, de var bønder, og en husmand blev ikke regnet for ret meget mellem dem.
Forsorg.Dem, der ikke havde jord, fik ingen andel i de gode priser der var, tværtimod. Og hvordan en arbejdsmand med den lille dagløn kunne skaffe føde og klæder til sig og en stor børneflok, er ikke til at forstå. Offentlig forsorg var der ikke noget af, ud over hvad der kom i kirkeblokken. I hårde vintre samledes bønderne i kommunalstuen for at skyde sammen til de fattige. Det var enten korn eller penge. — En gang, da jeg var ganske ung, og far var byoldermand, skulle jeg sige lavsolder- mændene til. Det var Mads Amme, Rasmus Spurre, Jens Kejser og Karl Stoffer eller hans far Hans Stoffer. Karl bad mig om, at jeg på hjemvejen ville gå ind og sige det til Peder Knudsen, der hørte til samme lav, bylavet. Det var aften, da jeg kom, og »Pa Knøvs« lå henne i sengen. Jeg røgtede mit ærinde, men han kunne ikke rigtig høre det, og Johanne Knudse’ måtte gå hen ved sengen og fortælle ham det. Og hvad tror I så, han svarede. Han sagde sådan: »Skye sammen tæ di Fatte’e, ja



325di haaer e enne gaat mæ di Fatte’e, di ku jo la di Fat- te’e passe dem sæl«. Og alle, som kom der på gården og bad om noget, hvad det så var, blev jaget ud. Sådan var Pa Knudsen, men der var da heldigvis ikke ret mange af den slags. Dem, der gik rundt og bad om mad, fik gerne et stykke flæsk og et stykke brød. Somme tider kunne der også komme lidt andet godt i kurven. De var taknemmelige, og det var ikke godt at være sulten. Om forår og efterår kom der altid mange og bad om en lille tot uld. Mange gav dem den korteste og dårligste, den skulle være til uldtiggerne, men mor gav dem altid noget godt uld imellem, ellers kunne der ikke blive garn til hoser. Det var gerne de samme, der kom hvert år, og vi vidste, når den og den havde været der, kom der ikke flere.Så byggede kommunen fattighuset, hvor der var plads til ti familier, og så var der kommunalstue i gavlen, der siden blev til forskole og derefter i en årrække husflidsskole. De gamle fik kun fri bolig, men det var da også altid noget.Godsejer Neergaard uddelte hvert år et vist antal bø- gekvasbunker til godsets fattige og kaldtes »kammerherreindebrænde«. Sognerådet bestemte, hvem der skulle have det, og bønderne kørte det som pligtkørsel.Først i halvfjerdserne blev fattiggården oprettet. Det var en gård, kommunen købte, og al jorden hørte til. Nu kunne de gamle få det lidt bedre, men der var næsten ingen, der ville der op. Det var de gamles skræk, når de hørte, de skulle på fattiggården. Ikke fordi de ikke havde det godt, men de var ikke rigtig fri mand og kvinde mere, og det var det, de ville være.I min tidligste barndom var der mange folk i Thore- by sogn, de fleste i Thoreby by, og nogle kunne godt kaldes originaler: der var Pilsmeden, Pa Stryger, Jørgen Rytter med flere, der siden kom på. fattiggården. Fattighuset var altid fuldt belagt. Der boede Surmorten og den lange Stine, den store Boel, Jydedortemari, Johanne Mejer, Tyge og Stine Ty gens, blev altid kaldt



326Tyekonen og Lilleklavs med flere. Lilleklavs samlede klude og ben. Det var mageligt arbejde, og det satte Klavs pris på. Tyekonen kørte eller gik omkring med hvedebrød og sukkerstads. Når der var eksamen i skolerne, mødte Stine altid, og den dag fik jeg gerne nogle få øre med. Så regnede jeg ud, hvad jeg kunne få for dem. Et stykke fint kage, kaldtes wienerbrød og kostede 4 øre, det måtte vi lade ligge, det tog alt for meget i pengene, et til 2 øre kunne også gå an, så var der bismarksklumper til 2 øre og sukkerstænger til 2 øre, men vi kunne også få en halv stang til 1 øre. Det gjaldt om at regne den ud. En gang ved forårseksamen i Nagelsti skole var det så slemt vejr, at hun og præsten ikke kom, og Hans Jørgen Brygger, som var kommen, sagde så, at det var en løjerlig eksamen, når der hverken var præst eller tye- kone.Foruden de her nævnte må vi ikke glemme Pa Hilt og Karen Pilsmeds. De to var kærester, men så gamle, så der skete ikke noget. Men Pa Hilt sørgede godt for Karen, endskønt det ikke var hans egen kone. De boede alle sammen på fattiggården, i fattighuset og et lille hus, der ejedes af »Pa Mølre«. Huset lå der, hvor der nu er barberstue.
Omløbere og originaler.I Peder Bønns hus i Rykkerup boede en smed, »Ryk- kerupsmeden«, han så altid så glad ud og blev også kaldt den glade smed, eller — Fanden gale mig Niels. Han havde boet så længe i huset, så han kaldte det sit eget. Peder Bønn sagde: »Det gør heller ikke noget, han betaler da huslejen«. Han lavede småting som skuffejern og haveriver, men mest bredhovede træskosøm. Han gav altid 13 til dusinet. De skulle erstatte træklamper og var stærke at slide på. En dag var han i Olstrup hos Jens Pæsen, der var Pa Bønns svoger, og solgte træskosøm. Første gang efter, da han traf Pa Bønn, siger han: »Jeg kan da hilse dig fra Jens Pæsen, jeg har været der ovre med 2 dusin træskosøm, og de var raske alle sammen«.



327Et stykke tid efter, da Pa Bønn traf Jens Pæsen, siger han: »Hvordan går det med træskosømmene, er de raske?« — »Nej de er ikke, for hovedet er slidt af dem«.Af udensogns originaler, der gik rundt og handlede, må nævnes »Aalestoffer« fra Hasselø. Han var en vældig stor og kraftig mand. Han handlede med peberrod, løg og ål. Peberrod og løg avlede han i sin egen have, og ålene fangede han ude i stranden. Han bar det altid i en tværsæk, ålene i den ene ende og peberroden og løgene i den anden.Den mest originale af dem allesammen var vel nok »Øresmeden«. Han boede i Kraghave. I et slagsmål nede i Stubbekøbing rev hans modstander det ene øre af ham, deraf navnet »Øresmeden«. Der fortælles, at han en gang kom ind hos en tobakshandler og ville købe et stykke skrå, der blot skulle nå fra det ene øre til det andet, og da tobakshandleren kom med stumpen, fik han at vide, at det ene øre lå nede i Stubbekøbing. Hvordan de siden fik handlet, ved jeg ikke. Foruden jerntøj solgte han fløjter, de var af træ og pænt malet, og der var boret huller i dem, så der kunne spilles melodier på dem. Han havde altid sin egen gamle fløjte med, og den spillede han på. Det var altid fryd, når Øresmeden kom, for så vidste vi, vi fik musik. Når han var færdig med at fløjte, sang han et lille vers bagefter. Melodien kan jeg endnu, men jeg kan ikke skrive den ned. Men her er verset:
»Min Kone solgte Pølse, og det var ingen Skam, 
men derfor blev hun kaldet lille Pølsemadam«.Han vandrede langt omkring og var klædt i en lang sort diplomat-frakke, der af tidens ælde var bleven noget grøn, og i to store indvendige lommer havde han fløjterne.Ude i Nykøbing boede en mand, der hed Florender. Han var ualmindelig til at gå, han formelig løb. Når han var ude at gå, og en kørende ville tage ham op at køre, bedømte han køretøjets fart først, og syntes han, det gik for småt, sagde han: »Nej, jeg har ikke tid«.



328En anden handelsmand og omløber var »Vejrglasjøden«, han hed Lublin og har efterkommere her omkring. Han var jøde af fødsel og solgte vejrglas, d. e. barometre, deraf navnet Vejrglas jøden. Vejrglassene var de alenlange kviksølvbarometre, i hvis øverste ende en trykt seddel angav vejrliget. Nederst på seddelen stod: Jordskælv i Messina Ao. 1738. Forfærdiget af A. Lublin.Han kunne også banke kviksølvet sammen igen, når det var skilt ad i røret, eller forny det fra en flaske han gik med i lommen.Alle de her nævnte handelsmænd og omløbere var fredelige folk, der aldrig gjorde noget ondt, og ville folk ikke handle med dem, kunne de jo lade være. Ja, der kunne nævnes flere fra en lidt nyere tid. I min barndom kom der også hornblæsere og spillede, foruden de mange lirekasser, kaldtes også »Positivspiller«, og et utal af: »Undskyld en fattig rejsende håndværkssvend«. Af bjørnetrækkere har jeg kun set en.En af de allerældste omløbere har jeg gemt til sidst. Han hed Kristian Bredal, det var ham med fødselsminderne, og hans virkefelt strakte sig vistnok over hele Lolland-Falster. Han sad hjemme og tegnede billederne, og når han havde lavet en bunke, gik han rundt i gårde og huse for at spørge, om der var født nogen børn siden han var der sidst, og de fleste fik et fødselsminde. De kunne selv vælge et. Han sad så på stedet og prentede navn, år og dag, og billedet var færdigt til indramning. De sidste, han lavede, var de pæneste, og på dem havde han et bibelsprog under navnet. På mit står der: Anvend din ungdomstid vel, den kommer aldrig tilbage!Vi har to fødselsminder fra mine yngste morbrødre. Det ældste er fra 1846, men han har lavet nogen der er ældre. Hvad han tog for dem ved jeg ikke.
Skolegang.Jeg skulle til at læse og gå i skole, da jeg var 7 år. Hvem der har lært mig at læse, har jeg ingen anelse om. Men



329jeg er nok sluppet nemt over det, for jeg kunne læse og skrive flydende, da jeg kom i skole.Efterhånden blev der for mange børn i Thoreby skole. De kunne slet ikke være der. 110 børn med 60 i yngste klasse. Det var ikke fordi der blev bygget ny huse med familier, slet ikke, men der var så mange børn i gårdene og også i nogen af husene. Indtil 8 var normen, og enkelte havde endda flere. Så måtte sognerådet gøre noget. Der blev så oprettet en pogeskole for de alleryngste i Ringsing-Bodil’s hus ved Sakskøbing landevej. Som lærer blev antaget en pige fra Sundby, der kaldtes Bødker Hanne.En lørdag, jeg var med mor til torvs, traf hun Hanne og spurgte hende, om hun ville have mig, for nu skulle jeg til at gå i skole. Jo, det ville hun da, og den første dag, jeg var i skole og sad inde i stuen da Hanne kom, sagde hun: »Nå du er mødt Jens«.Hun var en nederdrægtig, væmmelig og hård kvinde, der ikke havde spor forstand på at omgås børn. Vi var da også så bange for hende, så det var en gru. Ikke fordi hun stak os lussinger, det gjorde hun ikke, men for den mindste forseelse, som hun syntes, hun kunne hitte, forbød hun os at forlade vor plads og gå ud. Vi turde ikke en gang gå hen i hjørnet, hvor madkurven stod og tage os et stykke mad. Hvordan det gik med »synderens« fornødenheder, ved jeg ikke, for jeg var ikke mellem dem, men det var vel ikke så nemt at sidde en hel dag på et sted og ikke få lejlighed til at lave hverken det ene eller det andet. Men det brød Hanne sig ikke noget om. Vi havde vel nok IV2 time middag, og hver eneste dag gik hun ned i Isakhuset hos en der hed Dyre-Karen, og når hun kom tilbage, skulle vi være på vor plads og rejse os op både morgen og middag, når hun trådte ind, for hun optrådte med myndighed.Huset kaldtes også Rytterhuset, og der boede tre familier, det bestod af to ejendomme, og Bodil boede i den østre ende. Bodil havde kun to stuer, vi havde den ud mod landevejen, og så boede hun selv i sovekamret



330med indgang fra køkkenet. Der kunne hun så sidde og høre, hvordan Hanne tumlede sig med os inde i den anden stue, men hvad gjorde så det.Der stod et langt bord med bænke om, og der sad vi om alle sammen. Vi var en 14—15 børn. Så havde Hanne selv et lille bord, sådan var skolen møbleret.Der var en stakkels forhutlet dreng, der hverken havde far eller mor, men blev født op på fattiggården. Han hed Hans og blev kaldt Fattighans. Den dag han kom, havde han ingen kopseddel med, måske han slet ingen havde. Hans var såmænd en god dreng, men forfærdelig indskrænket. Hanne hersede længe med at få ham til at sige til bestyreren: »Jeg skal hilse fra lærerinden, om jeg må få min kopseddel«. Til sidst fik han lært så meget, så han sagde: »Jeg skal hilse fra Hanne«, men så var også kærligheden forbi, hun gav ham et stød for brystet, så han faldt bagover og knuste to hanker i vore madkurve. — Af alle dem, der var, kan jeg kun huske nogle få stykker. Den, der sad ved siden af mig, var Hans Peder Hilt, og vi sad sammen hele skoletiden til vi blev konfirmeret. Det var vel nok en god dreng, vi var venner og har været det hele livet igennem.Thoreby kommune må have været fattig den gang, endskønt det var i de gode år, for man skulle ikke tro, det kunne tillades at benytte sådan en skole. Det var ikke gået i vore dage. Vand var der ikke noget af. Bodil satte et potmål med hank fuldt af vand ind på bordet til os, så kunne vi labbe allesammen af det, så længe der var noget. Men hvad der var værre, var, at der ikke var spor af noget nødtørftshus. Vi stillede os ude på hovedlandevejen, når vi skulle forrette et lille ærinde. Der var heldigvis ingen huse ved den modsatte side, og der var næsten ingen færdsel på vejen. Når vi skulle lave et større ærinde, krøb vi over risgærdet ind på fattiggårdens mark. Hvordan pigerne så klarede sig, ved jeg ikke. — Jeg gik hos Hanne et år og nåede at komme til eksamen en gang med hende i Thoreby skole, set hende



331optræde med myndighed og stor frækhed. Sådan var Bød- ker-Hanne, min første skolelærer. Ak ja!Jeg kom så over i Thoreby skole hos Rasmus Pedersen. Var det stort bedre? Ja , det var det vel. Hygiejnen var lidt bedre. Der var da for det første en brønd. Tyve alen dyb, men ingen pumpe. Vi måtte hejse vandet op med et spil. Under gravningen, da den næsten var færdig, faldt en skoledreng ned i den. Han hed Karl Johansen og slap godt fra det og tog ingen skade. Som ældre blev han sognefoged og lægdsmand under navnet Karl Poulsen. — Der var da også bræddegulv i skolen. Det blev hver fredag aften fejet af de store piger, så støv, skidt og møg røg om ørerne på dem. To gange om året når der var eksamen, blev det vasket, men det nåede ikke at blive tørt, men så kunne det da bedst ses at det var vasket.Rasmus Pedersen var en streng og stiv personlighed, der gjorde sin pligt og derudover ikke mere. Han var en bondesøn fra Tårs, og hans far hed Pa Kok. Baronen på Oreby lod ham læse, hans far havde formodentlig ikke råd. Han kom som ung hjælpelærer til Thoreby hos gamle Rasmussen, og så gik det her som så mange andre steder. Beboerne syntes godt om den unge lærer og gjorde ansøgning om at få ham fast ansat, hvilket også lykkedes. Og her sad han så hele sit liv. Han var kirke- bylærer og skulle føre kirkebogen og lede kirkesangen, men det fik han ekstra betaling for — 20 kroner — siger og skriver tyve kroner om året for begge dele. Ellers havde han som andre lærere den gang en jordlod på 3 td. Id. med mose, der lå ved Flintingevejen og gik ned til åen. Hver gård havde visse favne skolegærde og skulle vedligeholde, jeg har selv været med at lukke gærde. Han holdt to køer, og gårdene måtte levere hø og halm. Det blev beregnet efter hartkorn, og for vort vedkommende blev det 68 pund hø og 102 pund halm. Han havde også et får, der omtrent hele sommeren igennem stod tøjret på den store gadeplads, kaldet »Bredgade«, og får
8



332og lam og alle skolebørnene kom udmærket godt ud af det sammen. Så fik lærerne offer ved de tre store højtider og betaling ved bryllupper, begravelser og barnedåb. Det blev jo ingen stor løn, men alligevel kunne mange lærere samle dem en formue, inden de som gamle gik af med pension.Som ung blev Rasmus Pedersen gift med Jens Rasmussens plejedatter, Sofie, fra Nagelsti skole. De fik nogle børn, men alle de første var dødfødte. Så fik de en levende dreng, der kom til at hedde Peder Jens Kok Pedersen. Han blev en kvik dreng og deres største glæde. To år efter fik de en levende pige. Hun var åndssvag, kom ikke til at tale og heller aldrig til at gå, men voksede ellers, sad i en vogn altid og døde ca. 6 år gammel. Det var et stort kors, men de bar det begge med tålmodighed. Peder blev student og kom på universitetet for at tage eksamen, ca. 20 år gammel kom han hjem på juleferie angrebet af lungetuberkulose og døde året efter. Det slag forvandt de aldrig, og Pedersen har sagt, at Peder var det eneste, han havde at leve for. Han var lærer en del år endnu, ved hans afsked flyttede de til Nykøbing i et hus på Vesterskov vej, han havde købt. Her døde først konen og siden han, og de blev begge begravet på Thoreby kirkegård ved siden af deres børn. De havde en tro tjener, Elisabeth Jensen Hamborg fra Thoreby Skibeholt. Hun var hos dem hele sit liv. Som ung pige kom hun hos dem i skolen og flyttede med dem til Nykøbing. Det blev lavet sådan, at hun og en anden pige, Birte Madsen, der havde været barnepige af Peder, måtte bo i deres hus, så længe de levede. Elisabeth overlevede dem i mange år og døde 20. september 1942, nogle og firs år gammel og blev begravet ved deres side på Thoreby kirkegård. Der er ikke rejst nogen mindesten over dem, men på gelænderet omkring graven er hængt en simpel jernplade, hvorpå der står: R. Pedersens Familie-Gravsted.



333
Konfirmation.Ti år gammel kom jeg i ældste klasse og gik i skole sammen med bror Peder et halvt år. Det kneb lidt det første år med alle de fag, der blev hængt ekstra på. Katekismus med alle de knudrede skriftsteder, geografi, danmarkshistorie, skriftlæsning, hovedregning, salmevers med mere. Men der var det gode ved det, at fik vi ikke lært det, kunne vi lade være. Der var ingen der fik bank, fordi de ikke kunne deres lektie, de skulle bare læse videre forfra, og nogle eller flere fik aldrig lært det.Det halve år gik, og Peder blev konfirmeret om efteråret 1880, og der var stort gilde med musik og dans. Enkeltheder derfra kan jeg ikke huske ret meget af. Jeg kan meget bedre huske mit eget 4V2 år senere. Men jeg kan da huske, han fik nogle gaver, blandt andet en skrivemappe, som han pakkede ud ude i køkkenet, og jeg syntes, det var en prægtig ting, — som forøvrigt aldrig blev brugt. Jeg, som den gang aldrig havde fået nogen gave, spurgte mor, som i øjeblikket var til stede, om jeg måtte få et gilde, når jeg skulle konfirmeres. Jeg fik intet svar, for det lå jo langt ud i fremtiden.Da jeg var næsten 14 år skulle jeg til at gå til præst. Vor præst den gang var gamle stiftsprovst Kofoed-Hansen. Han var halvfjerds år og ville tage sin afsked. Som følge deraf skyndte han sig ikke med at tage mod konfirmander. En søndag sidst i november sagde han fra prædikestolen, at han tog konfirmander dagen efter. Der havde ingen været i kirke hjemmefra, og jeg vidste ikke noget af det, før jeg kom i skole mandag morgen, men jeg fik det hurtigt at vide af de andre drenge. Vi var nogle stykker, der gik om for at tage imod Hans Peder Hilt, der altid kom ad skolegangstien, og da han kom nær nok, råbte vi til ham: »Du skal ned og indtegnes«. Jeg kan tydelig se ham endnu. Han standsede lige med et slag og blev stående stille et øjeblik, indtil befippelsen gik af ham. Så fulgtes vi allesammen ned til præstegården, der den gang lå i Flintinge. Vi skulle ikke møde før klokken ti. Da min tur kom til
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334at skulle indskrives, spurgte provsten efter min vak- sinationsattest, jeg sagde ikke noget, og han tilføjede — for du er da vel vaksineret. Jeg sagde stadig ikke noget, for jeg vidste ikke, hvad det var, han mente. Jeg havde aldrig hørt ordet: vaksinere, men kun hørt at få kopper og kopseddel. Men jeg var da ikke den eneste, vi gik jo ikke med kopseddel for at gå i skole. Men næste gang havde jeg den med. Så snart vi var indskrevet, gik vi med ordre om at komme igen om torsdagen medbringende salmebog og det nye testament og så vor middagsmad, det bar vi altsammen i et tørklæde, for så kunne det da ses, at vi var konfirmander. Nu træffer vi Fattighans igen. Han var som lidt større dreng kommet op hos Christen Suhr i Grænge og skulle nu også gå til præst. Det gik meget godt de første par dage, men så blev det hans tur til at læse op af testamentet. Han var ikke blevet ret meget klogere, end da han gik hos »Bødkerhanne«. Straks han begyndte at læse, stammede og hakkede han i det, så provsten udbrød: »Hvad er det? Det er rent galt, dig kan jeg slente konfirmere«. Men Hans blev konfirmeret alligevel. Som ung rejste han til Amerika, og ingen ved, hvad han blev til, formodentlig er han nu død.Da vi havde gået til præst til hen i februar måned, sagde provsten en dag, at han havde fået bevilget sin afsked og samtidig ansøgt Ministeriet om at få lov til at konfirmere os fjorten dage før påske, den 30. marts, for han ville være færdig med sin gerning før påske. Den dag, jeg kom hjem og fortalte mor det, sad hun og spandt den uldtråd, der skulle bruges til tøj til mig konfirmationssøndagen. Det kan være, rokken kom til at gå lidt stærkere. Hun regnede, konfirmationen kom efter påske, og så var der jo tid nok. Garnet skulle først ned hos Jens Væver i Sundby og væves, så ud hos farver Møller og farves, stampes, presses og overskæres og laves til blårvadmel, så hjem igen og til Kartofte og syes, for der boede vor skrædder. Han hed Hans Nielsen og havde kun et og et halvt ben, den anden halvdel var af træ, derfor blev han kaldt træbenskrædderen, nogle sagde blot benskræd-



335deren. Men han var dygtig til at sy. Bukser og vest var købetøj, frakken og overfrakken var af vadmel. Jakke var ikke opfundet, det var altid frakke. Jeg afslog ellers at få overfrakke, men mor sagde, den skulle jeg have. Jeg blev kørt til Kartofte tillige med tøjet for at blive målt, og skrædderen fik besked, jeg skulle bruge det den 30. marts. Tiden gik, og det blev sidst i marts, og provsten havde rent glemt, at vi skulle udskrives af skolen. Så sendte Thorebylæreren bud ned til ham, om han ikke havde glemt at holde eksamen, og den sidste torsdag, vi var til præst, sagde han, om vi ville møde i Thoreby skole lørdag formiddag for at blive udskrevet af skolen. Det var en snild eksamen, den varede lige en time. Da de andre var gået, måtte Kristen Kaare, Hans Peder Hilt og jeg bære skolebænkene, ialt fem, hen i kirken og stille i midtergangen, og jeg nåede endda at komme til Nykøbing — husk jeg måtte gå på mine ben — og sige farvel til bror Lars, der den dag skulle rejse i tjenesten. Der blev så købt hat, krave og lommetørklæder, men ikke salmebog, for mor sagde, de havde så mange salmebøger hjemme, så jeg kunne få en af dem.Og så var det den store højtidsdag. Vi havde fået frokost, var vasket, vognen trukket ud og seletøjet lagt på hestene, og klokken var blevet ni, og vi skulle være i kirken lidt før ti, og jeg havde intet tøj. Men så endelig kom skrædderen. Vi kunne høre ham, så snart han trådte ind på stenbroen med træbenet med den store jernring om. Det buldrede, ligesom når vi om foråret efter tøbrud stemplede bro med jomfruen. Da havde han gået på sit tunge træben den godt halvanden mil lange vej og båret den store pakke tøj under den ene arm. — Hvem kan sådan noget i vore dage? — Pakken blev øjeblikkelig løst op, og skrædderen hjalp mig tøjet på, glattede og børstede det så hårene vendte den rigtige vej og sidst overfrakken. Salmebogen blev stukket i overfrakkelommen, og jeg var påklædt. Vi nåede kirken i god tid. Ude i våbenhuset blev overfrakken trukket af, der var ingen andre, der havde overfrakke, og far bar den over hos Pa



336Suhr lige over for kirken, og salmebogen blev liggende i frakkelommen. Da jeg kom ind i kirken og satte mig på min plads på bænken, savnede jeg min salmebog, og jeg turde ikke gå over og hente den, endskønt der var tid nok. Jeg var den eneste, der ikke havde salmebog, og det var jeg ked over, for det var ligesom, vi ikke havde råd til at købe en.Der blev sunget salmer, der passede til dagen, men provsten gik den dag ikke på prædikestolen, men stod altid i koret og sagde nogle pæne ord til konfirmander og forældre. Så begyndte overhøringen. Han begyndte med den første og ældste dreng, og fire af gangen måtte rejse sig. Kunde den første ikke svare på spørgsmålet, gik han rækken igennem til den fjerde, kunne han så heller ikke, måtte provsten selv svare. Da provsten havde gået rækkerne ned og op, stillede han sig over for den første dreng, nævnede hans navn og spurgte: Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen,— Ja, — tror du på Gud Fader, Søn og Helligånd efter troesbekendelsens tre artikler — Ja, — og vil du forblive i denne din dåbs pagt indtil din sidste salige stund — Ja.— Derpå gav vi provsten vor hånd. Så lagde han sin hånd på vort hoved og sagde: Den treenige almægtige Gud som fordum har antaget dig til sit barn ved sin hellige dåb og gjort dig til arving af det evige liv, Han styrke og opholde dig i denne din tro indtil din sidste salige stund. — Sådan var konfirmationen for 62 år siden i 1884, og det kalder jeg for konfirmation.— Skrædderen var der endda, da vi kom fra kirke, og lykønskede, og om eftermiddagen var vi til gilde hos Rasmus Larsens i Nagelsti, og den store dag var omsider til ende.
Hvad der gik -forud.Det var bestemt, at der også skulle være gilde for mig. Jeg var jo den sidste, og det skulle så være den 23. marts, der var fars fødselsdag, men nærmest fordi Lars skulle ind at være soldat. En torsdag i marts skulle jeg



337gå fra præsten over hos musiker Pejter Jensen, kaldet Brus Pejter, i Rykkerup og høre, om han kunne spille. Jeg bankede på og kom ind i stuen, men der var ingen. Inde i sovekammeret var konen, den voksne søn og Pejter, der lå i sengen. Jeg blev straks ked af det og spurgte: »Er du syg?« — »Nej det er jeg ikke, men jeg har været ude at spille i nat, så vil man jo gerne gemme øjnene lidt«. Jeg røgtede mit ærinde og hilste fra far, om vi måtte få Hans Jensen fra Bekkeskov til at blæse fløjte. Det lovede Pejter ikke helt, for de skulle spille et sted foruden, men sagde til sønnen: »Gå ind i stuen og vis Jens dit nye horn«. Vi gik derind, og han skilte det ad i mange stykker, forklarede og trak tiden ud til Pejter fik klædt sig på, det var jo det, det gjaldt. Forøvrigt fik Pejter ikke længe glæde af sin søn, han døde i tjenesten. Hans fra Bekkeskov kom alligevel med og Ole Kok fra Laagerup, Christen Frederiksen fra Ettehave og Pejter selv.De skulle komme tidlig og spise først, for de fremmede skulle modtages med hornmusik i gården fra kl. tre af. Efterhånden som de fremmede kom, fik de kaffe og kage, men ingen rom, for de måtte ikke sidde ret længe ved bordet, der skulle hele tiden ny til. Ved aftenstid spiste de allesammen, og musiken spillede tre gange i alle de stuer, hvor der var nogen der spiste. Hvad de fik til formad ved jeg ikke, men i den store bageovn blev al stegen stegt, og den kom ind på bordet i hele store stykker. Så måtte en af gæsterne skære for, og fadene gik rundt. Det var ingen god skik, for der skulle næsten det dobbelte til, end hvis den var bleven skåret i stykker ude. Til maden fik de snaps og godt hjemmebrygget øl, til dessert æblekage og vinertærte og vin. Vinertærte er siden gået over til at hedde lagkage. Under festmåltidet blev der ikke holdt nogen taler af nogen art, hverken for konfirmand, vært eller værtinde. Det var ikke skik den gang. Ved punchen om natten blev der sunget skåler for konfirmand, vært og værtinde, og så måtte vi klinke med gæsterne, og tilsidst selskabsskålen. Da bordene blev



338taget væk blev der danset til hornmusik, til huset næsten rystede. Hen på morgenen fik de allesammen frokost og kaffe med kage, og mændene lige så mange kaffe- og tepunse de ville drikke. Gildet sluttede ikke før kl. 9 næste formiddag, og jeg gik lige derfra ned i konfirmandstuen. Jeg kan huske, jeg kunne næsten ikke holde mine øjne åbne den time, det varede, den eftermiddag gik jeg ikke i skole, men lige hjem.
Den 31. januar 1951.Jeg er nok bleven doven til at skrive. Jeg har ikke skrevet i 5 år, så det er nok bedst jeg begynder igen, men I kan se jeg kan endnu, endskønt jeg er 81 år.Ved at læse lidt tilbage kan jeg se, at jeg ikke har fået omtalt gildet helt, så det er bedst jeg føjer lidt til.Nogle dage før blev der brygget gildesøl, to dage før bagt brød og kage, og dagen før kaffekage til et hundrede mennesker to gange kaffe. Nabokonerne hjalp til. Æblekagen blev lavet sådan: Æblerne — det var altid Vin- terkaville — blev skrællet og revet på et rivejern ind til kærnehuset. Der kom så sukker i massen. Kagen blev bagt i form med løs bund, så de var nemme at få ud. Først et lag æble, så et lag kage, der var bagt dagen før, og så skiftevis, til formen var fuld, det sidste lag var æble, og så ind i ovnen. Kagen kom ind på bordet uden nogen pynt. Flødeskum var helt ukendt, men gæsterne kunne lægge så meget ribsgelé på de ville. Så blev vi- nertærten sendt rundt. Den var pyntet. Æggehvide og sukker blev pisket til stiv masse og sprøjtet ud gennem et stift papir. Kagen blev sat på en stor tallerken med kagepapir under. Det gjorde mor altid selv. Til stegen fik de sovs, kartofler og agurker. Rødkål kendtes ikke. Jeg var da noget gammel, inden jeg så det første rødkålshoved. Efter stegen syltede svedsker og kirsebær. Til desserten portvin, sjerry og kirsebærvin. Så gik cigarkassen rundt til herrerne, damerne røg ikke den gang.Nu kom den alvorlige del. En mand kom med en tom



339dyb tallerken og rakte ind over den ene bordende. Så vidste gæsterne besked. Dem, der ikke havde 10 øren eller 25 øren parat, måtte ned i bukselommen. Det var kun herrerne, der gav. Damerne havde ingen penge med. Hvad skulle de med dem? De spillede aldrig kort den gang. Altsammen var frivillig, tallerkenen gik alle bordene rundt, og pengene var til musikken. Det var slutningen. Spisningen varede IV2 time, ikke som nu en 3 à 4 timer. Så spiste musikerne og opvarterne inde i dagligstuen eller sovekammeret. Medens det stod på, blev storstuen rømmet. Et vindue blev åbnet, et par unge sprang ud i haven og tog imod bordpladerne, der blev stillet op mod væggen under taget, så bukke og bænke. Kun den udvendige omgang bænke blev stående. Gulvet blev fejet, det gjorde gæsterne, og dansen kunne begynde.Hvad kostede et sådant gilde i de tider?De fire store gilder, jeg var med til, var alle konfirmation, Peders 1880, min 1884, Annas 1892 og Helgas 1900. De to sidste var plejebørn. Til de gilder blev der aldrig slagtet. Kødet blev købt hver gang. Der er nok købt 75 à 80 pd. kalve- og oksekød, det kostede 35 øre pundet. Der var også billigere kød, men det skulle da være ungt og godt. Grise var der næsten ingen af, og som følge deraf heller ingen flæskesteg. Alt kødet har så kostet ca. 30 kr. — Snapsen — vi havde et anker der kunne rumme 7 potter. En pot kostede 32 øre =  24 øre for en flaske. Det blev ikke drukket altsammen. De unge drak ikke allesammen, de gamle heller ikke, det var ikke så nymodent, de kunne jo få så meget de ville drikke hjemme hver dag. Så al snapsen har ikke en gang kostet to kroner. Nu 1951 koster en flaske snaps 22 kr. Portvin og sjerry kostede 1 kr. fl., kirsebærvin 65 øre, og det var god vin, meget bedre end nu. En flaske arrak til punch har ikke kostet 1 kr. fl. Hvid rom kostede 60 øre fl., brun rom var billigere, men den var heller ikke så god. En kasse store cigarer på hundrede kostede 5 kr., der var også cigarer til både 3 og 4 øre stk., men de var ikke



340så gode, og godt skulle det være, når der var gilde. Rå kaffe kostede 1 kr. pundet. Brændt og malet kaffe fandtes ikke. Et pund sukker kostede 13 øre (puddersukker). Hugget sukker var der ikke noget af, men der var noget der hed »maskinskåret«, det var topsukker der var skåret i flade skiver og rillet på langs og tværs, så det kunne brækkes med fingrene. Sidestykker og trekanter kom ikke med i skålen. Vi må da ikke glemme en pakke te. Jeg ved ikke hvad te kostede. Så blev der også købt nogen stearinlys til storstuen under dansen. Det var vel det vigtigste, alt andet var hjemmelavet. Dækketøj blev lånt hos naboerne ligesom borde og bænke. Kun til de sidste gilder blev servicet lånt i Nykøbing, men det kostede ikke ret meget. Når vi nu lægger alt det sammen, kostede et sådant gilde ikke et hundrede kroner, men det var vel også mange penge den gang.
Gaverne.Det største kontingent jeg fik, var fire kroner, det fik jeg af min gudmoder, Frederikke Pommer. En af hendes store piger havde strikket en lang pung med et hul i midten og en skydering til hver ende, og i den ene ende

Konfirmationsgauc 188'l: 
cigarfoderal.

var der to tokroner. En ligedan fik jeg af morbroder Rasmus med en krone i den ene ende. Jeg har dem begge to endnu, har aldrig brugt dem, de er så upraktiske, sedler kan der slet ikke være i dem. En pengebog eller pengepung fik jeg af skomager L. Larsen, Øster Thoreby. Den sled jeg op, men har den endnu. Et album af Hans Rasmussen Romme, senere »Dyrlægegården« i Rørbæk. En urkæde af Peder Møller, Thoreby. Den sled jeg op.



341Ur fik jeg først langt senere. Et cigarfutteral af Maren Bønn, Rykkerup. Det var vel noget af det bedste, jeg har brugt det meget og har det endnu, og det er ligeså godt og pænt som den dag, jeg fik det. Et cigarrør fik

Konfirmationsgaver 188b: strikkede pengepunge.jeg af Bjerregaards, Nykøbing. Det var ingenting værd, en cigar kunne umulig sidde fast i det, hvor det er bleven af aner jeg ikke. Og så fik jeg et halstørklæde af vor nabo Kirsten Ringsing. Af vor nabo til den anden side fik jeg tre kroner. Af andre udenfor familien, men i det såkaldte gildeslag og bedt med for dansens skyld, fik jeg to kroner, men ikke af dem alle. Af morbroder Hans fik jeg to kroner. Der var foruden tre morbrødre og en moster med til gilde, dem fik jeg ikke noget af. Der var også tre af fars søstre med. De to af dem var ugifte. De var omkring halvtres år og deltog ikke i dansen. De stod i mellemstuen og så igennem døren på dansen, ellers sad de og snakkede, de holdt sammen hele natten. Når de nu så, at der en gang imellem var nogen, der stak noget til mig, holdt de råd om, hvad de



342skulle gøre ved mig. Det lagde jeg godt mærke til, og næste gang, jeg gik igennem stuen, greb de fat i min højre hånd og lagde hver halvtres øre i den. Det var deres kontingent, hvad der vel også passede efter deres formueomstændigheder, og måske de så bagefter syntes, at det var ikke saa helt billigt at komme til gilde. Så meget var penge værd den gang.
Dagligliv.Jeg er nu konfirmeret og arbejder hjemme på gården. Det har jeg allerede gjort i flere år. Da jeg var IP/2 år bandt jeg rug op efter min mejer, det var skrædder Henrik Holm, Grænge, han var 17 år den gang. Jeg var ikke meget for at gå på den, men Henrik trøstede mig med, at han tog ikke så stor skare.Der skete ikke noget på gården i de åringer ud over den daglige drift, dog kom Jørgen til Slemminge at tjene hos morbroder Rasmus og var der i 8 år, til Lars skulle i tjenesten 1884. Det hed nok at tjene, men han fik ikke noget for at være der. — Det var i tredserne og først i halvfjerdserne, at mor spandt og lavede alt det tøj, hun fik lavet. Man må vel nærmest sige, at hun lavede det i sin fritid, som der forresten ikke var noget, der hed den gang. Thi først var der det daglige arbejde: Malke, kærne, ælte smør og veje af og lave ost om sommeren. Brygge, bage, vaske, slagte, passe hus og lave mad. Vaske og klippe får, passe får om foråret, give kalve, passe gæs, ænder, høns og kyllinger, og så måtte Ane endda give køer to gange om vinteren hver dag, og vande og flytte dem om sommeren. Og så må vi ikke glemme, hvad der var af arbejde i den store have, og i høsten måtte Ane i marken hver dag. Alt det her nævnte tog mandfolkene ingen del i ud over somme tider at grave i haven, for der var vel ikke et eneste mandfolk, der den gang havde prøvet at malke en ko. Man kan nok forstå, at det var kun om vinteren, der blev tid til at karte, spinde og lave tøj, men så blev dagen også benyttet til kl. 9 om aftenen.



343Fire dynevår og lange og korte hovedpuder, parat til at stoppe fjer i, lå til hver af os, og de til to senge hørende lagener af hør og blår. Desuden lå der duge og håndklæder til hver. Så lavede mor også blåt og gråt vadmel til stads og hverdag, og alt hosegarn spandt og farvede hun og strikkede siden alle hoserne, og hun lavede alt lærredet til skjorter og særke. Det bedste skæt- tefald og dårligste blår blev spundet og vævet til kornsække. Det var ikke endt med, at det skulle kartes og spindes, men det skulle også syes. Af den fineste hør blev spunden en tråd, så fin den kunne blive. Det var sent at spinde en rullefuld, — og så to ruller, — de blev tvundet, og der var så sytråd. Der skulle en lidt stor nål til, men det var stærkt at sy med.Der sad så mor sommetider et par måneder og syede, mens Ane passede huset. Hun var lige så dygtig som mor og vidste hvordan det skulle være alt sammen. Det kan være, mor var lidt stræng at tjene og fordrede meget arbejde, men hun gik selv foran i arbejdet al tid, og sådan var det de fleste steder. Folk måtte arbejde den gang, og de gjorde det også. Nu må det bemærkes, at alt skulle syes med hånden. Symaskinen var ikke opfunden, og mor fik først maskine, da hun var ældre. Ja, folk var flittige den gang. Når man var samlet ved festlige lejligheder, havde alle konerne deres lænkehose med, og så sad de og strikkede med det samme de snakkede. Det var nu ikke så underlig, for det er der enkelte, der gør endnu. Men når far og mor om sommeren kørte til familie-besøg, sad mor og strikkede hoser mens de kørte vejen. Tiden måtte ikke spildes.Vi har haft en flittig og god mor, hvem vi ikke kan takke nok for alt det gode, hun har gjort for os børn. Ikke alene har hun passet os fra vi var spæde og små, men hun har sørget for os med tøj for næsten hele livet. Selve tøjet er dog slidt op, og lagnerne er stærkt på retur, men om aftenen, når jeg går i seng, tænker jeg tit på mor for de gode dyner, hun har lavet til os. Jeg vil altid mindes min mor i dyb taknemlighed.
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Landbrugskrisen,I maj måned 1884 kom Jørgen hjem fra morbroder Rasmus, hvor han havde tjent i 8 år. Vi var så tre hjemme den sommer. Om efteråret kom Lars hjem fra tjenesten, men så tog Peder til Tjæreby på Falster for at lære hjulmageriet.Vi er nu inde i 1885 under den store landbrugskrise, hvor så mange landmænd måtte gå fra deres gårde. Ovre i Døllefjelde var der to store gårde på hver 80 td. land, hvor ejerne gik fallit. Landmandsbanken i Nykøbing måtte overtage dem og sætte bestyrer på dem, for om banken på den måde kunne redde pengene. Om banken nåede det, ved jeg ikke, men gårdene blev da omsider solgt. De hed i lang tid »Bankgårdene«. Sådan var det over hele landet, mere eller mindre. Sagen var den, at i halvfjerdserne, hvor kornprisen var høj, havde bønderne købt gårdene for dyrt, og da det store prisfald i firserne kom, kunne de ikke klare forpligtelserne. Kornsalget var jo langt hovedindtægten. Det andet, der var at sælge på gårdene, kostede ikke ret meget. Mejerier, slagterier og sukkerfabrik kom først senere. Mejerierne var i sin vorden. Brydebjerg blev vist bygget 1883. Holeby Sukkerfabrik blev vist bygget 1872, men gik fallit og gik ikke i nogle år, men kom så i gang igen. Nykøbing fabriken blev bygget i firserne, men jeg husker ikke bestemt året. Men det kunne ikke hjælpe landbrugskrisen lige straks. Merglingen sidst i tredserne hjalp kun i to omgange, så virkede det ikke mere. Kunstgødning og salpeter var ikke opfundet, men kom lidt senere og blev ikke brugt i udstrakt grad ligestraks, landmændene ville nok se tiden an.Et centner = 100 pund sukkerroer var helt nede i 55 øre, affaldet gratis tilbage. Når der så skulle betales for lugning og optagning, blev der ikke meget tilbage til dyrkeren. Smørret var om sommeren nede til 68 øre pundet. En kande mælk =  4 pund var nede til 9 à 10 øre med fradrag af 3 øre for 1 kd. skummetmælk. 1 pund



345æg kostede om sommeren 28 øre, om vinteren noget mere. Et græslam 12 kr. og en mager ko, senere kaldet pølseko, 35 kr. En spædekalv 5 kr. En fedekalv kunne dog komme op i 20 øre pd. En gås om efteråret 3V2 à 4 kr., og en fed and på torvet 2 kr. Pattegrise var noget af det bedste. 1887 kostede de 12 kr. på torvet i den bedste tid. Men jeg har også som 17-årig ung mand været med til at sælge en 20 pd.s gris til 5 kr., og en posegris til 3 kr., og manden — Pejter Peter, fra Flintinge — betænkte sig længe, inden han købte den. Det kan af priserne ses, at det var dårlige tider, og når så kornavlen var mindre, var det nødt til at give bagslag for dem, der sad hårdt i det. Lad mig lige nævne kornprisen: 1 td. hvede kostede 1886—87 12 kr., 1 td. byg 10 kr., 1 td. rug 8 kr., og havre nok det samme, men det blev der næsten aldrig solgt noget af. Ærter og vikker ved jeg ingen pris på, men der blev heller ikke solgt ret meget af det.Nede i Herritslev var der to gårdmænd der gik fallit. Den ene mand hed Niels Lærke, den anden var min mosters mand, Hans Hansen. For ham var morbor Lars og Jørgen i Øllebølle gået i kaution for et lån på 2000 kr. Da renter og afdrag ikke blev betalt, henvendte banken sig til kautionisterne, og Lars gik derom for at snakke med deres svoger. Ilde til mode var han, for de havde nok med deres eget. Da de havde snakket lidt, siger Hans Hansen: »Dette har været et galt år, men mon det ikke kunne lade sig gøre at få henstand«. Dertil svarede Lars, at det kunne det nok, men der skulle snakkes med banken om det. Så siger svogeren: »Ja, gå ind«, og han selv gik modsat som i et ærinde, men gik videre op til en stor mergelgrav fuld af vand på deres egen jord og druknede sig.Der var intet spor at se ved graven, og der gik to dage, inden de fandt ham. Det var i høsten 1885. Gården blev sidst på året solgt ved tvangsauktion. Summen husker jeg ikke, men der var 22 td. Id. pløjejord foruden mose, en ret god ejendom. I december måned blev Niels Lærkes gård solgt. Der var tre auktioner, de to første på



346dommerkontoret, den sidste på gården. Der faldt hammerslag for 28.000 kr. med fuld besætning og inventar. Morbror Lars købte den. Han kom over til os og spurgte, om Jørgen ville overtage den. Mor syntes ikke det var for tidligt, at vi begyndte at få noget for os selv. Jørgen var da 27 år. Efter en uges betænkningstid slog han til, og far og Jørgen kørte så til Nysted en bestemt dag, og han blev tilskødet gården. Der var store omkostninger. Alle forfaldne renter og afdrag, skøde, sagførersalær, bestyrerløn, — Niels Lærke var der på gården til Jørgen kom, — købmandsvarer til N. Lærke og alt andet, hvad sagføreren kunne finde, skulle betales af køberen. Det beløb sig til næsten fire tusinde kroner. Jørgen fik så sparekassebogen at betale med. Den var kun på 3500 kr. Det var alt, hvad der var sparet sammen fra 1857 til 1885, et ringe beløb. Men så hittede han på, vi skulle låne ham 4000 til. Så blev bunden skrabet. Far havde 700 der stod i Bjerregaards hus. Det var solgt til en anden mand. De blev sagt op. Hos Longsmeden havde han 400 kr. tilgode, han kom med dem selv. Jeg havde selv samlet 200 kr., som stod på en bog i Nakskov Sparekasse. Deraf tog de 150 kr. Det blev jeg meget ked af, da jeg opdagede det. Dem havde jeg møjsommeligt sparet sammen som barn, og jeg så dem aldrig mere. De sidste penge, 2500 kr., måtte lånes i sognets sparekasse og forrentes og afdrages der.Den 29. januar blev Jørgen gift med Rasmus Rommes datter Maren, Slemminge. Der var ingen stort bryllup, kun de nærmeste på begge sider. Af brudegaver skal jeg blot nævne, at Øllebøllerne gav en spædekalv. Det var langvarig vinter og kaneføre. Vi lånte en hest af Chr. Ringsing og satte sammen med en af vore, bedre kørende var vi ikke. Med sin kone fik Jørgen 4000 kr. Så nu skyldte han 20.000 kr. i gården, og det kunne de dårligt klare.Lige efter brylluppet tog de derned begge to, og Niels Lærke med familie tog fra gården. Det var hårdt for



347den aldrende mand, han ejede intet. Før de flyttede derned, var der auktion på de ting, der ikke fulgte med gården. Gasen var det dyreste. Far var kørende derned til auktionen, og da han kom hjem, spurgte han, om vi kunne gætte, hvad gasen kostede. Vi begyndte med nogle få kroner, men den kostede 28 kr. i budet, så kom salæren til. Den gang var der mange, der havde gæs. En mand havde tre gæs, men havde mistet gasen, og han blev ved med at byde, til han fik den. Jørgen købte det lange bord og bænkene inde i dagligstuen, nogle kar og ballier, men ellers ikke noget andet.Til gården hørte: 4 heste og en årsplag, 9 malkekøer, en stor og en lille kvie, en gammel og en ung orne og en so, der ikke var med grise. Soen kom til orne, og den unge orne blev kastereret og solgt. Alle maskiner, redskaber og vogne med seletøj fulgte med og en gammel slæde. — Så kunne vi begynde at slæbe derned. Lige straks fik han seng og sengeklæder med alt til 2 opredte senge. Spisebord med plader og stole, hvor mange ved jeg ikke, og et hjørneskab. Maren fik sengetøj ligesådan, en røget skinke til husholdningen og noget køkkentøj, som hendes far havde stået i huggehuset og lavet, og som der ingen værdi var i. Så fik hun en ko og siden gæs. Så vankede der ikke mere af nogen slags fra den side. Jørgen fik en ko, høns og ænder og lidt efter en gyldt med grise. Nogle år efter fik han en ko til. Se det var begyndelsen, vi fortsætter til enden. Et nyt staldloft, og Peder var nede og lave en ny kostald, så der var plads til mere kvæg. Han fik sæddækker og decimalvægt. Peder var jo hjulmand og lavede ham: grisekasse, vejekasse og s vineræk til fjedervognen, og alt hans vogntøj i en årrække. Så fik han korn og tækkehalm og meget andet, og hvad han manglede til rentepenge.Der var kun drænet to marker. De andre lå med grøfter over det hele til at tage det værste overfladevand om foråret, så jorden kunne næsten ikke behandles på tværs. Men gården var vel vedligeholdt. Det første, der skulle begyndes på, var tærskning, hele høsten sad og
9



348skulle tærskes, på det nær der var brugt til kreaturerne. Lars fra Øllebølle var der og hjalp til, til vi var færdig. Jeg siger vi, for jeg kom derned og hjalp til, og den tærskning varede på en måde et år og ni måneder, og jeg slap først hjem igen til november 1887. Lønnen jeg fik var udskæld og simpel føde og forfødt et par hoser. Ja, Jørgen sagde da tak, da han kørte mig på vej, og jeg stod af vognen. Så gik jeg den øvrige lange vej med min fattige bylt under armen.Så var jeg hjemme igen. Jeg var nu atten år. Peders mester døde, og han tog fra Tjæreby og hjem, og vi var hjemme alle tre. Der var også nok at bestille på den store gård. Mejeriet blev bygget 1887, og det ansporede folk til at levere så meget mælk som muligt, og vi blev nr. 1 med 40.000 pd. mælk det første år. De første 10 år skiftede vi og Hans Ringsing til at levere det meste, han de fire og vi de seks, og 1897 havde vi 17 køer, der malkede på en gang. Der blev straks bygget en kostald til for enden af hestestalden, og den blev fyldt med det samme, mest med kvier og kalve. Det kostede ikke ret meget at bygge den gang, vi lavede meget af det selv. 1889 blev slagteriet bygget, og det gik med det som med mejeriet, det ansporede straks folk til at levere grise. Men folk var ellers forsigtige i begyndelsen, både overfor mejeri og slagteri. De ville nok levere lidt svin, men de ville ikke være andelshavere. Nagelsti var de flinkeste. Der tegnede sig en halv snes stykker, eller sådan noget. Men fra Thoreby, som var dobbelt så stor som Nagelsti, tegnede sig kun tre, hvoraf vi var den ene og »Dalbæk- gaard« nr. 2, den tredie husker jeg ikke mere.Vi havde da ellers mange grise på gården, før slagteriet kom, men det var bare søer. Vi havde en gang 7 på en gang, men kun nogen få slagterigrise, og de blev solgt til en slagter i Nykøbing. Vi var til torvs med pattegrise støt og stadig, somme tider gav det noget, somme tider næsten intet, alt som prisen var. Der blev lavet nogle flere svinestier, og de blev hurtigt fyldt. En gang først i halvfemserne udbrød der svinedifteritis henne på mejeriet »Ly«



349ved Nakskov, og straks blev det forbudt at holde grisetorv, også det i Nykøbing. Nej, det passer ikke, for da havde vi vort eget slagteri, så det har været i firserne. Vi havde en so, der lå med grise. Enten var der 8 eller 12, efter så mange år kan jeg ikke huske det bestemt, men vi måtte da føde dem op allesammen. Vi var ikke vant til så meget på en gang, endskønt vi havde korn nok. Vi solgte dem alle til Maribo Privatslagteri, det havde gået nogle år den gang, og leverede dem på Grænge station. De måtte ikke veje ret meget over 140 pd., men ikke under, så fik vi 22 øre pd., men var der to, der var undervægtige, dem fik vi kun 20 øre for pd. levende vægt. Jeg kan huske, hele summen var 240 kr., så der kan ikke have været mere end otte. Det var ikke ret meget, men dog penge. Den første so, vi fik, var omkring 1880. Far købte en sogris af morbror Rasmus. Da den blev stor, fik den 8 grise lige store allesammen og sogrise hver en. Da de var tre uger gamle, skulle de skæres. Rasmus Bødker fra Flin- tinge udførte det arbejde. Det gik sådan til. Han skar hul i siden på grisen, de måtte være to til at holde den, stak pegefingeren ned i grisen og tog grisehuset ud, så kunne de ikke blive »ornegale«, for de fleste grise blev jo brugt til hjemmeslagtning. Han tog 25 øre for hver sogris, ornegrisene skar han gratis. Det blev to kroner, men han sagde til far: »Da det er første gang, skal du slippe med en krone«. Denne Rasmus Bødker gik milevidt på sine ben og skar grise. Langt ud på Falster og hele Østlolland, da han blev gammel og ikke kunne mere, blev der ikke skåret flere sogrise. Ornegrisene kunne folk selv skære.Rasmus Bødker skal omtales lidt nærmere. Navnet Bødker fik han, fordi han i sin ungdom havde været hollænder på herregårdene, nu fodermestre. Den gang skulle hollænderne lave smørdritlerne. Der var ingen maskiner, de måtte lave dem med hånden, derved fik han lært at bødkre. Han gik også ud og tog efterbyrden fra køer, det havde han også lært.Han var urimelig til at fortælle historier, når han var færdig med grisene, havde fået frokost og sad og rørte
9*



350i en kaffepuns. Han fortalte om den daværende præst i Thoreby, han hed Dr esler. Han var ikke rigtig i hovedet, og det var nogle fæle historier han fortalte for konfirmanderne, de egner sig ikke på tryk, men Rasmus Bødker fortalte dem. Men her er en, der er harmløs. Et sted på en gård syntes han, at kaffen smagte så løjerlig. Da han efter frokosten kom ud, stod der en ung mand og vandede en plag i en park lige ved gården. »De va i rejte nyle Plag, de va de, så sejer jæ tæ Kaali, som sto der, ve Plagi vel drikke de Vaaen der, sae jæ. Ja  hva sku dæ vare i Vejen, de æ da vel meje gaat Vaaen, de brøuer vi da osse ejn i Køkne. Saa ku jæ bæ jer faastoe hvofaa Kaffen smate saa løjerle«. — Rasmus Bødker var gift tre gange. Han sagde, at de levende kunne være lige så gode som de døde.
Lidt om de første roer.De første roer, jeg kan huske, var fra 1880—81. Vi havde en stump jord, der stødte op mod en mergelgrav inde under pilene, der var knap et skp. Id. Jorden blev kammet op og tromlet, og der blev stukket dybe huller med en pind og lagt nogen frø i, og det var mærkeligt, at der kom nogen roer op, men det gjorde der nu alligevel. De fik så lov at passe dem selv. De blev hverken luget eller tyndet. De første par år der efter var det ikke stort bedre. Murer Kristian Holm høstede hos os de år, og når vi gik hjem fra marken til middag, begyndte han at tynde på dem, slængte dem over armen og tog dem med hjem til grisesøerne. Han sagde: »Det kan godt nås endnu, for min nabo tynder først sine i disse dage«. Det var midt i august måned. 1884 fik vi det første egentlige roestykke. Tre firekast agre, knap halvanden td. Id., blev kammet op og tromlet. Men nu blev der ikke stukket hul med en pind mere, nu blev frøet trykket ned med fingrene og bagefter tromlet. Næste år blev der ridset med en stok ovenpå kammen og frøet lagt deri. Der blev trukket med en omvendt rive oven på kammen og tromlet bag-



351efter. Nu skulle de tyndes, de andre år blev de slet ikke tyndet, men der blev store roer alligevel. Vi havde en roe der hed »Obendorf«. De lignede store paddehatte, var flade for neden og lå lige oven på jorden. Der var flere af dem der vejede 24 pd. stk. Men de er forlængst helt udgået. — Udviklingen går stadig frem. Peder satte trækvognshjulene på en bjælke, borede fire huller og satte pinde i og en stang på, så vi kunne trække den og rille op i jorden, som nu var flad og tromlet. Så lagde vi frøet i rillerne og trykkede det fast bagefter med hjulbørhjulet. Vi måtte skuffe stykket med et skuffejern og rense og tynde roerne rigtigt. 1889 var Peder i tjenesten, og inde i København købte han en håndradrenser, den var ellers mest til havebrug, men kunne også bruges i marken. Det var da hurtigere end at bruge skuffejernet. Så gik der et par år med det, men så lavede han en såmaskine og satte på den lille radrenser, og den såede godt, og den brugte vi så, til de store Holeby såmaskiner kom. Vi havde også en del gulerødder i førstningen. De blev først bredsået, siden sået i rækker. Vi såede nogen, der hed hvid grønhovedet overjordisk kæmpe. De blev store og foldede godt, men de var for sene at luge og tage op, derfor blev de lagt af.
Noget om vintre i firserne.I halvfjerdserne og fremefter havde vi meget mere tidlig vinter end nu. Det var ikke så sjælden, at vi havde fast vinter ved Mortensdag, og den varede ved til foråret. 1886—87 var jeg i Herritslev, og da var det slædeføre hele vinteren. Der kom da også rygesne i 87, og jeg var ude at kaste sne i fire dage, og det blev ikke tøvejr før sidst i marts måned. Folk længtes inderligt efter tøvejr, og det var stående samtaleemne, når de kom sammen: Hvornår får vi tøvejr? Men 1888 var da meget værre. Jeg var hjemme. Da satte vinteren rigtig ind først i februar og varede ved til slutningen af marts. Det sneede og blæste og stormede stadig fra øst, og vi kastede sne



352seks uger i træk, støt og stadig, så vi kunne aldrig få tid at tærske. Vi begyndte at kaste sne om morgenen kl. 8, spiste mellemmad inde på gårdene kl. 9V2, og kastede til middag, begyndte igen kl. 1 og arbejdede til kl. 6, hvis det var lyst nok. Den 23. marts var vi ude at kyle med sneen, men da var det da endelig bleven tøvejr. Så var der endda tre veje, vi måtte rydde bagefter. Det var Pommeralléen, Brænderalléen og Suhrvejen. De blev slet ikke kastet op hele vinteren. Så slap vi da vejene, men ude på jorden lå en halv alen sne, og ved alle hegnene lå sneen 20 alen ud i højde fra 2 til 3 alen. Da sneen var smeltet på jorden, gik far og jeg og væltede noget omkring med den, der lå ved gærdet, for at få den til at smelte hurtigere, men rugen gik alligevel ud, og vi måtte så om. Det blev meget sent såtid, at tænke sig. på den lette jord vi havde, og som aldrig led af vand, fik vi ikke sået det sidste korn, det var byg, førend 15. maj, og fik lige kørt det ned med sæddækker til middag, så blev der ikke gjort mere ved det den dag, for det var mors fødselsdag, og vi skulle have fremmede. Vi begyndte heller ikke at meje rug førend 15. august, og alt vårkornet blev høstet i september, og ærter og vikker høstede vi ikke før sidst i oktober. Der var meget til fylde, men for lidt kærne, og en rigdom af græs, for det regnede støt og stadig hele sommeren. Det var så unormalt et år som tænkes kunne.Året efter — 1889 — var lige så unormalt, for da regnede det aldrig. Det var tidlig forår, vi kunne så hvornår vi ville, for fra først i marts til først i juli kom der ikke en dråbe regn. Det var varmt og solskin hver dag og ikke en sky på himlen. Det var heller ikke tordenvejr, så vi på den måde kunne få lidt regn. Men så en dag, en af de første dage i juli lige efter middag, begyndte det at regne. Det var stille og solskin, og ingen ved, hvor bygen kom fra, og regnen faldt lodret ned. Der var ingen af os, der skulle sove til middag den dag. Vi stod i dørene og så ud i gården, hvordan regnen faldt lodret ned, og det var store dråber der kom, så velkommen var regnen. Vi havde en halv



353mark med tidligt græs, det stakkede vi den 28. maj i stærk varme. Vårkornet fyldte kun lidt, men mærkeligt nok var det ikke kortere, end vi kunne binde det op i neg. Rugen var mejet og stillet op til Nykøbing sommermarked den 19. juli, og vore ærter høstede vi den sidste juli, der var heller kun 3 læs, men der var god kærne i dem. Vi fik 11 læs byg og 13 læs havre, og vi behøvede ikke at tage læssene så store. Rugen havde klaret sig uden regn, vi fik 40 læs. Det var underlig at komme ind på loen. Ladehuset var ikke nær fyldt, og det store maskinstænge på 15 alen på hver led, var helt tomt. Vi klarede os dog godt med halm, vi havde da også noget hø, og så havde vi endnu den gang ikke så mange køer. — Det var to store modsætningsår på rad, de største jeg har oplevet, derfor har jeg nævnt dem. Året efter var et normalt år i alle måder, ellers kan jeg umulig huske alle årene. Men jeg kan huske, at i 92 eller 94, det var vist i 94, var det en nat mellem 24 og 25 gr. frost, Réaumur — ikke vort nuværende Celsius. Det er den stærkeste frost, det har været her i landet i min levetid, men to dage efter blev det tøvejr.
Daglig dont.Om efteråret 89 kom Peder hjem fra tjenesten, og vi er hjemme alle tre og arbejder godt. Vi skulle jo se at få samlet lidt penge til os selv. Men først skulle vi da betale de 2,500 kr., der var lånt i sognets sparekasse til Jørgen. Der var arbejde nok til os alle sammen. Vi havde efterhånden fået hele gården fuld af dyr. I to år havde vi endog 6 heste, 2 plage til at afløse de gamle. Jeg passede alle køerne i 2 stalde og trak mælken over landevejen, men jeg malkede ikke den gang, det gjorde pigerne. Lars passede grisene og hestene, og Peder skar hakkelsen, og far lagde i hakkelsesmaskinen. Vi skar også hakkelse til køerne den gang.Vi kan i korte træk tage et år, for det var i 90-erne omtrent ligedan allesammen. Vi havde først alle de mange risgærder at skulle lukke. Den store omgang rundt var



354for 12 marker med halvskel hos de to naboer. Ved »Dal- bækgaard« var stengærde, men der var alligevel pile, der skulle stynes en gang imellem og skulle køres væk alt sammen. Der var pile og gærder imellem alle marker. Sikken et arbejde med at få kørt de gamle gærder hjem på brændepladsen, stynet pilene, kørt alle stængerne hjem og lave til stavrer og lukke gærdet, og til sidst køre alt affaldet væk, og sådan havde vi tit tre gange. Så skulle de gamle gærder repareres, så alt var i orden, og til sidst skille den gamle græsmark med alt affaldet til værn for får og gæs. Alt det arbejde måtte far og jeg lave, mens Lars og Peder såede jorden. Men far ville gerne, for det var det gamle, og det holdt han på. Han stod så om sommeren og lavede alt det brænde, for det var hans kæreste arbejde, og han glædede sig over det, når han var færdig. I en lang årrække købte vi ikke brænde, vi havde nok af alle pilene. Når vi var færdige med forårsarbejdet, kom roerne, vi havde nu fået et større stykke. Så havde vi tit meget agerhø. Der skulle køres gødning og piøjes brakmark, og lige før høst havde vi mosen og skulle slå og høste. Når det var lavvande, var jeg altid nede i mosen at skære rør og flæg. Jeg måtte altid gøre det selv, og det var et sent arbejde. Men der kunne blive en stigegang hvert år, og det var også værd at tage med. Så var det høst. Det må bemærkes, at vi havde ingen maskiner og lavede det alt sammen med hånden, og lavede alt arbejdet selv året rundt. Efter høst skulle der tærskes såkorn og såes rug, så kom roerne, og der skulle køres møg igen og al jorden vinterpløj es. Så først kunne vi begynde at tærske. To af de nævnte år høstede vi 150 læs korn, heraf var to gange 64 læs rug. Alt skulle hestene slæbe igennem tærskemaskinen. Når bunken var stor nok, var der to dages arbejde med at kaste og bære op. Så skulle forkornet renses og avnerne skydes ned bag på langloen, førend vi kunne begynde at tærske igen. Vi havde gerne 3 à 4 kornhæs, næsten altid rug, og det kneb somme tider med at få dem tørre ind, når der var sne og is på dem, for det var gerne det sidste. Et år nåede vi ikke at blive



355færdig til såtid, men heller kun det ene år. Vi havde kørt et rughæs på ti læs ind, og det skulle laves til halm, og det var et forfærdeligt kedsommeligt arbejde at stå og lave halm i maj måned. Men vi var tvunget til det, for der skulle meget halm til at vedligeholde alle de mange huse med tag, og så var det da også godt at bære 20 td. rug på loftet i maj måned.Et år pløjede vi en halv gammel græsmark og såede vikkehavre til køerne. Året efter skulle der være brak, og så syntes vi, det var synd, at et så rent stykke skulle ligge til ingen ting, så vi såede grå ærter i stykket. De blev 4-5 alen lange, og der blev 40 læs, men kun 30 td. ærter, men hvad så, det var vel nok godt at blande imellem til heste og de mange svin. Det var dejlig skør jord at så rug i om efteråret. Men der kom ikke en kerne op, og så langt som toppen af ærterne havde nået ud på den anden halve mark, hvor der var halvbrak, kom der heller ikke noget rug op. Det har altid været os en gåde, hvad der var skyld i det, og vi har aldrig fået det opklaret. Næste år turde vi ikke så mere end en kvart, men da skete der ikke noget, det var kun det ene år.
Lidt om husflid.

I efteråret 1889 blev Thoreby Sogns Husflidsforening stiftet, og den begyndte sin virksomhed i enden af Fattighuset, hvor der før havde været pogeskole, og der havde den sin virksomhed i en lang årrække. Der var mange af mine jævnaldrende, der gik, og så ville jeg også prøve.Først i februar 1890 skar jeg et stort bundt vidjer og tog under armen og gik den lange vej derop og spurgte, om jeg måtte komme med. Det måtte jeg da, og hvis jeg ville give en krone, måtte jeg få nr. 75. Jeg tog nogle flere vidjer med derop og lavede en høkurv og forskellige andre ting, og i maj måned blev den første husflidsudstilling holdt, og jeg fik 3die præmie, et borsving. Vi måtte ikke tage noget med hjem af det vi havde la-
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Kurvestol, 
præmieret husflids
arbejde.
(Nu i Stiftsmuscct).

vet, det skulle først på udstilling i forsamlingshuset. Det var for at tjene penge til driften. Det var begyndelsen. Næste vinter gik jeg igen. Tømrer Julius Henriksen lærte mig at lave høkurve, og Rasmus Brænder lærte mig at binde bøger ind. Så lavede jeg træarbejdet hjemme; mit bogbinder-værktøj, en skuffe og et leskaft.Men nu skete der noget andet. Forpagter Christensen, Bramslykke, havde hver vinter husflidsskole med sine egne folk. Det gav et godt forhold, og han holdt meget på husfliden, især den grove, det man kalder hughusarbejde. Børstebinding, almueskæring og andet snurrepiberi regnede han ikke med. Ovre på Bramslykke husflidsskole gik morbror Rasmus Peter vinteren 90 over at lære at lave



357de såkaldte kurvestole, og hans stol blev beundret af alle, der så den.Nu lavede hans tre største drenge selv husflidsskole. Deres gamle mormor var død et par år før, og så benyttede de aftægtslejligheden til huggehus, og der var kakkelovn.De kørte hen i en skov, der hedder Kaarup Vænge, og skar kæppe af forskellig tykkelse og vidjer til skinner, og så lavede de stole af forskellig slags. Det vidste vi hjemme, og mor ville have, at jeg skulle derover at lære at lave stole. Det faldt i god jord hos mig, for jeg ville gerne. Jeg gik derned imellem jul og nytår og var der i otte dage og fik lige stolen færdig, til det blev et rædsomt snevejr. Så turde jeg ikke blive længer, for far var snefoged. Jeg belavede mig så til at gå hjem, og morbror sagde, at den sne kunne ikke trodse en løsgænger, han mente en fodgænger. Men jeg måtte gå inde på markerne halvdelen af vejen, og efter 4V2 times streng march nåede jeg endelig hjem, men stolen fik jeg ikke med, den tog de med første gang, de kom kørende.Der skulle så være udstilling igen 91, og jeg spurgte formanden, om jeg måtte tage en stol med derop, og han sagde: »Kom bare med det, du har, det fylder alt sammen«. Jeg havde 10 numre på udstilling, det højeste antal en enkelt udstiller måtte møde med. Det år bestemte bestyrelsen at give de tre bedste udstillere bronzemedaille, og det var: Rasmus Vognsvend, Flintinge, Kresten Brænder, Thoreby, og mig. Bestyrelsen troede, de kunne købe medaillerne af Dansk Husflidsselskab. Men om forladelse; Dansk Husflidsselskab solgte ingen medailler, de, der udgik derfra, skænkede de bort. For at uddele medailler, skulle foreningen lade præge en form, hvorpå der skulle stå: »Thoreby Husflidsforening«, og det blev for dyrt. Vi fik ingen. Året efter spurgte de os, om vi ville nøjes med en skruestik til fem kroner, og den var god, og jeg har den endnu og har brugt den meget.Der blev stort røre i sognet over den stol, den havde jeg ikke lavet selv, hed det, og for at kunne lave sådan en



358stol, skulle man have været kurvemager i flere år; om det så var formanden, sagde han, at den havde jeg ikke lavet selv. Men jeg tænkte: »I kan bare vente lidt«. Nu ville skæbnen, at sedlen, hvorpå der stod: Tilkendt Bronzemedaille, var stukket ind i ryggen på stolen, så var det jo den, der havde fået præmien. Hvis nu sedlen havde været bundet på skuffeskaftet, havde det ikke set nær så slemt ud. Samme år var der amtsudstilling på Industribygningen i Nykøbing, og der havde jeg det ude alt sammen, og der fik jeg den bronzemedaille, jeg har. Det var ligesom et plaster på såret over for andre folk.Jeg gik ikke op i Husflidsskolen mere, men arbejdede hjemme. Huggehusarbejde havde jeg ikke nødig at befatte mig med, Peter stod i huggehuset hver dag året rundt, når vi ikke havde større arbejder for. Det var bogbinding og kurvemagerarbejde, jeg befattede mig med. Jeg fik mine fætre til at hugge mig nogle kæppe og køre over, et helt læs, og vidjerne hentede jeg helt nede i Vanthore. Jeg lavede to stole den vinter og sendte på udstilling 1892, men uden for bedømmelse. Jeg ville kunne have slået snakken ihjel fra året før. Der var da også mange, der havde set dem under arbejde hjemme. Ovre i Slem- minge var lige oprettet en forening, og der var et bestyrelsesmedlem der ovre fra, der var i Thoreby og se udstillingen. Da han kom hjem sagde han, at der var kun to stole, der lignede noget, og morbror og drengene vidste straks, hvis de var.Nu havde jeg arbejdet godt nogle år, og der faldt ro over sindet. 1895 var der stor udstilling i Nykøbing, der også omfattede husflid, men jeg glemte rent at sende noget derud. Så gik der tre år igen. Så ville Nakskov ikke være ringere end Nykøbing, så lavede de udstilling, der også omfattede husflid. Så tænkte jeg, der må jeg da se at få sendt noget hen. — Jeg lavede en skuffe, et leskaft og et sæt hammeltøj og sendte derhen. Jeg købte en alen2 gulvplads, der kostede en krone. For husflidsafdelingen var forpagter Christensen, Bramslykke, dommer, vel nok ikke ene. Da han så mine genstande, der var grovere hus-



359flid — noget han foretrak for alt andet — klinede han på der og gav mig sølvmedaille. Jeg blev vel nok glad, da jeg så det i avisen. Jeg fik ligesåmeget for mit arbejde, som karetmager Engel, Nykøbing, fik for sin vogn, hvor alt smedearbejdet var blankpoleret, og som Christoffersen, Holeby, fik for alle sine landbrugsmaskiner. Jeg var der henne medailledagen og modtog selv udmærkelsen. Jeg fulgtes med Chr. Ringsing, min gode ven, derhen; han havde udstillet forskellige landbrugsprodukter, men fik ingen præmie. Det var året 1898.Så går der to år, så skulle der være landmandsforsamling i Odense — den attende danske — og den skulle også omfatte husflid. Der var jeg også udstiller. Jeg lavede igen to stole, meget flotte, en skuffe og et leskaft og sendte derover, jeg kan ikke huske, om jeg havde mere. Der fik jeg diplom og tyve kroner i præmie. Formand Julius Henriksen, Thoreby, ville have, jeg skulle skrive mig for tjenestekarl; ja, det var jeg på en måde også, jeg tjente hos min bror, om også jeg ikke fik noget for det, var en anden side af sagen. Men det var måske derfor, komiteen ville give mig penge i stedet for médaillé. Men jeg ville nu helst have haft medaillen, for tyve kroner kunne jeg da altid blive ejer af. Jeg rejste så til Odense for pengene, jeg fulgtes med Jens Hansen, » Kokha vegaard«, og cyklede over Fyn, Langeland, hvor vi lå en nat, og over Nakskov hjem. Pengene slog godt til, alt var billigt den gang. Den ene stol solgte jeg og fik ti kroner for, den anden fik jeg tilbage med sædet slået løst og den ene arm knækket. Skuffen solgte jeg også. Jeg var da 30 år og i bestyrelsen i sognets husflidsforening.Året efter var Dansk Husflidskonsulent Phaff her og holdt foredrag. Ved den lejlighed præsenterede Henriksen mig for Phaff som sin første elev, der havde fulgt ham igennem alle årene og nu var i bestyrelsen. Vi snakkede lidt, og der fortalte jeg ham, at jeg også havde været udstiller i Odense. Jeg måtte fortælle ham, hvad jeg havde lavet. Så siger Phaff: »Skuffen købte jeg til model til Dansk Husflidssamling«. — Der står den så inde i Køben-



360havn sammen med alt det andet og er vel nu ormstukken, for det er 51 år siden; men det var en stor ære for mig.Et år efter lavede jeg en stol og sendte til København ind til vor gamle tro tjener »Opager-Ane« og fik ti kroner for. Jeg har lavet to børnestole, en til skomager L. Larsens ældste søn Karl, og en til min bror Jørgens datter, Laura. Jeg har lavet ialt ti stole.Efterhånden jeg blev ældre, lagde jeg husfliden noget på hylden. Det daglige arbejde gik forud for alt andet. De sidste år, jeg var hjemme, lavede jeg nogle kurve og bandt bøger ind. Jeg sad i sovekamret og heftede bøgerne, der var lunt og ro, skar dem i huggehuset om dagen og lavede dem færdig i sovekamret om aftenen. Et år lavede jeg en del til mejeribestyrer Osmund Nielsen, Thoreby mejeri, og tjente lidt ved det. Hvert år lavede jeg »Ugeskrift til landmænd« til ham, og den bog fik jeg halvanden krone for. Det var jo rart at tjene lidt penge, for jeg fik ingen løn.Jeg har altid syntes godt om husflid og glædet mig over arbejdet, når det var færdigt. På mit fødselsminde står: »Anvend din ungdomstid vel, den kommer aldrig tilbage«. — Når I børn og børnebørn læser dette, kan I se, hvordan jeg har anvendt min ungdom, og jeg vil sige til jer, gå I hen og gør lige sådan, og I vil aldrig fortryde det, for: »Arbejde er livets hjul«. Og husflid er: Fri mands fri kvindes frie arbejde udført i fritiden; kun da er det husflid.
Aftenskole.En aften først i 90-erne Christen Ringsing og jeg var sammen, spurgte jeg ham, om vi ikke skulle prøve at få lærer Jensen til at holde aftenskole, men vi var enige om, at han gjorde det nok ikke. En aften tidlig på efteråret var vi til selskab nede hos vor skomager, L. Larsen, Østre Thoreby, og Jensen med kone og flere var med. Den aften var Jensen rigtig i ånde. Han fortalte historier og oplevelser, og vi fik gåder at gætte. Han var nygift og rigtig fyr og flamme. Der dristede jeg mig til at



361spørge, om han ikke kunne tænke sig at holde aftenskole for nogle unge. Han svarede straks ja, når bare der kunne komme nok; ja hvor mange han da regnede med? Ja , der skulle da gerne komme en 10—12 stykker. Jamen så mange må vi da kunne blive.Han sendte bud med børnene hjem, at de skulle sige, at han begyndte at holde aftenskole om torsdagen, og jeg var ovre hos Ringsing og sagde: Nu går den af. Vi gik så der ned, men den aften kom der kun en 3—4 stykker til. Den aften bestilte vi ikke noget, men Jensen fortalte naturhistorie. Vi skulle møde igen om mandagen og begynde skolen. På vejen hjem kom vi til Hans Ring- sings drenge. »Hvorfor kom I ikke hen i skolen?« »Nej, vi troede ikke, der kom nogen, så ville vi heller ikke«. »Jamen på den måde kan det aldrig blive til noget, nu har I at møde på mandag«, — og det gjorde de så. Der kom så mange, så vi blev 14 første år. Så var vi i gang, og vi arbejdede alle med liv og lyst.Hovedfagene var: Skønskrivning, retskrivning og regning. I regning forklarede han begyndelsesgrundene på den store tavle. Den ene aften fortalte han geografi, det var meget interssant, og den anden aften læste han op. Det var jo lidt kunstigt, da vi begyndte med skønskrivning og så skrive: ama, bmb ligesom da vi begyndte at gå i skole som små. Til om torsdagen havde vi 3 regnestykker, vi skulle skrive udregningen ind i en bog og tage med der ned. Til om mandagen havde vi hjemmestil. En af de første opgaver hed: »Hvad kan være årsag til fattigdom«. Det morsomste var næsten, når vi skulle have dem rettet tilbage, se hvormeget der var at udsætte, og hvormeget der var skrevet med rødt blæk. En hjemmestil hed sådan: »Menneskelivet sammenlignet med de fire årstider«. Da vi fik bøgerne tilbage, sagde Jensen: »Den opgave har alligevel været for svær«.Jeg gik der ned fire vintre, og da jeg den femte gang spurgte, om han ville holde skole igen, svarede han: »Hvis jeg nu siger nej, vil De så tvinge mig til det?« — »Nej på ingen måde, jeg er da godt fornøjet«. Men hans kone tog



362straks ordet og sagde, at de kunne aldrig komme ud af huset, for Jensen havde også to aftener om ugen besat som regnelærer i teknisk skole i Nykøbing. Jensen holdt så ikke mere aftenskole i sin levetid. Men vi havde godt udbytte af det.
Foredragsforening.Lige først i 90-erne blev der oprettet en foredragsforening for Thoreby sogn. Det var meningen at holde et foredrag hver måned det meste af året. Et foredrag kostede gerne 10 kr., og 6 kr. for en oplæsning. Enten blev udgifterne for store, eller der var for lidt medlemmer, kontingentet måtte sættes op til 2 kr. Så gik det lidt igen, men foreningen begyndte atter at gå tilbage. Så måtte bestyrelsen lave selskabelig sammenkomst med fællesspisning og bal, altid i januar måned, og en sommerudflugt i juli. Det hjalp. En forening kan nu en gang ikke rigtig trives, hvis ikke der er dans. Så gik den i mange år med det. Men så sløjede den af igen, og den daværende formand, lærer Mikkelsen, Flintinge, ville slå den sammen med husflidsforeningen. Men så var der nogle af de gamle, der sagde nej. Foredragsforeningen skulle være selvstændig og skulle tjene det formål, den var oprettet til. Der blev valgt ny bestyrelse og ny formand. Jeg blev valgt i bestyrelsen, og ægsamler Laurits Rasmussen blev formand. Så kom der gang i foreningen igen. Men der gik kun et år, så flyttede formanden. Bestyrelsen trådte sammen for at vælge ny formand, og der var jeg lige ved at blive hængende, men slap fri, for jeg ville nødig; fabrikant Niels Clausen blev formand.Styrelsen skulle jo alt, og jeg måtte mange gange køre med foredragsholdere, jeg boede jo så nær Nykøbing. Og ikke endt med det; men ved sommerudflugten og vinterballet måtte bestyrelsen bespise og beværte en af musikerne hele dagen og hele natten, hvorimod alle de andre slap fri. Foreningen kunne jo ladet musikerne passe dem selv og givet dem deres betaling, men det var



363skikken den gang. Jeg gik så ud af styrelsen. Der var ikke ret mange, der tog genvalg. Men medlemmerne sagde: »Du skal ikke slippe«, og så valgte de mig til revisor. Jeg var nu kommen til at bo i Nagelsti og ville ikke gå den lange vej om aftenen, og da de to år var gået, sagde jeg nej, trods kraftig opfordring til at fortsætte. Jeg kom der ikke ret meget mere, jeg var begyndt at blive noget til års, men foreningen levede stadig videre. Et år var der sommerudflugt til Nysted, og der begik styrelsen den fejl at lade nogen komme ind at danse, der ikke var medlemmer. Det blev opdaget, og foreningen blev idømt en stor mulkt, og man havde ikke pengene. Ved første generalforsamling blev jeg minsandten valgt ind i bestyrelsen igen, endskønt jeg kom der så godt som aldrig. Jeg sagde ikke helt rent nej, men skrev til formanden, Julius Henriksen, at nu havde jeg været med til at rejse foreningen en gang og kunne nu begynde igen, så de skulle ikke vente ret meget fra min side. Jeg kom ikke til nogen møder og har ikke siden haft noget med foreningen at bestille. Foredragsforeningen levede en årrække endnu, men sygnede mer og mer hen, og tilsidst ophørte den helt. For cirka ti år siden blev der oprettet en ny, der hedder: »Thoreby Sogns Borger- og Foredragsforening«.
Skytteforeningen.Efter krigen 1864 blev de danske skytteforeninger oprettede, en i hvert amt. Til at begynde med var de bykredse med nogle få landkredse. Men efter at der kom flere landkredse og foreningerne blev større, kunne by- og landkredsene ikke samstemme, og landkredsene meldte dem ud og dannede Lolland-Falsters Skytteforening. Der blev kun to landkredse tilbage i Maribo amt, og det var Skelby og Lungholm. Alle de ny kredse, der blev oprettet, gik allesammen i Lolland-Falsters, og den blev snart langt den største. Den første formand var højskoleforstander Th. Jensen, Nr. Ørslev. Så flyttede han, og friskolelærer Rasmussen, Nr. Ørslev, blev formand. Han

10



364var der kun kort, han søgte andet embede og flyttede. Efter ham kom højskoleforstander M. P. Smith, Nr. Ørslev, og han var formand i en lang årrække.1894 var der en der spurgte mig, om jeg ville med i Skytteforeningen. Det var Thoreby Skyttekreds, og den havde skydebane nede bag i Grænge. Første gang jeg var til skyttefest, fik jeg præmie. Da skød jeg mellem begyndere. Næste år gik jeg igen, men da skulle jeg skyde mellem yngre skytter, de var ikke sådan at nappes med. Der fik jeg ikke noget, men hvad gjorde så det.Om sommeren 1895 var der nogle her, der spekulerede i at få oprettet en skyttekreds for Nagelsti. Nu vidste de, at jeg gik til Thoreby, og Chr. Skaf te spurgte, om jeg ville være med at lave noget for Nagelsti. Jeg sagde straks ja, for det var da meget nærmere end at gå helt ned bag i Grænge. Der blev sammenkaldt til møde ved mejeriet og valgt bestyrelse, og lærer Knudsen, Nagelsti, blev kredsens første formand. Skydebanen fik vi på »Kokhavegaard«s mose. Lige efter høst begyndte vi at lave skydevold. Knudsen vidste, at på Stine Sølvhøjs mark lå en meget stor, flad sten, den skænkede Stine os til dækning for markøren, og Laurits Andersen kørte den derned. Vi skød nogle søndage det efterår, og så var vi i gang. Kredsen blev straks indmeldt i Lolland-Falsters Skytteforening. 55 år efter — 1950 — var der kun fire tilbage, der havde været med at oprette foreningen, men så døde Knudsen, og nu — 1951 — er der kun tre: Niels Friis, Christen Skaf te og mig.1896 var der generalforsamling, og jeg blev valgt til bestyrelsesmedlem. 1897 ville Knudsen ikke mere, og jeg blev valgt til formand i fem år. Kredsformændene udgjorde bestyrelsen i selve skytteforeningen, og efterhånden som denne blev større, blev der nedsat et forretningsudvalg til at afgøre mindre sager. Men der var jeg ikke med, jeg var for ung den gang. Da de fem år var gået, ville jeg ikke mer. Formanden skulle gøre alt arbejdet og skulle også være kasserer, så nu kunne en af de andre overtage det, men så valgte de mig til revi-
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Nagelsti Skyttekreds ca. 1900 i »Kokhavegård«s mosepart i Ellemoserne. 
Bestyrelsen: Fra venstre, bagest: med [anen Rasmus Skaf te. — Peter Kaiser. 

Jens Snedker. — Laurits Christensen Spurre. — Johan Madsen Amme. 
Husmd. Rasmus Christensen fra »Lungmosehuset«, Priorskov.

Fra venstre, forrest: Hans Peter Christensen Spurre. — Christen Skafte. 
Mads Peter Rasmussen, »Sundstofte«. — Mejerist Osmund Nielsen. 

Foto: Søndergaard, Nykøbing.sor, og så var jeg revisor lige så længe kredsen eksisterede.De første rifler var Remington, model 1867. Hærens de gamle. Men så kom magasinriflerne. Ved årsskyttefesten blev der uddelt to hvert år som præmie til de to bedste skytter. Det var vel ikke fordi de skød så meget bedre, men nyt skal der til.I starten spurgte vi politiet, om de ville besigtige banen; men de svarede: »I kan skyde så galt I vil«. De første år stod vi på den bare jord og måtte bære alt klunset frem og tilbage, men det blev vi kede af, og vi fik så bygget et hus, som vore sager kunne stå i. Samtidig købte vi en riffel, der var kredsens egen. Pengene lånte vi på aktier à 5 kr., og vi fik de fleste af pengene tilbage igen. Den ny riffel blev brugt flittigt, og det kan godt være, den skød bedre end de to gamle. Hver skytte betalte to
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366kroner i indskud, og derfor fik han 5 gratis skud og kaldtes normalskud. Ville han skyde flere, kaldtes de købe- skud og kostede 3 øre. Kredsen tjente en øre på hvert skud.Nu var kredsen stor og godt garderet, og nu skulle vi da også have en fane, så vi kunne komme standsmæssig frem ved den årlige skyttefest. En fane var ikke billig, og de penge måtte vi også låne på aktier. Peder Snedker lavede stangen og skænkede foreningen. Indvielsen af fanen fandt sted hjemme på gården, og lærer Jensen, Østre Thoreby, holdt festtalen. Det var medens jeg var formand. Nu hænger fanen tilligemed den fra Thoreby- kredsen i forsamlingsbygningen til opbevaring der. Men den 21. oktober 1908, på vor bryllupsdag, hang den bag os i teltet til ære for os.Man kan nu en gang ikke skyde godt, førend man får en riffel selv, og så skal man skyde længe og træne meget, jeg nåede det også, da jeg købte mig en riffel selv. Den kostede 25 kr. Sommeren igennem var vi tit ude mellem kredsene til skydning. Det var morsomt og interessant. De to bedste skytter fra hver kreds fik hver en plade til riflen med stedet og pointet indgraveret på pladen, og den bedste kreds fik en plade til fanestangen. Så det gjaldt om at blive den bedste. Men der var altid godt kammeratskab. Jeg nåede kun at få tre riffelplader, for da jeg først kunne skyde, holdt jeg op.Henne i Højreby ved Søllested var lavet en ny kreds, og der blev Nagels ti og Frej lev indbudt til kapskydning. Det var næsten bare ældre folk, og de kunne ikke skyde, og det endte da også med, at Nagelsti tog det hele med hjem. Det var meget elskværdige folk at besøge. De hentede os ved stationen og kørte os tilbage igen, og de gav frokost til os alle sammen og hver en billet til festpladsen og dansen hele natten.Lidt ind i 1900 blev vi indbudt til kapskydning i Thoreby tilligemed flere. De havde flyttet deres skydebane fra Grænge til Byskov. Der stod vi på en plads, hvor der var mest skygge. Skiven var tre alen høj og to alen bred og



367delt i 8 felter med den sorte plet i midten. Vi havde hver to prøveskud, ellers var skuddene fra 1 til 8 med 2 tillægspoint for hvert skud, der havde ramt skiven. Den dag skød jeg bedst af alle de gange, jeg har skudt, og jeg havde en pæn skudrække, næsten bare plet. Men så ville skæbnen, at solen gik væk fra den gren, der skyggede for den, og der blev meget lysere på pladsen. Så kunne jeg se sigtekornet længere nede i kræven, og skød for lavt, en femmer, lige under pletten, og jeg ved bestemt, at hvis lyset havde været ens, var det også blevet en plet. Det ærgrede jeg mig meget over. Næste gang sigtede jeg lidt højere, og det blev en plet igen. Det sidste skud, vidste jeg, var gået lidt til siden, men var dog en sekser. Jeg nåede så kun 74 point, ellers havde jeg nået 77, og det højeste, der kunne nåes, var 80. Men jeg var dog langt den højeste af dem alle, og Nagelsti-kredsen tog selvfølgelig fanepladen. De to første skud var prøveskud, og de sidste 8 gældende normalskud. Min skudrække så således ud: 7. 8. — 8. 8. 8. 8. 7. 5. 8. 6.Sidst i september eller først i oktober sluttede vi og havde præmieskydning mellem os selv. Men så hittede damerne på at være med. De gav hver en krone, og så skulle skytterne skyde for dem, og det endte da gerne med, at de fik de fleste præmier. Men det var vel også meningen, det var jo bare morskab alt sammen. Vi sluttede med bal skiftevis på gårdene. En gang ved afslutningen blev jeg den bedste og blev tildelt »Damernes Ærespræmie«, et højt stenkrus med tinlåg.1905 flyttede jeg til Nagelsti, og så holdt jeg op. Da var de fleste af mine jævnlige faldet fra, og der var kommet ny kræfter, mest unge. Men i de ti år tumlede vi os vældig. Der var nogle gode skytter imellem, og Nagelsti skyttekreds var respekteret i Lolland-Falsters Skytteforening. Vi var meget ude om sommeren til kapskydning mellem kredsene, og vi kunne banke dem alle sammen så nær som en, og det var Væggerløse. Det var dobbelt så stor en kreds som vor, og der var mange gamle og gode skytter.
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Bestillinger.Da jeg var i min bedste ungdom, begyndte jeg at få bestillinger, og der var ikke en forening eller et selskab, jeg har været medlem af, hvor jeg ikke har haft en bestilling, enten som listefører, bestyrelsesmedlem, revisor eller formand, når vi lige undtager slagteriet og eksportforeningen. Det, jeg blev valgt til, var bestyrelses

Jens Hansen Snedker, 
Thoreby, ca. 1900.

medlem i skyttekredsen 6 år, deraf 5 år som formand, samtidig 5 år i bestyrelsen for Lolland-Falsters Skytteforening. Bestyrelsesmedlem i Foredragsforeningen 2 X2 år, og i mellemtiden 2 år som revisor. Jeg var også revisor i Skyttekredsen så længe, den levede, og bestyrelsesmedlem i Husflidsforeningen i 8 år. Efter at jeg var kommen til Nagelsti meldte jeg mig ind i den lille sygekasse, og året efter valgtes jeg i bestyrelsen i 2 år, derefter revisor i en lang årrække. Jeg var med at oprette Syge- plejeforeningen og i bestyrelsen i 2 år. Jeg var revisor i Elektricitetsværket i 2 år og fungerede en gang et år til, derefter blev jeg valgt til bestyrelsen, hvor jeg sad i 10 år, deraf de 7 som formand. Min bestilling som revisor i mejeriet varede længst. Jeg løste Lars Snedker af, da han solgte gården, og blev valgt 26. maj 1919 og var så revisor i 29V2 år. Den bestilling syntes jeg godt om. Det kunne altid gøres efter fyraften, og så var der da løn for det, 40 kr. om året de første år, siden 50 kr. Men vi måtte også møde tretten gange på mejeriet, så



369nogen stor timeløn kunne det ikke blive. Jeg har også været listefører i fugleskydningsselskabet, jeg førte sky- delisten i nogle år, men blev så ked af det. Det er en lang dag fra 6 — somme tider til 7 aften, hele tiden sidde og have sin opmærksomhed henvendt på, at der ingen fejltagelser bliver. — Første år jeg kom til Nagel- sti, måtte jeg ud at tælle folk, og det måtte jeg fremdeles i en årrække, lige til jeg blev for gammel. Mange gange har jeg talt arealer og kreaturer, og frugttræer og frugtbuske. Jeg har da også synet skorstene i tre år, det var jeg endda ikke så ked af, for det kunne være interessante ture. En gang var jeg lige ved at skulle i skolekommissionen, og en gang i sognerådet, men slap fri. Sognerådet har jeg aldrig i mine dage haft lyst til. De var de fleste af mine mange bestillinger, og så kan vi slutte denne artikel.
Årene i 90-erne.1892 blev Anna konfirmeret, og det var et stort gilde. Vi havde fået gården fikset lidt op, sat et fag vinduer mere i dagligstuen, malet og tapetseret. Vi havde ikke tid i såtiden, gildet blev derfor ikke holdt før 15. maj, og det var mors fødselsdag. Hele gildet var akkurat som ved min konfirmation, og vi havde de samme musikere, og stod i gården og spillede, da gæsterne kom.Mor var den gang endnu nogenlunde rask, omend svagere, ikke af alderdom, men hun havde en lungetuberkulose. Folk kaldte det brystsvag eller tæring, og lægerne vidste intet middel derimod. Vejlefjords sanatorium var lige oprettet. Den gang var det de gamle, mest over 50 år, der fik tuberkler. Men vi havde nu alle mejerierne, og der blev intet kogt på mejerierne, vi fik skummetmælken rå tilbage, og tuberklerne fløj omkring og formerede sig i uhyggelig grad, og alle de unge fik også tuberkler. Så lavede Rigsdagen Pasteuriseringsloven, hvorefter alt på mejerierne skulle koges, før det gik ud derfra. Der blev bygget flere sanatorier, og hygiejnen og



370renligheden i hjemmene blev større, og det hjalp alt sammen meget, men der døde alligevel mange tusinde, især unge, landet over. Lige nu, 1950—51, bliver der gjort et nyt fremstød mod tuberkulosen. Der kører en vogn landet rundt, amt efter amt, og alle, der vil, kan blive prøvet, og tuberkulosen er nu stærkt på retur, til glæde og lykke for os alle sammen.Mor gik med tuberkler i lungerne i omkring otte år. De første år mærkede hverken hun eller vi noget videre til det. Hun var hos forskellige læger, hvor hun fik forskellig medicin. Noget andet råd vidste de ikke, men mor var også forholdsvis rask de første år. Men det sidste år, 1896, tog stærkt på hende. Hosten tog stærkt til, men hun gik oppe indtil omkring jul, så måtte hun blive liggende. Hun hostede næsten uafbrudt nat og dag, og kunne næsten ikke komme til at sove. Det var strængt for os at se på. Mor, som altid havde hjulpet os, når vi var syge, kunne vi slet ikke gøre noget til gengæld for nu, da hun var syg.Om morgenen til 16. januar sov hun hen. Far kunne høre, hun ikke trak vejret mere. Han vågnede Anna, der lå i et kammer ved siden af, hun tog sit tøj på og gik ud hos os, der lå ude i karlekammeret, og sagde sådan: »Sover I, nu er Mor død«. De ord kan jeg tydelig høre endnu, skønt det er 54 år siden. Vi måtte være glade for Anna, for hun passede mor godt. Hun kom på gården, da hun var 3V2 år, og var nu 19. Hun nåede også at passe far på det sidste, inden hun blev gift og flyttede fra gården.Mors dødsannonce så således ud:
At vor kære uforglemmelige Hustru og Moder 

Ane Snedker, født Pedersdatter,
i Dag er afgaaet ved Døden i sit 63 Aar, 
bekendtgøres herved for Slægt og Venner 
af hendes sørgende Mand og Børn.

Thoreby, den 16. Januar 1897.
Hans Snedker, Gaardmand.

Begravelsen foregaar Fredag den 22. Januar 
Kl. IP/2 fra Hjemmet.



371Der var stor begravelse med frokost og vin. Hvor mange vogne, der var med, kan jeg ikke bestemt huske, men der var da nogle og tyve med i følget. Efter begravelsen kom familie og naboer med flere tilbage til gården og spiste middag, oksekødsuppe og peberrodskød, ikke andet. Lidt bedre hen fik de alle sammen kaffe, inden de tog hjem. Nogle dage efter var jeg nede at betale præsten. Jeg gav ham femten kroner, og spurgte ham, om han ville skrive talen af. Det kunne han nok gøre, når vi så gerne ville have det. Da jeg var nede og hente manuskriptet, bød jeg ham penge, men han ville ingen have, for han syntes, han havde fået et pænt honorar. Jeg lod så talen trykke.Så var de bedste dage forbi. Mor var samlingen og midtpunktet i hjemmet. Hende elskede og ærede vi som den gode og dygtige husmoder. Hun var typen på en rigtig lollandsk bondekone.Der gik tre kedelige år. Jeg, som den yngste, havde ikke noget at sige, jeg kunne bare arbejde, det var jeg skabt til. Jeg vidste aldrig noget, før jeg så det, eller fik det at vide af andre folk. Kun en gang er jeg taget med på råd. Det var da vi skulle købe gravmonument til mor. Hvorfor jeg skulle med på råd den ene gang, ved jeg forresten ikke. Gravstenen kostede 170 kr. og 40 øre for hvert bogstav at hugge.Samme efterår, det var 1897, købte jeg en ny cykel. Jeg spurgte pænt far, om han havde noget imod det, men det havde han ikke. Jeg lod Rasmus Pedersen, Vestergade i Nykøbing, lave den, og den kostede 180 kr. Han har tjent glubende på den. Den var meget letløbende men bygget svagt og holdt ikke ret mange år, for den blev brugt meget. De andre kørte også på den, indtil de fik hver en selv. Så kunne jeg have de opslidte rester.En forårsaften i 1900, vi var ene tre inde i stuen, sagde Lars, at nu tog han gården. Han tilbød os en sum penge, og Peder erklærede sig straks tilfreds, men gjorde fordring på de sengeklæder, som mor havde lavet til os. De blev tilstået os begge to. Men så skulle der ingen ko



372følge med eller noget som helst andet, og det var jo myntet på mig. Lars var dog så nådig at tilbyde os at blive på gården, hvis vi ville, vi skulle ikke jages ud lige med det samme. Jeg sov ikke ret meget den nat.Vi er nu kommet ind i det nye århundrede, og vi har de samme små priser på landbrugsprodukter. Jeg har stået ude på torvet og set en slagter skære det dejligste flæsk i stykker og sælge det til 28 øre pundet. Der skulle tre gode slagterigrise til 100 kroner. Men en hundredekroneseddel kunne der også købes meget for. Et år lige sidst i halvfems, var majs meget billig. Staten eller grosserere blev ved at købe ind, alle magasiner var fyldt, og majsen lå i en mægtig stor bunke på stenbroen ude ved Frihavnen i København. Samme år var det i »Blæksprutten«. Der var tegnet en bunke majs med utallige rotter omkring, og ude i sundet kom tre dampskibe sejlende med overlast til op midt på skorstenen. Thoreby mejeri købte en vognladning, og Lars købte deraf 10 td., ikke fordi vi trængte til det, vi havde korn nok, men majsen var så billig. Vi havde den og lå på loftet til 3 øre pundet. Hvad mon landmændene i Kanada har fået for den.Lars købte petroleumsmotor, og et par år efter en ren- seryster, så skulle vi ikke kaste kornet med håndkraft mer, og det fremmede meget, og hvad der var særlig godt, var at kunne male hjemme med en mølle trukket af motoren. 1897 fik vi mejemaskine, en aflægger, og 1906 kom selvbinderen. Vi var en af de første, der fik alle tre dele. Motoren og binderen var de bedste, aflæggeren kunne være sparet. Da selvbinderne først kom rigtigt frem, blev aflæggerne ikke brugt mere, de stod ved gårdene og rustede og blev siden kørt i mergelgravene. A flæggeren kostede 400 kr. og maskinbygger Clausen, der solgte den, tjente 60 kr. Binderen kostede vistnok 600 kr. Motoren husker jeg ikke prisen på, men den var da i hvert fald ikke ret dyr, da det var en brugt og ikke ret stor.



373Priserne på landbrugsprodukter og alt andet gik langsomt opad, så alt kunne følges ad. Folk havde det godt, og årene fra 1900 til 1914 bliver regnet for Danmarks bedste. Politik har jeg ikke nævnt noget af, men 1901 fik vi det første Venstreministerium. og så var alle politiske stridigheder forbi, — foreløbig da. Før systemskiftet kunne en højremand ikke bruges til andet end til brandfoged, snefoged eller til at gå omkring og syne skorstene. Nu kunne en højremand blive hvad det skulle være, og ingen så skævt til hinanden, jo, det var nogen gode år. Men der gik dog kun en halv snes år, så blussede striden op igen.
Egen jord.Årene går, og jeg arbejder stadig på gården. Jeg var nu inde i 30’erne og syntes ikke, jeg ville tage ud at tjene på en gård. Jeg havde det dog vel bedst, hvor jeg var, og kunne en gang imellem tage mig frihed, når jeg ville. For sagen var den, jeg fik ingen løn. Jeg deltog heller ikke ret meget i de unges sammenkomster mere, men gik kun ned på skydebanen de fleste søndage om sommeren. Jeg har ikke haft den bedste ungdom, den var lang, omend der dog også var nogen gode år imellem. Så gik der fire år sådan, og jeg syntes, mit liv førte til ingen ting, og blev jeg ved sådan, blev jeg vel tilsidst et rent nul, og det syntes jeg, jeg var for god til. Jeg ville have noget for mig selv, noget der var mit eget, som jeg kunne arbejde i. Jeg satte en annonce i avisen: Jord ønskes til køb, indtil 10 td. Id. ønskes til køb. Billet mrkt. o. s. v. Jeg fik straks tre tilbud, men heller ikke flere, et fra Chr. Markersen, Grænge, et fra Stubberup og et fra Radbjærg, begge Falster. Det fra Grænge var jeg slet ikke oppe at se. Det i Radbjærg var en husmandslod på 8 td. Id. Radbjærg by er ikke flyttet ud. Gårdene og husene ligger i 2 rækker. Manden, der ejede jorden, var gammel og ville blot sælge jorden og så bo i huset, der lå i byen, jorden lå syd på langt fra byen, og han



374skulle over en gårds avling for at komme ud til den, og så lå jorden mellem Gedser jernbanen og Guldborgsund, Det var et dejligt firkantet stykke jord, som en familie godt kunne leve af, men der var hverken vej eller sti til. — Bo ensomt derude langt fra andre folk; nej, aldrig i livet jeg ville. Den lod kunne ellers købes for 500 kr. td. Id. Så var Lars og jeg i Stubberup og se på jorden der. Det var temmelig langt væk og ville blive en dyr ejendom, 700 kr. td. Id. Jeg syntes ikke rigtig, jeg ville. Det blev ikke til noget det år.Jeg havde forlængst bestemt, at når jeg ikke skulle have vor egen gård, ville jeg heller ikke have nogen anden, men kun hvad jeg selv kunne passe, så var jeg ikke afhængig af nogen. Jeg havde set, hvordan det var gået Jørgen, og ved et lille sted vidste jeg, jeg kunne ikke komme til at sætte alle mine penge til. Jeg vidste også, jeg var henvist til at klare mig selv i alle måder, og det har jeg da også altid kunnet.Så sker der noget. Lærer Knudsen i Nagelsti var blevet ked af at være landmand, og skolej orden skulle sælges ved auktion den anden februar. Så besluttede jeg mig på at købe den. Der var bare så lidt jord — 43Ai td. Id. Men jeg kunne da blive og bo her i sognet, hvor jeg var kendt, og det var ikke ret langt fra mit hjem og nær Nykøbing. Alt sammen store fordele.Jeg gik så ned i skolen, ene med mine tanker, ene med det alt sammen. Konditionerne blev læst op. Den første, der bød var Æg-Madsen, Nykøbing, 3000 kr. Hans Hansen, » Kokhavegaard« bød straks 4000, det varede ikke mere end 10 sekunder, for Hans Hansen sagde: »Den skal derop til alligevel«. Æg-Madsen bød ikke tiere. Så bød jeg 100 kr. til, og Hans Hansen sagde 50 kr. og jeg 25 kr. Nu var jorden oppe på 4175 kr., og det sidste bud var mit. Nu gik det ikke så raskt mere, for jorden var nu allerede dyr nok. Hans Hansen bød 25 til og tænkte vel, at jeg måtte da holde op en gang. Vi skiftedes til at byde 25 kr., ene to, til den kom op til 4625 kr., og sidste bud var mit. Så blev der standsning på det hele.



375Hele skolen var fuld af bare nysgerrige, der snakkede og diskuterede. Publikum kunne sagtens, det var ikke dem, det gik ud over. Jeg gik hen til sognerådsformand P. C. Schmidt og spurgte ham, om de ikke ville lade være at falde hammerslag og sælge mig jorden under hånden bag efter, så slap jeg for statsskatten. Fuldmægtigen begyndte at blive urolig og sagde: »I må vel have tænkt over, hvad I ville byde førend I kom«. Hele skolen var i oprør, for det var meget spændende. Sognerådet gik ud i forstuen og holdt møde, men kom straks ind i skolen igen og sagde: »Vi fortsætter auktionen«. Hans Hansen betænkte sig lidt, så bød han 25 kr. Jeg sad rolig og bød 25 kr. til. Så ville Hans Hansen ikke mere, og da fuldmægtigen havde nævnt summen 4675 tre gange, faldt hammeren, og jeg var jordejer. Jeg skal ikke sige, jeg var rigtig glad, for jeg troede ikke, den var blevet så dyr. Ved det den blev solgt ved auktion, blev omkostningerne ca. 200 kr., så jordlodden kom til at koste næsten 5000 kr., og det var mange penge for den bare jord.Jeg var blevet tørstig ovenpå den tur og spurgte Knudsen, om han ville give et glas øl. Jeg var så inde og blev præsenteret som deres nye nabo. Da jeg sagde farvel til Schmidt, sagde han, at Knudsens var forberedt på aftensmad, men jeg gik hjem. Ved det måltid var der et sognerådsmedlem der sagde, at jeg kunne da følges med de andre arbejdsmænd, der gik ned på Priorskov.Et par uger efter gik jeg ned for rigtig at se jorden, og det var med en underlig følelse i sig at gå der på sit eget, og ingen andre havde noget der at gøre, for dette var mit.Da auktionen var forbi, tilbød murer Simonsen, Has- selø, at bygge huset, og nogle dage efter kom tømrer Henriksen og spurgte, om der var nogen penge at tjene hos mig. Smed Markvardsen og Mads Jørgensen spurgte, om de måtte få smedearbejdet. Ingen af de fire fik noget. Jørgen Ringsing, Sløsserup, som var i sognerådet, sagde, at jeg havde ikke nødig at bygge første år, jeg



376kunne køre kornet hjem og tærske det. Folk snakkede om mig og tænkte, mon han er rigtig klog, og en spurgte mig om, hvad jeg ville bruge jorden til, og en anden svor og bandede, så det var en gru at høre: »Det bliver ikke sådan at være husmand, som du tror, du får noget andet at vide«. Sådan havde jeg det hele foråret, og det var jo ikke lyse udsigter, jeg gik i møde. Den eneste, der trøstede mig, var Christen Ringsing, han sagde jeg kunne sagtens leve der, når jeg lod være at holde hest. — Nå, folk faldt da til ro tilsidst.
Eget hjem.Jeg bestemte mig til at bygge første år. Jorden kunne ikke få noget møg, når jeg ikke boede der, og så ville den tabe. Jeg gik hjemme og hjalp til at lave halm. Tømrer J . P. Jørgensen, den senere kaldet »Lys-Tømreren«, gik der hver dag og hjalp os at tærske. Han havde intet arbejde og fik en krone om dagen og kosten, det var da bedre end intet. Han blev min konsulent, og jeg var nede hos ham, og vi lavede tegninger, om og om igen, og han fik tømrerarbejdet.Sidst i februar skulle der være skovauktion, hvor der skulle sælges en mængde godt gran. Det var lige noget for mig. Jeg købte en sammenfoldelig tommestok, den har jeg endnu, og gik ned i skoven og målte det, talte stykkerne i hver bunke, vurderede det og skrev alt op i min lommebog. Jeg havde først forhørt mig om priserne, så jeg vidste hvad jeg gjorde. Jeg gik fra skoven op til snedker Niels Holm, han skulle lave snedkerarbejdet, og jeg fortalte ham om det meget gode gran. Snedkeren nævnte da, at maskin- og møllebygger Niels Clausen i Thoreby skulle bygge stort maskinværksted og var liebhaver til alt det store gran. Jeg spurgte Clausen, om han ville lade være at byde på det, jeg bød på. Han svarede: »Det kan ikke nytte noget, der kommer måske ti andre, der byder«. Snedkeren trøstede mig: »Vi kan da også selv skære«. — Peder havde lige lavet en
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Det nye husmandssted på Nagelsti Skolejord matr. 1 b 1907 
opført 1905 af Jens Snedker.ny rundsav trukket af petroleumsmotoren — »og jeg kommer derned med min båndsav, og så skær vi, så byd du bare det, det er værd«.Auktionsdagen mødte vi alle. Jeg købte 11 numre à 2 bunker =  82 stk., og det kostede 152 kroner. Det var den første udgift. Nogle af bunkerne gik over min vurdering, men jeg fik også flere under, så det blev ikke så dyrt endda. Vi skulle så have det store gran hjem. Peder kørte for mig og tømreren derned, og han fik det første læs med hjem. Vi blev der hele dagen og skar det over alt sammen og måtte gå hjem om aftenen og bære saven med os. Jeg gjorde så skovgilde, og fik kørt det meste hjem på en gang.Dagen efter, at jeg havde købt jorden, fortalte jeg far det. »Nå« sagde han, »hvad skal du så gi’ for den«. Det fortalte jeg ham, men han havde ingen rigtig forstand på det, men han var glad og meget interesseret i det alt sammen. Da alt granet lå der ude på hæspladsen, gik han rundt om bunken hver dag, så på længden og følte tykkelsen med hænderne, og under bygningen



378sagde han en dag, at jeg skulle da også huske at få en »Svaale« ind til stænget. Han var desværre begyndt at tabe stærkt. Alderen havde gjort sin ret gældende, endskønt han var kun 73 år. Han bestilte ikke noget mere, men gik kun og så på det. Om sommeren spurgte jeg ham, om han kunne tage barken af udhuslægterne; han fik gjort det, men han var hele sommeren om det.Det første vi gjorde, var at grave brønd. Det skulle vi ikke have gjort så tidligt, for der var for meget vand i jorden hernede. På midten traf vi en stor flintesten, og den skulle op. Hullet blev større og større, og vi havde siden mas med at få fyldt det. Stenen sad i siden, og det var det bare hvidler, vi gravede i, og når man nåer vandet, er hvidler ikke til at styre, det løber; så jeg måtte stive brønden af, ellers havde den faldet sammen. Det er kun murbrokker den er sat med, jeg skulle jo spare; men den står da endnu. Det var Rasmus Skafte der lavede brønden og siden satte grunden til huset. Brønden er knap 6 alen dyb og kostede 12 kr. Så fik Hans Jensen 5 kr. for at hjælpe til i 2 dage, og brokkerne kostede 3 kr. Ialt 20 kr. for brønden. Vi har aldrig nogen år manglet vand.Så begyndte Rasmus Skafte og jeg at lave grundsten. Nogle stykker tog vi op af jorden før såtid, nogen tog vi nede i vor egen mose. Tre fik jeg lov at tage inde i Mads Ammes skelgrøft. Men den største part havde jeg selv brækket op og slæbt hen ved et gærde og skulle være sat op til stengærde, men nu blev de brugt til grund hos mig, og så måtte vi endda tage nogle favne af et stengærde til.Det kneb med hestekraften hjemme. Den bedste var forfangen og kunne ikke gå på vej, en var med føl og to var gamle, så jeg måtte leje Lars Aalborgs heste at så jorden med. Det måtte jeg betale 25 kr. for, men jeg kørte da også møg til roer. Ellers lå da jorden og var pænt vinterpløjet. Såkornet tog jeg hjemme, og roefrøet købte jeg af Knudsen. Den samme slags roe har jeg endnu.Så begyndte vi at skære træ. Niels Holm kom med



379sin båndsav. Tømreren lejede jeg, og Peder hjalp også til, så var vi fire. Men det var heller ikke så nemt at bakse med de store bjælker. Af de to største stykker skar vi først 4 alen af til brædder og så en bjælke. De fire stykker blev kørt op hos Clausen og skåret der, alt det øvrige skar vi selv. Jeg købte kun 3 bjælker i Nykøbing, to til stuehus og en til udhus. Alle udskær blev skåret til forskallingsbrædder, der blev mange, men ikke nær nok. Vi skar en 2-3 dage, så var vi helt færdige. Prisen på tømmer og brædder var den gang: bredde og højde ganget med hinanden. Bjælker dog lidt mere, 6x7 tommer kostede 50 øre alen. Brædder høvlede og pløjede 6x1 V4 tomme kostede 14 øre alen, 6x1 tomme 12 øre. Prisen på forskallingsbrædder kan jeg ikke huske bestemt. Størrelsen er 4x3A tomme og har da ikke kostet mere end 4 øre alen.Murer Jens Holm murede begge husene fiks og færdig, lavede trappesten, stillede komfur, kakkelovn og vaskekedel for 540 kr. Cementgulv på loen fik han ekstra betaling for. Det hørte ikke med i akkorden. Men så skulle han fuldstændig passe sig selv, jeg skulle bare skaffe materialerne. Murersvendene fik 3 kr. om dagen og håndlangerne 2 kr. Arbejdstiden var fra 6 morgen til 6 aften og arbejdstimerne 10 timer. Timelønnen var henholdsvis 30 og 20 øre i timen. Tømreren fik 2 kr. og fuld kost, når han arbejdede i træet på gården, på byggepladsen kun frokost og middagsmad. Sådan var daglønnen den gang, 1905.Murer Jens Holm købte 100.000 mursten fra »Hanemo- segaard« Teglværk, gule helbrændte sten til 12 kr. tusindet, hvoraf jeg fik 40.000. De røde sten købte jeg på Nykøbing Teglværk (samme firma), de bliver ved med at holde deres røde kulør, hvorimod dem fra Grænge Teglværk bliver med årene omtrent helt sorte. De røde sten var omtrent dobbelt så dyre, de kostede 23 kr. tusindet. Når det ikke var længer end til Nagelsti, tilbød teglværksejeren at køre dem over for 150 øre tusindet. Der kunne han køre 4 gange, det blev 6 kr., og det passede
11



380lige til en mand og et par heste på en dag. Jeg slog straks til, for jeg havde nok at skulle køre alligevel. Men om forladelse, han kunne ikke køre mere end tre gange, så han har nok ikke tjent ret meget på den kørsel. Men akkorden var lavet, og den skulle holdes. Tagstenene købte mureren også, men jeg kan ikke huske, hvad de kostede. Kalken var forholdsvis den dyreste, den kostede 170 kr., og jeg måtte læske to gange for at få nok. Gruset kostede 1 kr. læsset, og så måtte vi tage lige så meget på vognen, vi ville, og der var megen forskel på vogne og læs.Nu havde vi de fleste af materialerne og kunne begynde at bygge. Men her var sået rug, og for ikke at få svamp i huset, kørte jeg pløjelaget væk. Rasmus Skaf te og jeg kørte grundsten herned i to dage med to vogne. Vi lagde så grund, men tiden var så langt fremskreden, at han måtte have hjælp. Johan Madsen hjalp til; da jeg havde gravet op til grunden, gik han ned og trampede på hvidleret og sagde: »Det er fast at bygge på, det synker ikke». Det mente jeg også, ingen af os tænkte på, at det hævede sig, når frosten kom, og huset frøs i stykker.Udhuset murede vi først. Vi havde et lille rejsegilde med punch med os selv. Rør og flæg havde jeg selv skåret og stod hjemme, det fik jeg. Det var til den udvendige omgang. Fra Jørgen fik jeg et læs halm og resten hjemme. Så havde jeg ikke nødig at købe det, og det hjalp meget. Da vi skulle til at tække, kom Anders Holm og sagde, at nu kunne han ikke komme, for hans kone var syg. »Hvad fejler hun?« »Ja, hvad fejler hun, hun er ikke rigtig i hovedet«. Efter fyraften måtte jeg så cykle helt til Græn- ge for at få fat i Thorebytækkemanden, Jens Andersen, og han lovede at komme. Da vi skulle til det, kom Anders Holm og sagde, at nu kunne han godt. Jeg tog dem begge to. Anders Holm tækkede den udvendige omgang og havde akkord. Jens Andersen tækkede inde i gårdsiden på dagløn, og han boede hjemme på gården, de dage det stod på. Jeg passede begge tækkemændene op, og det gik meget godt, så længe det var nede ved jorden, men da jeg skulle til at bære op, kneb det voldsomt, og jeg blev



381da også syg den ene dag. Så murede vi stuehus og havde også rejsegilde og rejsekrone.Da der var tag over udhuset, kom høet derind. To marker med græs slog jeg med maskine, stakkede det, og de hjemme kørte det i hus. Mosen slog den gamle Lars Rasmussen og spredte det på en dag. Det kostede 2 kr. på egen kost. Der blev 6 stakke. Kornet kørte vi ind i lade og stænge, 11 små læs. Siden kørte vi det hjem og fik tærsket det. Det var første år. Husene blev endelig færdig, og jeg flyttede ind den 11. december. Jeg fik en lille kvie, der fik kalv nytårsaften, og to gamle køer der ikke var med kalv. De første mælkepenge, jeg fik, var 7 kr., siden blev det da lidt bedre. Jeg købte 3 grise og fik født hjemme en måneds tid, solgte dem alle tre og købte i stedet for noget tykkere flæsk og saltede. Dem fik jeg 195 kr. for, og det, regner jeg, var de første penge, jeg fik, der hjalp noget. Jeg købte en ko hos Jørgen og solgte den ældste, den anden trak jeg til tyr og havde så 3 køer, sådan som de var, og var nu i gang, kun havde jeg ikke høns det første år.Jeg fæstede efter avisen en husholderske fra Rødby- kanten. Bynavnet husker jeg ikke mere. Hun hed Marie Bertelsen og fik 10 kr. om måneden. Hun måtte blive hjemme på gården til 11. december. Hun var her ikke længere end til maj 1906. Hun foretog sig ikke noget ude, men var dygtig til at holde hus, lavede god mad og var renlig og proper. Så fik jeg Hansine Christensen fra Hejrede. Hun var nærsynet og gik med briller. Hun hjalp til med alt, var skikkelig, tro og pålidelig. Hun var her i 2 år, den længste plads, hun har haft, endskønt hun tjente næsten hele sit liv. Hun er død for nogle år siden. Det sidste halve år havde jeg en ung enke fra Nykøbing med et 2-års barn.
Bryllup.Så skulle jeg ikke have flere husholdersker, for den 21. oktober 1908 havde mor og jeg bryllup. Forud havde jeg spurgt svigerfar, om de havde noget imod det. Det havde

li*



382de ikke, for som han sagde: »Vi kan ikke ønske hende noget bedre end komme til et sådant sted«. Men jeg måtte ligesom patriarken Jakob gøre noget for at få mor. Jeg blev beordret til at rydde et æbletræ ude i haven, hvor teltet skulle ligge. Der var stort gilde, mange mennesker og tre musikere, og det var enoghalvtreds-årsdagen for fars og mors bryllup. Der var tre med, som var til brylluppet for 51 år siden, to af moders brødre og fars nabo, Mads Amme. Vi blev gift på en onsdag, om lørdagen var vi ude og blev fotograferet, og om søndagen var der andendagsgilde, og vi var til alters alle sammen. Om tirsdagen kom mor ned til mig. — Se, det var noget ganske andet. Nu havde jeg en, jeg kunne dele sorger og glæder med, det var dog kun glæder, vi delte, sorger havde vi ingen af.Nu kunne vi rigtig begynde at arbejde og samle os noget, for vi manglede næsten al ting både ude og inde. Det første jeg købte, var en brugt tærskemaskine, 1906, til hestekraft. Den brugte vi i to år, så kom det kørende petroleumstærskeværk, det tærskede vi med, til vi fik elektrisk kraft 1913. Så lavede vi hestemaskinen om, satte kornhæsset uden for porten og tærskede det inde på loen og kastede bagefter med kastemaskine. Sådan gik det en lang årrække. Det næste jeg købte, var en decimalvægt. Jeg skulle ellers altid hen hos naboen med hjulbøren og låne hans vægt, når jeg skulle veje kalve og grise. Den kostede 40 kr. uden lodder. Det næste var ringtromlen. Jeg lavede selv stellet og smeden resten, så fik jeg den for 80 kr. Jeg lavede først en trætromle, den var billigere, men den kunne ikke trykke lerknoldene nok. Jeg kunne ikke have en tromle med på vognen, når jeg havde heste hjemme fra gårdene. Jeg måtte så låne hos naboerne, men de skulle ofte selv bruge tromle. Straks efter lod jeg smeden lave både plov og harve, så havde jeg det vigtigste ude. Kultivator og såmaskine lånte jeg altid, jeg havde heller ikke plads til alle de store maskiner og redskaber.Da vi i 1913 fik elektrisk lys, kraft og motor, lånte
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Jens Hansen Snedker og hustru Hilda Margrethe, f. Larsen Pommer. 
1909 i det nye husmandshjem, matr. 1 b Nagelsti.jeg 500 kr. af værket, som afbetaltes på 10 år. Jeg købte Annas broder Ferdinands gamle mølle og gav 40 kr. for. Nu kunne jeg male, tærske og skære brænde, alt sammen store fordele. Før den tid fik jeg malet hjemme på gården.Gennem årene drev vi avlingen med køer, svin, høns og roefrø — ikke andet. Vi fødte 9 grise op hvert år, solgte 8 og slagtede een. Alle kalvene fødte vi op og solgte som fedekalve, de var altid gode, og vi har solgt kalve for mange hundrede kroner. Men roefrøet gav mere. Jeg kunne en lang årrække sælge alt det, jeg kunne avle. Første år avlede jeg ikke ret meget, og det åd musene en stor part af oppe på loftet om vinteren. Jeg forstod mig ikke rigtig på det, men det fik jeg hurtigt lært. Man skal passe godt på, for musene er helt forrykte efter roefrø.Første år kostede det 35 øre pundet, efterhånden blev det lidt dyrere. Der er forfærdeligt meget arbejde ved at dyrke roefrø, men til gengæld kan det også somme



384tider give godt. I den bedste tid plantede jeg som regel 3500 roer. Normen for avlen var gerne 500 pd. Et år høstede jeg 700 pd. og kunne sælge det altsammen. Under første verdenskrig 1914—18 var al ting dyrt, da særligt alt slags frø. Der blev sat maksimalpris på roefrø, 450 øre pr. kg, og frøhandlerne tog endda lagerpenge til. Jeg tog 200 øre pd. og syntes det var nok. I to år solgte jeg for 1000 kr. hvert år. Men så gik priserne ned igen, og imellem krigene blev det billigt tillige med alt andet. Efterhånden gik det tilbage, og jeg fik ikke udsolgt. Folk begyndte at købe fodersukkerroefrø. Jeg begyndte så at avle lyserød fodersukkerroe og fik også solgt noget frø; men så kom den hvide fodersukkerroe, og så købte folk den, det nye skal jo altid prøves, og den dominerer endnu. Så holdt jeg for det meste op, og jeg var også ked af det. Det første frø solgte jeg 1907, og det sidste solgte jeg 1952 da var det igen dyrt, lige ved 4 kr. pr. kg. Jeg dyrkede frø i 45 år, og det var en god idé.Da jeg kom her, var der to marker med græs, så såede jeg en mark mere med korn, for med en ny kløvermark, mosen og vej græsset kunne jeg godt føde 3 køer. Men det var ligesom jorden ikke kunne tåle at bære alt det korn, og min nabo, H. P. Rasmussen, rådede mig til at tage en sukkerroeafgrøde imellem. Jeg gik så ud på fabrikken og tegnede mig for en 15 års kontrakt på 5 skp. Id. Da de 15 år var gået, var roerne så billige, at jeg holdt og såede så en mark mere med korn igen og kunne få lige så meget ud af det ved at sælge et par grise mere. Jeg købte så 5 næsten på en gang; da de vejede ca. 150 pd., fik de knuderosen, og der døde 3, skønt jeg havde dyrlæge at sprøjte dem. Den ene af de to overlevende skulle vi selv beholde, den anden skyndte jeg mig at sælge, jeg fik dog 130 kr. for den, selv om den var undervægtig. Det var alt det, jeg fik reddet. Dyrlægen tog 13 kr. for at sprøjte, og jeg fik 12 kr. for de døde. Så lod jeg herefter grisene livsforsikre.De dårlige år mellem krigene skulle der hittes på noget. Så lagde landmændene grise til. På mange gårde



385var der fra 50 til 100 grise på en gang. Men så sagde englænderne stop, de ville ikke have alt det flæsk. Det var så galt med at føde grise op, så en købmand, der selv kunne tage en skibsladning korn hjem, købte 3 td. Id. jord og byggede det til med bare svinehuse. Det var jo ikke så dyrt at bygge den gang. Han anskaffede grisesøer og lagde selv grisene til og nåede at levere 2000 slagterigrise om året. Landmændene mente, han kunne passe sin købmandsforretning og lade dem om at føde grise op.Så udstedte regeringen svinekort. En husmand fik 8 og en gårdmand 80 og ellers derimellem. Det skete også, at en parcellist fik 12 kort, et til hver måned. Det var ham komplet umuligt at levere een gris hver måned, så der blev en jammer og en byttehandel uden lige. Der blev også solgt og købt kort i massevis. Der blev kæmpet hårdt for at få så mange kort som muligt, og ve den, der solgte en gris uden kort, han fik næsten ikke noget for den. Vi slap kortene til sidst, men der gik ikke så få år. I de mange år, jeg har haft grisene forsikret, har jeg mistet to. Den ene var under kortsystemet, den vejede ca. 150 pd., og jeg fik 35 kr. for den. Manden, der synede den sagde: »Du kan sælge kortet«. Det var jeg nødt til, for det var lige ved at løbe ud. En slagter i Saxkjøbing averterede efter kort. Jeg ringede til ham og fik lov at levere det ind i en bank i Nykøbing, og ham i banken, der gav mig pengene, smilede lunt. Jeg fik 65 kr. for det. Det var kortene, der var noget værd, grisene var omtrent værdiløse. Det er ufatteligt, at nogen ville give 65 kr. for et svinekort, men sådan var det den gang.
Lidt om vore rejser.Først mig selv. 1888 var der stor verdensudstilling i København, der har ikke været nogen siden. Den lå på det sløjfede voldterræn og hang sammen med Tivoli, så folk var samtidig i Tivoli hver aften. Der var mange og nogle vældige store bygninger. De blev alle nedbrudt, da udstillingen var forbi, og der, hvor hovedhallen lå, ligger



386nu Københavns Rådhus, hvorfra vi gennem radioen hver dag hører rådhusklokkerne. Der var meget at se, og for at få set det alt sammen, skulle man da gå der mere end en uge. Der kan næsten ikke nævnes de ting, der ikke var udstillet. For vi må huske, det var for alle lande i hele verden. Der var også: Det arbejdende mælkeri. Folk kunne anmelde køer. Der rejste så en komité rundt og udtog de bedste. Jeg husker kun en herfra, og det var Chr. Bjerregaard, Elkenøre. Hans ko malkede 60 pund, og det var helt uhørt i de tider. Der blev bygget en stald et sted derinde, hvor køerne blev fodret og malket og mælken kørt til mejeriet, hvor der blev lavet alle slags mejeriprodukter. De, der leverede køerne, fik det godt betalt. Det var lavet, for at udlændinge, som kom til udstilling, kunne se, hvordan et dansk mejeri så ud og arbejdede. Alt sammen til reklame for vort land. De solgte også mejeriprodukter til publikum. Ude på pladsen stod mange små borde og stole, og pæne fikse piger var der til at varte op. Vi kunne købe et glas mælk og en bolle med en stor klat smør til, der fulgte en kniv med. Men det rygtedes snart, at der var tre gange for meget smør til den bolle, så tog de to boller med i håndtasken derind. Så kunne folk sidde i ro og mag og få et lille måltid ud af det til en billig penge. Det kostede kun nogle få øre, og det smagte godt.Lars og Peder og karlen på mors fødegård i Ettehave var der inde før høst. De boede privat. Det år måtte alle, der havde værelser med seng, modtage gæster for at aflaste hotellerne. Jeg var der inde sidst i september og fulgtes med snedker Niels Holm og hans kone. Før vi rejste, købte vi et billethefte. Det kunne købes i alle byer og kostede fem kroner. I heftet var følgende billetter: 3 til udstillingen, 1 til Panoptikon, 1 til Panoramaet, 1 til Thorvaldsens museum, 1 til Zoologisk have, 1 til Hirschsprungs malerisamling og 1 til Glyptoteket på Ny Carlsberg. Der var flere endnu, men jeg kan ikke huske dem.Vi tog med toget fra Nykøbing kl. 6 morgen og var



387i København kl. I I V 2 .  Vi måtte jo sejle over, og vi holdt ved alle stationerne fra Nykøbing til København. Men jeg syntes det var morsomt alligevel, det var den første lange rejse jeg var ude på. Returbilletten, der gjaldt i 12 dage, kostede 490 øre, og så kunne vi endda køre helt op til Helsingør for de samme penge. Vi boede på samme sted som Lars og Peder. Helt ude på Lille Blegdamsvej, det var langt at gå, men det gjorde ikke noget den gang, for vi var unge. Logi med morgenkaffe 3 nætter kostede 4 kr. Vi havde noget mad med, som vi supplerede med indkøb i byen. Vi spiste hvor vi boede, før vi gik ud, og igen om natten når vi kom hjem. Middagsmad spiste vi på et spisehus i Sværtegade. En mægtig stor bøf med sovs og kartofler, masser af brød og vand på bordet kostede 50 øre. Første eftermiddag var vi i Zoologisk have. Næste dag var vi på udstilling hele dagen. Tredie dag så vi alt det på billetheftet om formiddagen, undtagen Glyptoteket, det lå så langt borte. Om eftermiddagen var vi på udstillingen. Vi spiste boller og drak mælk ved mejeriet hver dag og drak da også kaffe derinde. Da Tivoli sluttede om natten, gik vi hjem. Det var den 1. oktober. Hele turen, alt iberegnet, kostede 18 kroner. Sådan var priserne 1888.1900 var jeg i Tyskland til det berømte Rostock Pinsemarked. Det var tredie pinsedag. Jeg fulgtes med fætter Hans, der var stationskarl i Nykøbing, og en konduktør, der kunne snakke tysk. Vi rejste fra Nykøbing om aftenen og sov i ventesalen i Rostock til det var dag. Vi spadserede så i byen og så hvad der var. Vi var inde hos den danske konsul og fik byttet penge. Jeg købte et sæt tøj, 40 mark, ca. 35 kr. En stråhat og et par sko, 5 mark, et par tøfler fik jeg i tilgift. De var imidlertid for små, dem fik Anna. Jeg købte andre småting på markedet og puttede i lommerne på tøjet, som jeg tog på, samt skoene, så slap jeg toldfrit igennem. Vi rejste hjem om aftenen, sov på færgen og kom til Nykøbing om morgenen. De to i uniform rejste gratis, jeg betalte nogle få kroner. Alt var billigt den gang.



3881912 foretog vi vor første udflugt. Vi var på Møen og besøgte moders høj skoleveninde, Marie Skov Nielsen. Vi tog med toget til Stubbekøbing. Men toget nåede ikke dampskibet, så vi måtte cykle til Grønsund, 1 mil, og fik færgemanden der til at sejle os til Haarbølle. Cyklede så til Stege, 2 mil, spiste i Stege og cyklede de sidste 2 mil til Aalebæk. Vi kom ikke før 10,30, og de var gået i seng, endskønt de vidste vi kom. Næste dag var vi på Klinten, og dagen efter cyklede vi hjem. Morfar og mormor passede bedriften imens. — For nogle få år siden var vi på Klinten igen. Vi var med Landmandsforeningen i rutebil. Vi kunne se, at Klinten havde tabt meget i skønhed, særlig Sommerspiret. Det var svundet meget i tykkelse og højde, og om hundrede år er der nok ikke meget tilbage af det.1919 rejste vi første gang til Jylland. Vi rejste hver gang på 8 dages kort. Vi var på Himmelbjerget, Bovbjerg og så Vesterhavet og hvordan de lavede høf der. Esbjerg, Fanø, Ribe, Kolding, Fredericia, Vejle og derfra hjem.1929 rejste vi igen. Ned midt igennem Jylland til Tønder, Dybbøl, Sønderborg, Als, Augustenborg, derfra til København og hjem. — 1934 rejste vi til sølvbryllup i Ry, men da rejste vi på billet. Vi var på Himmelbjerget nytårsdag i et prægtigt vintervejr, og anden januar rejste vi hjem. — 1939 rejste vi til Jylland sidste gang. Vi rejste over Kalundborg til Skagen. Så Store Vildmose og derfra til Ry. Over Fyn, besøgte mors høj skoleveninde i Kværndrup og derfra hjem. 8-dages-kortene var ikke så dyre den gang, og det kan ikke betale sig at rejse på andet, og så er det så behageligt.For ca. 10 år siden var vi med »Venstres Ungdom« til Kulien. Det var en meget interessant tur, og så var den billig, idet vi kørte med ekstratog hele vejen, og svenskerne var så flinke. Vi gjorde hele turen på et døgn.1952, den 30. juni, var vi, ialt 23, med rutebil til Sjælland. Vi kørte kl. 6,30, så først Svinø kirkegård med alle de fremmede flyveres grave fra sidste krig. Et beta-



389gende syn. Derfra til Herlufsholm, Sorø Husholdningsskole og videre til Bjernede kirke, en ejendommelig rundkirke. Så til Pedersborg kirke, der ligger på en bakketop. Derfra til Trelleborg, en tusind år gammel fæstning. Spiste til aften i en kro og derfra hjem kl. 10,30. Bilen kostede 25 kr. for hver. Det var vores sidste udflugt, om vi får flere, ved jeg ikke.

Af alt det skrevne kan det ses, at vi har ikke ligget på den lade side, men levet et rigt og lykkeligt liv. Lad mig da slutte med Grundtvig:
Hvad er en dag — et øjeblik 
Vi næppe tid at skue fik.
Og dog af slige dage vor levetid består.
Hvem er vel den, der fræ kt tør klage,
Han ikke nok af dage får?
Lad ham dem sammen regne 
Og ved enhver antegne 
Hvad han på den har gjort.
Da skal han se, hvis skyld det var,
Hans levetid var kort.
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Småstykker

En kongelig fiskerikontrakt

Når man vesterfra har begivet sig gennem hele Sortsø by og 
er nået til den østre ende af gaden, drejer vejen af og tager re t
ning mod sydøst.

Her er en vid udsigt til alle sider, da landskabet her er højt
liggende, indtil det temmelig brat falder af ved Paarebugten og 
Sortsø Nor.

På den tid, da dette foregik for nogle hundrede år siden, stod 
Noret i åben forbindelse med bugten, og når det var højvande, 
stod Noret helt under vand, og ved lavvande løb det ud altsam
men, og så kom bækken, Barup bæk, tilsyne.

Gennem Barupbækken løber der meget vand ud i stranden, da 
den har tilløb fra et stort område. Vandskellet går fra Sortsø til 
Gundslev, derfra mod vest over Ravnsø til Nr. Alslev, drejer der
efter i sydlig retning mod Nr. Kirkeby over Ravnstrup til Gund- 
semagle og derfra mod øst til Torkildstrup, Lillebrænde og Barup. 
Det er et stort stykke land, vel nok omkring ved en mil på hver 
led.

Ved vintertid og ved tøbrud kan bækken slet ikke tage alt det 
vand, og så samler det sig i Barup sø og Gundslev Sømose i så 
store mængder, at det bliver den største sø på Falster.

På den tid, da dette gik for sig, boede Peder Thomsen i Sortsø, 
og enkedronningen, Sophie, boede på Nykøbing slot. Peder Thom
sen var en fattig mand, og hvad han ejede, var kun lidet. Enke
dronningen ejede næsten hele Falster med alle herligheder og re t
tigheder, land og vand, herregårde og skove, landsbyerne, vildtet 
på markerne og i skovene, fiskene i vandløbene og i søerne, hen
des var det altsammen. Hun var meget rig.

Peder Thomsen ernærede sig, så godt han kunne, ved fiskeri, 
men det er en upålidelig næringsvej, det afhang så meget af vejr 
og vind og andre forhold, som han ikke havde nogen indflydelse 
på, og et år slog det rent fejl for ham, lige meget, hvor han satte 
sine garn, han fangede ikke noget videre.

Nu vidste han jo nok, at ud for Barup bæk var der godt med 
gedder, men dem måtte han ikke fange, da det jo var enkedron-
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ningens vand, som løb i bækken, og hendes fisk, som gik i van
det. Men da han nu ikke kunne klare sig på anden måde, ansøg
te han enkedronningen om tilladelse til at sætte sine garn ud for 
bækken, og det fik han hendes tilladelse til.

Men hun stillede visse betingelser, som han skulle overholde.
Når han havde fanget tre gedder, skulle han tage den største fra, 

den skulle dronningen have, og den skulle han holde i live, og så 
fremdeles for hver gang, han fangede tre, indtil han havde ti til 
dronningen, så skulle han bringe dem til slottet i Nykøbing.

Sådan en tu r fra Sortsø til Nykøbing var tre mil frem og tre 
mil tilbage, og når han så havde de ti største gedder at bære på, 
har det nok været en træ ls dag for Peder Thomsen.

Hvordan han ellers har klaret kontrakten med enkedronning 
Sophie, melder historien ikke noget om, men man kan måske 
gætte på, at han ikke har taget den alt for bogstaveligt, men 
lempet sig lidt tilrette med de værste ulemper.

(Fra Chr. Olsen: Fortællinger fra Gundslev sogn).

Præsten, der mente Vorherre gjorde 
forskel på folk

„Pastor Nicolaj Spleth blev født 1749. Han var ikke særlig dyg
tig til bogen, hvorfor han måtte nøjes med ringeste karakter til 
embedseksamen. Han var først skolemester i Vesterborg og se
nere degn i Birket — endelig 1785 residerende kapellan i Tirsted, 
hvor han døde 1805“, fortæller Lolland-Falster Samfundets med
lemsblad.

Pastor Spleth havde for vane at skændes med Vorherre på præ 
dikestolen, når han som god landmand bad om regnvejr. I en af 
sine prædikener sagde han:

„I forgårs fik Vejleby en dejlig regn, og da jeg i forrige uge 
var i Rødby, blev jeg gennemblødt, da jeg kørte hjem, men her 
faldt ikke en dråbe. — Er vi da her i Tirsted og Skørringe sogne 
syndere fremfor hine, at de skulle få regn og vi forgæves sukke 
derefter. Nej! For så måtte jeg kende de Rødby mænd og de Vej
leby bønder bedre end Du, alvidende Gud, og det ville jo være 
urimeligt at sige. Men giv os nu en vederkvægende regn, ja, lad 
det blive en almindelig landeregn, og vi skulle alle prise Dit 
navn!“ H .S.B .
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Ebbe Lomborg: 

Stubberupgraven.

Fra bogverdenen

I „Skalk“ no. 5. 1964 og i „Kumi“ 1964 har museumsinspektør 
Ebbe Lomborg beskrevet udgravningen af en oldtidsgrav ved 
Stubberup ved Nysted. Den blev fundet i 1958 af gårdejer Jø r
gen Snedker, som derefter sammen med museumsforvalter Kjeld 
Snedker påbegyndte udgravningen. Det viste sig hurtigt, at gra
ven havde et højst ualmindeligt udseende allerede i de øverste 
stenlægninger, så Nationalmuseet blev underrettet, og Ebbe Lom
borg fik overdraget videreførelsen af udgravningen.

Det ejendommelige ved denne grav, som fra nu af vil være 
kendt som „Stubberupgraven“, er dette, at der i stenpakningen 
over graven fandtes spredte knoglerester af mindst 3 mennesker. 
Deres tilstedeværelse tyder på, at et makabert ceremoniel har ud
foldet sig ved begravelsen, og at resterne af et offermåltid er 
fulgt med i graven.

I denne fandtes, mellem sammenskredne sten, som synes at 
have støttet en bulkiste, to skeletter med hovederne i hver sin 
ende af graven. Benene lå ind over hverandre, og en type VI- 
dolk og en bennål lå ved det ene skelet. Af størst interesse var 
det, at kisten tillige indeholdt lårbenet af endnu et menneske, og 
knoglen bar mærker af at være knust i den ene ende. Den grav
lagte har fået dette menneskeoffer med som gravgave.

På dette grundlag og under henvisning til en del paralleller i 
litteraturen anser forfatteren det for bevist, at en vis form for 
rituel kannibalisme har fundet sted i tidlig bronzealder.

H. O. Str.

Elisabeth 
Munksgaard: 
Skattefundet 

fra Duesminde

Dette fund, som omtaltes kort i Stiftsmuseets årsskrift 1963, er 
nu blevet gjort til genstand for nærmere behandling ved Elisabeth 
Munksgaard i Årbøger for nordisk Oldkyndighed 1962 (udgivet 
1964).

Guldringen og de 9 sølvringe, som i 1962 blev fundet under sæ r
egne omstændigheder på „Duesminde“s jorder i Vejleby, beskri
ves i billeder og tekst, dels enkeltvis og dels samlet, i relation til 
andre fund omfattende sølvringe af samme typer, oftest kaldet 
„permiske ringe“ efter guvernementet Perm i Rusland. Man for
moder, at denne lokalitet er fremstillingsstedet for disse ringe, 
og en livlig handel herfra i vikingetiden har medvirket til at 
sprede ringene her i Norden, hvor de fortrinsvis synes at være 
brugt som betalingsmiddel. Ringtypen koncentrerer sig især i 
fund fra Østersø-området, ikke mindst fra Gotland. På dansk om
råde kendes hidtil 12 fund, flest på øerne.

Ringenes ornamentik beskrives som ensformig, men udført med 
akkuratesse, dels som stempelornamentik dels som skrårifling. For
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fuldstændigheds skyld burde til dette afsnit måske være føjet, 
at riflingen er fremkommet ved vridning af det mangekantet ud- 
smedede emne. Sølvlødigheden i Duesminde-fundet angives at va
riere fra 920 til 949 pro mille. Guldringen fra Duesminde er noget 
usædvanligt i forhold til andre fund fra denne tidsperiode.

Om nogle af Duesminde-ringene siges, at de er slidte, eller 
stæ rkt slidte, uden dog nærmere at præcisere, om det er brugs
slid eller kan være forårsaget af ringenes slæben gennem jorden 
hængende på den harvetand, hvorpå de 7 stk. fandtes. Brugs
sliddet må være fra brugen som smykke på produktions- og hjem 
stedet, eftersom de talrige beklippede og afhuggede sølvgenstande 
i vore vikingetids skattefund tydeligt taler om en ren merkantil 
udnyttelse af disse oprindelige smykker. Det er åbenbart vægten 
af sølvet, som er det primære her til lands. Man får uvilkårligt 
ved læsningen af denne sagligt udtømmende og nøgterne afhand
ling en fornemmelse af en temmelig grov og grisk indstilling hos 
den tids mennesker.

Kjeld H. Snedker.

Landsarkivar Harald Jørgensens afhandling om Den store Ju ris
diktionsomlægning på Lolland i 1856 (omtalt i denne årbog for 
1964) var en slags optakt til Landsarkivets to nye publikationer 
vedrørende henholdsvis lollandske og falsterske retsbetjente ind
til 1919 (udgivet 1964).

Navnlig den førstnævnte bekræfter til fulde de tidligere for
virrede jurisdiktionsforhold på Lolland, hvis omlægning påbe
gyndtes 1850, og som det tog 6 år at gennemføre.

De nu foreliggende publikationer omfatter fortegnelse over samt
lige bekendte embedsmænd i jurisdiktionerne og registraturer over 
de til disse knyttede arkiver.

Disse arkivregistraturer, der betegner sig som foreløbige, og som 
særdeles praktisk frem træder i duplikeret form, vil selvsagt være 
af overordentlig betydning for studiet af vor landsdels historie.

Lollandske 
og falsterske rets 
betjentarkiver 
indtil 1919

Med denne bog har hjemstavnshistorikeren, generalløjtnant 
Folke Högberg, Västergötland, givet et værdifuldt bidrag til stu
diet af de nordiske apsidekirker.

Dette gælder først og fremmest hele den bygningshistoriske, 
kunsthistoriske og kulturgeografiske redegørelse for apsidekirker, 
i hvilken også de danske inddrages — de lolland-falsterske, vir
kelige eller formodede, apsidekirker indbefattet.

Yderligere klarlægger forf. den med apsiden forbundne sym
bolik, som idag kun er lidet kendt. Apsiden symboliserer him
melporten; og det lys, som skimtes gennem det ofte tilsnævrende 
østvindue, symboliserer himmellyset, mod hvilket man stiger ad

Folke Högberg : 
Medeltida 
Absidkyrkor 
i Norden.
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de i nogle kirkers apsidevindue indføjede trappetrin, symbolise
rende en jacobsstige (scala sancta).

Denne interessante tolkning af apsidens ændrede væsen i den 
af det romerske kejserpalads både arkitektonisk og liturgisk på
virkede kristne kirke slutter sig godt til den bl. a. af Dyggve og 
L’Orange hævdede opfattelse.

Afhandlingen er ledsaget af et fyldigt og udsøgt billedmateriale.

G. Wiingaard: 
Dem fra Lolland, 

III sml.

Vi har tidligere omtalt de to første bind af Dem fra Lolland, 
skrevet af Georg Wiingaard. Nu er tredie og sidste bind af disse 
samlinger udkommet — posthumt. Det nye bind slutter sig godt 
til de to foregående, og tilsammen giver disse bøger med deres 
særegne typer et folkloristisk værdifuldt bidrag til visse sider af 
den lollandske befolknings historie.

Det sidste bind, som omhandler mennesker og miljøer tæ t op 
til vor egen tid, bærer i særlig grad præg af forfatterens per
sonlige berøring med forholdene, hvilket i forbindelse med den 
i fremstillingen benyttede, sikkert trufne lollandske sprogtone gør 
emnet nærværende og levende. I formen er skildringen fuld af 
lune, men tillige fin og nænsom.

Udgiveren, Lollands Archiv, og trykkeriet, A/S Lollands-Posten, 
har med denne bog sat forfatteren et smukt minde.

Danske Slotte og 
Herregårde (bd. VI) 

red. af
Aage Roussel 1

Det er imponerende, at et værk om danske herregårde kan ud
sendes tre gange efter hverandre med kun 20 års mellemrum, og 
det vidner om den store interesse, hvormed vore herregårde om
fattes.

Nu er 6. bind af den nyeste udgave, omfattende de lolland-fal- 
sterske herregårde, udkommet (Hassings Forlag). Antallet af be
skrevne gårde er 41 — det samme som i foregående udgave, og 
det har ikke været nødvendigt at søge nye forfattere, selvom en 
del af de ældre er afgået ved døden siden 1945. Alle afhandlin
ger er dog naturligvis ajourført og forøget med eventuelle nye 
oplysninger.

Den nye udgave er tilrettelagt i octavformat som en let hånd
terlig bog, der kan medtages ved besøg på stedet. Dette har dog 
kun kunnet gøres ved at kappe en del af forrige udgaves omfat
tende, næsten overvældende billedstof. Som følge heraf må gan
ske vist en del illustrationer af kulturhistorisk interesse undvæ
res; men til gengæld er de nye illustrationer, hvoraf nogle endog 
i farver, ganske ypperlige.

Nærværende bind er derfor en værdifuld håndbog om et be
tydningsfuldt led i vor landsdels historie.
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En usædvanlig frisk og fornøjelig erindringsbog er udsendt af 

konsulent J. A. Laursen. Oprindelig jyde faldt hans livsgerning 
dog helt på Lolland-Falster, i hvis befolkning og forhold han ind
levede sig i sjælden grad. Interessant er det at følge hans virke 
som praktisk landmand, som kvæg- og planteavlskonsulent og 
som landbrugslærer ved Lollands højskole, hvor hans forståelse 
for ungdommen i høj grad kom ikke blot ham selv, men i sæ r
deleshed eleverne tilgode.

Laursens liv har været præget af hans positive indstilling, hvad 
der jo også ligger i bogens titel, og hans bog er spækket med 
livserfarne og fornøjelige beretninger — tildels på vers. Endvi
dere fortæller han nogle interessante træ k om „særprægede per
sonligheder“ såsom to generationer Tesdorpf og Madsen Mygdal 
såvel som flere nulevende personer.

Trods al optimisme ender bogen dog med nogle pessimistiske 
betragtninger over samfundsudviklingen i de senere år.

Dansk Jernbane-Klub har, naturligt nok, påtaget sig opgaven 
at skrive jernbanehistorie. Seriens 6. hefte omhandler Nakskov— 
Rødby banens lidt ublide skæbne fra vedtagelsen i 1919 (den åb
nede først officielt i 1926) og til dens nedlæggelse ved udgangen 
af 1953.

Heftets forfattere, B. Wilcke og P. Thomassen, har på små 50 
sider med illustrationer ganske objektivt fortalt historien om 
vanskelighederne ved banens tekniske anlæg og dens svigtende 
økonomi som følge af oplandets ringe befolkningstal, roe- og 
korntransporternes svigten og automobilkonkurrencens stadige 
forøgelse.

Med denne fremstilling sættes tingene i hvert fald på deres 
rette plads.

Dansk Jernbane-Klub har fortsat sit historiske virke ved i sam
arbejde med Nakskov—Kragenæs jernbanen at udgive dennes hi
storie i de første 50 år i et hefte på godt halvthundrede sider 
(nr. 11 i serien), forfattet af B. Wilcke og P. Thomassen.

Skønt denne bane har haft mange af de samme vanskeligheder 
at kæmpe med som Nakskov—Rødby banen — hvortil kom en af 
Torrig-banen (1924—41) pånødet trafikændring — så fik den dog 
ved sin start allerede i 1915 større fordel end Nakskov—Rødby 
banen af konjunkturstigningen under 1. verdenskrig. Desuden sy
nes den i tidens løb at have været begunstiget af en smidig ad
ministration. Banen vil dog indstille driften i 1967.

Disse lokale jernbaner imødekom ved oprettelsen det daværen
de trafikbehov, men siden har dette behov i betydelig grad skiftet 
karakter.

J. A. Laursen : 
En optimist 
ser tilbage.

Nakskov-Rødby
Jernbane.

Nakskov- 
Kragenæs jern
bane
1915-1965.

12
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Herman Madsen: 

Kirkekunst 
i Danmark.

I november 1964 udkom 1. bind af et nyt kulturhistorisk værk: 
Kirkekunst i Danmark, skrevet af kunsthistorikeren Herman Mad
sen. Bindet omfatter Odense, Svendborg og Maribo amter. Der er 
yderligere planlagt to bind for landets øvrige amter.

Værket, der omfatter kirkernes indvendige udsmykning i vide
ste forstand, er nærmest anlagt som et billedværk med ledsagen
de kunsthistorisk tekst.

Det foreliggende bind er på 360 sider, hvoraf teksten for Lol
land-Falsters vedkommende kun udgør 24. Derfor har det des
værre været nødvendigt at fordele en part af de 58 illustrationer 
fra Maribo amt på teksten til de fynske amter. Billederne er ud
ført såvel i sort/hvidt som i farver; det er store, klare billeder, 
men genstandenes farvevalører er for farvefotografiernes vedkom
mende ikke altid kommet til deres ret.

I teksten gives et udmærket overblik over de forskellige kunst
værkers stil og deres mestre, kendte og ukendte. Mærkværdigvis 
har der kun været en meget begrænset vekselvirkning på dette 
område mellem Lolland-Falster og Fyn, skønt disse landsdele ind
til 1805 udgjorde eet stift. Storebælt var dengang bredere.

„Kirkekunst i Danmark“ vil være en nyttig håndbog især for 
den, der ikke er i besiddelse af Nationalmuseets værk om Dan
marks Kirker.

J. Bek Pedersen : 
Kappel kirke 

gennem 500 år.

Det var et værdigt udtryk for kirkeligt åndsliv og historisk be
vidsthed, da Kappel menighedsråd lod udarbejde en oversigt over 
sognekirkens historie i anledning af kirkens 500-årige beståen i 
1964.

I heftet, der indledes med et smukt forord af Bjarne Skeelbo, 
har oversigtens forfatter, J. Bek Pedersen, på grundlag af sin 
flittige forskning og omfattende viden givet en vel underbygget 
fremstilling af kirkens historie. Vi hører om opførelsen af det lille 
valfartskapel ved Hellig Trefoldigheds Kilden i 1464, om sogne
boernes århundred lange, ofte bitre strid for at få kapellet ud
videt og anerkendt som kirke samt om de skiftende ejendom
melige ejerforhold, indtil det tilsidst lykkes at få kapellet op
højet, først til annekskirke til Vestenskov og siden til selvstæn
dig og selvejende sognekirke. Ligeledes gives en udførlig udred
ning af kirkens bygningshistorie og inventarets art og herkomst, 
i kirke- og kulturhistorisk lys.

På denne baggrund skimtes tillige et billede af menighedslivet 
omkring kirken igennem tiderne.

Et arbejde som dette burde fortsættes med en skildring af sog
nets historie iøvrigt.
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Hvem ville på forhånd tro, at en ung privatmands regnskabs

bog over et tidsrum af et par år kunne have nogen almen in
teresse.

Man åbner derfor bogen om Abraham Lehns regnskaber med 
nogen skepsis, men det konstateres hurtigt, hvor meget en regn
skabsbog kan fortælle, når man læser Kirsten Bendixens rede
gørelse for indholdet. Man forstår derfor også, at Det Kgl. Dan
ske Selskab for Fædrelandets Historie har fundet bogen værdig 
til udgivelse.

Afhandlingen giver indledningsvis nogle oplysninger om den 
pågældendes familie- og formueforhold i rammen af et velha
vende københavnsk miljø o. 1718—20. Selve regnskaberne giver 
et interessant billede af et ungt menneskes udgifter til de mest 
forskellige formål. Derhos yder regnskaberne et væsentligt bi
drag til vor viden om mønt- og prisforhold på det nævnte tids
punkt, der iøvrigt prægedes af den vanskelige økonomiske stil
ling, som landet befandt sig i ved slutningen af den store nor
diske krig.

Ligeledes gøres der udførligt rede for Lehns store og mange
artede samlinger, af hvilke bøgerne og malerierne endnu fore
findes. Biblioteket er allerede tidligere beskrevet af Sv. Hou- 
møller (1952).

Studiet af regnskaberne er blevet lettet overordentligt ved ud
arbejdelsen af et gruppeinddelt sagregister. Desuden indeholder 
bogen både et person- og et stedregister samt en litteraturforteg
nelse m. v.

Blot forekommer det mærkeligt, at det — udenfor afhandlin
gens naturlige rammer — anføres, at Abraham Lehn var indirek
te årsag til Tordenskiolds død (12/11 1720), idet der henvises til, 
at oberst Stäel havde „narret penge fra Lehn“, uden at der dog 
i tekst eller bilag gives noget argument herfor og til trods for, 
at Boyes påstand herom (1839) blev gendrevet af Schade i Histo
risk Tidsskrift (1841). Det er jo et punkt af en vis historisk in
teresse. R. B. L.

Abraham Lehns 
indtægts- og 
udgiftsbog 1718-20 
vf Kirsten Bendixen 
(1964)

Museumsnyt
Reventlow-Museet på Pederstrup. I fortsættelse af den nylig 

foretagne større ydre istandsættelse af statsministerens hus har 
man m åttet foretage en pilotering til ca. 10X12 meters dybde af 
husets hovedskillerum, hvis nordlige halvdel viste meget betyde
lige sænkninger. Denne foranstaltning er lige så usynlig som de 
mange penge, den har kostet.

Af lensgrevinde L. M. Reventlow, Brahetrolleborg, har museet 
som gave modtaget „Kong Svends høj“ i Vesterborg sogn. Af an-

12*
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dre museumserhvervelser kan nævnes to Louis-seize vægspejle, 
et eksemplar af den 1714 smukt trykte ligprædiken over stor
kansler Conrad Reventlow — statsministerens oldefader. Emken- 
dorf-samlingen er blevet forøget med otte Hepplewhite stole og 
et brætspil fra første fjerdedel af 18. århundrede (Nürnberger- 
arbejde); disse sidste erhvervelser skylder man Ny Carlsberg- 
fondet tak  for.

Stiftsmuseet i Maribo. Den arkæologiske virksomhed har i det 
forløbne år været indskrænket til det nødvendigste for at sætte 
flest mulige kræfter ind på det interne museumsarbejde. På F ri
landsmuseet er arbejdet med bygningernes istandsættelse blevet 
fortsat. Christiansminde skolen er næsten færdig, og arbejdet på 
Vesterby mølle er blevet afsluttet med dens fundering på kam
pestenssokkel og forsyning med vinger. En tidligere modtaget re
berbane er opstillet. På hovedmuseet har arbejdet i det væsent
lige omfattet nyordning af magasinet, konservering og registre
ring.

I maj 1964 åbnedes en udstilling på museet af polsk folkekunst 
m. m., arrangeret af den polske ambassade og de polske forenin
ger. Og samme efterår indledtes en undersøgelse af landsbysko
lens historie på Lolland-Falster fra 1700-tallets begyndelse og til 
nutiden. Den omfattede registrering af skolebygninger, en udred
ning af skolestrukturens udvikling og indsamling af skoleinventar 
og undervisningsmateriale. I forbindelse med jubilæet for skole
loven af 1814 afholdtes i samarbejde med Maribo Amts Skolecen
tral og museet Falsters Minder en udstilling på Stiftsmuseet, hvor 
de opnåede resultater fremlagdes.

Nye kortfattede vejledninger på dansk og tysk til hoved- og 
frilandsmuseet fremstilledes. Museets årsskrift for 1964 indehol
der en afhandling af keramikeren Anker Nørregaard om lertøj 
og pottemagere på Lolland-Falster.

Falsters Minder i Nykøbing. F. Arbejdet på museet har særlig 
været koncentreret om to opgaver, nemlig indretning af foredrags- 
og undervisningslokale og omordning af magasinforholdene. I fo
redragssalen, der ventes færdig til sommer, er der plads til ca. 
60—70 personer og her er langs den ene væg opstillet m ontrer til 
udstillinger. Magasinindretningen i kælderen er en flerårsplan. 
Der opsættes brandhæmmende plader og stålreoler, og der ind
rettes konserveringsrum og værkstedsplads. Det første magasin
rum er taget i brug.

Tilgangen af museumsgenstande har været god, og af nyerhver
velser kan nævnes en form til presning af hornskeer. Formen er af 
træ  og udformet som en tang (ca. 60 cm lang) med form til laf og 
skaft, hvori det opvarmede hornstykke pressedes i form før endelig
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slibning og polering. Skeformen stammer fra Taagerup, Tingsted 
sogn. Museet har til opstilling i en planlagt købstadsstue fået en 
smuk og velbevaret kakkelovn eller rettere fliseovn af tysk fabri
kat fra omkring århundredskiftet. Endelig skal nævnes et skrive
skrin af træ  i kuffertform, der i oplukket stand danner en skrive
pult med plads til bøger og skrivetøj. Skrivepulten har tilhørt 
Aastrup sparekasse, der er oprettet ca. 1857, og den har været an
vendt rundt om i de hjem, hvor sparekassen holdt „kontordage“.

Lolland-Falsters historiske Samfund

Generalforsamlingen

afholdtes tirsdag den 17. november i Maribo. Formanden, redaktør 
Verner Hansen, aflagde følgende beretning:

Beretningen må begynde med nogle mindeord om genealog Al
fred Larsen. Han udførte i sin Nakskov-tid et betydningsfuldt lo
kalhistorisk arbejde. Han var således en af dem, der havde æren 
for, at „Perlestikkerbogen“ blev udsendt. Lolland-Falsters histo
riske Samfund gjorde han utallige tjenester ud fra en meget varm 
interesse. Det var således Alfred Larsen, der påtog sig det store 
og krævende arbejde med at udarbejde årbogens sted- og person
register. I årene 1945—50 var Alfred Larsen bestyrelsesmedlem i 
Historisk Samfund. Og efter at være flyttet fra Nakskov til Gen
tofte bevarede Alfred Larsen sin interesse for landsdelenes forhold. 
Samfundet vil mindes Alfred Larsen og takke ham.

Året 1963—64 har udviklet sig på en heldig måde for Lolland- 
Falsters historiske Samfund. Medlemstallet har været i en god og 
stadig stigning, og den sidste opgørelse viste 1.043. En kampagne 
gennem indmeldelsesblanketter i de lokale dagblade gav et sæ r
deles godt resultat. Nye medlemmer fik ikke alene den nye årbog, 
men også den fra 1963. Dette tilbud står stadig ved magt.

Vi har indledt en kontakt med Lolland-Falster-samfundet i Kø
benhavn og håber på at videreudvikle denne. Der vil sikkert blandt 
de gamle lolland-falstringer i København være en del, som gerne 
gennem et medlemsskab i Lolland-Falsters historiske Samfund vil 
bevare forbindelsen med landsdelen.

Der blev forsøgt noget nyt med årbogen, da det var første gang, 
at den faktisk kun indeholdt een stor artikel. Det var Karen Tox- 
værds erindringer fra Sydfalster. Bestyrelsen fandt disse så væ r
difulde, at man gerne ville have dem ud til alle medlemmerne. Be
tænkelighederne ved, at årbogen ikke som sædvanligt indeholdt 
en del forskellige artikler, svandt helt væk, idet der fra medlem
mernes side er udtalt tilfredshed med at få lejlighed til at stifte
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bekendtskab med de interessante erindringer ved, at de forelå 
samlet på et sted.

Der fremstilles et sæ rtryk af Karen Toxværds erindringer, og af 
dette har Dansk folkemindesamling og dens medlemmer landet 
over bestilt et stort antal eksemplarer.

Baron Bertouch-Lehn, der har været årbogens redaktør siden 
1954, har besluttet at ville trække sig tilbage. Det var med stor 
beklagelse, at bestyrelsen modtog denne meddelelse. Bertouch-Lehn 
har ydet et meget betydningsfuldt og dygtigt arbejde med årbogen. 
Med en aldrig svigtende interesse er der våget over indholdet, og 
resultatet har vakt anerkendelse i lokalhistoriske kredse landet 
over. Heldigvis betyder det ikke afsked med Bertouch-Lehn i det 
lokalhistoriske arbejde, idet han bliver i bestyrelsen og også gerne 
vil hjælpe og støtte sin afløser. Det er læ rer Viggo Larsen, der af 
bestyrelsen er blevet betroet arbejdet som årbogsredaktør, og vi 
vil gerne ønske held og lykke med arbejdet.

Samfundet har som sædvanligt holdt et par arrangementer. Søn
dag den 21. juni var der en heldagstur til Holsteinborg, Ørslev og 
Borreby, og det var under ledelse af vort bestyrelsesmedlem, Bek 
Pedersen. En eftermiddagstur gik lørdag den 12. september til Fejø. 
Ved et fælles kaffebord på gæstgivergården skildrede museums
forvalter Kjeld Snedker Fejø i oldtiden. Efter en rundtur på øen 
besøgtes kirken, som museumsinspektør Else-Marie Boyhus for
talte om. Begge arrangementer havde samlet pæn tilslutning og 
forløb på vellykket måde.

Samfundet har rejst en del mindestene rundt i landsdelen, og 
vi søger at vedligeholde og værne om disse på bedste måde. Be
styrelsen vil stadig have opmærksomheden henvendt på rejsning 
af flere mindestene, hvor det drejer sig om begivenheder eller 
personer, hvor rimeligheden taler herfor. Opmærksomheden er 
blandt andet samlet om en sten på stedet, hvor den længst for
svundne Ågeby kirke lå. Samfundet kan ikke alene påtage sig 
rejsningen af mindesten, thi der må som baggrund være et lo
kalt initiativ og en økonomisk støtte, som viser, at der på det 
pågældende sted er interesse for sagen.

Dansk historisk Fællesforening holdt 28.—30. august årsmøde i 
Gøteborg. Samfundet var repræsenteret af vort bestyrelsesmed
lem, W. Påmejer, Nykøbing.

Der bliver fra samfundets side lagt megen vægt på at fremme 
interessen for lokalhistorisk litteratur. Mulighederne for nyudgi
velser er desværre ikke så store. Der skal investeres mange penge 
for en længere årrække, idet afsætningen af lokalhistorisk litte
ra tu r altid tager sin tid. Samfundet har til salg til medlemmerne 
blandt andet: „Lollandsk landsbyliv“, Kaj Munks „Landlige inte
riører i lollandsk bondemål“, „Hesnæsbogen“, „Maribo amts sted-
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navne“, „Nakskovs belejring“, „Bag diger og hegn“ I. del, „Fal
sterm inder“, „Czarens hus i Nykøbing“, „Livet i Birgittinerklo
stret i Maribo“ og „Holeby“ 1. og 2. del.

Medlemmerne efterspørger ret flittigt de gamle årbøger, og ef
terhånden er mange af disse udsolgte. Samfundet kan gratis til
byde medlemmerne eksemplarer af „Det fjerde danske hjemstavns
kursus 1926“. Det er en bog på 236 sider, og både i tekst og bil
leder indeholder den meget interessant om lolland-falsterske for
hold.

Samfundet søger gennem årbogen, lokalhistoriske udgivelser, 
arrangementer, rejsning af mindestene og andet at skabe in ter
esse for det lokalhistoriske arbejde. Dette får heldigvis støtte fra 
mange sider, idet mange foredragsrækker, enkelte foredrag, aften
højskoler og aftenskoler beskæftiger sig med lokalhistorie, og der 
er grund til at udtale glæde og tilfredshed over dette vigtige 
arbejde.

Historisk Samfund har brug for penge til sit arbejde, men hel
digvis ydes der også en stigende økonomisk støtte. Landbostan
dens Sparekasse i Nykøbing ydede i anledning af sit 100 års ju 
bilæum et særligt tilskud på 1.000 kr. Der er ydet direkte tilskud 
blandt andet fra: Undervisningsministeriet, Maribo amtsråd, Den 
Bertouch-Lehnske Fond, Det Classenske Fideicommis, Lollands 
Spare- og Laanebanks Fond, Nykøbing F. Sparekasse, Den lolland
ske Landbostands Sparekasse, Nakskov, Lollands Handels- og 
Landbrugsbank, Nakskov, Handelsbanken, Nakskov, og Diskonto
banken, Maribo. På samfundets vegne takker jeg for den viste 
velvilje. Også en tak  til landsdelens museer, til bestyrelsen og til 
pressen.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, ligesom 
den godkendte det af kassereren, frk. Louise Hansen, forelagte 
regnskab, hvoraf uddrag gengives omstående.

Skoleinspektør A. F. Heyn, Kettinge, indvalgtes i bestyrelsen i 
stedet for afgåede forretningsfører A. Thordrup, Nakskov. Øvrige 
valg var genvalg.
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Uddrag af regnskabet

for 1963—64

Indtægt: kr. ø. Udgift: kr. ø.
Beholdning fra forrige Trykning af årbog

å r ................................ 4.825,44 1964 ........................ . 11.700,54
Hoick’s Legat (fast F o rfa tte rh o n o ra r__ 1.225,97

kapital) ..................... 500,00 Møder o. lign............. 366,85
Medlemskontingent ... 9.077,00 Administration ........ 250,19
Tilskud fra: Udgift til porto ___ . 1.156,27

Undervisningsmin. .. 1.690,00 Dansk hist. Fællesf. . 204,40
Amtsrådet ................ 400,00 D iv e rse ...................... . 1.592,64
Andre ....................... 3.350,00

R e n te r ........................... 118,35 16.496,86
Salg af b ø g e r ............. 430,75 Beholdning
Refusion af papirafgift 87,20 at overføre
Refusion af p o r to ___ 97,95 til næste år ......... . 4.079,83

20.576,69 20.576,69

Samfundets bestyrelse:

Æresmedlemmer: Greve F. Reventlow. Pens. førstelærer A. H. 
Bendsen.

Bestyrelse: Redaktør Verner Hansen, Maribo, formand. Greve 
F. Reventlow, Vindeholme pr. Kappel. Lærer Viggo Larsen, Brand
strup pr. Tirsted, sekretær, årbogsredaktør. Baron R. Bertouch- 
Lehn, Højbygaard pr. Rødby. Fru Dagmar Jørgensen, Toreby pr. 
Søllested. Handelsgartner J. Bek Pedersen, Nakskov. Direktør F. 
Nabe-Nielsen, Nykøbing F. Pens. postbud R. K. Nielsen, Guld
borg L. Distriktsopmåler W. Paamejer, Nykøbing F. Skoleinspek
tør A. F. Heyn, Frejlev.

Forretnings- og redaktionsudvalg: Redaktør Verner Hansen. 
Greve F. Reventlow. Lærer Viggo Larsen. Baron R. Bertouch- 
Lehn.

Udvalg for udflugter*. Handelsgartner J. Bek Pedersen (for
mand). Lærer Viggo Larsen. Distriktsopmåler W. Paamejer.

Tilsyn med mindestene: Handelsgartner J. Bek Pedersen (for
mand). Direktør Nabe-Nielsen. Pens. postbud R. K. Nielsen.

Repræsentantskabet for Institutionen Statsminister C. D. F. Re- 
ventlows Minde og bestyrelsen for Pederstrup-museet: Baron 
Bertouch-Lehn.
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Bestyrelsen for Lolland-F alster s Stiftsmuseum: Redaktør Ver

ner Hansen.

Kasserer: Frk. Louise Hansen, Højbygaardsvej, Holeby. 
Revisorer: Grosserer C. H. Bjelbo, Nakskov. Pens. førstelærer

Ole Andersen, Løjtofte.

Nye medlemmer indmeldt i 1964—65

Tømrerformand Anker Andersen, Sverigesvej 18, Nykøbing F. 
Postassistent A. S. Andersen, Rådhusgade 14, Sakskøbing. 
Radioforhandler Robert Andersen, Købmagergade 6, Vordingborg. 
Gårdejer Svend Aage Andersen, Sundby, Guldborg L.
Banken for Rødby & Omegn A/S, Rødby.
Lærer Erland Johannes Beder, Tingsted pr. Nykøbing F. 
Arbejdsmand Helmer Bækkel, Torslunde, Holeby.
Gårdejer Adam Brygger, Bruntofte pr. Nykøbing F.
Disponent Bent Christensen, Sortemosen 64, Allerød. 
Træindustriarbejder Egon Christiansen, Abed pr. Søllested.
Fru Marie Edvardsen, Hagesvej 24, Nakskov.
Rentier Eli Flor, Pomonavej 6, Stubbekøbing.
Gårdejer Georg Foged, Bruntoftegaard pr. Nykøbing F. 
Arbejdsmand Laurits Frederiksen, Sløsserup Krat, Flinge St. 
Forpagter Børge Hansen, Tingsted pr. Nykøbing F.
Fru m anufakturhandler Ulla Hansen, Guldborg L.
A. Schou Hansen, Strandboulevarden 562, Nykøbing F.
Tandlæge Thorbjørn Skotte Hammer, Sønderparken 4, Maribo. 
Økonoma frk. Agnete Hasling, Birkevænget 20, st., Nakskov. 
Salgschauffør Kaj Hvid, Grønlandsvej 31, Nykøbing F.
Gårdejer Jens Hvid, Øbohus, Orehoved.
Lærer Mogens Hybel, Birkevænget 21, Nakskov.
Gårdejer E jnar Jensen, Risbrogaard, Bruntofte pr. Nykøbing F. 
Overpakmester T. K. A. Jensen, Sæby pr. Nakskov.
Forpagter A. Jensen, Rørmosehus 11, pr. Sakskøbing.
Fru Kirsten Johansen, Solvej 202, Nykøbing F.
Fru Aase Jørgensen, Toftegård, Købelev.
Frisør Holger Jørgensen, Ore, Stubbekøbing.
Malermester Chr. Th. Jørgensen, Frisegade 192, Nykøbing F. 
Lærer J. P. Jørgensen, Sundmarks vej 55, Sønderborg. 
Direktionssekretær Svend Børge Karlsen, Plovmarksvej 11,

Glostrup.
Fru ingeniør Alice Kildegård, Frimestervej 333, København V.
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Exam, pharm, fru Asta Graae Knudsen, Strandvejen 351, Nysted. 
Lærerinde frk. Tove Kristiansen, Sdr. Vedby.
Faglærer Vagn Kristj ansen, Poppelhuset, Karleby F.
Arbejdsmand Hermann Kongstad, Karlfeltvej 42, Stubbekøbing. 
Krenkerup Gods, pr. Sakskøbing.
Gårdejer Erik Kylling, Tingsted pr. Nykøbing F.
Forpagter Jørgen Kylling, Taaderup pr. Nykøbing F.
Gårdejer Emil L. Larsen, Vilhelmegaard pr. Onsevig.
Maler Jan  Larsen, Hyltebro 32 tv., København N.
Frk. Jonna Larsen, GI. Toldbod 31, Nykøbing F.
Gårdejer H. Chr. Larsen, Stubberup pr. Nykøbing F.
Fru Grethe Lund, Nordgården, opg. 4, Køge.
Lærer Johs. E. Madsen, Eskildstrup, Falster.
Skoleinspektør K. Vestergaard Madsen, Wieverknolden 11,

Stubbekøbing.
Stadsingeniør Bernh. Mortensen, Aarbyesvej 17, Rødby.
Lærer Kristian Møller, Dannemare.
Lærer Fridtjof Nielsen, Fuglse Centralskole, Holeby.
Kedelpasser O. Juhl Nielsen, Refshalevej 23, Maribo.
Købmand Knud K. Nielsen, Tingsted pr. Nykøbing F.
Hr. Niels Henrik Plaugh Nielsen, Skandsen 51, Nakskov. 
Bogholder Kjeld Nielsen, Skovboulevarden 16, Nykøbing F. 
Disponent M. R. Nielsen, Læsøvej 5, Nykøbing F.
Formand Valdemar Nielsen, Kraghavemøllevej pr. Nykøbing F. 
Fru Helene Nørring, Bredgade 24 a1, Nakskov.
Frk. E. Olsen, Fa. Schøn, Søndergade 20, Nakskov.
Reklamesmed Dan Olesen, Marrebæk, Falster.
Gårdejer Didrek Ottesen, Haugbølle pr. Søllested.
Gårdejer Lars Erik Pedersen, GI. Skovridergaard, Orehoved.
Fru Karen Pedersen, Nordgaard, Gunslev.
Lærer P. Krogh Pedersen, Rosenvænget 3, Nakskov.
Gårdejer Folmer Pitter, Tåderupgård pr. Nykøbing F.
Frk. Agathe Rasmussen, Maj bølle Mølle pr. Guldborg.
Hr. Axel Rasmussen, Hallingsgade 36, København 0 .
Frk. Nora Rasmussen, Krogsminde, Kraghave pr. Nykøbing F. 
Tandlæge G. Vagn Rasmussen, Vestensborg Allé 4, Nykøbing F. 
Redaktør Hakon Skafte, Dronninggaards Allé 6, Holte. 
Kriminaloverbetjent John Strange, Aldershvilevej 30, Bagsværd. 
Sognepræst Sjø-Rasmussen, Gloslunde.
Typograf Freddy Sørensen, Gasværksvej 22, Maribo. 
Kontrolassistent Niels C. Sørensen, Tingsted pr. Nykøbing F.
Fru Kirsten Suhr, K raarupgaard pr. Sakskøbing.
Folkepensionist fru D. G. Thermansen, Alderdomshjemmet,

Nakskov.
Rentier Severin Toxværd, Strandvej, Guldborg.
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Ungdomskonsulent B. Vedsø, Solvænget 13, Sundby L. 
Vestenskov Kommunebibliotek, Vestenskov pr. Nakskov. 
Tømrermester Mogens Willert, Tingsted pr. Nykøbing F. 
Fru Olga Winther, Degnemose Allé 26, Brønshøj. 
Væggerløse Folkebibliotek, Væggerløse, Falster.

Arbøger og historiske skrifter

Ved henvendelse til formanden, redaktør Verner Hansen, Mu
seumsgade 3, Maribo, kan medlemmer købe tidligere årbøger, 
men en del er dog udsolgt. Prisen er 4 kr. pr. eksemplar, ikke- 
medlemmer 8 kr.
Af historiske skrifter sælges:
Jørgensen og Ussing: Lollandsk landsbyliv 7 kr. (bogladepris 14 kr.). 
Svend Jørgensen: Bag diger og hegn I 8 kr.
Maribo amts stednavne 15 kr.
Hans Mortensen: Hesnæsbogen 7 kr. (bogladepris 14 kr.).
Karen Toxværds erindringer 8 kr. (bogladepris 16 kr.).
Nachskous belejring 6 kr. (bogladepris 12 kr.).
Jens Larsen: Kippinge kirke og den hellige kilde 12 kr.
Maribo som stiftsby og mødested 14,75 kr.
„Falsterminder“ 1913—63 2,50 kr.
Czarens hus i Nykøbing F. 1,50 kr.
Kappel kirke 4,50 kr.
N. P. Nielsen: Livet i Birgittiner klostret i Maribo 1,50 kr.
J. J. F. Friis : Svenskerne på Lolland 8 kr.
Jens Wolsing: Holeby I—Il à 7 kr.

FORTID OG NUTID
udgives af Dansk historisk Fællesforening under redaktion af 

museumsdirektør, cand. mag. Niels Oxenvad, Møntergården, Oden
se, og under medvirken af Kristian Hald, Johan Hvidtfeldt og 
Knud Klem. Tidsskriftet udkommer normalt to gange årligt. Ved 
henvendelse til foreningens ekspedition, Landsarkivet, Viborg 
(giro nr. 86 2 64), kan alle medlemmer af foreninger under Dansk 
historisk Fællesforening få FORTID OG NUTID til en favørpris 
af 20 kr. (bogladepris 30 kr.) pr. årbog. Desuden kan de få FOR
TID OG NUTID til reduceret pris, sålænge lager haves (enkelte 
af de ældre hefter udsolgt).

Ved henvendelse til FORTID OG NUTID’s ekspedition kan 
medlemmer af foreninger under Dansk historisk Fællesforening 
til favørpris (ekskl. porto og omkostninger) erhverve:
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E. Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra Reformationen til

Nutiden 14 kr. (bogladepris 21 kr.). 
Holger Hjelholt: Skriftprøver 12 kr. (bogladepris 18 kr.).
Helge Søgaard: Litteraturvejledning for kulturhistoriske Provins

museer 5 kr. (bogladepris 8,50 kr.). 
Nationalmuseet og den lokalhistoriske Forskning 2 kr.
Register til Fortid og Nutid, Bind I—XVII, 2 kr.
Knud Prange: Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adelslexikon 16 kr.

(bogladepris 27 kr.).
Dansk Navneskik 5 kr.
H. Hansen: Om Opbevaring og Ordning af Købstadarkiver 2 kr.
S. Nygaard: Anvisning til at drive historisk-topografiske studier

2 kr.
Bauer: Calender for Aarene indtil 2200 e. Kr. (fototeknisk optryk) 

12 kr., indb. 14 kr. (bogladepris 20 kr., indb. 23 kr.).
H. Worsøe: Grundbog i Slægtshistorie 5 kr. (bogladepris 9 kr.). 
Kilder til besættelsestidens historie (særtryk af Fortid og Nutid

1963) 8 kr. (bogladepris 12 kr.). 
Georg Hansen: Grundtræk af en historisk metode.

Indb. 9 kr. (bogladepris 15 kr.).

Serien om de historiske hjælpemidler:
Herluf Nielsen: Kronologi. Indb. 10 kr. (bogladepris 15 kr.).
Knud Prange: Heraldik og Historie 7 kr., indb. 10 kr.

(bogladepris 11,50 kr., indb. 15 kr.).

ARV OG EJE
Årbog udgivet af Dansk kulturhistorisk Museumsforening. I 

abonnement 10,75 kr. pr. årgang (bogladepris 15 kr.). Fortsættelse 
af Danske Museer I—IV. Abonnement tegnes hos foreningens se
kretær, museumskonsulent P. Halkjær Kristensen, Nationalmuse
et, København K.

Dansk historisk Fællesforenings lokalhistoriske konsulent yder 
gratis vejledning til hjemstavnshistorikere med hensyn til arbejds
plan, kildemateriale, konkrete spørgsmål, gennemgang af m anu
skripter o. 1. Henvendelse sker til Stiftsbiblioteket i Viborg.

Såfremt nogle af vore medlemmer yderligere skulle ønske at 
få foretaget hjemstavnshistoriske, genealogiske eller lignende un
dersøgelser, særligt i københavnske arkiver, vil henvendelse kun
ne rettes til genealog Axel Nørlit, Ourøgade 4, København 0.



A: SPØRGESKEMA

Navn ..............................................................................................................
Adresse .........................................................................................................
Fødeår ..................... Fødested og -sogn ...............................................

Brændte man Sankt Hansblus der, hvor De selv boede i føl
gende tiår:

(ja/nej/ved ikke) (sogne-, gård- eller bynavn)
1950—59? ........................  i hvilket sogn? ...........................................
1940—49? ........................  i hvilket sogn? ...........................................
1930—39? ........................  i hvilket sogn? ...........................................
1920—29? ........................  i hvilket sogn? ...........................................
1910—19? ........................  i hvilket sogn? ...........................................
1900—09? ........................  i hvilket sogn? ...........................................
1890—99? ........................  i hvilket sogn? ...........................................
før 1890? ........................  i hvilket sogn? ...........................................

Hvis skikken var i brug før 1890, vil vi gerne vide, om den
dengang blev omtalt som ny på stedet? ...........................................
eller gammel? ..............................................................................................

Har De hørt gamle mennesker fortælle om, at de havde været 
med til at brænde blus før 1890? ..........................................................

Hvor var det og hvilket år omtrent? ...................................................
Har der været brændt blus til andre højtider (Valborgblus, Pinse
blus)? .............................................................................................................
Har børnene brugt at koge æg over bål i Påsken? ........................
Selvom De kun kan svare på ganske få af spørgsmålene, vil vi 
sætte pris på at få spørgeskemaet returneret!

B: SPØRGSMÅL
Ved besvarelsen af det følgende beder vi Dem benytte det 

vedlagte optegnerpapir. Nedenstående spørgsmål henvender sig 
særligt til dem, som kan fortælle om blusskikkens indførelse i et 
bestemt sogn, men det er vort håb, at de også kan være til god 
vejledning for dem, som — iøvrigt mod vor forventning — skulle 
kunne berette om blusbrænding før 1890 og længere tilbage i 
tiden. Vi vil meget gerne høre om en Sankt Hansfest, som De 
selv har deltaget i!

GAMLE MIDSOMMERSKIKKE
Hvis blusset er indført i mands minde, vil vi gerne have en 

beskrivelse af, hvorledes man førhen fejrede midsommer.
1. Pyntede man byens midsommertræ?
2. Red karlene sommer i by?
3. Gik midsommerdrengene omkring og sang for dørene?
4. Lavede ungdommen nytårsløjer eller midsommerløjer eller

begge dele?
5. Hvad foretog ungdommen sig ellers Sankt Hans aften?
6. Hvordan kom man af med afhugget tjørn og andet kvas?



SANKT HANSBLUSSETS INDFØRELSE
7. Hvilket år omtrent blev blusset indført i sognet?
8. Vides det, hvem der først tog skikken op?
9. Hvor havde man fået ideen fra (f. eks. højskolen, aviserne,

nabosognet, tilflyttere)?
10. Blev Sankt Hansblus straks almindeligt i sognet, eller gik

der nogle år, inden det rigtigt slog an?
11. Var der nogen modstand mod blusbrænding i begyndelsen?
12. Hvornår begyndte kroen og restauranter at arrangere blus-

fester?
13. Hvorledes gik det med de gamle midsommerskikke, gik de

af brug?

FOLKETRO OM SANKT HANS
14. Hvorfor brændte man blus (f. eks. mod brand i sæden, mod

heksene)?
15. Fortalte man noget om heksenes samlingssteder? Hvor red

de hen?
16. Hvad kunne man gøre for at beskytte marker, mennesker

og dyr mod dem?
17. Besøgte man de hellige kilder?

EFTERSKRIFT
Hvis De kender andre, som kunne tænkes at ville hjælpe os med 

vor Sankt Hansundersøgelse, beder vi Dem skrive deres navn 
og adresse her.

Spørgelisten bedes sendt til: ..................................................................

DANSK FOLKEMINDESAMLING
Det kgl. Bibliotek 

København K.
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OG IDAG

AF IMMANUEL FELTER

Aspicite in Auctorem fidei, et consumma- 
torem IESUM, qui proposito sibi gaudio 
sustinuit crucem, confusione contempla, 
atque in dextera sedis Dei sedet.

Ilebr. 12,2.
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Indledning

I gennem den række af år, hvor jeg har haft det privilegium at være præst ved Maribo Domkirke, har jeg efter evne søgt at sætte mig ind i kirkens bygningshistorie og efterforske alt, hvad der kan belyse dens tilblivelse og underrette os om dens inventar.Nu ved kirkens 550 års jubilæum har man fra forskellig side ytret ønske om at få dette markeret ved et skriftligt arbejde, og jeg har da benyttet lejligheden til at samle det materiale, jeg har udforsket.Hvad der særlig har haft min interesse, er kirkens bygningshistorie og kirken, som den står idag med sit værdifulde inventar. Det mellemliggende tidsrum er kun skitseret, for så vidt det angår kirkens indretning og brug (alterets skiftende plads f. ex.)Men til gengæld vil jeg mene, at alt, hvad der kaster lys over kirkebygningens tilblivelse i Middelalderen og som den fremtræder idag, er kommet med.Man vil bemærke, at min fremstilling på ethvert punkt er dokumenteret ved noter og henvisninger. Dette anser jeg for særdeles betydningsfuldt for enhver, som har lyst til at efterprøve fremstillingens rigtighed.Sluttelig vil jeg gerne rette en varm tak til Lolland- Falsters Historiske Samfund, som har tilbudt at optage min afhandling i sit årsskrift 1966, og tillige til Maribo Domkirkes menighedsråd, som bekoster et særligt oplag af mit arbejde til forhandling i boghandelen. Jeg står også i taknemlighedsgæld til Stiftsbiblioteket i Maribo, som med aldrig svigtende velvilje har stået til rådighed med fremskaffelse af den ældre litteratur.
Domprovstegården, Maribo, marts 1966.

Im. Felter.



I. Den hellige Birgitta og hendes klosterorden

I året 1303 (eller 1302) fik lagmand Birger Persson på gården Finsta i Uppland, 45 km øst for Uppsala, en datter Birgitta1). Moderen Ingeborg Bengtsdatter var Birgers anden hustru (det første ægteskab havde været barnløst), og begge forældre var af svensk stormandsslægt. Hun tilhørte således folkungernes æt, og han nød anseelse som en fremragende lagmand, med sæde i rigets råd og optrådte med næsten kongelig pragt. Høvdingeblod og slægtsstolthed fik Birgitta i arv. Fra sin tidlige barndom lyttede hun ivrigt til beretningerne om slægtens fromme konger: Knud den Hellige i Danmark, Sverker den Første og Erik den Hellige i Sverige. Men hun fulgte også med sine forældre til messe, blev undervist i den hellige historie om Frelserens liv og hørte forunderlige beretninger om fromme mænds og kvinders levned.
x) Til dette kapitel har særlig været benyttet:
Fr. Hammerich: Den hellige Birgitta og Kirken i Norden, Køben
havn 1863 (cit. Hammerich).
Johanne Skovgaard: Den hellige Birgitta og Maribo Kloster, Ma
ribo 1914. Udgivet i anledning af Maribo kirkes 500 års jubilæum, 
særtryk af Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog 1914.
(cit. Skovgaard).
Torvald Höjer: Studier i Vadstena Klosters och Birgittinordens 
Historia intill midten af 1400-tallet. Upsala 1905.
(cit. Höjer).
Diarium Wazstenense (Vadstena-klostrets dagbog), udgivet af E. 
Benzelius d. y., Upsala 1721, optrykt i
Scriptores rerum  svecicarum medii ævi, Tomus I, 1 (Upsala 1818), 
ved E. Fant, pag. 99—223 (omfattende årene 1344—1545).
Alle citater er gennemgået i den latinske original, men der hen
vises som regel til den moderne svenske oversættelse i:
Vadstena Klosters Minnesbok, Stockholm 1918, ved Andreas Lind
blom.
(cit. Minnesbok).



416Hun skal have været spæd af skikkelse, nervøs af gemyt, men med en sjælsstyrke og legemlig sundhed, som i hendes senere år skulle sætte hende i stand til at tåle den strengt asketiske levevis, som hun pålagde sig selv.Men forløbig voksede hun op som et følsomt barn, modtagelig for sin samtids forestillinger, hengiven til drømme, anelser og syner. Allerede som syvårig ser hun i et natligt syn himmeldronningen, som viser hende en gylden krone og spørger hende: Vil du have denne krone? Dette syn glemte Birgitta aldrig. Og nogle år senere, ved 10 års alderen, ser hun om natten efter en fasteprædiken den korsfæstede og hører ham sige: Se, hvor jeg pines! Da er det Birgitta, som spørger: Hvem har gjort dette? og får som svar: De, som foragter mig og glemmer min kærlighed. Det er tidens religiøse hovedtanker, Mariadyrkelsen og lidelsestanken, der gør indtryk på hendes barnlige sind.Men snart skulde hendes tilværelse formes i en helt anden retning. Som 13-årig blev hun gift med Ulf Gud- marson, søn af Vestgøtlands lagmand hr. Gudmar, der ligesom Birger havde giftet sig ind i Folkungeslægten. Det unge par fæstede bo på gården Ulfåsa i Østgøtland,
Text til fig. 1.
Modstående billede af den hellige Birgitta er en del af et alterbil
lede, som tidligere stod i kirken i Set. Birgittas hus i Rom. Fr. 
Hammerich lod det gengive i sin bog om Birgitta i form af et stik 
ved I. W. Tegner, og fra hans værk har vi hentet nærværende 
gengivelse.
Billedet formenes at stamme fra slutningen af 1300-tallet og anses 
af mange for at være det eneste portræ t af Birgitta. Hvad der ta 
ler stæ rkt for ægtheden, er, at Birgitta ikke er afbildet som nonne, 
men i klædedragt som en romersk matrone, altså „som hun gik og 
stod“.
Desværre er billedet ikke mere i Rom. Da jeg i 1962 under et besøg 
i Birgittas hus bad om at få billedet forevist, meddelte man mig 
under mange beklagelser, at det i slutningen af det 19. årh. var 
blevet flyttet til Indiana i U. S. A. Forklaringen er den, at Birgit
tinerordenen jo i århundreder officielt ikke existerede. Derfor 
kunde den franske orden af det hellige Kors, som i 19. årh. havde 
rådighed over Birgittas hus, gennemføre denne beklagelige flyt
ning af et billede, som er af enestående betydning for B irgittiner
ordenen (jfr. p. 424, note 6).
Under portræ ttet ses en prøve på Birgittas håndskrift (en egen
hændig optegnelse på gammelsvensk af en åbenbaring, re tte t til 
kong Magnus). I oversættelse: Først vil jeg dig sige, hvorledes dig 
er åndelig forståelse (gl.-svensk: understandilse) given.



Fig. 1. Den hellige Birgitta.
Fra en altertavle i Birgittas hus i Rom. Se noten på modstående side.



418ved den sydlige bred af søen Boren. Fra hendes liv som frue på Ulfåsa er mange erindringer bevaret i Birgittas Åbenbaringer, de optegnelser, gjort af hendes skrifte- fædre, som er vor vigtigste kilde til Birgittas liv og tanker. Fra livet på gården henter hun lignelser fra arbejdet i stegers og bryggers, fra urtegård og vandmølle.Foruden Ulfåsa havde Ulf andre besiddelser, særlig i Närike, hvor han i 1340 blev lagmand, to år efter at han havde opnået ridderværdigheden. Derimod tog han ikke del i det politiske liv. Gennem Birgittas åbenbaringer får vi indtryk af et såre lykkeligt ægteskab. Det drømmende barn er forvandlet til en dygtig husmoder, der med praktisk sans forestår sit store hus, og som i et og alt står aktivt ved sin mands side. Om drømme og syner høres i en lang række år aldeles intet. Men trods alle huslige pligter forsømte hun dog ikke at tage virksom del i datidens fromhedsliv, hun bespiste fattige, plejede syge, gik til messe og til skrifte og skaffede sig adgang til at læse i bibelen ved at få den oversat til svensk. Man får det indtryk, at Birgitta, i kraft af personlighedens magt, med årene blev den ledende i forholdet mellem ægtefællerne, så at hun, også på det religiøse område, kom til at præge sin mand dybt. Et vidnesbyrd herom er den lange pilgrimsrejse, som hun og Ulf foretog i året 1342 til det berømte valfartssted Set. Jacob af Compostella i Spanien. På hjemrejsen blev Ulf dødssyg i Nederlandene, men kom sig dog atter, således som Frankrigs skytshelgen Set. Dionysius i et syn havde lovet Birgitta.Efter denne rejse fik de religiøse overvejelser voksende indflydelse på ægtefællerne. De søgte tilknytning til ci- stercienserklostret i Alvastra i Østergøtland, ja, Birgitta tilbragte endog et par år i klostret, et skridt, som vakte både forundring og forargelse, da det jo drejede sig om et munkekloster. Kun modstræbende gav klosterets ledelse sin billigelse, men underprioren i klostret hr. Peter blev Birgittas skriftefader, som senere ledsagede hende til Rom og nedskrev størstedelen af hendes åbenbaringer.Også Ulf følte sig draget til klosterlivet, og man har
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Fig. 2. Birgittas værelse i hendes hus i Rom. I væggen til venstre ses en 
træplade i en glasmontre. Det er Birgittas arbejdsbord, hvor hun nedskrev 

sine åbenbaringer. Det tjente hende tillige som seng på hendes dødsleje.måske lov at formode2), at Birgittas tanker om et dobbeltkloster, hvor mænd og kvinder vel lever adskilt, men med fælles hu og i fælles virke dyrker Gud, har deres rod i ægtefællernes enige forsæt om at søge tilknytning til klostret i Alvastra. Og da Ulf døde den 12. februar 1344, lod han sig begrave i Alvastra, og i munkekutte — dog uden at have aflagt munkenes løfte.I sit ægteskab med Ulf skænkede Birgitta ham 8 børn, 4 døtre og 4 sønner, hvoraf de to døde som små. Ældst var datteren Märta, født omkring 1320, som vi senere skal
2) Således Bertil Berth elson: Klostrens byggnadsskick, p. 218—19, 
særtryk af „Östergötland“, AB Svensk Litteratur, 1955.



420møde som opdrager af Nordens dronning Margrethe. Den næstældste datter Katharina blev tidligt gift, men sluttede sig efter ægtefællens tidlige død nær til moderen, hvis trofaste ledsager og hjælper hun blev under dennes ophold i Rom. A f de to sønner, Karl og Birger, som nåede at blive voksne, beredte Karl hende flere sorger end glæder.Efter Ulfs død begyndte Birgitta med klar bevidsthed et nyt afsnit af sit liv. Hun tog den ring af, som hendes mand på dødslejet havde skænket hende og sat på hendes finger, og da man bebrejdede hende det, svarede hun: »Da jeg begravede min mand, begravede jeg med ham al kødelig kærlighed. For at min sjæl nu må hæve sig til kærlighed til Gud alene, vil jeg glemme ringen og min mand og betro mig til Gud.«Hun besluttede nu at forlade alt og blive fattig for Kristi skyld. Det afgørende skridt foranledigedes ved en vision. Mens hun var hensunken i bøn, lød der en røst til hende fra en gylden sky: »Kvinde, hør mig, jeg er din Gud, som vil tale med dig«. Og derefter forkynder røsten, at Kristus har udvalgt hende til sin brud, og at hun skal være hans »talerør«, gennem hvilket han vil åbenbare sine hemmeligheder for verden. Til sidst loves det hende, at Guds Ånd skal forblive hos hende lige til døden.Dette syn var det første i den lange række af åbenbaringer, der fortsattes lige til Birgittas død. De er den vigtigste kilde for vort kendskab til Birgittas personlighed (fig. 1), idet vi har dem bevaret i en latinsk oversættelse3), som skyldes Birgittas to skriftefædre, den allerede nævnte prior Peter af Alvastra, og magister Peter af Skänninge. Stor indflydelse på Birgittas åndelige liv i disse år havde den lærde magister Matthias, kannik i Linköping, forfatter
3) Den hellige Birgittas åbenbaringer (på latin: Revelationes) ud
kom første gang i samlet udgave i 1492 i Lübeck. I B irgitta-litte- 
raturen citeres de oftest i G. E. Klemmings gammelsvenske over
sættelse (Stockholm 1857—84).
Men nu foreligger der en moderne pragtudgave på nutids-svensk, 
ved Tryggve Lundén, forsynet med et overdådigt billedmateriale: 
Den Helige Birgitta: Himmelska Uppenbarelser. Allhems forlag, 
Malmö.
(cit. Åbenb. med bind og sidetal).
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Fig. 3. Vadstena klosterkirke, set fra øst, indviet Ui30. Bemærk den spinkle 
tagrytter i stedet for tårn.til en lang række theologiske skrifter og anset for at være Sveriges betydeligste theolog i Middelalderen.Indholdet af Birgittas åbenbaringer er mangfoldigt. Det kan være svar på henvendelser, man har rettet til hende, om bistand i sygdom, sorg, samvittighedsnød. Det kan være anvisninger vedrørende fromhedsøvelser, bøn og faste. Det kan være bidske udfald mod rigets stormænd, som revses for deres hovmod, pengebegærlighed og lovløshed. Særlig kong Magnus får idelig råd af religiøsmoralsk art, men også politisk griber hun ind, idet hun opfordrer ham til korstog til de hedenske Østersølande. Men Birgittas horisont er ikke begrænset til Sverige. Gennem samværet med magister Matthias og på sin rejse til Compostella blev hun bragt i berøring med tidens store spørgsmål: striden mellem kejser og pave, pavens residens i Avignon i Frankrig i stedet for i Rom, krigen mellem England og Frankrig o. s. v. Også på denne storpolitiske arena føler Birgitta sig kaldet til at træde op, vejledende



422og tugtende. Hun har et skarpt blik for sædernes fordærv, stormændenes laster og kirkens forfald. Særlig forkasteligt finder hun det, at paven har opgivet sin residens i den hellige stad Rom. Derfor søger hun gennem lange år både ved bønner og trusler at bevæge ham til at vende tilbage.Men det, som optager hende fremfor alt, er tanken på den nye klosterorden, som hun ser det som sin opgave at stifte. Efter i årevis at have syslet med drømme og planer med henblik på denne klosterorden nåede hun under et ophold i Vadstena med eet frem til fuld klarhed. »Gud, alle tings skaber, kundgjorde for mig, uværdige menneske, alle denne regels ord på så underfuld en måde og på så kort tid, at jeg ej fuldtud kan forklare det for noget menneske«, siger hun selv. Da hun var fast overbevist om at have modtaget sin klosterregel fra Kristus selv, skulde den nye orden bære Frelserens navn (ordo Sancti Salvatoris, den hellige Frelsers orden), omend den gængse betegnelse blev Birgittinerordenen.At ordenens hovedkloster skulde ligge i Vadstena, stod fast for Birgitta, og kong Magnus imødekom hendes planer ved at overlade hende en kongelig gård4) i Vadstena, beliggende ned mod søen Vättern. Men at opnå
4) Svenske forskere har — meget forståeligt — søgt ihærdigt efter 
spor af kong Magnus’ gård, som formentes at være en slags lyst
gård eller jagtslot. Men anstrengelserne var forgæves, indtil man 
for en halv snes år siden fik mulighed for at undersøge nonne
klostrets nordfløj i Vads tena. (Det må her indskydes, at nonne
klostret efter reformationstiden har tjent vidt forskellige formål, 
bl. a. blev det i 17. og 18. årh. benyttet som hædersbolig for gam
le soldater. Som minde herom finder man en af dørene til klostret 
smykket med en fornem sandstens-portal, udhugget med faner, 
kanoner etc. Sidst blev bygningen brugt til hospital for sinds
lidende, og det var først, da Birgittastifteisen ved hospitalets over
flyttelse til mere moderne lokaler fik rådighed over klosterbyg
ningen, at forskerne kunde foretage en grundig undersøgelse af 
det gamle kloster ved afbankning af væggenes puds o. s. v. Og 
her fik man da den store overraskelse, at nonneklostret simpelt
hen var indrettet i kong Magnus’ tidligere jagtgård, et stenhus i 
to etager, forsynet med gotiske vinduer. Et tidligere gådefuldt 
sted i Birgittas åbenbaringer, som talte om, at det kongelige hus 
skulde „ödmjukas“ (Åbenb. IV, p. 131), fik nu sin forklaring. Man 
yndede ikke hos Birgittinerne det prangende, og derfor havde man 
sænket loftet ca. en meter mellem de to etager og fjernet det



423anerkendelse af en ny klosterorden, syntes en næsten umulig tanke i betragtning af, at Lateransynoden 1215 havde udstedt forbud5) mod oprettelse af nye religiøse ordener. Hertil kom, at Birgittas regel sigtede mod dobbeltklostre, omfattende såvel munke som nonner, dog selvfølgelig i strengt adskilte klosterbygninger.Dette forhold frembød en yderligere vanskelighed, da man havde meget dårlige erfaringer med hensyn til de moralske forhold i klostre, der rummede såvel munke som nonner. De kirkelige myndigheder var derfor ikke indstillet på at godkende nye dobbeltklostre.Birgitta opgiver dog ikke sine planer, men hun indser, at skal hun nå sit mål, må hun forlade Sverige og søge sydpå for dér at arbejde videre. Hendes rejse gælder Rom, ikke Avignon. »Gå til Rom, hvor gaderne er dækkede med guld og røde af de helliges blod«, siger Kristus, »og du skal blive dér, til du ser paven og kejseren sammen, og fortælle dem mine ord«.I året 1349 begiver Birgitta sig af sted til Rom, hvor hun skulde tilbringe de sidste 23 år af sit liv. Bortset fra de første 5 år boede hun til sin død i et hus ved Campo dei Fiori (fig. 2), dengang en eng, hvor kvæget græssede
øverste af murene. Men nu kom altså en middelalderlig festsal 
fra folkungetiden for dagens lys. Der kunde selvfølgelig ikke være 
tale om simpelthen at rekonstruere denne sal, da det vilde betyde 
fjernelse af interessante enkeltheder fra klostertiden. Man fandt 
således i stueetagen på piller og vægge rester af bemaling (bl. a. 
fremstillinger af Birgitta, St. Dorothea og St. Barbara), og på 1. 
sal fik man en ny overraskelse, thi her fandt man til begge sider 
af midtergangen de fleste af de 59 små soveceller, hvor nonnerne 
tilbragte natten. Birgitta havde oprindelig forordnet, at nonnerne 
skulde sove sammen i sovesale. Men denne ordning viste sig uhen
sigtsmæssig, hvorfor det i 1405 (se Minnesbok p. 43. 3/5 1405) blev 
besluttet at indrette særskilt soverum til hver nonne. Man må sige, 
at de har været af beskeden udstrækning: 380 cm lange og 145 cm 
brede, og dørene var kun 70 cm i bredden og 175 cm i højden. — 
Ang. disse interessante fund se Föreningen Gamla Vadstenas Små
skriftserie nr. 5: Kungshall och Systrahus, ved Iw ar Anderson.
5) Lateransynodens beslutning af 1215 („Ne nimia religionum di- 
versitas gravem in ecclesia Dei confusionem induat, firm iter pro- 
hibemus, ne quis de cetero novam religionem inveniat, sed qui- 
cumque voluerit ad religionem converti, unam de approbatis as
sum ât“) var påny blevet indskærpet ved kirkemødet i Lyon 1274, 
se Höjer, p. 59, specielt anm. 4.

2



424ned mod Tiberen, hvis bredder da var ubebyggede. Huset var en anselig stenbygning, men indvendig spartansk udstyret, som det stemmede med Birgittas asketiske grundsætninger. Her levede Birgitta sit strengt regelbundne liv, med andagtsøvelser, syning og studier og vandt snart stort ry i Rom for sin kompromisløse fromhed0).Til hendes husstand hørte hendes to skriftefædre Peter af Alvastra og Peter af Skänninge, foruden tyende og gæster, mest pilgrimme fra Norden, som var kommet til den hellige stad og fandt husly hos hende. Desuden havde hun bestandig sin næstældste datter Katharina hos sig. Denne var oprindelig kommet til Rom for at få del i jubelafladen 1350 og agtede sig derefter tilbage til Sverige til sin mand (ridder Egard v. Kyren) som hun elskede højt. Men moderen søgte på enhver måde at bevæge datteren til at blive i Rom, bl. a. ved at forudsige hendes mands død (han døde i 1351). Til sidst giver Katharina efter og bøjer sin unge vilje for moderens. Ene sidder hun i huset, mens moderen drager rundt til Roms forskellige helligdomme. Hendes lyse nordiske skønhed (hun var dengang omkring ved 20 år) var efterstræbt af lidenskabelige bejlere, så at hun kun sjældent og med yderste forsigtighed turde færdes uden for hjemmet. Fra nu af underkaster hun sig ganske samme levevis som moderen: ubetinget lydighed mod skriftefaderen, tavshed o. s. v. Hendes na-
G) Birgittas hus i Rom (Casa di Santa Brigida) existerer endnu og 
er beliggende på Piazza Famese 96 (lige overfor det berømte P a
lazzo Farnese). Huset er stæ rkt ombygget, men rummer som sin 
største skat den hellige Birgittas arbejdsbord, (der også tjente hen
de til seng på hendes dødsleje) (fig. 2).
Huset er atter idag beboet af Birgittinernonner med deres ejen
dommelige hovedbeklædning og tjener som hovedkvarter for den 
sammenslutning af Birgittinernonner, der er blomstret op i dette 
århundrede (på foranledning af en svensk konvertit Elisabeth Hes- 
selblad, som efter mange besværligheder opnåede pavelig tilladelse 
til at aflægge nonneløfterne i henhold til det gamle birgittinske 
ritual). Den nye sammenslutning har nonneklostre i Sverige (i 
Vadstena på en stump af det gamle klosters jord), i England og i 
Indien. Desuden existerer i England, Holland og Bayern birgitti
nerklostre, som har bestået uafbrudt siden middelalderen. Men 
den birgittinske munkeorden er idag totalt uddød. — Se herom: 
pjecen: Ordo Sanctissimi Salvatoris, København, 1958. (uden for
fatterangivelse) .
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Fig. 4. Vadstena klosterkirkes indre. De to sideskibe er af samme bredde 
som midterskibet.turs mildhed knuses dog ikke under omgivelsernes tryk, men kommer til rigere udfoldelse, og efter moderens død var det hende, som med energi og udholdenhed førte kampen videre for at opnå Birgittas helgenkroning og sikring af ordenens privilegier.Under opholdet i Rom bliver Birgittas kritik af gejstligheden, af præster og munke, bisper og paver mere og mere hvas: Alle budordene er sammenfattede i det ene: hid med penge! Guds sakramenter uddeles for penge; aflad er blevet en handelsvare; som Judas sælger præsterne Kristus.Men Birgittas revselse af sin samtids kirke berører aldrig det bærende i katolicismen. »Hun vil reformere kirken ved at gengive pavedømmet hele dets tidligere glans, ved at føre paven tilbage til Rom og ved at stifte en ny klosterorden, der atter skal virkeliggøre det gamle munke- og nonneideal«. (Johanne Skovgaard7).Men dette mål syntes bestandig lige fjernt. Ganske vist lykkedes det Birgitta i 1367 at bevæge pave Urban V til at drage fra Avignon til Rom, hvor hun forelagde ham sin

7) citatet fra Skovgaard p. 36.
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Fig. 5. Birgittas helgenskrin, som gemmer den hellige Birgittas og hendes 
datter Katharinas ben. Skrinet, som er forsynet med forgyldte sølvornamen

ter, er vistnok forfærdiget i 1381. Det står idag bag højalteret 
i Vadstena klosterkirke.klosterregel til godkendelse. Men paven vovede ikke uden samtykke af et almindeligt kirkemøde at give sin tilladelse. Alt hvad hun opnåede, var en pavelig godkendelse (af 5/8 1370) til oprettelse i Vadstena af to særskilte klostre under Augustinerordenen (som af de bestående klosterordener kom Birgittas nærmest) og med billigelse af, at livet i disse klostre ikke blot forpligtedes på Augustins regel, men tillige på de særlige bestemmelser, som var udformet af Birgitta8).Pavens afgørelse tilfredsstillede på ingen måde Birgitta, men den betød dog, at der var fri bane for indretning af klostret i Vadstena. Derfor besluttede hun nu at virkeliggøre en længe næret plan om at drage på pilgrimsfærd til det hellige land. Ved afrejsen fra Rom i 1371 er hun led-

8) se Höjer p. 61—62.



427saget af Katharina, sine to sønner Karl og Birger (hvoraf den første dog dør under et ophold i Napoli), samt sine to skriftefædre. Hun når virkelig Palæstina, gennemlever på Golgata Kristi lidelser og tilbringer julenatten i Betlehem. I begyndelsen af 1373 vender Birgitta tilbage til Rom, men den lange rejse havde knækket hendes fordum så stærke helbred. — »Siger lægerne ikke, at du skal dø?« hører hun jomfru Maria sige. »I sandhed, datter, de forstår ikke, hvad det er at dø. Thi den skal dø, som skilles fra Gud, men den lever, som altid frygter Gud«. Men hvorfor skal sygdommen være så langvarig og tage al hendes styrke? »Mindes du ikke, at min søn sagde dig iJerusalem, at dine synder var dig forladt!-------Men atdu skal slippe for at lide, mens du er i verden, det sagde han dig ikke!«Få dage senere, om morgenen d. 23. juli 1373 døde Birgitta i sit hus i Rom, omgivet af sine børn og den trofaste magister Petrus. Da messen læstes kl. 9, var hun endnu ved bevidsthed, men en halv time senere opgav hun ånden »med største andagt og ydmyghed9).«
°) Det kan her være på sin plads at opregne, hvad vi i danske k ir
ker finder af fremstillinger af den hellige Birgitta. Det drejer sig, 
så vidt min viden rækker, om følgende:
I Maribo har vi klosterkirkens gamle Birgitta-alter, som omtales 
udførligt i det følgende (se dette arbejde p. 516 flg.).
I Engestofte kirke (4 km fra Maribo) er klosterkirkens Maria
alter bevaret (her fremstilles Birgitta prædikende for munke og 
nonner), se dette arbejde p. 520.
I Løjt kirke, Åbenrå amt, findes et gotisk alterskab fra 1520, som 
på predellaen har et maleri af en nonneklædt helgeninde med en 
bog, formodentlig Birgitta.
Endelig har vi 3 Birgitta-fremstillinger i form af kalkmalerier, 
alle placeret i en kreds omkring Holbæk. Det første befinder sig 
i Roskilde Domkirke, i St. Birgittas kapel, bygget af biskop Oluf 
Mortensen i slutningen af 1400-tallet. En indskrift på væggen for
tæller, at kapellet er udsmykket år 1511. Birgitta fremstilles i 
nonnedragt og med en bog (sandsynligvis hendes åbenbaringer) 
i hånden.
Det næste, som bærer Birgittas navnetræk, findes i Gislinge kirke, 
vest for Holbæk.
Det tredie, som absolut er det interessanteste, er bevaret i Und
løse kirke, syd for Holbæk. Her er Birgitta indføjet i en kompo
sition, som fremstiller Jesu fødsel, således som den hellige Jomfru 
under Birgittas besøg i Betlehem i 1372 skildrede den for hende 
i en vision (se hendes åbenbaringer VII bog, kapitel 21 eller i den



Fig. 6. Den hellige Birgitta (til højre) betragter Jesu fødsel. 
Kalkmaleri i Undløse kirke, Holbæk amt. Se nærmere p. 427, note 9.



Fig. 7. Den hellige Birgitta i pilgrimsdragt. Kalkmaleri i Undløse kirke. 
(Detaille af fig. 6).



430Ved Birgittas død var hendes værk, som allerede nævnt, ikke fuldført. Det blev datteren Katharina, som ved sin udholdenhed og energi førte moderens tanker videre, indtil målet blev nået.I september samme år blev Birgittas kiste ført fra Rom, op gennem Europa mod Sverige, og d. 4. juli 1374 blev hendes skrin under mere end kongelig hyldest båret ind i Vadstena klosterkirke, som dog endnu ikke var fuldført.Det følgende år 1375 drog Katharina, ledsaget af moderens to skriftefædre, atter til Rom, hvor hun forblev i 5 år. Her lykkedes det hende endelig ved pave Urban V I’s bulle Ad perpetuam rei memoriam af 3/12 137810) at opnå stadfæstelse af Birgittinerordenen. Ganske vist betragtedes Birgittinerordenen stadig som en underafdeling af Augustinerordenen, hvilket tydeligt fremgår af dens
nye svenske udgave bind III, pag. 238 flg.). Birgitta fortæller, at 
hun så en såre skøn jomfru (ledsaget af en „olding“, nemlig Jo
sef). Jomfruen ventede sin nedkomst og forberedte den i inderlig 
bøn. Midt under hendes bøn finder fødslen sted, uden vé og smer
te, thi med eet ligger barnet foran hende, udspredende en glans, 
som overstråler solen. Og Maria og Josef står undrende ved bar
net og tilbeder det.
Netop således er Jesu fødsel fremstillet i Undløse kirke (se gen
givelse i dette arbejde (fig. 6). Midt i billedet ser vi barnet i stråle
glans, med Maria stående ved siden med hænderne lagt sammen i 
tilbedelse. I baggrunden til venstre ser vi oldingen Josef, der læ 
ner sig til krybben, hvor okse og æsel søger føde. Til højre, en 
smule på afstand, står Birgitta med pilgrimsstav og taske og iagt
tager, hvad der sker (fig. 7).
„Sokkerne“, som ses nedenunder Jesus-barnet, tolkes ofte som til
hørende Josef, der på denne måde vil skaffe barnet et nødtørftigt 
leje. Men iflg. Birgittas vision tilhører de Maria, som, da fødslen 
nærm er sig, affører sig sine sko sammen med sin kappe (som ses 
at ligge sammenrullet ved siden af barnet) og finder de klude frem, 
som barnet skal svøbes i (se Åb. III, pag. 238).
Birgittas vision af Jesu fødsel kom til at virke stæ rkt ind på kunst
nernes fremstilling af Julens under. Fra nu af blev den fødende 
Jom fru Maria ikke fremstillet siddende eller liggende, men stående 
i andægtig tilbedelse af barnet.
Det bør nævnes, at kalkmalerierne i Undløse (det drejer sig om en 
række på 8 fine billeder af kirkeårets hovedbegivenheder) anses 
for at være et værk fra o. 1450 af „Unionsmesteren Ivan“, som 
ellers kendes fra Sverige. Med andre ord: Den union, som dronning 
Margrethe skabte mellem de nordiske riger, var ikke blot politisk 
betydningsfulud, men den fik følger langt ud, såvel på kirkelivets 
(Birgittinerordenen!) som på kunstens plan.
10) se Höjer p. 67. — Stadfæstelsen skete dog ikke (som ansøgt) 
per modum regule, men blot per modum constitutionum.



431officielle, lidt tvetydige navn Ordo sancti Augustini sanc- ti Salvatoris nuncupatus (den hellige Augustins orden, kaldet den hellige Frelsers orden). Men den nye pavelige godkendelse rummede (til forskel fra den i 1370) en almindelig tilladelse til at åbne nye klostre efter Birgittas forskrifter.Birgittinerklostrene var dobbeltklostre11), altså for såvel munke som nonner. Midtaksen i klosteranlæget dannedes af klosterkirken, hvor munke og nonner i hver sit kor mødtes med få timers mellemrum til de daglige bedetider (tidebøn, som i Birgittinerordenen udformedes efter et særligt ritual). Nonneklostrets bygninger lå sædvanligvis (således i Vadstena og Maribo) mod nord, munkenes mod syd. Et fuldstændigt Birgittinerkloster skulde efter Birgittas anvisninger rumme 60 nonner (abbedissen indbefattet) og 25 munke (heraf 13 præster, repræsenterende de 13 apostle, Paulus medregnet, 4 diakoner, svarende til de 4 kirkefædre (Ambrosius, Augustin, Gregor og Hiero- nimus) og 8 lægbrødre). Ialt 85 personer, svarende til tallet på Herrens første apostle og de 72 disciple, som omtales i Luk. 10,1.Overvægten lå tydeligvis hos nonnerne, hvis leder, abbedissen, forestod alle fællesanliggender, herunder klostergodsets administration. Hun skulde adlydes som repræsentant for den hellige Jomfru. Munke-konventets opgave var at bistå nonnerne ved at sørge for gudstjenester, messe, skriftemål o. s. v. Den ledende præstemunk bar titel af almindelig skriftefader (generalkonfessor). Det tilkom tillige munkene at repræsentere klostret udadtil, at varetage forbindelsen mellem de forskellige klostre, først og fremmest forbindelsen med moder klostret i Vadstena, og endelig at overvåge og lede opførelsen af nye Birgittinerklostre. Nonnekonventets overvægt i ordningen
n ) Birgittas ordensregel findes: Åbenb. IV, p. 13. flg. — Den sup
pleres ved de såkaldte „tilføjede åbenbarelser“ (på latin: revela- 
tiones extravagantes), som stammer fra en lidt senere tid end sel
ve reglen (som kan dateres til omkring 1345). — De tilføjede åben
barelser er at finde i Åbenb. IV, p. 100 flg.



432afspejles klart i betegnelsen monasterium monalium (nonnekloster), mens munkenes bygning kaldtes curia fratrum (brødrenes gård). Forholdet mellem munke og nonner kan måske sammenfattende udtrykkes således: I åndelige (religiøse) sager var generalkonfessoren den bestemmende, mens abbedissen på alle andre områder var den ledende. Man ser let, at der på dette punkt var mulighed for alvorlig splid, hvorom Birgittinerordenens senere historie afgiver talrige vidnesbyrd.Under sit 5-årige ophold i Rom arbejdede Katharina ihærdigt på at få Birgitta helgenkronet. Men førend noget sådant kunde ske, måtte en mængde undersøgelser ang. Birgittas liv, fromhed, mirakler o. s. v. foretages. Alt tegnede imidlertid lyst, Katharina vendte i 1380 tilbage til Sverige, hvor hun i Vadstena kloster fungerede som foreløbig forstanderinde (nogen abbedisse var endnu ikke valgt). Her døde hun 1381, knap 50 år gammel12).I 1388 gled magten i Sverige over fra den uduelige kong Albrecht til Nordens dronning Margrethe, født i Danmark som datter af Valdemar Atterdag, men opfostret i Norge af Birgittas ældste datter Märta. Intet var naturligere for Margrethe end af al magt at støtte bestræbelserne på at udvirke Birgittas helgenkroning. En delegation under ledelse af generalkonfessoren i Vadstena Magnus Person blev sendt til Rom med breve fra Margrethe, rigsrådet, biskopper og prælater. Der blev heller ikke sparet på penge, og i oktober 1391 var kanoniseringsprocessen ført lykkeligt til ende. Om aftenen d. 6. oktober
12) Katharina døde iflg. klostrets dagbog d. 24. marts. Da hun om
trent 100 år efter sin død blev helgenkåret (i 1489), blev hendes 
helgendag efter vanlig skik sat til denne dato. Imidlertid har vi et 
brev, udstedt 4. juni 1520 af abbedisse i Maribo kloster Anna H ar
denberg og generalkonfessor Jens Henriksen, som efter pave Leo 
X’s bud opfordrer til at fejre Set. Katharinas dag og højtid med 
megen aflad dagen efter Set. Hans dag (d. 25. juni), se Kall R. 
p. 119 flg.
K atharina blev skrinlagt under stor højtidelighed i Vadstena d. 1. 
august 1489 (se beskrivelsen i dagbogen). I dag hviler hendes ben 
sammen med den hellige Birgittas i det fornemme helgenskrin, 
som sandsynligvis blev forfærdiget til Birgitta ved skrinlægningen 
i 1381, og som har sin plads bag højalteret i klosterkirken, fig. 5.



433ringede alle Roms kirkeklokker. Dagen efter besteg paven Bonifacius d. IX  sin trone i Vatikanets store kapel (hertil var højtideligheden henlagt på grund af pavens upasselighed) og forkyndte den nye helgen. For første gang lød det i messen: Ora pro nobis, sancta Brigida! Halleluja! (bed for os, hellige Birgitta! Halleluja!). Og søndag d. 8. oktober under messen i Peterskirken indførte paven Birgittas navn i den gyldne bog, som rummer engles og helgeners navne, velsignede folket og tilsagde alle tilstedeværende aflad.Trefoldighedssøndag i året 1393 (d. 1. juni) fejredes i Vadstena en kirkefest, som Norden aldrig havde oplevet mage til. Da blev den hellige Birgittas skrin (fig. 5) under umådelig tilstrømning fra alle 3 nordiske riger af fire biskopper anbragt på højalteret i klosterkirken. Og i messen blev hun anråbt »som renhedens rose, som stjernen strålende på den nordiske himmel«13).Det vil her være på sin plads at indføje nogle enkeltheder af Vadstena-klostrets bygningshistorie. Udgangspunktet er kong Magnus’ gavebrev af 1/5 1346, hvorved han og hans dronning til det kommende kloster skænker kongsgården i Vadstena. Vi ved meget lidt om de første bygninger, som givetvis har været af træ. I 1388 øde-
13) I anledning af Birgittas helgenkroning skrev biskop Nikolaus 
Hermansson (biskop i Linköping i Sverige 1374—91) et latinsk digt 
til hendes hæder (se Piero Chiminelli: La Mistica del Nord, Santa 
Brigida di Svezia, Roma, 1948, pag. 69—71). Det kan idag ses, ma
let på væggen i Birgittas hus i Rom, og dets smukt klingende la
tinske rytmer, der citeres i næsten alle Birgitta-biografier, lyder 
således:

Rosa rorans bonitatem, 
stella stillans claritatem,
Birgitta, vas gratiae, 
rora coeli pietatem, 
stilla vitae puritatem 
in vallem miseriae.

I oversættelse:
Du rose, som udbreder godhed,
Du stjerne, som udstråler klarhed!
Birgitta! Du nådens kar!
Udbred himlens fromhed, 
udstrål livets renhed,
i denne elendighedens dal!



434lægges »hele trækapellet og de to stenhuse, samt en stor del af søstrenes bolig«. Altså har man hidtil måttet nøjes med en træbygning til gudstjenestebrug. Om stenkirkens rejsning giver klostrets dagbog følgende oplysninger: korhvælvingen fuldføres 1398, men først 1405 tager munkene koret i besiddelse. 1414 stod kirkens mure færdige (fig. 3), stenpillerne (som skulde bære hvælvingerne) påbegyndtes 1416, hvælvingerne i kirken blev »slået« 1420, »først i nordre side«, og endelig kunde hele klostret indvies d. 16. februar 1430. Endvidere fortæller dagbogen, at kirkens højalter, som var helliget apostelfyrsten Peter, blev indviet 10/12 1442, at Maria-alteret blev indviet 8/10 1443, og at altrene for de tolv apostle blev indviet 5/8 1445 (fig- 4).Med Birgittas helgenkroning voksede interessen for hende og hendes klosterorden overordentligt, ikke blot i Sverige og det øvrige Norden, men tillige vidt omkring i Europa, så at man ved midten af det 15. århundrede tæller et halvt hundrede Birgittinerklostre. Allerede inden år 1400 indrettes Marienbrunn (fons Mariae) i Danzig og Paradiso i Firenze. Efter 1400 stiftes indenfor de nordiske riger Maribo (Habitaculum Mariae) i 1408, Mariager (Ager Mariae) omkring 1440, Munkeliv kloster ved Bergen (i Norge) 1421, Nådendal (Vallis gratiae) i Reso sogn, ved Åbo i Finland 1438.Både i England, Nederlandene, Polen, Tyskland og de baltiske stater rejses der klostre af den nye orden. De bekendteste var: Marienwold (Silva Mariae) ved Lübeck, Mariencron (Corona Mariae) ved Stralsund, Marienthal (Vallis Mariae) ved Reval samt Altomünster og Gnadenberg (Mons gratiae) i Bayern. Enkelte af dem skal omtales nærmere i det følgende på grund af deres forbindelse med eller afhængighed af Maribo kloster.



II. Dronning Margrethe og Maribo kloster

D et er Nordens dronning Margrethe, som står bag ved rejsningen af et Birgittinerkloster ved de idylliske søer på Midtlolland. Som ung var hun — som allerede nævnt i det foregående — blevet opfostret af Birgittas ældste datter Märta og havde således tidligt fået et levende indtryk af Birgittas personlighed og religiøse tanker. Det er derfor ikke til at undres over, at Margrethe som regent fra første færd viste sig som Birgittinerordenens trofaste beskytter og gavmilde velynder.Allerede i 1394 udvirkede hun hos pave Bonifacius IX  tilladelse til at fejre 25-året for klosterordenens stadfæstelse ved en jubelmåned i Vadstena, som festligholdtes under stor tilstrømning1).Under et besøg i Vadstena kort efter år 1400 fortæller klostrets dagbog2), at Margrethe i samtale med brødrene havde betroet dem, at hun i en meget farefuld situation, hvor alt håb syntes ude, havde set en værdig frue i grå klæder (Birgitta), som sagde til hende: »Elsk brødrene i Vadstena, så skal du blive frelst fra disse farer«, og da hun vågnede op, takkede hun Gud og Birgitta.Endvidere fortæller dagbogen3), at Margrethe med sit følge tilbragte julen 1403 i Vadstena for andagts og aflads skyld. Ved afslutningen af sit ophold bad hun »ydmygt« om tilladelse til at optages i klostret som »søster
Til dette og alle de følgende kapitler har i høj grad været benyt
tet C. C. Haugner: Maribo Historie, bind I, Maribo Kloster og K ir
ke, 1937. (cit. Haugner I) og A. Kali Rasmussen: Historisk-topogra- 
phiske Efterretninger om Musse Herred paa Laaland, I. Maribo 
sogn. København 1866. (cit. Kall R.). — Kali R.s bog rummer en 
næsten uudtømmelig samling af aktstykker til kirkens historie.
1) Minnesbok p. 22 (14/6 1394)
2) „ p. 39—40 (29/9 1403)
3) „ p. 40—41 (24/12 1403)



436udenfor« (soror ab extra) d. v. s. at hun uden at aflægge klosterløfterne blev meddelagtig i klostrets åndelige goder. Ved afrejsen kaldte hun først søstrene, siden brødrene, sammen i klostrets talestue og kyssede ydmygt alles hænder til bekræftelse på sit søsterskab.Disse træk vidner klart om Margrethes stærke tilknytning til Birgittinerordenen og gør det naturligt, at hun sysler med tanken om at oprette et Birgittinerkloster i Danmark. Det første vidnesbyrd herom er et brev af 27. august 1401, hvor kong Erik af Pommern bekræfter en lang række gaver fra dronning Margrethe til kirker og klostre, heriblandt »Grimstorp i Lolland med det dertil ligger, hvilket kong Valdemar fik af sin fjende, og hun (ni. Margrethe) og siden købte af arvingen, om de der udi nogen ret havde . . .  til et kloster at bygges i vor Frues og Sancte Birgittas hæder. . .  og lægge den gård Grimstorp og det gods dertil, som nu ligger til Grimstorp«4).Den gård, som her nævnes, Grimstorp eller Grimstrup (navnet er endnu bevaret som landsby-navn), lå ved Nør- resø på Midtlolland, (et voldsted i Lysemose skov viser endnu borgens beliggenhed) og var midt i 1300-tallet i den holstenske ridder Benedikt d. Ældres5) besiddelse. Han samlede sig vældige jordegodser rundt om i riget, i særdeleshed på Lolland, hvor han erhvervede størstedelen af Musse og Fuglse herreder (han ejede bl. a. Sædinge- gård). Efter 1350 og indtil sin død i 1360 finder vi ham som tro tilhænger af Valdemar Atterdag. Men sønnen Benedikt d. Yngre svigter Valdemar under det almindelige frafald i 1368 og afstår i 1380 (eller måske i 13966) Grimstrup og alle slægtens besiddelser på Lolland til Margrethe. Om det er sket mere eller mindre nødtvunget, vides ikke. Men
4) se Nye Danske Magazin, 5. bd. 1. hefte, pag. 1—8, København 
1827. — Gengivet i udtog hos Kall R. p. 59. — Til spørgsmålet Om 
der skal læses „sancti Benedicti“ (således de fleste forskere, deri
blandt Haugner, som dog formoder, at Benedict er en skrivefejl 
for Birgitta) eller „sancte B irgitte“, se nu „Danmarks K irker“, ud
givet af Nationalmusæet, Maribo Amt, Bd. I, p. 86, note 5.
5) Om denne, se J. Wichfeld: Fortidsminder fra egnen om Mariebo 
Sø. København 1862, p. 17 flg.
G) se Dansk Biografisk Leksikon, bind I, p. 159.



Fig 8. Dronning Margrethes sarkofag i Roskilde Domkirke.



438Margrethe har i hvert fald ønsket en utvetydig afgørelse, idet hun yder Benedikt erstatning for Grimstrup (se brevet af 27/8 1401).Erhvervelsen af Grimstrup må sikkert ses som et led i Margrethes almindelige politik: at sikre rigets enhed og styrke kongemagten ved at stække adelen. Ofte benytter hun den fremgangsmåde: at overdrage det fra adelen erhvervede gods til kirken. Således overdrog hun i 1393 Hald slot og gods til Viborg bispestol7), imod at der skulde holdes en årlig messe for hendes og hendes forældres sjæles frelse, men på betingelse af, at borgen straks blev nedbrudt og materialerne anvendt til Viborg Domkirke. På lignende vilkår blev Rugtved slot overdraget til Børglum8).Det fremgår af ovennævnte brev (af 27/8 1401), at Margrethe ønskede den stærkt befæstede ridderborg Grimstrup nedbrudt, og at hendes hensigt var at rejse et kloster i nærheden »i Vor Frues og Sancte Birgittas hæder«. Borgens beliggenhed har altså nok været bestemmende for valget af byggeplads for det nye kloster. Selvfølgelig kan andre forhold have spillet ind. Den folkelige overlevering har berettet, at folk på Midtlolland ved nattetid så et sælsomt lysskær, der tydedes som en tilkendegivelse fra den hellige Jomfru, at hun dér ønskede et kloster rejst til hendes ære9). Stedet hedder den dag i dag Lysemose(!).Mere hold er der nok i en meddelelse i Vadstena-dag- bogen10) om, at biskoppen i Roskilde Peder Jensen Lode- hat (bygmesteren af den vældige borg Gjorslev på Stevns)
7) se Carl Neergaard: Grundlæggelsen af Maribo Kloster, trykt i 
Aarbog for nordisk oldkyndighed, 1890, p. 268.
8) Nye Danske Magazin, Kbh. 1827,5. bind, p. 4.
9) se Arild Huitfeld: Danmarks Riges Krønike, København 1650. 
I, p. 671.
10) Minnesbok p. 91 (4/10 1416, men iflg. den latinske udgave 23/10). 
Texten lyder: Item eodem anno .in die Severini obiit Dn. Petrus 
Episcopus Roskildensis, qui habuit in proposito ædificare mona- 
sterium nostri ordinis in Lalandia in loco Marienbo (det er første 
gang navnet Maribo omtales i et samtidigt dokument), tune vocata 
Skemynge. Hie honorifice suscepit sorores & fratres euntes ad lo
cum ejusdem monasterii, & optulit ciphum, quem S. Birgitta ali- 
quando habuit, in quo reposite sunt reliquie. Et multa bona fecis
set ibi, si vixisset.



439havde til hensigt at bygge et Birgittinerkloster på Lolland i landsbyen Skemminge (det senere Maribo). Det er sandsynligt, at biskoppen, som stod Margrethe nær, har bistået dronningen med råd og dåd ved udarbejdelsen af planerne for det nye kloster, selv om det ikke blev rejst i selve Roskilde stift, men på Lolland, som dengang hørte under Odense bispestol.Det hedder videre i samme notits i dagbogen (skrevet i anledning af biskoppens død i 1416), at han med hæder modtog de brødre og søstre, som fra Vadstena besøgte Maribo kloster, hvilket må forstås som et utvetydigt vidnesbyrd om, at klostret i Maribo allerede i 1416 »fungerede« og rådede over de nødvendige bygninger og indvånere. Man sporer samme sted i dagbogen en oprigtig sorg over biskoppens død. Birgittinerne havde i ham mistet en formående velynder, thi »han skulde have udrettet meget godt dér (ni. i Maribo), om han havde fået lov at leve«11).Til vidnesbyrd om biskoppens varme interesse for det nye kloster i Maribo nævnes det yderligere, at han betænkte det med en »ciphus« (et bæger), som tidligere havde tilhørt Birgitta, og hvori var forvaret forskellige relikvier11).I denne forbindelse kan nævnes, at klosterkirken i Maribo som sin største kostbarhed ejer en middelalderlig forgyldt sølvkalk, som bærer dronning Margrethes navnetræk i foden. Man har lov at formode, at dronningen inden sin død har overladt biskoppen denne kalk med pålæg om at overdrage den til klosterkirken, så snart denne var indviet. Om »Margrethe-bægeret«, se senere under gennemgangen af kirkens inventar12).De næste efterretninger angående oprettelsen af det nye kloster består i 4 korte meddelelser fra 1408—09, bevaret i en fortegnelse over Maribo klosters breve, den såkaldte »registrant«, udfærdiget i året 1624 og optrykt
n ) ib idem .
12) se  d ette  arbejde  p. 528.



440i Ældste danske Archivregistraturer, III, København 1865, pag. 251—312.Maribo klosters arkiv er nemlig desværre ikke bevaret. Det blev ved klostrets ophævelse i 1621 ført til Sorø og gik til grunde ved akademiets brand i 1813. Den nævnte registrant rummer kun en kort angivelse af de forskellige dokumenters indhold og er desværre ikke helt pålidelig, idet vi i adskillige tilfælde kan påvise fejl. Den skal derfor benyttes med en vis varsomhed. Derimod er Vadstena klosters arkiv i behold, og dets dagbog (Diarium Wazste- nense), som er ført med omhu lige fra 1344 til 1545, rummer yderst værdifulde oplysninger, også om Maribo kloster.Men tilbage til de 4 meddelelser i registranten. De har følgende ordlyd:I. »Dronning Margrethis Fundatz paa Grimstorp goedz. 1408«13).II. »Jens Suendzön Brynis breff om Grimstorp, och kendis sig at haffue befaling af dronning Margrete deraff att skulle bygge ett closter. 1408«14).III. »Jens Bremsis breff thill conventet i Marieboe closter, att dronning Margrete haffe i sinde att bygge itt closter aff Grimstorp. 1408«15).IV. »Axell Andersons quitantz thill Marieboe closter paa 105 marck lybsk. 1409«16).Det fremgår af den første, at dronningen i 1408 har udfærdiget sin fundats for det nye kloster (selve fundatsen existerer ikke mere, men har selvfølgelig gået ud på
13) Ældste danske Archivregistraturer, III, København 1865. A. 51, 
p. 259.
14) Æ. d. A. III. A. 167, p. 267.
15) Æ. d. A. III. A. 551, p. 293.
16) Æ. d. A. III. A. 729, p. 304. I registraturen bemærkes^ det om
disse og flere herhenhørende breve, at de lå i et skrin med på
skrift om, at de „skulde antvordes Kirken og Biskoppen i Odense 
og Biskoppen og Kapitlet i Roskilde, så at der skal bygges et Klo
ster af Grimstrup og alt det Gods, der tilligger. . . “ en bestemmel
se, der åbenbart ikke blev realiseret, eftersom dokumenterne end
nu 1476 var i kronens arkiv. Se „Danmarks K irker“ ved National- 
musæet. Maribo Amt, bd. I, p. 86, note 4.



Fig. 9. Maribo Domkirke, set fra nordvest over nonneklostrets fundamenter. Pillesalen i forgrunden (angivet ved F. på 
C. M. Smidts plan over klostret, se [ig. 11) har antagelig rummet nonnernes spisesal og auditorium.



442at rejse et kloster af den hellige Birgittas orden). Af de andre synes det at fremgå, at klostret allerede er under opførelse, og at bygningsarbejderne forestås af dronningens kansler Jens Svendzen Bryms, som midlertidig var forlenet med Grimstrup. Og end yderligere synes der allerede at existere et (brødre-)konvent, som varetager klostrets ledelse og økonomi. Nogle forskere har på grundlag heraf hævdet, at klosterbygningerne allerede var rejst, men kommer hermed i vanskeligheder med en optegnelse i Vadstena klostrets dagbog, som beretter om Kong Eriks besøg i Vadstena i maj 1413, hvor kongen ønsker at besigtige munkeklostret dér, da det er hans hensigt at rejse et Birgittinerkloster »af nyt« på Lolland17). Andre har derfor — under henvisning til registrantens skødesløshed og upålidelighed — helt kasseret dennes angivelser og under påberåbelse på Vadstena-dagbogen sat byggearbejdernes påbegyndelse så sent som 1413 (efter kong Eriks besøg i Vadstena).Men spørgsmålet er, om man uden videre kan forbigå hele 4 ret samstemmende oplysninger fra registranten, og endvidere om man — ved at sætte påbegyndelsen af rejsning af kirke og kloster så sent som 1413 — virkelig kan sandsynliggøre, at Maribo kloster allerede i 1421 kan grundlægge et datterkloster, »Munkeliv« ved Bergen i Norge (hvilket jo må forudsætte, at Maribo kloster på det tidspunkt er fuldt indrettet og organiseret). Videre kan nævnes, at abbedisse og alt konvent i Schemminge closter« omtales så tidligt som 27. juni 1417 i et brev fra kong Erik18).Når man fra indretningen af andre Birgittinerklostre (særlig Vadstena og Munkeliv, hvis arkiver er bevarede) véd, hvor mange og langvarige forberedelser af bygningsmæssig art der udkrævedes, inden klosterlivet organiseredes efter Birgittinerreglen, slår de angivne fire år (fra 1413 til 1417) ganske simpelt ikke til. Hertil kommer end-
17) Minnesbok, p. 79 17/5 1413, jfr. dette arbejde p. 445, note 1. 
1S) Kall R. p. 65.



443nu et vigtigt moment: Man må regne med, at de første bygninger i Maribo — som andre steder — blev opført af træ og var af midlertidig karakter.Hermed mener jeg, at gåden nærmer sig sin løsning. Det vil være rigtigt at antage, at de endelige planer for rejsning af de stenbygninger, som skulde rumme kirke og klostre, først blev udformet efter kong Eriks besøg i Vadstena 1413. Men dette forhindrer ikke, at der allerede i 1408 var midlertidige træbygninger under opførelse, som muliggjorde, at Maribo kloster »existerede« (selv om det ikke »fungerede« i fuldt færdig skikkelse). Man må derfor antage, at et vist antal munke allerede var bosat i Maribo, hvor de ledede bygningsarbejderne. Den eneste unøjagtighed, som man kan konstatere i registrantens ovennævnte oplysninger, er betegnelsen »conventet« i Maribo kloster. Et sådant konvent (organiseret efter Birgittas regel) kan selvfølgelig ikke have existeret så tidligt, men derfor kan der udmærket have været munke bosiddende i Maribo. Ja, ud fra de forskellige foreliggende kendsgerninger, der afgiver vidnesbyrd om klostrets »funktion« allerede i 1417 (jfr. udsendelsen i 1421 af munke til »Munkeliv« i Bergen), nødes man til at antage, at Maribo kloster under en eller anden skikkelse har existeret allerede i 1408, således som registranten melder om.Det her fremførte er ikke uden betydning for værdsættelsen af dronning Margrethes indsats med hensyn til Maribo kloster. Der har hersket almindelig enighed om, at det var hende, som tog initiativet til grundlæggelsen af Maribo kloster. Men adskillige har — som nævnt — været tilbøjelige til at mene, at der i Margrethes regeringstid ikke skete andet end udfærdigelse af klosterfundatsen (i 1408). Jeg mener — se ovenfor — at have godtgjort, at Margrethes indsats har været af betydeligt større omfang. Der var allerede flere år før hendes død rejst forskellige bygninger på pladsen ved Søndersø, ganske vist af træ, men alligevel tilstrækkelige til at afgive ramme om den virksomhed af forberedende art, som udfoldedes af et



444vist antal munke med henblik på det kommende, fuldt udbyggede kloster.Men det skulde ikke forundes dronning Margrethe at opleve rejsningen og indvielsen af det endelige klosteranlæg med den mægtige kirke som det dominerende midtpunkt. Under en rejse til Flensborg døde hun på et skib i Flensborg fjord d. 28. oktober 1412.



III. Kirke og kloster rejses

M an kan sikkert gå ud fra, at dronning Margrethe inden sin død har pålagt kong Erik at sætte al kraft ind på at få Maribo-klostret rejst i dets endelige skikkelse og i sten. Kong Erik tøvede da heller ikke, thi godt et halvt år efter Margrethes død aflægger han et besøg i Vadstena, hvorom klostrets dagbog giver en udførlig beretning. Det hedder her: »Dagen før Sankt Eriks dag (det er: 17. maj 1413) kom kong Erik til Vadstena første gang, efter at han havde fået fuld myndighed over disse trende riger, og han kom med stor andagt, thi han kom til fods hertil fra Skän- ninge (en by 12 km øst for Vadstena), og han beviste såvel søstrene som brødrene stor venlighed, og han lovede at fuldføre bygningen af Vadstena kirke. Desuden lovede han også at bygge et kloster af nyt på Lolland af Sankt Birgittas orden, hvilket klosters første grundlæggelse dog var blevet gjort af dronning Margrethe inden hendes død. Derfor begærede han af hr. konfessoren og brødrene at måtte indtræde i brødrenes kloster for at få et forbillede og et mønster med hensyn til, hvorledes dette kloster på Lolland skulde bygges. Han fik ugerne tilladelsen (da adgangen til klostret efter Reglen var forbudt fremmede) og indtrådte alene sammen med hr. Petrus, ærkebiskoppen i Lund, og efter at have beset nogle steder dér gik han ud med stor trøst, idet han lovede at elske dette sted (ni. Vadstena) og så meget, han formåede, at begunstige det«1).
i) Minnesbok p. 79 (17/5 1413).
In profesto S. Erici venit Rex Ericus ad Vazstenas primitus post- 
quam adeptus est plenariam gubernacionem istorum trium  regno- 
rum & venit cum magna devocione, nam pedistris venit de Skæ- 
ningia usque ibi, & ostendit tam sororibus quam fratribus magnam



446Det fremgår heraf, at kong Erik i sit forhold til Vadstena ønskede at fortsætte traditionen fra Margrethe. Derfor vandrer han som en almindelig pilgrim til fods den lange vej fra sortebrødreklostret i Skänninge til Vadstena. Derfor lover han at fuldende klosterkirken, og derfor afgiver han tilsagn om af al magt at støtte Birgittinerne. Et stærkt vidnesbyrd om det intime bånd mellem kongehuset og Vadstena er, at hans dronning Filippa to år senere under et besøg i Vadstena lod sig optage i klostret som søster — ganske som Margrethe2). Dagbogen ved desuden at berette om flere besøg af dronningen i Vadstena. Ved et af disse medbragte hun som gave fra kongen en arm af sankt Knud Konge, indfattet i et forgyldt sølvskrin3). Ved sin død i 1430 lod hun sig begrave i Vadstena klosterkirke i Set. Annas kor, som hun selv havde stiftet og ladet bygge (hendes fornemme gravsten ses endnu på sin plads i kirken). Dagbogen tilføjer: »Hun var en moder og den mest trofaste beskytterinde for dette kloster og hele vor orden«4).Det praktiske formål med kong Eriks besøg i Vadstena i maj 1413 var at hente vejledning med hensyn til bygning og indretning af det nye kloster på Lolland. Bemærkelsesværdig er i denne forbindelse den lille bemærkning, at bemeldte klosters første grundlæggelse skyldtes dronning Margrethe. Det må altså for kong Erik dreje sig
familiaritatem, & promisit se completurum ædificacionem ecclesie 
Vazsteninsis. Insuper eciam promisit quod ædificaret unum mona- 
sterium de novo in Lalandia de ordine S. Birgitte, cujus tamen 
primam fondacionem fecerat Dna. Regina Margareta ante suum 
obitum, & ob hoc peciit a Dno Confessore & fratribus ut posset 
intrare monasterium fratrum, ad accipiendum exemplum & for
mam, quomodo illud monasterium in Lalandia esset construendum. 
Qui difficulter admissus solus intrauit cum Dno. Petro Archiepi- 
scopo Lundenso, & sic aliquibus locis ibi inspectis exivit eum mag
na consolacione promittens se diligere ilium locum quantum pos
set & promovere.
2) Minnesbok, p. 84 (13/1 14151
3 Minnesbok, p. 104 (22/3 1422)
4) Minnesbok, p. 118 (6/1 1430)
In nocte Epiphanie Domini obiit illustris principissa Dna. Philippa, 
Regina Swecie, Dacie & Norwegie, sepulta hic Vazstenis in choro 
S. Anne, quern ipsa fundavit & construi fecit. Hæc fuit m ater & 
fidelissima protectrix monasterii hujus & tocius ordinis nostri.



Fig. 10. Peder Hansen Resens plan (
1. Kirche. — 2. Brødre-Kloster, nu Sognepræstens Residents. — 3. Søster-Kloster. - 
Gammel Kircke Sted, da byen kaldis Skimminge, nu bruges same Kircke til en Lad 
gade. — 13. Lange-gade eller Øster-gade. — 14. Kindheste-gade. — 15. Sønder-gad

18. har værit indkiørsel til Søster-Klosteret. — 19-23. (som ikke ses på



e-Hafve. — 5. Søster-Hafve. — 6. Sønder Søe, en mil lang. — 7. Nørre Søe. — 8. Den 
tinske Schole. — 10. Raadhusit mit paa torfvit. — 11. Kloster-gade. — 12. Nørre- 
roder-gade, hvor igiennem er indkiørsel til Brødre-Kloster. — 17. Mellem-gade. — 
ngiver Lysemose slot og forskellige landveje. — 2b. Neyen til Nystæd.



448kloster og der er enighed blandt de lærde om, at dette ord her må betyde »indvie«8).Endvidere bemærker vi, at Vadstena-munkene begiver sig til Lolland efter begæring af kongen. Heraf kan vi slutte, at kongen nu har anset byggearbejderne for så vidt fremskredne, at indvielsen kan finde sted. Spørgsmålet bliver så, hvor omfattende de tilendebragte byggearbejder har været. Med hensyn til klosterbygningerne kan vi intet bestemt sige, kun har udgravninger i nonneklostrets ældste del (d. v. s. bygningerne omkring den østlige klostergård) vist, at man dér har benyttet mursten af samme form og farve som i kirkens ældste del (nemlig koret og den vestligste del af kirkeskibet)9). Alt hvad man heraf kan udlede, er, at klosterbygningerne omkring den ældre gård i nonneklostret har stået færdige samtidig med den vestlige halvdel af kirkeskibet (formodentlig omkring 1430, herom se senere).Hvad kirken angår, så vil efterretningerne om lignende byggeri andetsteds (f. ex. i Vadstena, se oplysningerne foran p. 433 flg.) gøre det umuligt at antage, at man i løbet af de 3 år, byggeriet har stået på, har kunnet nå at færdiggøre mere end koret (som er den ældste del af kirken), og dette har endda, såvidt vides, først fået sine hvælvinger samtidig med den østlige del af skibet (samme type af st j ernehvælv)1 °).Vi når herved det resultat, at den i Vadstena-dagbogen omtalte »grundlæggelse« af Maribo kloster i foråret 1416 har bestået i den højtidelige indvielse af kirkens kor — som forudsætning for at klostret kunde begynde at »fungere« efter sin bestemmelse. Der kan ikke være tvivl om, at indvielsen har formet sig som en storstilet kirkefest, selv om vi desværre mangler enhver oplysning herom. Thi endelig stod man — efter mange års anstrengelser —
8) se f. ex. Kall R. p 60 og Haugner I, p. 24.
9) se C. M. Smidt: Birgittinerklostret i Maribo, i Aarbøger for nor
disk Oldkyndighed, 1935, p. 23 og Bertil Berthelson: Studier i B ir
gittinerordens Byggnadsskick, Stockholm 1947, p. 262.
10) se Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmusæet, Maribo amt, 
bd. I, p. 43.



Fig. 11. C. M. Smidts plan over udgravningerne af nonneklostret 1935. 
Signaturforklaring: A kirken, B skriftemålsbygning, C ældre klostergård, D yngre klostergård, E vestfløj 

i ældre klostergård, senere østfløj i den yngre klostergård, F nordfløj i yngre klostergård,
G vestfløj i yngre klostergård.



450ved den første milepæl på vejen mod det mål, som dronning Margrethe havde sat sig: at rejse et kloster på Lolland af den hellige Birgittas orden. Fra Vadstenas side markeredes indvielsen ved tilstedeværelsen af 3 repræsentanter, deriblandt selve generalkonfessoren Erik. Med ham var den ansete præstebroder Petrus Johannesson, som blev i Maribo, hvor han kort tid efter blev udnævnt til generalkonfessor. Som sådan fungerede han til sin død i 142711). Gerhard Rynning blev i Maribo i 4 år, men vendte så efter eget ønske tilbage til Vadstena12).Skulde man gisne om det nærmere tidspunkt for indvielsen mellem datoen for Vadstena-munkenes afrejse fra deres kloster (2. januar) og deres tilbagekomst (24. maj), vil man være tilbøjelig til mene, at indvielsen er faldet temmelig nær ved deres afrejse fra Danmark, idet generalkonfessoren Erik næppe har kunnet undværes i Vadstena længere end højst nødvendigt. Man kan herefter måske formode, at første halvdel af maj måned må anses for det sandsynligste tidspunkt for kirkens og dermed klostrets indvielse. Et beskedent minde om selve indvielsen har vi i kirkens kor i form af et såkaldt indvielseskors på den søndre korvæg. Under den højtidelige indvielsesceremoni bestænker den katolske biskop kirkens (specielt korets) vægge med vievand. Det er skik at markere et af de bestænkte steder med et rødt kors. Når der i koret i Maribo klosterkirke findes to sådanne kors, anbragt gan-
n ) Minnesbok, p. 112 (22/1 1427). Han prises i dagbogen for at have 
sørget for, at stenpillerne i Vadstena klosterkirke blev rejst og be
kostet af landets stormænd — „ellers havde de måske ikke været 
færdige endnu!“
Item die Vincencii obiit frater noster conventualis, frater P. Jo
hannis sacerdos officio, qui ante XIII annos transivit ad monaste- 
rium Marienbo, instituendo ibi ordinem monasticum secundum re- 
gulam Salvatoris. Hic fuit ibi primus Confessor. In loco autem isto 
ante transitum  prædictum multa bona fecit, quorum non minimum 
est, quod pilarios monasterii hujus procuravit fieri per magnates 
terre sub eorum propriis expensis, qui fortassis alias adhuc essent 
imperfecti etc.
12) Om denne og specielt den proces, han på klostrets vegne førte 
mod bymændene i Næstved, som havde krænket klostrets fiske
rettigheder, se Haugner, I, p. 26 flg.



451ske nær ved hinanden, tør det formodes, at koret p. gr. af ombygning er blevet indviet 2 gange, anden gang antagelig ved indbygning af korhvælvingerne13).Vadstena-dagbogen rummer endnu en notits i forbindelse med klostrets indvielse: »Samme år, på Sankt Birgittas fødselsdag (d. e. 23. juli 1416) afsendtes til Danmark trende søstre og tvende brødre for at ordne det nye, på Lolland grundede kloster, nemlig Birgitta Gunløgsdat- ter, Christina Steensdatter og Botilde Pedersdatter, broder Andreas Jakobsson, præst, og broder Olavus, lægbroder«14).Den opgave, der påhvilede disse udsendinge fra Vadstena (som året efter forøgedes med endnu to munke, som skulde blive på Lolland i 3 år15) var sikkert at danne grundstammen i det nye klostersamfund og sørge for, at klosterlivet indrettedes nøje i overensstemmelse med Birgittinerregelen.En svensk munk Johannes Hildebrand, som på rejse fra Vadstena til kirkemødet i Konstanz aflagde besøg i Maribo, har afgivet en redegørelse, hvoraf det fremgår, at klostret allerede i 1417 rummede langt flere klosterfolk end dem, der var udsendt fra Vadstena16).Vi må her endnu engang beklage, at vi savner arkivmateriale til at følge tilgangen af nonner og munke, og til i enkeltheder at følge klostrets udvikling, men registranten giver os dog glimtvis oplysninger af største interesse. Således erfarer vi allerede i 1419 om provente- gods fra de første nonner (provente er en gård eller andet
13) se Danmarks Kirker, Maribo amt, bd. I, p. 43.
14) Minnesbok, p. 90 (23/7 1416)
Item eodem anno in die natalis S. Birgitte transmisse versus Daci- 
am tres sorores & duo fratres pro instituendo novo monasterio in 
Lalandia fundato, videl. Birgitta Gudlox dotter, Christina Steens 
dotter, & Botildis Pæthars dotter, fr. Andreas Jacobi presbiter, et 
fr. Olaus laycus.
U5) Minnesbok, p. 91 (24/6 1417)
Ante nativitatem  Johannis Baptiste em ittebantur duo fratres, vi
del. Asmundus & Johannes Johannis versus monasterium ordinis 
nostri in Lalandia, ad standum ibi per triennium, qui venientes il- 
luc in octav. Apostolorum favorabiliter sunt collecti.
1G) se Höjer, p. 263.



452gods, tilstrækkeligt til at sikre velkommendes underhold i klostret): søster Gertrud Geertsdatter (gods i Skørringe og Bukkehave)17) og søster Karen Hansdatter (en gård i Simmerbølle på Langeland) og søster Ingeborg Nielsdat- ter (gods i Maglemer og Hunseby)18). De to første munke nævnes i 1421: »Peder Pedersen og Jep Sylou af Aars giver alt deres gods og dennem selv til Maribo kloster«19). De følgende år har vi talrige meddelelser om provente- gods og almindelige gaver til klostret20). Det første gavebrev til klostret, som vi har fuldstændig bevaret, er dateret 21. maj 1416 (i Skemminge) og er udstedt af Katharina Knudsdatter, enke efter væbner Nicolai Laurissen af Wo- deschogd (nu: Vaarskov), som skænker sin gård i Øøm (nu: Emb) i Arninge sogn »til opholdelse af klostret af vor Frelsers orden i Danmark« ( ad sustentationem mona- sterii ordinis Sancti Salvatoris in Dacia)21). Den største samlede gave til det nye kloster kom dog fra dronning Margrethe, som i sine sidste leveår opkøbte Kyse gård og gods på Vestsjælland (1 mil fra Næstved), omfattende ikke mindre end 47 bøndergårde. Dette gods tilskøder kong Erik nu efter dronningens ønske klostret i Skemminge ved brev af 27. september 141622).1416 er altså året for kirkens og klostrets indvielse. Men det er tillige det år, hvor landsbyen Skemminge, som lå der inden klostrets komme, og som nu blomstrede op i ly af dette, fik købstadsrettigheder. Det skete ved brev fra kong Erik d. 27. september 1416 på slottet i Vordingborg. Ordlyden er følgende: »Vi Erik Konge kundgør, at vi for »bæste oc bestandelse scyld closters bygge sculendis« i Schemmynge under, at i Schemmynge må bygges en købstad, hvilken nyde skal alle Privilegier og frihed at købe og sælge og alle andre, som andre købstæder nyder i
17) Kall R. p.
18) Kall R. p.
19) Kall R. p.
20) Kall R. p.
21) Kall R. p.
22) Kall R. p.

60—61.
66—67.
67.
62 og 66 flg. 
62.
61 og 62.



Fig. 12. Prospekt over Maribo 1767, fra Erich Pontoppidan: Den danske Atlas. 
Kirken og dens tårn rager op over de lave huse.



454Laland, vor Rettighed uforsømmet. Datum in Castro nostro Worthingborgensi dnica. ante f. Michaelis nostro sub se- creto«23).At kirke og kloster med indvielsesdagen så at sige trådte i funktion, bevidnes på forskellig måde. Den første, som sikrer sig en begravelsesplads i den nye kirke er fru Grethe Sparre, som i sit testamente af 1417 »bebrever Skemminge kloster gods i Sædinge, i Rørbæk og Nakkebølle for sit lejersted«24).Klostrets første generalkonfessor Petrus Johannessøn (som vistnok udnævntes i 141825) er allerede omtalt. Den første abbedisse kendes ikke af navn, men hun og konventet omtales i et brev af 27. juni 1417, hvorved kong Erik indrømmer »os elskelige abbedisse og alt convent i Skemminge kloster, at deres embedsmænd må holde ret i klostrets gårde efter vor gårdret over deres egen »hion« (d. e. undergivne) og tjenere, og unde vi fremdeles fornævnte abbedisse og convent i Skemminge, at deres gods, som de behøver til deres egen kost og spisning i deres kloster, og til deres klæder, og klosters bygning, skal være toldfri alle vegne i vore riger, og hvor de det helst udføre lader. Thi forbyde vi etc«26). Man ser let, at disse kongelige begunstigelser var af største betydning for klostrets økonomi.Trods de store gaver, som fra første færd strømmede ind til det nye kloster, kneb det øjensynligt at sikre det tilstrækkelige til klostrets drift og de stadig igangværende byggearbejder. Derfor udsteder kong Erik og ærkebiskoppen i Lund et latinsk brev af 28. april 1417, som påbyder alle voksne personer i hele riget at udrede den såkaldte Vor Frue-Penning til klostret i Skemminge. Denne penning havde den hellige Birgitta (under påberåbelse af en formentlig åbenbarelse af Kristus) fået indført som en årlig afgift i Sverige til Vadstena. Nu henviste kong Erik
23) Danmarks Breve fra Middelalderen, ved Kr. Erslev, III, p. 220, 
nr. 5607.
24) Kall R. p. 60.
25) se Haugner, I, p. 27—28 og jfr. dette arbejde p. 455, note 28.
26) Kall R. p. 65.



455til Kristi ord til Birgitta for at skaffe midler til klostret på Lolland27).Næste år henvender kong Erik sig til paven med bøn om godkendelse af det nye kloster og stadfæstelse af navnet »Mariebo« (Habitaculum Mariae). Begge dele sker i pave Martin V ’s bulle af 7. april 1418, som pålægger biskoppen i Odense, efter foretagen undersøgelse, at stadfæste klostret på pavens vegne. Af skrivelsen fremgår det, at »adskillige bygninger, boliger, huse, sovesale og celler, samt andre nødvendige rum« er bygget, og at kongen »har indsat såvel abbedisse til styrer af klostrets verdslige som generalkonfessor til styrer af dets åndelige anliggender»28), og endelig, at kirken i Skemminge, hvortil kongen havde patronatsret, er skænket til klostret — med Skem- minge-præsten Johannes Kesyncks billigelse. En pavelig bulle af samme dato indrømmer klostret i Maribo samme privilegier som andre Birgittinerklostre, og derudover gives der Maribo samt Vadstena, Mariendal ved Reval og Marienwold ved Lübeck ret til at uddele 7 års aflad til dem, der på bestemte dage besøger de nævnte klostre29).Det må her indskydes, at en af de vægtigste årsager til Vadstena-klos trets og hele Birgittiner ordenens anseelse og stærkt fremtrædende stilling var de afladsprivilegier, som det i tidens løb var lykkedes ordenen at opnå. Det drejer sig her ganske særlig om den såkaldte vincula- aflad. I en åbenbaring mente Birgitta at have fået det løfte af Kristus, at den storartede aflad, som var knyttet til kirken Sankt Petrus ad Vincula i Rom, også skulde komme Vadstena til gode. Birgitta kæmpede i sin levetid forgæves for at opnå denne begunstigelse for sit klo-
27) Dansk oversættelse hos Kall R. p. 63—65 og i uddrag hos Jo
hanne Skovgaard: Den hellige Birgitta og Maribo kloster, Maribo 
1914, p. 81.
— Ang. Vor Frue Penning i Sverige, se Höjer, op. cit. p. 349 flg.
28) Acta Pont. Dan. ved Krarup og Lindbæk, II, nr. 1249. 
nonnulla edificia mansiones domus dormitoria et cellulas cum aliis 
officinis necessariis fundavit et construxit ac inibi abbatissam, per 
quam in temporalibus, et confessorem generalem, per quem in spi- 
ritualibus monasteria gubernari voluit, instituit.
29) Acta Pont. Dan. II, nr. 1248.
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456ster, men efter hendes død fik Vadstena virkelig dette privilegium ved en bulle af 30/7 137830). Senere nød de øvrige Birgittinerklostre samme rettigheder, og dette bidrog overordentlig til deres anseelse. Det betød jo, at folk fra Nordeuropa ved at valfarte til et af Birgittas klostre kunde spare en rejse til Rom. På den anden side må man ikke være blind for, at denne særlige begunstigelse af Birgittinerne vakte de andre klosterordeners misundelse og i tidens løb skulde vise sig skæbnesvanger for Birgittinerordenen. Særlig under kirkemødet i Basel (1433—36) rettedes der stærke angreb på ordenen, hvilket resulterede i en tilbagekaldelse af visse afladsprivilegier. (Birgittinerne måtte fremtidig hverken offentligt eller hemmeligt bekendtgøre, prædike eller forkynde Vincula- eller Lae- tareafladen eller tillade, at noget sådant sker). Kirkemødet udtalte sig også om Birgittas åbenbaringer, og påpegede, at de indeholdt mange ting, som måtte forekomme usikre og tvivlsomme, hvorfor de skulde udlægges efter kirkens lære og på ingen måde uden videre kunde sidestilles med evangelierne. Ganske vist ønskede kirkemødet med denne kritiske indstilling til Birgittas åbenbaringer ikke at anfægte hendes personlige fromhed, hellighed, ej heller hendes helgenkåring, men ordenens anseelse fik unægtelig ved dette kirkemøde et alvorligt tilbageslag, som det tog lang tid at forvinde31.)Det stærkeste bevis på Maribo klosters hastige opblomstring er at hente i det faktum, at det allerede omkring 1420 er i stand til at udsende munke og nonner til et datterkloster i Norge. Det drejede sig om et ældre Benediktinerkloster »Munkeliv« i Bergen, som ved tidernes ugunst sygnede hen (der var kun to munke tilbage). Efter kong Eriks begæring overdrog paven i brev af 26. november 1421 biskoppen i Bergen at forandre »Munkeliv« til et Birgittinerkloster og overgive det til munke fra Maribo32).
30) Höjer, p. 98—99.
31) Höjer, p. 204—13.
32) Acta Pont. Dan. II, nr. 1379.
Ang. nærmere enkeltheder ved omdannelsen af det norske kloster, 
se Höjer, p. 269—75.



Fig. 13. Maribo kirke, omkring 1850, efter maleri på træ af fru E. Varming. 
Det gamle vesttårn er erstattet af tagrytter mod øst.



458Det taler højt om Maribo-klostrets betydningsfuldhed, at det sammen med Vadstena og Paradiso-klostret i Firenze regnes blandt Birgittinerordenens formenste33).Vi finder da også, at Birgittinerordenen ofte ved forhandlinger med Rom repræsenteredes ved udsendinge fra Vadstena og Maribo, således f. ex. i 1430, da generalkon- fessoren fra Vadstena på sin rejse til kurien i Rom ledsagedes af broder Nicolaus Jakobssøn fra Maribo34).»Munkeliv« blev ikke det eneste datterkloster, som blev grundlagt fra Maribo. I året 1430 udsendtes fra Maribo 2 præstemunke og 3 lægbrødre for at grunde et Birgittinerkloster i Gnadenberg i Bayern35). Og i 1430’erne rejses et nyt Birgittinerkloster i Danmark, nemlig Mariager (Ager Mariae), som også skylder Maribo sin tilblivelse. Dets tidligste historie ligger ikke klart oplyst, men et pavebrev af 4. januar 1446 befaler biskopperne i Ribe og Odense, samt provsten i Lübeck at overdrage Glenstrup kloster og Vor Frue kloster i Randers, som tidligere var forandrede fra Benediktiner- til Kartheuserklostre, men hvor kartheuserne ikke befandt sig vel, til Birgittinerne i Maribo kloster, og giver det nye kloster navnet Mariager36).
33) Höjer, p. 264.
34) Minnesbok p. 119 (20/7 1430).
35) Ang. grundlæggelsen af Gnadenberg, se Höjer p. 245 flg.
Hos Pontoppidan findes flg. interessante notits for året 1436 (som 
her gengives i dansk oversættelse): I Øvre-Pfalz blev nu stiftet et 
kloster af den Hellige Frelsers eller Sanct Birgittas orden. Det fik 
navnet Gnadenberg. Da denne orden hermed fik sin begyndelse i 
vort land, og da stifterinden var født i det os nærbeliggende Sve
rige, blev de første munke, som jo skulde være særlig fortrolige 
med den rette klosterordning, hentet hertil fra Danmark. Og det 
blev Nicolaus og Johannes, to fromme præster (som Bruschius be
vidner i Monast. Germ. pag. 236). Christoffer, Hertug i Bayern, 
som kort efter blev konge i Danmark, var til stede ved indvielsen, 
og så ved den lejlighed de første repræsentanter for et fremmed 
folk, over hvilket Forsynet havde udkåret ham til regent. Se Pon
toppidan, op. cit. p. 565 (fuldstændig titel er anført i note 41).
— Ang. Gnadenberg, se også en artikel af den svenske Birgitta- 
forsker Tore Nyberg: Katharina Krumpin, i Personalhistorisk Tids
skrift, 1960, 1—2.
36) se Acta Pont. Dan. III, nr. 1876.
Ang. Mariager kloster, Höjer, p. 265—69, og Carl Neergaard: Grund
læggelsen af Maribo Kloster, p. 284 flg.



459Vi vil nu prøve, så vidt de sparsomme kilder tillader det, at følge byggearbejderne ved kirke og kloster. Herunder nævner vi de notitser, som samtidige dokumenter rummer til oplysning om munkes og nonners liv og færden i klostret og om tilstrømningen af pilgrimme. Et vidnesbyrd om de daglige gudstjenester, som munke og nonner var forpligtede til at holde i klosterkirken (de såkaldte tidebønner37), får vi gennem en pavelig skrivelse (af 12. jan. 143138), som giver medlemmerne af Birgittinerklostret i Maribo tilladelse til fremtidig at følge Lunds Domkirkes ritual i stedet for Odenses, som de egentlig — som henhørende under Odense bispestol — var forpligtede på. Anledningen hertil var, at Odense domkapitel bestod af Benediktinere, hvis ritual egnede sig dårligt for Birgittinerne.Under kirkemødet i Basel (som vi tidligere har nævnt) opskræmtes man i Norden ved rygter om forestående indskrænkninger i Birgittinernes afladsprivilegier og om stærke anklager, som rejstes mod dobbeltklostrene (på grund af den formentlige umoral, som dér gik i svang). Kong Erik sammenkalder da de nordiske biskopper til møde i Vordingborg i 1434 og sender et bønskrift til kirkeforsamlingen i Basel til forsvar for Birgittinerordenen. Vi citerer de interessante oplysninger, som skrivelsen giver om klostrenes indbyrdes afsondrethed, som overvåges ved regelmæssig inspektion af biskoppen:»Derfor ærværdige fædre, kundgør vi eder ved dette brev og forsikrer med sandheds ord, at alle klostre af den hellige Augustins orden, kaldet Frelserens orden, som er
37) Tidebønnerne (på latin: horae canonicae) bestod af følgende dag
lige bønner: 1) Matutina (på dansk: Ottesang), kl. 3—4 om morge
nen alt efter årstiden, bestod foruden bønner og påkaldelser, un
der ledelse af ugens „horista“, og „invitatorium“ (formaning til at 
begynde sangen), af to dele: a) Nocturna, som istemtes ved hane
gal (ad gallicinium) og b) Laudes (lovsange), som blev sunget ved 
solens opgang; 2) Prima kl. 6; 3) Tertia kl. 9; 4) Sexta kl. 12; 
5) Nona kl. 15; 6) Vespera kl. 18 (sammen med Matutinen regne
des Vesper for den fornemste af døgnets tider); 7) Completorium 
kl. 21. — Oplysningerne her er givet efter Minnesbok, indlednin
gen side X.
38) Acta Pont. Dan. II, nr. 1592.



460oprettet i vore 3 riger, er i deres bygning og indretning således adskilt og delt, at præsternes gård er bygget for sig, adskilt fra søstrenes kloster, og at der på pladsen mellem dem løber en stærk og fast, høj og solid mur, fast sammenføjet og støbt, og at hver afdeling, såvel søsterklostret som præsternes gård, danner et indelukke, som atter er omgivet af en ringmur. Alle disse bygninger, indelukker, midtermuren og ringmurene undersøges og inspiceres med største omhu og pinligste nøjagtighed hvert tredie år af stiftsbiskoppen, som har tilsyn med klostrene«39).Et pavebrev af 6. sept. 143840) giver generalkonfesso- ren og munkene i Maribo kloster ret til at modtage skriftemål og give syndsforladelse til besøgende i klostret. Det hedder indledningsvis i brevet, at klostret jo ligger »på en ø, omgivet til alle sider af dybe have«, og at »nonnerne, af sondret og adskilt med høje skillemure under evig klau- sur (lukke) sammen med deres abbedisse ikke ophører med et fromt livs higen og i ydmygheds ånd at tjene Gud«. Endvidere anføres det, som begrundelse for bemeldte rettigheder til klostret, at besøgende ved klostret »ofte opholdes på øen ved det vilde og voldsomme hav og andre forhindringer«.Et noget senere brev, skrevet af kong Christian I i 1468 (altså omtrent ved den tid da kirken stod færdigbygget), rummer den fyldigste beskrivelse af munkes og nonners liv i Maribo kloster. Anledning til brevet er rygter om, at Birgittinernes afladsprivilegier skulde stå i fare for at blive annulleret. Derfor henvender kongen sig til paven i
3») Kall R p. 72—74.
4°) Acta Pont. Dan. III, nr. 1819.
(monasterium vestrum), quod in insula quadam maribus altis un- 
dique circumdata situm est, et in cuius certa parte e vestri habi- 
tatione muris altis mediantibus semota penitus et distincta, non- 
nulle ipsius monasterii moniales cum earum et illius abbatissa sub 
perpétua clausura pieque vite studio in spiritu humilitatis pro 
tempero divinis deservire non cessan t........
. . .  quam plurimi causa devotionis certis singulorum annorum tem- 
poribus convenire et ibidem etiam aliquando, maris tempestate et 
aliis im pedim ents causantibus, per non modicum tempus moram 
trahere sint so liti. . .



Fig. 14. Maribo kirke, set fra sydøst, efter tegning af Kornerup 1859.



462følgende vendinger: »Til ære for den allersaligste Jomfru Maria og den hellige enke Birgitta er der i mit rige, Danmark, i Odense stift grundlagt et kloster af den hellige Frelsers orden, som i daglig tale kaldes Mariebo. I dette kloster tjener brødrene og søstrene Gud med største fromhed, således som det er fastsat i hin klosterordens regel, idet de vexelvis synger de kanoniske tidebønner (se p. 459, note 37). Med stor højtid synger de deres messer dag og nat, så at Guds pris aldrig forstummer fra midnat til middag. Bestandig hengiver de sig til bønner og påkaldelser, til faste og nattevågen. De sørger også for regelmæssige prædikener, hvorved de har bragt frelse til mangfoldige syndere. Thi på bestemte tider af året er det skik, at store skarer besøger dette sted på grund af den rige aflad, som er knyttet til stedet. Men nu frygter nogle, at denne aflad skulde være delvis tilbagekaldt af nogle af Eders Helligheds forgængere. Som følge heraf har brødrene i hint kloster, af iver for at adlyde den Hellige Apostolske Stol, holdt op med at uddele denne aflad. Og dette har bevirket, at folk ikke længere, som det hidtil har været skik, strømmer derhen, idet man har opgivet håbet om at opnå de tidligere nådesbevisninger. Ja, det må befrygtes, at den hidtidige skik vil tage af, fromhedsiveren vil kølnes, og kærligheden vil blive kold hos de fleste. Derfor bønfalder jeg ærbødigt Eders Godhed om at skænke udsendinge fra førnævnte kloster gehør, når de henvender sig til Eder i denne sag«41).
41) Erich Pontoppidan: Annales Ecclesiae Danicae diplomatici, II, 
Kbh. 1744, pag. 646 flg.
Ad honorem beatissime Virginis MARIE, & sancte BIRGITTE vi- 
due, in regno meo Dacie, in Dyocesi Otthoniensi, fundatum est de 
sancti Salvatoris Ordine Monasterium, vulgariter dictum MARIE
BO, in eo fratres simul & sorores, juxta illius institutionem Ordi- 
nis, Deo devotissime famulantur, aiternatim  horas canonicas, cum 
missarum solenniis die noctuqve decantant, nec ab hora noctis me
dia usqve in meridiem conticescunt a divinis laudibus, sed jugiter 
orationibus & obsecrationibus jejuniis & vigiliis vacant, et predi- 
cationibus, qve plurimis profuerunt peccatoribus ad salutem. Sta
tutis enim anni temporibus, ad eum locum solita fuit fieri magna 
populorum freqventia, propter maximas loco illi concessas indul- 
gentias, qvas in parte nonnulli suspicantur a quibusdam esse



463Vi vender os nu til spørgsmålet om opførelsen af klosterkirken. Som tidligere anført, anser vi det for godtgjort, at koret (dog uden hvælvinger) har stået færdigt til indvielsen i 1416. Formodentlig har man strax fortsat med opførelsen af den vestlige halvdel af kirkeskibet. Det står nemlig fast, at selve kirken er opført i to omgange. Det ses klart, dels af murstenenes farve, som skifter på nordsiden, hvor muren i den vestlige (ældste) del er opført af samme sten som koret, med mange gule sten blandt de ellers røde, mens den nyere østlige del udelukkende er muret i røde sten. Lignende iagttagelser kan gøres indvendig. Her falder det først og fremmest i øjnene, at vinduerne i kirkens skib i den vestlige (ældre) del på hver side flankeres af to spidsbuede nicher i muren (se fig. 18). Disse nicher savnes i den yngre del af kirken. Såvel vinduer som hvælvinger er også forskelligt udformede i skibets to halvdele (fig. 17). Der råder således ingen tvivl om, at selv om kirkens grundplan har ligget fast fra byggeriets begyndelse, så falder opførelsen i to perioder, som oven i købet må formodes at være skilt fra hinanden ved en standsning i byggearbejdet på måske 15 til 20 år. Årsagen hertil har selvfølgelig været pengemangel. Dette bekræftes gennem et såre interessant afladsbrev, udstedt af 7 kardinaler d. 14. januar 144642). (Blandt de 7 er den mest
Sanctitatis Vestre predecessoribus revocatas. Qvo factum est, ut, 
ad abtemperandum sancte sedi Apostolice, illius loci fratres, a pro- 
nonciatione indulgentiarum talium destiterunt. Inde secutum est, 
ut nec more solito concurrat illuc populus, dum priscis ibi gratiis 
se speret minime refovendum: futurum  qvoqve timetur, qvod re- 
gularis ibi lentescat observantia, respescat devotionis ardor, & plu- 
rimorum caritas refrigescat. Vestre igitur bonitati cum omni devo- 
tione supplico, qvatenus prescripti Monasterii nunciis, qvi ad ipsam,
has ob causas & alias accesserint, piam prestet audientiam ___
42) Pontoppidan: Annales eccl. Dan. II, København 1744, p. 516 fig. 
jfr. Kall R. p. 75 og Acta Pont. Dan. III nr. 1878
........ecclesiae m onasterii___ qvæ, sicut accepimus, opere lapideo
prægrandi noviter est fundata & inchoata, nondum autem con- 
structa & consummaata, sumptuosisqve indiget laboribus & ex- 
pensis. . .
........qvi ad fabricam seu ad consummationem dicti monasterii &
ecclesie, manus porrexerint ad ju trices---- centum dies indulgen
tiarum  de injunctis eis penitentiis in Domino misericorditer re- 
laxam us. . .



464kendte den fra Konstantinopel fordrevne patriark Bes- sarion). Det siges her, at de har erfaret, at klosterkirken i Maribo »nylig er grundlagt og påbegyndt af overordentlig størrelse og i sten, men at den endnu ikke er færdigbygget og fuldført og kræver kostbare arbejder og store udgifter«. De lover alle bodfærdige, som — helst ved højtiderne og på Marias og Birgittas festdage — besøger kirken, dér under knæbøjning fremsiger Herrens bøn eller engelens hilsen (d. v. s. Ave Maria), eller andægtigt beder for kirkens fred og enhed, for syndere, at de må omvende sig, for retfærdige, at de må styrkes, eller som ved aftenklokkens klang 3 gange fremsiger engelens hilsen, eller som rækker en hjælpende hånd til kirkens og klostrets bygning og fuldførelse — 100 dages aflad og eftergivelse af pålagt kirkebod. Ligeledes hvem der andægtigt går omkring klostrets kirkegård og for de henfarne troende læser Fader Vor og Ave Maria — 100 dages aflad!«Det citerede brev er tydeligt bevis på, at man har måttet gribe til extraordinære midler for at få byggeriet ført til ende. At arbejdet virkelig har været standset en rum tid, antagelig en årrække, fremgår af et dokument fra 1446, som omtaler den foreløbig mur, der har været opført mod øst ved afslutningen af det fjerde fag i skibet (se fig. 26). Det må vel formodes, at skibets vestlige halvdel (såfremt man har opført denne del af bygningen i umiddelbar fortsættelse af koret) har stået færdig med sine fire fag (indbefattet hvælvingerne) omkring 1430. Her er byggeriet så gået i stå, og man har som afslutning opført en foreløbig mur mod øst, i forventning om bedre tider. Men tiden er trukket ud, og i mellemtiden har man indrettet sig i den grad, at man i den foreløbige kirkes østende har indrettet i hvert fald det alter for den hellige Birgitta, som klosterreglen fordrer på denne plads (nedenunder nonnernes kor, som i Birgittinerkirkerne befinder sig i kirkens østende, på et pulpitur). Om man også har sørget for pulpitur til nonnerne, ligger ikke helt klart.Det yderst værdifulde dokument, som giver os disse oplysninger, er et gavebrev fra fru Mette Jensdatter, enke



Fig. 15. Maribo Domkirke, set fra vest (omkring 1890), før sidste restaurering. 
Vesttårnet blev først genopført i 1892.



466efter den rige ridder Lyder Kabel til herregården »Fuglsang« på Østlolland. Han døde antagelig ca. 1440, men havde allerede i et testamente af 1429 tilskødet klostret en gård i Skelstrup43). I sit gavebrev af 18. november 144644) skænker hun klostret i Maribo 13 gårde (i Fuglsang) mod at der årlig skal holdes en hverdagsmesse for hr. Lyders sjæl, hendes egen, deres forældres og alle kristnes sjæle »inden Set. Birgitte kapel for hendes alter«. Senere hedder det, at »denne hverdagsmesse skal holdes inden Set. Birgitte Kapel, som det nu er i kirken, til det andet hendes kapel og alter aldeles rede vorder«, og videre siges om det kommende kapel: »dersom det kapel nu skikkes at være under Vor Frue Alter inden den nye klosterkirke hos den østre gavl, når det til rede kommer«. Endelig omtales i samme forbindelse den »grinden (som skal) udflyttes, der nu for koret står«. Med »grinden« betegnes øjensynlig den østmur, som danner kirkeskibets midlertidige afslutning. Man har lov at spørge, om betegnelsen »koret« her ikke hentyder til et foreløbigt nonnekor (med
43) Kall R. p. 74.
44) Danmarks breve fra Middelalderen, ved Kr. Erslev, III, nr. 7636. 
På grund af dette dokuments vigtighed aftrykkes det her fuldtud: 
Mætte Jensdottir, Hr. Luder Cabels R. Efterleverske, cenobio de 
Mariebo donat 13 curias (skænker til klostret i Maribo 13 gårde) 
med sådant vilkår, at Abbedisse, Konfessor og alt Konvent, Søstre 
og Brødre inden Klostret årlig skal lade holde en hverdagsmesse 
for hr. Luders sjæl og min og vore forældres og alle kristne sjæle 
inden s. Birgitte kapel for hendes alter, inden hvilket kapel jeg 
udvælger mit lejested, om den „grinden“ udflyttes, der nu for ko
ret står, før jeg dør, at jeg ej kan få mit lejested hos fornævnte 
min herre, som jeg før har „utkest“, dersom det kapel nu skikkes 
at være under vor Frue Alter inden den nye klosterkirke hos den 
østre gavl, når det til rede kommer, til hvilket alter Abbedisse 
og Konvent skal have fuldmagt at skikke præster, som der er 
„qveme“ til, som de daglige messer skal holde til evig tid; og de 
præster skal de lønne af den rente, som af det gods ganger, som 
jeg har lagt dertil, som de med præsterne overens vorder; og 
denne hverdagsmesse skal holdes inden s. Birgitte Kapel, som det 
nu er i kirken, til det andet hendes kapel og alter aldeles rede 
vorder, og inden alle messerne skal holdes amindelse for mig, så
vel i mit liv som efter min død. Sig. Meum eum sig. Dn. Gerardi 
episcopi Burglanensis et nobilium Michaelis Dwæ, Dn. Laghonis 
Rødh cruciferi monasterii Dufveholm et Dn. Andree Nielssun pres- 
biteri de Frøtzløff. Datum in octava Martini.



467midlertidigt Jomfru Maria alter), idet stedet for Birgittas alter jo stadig i brevet benævnes »kapel«.Det må tilføjes, at samme fru Mette Jensdatter 3 år senere 18. oktober 1449 endnu en gang viser sin gavmildhed mod klostret ved at give det brev på 4 gårde i Lolland. Betingelsen er, at konventet i Maribo skal lægge en fager sten på hr. Lyders grav, og hvad der bliver tilovers, skal »lægges til Set. Birgitta Kapels bygning, i hvilken jeg agter mit lejested«45). Det nye kapel er øjensynlig endnu ikke indrettet og taget i brug. Og det forstår man udmærket, såfremt man først efter, at de syv kardinalers afladsbrev af 1446 har gjort sin virkning, har kunnet tage fat på den vestlige halvdel af kirkeskibet, hvilket vel må formodes at være sket henimod 1450. Skal man så regne med, at opførelsen er sket i samme tempo som første halvdel af kirken, kan man formode, at hele kirken har stået færdig omkring 1470. Herom er vistnok i dag alle kyndige enige46). Denne antagelse kan underbygges ved et pavebrev af 147447), som lover aflad, ikke til bygning af kirken, men til dem, der bidrager til dens udstyr.Hvad opførelsen af klosterbygningerne angår, må vi fatte os i korthed. Vi har overhovedet ingen skriftlige ef-
45) Danmarks Breve fra Middelalderen, ved Kr. Erslev, III, nr. 7921.
46) se f. ex. C. M. Smidt, op. cit. p. 8.
47) Acta. Pont. Dan. IV, nr. 2577 (af 20. april 1474), jfr. brev af 6. 
juni samme år (nr. 2606)
Brevet af 20. april lyder i uddrag: „Til alle Christi troende, som 
ser dette brev . . .  Da det er vort ønske, at St. Birgittas kloster
kirke i Maribo af den hellige Augustins orden i Odense stift, for 
hvilken Christiern (den første), Danmarks, Sveriges og Norges 
konge, de Venders og Goters, nærer en ikke ringe hengivenhed, 
må vedligeholdes, istandsættes og forøges i alle sine bygningsdele, 
og at den sømmeligt forsynes og passende udsmykkes med bøger, 
alterkalke og andre kirkelige prydelser. . .  så bevilge vi herved 
etc.“
Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis___ Cu-
pientes igitur, ut ecclesia monasterii s Birgitte de Moriebos (!) 
ordinis s. Augustini Ottoniensis diocesis, ad quam Cristiernus Da- 
cie Svecie Norvegie Slavorum Gottorumque rex non mediocriter 
est affeetus, in suis edificiis manuteneatur, reparetur ac augeatur, 
et eum libris, calicibus et aliis ornamentis ecclesiasticis decenter
muniatur et congrue decoretur___omnibus vere penitentibus et
confessis. . .  viginti annos et totidem quadragenas de injunetis eis 
penitentiis relaxamus.



468terretninger om deres bygningshistorie og må derfor nøjes med de slutninger, som kan drages af de udgravninger, som C. M. Smidt i 1931-35 har foretaget (fig. 11) i ruinerne af nonneklostret nord for kirken48), suppleret med de oplysninger, som Resens kort over Maribo fra ca. 1650 giver os (fig. 10).Som allerede nævnt er nonneklostret opført i to omgange, antagelig nogenlunde sammenfaldende med de to byggeperioder for kirken (henholdsvis 1413-30 og 1450-70). I første omgang opførtes bygningerne omkring den østre klostergård (angivet ved C på Smidts tegning af udgravningerne af nonneklostret). Den østlige fløj i dette anlæg lå omtrent midt i den nuværende Klostergade og gik op til kirken, idet der fra denne klosterfløjs andet stokværk var direkte adgang til kirkens nonnelægter, hvorfra nonnerne, skærmet af et højt gitterværk, uset af folket kunde bevæge sig hen til deres kor i kirkens østende (se fig. 28).Den firkantede klostergård var omkranset af en korsgang, som var foreskrevet i Birgittas åbenbaringer. I denne korsgang skulde søstrene hver fredag vandre rundt, under læsning af de 7 bodssalmer i det Gamle Testamente. Til første byggeperiode hører antagelig også nonnernes skriftemålsbygning, som lå op imod korets nordmur, og hvis omrids idag er angivet ved fliser i brolægningen.Udvidelsen af nonneklostret i den anden bygningsperiode skyldes utvivlsomt pladsmangel i nonneklostret, som har fået langt større tilgang af nonner end oprindelig forudset. Man har så foretaget en udvidelse mod vest, ned mod søen, ved anlæg af bygninger omkring en større klostergård (dog uden korsgang), og således at vestfløjen i det ældre anlæg kom til at danne østfløj i det nye (angivet med D på C. M. Smidts tegning) (fig. 11). Målene på de to klostergårde er henholdsvis 24X24 m (den ældre) og 32X54 m (den nye)49).
48) se den af C. M. Smidt udgivne redegørelse: Birgittinerklostret 
i Maribo, i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed, 1935.
49) Det vældige bygningskompleks i Maribo har selvfølgelig kostet 
umådelige anstrengelser at rejse og vedligeholde. Vi har i det fo-



469Da anlæget stod færdigt (antagelig omkring 1470), var det ikke alene det mest imponerende klosteranlæg på Lolland-Falster, men søgte sin lige i hele riget, ja, det overgik endda selve Vadstena. Men stort mere end godt 100 år fik det ikke lov at blive stående, Reformationen havde ikke brug for dette vældige kompleks. Man forsøgte med et adeligt Jomfrukloster i de gamle bygninger, men tanken var på forhånd dødsdømt, og med klostrets ophævelse i 1621 stod nonneklostrets bygninger tomme hen. Og så tog man da resolut fat på at rive dem ned. I løbet af de næste 100 år forsvandt så godt som hele nonneklostret (fig. 9). Munkeklostret fik delvis lov at blive stående, da det fik forskellig anvendelse (som bolig for sognepræsten, for amtsforvalteren og endelig som residens for kongedatteren Leonora Christina i årene 1685-98), men omkring år 1800 faldt de sidste rester af munkeklostret.
regående nævnet de forskellige indtægtskilder, som stod til rådig
hed: nonnernes pro venter, testamentariske gaver af huse, gårde 
og jord, Vor Frues penning m. v. Men vi har yderligere efterret
ninger, der viser, at klostret har berejst landet ved udsendte kvæ
storer (d. v. s. pengeindsamlere), som fortalte om klostret, berøm
mede den aflad, som var knyttet dertil, og søgte at bevæge folk 
til at yde bidrag, idet man til gengæld lovede dem del i klostrets 
gode gerninger, „som er messer, tidebønner, vigilier, faste, almisse, 
prædikener og alle andre velgerninger.“
Dette erfarer vi af et interessant brev, udstedt 14. august 1518 af 
„abbedisse, confessor og menige konvents-søstre og brødre i Jom
fru Mariæ og Sanctæ Birgittæ kloster i Mariebo“ og stilet til „alle 
gode kristne mennesker, sogneherrer, præster og kapellaner, og 
alle dem, som er i deres stæder, og alle gode almuesfolk, besyn
derlig alle dem, som er i Sanctæ Birgittæ Laug og Gilde i Kvand- 
løse.“
Henvendelsen opfordrer til „at hjælpe og trøste os til vort klosters 
bygning og forbedring. . .  med deres almisse, sjæleskud, sjælegave, 
med ornamenter, kalk, disk, bøger, gennem testamenter eller i an
dre måder prokurere eller forhverve os noget godt til vor føde og 
k læ d e . . .  annammendes løn af Guds nåde og a fla d . . .  af Ham, 
som lønner alle gode gerninger tusindfold i Himmeriges rige over 
al vor værdskyld“ (se texten hos Kall R p. 117 fig.).
Bemærkelsesværdigt i dette brev er fremfor alt omtalen af Set. 
Birgitta Laug i Kvandløse. Vi har her en efterretning, som viser, 
at Birgitta-fromheden havde slået rod i folkets dagligliv — i hvert 
fald i visse egne. Og det er nok næppe tilfældigt, at det netop er 
sket i egnen omkring Holbæk, hvor flere Birgitta-fremstillinger er 
bevaret som kalkmalerier i kirker (se herom dette arbejde p. 427, 
note 9 og bemærk, at Kvandløse er nabosogn til Undløse).



470Tilbage stod så kun den monumentale kirke — som et dyrebart minde om en tid, som forstod at bygge stort — til den Højestes ære. Også den måtte i århundreder lide under tidernes ugunst og vanrøgt, men den undgik dog den skæbne som ramte søsterkirken i Mariager (hvor de 3 fjerdedele af kirken blev nedrevet i 1788—89). Og idag står den gamle kirke så velbevaret som nogensinde, takket være to hovedistandsættelser i det 19. århundrede (1861— 65 ved professor H. C. Hansen og 1890—92 ved professor Hans Storck).



IV. Kirkebygningen

K losterkirken i Maribo er en 3-skibet gotisk kirkehal, hvor hovedskib og sideskibe er af omtrent samme højde (ca. 15 m), mens sideskibene kun har den halve bredde af midterskibets. De 3 skibe adskilles ved 2 rækker ottekantede stenpiller (7 i hver side), som bærer hvælvingerne. Hvert fag i skibet markeres ved et højt vindue, med gotisk stavværk (altså 8 vinduer i hver side). De slanke stenpiller bevirker, at sideskibe og hovedskib fornemmes som eet rum, af en usædvanlig lys og festlig karakter, på grund af det stærke lys fra de store vinduer. Koret er af samme bredde og højde som hovedskibet og rummer to hvæl- vingefag, med vinduer af samme art som skibets. Korets gulv er hævet ca. 95 cm over skibets og forbindes med dette ved en trappe på 6 trin. løvrigt får kirkerummet sit særlige præg ved de langs ydermurene løbende pulpiturer, der hviler på murede buer i begge sideskibenes længde.Som klosterkirke under Birgittinerordenen er den opført efter de særlige og ofte meget detaillerede anvisninger, som den hellige Birgitta i sine åbenbaringer gav for sin ordens kirker, først og fremmest for hovedkirken i Vadstena, men uden tvivl ønskede hun selv, at disse anvisninger (ligesåvel som hendes »regel« for klosterlivet) skulde være bindende for alle ordenens kirker. Det blev
Til dette kapitel har (udover de tidligere nævnte hovedværker) 
særlig været benyttet:
Bertil Berthelson: Studier i Birgittinerordens Byggnadsskick, Lund 
1947 (i serien: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi
ens Handlingar, del 63).
(cit.: Berthelson).
N. L. Høyen: Mariebo Stiftskirke, trykt i Høyens skrifter, ved 
J. L. Ussing, København 1874, II, p. 299—337.
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Fig. 16. Plan over kirken (Storck 188b). Bemærk de talrige nicher i yder
murene (måske benyttet til sidealtre i middelalderen) og tillige støttepillerne 
til de murbuer, som bærer nonnelægterne. Udfor 3. hvælvingefag fra øst an
tydes rester af den fløj, som forbandt kirken med de ældre klosterbygninger.



Fig. 17. Plan med gallerier og hvælv (Storck 1884). Bemærk de forskellige 
hvælvingeformer, se herom p. 482 og 486.
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474de dog ikke fuldtud. I Danmark fik således Birgittinerkirkerne såvel i Maribo som i Mariager et beskedent tårn, hvilket strider mod Birgittas bestemmelser. Og det er bemærkelsesværdigt, at den mest fremragende kender af Birgittinerordenens byggemåde, svenskeren Bertil Ber- thelson, i sin gennemgang af Maribo klosterkirke i den grad betoner afvigelserne fra Vadstena, at han kan konkludere i, at kirken blev planlagt og påbegyndt uden anden tanke på Vadstena, end at koret (som Birgitta havde forordnet det) skulde placeres mod vest »ned mod søen»1).Dette turde mildest talt være en overdrivelse, som man kun kan gøre sig skyldig i, såfremt man ønsker Birgittinerordenens kirker opført som nøjagtige kopier af Vadstena (med 5 hvælvingefag i skibet, eet i koret, samme bredde af hoved- og sideskibe etc.) Dette synes Berthel- son virkelig at ville kræve, og så længe man hylder dette krav, er de afvigelser, man i Maribo (som andetsteds) har tilladt sig fra Vadstena, betragtelige. Dog så snart man lader dette urimelige forlangende om slavisk kopi af moderkirken i Vadstena falde, kan man med uhildet blik konstatere, i hvor høj grad kirken i Maribo genspejler Birgittas idéer.Man stod på Birgittas tid ved et vendepunkt indenfor klosterkirkernes arkitektur. Man vendte sig fra høj gotikkens stræben opad, dens forkærlighed for det dunkle rum, fremkaldt ved vinduernes glasmosaikker, mod kirkehallens 3 skibe af samme højde, hvorved breddevirkningen øges på højdens bekostning. Når man så samtidig undlader farvet glas i vinduerne, får man et lyst rum, som i højere grad er egnet til gudstjeneste for menigheden. Og her står vi ved et andet vigtigt moment. I modsætning til en ældre tradition, der opfattede klosterkirken så godt som udelukkende som beregnet på klostrets beboere, så ønsker Birgitta at åbne sine kirker for folket, ja hun foreskriver, at brødrene, hvis tid skal optages af »gudeligt embede, studium og bøn«, hver søndag skal prædike for
1) Berthelson, p. 41 og 240, jfr. Åbenb. IV, p. 132.



Fig. 18. Længdesnit af kirken (Storck 188b). Den viste tagrytter fjernedes i 1892, 
samtidig med genrejsning af kirkens gamle tårn mod vest.



476folket på modersmålet2). Det sidste er bemærkelsesværdigt. Derfor vil Birgitta, at hendes kirker skal undgå det prangende og pralende, det overlæssede og farvestrålende. Intet farvet glas skal hindre Guds lyse og varme sol i at vælde ind ad kirkeruderne. Intet knejsende spir skal markere kirken. Alt skal være »af jævn gerning, ydmygt og stærkt«3). Ud fra disse synspunkter vil man ikke kunne nægte, at kirken i Maribo i usædvanlig grad genspejler noget ægte birgittinsk, beskeden i det ydre, mens det indre i det enkle gotik, uden overlæsning af nogen art, danner et rum, som i enestående grad er præget af helhed og harmoni.Beliggenheden af Maribo kirke (og kloster) svarer »geografisk« ganske nøje til Vadstenas. Ligger Vadstena på østsiden af søen Vättern, så ligger Maribo på den østlige bred af en arm af Maribo Søndersø. Begge kirker danner midtaksen i et klosteranlæg, med nonneklostret mod nord og munkeklostret mod syd. Yderligere gik der begge steder i middelalderen fra kirkens vestgavl en høj og bred mur ned mod søen for fuldstændigt at spærre for samkvem mellem de to klostre.Birgittinerkirkerne skulde iflg. Birgitta afspejle dobbeltklostret, idet nonner såvel som munke skulde have rådighed over hver sit kor i kirken. Og eftersom nonnerne dannede den egentlige kærne i Birgittas klostre, indrømmede
2) Emilia Fogelklou: Birgitta. Stockholm 1955,p. 94.
Kristus taler: „De, som prædiker min sandhed, skal bruge enkle 
og få ord, hentede fra og grundede i den hellige skrift, så at men
nesker, som kommer langvejsfra, kan forstå det og ikke bliver for
virrede ved langvarig og kedsommelig sn ak . . .  Thi hvad enfoldige 
folk ikke forstår, vækker snarere forundring fremfor at tjene til 
forbedring og opbyggelse. Derfor skal de, som i denne (klosterlor
den skal prædike, hver søndag fremlægge søndagens evangelium 
og dets udtydning og desuden Bibelen, mine ord og min kære mo
ders ord og mine helgeners, endvidere forfædrenes levned og hel
lige mænds jærtegn, troens artikler, samt gavnlige råd og hjælpe
midler mod fristelser og synder, efter enhvers forstand og fatte
evne. Thi min elskede moder var den enfoldigste af alle, Petrus 
var ulærd, Frants en bonde, og dog gjorde de sjælene større gavn 
end de allerlærdeste. Thi de havde en fuldkommen kærlighed til 
sjælene“, jfr. Åbenb. IV, p. 128.
3) Berthelson, p. 40, jfr. Abenb. IV, p. 133.



Fig. 19. Det indre af en birgittinsk klosterkirke. (Hollandsk træsnit fra ca. 1500).
Bemærk til venstre: Højaltret og de 12 apostel-altre anbragt på 6 trin. Midt i kirken gitterværket, som 
spærrer lægfolkets adgang til koret og sideskibene. Til højre trapper, der fører op til nonnepulpituret.



478hun dem retten til at få deres kor på den traditionelle plads, nemlig mod øst. Som følge deraf måtte højkoret, med munkenes kor og korstole, placeres mod vest, hvilket medfører, at Birgittinerkirkerne forekommer »forkert vendt«, idet menigheden under gudstjenesten har ansigtet mod vest. Således såvel i Vadstena som Maribo (og Mariager). Set udefra medfører det, at koret (ganske utraditionelt) er placeret mellem kirkens skib og kirkens tårn. Dette gælder dog kun Maribo (og Mariager), idet Vadstena — som følge af Birgittas uvilje mod tårn på kirken — måtte nøjes med en tagrytter anbragt på hovedskibet4), (fig. 3).Men anbringelsen af nonnekoret mod øst stødte på visse problemer, idet Birgitta ønskede indgangen for folket anbragt dér (mens munkene skulde træde ind i kirken fra syd, nonnerne fra nord, svarende til beliggenheden af deres respektive klosterbygninger). Hun greb da til den udvej at anbringe nonnekoret på et pulpitur i midtskibet, under det store midter vindue mod øst. Her stod Jomfru Marias alter, foran hvilket nonnerne forrettede deres gudstjenester og bønner. Pladsen på gulvet, nedenunder nonnekoret, fik også sit alter, viet ordenens stifterinde den hellige Birgitta. (Ang. Maribo klosterkirkes formodede indretning i middelalderen, se min skitse fig. 28).Vender vi os nu mod munkekoret i vest, så beherskedes det af højaltret, viet til apostelfyrsten Set. Peter, og det flankeredes på begge sider af munkenes korstole (som be- varedes i Maribo indtil 1793 eller 94, hvor de — ved korets indretning til bibliotek for Maribo Provinsialbogsamling (det ældste offentlige bibliotek udenfor København, senere kendt under navn af Stiftbiblioteket i Maribo) — blev bortsolgt som gammelt skrammel5).
4) Tagrytteren blev opført „imod brødrenes og søstrenes vilje, idet 
tømmermanden rettede sig efter kongens, stormændenes og andre 
kloges vilje, men ikke efter konventets“, se Minnesbok, p. 179 
(23/11 1455).
5) Ang. Stiftsbiblioteket i Maribo, se Georg Heilskov Pedersen: 
Stiftsbiblioteket i Maribo (trykt i: Maribo som Stiftsby og møde
sted, Maribo 1962, p. 65—80) — Ang. korstolene, se Kall R., p. 234 
og 288.



Fig. 20. Kirken, som den ser ud i dag (set fra vest, fra søen).
Under træerne skimtes mindestøtten (rejst 1924-) for Leonora Christina, som tilbragte 

sine sidste leveår (1685—98) i Maribo Kloster.



480På kortrappen (hvis trin i Middelalderen var betydeligt bredere end idag) stod efter Birgittas anvisninger 12 altre, viet til de 12 apostle, (Peter og Judas fraregnet, Paulus og Matthias (Apostlenes Gerninger 1, 26) medregnet), 6 til højre o g  6 til venstre (jfr. det hollandske træsnit fra ca. 1500, som viser en Birgittinerkirkes indretning, med apostelaltre og nonnepulpitur) (fig. 19). Vi ved, at disse altre blev taget i brug i Vadstena i 14456). At tilsvarende altre blev indrettet i Maribo, synes hævet over enhver tvivl. Alene korets niveau i sammenligning med skibets viser, at de har været planlagt fra første færd.I det foregående kapitel mener jeg at have godtgjort, at indvielsen af Maribo kirkes kor fandt sted i 1416. Koret har altså til at begynde med måttet fungere som kirke for både munke og nonner. Altså må der som en midlertidig ordning have været indrettet et særligt pulpitur i koret til nonnerne. Man mener da også at kunne påvise spor af et sådant pulpitur på korets nord væg7). Omtrent midt i korets sydvæg viser nogle trin endnu idag munkenes indgang i koret. Trinene fører opad og har ført ind til kirkens sakristi, som lå i andet stokværk af en tilbygning op mod korets sydmur (det ydre murværk viser spor af bygningen). Adgangen til det nedre stokværk i tilbygningen var gennem den dør, som endnu i dag forefindes i det sydlige sideskibs vestmur (idag præstens indgangsdør til kirken8) (fig. 28.).Omtrent overfor munkenes indgang har vi på nordsiden af koret spor af en tilsvarende trappe, som førte nedad, nemlig til nonnernes skriftemålsbygning, som lå umiddelbart op mod korets nordvæg. Vi har her en ordning, som afviger fra Vads tena, idet korets nord væg dér rummer 5 åbninger, hvorigennem præsterne siddende i koret kunde høre nonnernes skriftemål og række dem den hellige nadver. I Maribo har man altså indrettet en sær-
«) Minnesbok, p. 150 (5/8 1445).
7) se Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 36 og p. 87, note 36, jfr. 
Kall R. p. 233 fig.
8) Ang. denne tilbygning, se dette arbejde p. 498.



Fig. 21. Søndre sideskibs ydre, set fra sydvest.



482lig skriftemålsbygning, hvis fundamenter, konstateret gennem udgravninger, idag markeres ved fliser i stenbroen omkring kirken9).Efter korets fuldendelse og indvielse tog man så i umiddelbar fortsættelse heraf fat på rejsning af første halvdel af skibet, idet man dog må anse det for givet, at kirken1 dens helhed er projekteret og også afsat under eet10). Herpå tyder også placeringen af nonneklostrets ældre bygninger (fig. 11). Denne del af kirken (omfattende skibets 4 vestlige fag) kendetegnes ved en større detailrigdom og finere profilering end den østlige (det gælder fremfor alt vinduerne og hvælvingernes ribber). Desuden bemærker man i denne del af skibet, at hvert vindue flankeres af2 spidsbuede nicher (sådanne findes ikke i skibets østlige del) (fig. 18).Mens koret fra begyndelsen havde loft af træ, blev skibets vestlige del strax forsynet med hvælvinger (stjernehvælv af en enkel type, men med elegant profilerede ribbesten). Ejendommeligt er det, at denne form for hvælving kun findes i de 3 første fag regnet fra vest, mens hvælvingen i fag nr. 4 er af samme type som i den yngre del af kirkeskibet (fig. 25). Berthelson formoder i sin grundige gennemgang af Maribo kirkes bygningshistorie, at man af bygningstekniske årsager ikke har vovet at indbygge hvælvinger i det østlige fag af den halvfærdige kirke med dens foreløbige afslutning mod øst (den i samtidige dokumenter omtalte mur »grinden«11). Heri har han muligvis ret. Men det er også tænkeligt, at alle fire vestfag i skibet fik deres hvælv samtidig, men at den lange standsning i byggeriet har forårsaget, at bygningen har »forsat« sig på den bløde grund ned mod søen. Det er tydeligt, at samtlige murpiller i skibets ældste del hælder betænkeligt mod øst, mens de i den yngre del af kir-
°) Berthelson anfører dog gode grunde for den antagelse, at byg
ningen oprindelig har haft den dobbelte størrelse, se op. cit. p. 246 
og 259—60 og jfr. min skitse fig. 28 under mærket E.
10) se Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 33.
n ) se dette arbejde, p. 466.



Fig. 22. Den imponerende østgavl, hvis midtvindue er 7 m højt. Under uret hænger en gammel klokke (uden indskrift) til 
timeslagene. Under midtvinduet ses reliefstenen, som er afbildet på titelbladet. Bemærk de to indgangsporte for folket

(» Synds forladelsens porten).



484ken står »i lod«. Det tyder på, at man har været ude for visse ubehagelige overraskelser under byggeriet, og det er tænkeligt, at hvælvingen i kirkens fjerde fag har været så truet af nedstyrtning, at man har set sig nødsaget til at forny den ved byggeriets genoptagelse omkring 1450 (fig. 26).Berthelson fremsætter en yderst dristig hypotese ang. den samlede plan for kirken, idet han går ind for, at denne egentlig var tænkt som en »pseudobasilika«, d. v. s. med midterskib betydeligt højere end sideskibene. Han støtter teorien på det faktum, at de arkademure, som i vest-østlig retning er opført oven på stenpillerne, er ført helt op som støttemure for det vældige tag, som under eet dækker såvel hovedskib som sideskibe. Disse arkademure, som altså kun ses, når man kommer op på kirkens loft, er igen forskellige i kirkens ældre og yngre del, idet de i den ældre del af kirken (altså mod vest) er forsynet med spidsbuede blændinger, mens de i den yngre del er erstattet med store rundbuede åbninger (fig. 18 og 27).Mens man hidtil har forklaret arkademurenes forhøjelse op til tagkonstruktionen som en støtte for denne (således f. ex. Vilh. Lorenzen)12), udkaster Berthelson altså den tanke, at man oprindelig har planlagt midterskibet betydeligt højere end sideskibene. Derfor har arkademurene spidsbuede blændinger ovenover de nuværende hvælvinger, da de jo vilde være synlige nede fra kirken. Han anser da også hvælvene i de 3 vestlige fag for indbygget senere, efter at man havde forandret de oprindelige planer om kirken som en art basilika til de endelige, hvorefter den fik form af en kirkehal — som skik var ved Birgittas kir-
12) Vilh. Lorenzen: De danske Birgittinerklostres bygningshistorie. 
København 1922, p. 17.
At det vældige tag virkelig har brug for en sådan støtte, ses af de 
vanskeligheder, som man havde i Vadstena med at sikre tagets 
holdbarhed, se Minnesbok, p. 179 (23/11 1455). „Dette år blev k ir
kens tag, som forud var lavt og ikke i tilbørlig grad afpasset efter 
kirkens bredde, påny repareret, dels fordi kobberpladerne var 
knækket eller ikke lagt rigtigt på, dels fordi flere bjælker havde 
lidt skade“.



Fig. 23. Koret, skilt [ra skibet ved 6 trin. Bag brøstningsmuren ligger Landemodesalen. I midterste niche i korvæggen til 
højre er de første trin bevaret af den middelalderlige trappe, der førte ned til nonnernes skriftemålsbygning.



486ker. Berthelson tilføjer, at på denne måde (og kun på denne) forklares det, at arkademurene (oppe på den nuværende kirkes loft) bærer blændinger i den vestre del af kirken (fordi de var beregnet til at ses nedefra), mens de i den nyere del af kirken er erstattet med runde, åbne murbuer13).Berthelsons teori er interessant og åbner utvivlsomt muligheder for at forklare visse gåder ved kirkens bygning. Det kan til støtte for den anføres, at man netop i Danmarks anden Birgittinerkirke (i Mariager) uden tvivl har haft »en kirkehal med forhøjet midterskib« (Berthelsons udtryk14). Og dog vægrer man sig ved at godtage den, vel nok væsentlig ud fra en fornemmelse af, at kirken i Maribo er et så usædvanlig helstøbt rum, at det forekommer utænkeligt, at så omfattende ændringer i planerne som de af Berthelson formodede skulde være sket så at sige »undervejs«.Det må her indskydes, at ganske som man en årrække måtte nøjes med koret som gudstjenesterum, således har man gennem længere tid indrettet sig midlertidigt i den vestlige halvdel af kirken, da den (antagelig omkring 1430) stod færdigbygget, afsluttet mod øst af den omtalte »grinden«15). Ja, vi har jo endda efterretning om, at den hellige Birgittas kapel var indrettet ved østmuren i den foreløbige kirke, og kan formode, at der oven over dette kapel var et pulpitur til et nonnekor16).Under den sidste byggeperiode (fra ca. 1450-70) har man så rejst de 4 østlige fag i skibet, i hovedtrækkene i nøje overensstemmelse med den oprindelige plan, men med små afvigelser i enkelthederne. Som allerede bemærket, forsvinder nu de spidsbuede blændinger på begge sider af vinduerne. Hvælvingerne er stjernehvælv af mere kompliceret art end mod vest, men med grovere enkeltheder
13) Berthelson, p. 234—38.
14) Berthelson, p. 280.
15) se dette arbejde, p. 466. 
1G) se dette arbejde, p. 466.



Fig. 24. Kirkens hovedskib, set mod alteret. Bemærk dobbeltbåndene øverst på murpillerne til højre, mens de to nærmeste 
murpiller til venstre har enkeltbånd. I højre sideskib ses en del af nonnelægteren.
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Fig. 25. Midtskibets 3. og 4. hvælv. Bemærk forskellen på de to ribbehvælv.(fig 17 og 25). Både piller, arkadebuer og vinduer er en smule højere i den yngre del af kirken (fig 18).Denne type hvælvinger er gennemført, ikke blot i de 4 østlige fag af kirken, men også i det fjerde fra vest og endelig i korets to hvælvingefag, som antagelig først indmuredes nu17). Alle hvælvinger i sideskibene er ganske enkle krydshvælv, (fig 17).En lille detaille er værd at gøre opmærksom på. De 3 østligste stenpiller i den sydlige række bærer for oven (mod syd) en skråtstillet skjoldblænding (fig 31). Når man erindrer, at stenpillerne i Vadstena blev bekostet af landets stormænd, spørger man sig, om noget lignende er sket i Maribo, ganske særlig da den munk, som fik truffet en sådan ordning i Vadstena, var Maribo klosters første ge-
17) se dette arbejde, p. 448.
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Fig. 26. Nordsidens 4. arkadepille, som danner overgangen fra den ældre 
del af kirken til den yngre. Udfor denne pille stod fra ca. 1430 til 1450 den 

midlertidige afslutningsmur »Grinden«, se p. 464 og 466.neralkonfessor Petrus Johannes18). Måske har disse blændinger båret slægtsvåben for klostrets velgørere, og i så fald må man vel i første række gætte på slægten Kabels våben, idet Lyder Kabels enke fru Mette Jensdatter jo skænkede en formue til kirkens fuldførelse19).Vi har i en tidligere sammenhæng nævnet pulpiturerne langs kirkens ydervægge (fig. 18 og 30). De hviler på murbuer (2 i hver hvælvingefag), og går under navn af »nonnelægterne«, idet de mod nord skulde tjene som adgang for nonnerne på deres vandring fra klostret ind i kirken og videre frem til nonnekoret i øst, mens præstemunkene ad
18) se dette arbejde, p. 454 og p. 450, note 11.
19) se dette arbejde, p. 464 flg. og jfr. Haugner I, p. 103.

6*



490lægteren mod syd havde adgang fra højkoret i vest til Jomfru Marias alter i nonnekoret i øst. Lægterne har idag kun en bredde af 90 cm. Måske har de oprindelig været projekteret bredere og med krydshvælvinger (således som tilfældet er ved pulpituret mod øst (under det store vindue i midtskibet20). Idag har lægterne trægulv, mens de tidligere var forsynet med flade tøndehvælvinger, belagt med fliser21).I dag finder adgangen til de to lægtere sted ad trapper mod øst (tæt ved de to hovedindgange til kirken). Men oprindelig var der ingen trapper her, idet lægterne fortsatte helt ned til kirkens østmur og langs denne hen til »Nonnekoret« foran det store vindue i midterskibet. Under dette vindue er lægteren bevaret i sin oprindelige skikkelse fra middelalderen, i en bredde af 1,80 m, båret af 3 smukke krydshvælvinger (fig. 33). Det bemærkes, at østpulpiturets niveau ligger 40 cm over nonnelægternes. Der kan ikke råde tvivl om, at dette østpulpitur har rummet nonnernes kor, med Jomfru Marias alter. Berthelson formoder (antagelig med rette), at nonnekoret i middelalderen har været udvidet ind imod kirkerummet i hele midtskibets bredde (indtil stenpillerne — altså af samme udstrækning som orgelpulpituret idag (fig. 28)22).Idag er nonnelægterne mod vest ført helt frem til sideskibenes afslutning og fortsætter hen til koret (fig. 17 og 23). Dette er en rekonstruktion, som blev foretaget ved kirkens første hovedistandsættelse i 1861-6523), men svarer næppe til det oprindelige. Vi kan her få hjælp i Lauritz Thuras plan over kirken fra 1735 (fig. 32), (som ganske vist rummer forskellige unøjagtigheder, bl. a. savner han fuldstændig angivelse af de middelalderlige hvælvinger, som bærer nonnekoret mod øst). På denne plan ser vi utvivlsomt nonnelægternes oprindelige afslutning mod vest i
20) Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 48.
21) Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 48.
22) se Berthelson, p. 253 og hans plan over kirkens formodede ind
retning i Middelalderen, p. 273, jfr. min skitse fig. 28.
23) se Haugner, I, p. 131.



Fig. 27. Arkademurene, oven over midtskibets hvælv. Bemærk mod vest de spidsbuede blændinger, mod øst de store, rund
buede åbninger, se p. 4S4 flg.



492form af stentrapper til kirkens gulv. Og når vi erindrer, at folkets plads i kirken væsentlig var i midterskibet, idet gitterværker op igennem sideskibene afspærrede disse, så havde præsterne alene adgang til at færdes under nonnelægterne og tillige mulighed for ad de nævnte stentrapper
Forklaring til min skitse fig. 28 af kirken i middelalderen (se mod
stående side).
A = Kirkeskibet.
B = Koret.
C = Tårnet.
D = Sakristibygning I. I øverste etage var sakristi, i nederste 

fandtes klostrets bibliotek.
E = Skriftemålsbygning, hvor nonnerne aflagde skriftemål og 

modtog den hellige nadver. Nonnernes adgang til bygningen 
er ikke angivet.

F = Forbindelsesfløj til ældre del af nonneklostret. Fløjen rum 
mede to stokværk, og nonnernes adgang til kirken skete gen
nem det øvre stokværk.

G = Sakristibygning II. I øverste stokværk var sakristi. Adgan
gen skete fra nonnernes pulpitur gennem to døre, som idag 
stedfæstes ved to murblændinger, synlige udefra. I nederste 
stokværk var et lille kapel til brug for pilgrimme.

a = Højalteret, viet St. Peter.
b = de 12 apostles altre, anbragt på de 6 trin mellem kor og skib. 
c = stentrapper fra kirkegulvet til nonnelægterne (jfr. Thuras

tegning, se fig. 32).
d = Gitterværk, som spærrede lægfolks adgang til højkoret og 

sideskibenes buegange, der var forbeholdt præsterne. I disse 
buegange var et stort antal sidealtre anbragt, jfr. p. 522.

e = dør fra søndre sideskib til bibliotek.
f = trappeopgang fra højkor til sakristi i øverste stokværk, 
g = munkenes korstole, som blev fjernet i 1793. 
h = trappenedgang fra højkoret til nonnernes skriftemålsbygning, 
i = „Nådens og ærens port“ med direkte adgang fra kirken til

nonneklostret.
j = nonnernes sædvanlige indgang til kirken, når de fra klostret 

begav sig til nonnekoret (mærket k på planen). Murbuen, 
som m arkerer indgangen til nonnelægteren, ses i kirken ved 
tredie vindue fra øst.

k = nonnekoret, på pulpituret under det store østvindue.
1 = angiver beliggenheden af to altre, anbragt i forskellig højde.

På kirkens gulv stod her den hellige Birgittas alter (nu i 
Landemodesalen). Ovenover, altså i nonnekoret på pupituret, 
stod Jom fru Marias alter (nu i Engestofte kirke).

m = Nonnelægterne. Ad lægteren mod syd havde præstemunkene 
adgang til nonnekoret, når de skulde forrette messe ved 
Jom fru Marias alter.

n = de to indgangsporte for folket, kaldet „Syndsforladelsens 
porte“.



494at komme op på nonnelægterne og derfra nå frem til nonnekoret, hvor de ledede gudstjenesten for de forsamlede søstre. I forbindelse hermed må nævnes, at selve højkoret jo selvfølgelig var forbeholdt præstemunkene24). Det samme gælder kortrappen med de 12 apostles altre. Troligt har også hele dette parti af kirken ved et gitter været skærmet mod uvedkommende (angivet ved d på min skitse fig. 28). Et spørgsmål er det, hvorlangt kortrappen har gået ned i kirkerummet. Berthelson formoder, at trappen (med sine 12 altre) har beslaglagt hele to fag af kirkerummet25). Formodentlig har dog eet hvæl- vingefag været tilstrækkeligt, idet kortrappen oprindelig har begyndt nærmere koret end i dag (det er heller ikke givet, at højalteret i Maribo har været anbragt lige under triumfbuen — som foreskrevet af Birgitta og virkeliggjort i Vadstena). Ved denne antagelse kommer man heller ikke i vanskeligheder med Thuras placering af stentrapperne til nonnelægterne (nemlig i begyndelsen af skibets andet fag, regnet fra vest26) (fig. 28).Et karakteristisk træk for Birgittas kirker er de af hende forordnede forskellige indgange, hver med sit særegne navn. Vi begynder med de to indgange for folket, som skal indrettes i kirkens østgavl (fig. 22), ud for de to sideskibe (mens midterskibet jo optages af de to dér anbragte altre, Jomfru Marias foroven (i nonnekoret), den hellige Birgittas på gulvet). De bærer navn af »syndsforladelsens porte«. I kirkens modsatte ende havde præsterne adgang fra deres kloster til brødrekoret gennem »forligelsens og mildhedens port«, hvis første trin endnu er bevaret i korets sydmur i Maribo (angivet ved f på min skitse fig. 28). Størst interesse knytter sig til den berømte »Nådens og ærens port«, som var beregnet for nonnerne. De fleste danske
24) Derfor anføres det i Vadstena-dagbogen som et brud på kloster
reglen, at kong Karl Knutsson fra en plads i koret overværede sin 
9-årige datter Birgittas indvielse til nonne, se Minnesbok, p. 177 
(23/2 1455).
25) se Berthelson, p. 252 og hans skematiske plan p. 273.
2G) se L. Thuras plan af kirken (fig. 32) og cfr. min skitse fig. 28.



Fig. 29. Nordre sideskib, set fra koret. Bemærk de gådefulde nicher 
på begge sider af vinduerne (i den ældre del af kirken).



496kendere af Birgitta-ordenen går ud fra, at der hermed tænkes på nonnernes sædvanlige indgang i kirken, som jo skete til nonnelægteren. Denne indgang exister er ikke mere i Maribo, men C. M. Smidt har i 1935 ved vinduet i nordlige sideskib i tredie fag fra øst afdækket halvdelen af en murbue, som angiver denne ports placering (angivet ved j på min skitse fig. 28). Beliggenheden passer udmærket, idet den befinder sig ud for det ældste klosters østfløj, som gik omtrent midt i den nuværende Klostergade27).Den således påviste indgang, som nonnerne jo benyttede daglig, er imidlertid iflg. svenske forskere ikke identisk med »Nådens og ærens port«. Thi »Nådens og ærens port« benyttedes kun af nonnen to gange i hendes liv: når hun som indviet nonne førtes fra højalteret i brø- drekoret ind i klostret, hvor hun højtideligt blev modtaget af abbedissen, og så når hun som død blev båret fra klostret ind i kirken for at der kunde holdes dødemesse over hende — inden begravelsen (som i Vadstena oftest skete ved nedgravning af kisten i gulvet i kirkens østende. Man må formode, at lignende skik har rådet i Maribo, selv om vi ingen efterretninger har derom28).I Maribo er »Nådens og ærens port« bevaret (omend i let ommuret skikkelse) i nordre sideskibs vestligste fag29) og sikrede — som Birgitta ønskede det — en direkte adgang fra kirkens gulv ind til nonnernes kloster (angivet ved i på min skitse fig. 28).Under kirkens kor findes en krypt med flere hvælvinge- fag (fig. 18). Det store rum er ved en oprindelig øst-vest mur delt i to, og der er adgang til krypten ad to trapper, i nord og syd. I dag er kirkens varmeværk anbragt her og
27) se C. M. Smidt, anf. arb. p. 4 og 9. Jfr. Danmarks Kirker, Ma
ribo amt, I, p. 40 og 48 og L. Fenger: Om Birgittinerkirkernes Ind
retning i Vadstena, Maribo og Mariager, Nordisk Tidsskrift 1904, 
p. 548—53.
2S) se Berthelson, p. 80—81 og 251, note 35.
29) „Nådens og ærens port“ var i Vadstena anbragt i nordlige si
deskibs andet fag fra vest, se Berthelson, p. 76. — Ang. Maribo, se 
Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 38.



Fig. 30. Søndre sideskib, set mod vest. I baggrunden, bag træskillerummet 
er idag præstevxrelse med særlig indgangsdør for præsterne.

I middelalderen førte denne dør fra kirken ind til klostrets bibliotek, 
jfr. planen fig. 28.



498har afstedkommet visse forstyrrelser i det oprindelige anlæg. Hvad krypten har været bestemt til i middelalderen, er usikkert. Man har gættet på dens anvendelse til opbevaring af klostrets breve m. m.30). Man har også — støttet på den dobbelte adgang til krypten, fra såvel nonneklostret som munkeklostret — formodet, at krypten tjente til »parlatorium« (talestue til forhandlinger mellem brødre- og søstrekonvent) eller — snarere — til udvexling af varer (det må jo erindres, at brødrene fik deres forplejning fra nonneklostret)31). Vi ved fra Vadstena, at udvexling af breve og dokumenter såvel som varer skete ved hjælp af en slags drejeskiver (eller tønder forsynet dels med en midtervæg, dels med huller i tøndens to rum) — jvf. de moderne anordninger ved billetsalg på jernbanen. Man har i Vadstena konstateret to sådanne kommunikationsanlæg, et mindre (til breve), et større (til varer)32).Det fremgår af Thuras tegning (fig. 32), at kirken har haft i hvert fald to tilbygninger (bortset fra skriftemålsbygningen, som ikke antydes). På korets sydside angives en sådan tilbygning med vindue mod syd og to døre ind til koret (angivet ved D på min skitse fig. 28). Bygningen har haft to stokværk, og den fra koret førende trappe (som tidligere har været omtalt)33) førte til øverste stokværk, som uden tvivl rummede kirkens sakristi34) (ganske som i Vadstena). Fra bygningens nedre stokværk, som formodentlig var bibliotek35), var der gennem den bevarede dør i skibets vestmur direkte adgang til søndre sideskib. (Det må tages i betragtning, at sakristibygningen nok i middelalderen fyldte hele hjørnet mellem sideskib og kor) (jfr. min skitse fig 28). Efter klostrets ophævelse i 1621 blev understokværket gravkapel for familien Steensen,
30) Således Vilh. Lorenzen, op. cit. p. 15.
31 ) Berthelson, p. 267—68.
32) Berthelson, p. 192.
33) se dette arbejde, p. 480.
34) jfr. bemærkningen hos Kall R. (p. 241) under omtalen af det så
kaldte Steensens kapel: „ubi olim sacrarium “ (hvor der tidligere 
var sakristi).
35) Således Berthelson, p. 272.



Fig. 31. Sydsidens vestligste arkadepiller, forsynede med skjoldformede blændinger, som måske har båret våbenskjolde 
for klosterkirkens fornemste velgørere, se p. 488.



500mens o verstok værket i 1759 blev erhvervet af dr. Hahn til gravkapel. I 1812 blev kapellet solgt til nedrivning, og begravelserne flyttedes ud på kirkegården36).Endnu et lille kapel antydes på Thuras tegning, nemlig ved kirkens østende. Murværket på midtfaget mellem de to ydre murpiller viser også spor af en oprindelig tilbygning her. Det drejer sig uden tvivl om den sakristibygning, som iflg. Birgittas anvisninger havde sin plads her (angivet ved G på min skitse fig. 28). Den har såvel i Vadstena som i Maribo været i to stokværk, og den har i første række været bestemt til at huse et sakristi for de præster, som gjorde tjeneste i nonnekoret foran Jomfru Marias alter. Hertil svarer udmærket de to blændinger, som i dag ses i muren udvendig på begge sider af det store vindue. De har i middelalderen ligget i højde med nonnekorets gulv og har dengang tjent som adgangsporte fra nonnekoret til sakristiet37). I Vadstena blev det her nævnte sakristis nedre stokværk benyttet til sakristi for de præster udefra, som kom for at læse messer for »folket«. Men da der ikke findes spor af oprindelige porte ind til kirken i denne niveau-højde i Maribo, må rummet have tjent andet formål. For øvrigt vilde evt. døre herfra ind til kirkerummet være kommet i konflikt med den hellige Birgittas alter, som jo netop havde sin plads her. Man kan gætte på, at rummet har huset et lille kapel eller andagtsrum (uden forbindelse med kirken) til brug for pilgrimme38).
36) se Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 50 og i særdeleshed 
Haugner I, p. 219—21.
37) Således Berthelson, p. 254. — Det kan her anføres, at der på 
eet punkt er sket en betydningsfuld ændring m. h. t. det store vin
due i kirkens østgavl, idet underkanten ved hovedrestaureringen 
i 1861 blev sænket ca. 1 alen. Før lå vinduets fodlinie over 
stikket til de to middelalderlige døråbninger, som førte fra nonne
koret til sakristibygningens øverste etage (se Danmarks Kirker, 
Maribo amt, I, p. 41 og jfr. Kornerups tegning af kirken 1859, dette 
arbejde fig. 14). Når fodlinien til det store vindue oprindelig har 
været anbragt så højt, skyldes det utvivlsomt hensynet til Maria- 
alteret, som havde sin plads på nonnernes pulpitur midt under vin
duet.
38) Kall R. anfører (på side 21) af Molbechs dagbog 1813 (side 297 
fig.) fig. passus: „I et lille kapel ved kirkedøren lå et par vagt-



501Op mod kirkens vestgavl er kirkens tårn anbragt. Dets beskedne størrelse hænger sammen med, at kirken jo ikke er bygget som domkirke, men som klosterkirke, hvorfor klokkerne i det lave tårn jo kun skulde samle munke og nonner til bøn. Det nuværende tårn er opført i 1892 (på det tidligere tårns plads), idet det oprindelige tårn på grund af brøstfældighed blev brudt ned omkring 177039).I tårnet hænger idag 3 klokker. Den mindste (67 cm i tværmål) er fra middelalderen (1400-tallet), og uden indskrift. Den går altså tilbage til klostertiden. Den mellemste er fra år 1600 (98 cm i tværmål) og bærer flg. indskrift: »Borgmester og Råd og menige borgere udi Maribo lod denne klokke støbe udi Lübeck af Reinholt Benninck Anno 1600«. Den største stammer fra 1959 og er en gave fra en enkelt mand i byen. For oven står: »Anno Domini 1959 blev jeg støbt af John Taylor & Co., Loughborrough. Skænket til Maribo Domkirke af borger i Maribo H. O. D. P.« Nedenunder står følgende linier: »Gud Herren ære — folket til gavn — jeg kalder til kirke, til fred. (I. F.)« — Denne klokke måler 122 cm i tværmål og har en klang, som er en domkirke værdig.Særegent for Maribo er de mange daglige ringninger fra kirkens tårn. De går utvivlsomt tilbage til middelal-
havende soldater og sov på halm “. — Kall R. meddeler videre (p. 
23): „Her fandtes tilforn tvende kapeller, hvert henved 10 alen i 
kvadrat, med spidsvinklede gavle; det nordre af dem blev solgt 
til nedbrydelse 1812, det andet var tidligere forsvundet“. — Ende
lig citerer Kall R. (p. 290) en meddelelse om, at 1812 solgtes til 
nedbrydelse „tvende grundmurede begravelses-kapeller, opførte af 
store og meget stærkt brændte klostersten“.
Berthelson bemærker hertil (op. cit. p. 254): „Det er tydeligt, at 
bygningens nedre stokværk sekundært indrettedes som gravkapel 
og derved blev delt i to dele ved en mellemvæg under buen mel
lem de to hvælv, samtidig med at enheden for hver dels vedkom
mende betonedes ved, at den blev forsynet med eget saddeltag“. 
Ang. nederste stokværks formodede benyttelse som gravkapel dels 
for familien Walkendorff (allerede i slutningen af det 15. århun
drede, se Kall R. p. 145), dels for familien Reimer (Kall R. p. 283), 
se den udførlige redegørelse hos Haugner, I, p. 217 flg.
39) Den eneste tegning, som mig bekendt existerer af det oprinde
lige tårn (udover Resens plan), findes i Erich Pontoppidans danske 
Atlas, III bind, København 1767, p. 292—93. Pontoppidans stik vi
ser tydeligt, at det nye tårn  i eet og alt svarer til det oprindelige 
(fig. 12).



Fig. 32. Thuras plan af kirken, 1736. Bemærk alterets placering i kirkens østende (modsat koret), 
hvor det havde sin plads fra 1596 til 1865. Udfor koret og ved kirkens østgavl antydes de to 

middelalderlige sakristibygninger, hvis sidste rester fjernedes så sent som 1812, 
se p. 500, specielt note 38.



503deren, da munke og nonner flere gange daglig samledes til tidebøn i hver sit kor af klosterkirken40). De nuværende 6 ringninger (kl. 7 om morgenen, (dog kl. 8 om vinteren) og kl. 19 om aftenen med den mellemste klokke, kl. 12 middag med den største klokke, kl. 10,14 og 17 med den lille klokke) er allerede bevidnet hos Kali Rasmussen41) som tradition »fra gammel tid«. Han nævner også, at der kimes med klokkerne hver lørdag og søndag fra Ju l til Kyndelmisse (2. februar) — noget som næppe kendes andre steder i Danmark — og ligelédes fra Påske til Pinse. Hele dette system af regelmæssige ringninger overholdes stadig nøje og vil utvivlsomt fortsat blive holdt i hævd (bl. a. fordi kirken i 1959 fik elektriske ringemaskiner, som befriede kirketjeneren for de mange vandringer op i tårnet!).Et par enkeltheder af kirkens historie bør tilføjes (for så vidt disse vedrører kirkens indretning og brug). Ved reformationen blev munkene henvist til at søge arbejde udenfor klostret, mens nonnerne fik lov at blive, om de ønskede, og oven i købet fortsætte med deres katolske gudstjeneste. Først i 1551 blev der nedlagt forbud mod katolsk gudstjeneste, og i 1556 blev der i Maribo indrettet et adeligt jomfrukloster på protestantisk grund. Jomfruerne fik overladt brødrekoret mod vest (som ved munkenes bortgang fra klosteret jo var »ledigt«) til deres daglige gudstjenester, og det kom derved i folkemunde til at hedde »Jomfrukoret«, (stik imod dets hidtidige brug), hvad uundgåeligt i tidens løb har afstedkommet mange misforståelser.I 1596 lagde en ildebrand en stor del af byen i aske, deriblandt den gamle Skemminge kirke, som hidtil havde fungeret som sognekirke for byen og altså været det sted, hvor byens borgere blev døbt, og hvor de jordedes på den gamle kirkegård, der lå omkring denne kirke42). I stedet
4°) jfr. dette arbejde p. 459 og noten dertil (nr. 37).
41) Kall R. p. 294, noten.
42) Skemminge kirkes beliggenhed angives på Resens kort over Ma
ribo (fig. 10 lidt nord for den nuværende Vestergade — dér hvor

7



504for at genrejse sognekirken besluttedes det at henvise byens folk til at benytte klosterkirken, og den østlige del af kirken indrettedes da til byens kirke, forsynedes med alter, prædikestol, m. v. Ja , der indrettedes mod øst et korparti (hævet et par trin over gulvet) (fig. 32), så at kirken atter fik to kor som i middelalderen. Ydermere blev der på kirkens østgavl bygget en lille tagrytter, som rummede byens klokker, så at borgerne havde deres eget klokketårn (fig 14 og 18). Ved klostrets ophævelse i 1621 blev klosterkirken helt og fuldt overgivet til byen, men da alt klostergodset blev overdraget til Sorø Akademi, berøvede man derved kirken al dens ejendom.Følgen blev, at den mægtige kirke blev en utålelig byrde for den lille købstad, så at den i århundredernes løb mere og mere forfaldt. Påfaldende virker det, at byens folk, selv efter klostrets ophævelse og adelsj omfruernes forsvinden, vedblev at holde til i kirkens østlige del. I denne periode opførtes den berygtede skillemur tværs over kirken mellem pillerne i det vestlige fag af skibet (i 1793-94), begrundet ved idelige klager over kirkens størrelse, idet »dens vidtløftighed forårsager både præst og tilhørere ulejlighed«43). En ny tid for kirken oprandt først med de to hovedistandsættelser i det 19. århundrede (1861-65 og 1890- 92). Ved den første fjernedes skillemuren, så at kirkerummet atter fik sin oprindelige størrelse, hovedkoret toges atter i brug, gulvet blev lagt med røde og gule teglsten,
Olsens hotel lå, indtil det blev ødelagt ved brand i 1959, og hvor 
nu butikscentret ligger).
Efter hotelbranden blev tomten undersøgt, og kirkens fundamen
ter udgravet. Det var en lille romansk kirke med kor, men uden 
tårn, bygget ca. 1200. Man afdækkede spor af to tidligere træ k ir
ker på stedet og et stort antal begravelser, i og udenfor kirken. 
Alle benrester af de begravede blev omhyggeligt samlet, og ved 
en lille højtidelighed blev de — under ringning med kirkens gam
le klokke fra Middelalderen — bisat på den gamle del af Maribo 
kirkegård (tæt ved kirkens sydøstre hjørne). En sten på stedet 
bærer følgende indskrift: Minde over slægter fra Skimminge gi. 
kirkegård — fra år 1000 til år 1596. (Se dagbladet Ny Dag for 26/6 
1962): — En udførlig redegørelse for udgravningen findes i Lolland- 
Falsters Stiftsmusæums årsskrift 1962 (Kjeld Snedker: Skemminge 
kirke, p. 5 fig.).
43) Kall R p. 286.
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Fig. 33. Middelalderlige hvælvinger, som bærer nonnekoret.kortrappen blev istandsat med sine 6 trin, vinduernes stavværk blev rekonstrueret o. s. v. Ved den anden istandsættelse blev tårnet genopført, østgavlen rekonstrueret, og hele kirkerummet hvidkalket44).Under en gennemgang af kirken vil det være på sin plads at meddele, hvad vi ved om de orgler, som i tidens løb har stået i kirken. I 1601 fik kirken sit første orgel;
44) Ved istandsættelsen 1892 skete det beklagelige, at den gamle 
uensartede kampestenssyld overalt (undtagen på et stykke af øst
gavlen) blev erstattet af regelmæssigt tilhugne granitkvadre. — 
Det kan også anmærkes, at støttepillerne på korets vestside ikke 
er oprindelige. De blev tilføjet i 1863, samtidig med at korets vest
ligste fag blev nymuret.

7*



506det skete, da Henrik Lykke var kirkens patron og Margrete Norby abbedisse i det adelige frøkenkloster45). Dette instrument gennemgik to større istandsættelser, i 1639 ved orgelbygger M. Christen Smidt af Nyborg og i 1653 ved Peder orgelmester fra Nakskov. Dets plads har ifølge opgivelse af 1736 været på kirkens vestgavl (det må erindres, at alteret jo i århundreder havde sin plads mod øst)46). I 1690 blev orgelværket, som da var ganske ruineret, »for- færdiget«, det vil sige repareret, for 50 Rdlr. (orgelbyggerens navn nævnes ikke). Året efter udbetaler kirken til orgelbygger Jens Bøy, 2 Rdlr., »som han skal have årligt for at holde hvert orgel vedlige her i landet«47).Ved opsætning af den føromtalte skillemur i kirken (i 1793-94) måtte kirkens orgel jo flyttes hen på denne mur, og man benyttede lejligheden til at udskifte det gamle orgel fra 1601, som kom til Frue kirke i Århus, »hvor det endnu (i 1866) gælder for et godt værk«48). Det siges samtidig, at det nye instrument var både mindre og ringere end det gamle(!). Orgelets skiftende placering antydes på Thuras tegning, idet de bjælker, som bar orgelpulpiturerne, er angivet såvel ved korets endevæg som i midterskibets andet hvælvingefag fra vest. (fig. 32).Ved kirkens første hovedistandsættelse (i 1864) anskaffedes et nyt, mekanisk orgel på 28 stemmer. Det var bygget af Knud Olsen og kostede 4.000 rigsdaler. Dets plads var på det nye orgelpulpitur, som dengang blev indrettet i det gamle nonnekor (mod øst), under det store vindue i midtskibet. Dette instrument blev ombygget og udvidet af samme firma (nu under navnet: I. Starup & Søn) i 1914 og samtidig deltes orgelfacaden (som hidtil havde dækket kirkens store vindue) i to, så at vinduet frilagdes (fig. 34). Spillebordet bevaredes foran vinduet. I 1939 foretog firmaet en yderligere ombygning og udvidelse, så at orglet kom op på 45 stemmer, fordelt på 3 manualer og pedal. Trak-
45) Kall R. p. 203.
4G) Kall R. p. 232—33.
47) Kall R. p. 250.
4«) Kall R. p. 288.



Fig. 34. Midtskibet, set mod det store østvindue. Pulpituret under vinduet 
rummede i middelalderen nonnernes kor med Jomfru Marias alter. Idag 

står orgelspillebordet midt for vinduet, mens orgelværkerne er 
anbragt i sideskibene.



508turen blev elektro-pneumatisk, og spillebordet flyttedes samtidig frem til pulpiturets forkant.Vi slutter denne gennemgang af kirken med nogle ord om den sal, som er beliggende bag højalteret, og som er adskilt fra den fra kirken tilgængelige del af koret ved en lav brøstningsmur. Det er kirkens landemodesal, hvor biskop, stiftamtmand og stiftets provster mødes een gang årlig til rådslagning på en dato, som er fastsat ved kongelig anordning af 15. jan. 1813 (nemlig sidste onsdag i juni eller første onsdag i juli). Landemodesalen i Maribo Domkirke49) blev indrettet på foranledning af biskop Thomas Kingo i 1685 (Lolland-Falster hørte den gang under Odense bispestol), idet et kongeligt brev af 1. december 1685 gav tilladelse til, »at et sted i Jomfrukoret i Maribo kirke, hvor ellers ingen gudstjeneste holdes, må på provsternes og præsternes egen bekostning indrettes til landemodet for Laaland og Falster, som tilforn har været, i nogle år, i den afdøde enkedronnings gård dér i byen, hvilken nu skal beboes af amtsforvalteren«50).Landemodesalen i Maribo Domkirke har altså været i regelmæssig brug i små 300 år, mens Lolland og Falster først fik sin egen bispestol ved deling af Fyens stift i 180351). Selve landemodet på vore to øer er dog langt ældre. Vi har efterretninger om særlige landemoder for Lolland og Falster allerede i middelalderen52), omend det nok kun har været lejlighedsvis. Men allerede Christian
49) Ang. landemodet og landemodesalen, se Im. Felter: Landemo
det (trykt i: Maribo som Stiftsby og Mødested, Maribo 1962, p. 
43—54).
s«) se Kall R. p. 246.
Den såkaldte dronningens gård var iflg. Kall R. p. 222 bygget un
der anvendelse af murene fra den gamle sognekirke, som brændte 
i 1596. Ved hjælp af sten fra klostret blev denne gård forbedret 
ca. 1666, da Sofie Amalie (Frederik d. Ills  dronning) havde taget 
Lolland-Falster i besiddelse som sin livgeding. (Kall R. p. 222—23).
51) se: Lolland-Falsters Stift i 150 år, København 1955, p. 41 flg. 
(N. M. Plum: Lolland-Falsters stifts oprettelse og første biskopper).
52) se Im. Felter: Landemodet, p. 44. — Det kan i denne forbindel
se nævnes, at 1966 er 400 året for det tidligst daterede landemode 
i Maribo. Det holdtes fredagen næst efter Trinitatis søndag anno 
1566, se Im. Felter: Landemodet, p. 45 jfr. H. F. Rørdam: Danske 
Kirkelove, København 1886, II, p. 81.



509IV forordnede årligt landemode for Lolland-Falster i 1618 53). Og man har indtryk af, at Lolland-Falster længe før 1803 regnedes for et særligt stift, forbundet med Fyens stift i en slags »personalunion«.Men et vigtigt skridt på vejen frem mod Lolland-Falsters kirkelige selvstændighed blev altså taget allerede af biskop Thomas Kingo i 1685 ved indrettelse af landemodesalen i Maribo kirke. Og der er gode grunde til at antage, at denne sal ved selve sin existens har spillet en betydningsfuld rolle til bevaring af kirken mod den lemlæstelse, der truede i 1736, da Thura, i sit forslag til istandsættelse af kirken, foreslog ikke blot fjernelse af tårnet, men også nedrivning af koret (til 6 alens højde). Man aner, at en lignende skæbne som den, der ramte Mariager kirke en menneskealder senere54), kunde blive Maribo til del. Heldigvis blev denne plan dog ikke virkeliggjort, ikke blot fordi Thuras forslag overskred det lagte budget, men nok væsentlig fordi man ikke havde noget andet sted at anbringe den fornemme forsamling, som hedder stiftets landemode. Så blev da landemodesalen skånet — og med den koret og kirkens skønne rum.

53) se Im. Felter: Landemodet, p. 47 flg. jfr. H. F. Rørdam, Danske 
Kirkelove, København 1889, III, p. 64.
54) se dette arbejde p. 470.



V. Kirkens inventar

K losterkirken i Maribo får sit ejendommelige helstøbte præg ved kirkerummets arkitektur, som ikke forstyrres ved det overlæssede, som kendetegner så mange bykirker (f. ex. ved en overdådighed af epitafier). Den fremmede, som første gang betræder det vældige rum, fornemmer ofte en slags skuffelse, fordi alt inventar (selv alter og prædikestol), uvilkårligt underordner sig rummet og lader dette fremtræde og virke på sindet. Det bidrager utvivlsomt også til at forøge »rumvirkningen«, at de to første hvælvingefag (nærmest indgangen) er uden faste stolestader. Men snart gribes beskueren af rummets harmoni, buernes »spil«, murfladernes ro og lysvældet fra de høje vinduer. Her er gotikken ikke »overdimensioneret«, men så at sige tilpasset vort nordiske temperament, dæmpet ned, så at den ikke virker knugende, men opløftende og befriende.Medvirkende til fornemmelsen af harmoni er også den omstændighed, at alt inventaret hidrører fra eet og samme århundrede (nemlig det 17. århundrede). Det gælder såvel alter og prædikestol som stolestader og døbefont. Det ny- pudsede og gennemrestaurerede, som kendetegner ikke så få af vore store kirker, er aldeles undgået her. I Maribo er ingen større forandringer eller nystafferinger sket siden den store restaurering i 1892. Derfor bærer alting præg, om ikke af ælde, så dog af år.Når den besøgende har ladet helheden virke på sindet og derefter begynder sin vandring rundt i kirken, vil han opdage, at kirken alligevel rummer adskilligt inventar,
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Fig. 35. Korbuekrucifix, fra slutningen af lbOO-tallet. 1 dette krucifix gemte 
de sidste munke klostrets kosteligste relikvier ved reformationen, 

se p. 51't- og 524.som er et nærmere studium værd, ikke mindst vil Landemodesalen fængsle ham, thi den rummer ikke så få minder fra kirkens katolske tid. Her findes kostbarheder, som søger deres lige andetsteds i vort land.Men når vi nu skal foretage en gennemgang af Maribo Domkirkes inventar, vil vi begynde udenfor kirken, ved den stenskulptur, som er anbragt i den vældige østgavl, mellem de to indgangsdøre (se billedet på forsiden). Det



512drejer sig om en flad granitsten, ca. 1 m høj, af form som et skjold, og bærende den korsfæstedes billede, omgivet af alle marterredskaberne (knivtang, hammer, stige, marterpæl (benyttet ved hudstrygningen), stangen med eddikesvampen, svøben, spyddet (jfr. Johs. 19,34) og endelig de 30 sølvpenge, som også genfindes på andre birgittinske fremstillinger af Kristi lidelse1). Den korsfæstedes skikkelse er spinkel, uden træk af lidelse, men prydet med en korstegnet glorie. Øverst ses sol og måne, samt et par hænder. Men det gådefulde er et cirkelrundt hul ved den korsfæstedes side, ca. 15 cm. i diameter.Hullet går helt gennem stenen og har givet anledning til mangfoldige gisninger ang. stenens oprindelige bestemmelse. Man har gættet på, at den egentlig hørte hjemme i skriftemålsbygningen, og at præsten gennem hullet hørte de angrendes skriftemål. Man har også udkastet den tanke, at stenen har været brugt ved prædiken for spedalske, jfr. at Johanniterkirken i Odense (Set. Hans kirke) rummer en hul udvendig pille, hvorfra præsten i behørig afstand fra de syge kunde prædike for dem. Ingen af disse teorier virker særligt overbevisende. Jeg har andetsteds2) søgt at påvise, at gådens løsning er at finde i Birgittinerordenens lidelsesmystik, hvor den korsfæstedes 5 sår (hans gennemborede hænder og fødder og lansestikket i hans side) spillede en fremtrædende rolle (jfr. Birgittinerkronen, som prydede søstrenes ordensdragt3). Vi ved nemlig, at det var skik ved indgangen til Birgittinerkirkerne at indgravere 5 huller, symboliserende Frelserens 5 sår. Ved ankomsten til valfartskirken lagde pilgrimmen sin hånd i Kristi sår (jfr. Johs. ev. 20,27) og holdt andagt, inden han trådte indenfor4). Vi ved yderligere, at de 5 huller undertiden erstattedes af en fremstilling af den
h se gengivelse af træ snit fra Ingegerd Ambjörnsdotters bønnebog 
i Emilia Fogelklou: Birgitta. Stockholm 1955, p. 17.
2) se I. Felter: Middelalderminder i Maribo Domkirke, p. 282 flg. 
i Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog 1962.
3) se dette arbejde, p. 518.
4) se pjecen: Ordo Sanctissimi Salvatoris, København 1958, p. 9 og 
L. Fenger, op. cit. p. 558.



Fig. 36. Den helliqe Auqustinus (død -i30) i fuldt bispeskrud, fra slutninqen 
af l'iOO-tallet, se p. 51'i.



514korsfæstede. Det ligger herefter nær at antage, at man ved Maribo klosterkirke har kombineret disse to muligheder, idet man har nøjedes med eet hul, anbragt ud for den korsfæstedes side.Forstået på denne måde bliver den gådefulde sten ikke et stykke »vraggods«, som tilfældigvis er landet her. Men den har fra begyndelsen haft sin plads ved kirkens indgang (selv om murværket om den viser, at den ikke sidder på sin oprindelige plads) for at tjene til andagt for pilgrimme, inden de trådte ind i valfartskirken — med dens mangfoldighed af farvestrålende altre og kostelige relikvier.Når vi så gennem de lave indgangsportaler (»syndsforladelsens porte«)5) træder ind i det høje lyse rum, fanges blikket i venstre sideskib af et stort krucifix af en ligefrem frastødende realisme (fig. 35). Selve skikkelsen er over 2 m høj og bærer en stor pigget tornekrone, brystkassen er fremtrædende og benene forvredet i smerte. Man bemærker, at benene er lagt over kors, så at de må fastholdes til korset af to nagler (mens sædvanen er, at een stor nagle gennemborer begge frelserens fødder). Det drejer sig om et såkaldt »lægmandskrucifix« fra slutningen af 1400-tallet. Det har tidligere været ophængt i triumfbuen til beskuelse for folket, forsamlet i kirkens midterskib, idet selve koret ved et gitter var skærmet mod folkets blikke.Der skal nok være mange, som vender sig bort fra denne forvredne skikkelse og foretrækker Thorvaldsens blide Kristusstatue. Men måske er denne gamle barske fremstilling af den korsfæstede mere »ægte«, mere i samklang med skriftens ord om Ham, som var »smerternes mand« (Esaias 53,3). I hvert fald giver den et stærkt indtryk af Birgittinernes glødende optagethed af den lidende frelser.Vi fortsætter med to altertavler fra katolsk tid, begge i Landemodesalen. Først betragter vi et tre-fløjet gotisk alterskab fra slutningen af 1400-tallet, formentlig et Lybecker arbejde. Det viser den hellige Augustinus i fuldt
5) se dette arbejde, p. 494.
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Fig. 37. Klosterkirkens gamle Birgitta-alter med det ældste bevarede maleri 
på lærred i Norden (fra ca. 1650). Dets tidligere plads var på midtskibets 

gulv, under nonne pulpituret (jfr. fig. 2S). Se nærmere om dette alter 
p. 516 flg.bispeskrud (fig. 36). I den højre, kun delvis bevarede hånd holder han et hjerte, den venstre hånd mangler helt, men har fattet om en forsvunden bispestav. Sidefløjene bærer middelalderlige bemalinger, som ikke er frisket op senere. Til højre ser vi foroven: Bebudelsen, forneden: Den hellige Anna »selv tredie« (d. v. s. med Maria og barnet). Til venstre ses foroven: Gud Fader, som holder den korsfæstede Kristus i sit skød. Forneden: Pave Gregors mes-



516se°). Altertavlen hang tidligere i søndre sideskib på den vestligste pille7).På Landemodesalens modsatte væg står et andet middelalderligt alterskab, som i midterfeltet viser en kvindeskikkelse i en folderig dragt (fig. 37). Dette billede er af allerstørste kunsthistoriske betydning, idet det efter sagkundskabens skøn er det ældste maleri i Norden, malet på lærred. Det stammer sikkert fra tiden omkring 1450. Men hvem forestiller det? Man har gennem længere tid været tilbøjelig til at gætte på Jomfru Maria8). Men dette synes på forhånd ikke sandsynligt, idet altertavlen fra Jomfru Marias alter i klosterkirkens nonnekor er bevaret (den findes dog ikke i Maribo, men kan ses i Engestofte kirke, 4 km øst for Maribo9). Og hvorfor skulde kirken have to Maria-altre? Der kan ydermere anføres stærke grunde for at antage, at vi her står overfor en fremstilling af Birgitta10). Billedet beskrives i »Danmarks Kirker« således11): Hun har en glorie om hovedet og bærer inderst en blågrå kjortel, som er stærkt rynket i livet, og derover et lyst meget folderigt klæde med rankebort langs randen. Dette klædningsstykke er slået op over hovedet, og med højre hånd samler figuren det foran brystet, medens hun med venstre holder det op foran sig, så over halvdelen af kroppen er dækket. Figuren står med mørk kontur mod det gulmønstrede flisegulv på den lyse, grønlige baggrund, som har et spinkelt rankemønster. Til venstre en gullig stentøjsskål med nelliker, til højre en bønnebog«.Imod antagelsen af, at vi står overfor et Maria-billede,
6) Et udbredt motiv i den ældre kirkelige kunst, visende Gregor d. 
Store (pave 590—604), som læser messen, mens Kristus — til bevis 
for sin virkelige tilstedeværelse i nadveren — åbenbarer sig på 
alteret som smerternes mand.
7) Et sagn beretter, at figuren med sin hånd pegede på en i kirken 
skjult skat. For at gemmestedet ikke skulde røbes, havde munkene 
så af hugget denne hånd. Se P. Rhode: Samlinger til de danske Øers 
Laalands og Falsters Historie, udgivet påny ved J. Friis. Køben
havn 1859, p. 341.
8) se f. ex. Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 58.
9) se dette arbejde, p. 520.
10) se I. Felter: Middelalderminder i Maribo Domkirke p. 286 flg. 
n ) Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 59.



Fig. 38. Birgitta-altcrct, lukket. Til venstre ses nonnernes ordenstegn: Bir
gittinerkronen (anskuet ovenfra), til højre præstemunkenes ordenstegn: et 

rødt kors med en hvid cirkel (anlydendc hostien), se p. 518 flg.



518taler ikke mindst den lukkede bønnebog (som ikke hører hjemme i en kunstnerisk fremstilling af Jomfru Maria). Derimod kan der anføres stærke grunde for påstanden om, at billedet forestiller den hellige Birgitta. For det første findes der i Urdiala kirke i Finland en fremstilling (fra o. år 1500), af Birgitta, som i klædedragt og holdning ganske svarer til vort billede12). For det andet vil den nævnte bønnebog kunne opfattes som Birgittas åbenbaringer (hendes revelationes, som allerede udkom i samlet udgave i 1492). For det tredie er den omtalte stentøjsskål med dens røde nelliker et stærkt argument for Birgitta. Thi den røde nellike er ikke en dekorativ detaille, men af dyb symbolsk betydning. Dette er påvist af svenskeren Ingvar Bergström i hans bog »Den symboliske Nejlikan«13). Han viser her, at nelliken fra gammel tid sattes i snæver forbindelse med Kristi lidelse (jfr. det tyske: Nelke, som stammer fra »Nägelchen« en lille nagle, og endvidere det engelske »carnation«, som hænger sammen med latinsk caro, som betyder (det røde) kød. Når vi erindrer Birgittinerordenens stadige dvælen ved Kristi lidelser, forstår vi, at den røde nellike hører hjemme på et Birgitta-billede.Et fjerde betydningsfuldt argument er selve alterskabet, (fig. 38), som også er middelalderligt. Det bærer nemlig udvendig på sine to fløje Birgittinernes ordenstegn, til venstre nonnernes ejendommelige hovedbeklædning den såkaldte Birgittinerkrone (anskuet ovenfra), til højre præ- stemunkenes røde kors med en hvid cirkel i korsskærin- gen14).Et par ord om disse ordenstegn vil være på sin plads. Ved indvielsen til nonne blev den unge pige foran klosterkirkens højalter iført sin ordensdragt, en underkjortel af hvidt vadmel og derover en kappe af gråt vadmel. På
12) se afbildningen i Åbenb. I, s. 34, og jfr. I. Felter: Middelalder
minder etc. p. 288.
13) Ingvar Bergström: Den symboliska nejlikan, Malmø 1958, sæ r
lig p. 27.
14) Påvist første gang af I. Felter i artiklen: Middelalderminder i 
Maribo Domkirke, i Lol.-Fal. hist. Samfunds årbog 1962, p. 288 flg.
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Fig. 39. Jomfru Marias alter, dets plads i middelalderen uar i nonnernes 
kor (under det store uindue). Idag befinder det sig i Engestofte kirke, 

se p. 520.hovedet fik hun en hvid dug, der næsten dækkede pande og hage, derover et tyndt sort lærredsslør og ovenpå dette Birgittinerkronen (eller som dens egentlige navn var indenfor ordenen: Kristi krone, eftersom nonnen jo skulde betragtes som Kristi brud), bestående af et korslagt hvidt lærredsbind, hvorpå var syet 5 små stykker rødt tøj, symboliserende frelserens 5 sår15).Om præstemunkenes ordenstegn (det røde kors med den hvide cirkel) hedder det i Birgittas åbenbaringer: »det-
15) Ang. munkenes og nonnernes ordensdragt, se Fr. Hammerich: 
Den hellige Birgitta. København 1863, p. 268 flg. og Haugner, I, p. 
28 flg.

8



520te for mit daglig ofrede legemes hemmeligheds skyld«16). Meningen er, at den hvide cirkel skal afbilde »hostien« (det hvide brød ved nadveren). Efter katolsk opfattelse sker der i nadveren en gentagelse af Kristi offer på korset. Vi møder altså her påny tanken om den lidende Kristus og hans død for menneskeslægten.Med disse bemærkninger om selve alterskabet mener jeg på fyldestgørende måde at have godtgjort, at vi her står overfor Maribo klosterkirkes gamle Birgitta-alter, som i middelalderen havde sin plads ved kirkens østgavl (under nonne-koret) (angivet ved 1 på min skitse fig. 28). Ja, måske er det dette alter, som er omtalt i Mette Jensdatters gavebrev af 18. november 144617).Det kan se ud som en skæbnens tilskikkelse, at af de mange altre, som klosterkirken rummede i middelalderen, er kun de to bevarede, som var viet til Birgitta og Augustin, hvis bestemmelser jo var gældende i klostret, idet Birgittas regel officielt ansås som en modificeret udgave af Augustins18).Som nævnt er endvidere Jomfru Marias alter fra klosterkirkens nonnekor bevaret, dog ikke i Maribo, men i Engestofte, idet kirken i uforstand solgte det i 1648 for 40 rigsdaler19). Det drejer sig om et overdådigt gotisk 3-fløjet alterskab (fig. 39), hvis midterfelt viser Jomfru Maria som himmeldronningen, stående på måne-seglen, og omgivet af engle med marterredskaber. Sidefløjene viser foroven Kristi omskærelse og de hellige 3 kongers tilbedelse, forneden den hellige Clara med en monstrans i hånden, omgivet af sine nonner, og den hellige Birgitta med en åben bog (hendes åbenbaringer!), belærende 5 nonner og 6 præstemunke af hendes orden.Altertavlen er iflg. en gammel opgivelse skænket af selveste kong Erik (af Pommern)20) til Vor Frues alter
16) Birgittas åbenbaringer, IV, p. 26.
17) se dette arbejde, p. 466.
18) se dette arbejde, p. 430.
19) Kall R. p. 232.
20) Æ ldste danske Archivregistraturer, III, p. 289, A. 490. „Ivan
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Fig. 40. Klosterkirkens relikvier, skænket til kirken lb55, gemt i det store 
korbuckrucifix ved reformationen, genfundet 1818. Siden 1865 anbragt 

i glasmontre i Landemodcsalcn. Se p. 522 flg.i Maribo, hvor den stod i 1440, og dens tilstedeværelse i kirken omtales i regnskabsbogen for 164521).Beklageligvis er de 12 apostles altre helt forsvundet. Det samme gælder altret i højkoret, viet apostelfyrsten St. Peter. Men vi har skriftlige efterretninger om en hel ræk-
Fossis med flere deres brev om en altertavle i Maribo kirke, som 
kong Erik gav did, og står på Vor Frue alter. 1440“, jfr. Kall R. 
p. 79 flg.
21) Den omtales som „tavlen på Gangen“ 12/8 1645, se Kall R. p. 80.

8*



522ke sidealtre, som formodentlig har haft deres plads i sideskibenes nicher, men som nu alle er borte. I 1532 giver klostrets abbedisse Anna Hardenberg og confessor Hans Gummissøn præsten hr. Anders Michelssøn ret til at gøre tjeneste ved Set. Annæ alter »her i vor kirke for grinden« og oppebære renten af det gods, som ligger til samme alter, mod at holde daglig messe22). Den her omtalte »grinden« må sikkert forstås om det gitter, som skilte koret fra skibet og som strakte sig helt ud i sideskibene (angivet ved d på skitsen fig. 28). På den måde er det nærliggende at antage, at Set Annæ alter i Maribo havde samme placering som det tilsvarende i Vadstena (nemlig længst mod vest i nordre sideskib)23). Mærkeligt nok har vi efterretning om endnu et Set Annæ alter (»lille Set Annæ alter under gangen i klosterkirken«)24), men Set Annæ var en af middelalderens mest yndede helgeninder. Vadstena klosterkirke havde endda 3 altre, indviet til hende25). I 1491 og 1493 nævnes gods, som skænkes til Mariæ Mag- dalenæ alter26). I 1584 blev der fældet dom mellem Arild Huitfeld og Maribo kloster ang. noget gods, som havde ligget til »Gud Faders alter«, og som skulle være givet af hans forældre27). Endelig har vi efterretning om et Set. J  oachim-alter 2 8).I en glasmontre på Landemodesalens sydvæg findes en lille samling relikvier fra Middelalderen (fig. 40.) Deres ejendommelige historie lyder således: De blev skænket til klosterkirken i 1455 af Marinæ Myntmesters, enke efter den rige møntmester Hans Myndel i Malmø.
22) Kall R. p. 128.
23) se dette arbejde p. 446 og Andreas Lindblom: Vadstena Klo- 
kyrka och Klosterbyggnader. Stockholm 1949, p. 20 og 22.
24) Kall R. p. 144. — Lille Set. Anna alter synes at have haft sin 
plads i det såkaldte Valkendorfs kapel (se Kall R. p. 145). Om det
te kapel se dette arbejde p. 500 og specielt note 38 (slutningen).
25) se Andreas Lindblom, op. cit. p. 22.
26) Kall R. p. 107 og 109.
27) Kall R. p. 80.
28) Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 30 og Will. Christensen: 
Missiver II, København 1914, p. 208 fig.



Fig. 41. Illustration fra Anna Brahes bønnebog (H97), det eneste bevarede 
håndskrift, som med sikkerhed er blevet til i Maribo kloster. Se p. 526.



524Ved reformationen gemte den sidste generalkonfessor de kostelige relikvier i Kristus-skikkelsens ryg på det store lægmandskrucifix, som tidligere har været omtalt29) (fig 35). Her lå de upåagtet i 300 år, men opdagedes ved en restaurering af krucifixet i 1818. I 1865 blev de udtaget sammen med de tilhørende sedler af pergament, som på gammelt dansk oplyser, at det drejer sig om følgende:1) »Af den svamp, som Herren drak eddike og galde af«. — På en lille seddel ved selve posen med »svampen« læses på latin: De spongia Christi (d. v. s. af Kristi svamp).2) En lille jernnagle »af den gyldne port, som Herren bar sit tunge kors igennem«.3) Et lille stykke falmet tøj (nu helt hvidt): »Dette er af det klæde, som den store helligdom, som er det hellige kors, lå udi, hvilket Marinæ Myntmesters gav hid, hvilket klæde endnu er rødt af det hellige kors«.4) »Af det voxklæde, som de 10.000 ridderes helligdom lå udi.«5) »Dette er af det voxklæde, som sanct Johannes Baptistes (det er: Johannes Døberens) helligdom lå udi, og er der end nogle smuler af hans helligdom udi.«6) »Af det voxklæde, St. Peders helligdom lå udi«30).Ordet »helligdom«, som her til stadighed benyttes, erformentlig en oversættelse til dansk af det latinske »relikvie«, som betyder efterladenskab (altså i denne forbindelse: en lille stump af en helgen (f. ex. et par hår, en tand el. lign.) eller en del af en genstand, som har været i berøring med vedkommende, f. ex. hans tøj). — A f særlig interesse er indskrift nr. 3, fordi den giver os meddelelse om relikviernes herkomst og alder.Man må forestille sig, at på de store festdage (særlig mindedagene for Birgitta: hendes fødselsfest d. 23. juli, (som egentlig er hendes dødsdag, idet hun døde den 23. juli 1373. Men iflg. katolsk skik regnes en helgens døds-
20) se dette arbejde, p. 514.
30) Ang. relikvierne, se Kall R. p. 288 flg. — Haugner I, p. 108 — 
Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 66 og II, p. 1586.



Fig. 42. Abbedhue og korkåbe, tilvirket i Maribo kloster 
i fornemt guld- og sølutrådsbroderi omkring 1500.

Se p. 526—27.



526dag netop for vedkommendes rette fødselsdag!) hendes skrinlægning d. 28. maj, hendes helgenkroning snart d. 7., snart d. 8. oktober)31) strømmede folk til i tætte skarer for at deltage i gudstjenesterne, skaffe sig aflad og for at beskue de udstillede relikvier og forrette deres andagt foran de farvestrålende altre. I denne sammenhæng har de kostelige relikvier, som Marinæ Myntmesters gav hid, spillet en betydningsfuld rolle — overfor datidens mennesker, som troede blindt på deres »ægthed«.Når nonnerne ikke var optaget af deres syv daglige gudstjenester, som foregik efter et indviklet, særlig bir- gittinsk ritual32), var de beskæftiget med litterært arbejde, huslig gerning, sygepleje eller håndarbejde. Desværre har vi kun lidet bevaret af ting, som er tilvirket i Maribo kloster. A f skriftlige arbejder har vi abbedisse Anna Brahes bønnebog, fra 1497, forsynet med enkelte naive illustrationer (fig. 41)33). Ellers så godt som intet.A f broderier besidder vi kun dele af en yderst fornem korkåbe fra ca. 1500, som uden tvivl er broderet af nonnerne. Den omtales i inventarfortegnelsen i 1688 således: »en gyldenstykkes korkåbe på rød fløjls bund, med brede opslag for, med bordy ringsarbejde udstaf feret med ophævet stikning, fordum besat med perler, som mesten er afskåren og »henrykt««34). Det røde fløjl blev 1778 omgjort
31) Hammerich, op. cit. p. 274.
32) se dette arbejde, p. 459, note 37.
33) En af bønnerne i Anna Brahes bønnebog lyder således: „Min 
søde Gud, min allerkæreste Herre, min elskeligste brudgom, livets 
og dødens herre, evindelige ærens konge Jesus Kristus, du den le
vende Guds søn! Min sjæl visner hen på grund af dit lange fra
vær . . .  Kom, søde Gud, kom hastigt, du er mit liv, min helse, min 
tanke, min længsel, min trøst, min glæde. Kom, søde Gud, bi ej 
længer, skynd dig at komme, vær ej sen til at trøste min sjæl, 
som du elskede i din yderste d ø d !... Hvad er jeg vel uden din 
nærværelse? Hvad formår jeg afmægtige? . . .  Er du mig nær, da 
lever jeg; ser jeg dig, da vinder min sjæl styrke påny; hører jeg 
din røst, da svinder al min v é . . .  Jeg venter, jeg bier, jeg råber, 
jeg kalder, jeg hører ej op med under grædende tårer at begære 
dig, indtil du kommer. Kom! kom, søde Jesus! gode Gud! milde
ste Herre! På dig tror jeg, på dig håber jeg, og min lid står til 
dig! Amen!“ Gengivet i uddrag efter Hammerich, op. cit. p. 318 flg.
34) Kall R. p. 248. — Det er vel den korkåbe, som omtales af Re
sen, idet han bemærker, at da kirken benyttes af Fyens biskop ved



527til forhæng for alterbordet, men fire stykker broderi er bevaret og hænger nu i en montre i Landemodesalen (fig. 42). Det er broderi af meget fin kvalitet, syet med silke-, guld- og sølvtråd og føjet sammen to og to i længder på 87X18 cm. Motiverne er helgener og helgeninder, siddende i små, gotiske, hvælvede rum: Johannes med kalken, en helgen, hvis attribut er gået tabt, St. Jørgen med spyd og drage, St. Barbara med tårn og palmegren, St.Anna selvtredie og den hellige Katharina af Alexandria med bog, palmegren og hjul35).Af genstande bevaret fra middelalderen kan yderligere nævnes: en abbedhue (fra ca.1500) af italiensk brokade med blomstermotiver (fig.42). — Et alterklæde (88X36 cm), fra ca. 1500, af rødt florentinsk fløjl med granatæblemønster. — Et røgelsekar, fra 1400-tallet, af bronze, halvkugleformet underskål, som oventil ender i en pyramidespids, gammel ophængning med tre jernstænger36) (fig. 43).
Fig. 43. Røgclsckar fra Middel
alderen, af bronze, fra o. 4400. 

Gammel ophængning med 3 
jernslænger.

præste-ordinationer, opbevares her en „superhumerale pretiosum, 
auro splendide intextum “ (en kostbar korkåbe, pragtfuldt indvir
ket med guld). — Her gengivet efter Kall R. p. 248.
35) Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 63 fig.
36) Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 64, 56 og 63.



528Vi kommer nu til Domkirkens altersølv (de såkaldte »Vasa sacra«, d. v. s. hellige kar), som hører til dens kosteligste klenodier. Det ældste og skønneste er »Margrethe- bægeret« (fig. 44), en forgyldt sølvkalk fra ca. 1400, med dronningens navnetræk i foden (et kronet minuskel »m« i sølv, indfattet i rød emaille) (fig. 45). Det kegleformede bæger bæres af et sekskantet skaft, knoppen er flad med seks gennembrudte rosetter, og foden viser i fint ciseleret arbejde seks passionsscener: Kristi bøn i urtegården, hud- flettelsen, tornekroningen, korsbæringen, korsfæstelsen og pietà (d. v. s. Maria med Jesu afsjælede legeme) (fig. 46). Vi har tidligere redegjort for, hvorledes denne kalk formodentlig er blevet overdraget til klosterkirken i Maribo37). — Margrethe-bægeret benyttes kun ved særlige lejligheder (i højtiderne og ved ordination). Den særlige »disk« (d. v. s. en sølvtallerken til det indviede brød), som bruges sammen med Margrethe-kalken, er ganske enkel i udførelsen og stammer fra ca. 1750.Ved »almindelige« gudstjenester i Domkirken benyttes et smukt renaissance-sæt, bestående af samhørende kalk og disk fra 1603 (fig. 47), en gave fra den sidste abbedisse i det adelige frøkenkloster (som blev oprettet ved reformationen, og som bestod indtil 1621) Margrethe Hardenberg38). Den vægtige forgyldte sølvkalk har tulipanformet bæger (fornyet 1756), og sekstunget fod, hvor er indgraveret: Kristus på korset, flankeret af Maria og Johannes, Margrethe Hardenbergs fædrene og mødrene våben (samme våben findes på den tilhørende disk), samt følgende indskrift: »1603 denne kalk og disk haver jeg Margrete
37) se dette arbejde, p. 439.
:is) Rækken af abbedisser i Maribo efter reformationen ser således 
ud (væsentlig efter Kall R. passim): indtil 1546: Birgitte Brahes- 
datter. — 1547—51: Margrethe Jensdatter. — 1551—64: Mette Mar
svinsdatter. — 1565—82: Margrethe Urne (hendes prægtige ligsten 
i renaissance-stil ligger i søndre sideskib, nærmest koret). — 1582 
—96: Sofie Gyldenstjerne. — 1596—1602: Margrethe Norby (grav
sten i nordre sideskib). — 1602: Else Huitfeld, død samme år. — 
1602—21: Margrethe Hardenberg, som, efter klostrets ophævelse (i 
1621) blev boende i Maribo indtil sin død.
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Fig. 44. Margrclhc-bægerct, en pragtfuld forgyldt alterkalk fra o. 1400, en 
gave fra dronning Margrethe til klosterkirken. Se p. 528.

Hardenberg givet til Mariebo kirke«. På kalkens sekskantede knop er graveret: IHESUS.Margrethe Hardenbergs navn er også knyttet til den pragtfulde sølv-vinkande i renaissancestil (fig. 48), som benyttes ved hver altergang i Domkirken. Den er et fint svunget og rigt ciseleret arbejde. Låget viser i relief den sidste nadver, og »gækken« bærer på såvel for- som bagside en fremstilling af »nådestolen«, d. v. s. Gud Fader, som holder den korsfæstede Kristus i sit skød, og med Helligånden i form af en due (eller vinget fugl)39). På
39) Dette nådestols-motiv møder vi gang på gang i kirkens historie. 
Det findes på en ejendommelig gravsten over Rasmus Hansen (død 
1565), anbragt i søndre sideskib. Det findes også på „Gud-Fader-



Fig. 45. Margrcthc-bægeret, efter tegning af Magnus Petersen 1889. Bemærk dronning 
Margrethes navnetræk, i rød emaillc, i bægerets bund.



Fig. 46. Margrethc-bægcrets fod med gengivelse af frelserens lidelseshistorie, efter teg
ning af Magnus Petersen, 1889. Korsfæstelses-motivet er benyttet i Domkirkens 

violette messehagel (til brug i faste-tiden).



532lågets inderside læses følgende indskrift: »Til denne alterkande haver salig jomfru Alhed Venstermand i Mariebo kloster givet 46 lod sølv, hvilken forne kande abbedissen ærlig, velbyrdige jomfru Margrete Hardenberg i denne form ladet forfærdige og forbedre med en gammel kalk af klosters 1606«.Om den nævnte Alhed Wenstermand, som for den væsentlige del var giver af denne tunge og smukke vinkande, vides følgende: Hun var sine forældres eneste barn og var vistnok allerede, da hun i 1600 blev optaget i klostret, svagelig, idet hun udtrykkelig blev fritaget for at deltage i korsangen. Hun døde allerede 1602 d. 7. oktober som offer for pesten, der i det år bortrev mange af klostrets beboere40). Vinkanden er altså sikkert en gave fra hendes dødsleje. Også på et andet punkt kom hun ved sin død til at bidrage til kirkens udsmykning, idet hendes farbroder, Morten Wenstermand, ved hendes bortgang kom i endelig besiddelse af herregården »Søholt« i Krønge sogn. I taknemlighed herover skænkede han kirken dens prædikestol41).Kirken ejer også en fin cylinderformet oblatæske (til det indviede brød) fra 1623 (fig. 49). I låget er indgraveret en fremstilling af den sidste nadver, samt følgende indskrift: »Denne liden sølvboddike haver Christoffer Dide- riksen, Guds ords tjener udi Maribo, givet til alteret sammesteds skærtorsdag, anno 1623.« Herunder følgende latinske sætning: Tandem bona causa triumphat. (Den gode sag sejrer til sidst). Christoffer Dideriksen var sognepræst i Maribo fra 1623-26 og ligger begravet i kirken. På hans gravsten (i søndre sideskib) ses en pansret arm, som holder et bæger. Herover en bugtende slange. Man spørger sig selv, om bægeret skal hentyde til nadveren, som styr
ringen“, som er funden i klostret (se dette arbejde, p. 534 og fig. 53) 
jfr. endvidere Anna Brahes bønnebog, hvor en af illustrationerne 
netop har dette motiv (se fig. 41).
40) Om Alhed Wenstermand, se Kall R p. 202 fig. og Haugner, I, 
p 134.
41) se dette arbejde, p. 537.
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Fig. 47. Forgyldt alterkalk fra 1603, skænket af det adelige jomfrukloslers 
sidste abbedisse Margrethe Hardenberg. Se p. 528.ker til kamp mod det onde (repræsenteret ved slangen)? løvrigt har stenen samme latinske indskrift som oblatæsken.Sammen med de hellige kar forvares en gammel lysesaks af messing (med indskriften: Mariebo Kloster 1620) samt Domkirkens gamle bibler: Christian d. Ills bibel fra 1550 (fig. 50) (den danske reformations litterære hovedværk) og Frederik d. Ils fra 1580, begge i original. Det er skik, at en af disse bibler ved højmessen lægges frem pä alteret, anbragt på en pult.De to nævnte uerstattelige bibler er først i nyere tid kommet i Domkirkens eje (Chr. Ills bibel er skænket til kirken af læge Bartholdy Møller omkring 1950, Frederik d. Ils er anskaffet af menighedsrådet i 1962). Men ejen-



534dommelig nok findes netop disse to bibler opført i kirkens inventarfortegnelse for 168842).Det kan i denne forbindelse anføres, at Stiftsmusæet i Maribo velvilligt har deponeret i Domkirken to fine afstøbninger af nonneringe (de såkaldte »fingerguld«, fordi nonnen ved indvielsen betragtedes som Kristi brud), som er fundne ved udgravninger i nonneklostret. Den ene viser i overordentlig fint gennembrudt arbejde en korsf æstel- sesgruppe (Kristus på korset, flankeret af Maria og Johannes) (fig. 51), den anden bærer et madonnabillede (fig. 52). Nationalmusæet ejer endnu en tredie ring, hidrørende fra Maribo kloster. Dens motiv er Gud Fader, som holder den korsfæstede (fig. 53) (»nådestolsmotivet«, se foran)43).Vi vender os nu til kirkens højalter (fig. 54), som også skyldes en kvindes storstilede gavmildhed overfor kirken. Det er skænket i 1641 af Margrethe Albrechtsdatter, enke efter den rige borgmester i Maribo Søren Sørensen (deres initialer findes til højre og til venstre på altertavlen). Det er et vældigt, farverigt og overdådigt barokalter, opbygget som en pyramide, skåret af Henrik Werner, som har arbejdet mange steder på Lolland (bl. a. i Østofte, hvis altertavle, — omend i langt mindre format — har stort slægtskab med Maribos). Hovedfeltet er en fremstilling af Skærtorsdagens nadver, med helt frie figurer. Midt for bordet sidder Jesus (under en lille baldakin) omgivet af de 12 apostle (også Judas, kendetegnet ved pengeposen, er med). På bordet ser vi påskelammet, vinbægeret, flere brød, samt to tændte lys. Neden under hovedfeltet Jesu bøn i Getsemane have (med ejendommelige stiliserede træer). Bag en gylden sky ser man lidelsens bæger, som han beder sig fritaget for at tømme. På jorden sidder Peter (med sværdet), Jacob og Johannes (afbildet som en yngling med langt hår), alle sovende. I baggrunden til højre går
42) Kall R. p. 248. — I samme inventarium nævnes: Postillam Lu- 
theri (Luthers postille) — også den findes idag i kirken, dog i en 
udgave fra 1868.
43) Ang. nonneringene, se Haugner, I, p. 29—30 og Lol.-Fal. hist. 
Samfunds årbog 1934, p.l fig.
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Fig. 48. Vinkande [ra 1606, en gave fra Allied Wenstermand og Margrethe 
Hardenberg. Et fornemt renaissance-arbejde. Se niermere p. 529.en dør op, og man ser Judas med svendene nærme sig. — Til begge sider af hovedfeltet stiliserede evangelistfigurer (Markus og Johannes). Ovenover dette: Opstandelsen, meget virkningsfuldt understreget ved de skrå linier, som behersker billedet. Til begge sider herfor: evangelistfigurer (Matthæus og Lukas). — Ovenover ses Herrens navn med hebraiske bogstaver, og øverst Kristus som verdens herre med jordkuglen i sin hånd.På brøstningsmuren ind mod Landemodesalen står atter 4 evangelistfigurer. Det er rester af et nu forsvundet korgitter, også et værk af Henrik Werner. Det er for-



536øvrigt også ham, som har skåret stolegavlene (cfr. fig. 55) i kirkens skib (i 1656)44). På alteret står 4 messingstager; de to mindre, ganske enkle, er fra middelalderen, de to større, meget smukke, er — ligesom alteret — en gave (i 1643) fra Margrethe Albrechtsdatter45). — Alteret er omgivet af et kunstfærdigt smedejernsgitter (fig 54), forfærdiget i 1698 af Peder Urmager i Nykøbing46). Indenfor dette gitter et tæppe, broderet 1936 af damer i Maribo, efter tegning af frk. E. Nyrop. Motiverne (danske blomster) er fra en pude, som iflg. overleveringen er broderet af Leonora Christina, og som nu opbevares på O vesholm i Skåne47).Når man nede fra kirken kaster et blik op mod det vældige, farvestrålende barok-alter, hvis pyramideopbygning passer så fint ind i kirkens kor, undres man over, at det kun har haft sin plads her i 100 år, idet det jo i over 200 år stod i »byens kirke« (i den modsatte ende af kirken, op imod det store vindue48).
44) Kall R. p. 236 og Danmarks Kirker, Maribo amt, I, p. 68.
45) Margrethe Albrechtsdatter må regnes blandt kirkens store vel
gørere. Hun skænkede ydermere inden sin død 1.000 rigsdaler til 
kirkens gavn og bedste på betingelse af, at kapitalen stedse skulde 
være urørlig. Dette hindrede dog ikke, at man i kirkens forarm el
ses-periode i det 18. århundrede forgreb sig på kapitalen for at få 
midler til at bekoste den famøse skillemur tværs over kirkens skib 
(se dette arbejde, p. 504) jfr. Haugner, I, p. 112 fig. og 141.
Det kan i denne forbindelse oplyses, at man ved omlægning af k ir
kens gulv i januar 1818 fandt en glat guldring med bogstaverne 
M. A. D. (d. v. s. Margrethe Albrechtsdatter), altså hendes mand 
borgmester Søren Sørensens ring. Ringen blev solgt ved auktion 
for 17 rigsdaler til købmand Engberg (se Kall R. p. 293). — Man 
spørger sig selv, om det ikke skulde være muligt at opspore den
ne ring og atter bringe den tilbage til kirken.
4G) Kall R. p. 252.
47) se Jan  Steenberg: Maribo Domkirke (vejledning for besøgende), 
uden år, p. 5. — På kirkens alter lå tidligere en dug, broderet og 
skænket af Leonora Christina. En rest heraf opbevares nu på Fre
deriksborg, se Kall R. p. 247 og Lol.-Fal. hist. Samfunds årbog 
1922, p. 119—25.
— Blandt de alterduge, som nu benyttes, findes en med lilla bort, 
vævet af frk. Nyrop, og en helt hvid i meget smukt, gennembrudt 
broderi, hvis forside som motiver har: M argrethe-bægeret + de 
fire evangelist-symboler. Sidstnævnte dug er skænket af en kreds 
af damer i Maribo 1960.
48) se dette arbejde, p. 504.
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Fig. 49. Oblatæske, skænket til kirken Skærtorsdag 1623 af sognepræsten 
Christoffer Didcriksen, se p. 532.Prædikestolen (fig. 55) er, som allerede nævnt, skænket til kirken af Morten Wenstermand til Søholt og hustru Anne Galt i 160649). Den er i renaissance-stil og danner i sin regelmæssige geometriske opbygning en fin kontrast til .barokaltrets svungne og undertiden forvredne former. Dens fire fag har fremstillinger af Kristus og 3 evangelister50). Over prædikestolen en stor lydhimmel med tårnprydede gesimser. Den bærer følgende skriftord: Hvor dejlige er deres fødder — som bærer godt budskab — som lader høre om fred, — som lader høre om salighed — som siger til Zion: Din Gud er Konge. (Esajas 52,7).På en trætavle ind imod murpillen læses følgende indskrift (på latin): »Da Christian IV  var Danmarks og Norges mægtige konge, da adelsmanden, den kloge rigsråd Hen-

49) se dette arbejde, p. 532.
50) Prædikestolen (som formodes at være et værk af billedskære
ren Abel Schrøder i Næstved eller en af hans elever, se Haugner, 
I, p. 134, og Danmarks Kirker, Maribo amt II, p. 1591—92) bærer 
på sine 4 felter flg. indskrift: Da mihi, Domine, intelligentiam, ut 
ingrediar et egrediar coram populo tuo — monendo — incitando — 
timendo — inspirando. (Giv mig, Herre, indsigt, så at jeg går ind 
og går ud for dit folks åsyn — ved at påminde — opildne — 
skræmme — beånde).
— Det er ofte blevet hævdet, at vi her står overfor en ligefrem 
klassisk formulering af det, som er prædikenens opgave.

9



Fig. 50. En side af Christian Ills bibel (fra 1550), reformationens litterære 
hovedværk. Kun få exemplarer er bevaret til nutiden.



Fig 51. Nonnering (»Fingerguld«) fra Maribo kloster. Tvær
mål 2,35 cm. En korsfæstelsesgruppe i fint gennembrudt 

arbejde, se p. 536.

Fig. 52. Nonnering fra Maribo kloster. Tværmål 2,2 cm. På 
pladen en fremstilling af Maria med barnet. På begge sider af 

pladen er indgraveret: A(ve) M(aria) Anna.

Fig. 53. Nonnering fra Maribo kloster. Tværmål 1,9 cm. Mo
tivet er her Gud Fader, som holder den korsfæstede.

9*



540rik Lykke var klosterforstander, da den adelige jomfru Margrethe Hardenberg var abbedisse, da Georg Christian Faxe beklædte det hellige embede, blev dette arbejde udført i året 1606. Gid det må blive til lykke«51). — Georg Christian Faxe var sognepræst i Maribo fra 1603 til 1623. Et brudstykke af hans ligsten er bevaret og findes i kirkens forhal. Det viser i ophøjet relief et ansigt med yderst markerede træk.I kirkens midterskib hænger 3 malmkroner. Ældst og størst er den midterste. Den har to gange 8 arme. Den store hængekugle ender forneden i en drueklase. Topfiguren er en mand med en harpe (David?). Iflg. indskrift er den skænket 1638 af Hans Jensen Drucken og hustru Johanne Madsdatter. Drucken var ridefoged over Sorø akademis gods på Lolland-Falster midt i det 17. århundrede og sørgede kraftigt for nedbrydning af nonneklostrets gamle bygninger52).Lidt yngre (fra ca. 1650) er lysekronen, som hænger nærmest koret. Den har stor kugle, to gange 8 arme, dens topfigur er en flakt, kronet ørn. Efter indskrift blev den overladt Maribo Stiftskirke ved dennes restaurering 1865 af Heiliggeists kirke (d. e. Helligåndskirken) i København for 50 rigsdaler. — Den tredie, mere enkel, hænger nærmest orglet og er en gave fra justitsråd C. A. Møller, byfoged i Maribo (fra omkring 1858).Endnu ældre end de nævnte lysekroner er dog en tregrenet lysearm (fra omkring 1625) (fig. 58). Ved de tre grenes samlingspunkt er anbragt en lille støbt krigerfigur, som bærer en fane. Denne lysearm hang for nogle år siden ved prædikestolen. Den var da forsynet med elektrisk armatur, og da dens skarpe lys generede kirkegængerne, blev den taget ned og gemt bort. Nu er den atter
51) Den latinske text: „Christiano hujus nominis Quarto Daniae 
Norvegiaeque Rege potentissimo. Coenobiarcha nobilissimo Henricho 
Lycke regni senatore prudentissimo. Abbatissa nobili virgine Mar
gareta Hardenberg exstructum est hos opus S. ministerii partibus 
fungente Georg. Christ. Faxio Anno MDCVI felicissimo“.
52) Haugner, I, p. 158—59. Han skaffede sig forøvrigt gravplads i 
kirkens nordre sideskib i 1635, se Haugner, I, p. 116.



Fig. 54. Kirkens højalter i barok-stil, skåret i 16bl af Henrik Werner, skænket til kirken af 
Margrethe Albrechtsdatter, enke efter borgmester Søren Sørensen.

Bemærk også det fornemme smedejernsgitter (fra 1698). Se nærmere p. 53b flg. og 536.



542i brug (med levende lys!) og efter forslag af kirkens arkitekt Helge Holm anbragt på en pille ved døbefonten. Dens tre lys tændes ved hver barnedåb i kirken.Vi kommer så omsider til kirkens døbefont. Det må her strax siges, at klosterkirken i middelalderen ikke havde dåbsret, da den jo ikke var sognekirke. Sognets folk blev døbt i den gamle Skemminge kirke og begravet på dens kirkegård53). Først efter sognekirkens brand, da klosterkirken tillige blev bykirke, havde man behov for en døbefont, og det har formet sig så lykkeligt, at det er domkirkens første font (fra omkring 1600), som igen er i brug idag (fig. 57). Midtstykket er et svært skaft med de 4 evangelister i relief. På to af evangelisternes skriftbånd står følgende (sekundære) indskrift: Johan Groth — han mig renovere (d. e. istandsætte) lod — 1777. Johan Groth var storkøbmand i Maribo i slutningen af 1700-tallet54). Han viste stor interesse for kirken, havde egen stol i kirken (»en meget hæslig pulpiturstol«)55) på den nordre lægter og bekostede i 1777 istandsættelse af både alter, prædikestol og døbefont.I 1843 var den gamle font så beskadiget, at den blev kasseret og sat til side. I stedet anskaffedes en ny, vistnok meget middelmådig, støbt af byens håndværkere af gibs og cement. Det undrer derfor ikke, at den allerede i 1865 måtte vige pladsen for en enkel granitfont, en gave fra kammerherre Wichfeld til Engestofte06).Men for få år siden overdrog menighedsrådet på forslag af Nationalmusæet til kirkens arkitekt Helge Holm at gøre udkast til supplering af den oprindelige font. Resultatet ses idag, hvor den gamle font har fået ny sokkel og kumme i norsk Gjællebæk-marmor, som passer fint til
53) se dette arbejde, p. 503.
54) Kall R. p. 323—24 og Haugner, II, p. 148 flg. — Han boede på 
hjørnet af torvet og Nørregade (Haugner, II, p. 287).
55) KaU R. p. 32.
56) Kammerherre Wichfelds font blev efter menighedsrådets be
slutning i 1961 skænket til den nye kirke i Rødby Havn.
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Fig. 55. Prædikestolen, b renaissancestil, fra 1606, skænket til kirken af 
Morten Wcnstermand til Søholt og hustru Anne Galt. Bemærk også stole- 

gavlene, skåret 1656 af Henrik Werner. Se nærmere p. 536 og 537.den gamle kalksten. Hermed har kirkens inventar atter fået det enhedspræg (fra det 17. århundrede), som bidrager til rummets harmoni.Dåbsfadet er af messing, et sydtysk arbejde fra ca. 1575. I bunden en gengivelse af bebudelsen, omgivet af hjorte og hunde (meget hyppige motiver på dåbsfade). I fadets rand årstallene 1654 og 1689 med senere giverindskrifter.Vi slutter gennemgangen af Domkirkens inventar med et besøg i Landemodesalen, hvor vi foruden nogle gamle



Fig. 56. Messehagel til Trinitatis-tiden, i grøn brokade med guldbroderi, 
skænket til kirken i 1962, se p. 5b6.



Fig. 57. Kirkens ældste døbefont (fra ca. 1600) med fremstilling af de h 
evangelister. Efter istandsættelse med ny sokkel og kumme blev den atter 

taget i brug i 1961. Se p. 5Ï2.



546timeglas (fra 1742), en gave fra Peder Jensen57), bemærker to tavler med stik og fotografier af Lolland-Falsters bisperække fra stiftets oprettelse i 1803 og til idag. Desuden står her to buster (begge udført af billedhuggeren H. W. Bissen) af to af de navnkundigste bisper på disse øer: Rasmus Møller58), (digteren Poul Martin Møllers fader og Christian Winthers stedfader) som var biskop her fra 1831-42, og D. G. Monrad (som udformede Danmarks Riges grundlov af 1849), som var biskop på Lolland-Falster i to omgange, fra 1849-54 og fra 1871 til sin død 1887. På væggen hænger endvidere to sølvkranse, skænket til D. G. Monrads båre.I de lukkede skabe i Landemodesalen opbevares biskoppens særlige embedsdragt (»bispekåben«, som altid benyttes ved ordination, landemode etc.), samt de forskellige messehagler m. v., som benyttes af Domkirkens præster. Vi ser af de gamle inventarier, at kirken i ældre tid ejede en rigdom af farveprægtigt messetøj59). Men omkring 1950 bestod den hele herlighed af 3 røde messehagler i traditionel form som et skjold (en ældre, ganske pyntelig, og to nyere, helt ens). Her er dog i senere år sket nyanskaffelser. I 1957 erhvervedes en gylden messehagel i fornem brokade (på ryggen et gyldent kors med Margre- the-kalken broderet i guld). Og få år senere modtog kirken som gave fra en Maribo-borger en prægtig messehagel i grønt grokade-stof med overdådigt guldbroderi (fig. 56)
57) Danmarks Kirker, Maribo amt, p. 68.
5S) Rasmus Møller havde sin bispegård i Maribo i Østergade 5 (for
uden R. Møller har kun stiftets første biskop Andreas Birch boet 
i Maribo — i farver Feilbergs gård i Vestergade 4, senere kendt 
som Olsens hotel, nu butikscenter). Han ligger begravet i Maribo, 
hvor hans ligsten ses ved kirkens hovedindgang fra Klostergade. 
59) I kirkens inventarium fra 1688 opregnes følgende messeklæder:
1. En gyldenstykkes korkåbe på rød fløjls bund, med brede opslag 

og bordyringsarbejder (omtalt i dette arbejde p. 526).
2. En messehagel af klar gyldenstyk, noget forslidt på forstykket, 

med et perlestukket krucifix. (Solgt, kirken til bedste!).
3. En gammel messehagel af blå fløjl med et crucifix med noget 

perlestukket udi, og nogen våben på kanterne. (Ligeledes solgt!).
4. En rød messehagel med crucifix på.
Se Kall R. p. 248.



Fig. 58. Lysearm fra 1625. Dens 3 lys leendes ued huer barnedåb. Se p. 5'i0.



548(øverst Kristus på sin kongestol, hvorfra Han med udstrakte arme kalder alle til sig (jfr. Johs. 12,32). Han omgives af engle, som priser ham og blæser i trompet. Nedenunder — skilt fra »himlen« ved fantasifulde »kinesiske« skyer — ser vi Kristus på sit kors, imellem de to røvere). Til kirkens jubilæum i 1966 er bestilt en tredie messehagel i grå bundfarve, men med et violet bånd fra øverst til nederst, prydet med en gengivelse af Margrethe- kalkens korsfæstelses-billede i sølvbroderi. De forskellige her nævnte messehagler benyttes på forskellige tider af kirkeåret. Den gyldne bruges ved Jul og Påske (samt 1. søndag i Advent og Kristi himmelfartsdag), den grønne i Helligtrekongerstiden samt på alle Trinitatis-sønda- gene, mens den violette anvendes 2.—4. søndag i Advent og desuden i Fasten.



VI. EpilogI 1966 har Klosterkirken i Maribo (eller i hvert fald dens kor) stået i 550 år. Den vældige bygning har gennem århundreder været det urokkelige midtpunkt for Maribo købstad, som skylder kirke og kloster såvel sin existens som sit smukke navn. Ofte har kirken vel økonomisk været en tynge for den lille by, men idag står den så vel vedligeholdt som nogensinde og er byens stolthed.Den har oplevet skiftende tider. De omgivende klosterbygninger er forlængst borte. Men selve kirken har heldigvis fået lov at blive stående — som et tavst vidne om det, som aldrig forgår. Her er højt til loftet og vidt til væggene. Her er lyst og højtidsfuldt, som det sømmer sig for GUDS HUS. I usædvanlig grad taler her selve rummet om Ham, som himlenes himle ej kan rumme, men som dog værdiges på vor lave jord at byde sit folk til gæst hos sig.Stilfærdig af ydre, men festlig inden døre. Således er Maribo Domkirke — en værdig ramme om store begivenheder i byens og stiftets liv, hvor den ofte er fyldt til sidste plads. Men samtidig jævn og uden pral. Den skræmmer ingen bort, men enhver kan stilfærdigt træde ind — hverdag som søndag — og samle sind og tanke til bøn under dens gamle hvælvinger.Mange slægter har haft deres gang i denne kirke. Fordum holdt munke og nonner til her og mødtes 7 gange daglig i kirkens to kor til bøn og lovprisning. Senere blev den sognekirke for Maribo by, hvis indbyggere i glæde og sorg, under højtid og knugende savn stævnede hid for



550at påkalde Guds hellige navn og bringe Ham deres hjerters tak.Idag er det os, som skal forvalte den rige arv, vi har fået betroet, både ved at værne om den gamle helligdom og ved at bruge den efter dens bestemmelse.Og det sidste sker kun, når kirken ikke blot er et interessant mindesmærke om svundne tider og skikke, men når den, myndigt og mildt, bringer os bud fra Ham, som her på jorden var »smerternes mand«, men som idag — gennem sit levende ord — ved dåb og nadver vil drage alle til sig.

Abbedissens segl.
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Illustrationerne i foranstående afhandling hidrører fra følgende 
institutioner og fotografer:

Nationalmusæet, specielt redaktionen af DANMARKS KIRKER, 
har leveret forsidebilledet, samt følgende nr.: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55.
Det kgl. Bibliotek: nr. 10, 41.
Birgittastifteisen, Vadstena: nr. 3, 4, 5, 19.
Casa di Santa Brigida, Rom: nr. 2.
Lolland-Falsters historiske Samfund: nr. 11, 35, 38, 40.

Følgende fotografer har leveret fotos:
Henrik Clausen, Roskilde: nr. 20.
Hans Christiansen, Maribo: nr. 1, 19, 43, 50, 56, 57, 58.

Tegningen af kirkens formodede indretning i Middelalderen (fig. 
28) er efter forf.s udkast udført af arkitekt Svend E. Jørgensen, 
Maribo.
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Dansk Tidsskrift 
Index 1915—1964

E. - M. Goyhus: 
Kristentøj fra 

Loll.-Falst.

Fra bogverdenen

Medens det altid har været let at finde frem til litteratur i bog
form gennem bibliotekernes og boghandlernes fortegnelser, var 
man tidligere vanskeligt stillet ved eftersøgning af afhandlinger 
fremkommet i tidsskrifter med blandede emner. Denne vanske
lighed blev afhjulpet, da Dansk Tidsskrift Index for 50 år siden 
grundlagdes i Statens Bibliotekstilsyn af så fremtrædende fagfolk 
som biblioteksdirektør Thomas Døssing og rigsbibliotekar Svend 
Dahl. I 1964 udkom 50. årgang.

Oversigten, som nu udgives af Bibliotekscentralen, ledes fortsat 
i det samme spor, som anlagdes af grundlæggerne, men er siden, 
fra at omfatte 165 tidsskrifter ved starten, vokset til at spænde 
over omkr. 300 i dag.

Tidsskriftsafhandlingerne er ordnede efter bibliotekernes klassi
ficering (decimalsystemet), og indexen indeholder tillige et emne- 
og et forfatterregister. Det er således et nemt og praktisk hjælpe
apparat ved eftersøgning af tidsskriftsafhandlinger.

Talrige afhandlinger fra Lolland-Falsters historiske Samfunds 
og Stiftsmuseets årsskrifter er i tidens løb citeret heri.

Til Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årbog »Arv og Eje« 
for 1965 har museumsinspektør, magister Else-Marie Boyhus, Ma
ribo, skrevet en fin lille afhandling om Kristentøj fra Lolland- 
Falster.

Naturligvis er der før skrevet om dåbstøj, men en samlet un
dersøgelse af dette med dragterne som udgangspunkt har hidtil 
ikke foreligget. Til sin undersøgelse har forf. benyttet det tilsyne
ladende righoldige materiale af almuedragter i Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum (39 stk.) og museet Falsters Minder (18 stk.), der 
ganske overvejende hidrører her fra øerne.

Der redegøres i afhandlingen for dåbsdragternes forskellige for
mer, de anvendte stoffers art og dragternes ejendommelige ud
smykning — den sidste skyldes som oftest lån fra højere stand. 
Sidstnævnte omstændighed vanskeliggør dateringen, såfremt års
tal da ikke findes på tøjet, hvilket kun er tilfældet for 12 dragters 
vedkommende. Forf. har imidlertid ikke skyet nogen anstrengelse,
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men har undersøgt dragternes bagsider og foer, hvorefter det har 
været muligt at placere disse indenfor de nærmeste årtier på 
begge sider af år 1800. Forf. påviser også, hvorledes der består 
forskelle i snit og udstyr mellem falsterske og lollandske dragter, 
et vidnesbyrd om at Guldborgsund i ældre tider dannede et væ
sentligt skel mellem de to øer.

Magister Boyhus advarer dog imod at drage for vidtgående 
slutninger på baggrund af det benyttede materiale, der hertil al
ligevel er for spinkelt, men håber, at afhandlingen om Lolland- 
Falster vil tilskynde til lignende undersøgelser andetsteds her i 
landet, så at mere generelle udviklingslinier angående dette emne 
med tiden kan fastlægges.

I Dansk Naturfredningsforenings årsskrift for 1965, der med sit 
vægtige indhold og smagfulde udstyr står helt på højde med sine 
forgængere, refereres bl. a. de i det foregående år af frednings
nævnet godkendte, næsten enslydende deklarationer om fredning 
af Horbelev og Moseby præstegårdshaver. Disse haver er bekendt 
for deres smukke buske og træ er samt den rige bundvegetation 
under disse.

Årsskriftets smukke illustrationer fra Moseby bekræfter dette.

Dansk
Naturfredning 
Årsskrift 1965

Museumsnyt

Reventlow-Museet på Pederstrup. Den 9. juli 1965 var det 25 
år siden institutionen trådte ud i livet, og på stavnsbåndsløsnin
gens dag 20. juni fejredes jubilæet, samme dag som årsmødet af
holdtes. Ministeren for kulturelle anliggender, Hans Sølvhøj, gjor
de institutionen den ære at tale ved et offentligt møde, og museet 
modtog i dagens anledning værdifulde gaver: Fra Ingeniør Knud 
Højgaards Fond 100.000 kr. og fra Ny Carlsbergfondet en sjælden 
smuk Louis-seize prismelysekrone til Thorvaldsen-salen. Den tid
ligere spisesal blev fuldt udbygget som museumssal bl. a. ved op
stilling af det nu færdigrestaurerede smukke Hepplewhite-møble- 
ment fra Emkendorf, som Ny Carlsbergfondet skænkede museet 
i 1964.

Af andre mere bemærkelsesværdige erhvervelser kan nævnes 
et ungdomsportræt af den jyske godsejer Fr. L. Chr. von Been- 
feldt, en af landboreformernes og Chr. D. Fr. Reventlows bitreste 
modstandere, malt 1762 af Johan Hörner.

En tredie forøget udgave af museets vejledning ved V. Thorla- 
cius-Ussing blev udgivet.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum har fra 1. april 1965 fået status 
som landsdelsmuseum.
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Året bragte tre betydelige oldtidsfund. Dels 9 sammenkædede 

sølvringe fra o. 900, der blev fundet på Duesmindes marker (Vej
leby sogn); de slutter sig nøje til de to tidligere Duesminde-fund 
(se Stiftsmuseets årsskrifter 1963 og 1965). Dels et votivfund fra 
Grænge bestående af 6 tyknakkede flinteøkser samt en del brud
stykker; økserne, der var varmesprængte, lå i stjerneform. En
delig undersøgtes tre urnegrave fra keltisk jernalder i Sundby 
på Falster.

På Frilandsmuseet blev der arbejdet intenst i sommerhalvåret; 
tækningen er tilendebragt, Christiansmindeskolen er færdigrestau- 
reret og indrettet til skolemuseum, og istandsættelsen af Falster- 
gården er godt igang. I vinterens løb er et stort antal genstande 
blevet istandsat og konserveret.

Stiftsmuseet har i årets løb modtaget mange og betydelige ga
ver; nærmere redegørelse herfor vil fremkomme i museets års
skrift 1966. Her skal blot nævnes, at museet har fået Nakskov- 
fotografen A. E. Bodins negativ-arkiv dækkende perioden 1929— 
64; det har betydet en meget kærkommen forøgelse af museets 
billedsamling.

Registreringen af samlingerne er fortsat planmæssigt, og med 
henblik på en udstilling i maj 1966 er der foretaget ret omfat
tende historiske undersøgelser af Maribos nyere historie.

Stiftsmuseet viste ved Fællesskuet i Maribo en række genstan
de til belysning af mælkens behandling (såvel håndredskaber som 
de tidligste maskiner), og på en mindre udstilling i museets laugs- 
sal præsenteredes en række nyerhvervelser.

Falsters Minder i Nykøbing F. Museets undervisnings- og fore
dragslokale blev den 9. november 1965 forevist for repræsentan
ter for skolemyndigheder og skoleledere fra byens og omegnens 
skoler. Der er i lokalet lavet udstillinger specielt med skole
undervisning for øje, f. eks. med emner som uldens og hørrens 
behandling, landsbyen før og efter udskiftningen.

Besøg af skoleklasser har været stigende, selvom den tilsigtede 
mere fastlagte skoleundervisning endnu ikke er kommet i gang. 
Grundlaget er imidlertid lagt, og der arbejdes fra museets side 
videre med at udbygge museets anvendelse i undervisningen.

Der har i vinterens løb været afholdt tre foredrag med lysbil
leder om emner fra egnshistorien. Der har været fuldt hus til alle 
foredrag, der er afholdt i samarbejde med Nykøbing F. afd. af 
Foreningen til bevarelse af kulturm inder i Maribo amt.

Afd. købmand Vilh. Sidenius, der i over 30 år har været be
styrelsesmedlem i museet, har testam enteret sin store samling af 
oldtidsfund til museet og har samtidigt oprettet et fond til for
del for museet.
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Lolland-Falsters historiske samfund

generalforsamling

afholdtes tirsdag den 7. december i Nakskov. Formanden, redak
tør Verner Hansen, aflagde følgende beretning:

Beretningen må naturligvis indledes med nogle mindeord om 
købmand Vilhelm Sidenius, Nykøbing. Navnet Vilhelm Sidenius 
og Frejlev skov vil altid være stærkt knyttede til hinanden. Vil
helm Sidenius’ indsats for at undersøge og værne om Frejlev 
skovs mange historiske minder er meget stor. Det er et arbejde, 
der gav så betydelige resultater, at eftertiden vil være Vilhelm 
Sidenius meget taknemlig. I hele sit virke var Vilhelm Sidenius 
med til at fremme den historiske interesse i landsdelen, og derfor 
vil hans navn blive mindet og æret.

Lolland-Falsters historiske Samfund må ifølge sin medlems
struktur stadig have en afgang, men heldigvis foregår der fortsat 
mange nyindmeldelser, og medlemstallet er nu 1.074. Nye med
lemmer vil gratis få årbogen for 1962, der udførligt fortæller om 
samfundets virke gennem 50 år.

Årbogen er samfundets vigtigste ansigt udadtil. Den sidste å r
bog for 1965 fik megen anerkendelse for sit interessante indhold 
og smukke udstyr. Årbogen var i høj grad præget af en stor a r
tikel om Jens Snedkers liv ved hans søn, museumsforvalter Kjeld 
H. Snedker. Det viser sig, at medlemmerne ikke har noget imod 
større artikler i årbøgerne. En deling af en artikel mellem flere 
årbøger virker heller ikke hensigtsmæssig.

Samfundet har til salg særtryk af både Karen Toxværds opteg
nelser fra årbogen 1964 og Jens Snedkers erindringer. I forbin
delse med Hans Mortensens »Hesnæs-bogen«, der udkom i 1958, 
råder samfundet hermed over tre betydelige folkelivsskildringer, 
som vil bevare deres værdi.

I beholdningen af tidligere bogudgivelser svinder det stærkt, og 
der er således ikke mange eksemplarer tilbage af Kaj Munks 
»Landlige interiører i lollandsk folkemål« og Jørgensen og Ussings 
»Lollandsk landsbyliv«.

De tidligere årbøger efterspørges stæ rkt af medlemmerne, og 
mange er derfor helt udgået.

Samfundet har en ret betydelig afsætning af lokalhistorisk lit
teratur, og der er grund til at fremhæve en påskønnelsesværdig 
indsats på dette felt. Det er Nakskov centralbiblioteks oplands
bibliotekar, Preben Bjarne Nielsen, der med held har fået sogne
bibliotekerne i centralbibliotekets område forsynet med lokalhi
storisk litteratur.

Den 3. december i fjor holdt samfundet sammen med »Stifts
museets Venner« et møde i Bangshave, et møde hvor rigsanti-
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kvaren, professor P. V. Glob, med lysbilleder og film fortalte om 
udgravningerne i Bahrein. Samfundet beskæftiger sig ellers ikke 
med vintervirksomhed. Mødet fik imidlertid et forløb, der kunne 
animere hertil, men naturligvis er det noget, som vil koste penge.

Sommerudflugten gik den 27. juni til Langeland. Der blev un
der sagkyndig vejledning af museumsinspektør Hakon Berg og 
tandlæge B. M. Andersen, Rudkøbing, aflagt besøg en del steder 
på øen, og deltagerne var glade for turens forløb.

Efterårsmødet holdtes den 23. oktober på »Fuglsang«. Forstan
der Gerhard Rasmussen fortalte om stedets historie. Der var lej
lighed til at se de smukke lokaler, og de fleste aflagde også et 
besøg på »Skejten« med den skønne natur.

Samfundet hilser med glæde, at der på forskellig måde virkes 
for at bevare og fremme interessen for landsdelens minder. Det 
gælder således oprettelsen af Foreningen til bevarelse af kultur
minder i Maribo amt, rejsningen af et kildehus i Kippinge og for
skelligt andet. Der må også ydes en anerkendelse af det værdi
fulde arbejde, som museerne udfolder.

Den lokalhistoriske interesse går heldigvis ud til vide kredse af 
befolkningen. Dette kan blandt andet registreres ved, at de man
ge foredrag, der holdes af oplysningsforbund, foreninger, ung
domsnævn og andre om lokalhistoriske emner, samler god til
slutning.

Årbogen er en økonomisk belastning for samfundet, idet den 
alene koster mere, end medlemmernes kontingent udgør. Dette 
kan kun lade sig gøre, fordi samfundet fra mange sider får en 
økonomisk støtte, som der hermed bringes en varm tak for. Tak
ken går blandt andet til: Ministeriet for kulturelle anliggender, 
Maribo amtsråd, Det Bertouch-Lehnske Fond, Det Classenske Fi- 
deicommis, Lollands Spare- og Lånebanks Fond, Landbostandens 
Sparekasse, Nykøbing, Nykøbing F. Sparekasse i Nykjøbing paa 
Falster, Den lollandske Landbostands Sparekasse, Nakskov, Lol
lands Handels- og Landbrugsbank, Nakskov, Handelsbanken, Nak
skov, og Diskonto- og Laanebanken, Maribo.

Der skal også til pressen lyde en tak for interesse for det lokal
historiske arbejde, og bestyrelsen takkes for godt samarbejde.

Kassereren, frk. Louise Hansen, som forelagde regnskabet, gjor
de opmærksom på, at dette var afsluttet, inden årbogen for 1965 
udkom, hvorfor kassebeholdningen var større end sædvanligt (se 
omstående). Regnskabet godkendtes.

Til bestyrelsen genvalgtes fru Dagmar Jørgensen, Toreby, han
delsgartner Bek Pedersen, Nakskov, direktør Nabe-Nielsen, Nykø
bing, distriktsopmåler W. Paamejer, Nykøbing, og redaktør Verner 
Hansen. Revisorer: Grosserer C. H. Bjelbo, Nakskov, og pens. før
stelærer O. Andersen, Løjtofte.
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Formanden omtalte den fremtidige virksomhed. Årbogen for 

1966 vil blive præget af en stor, rigt illustreret artikel, hvori dom
provst Felter i anledning af 550 års jubilæet skriver om Birgit
tinerordenen og domkirkens historie. — Artiklen vil også frem 
komme som en særlig bog til salg i boghandelen.

I arrangementet »Kulturdage i Maribo« vil samfundet deltage 
med et møde en søndag eftermiddag i maj i Bangs Have. Der vil 
blive søgt afholdt et møde med skole-, museums- og biblioteks
folk om det lokalhistoriske arbejde og om hvilke materialer, der 
er brug for til dette.

Overfor samfundet er der påny rejst spørgsmål om at frede 
eller erhverve Kaj Munks barndomshjem ved Opager skov, men 
som allerede nævnt på generalforsamlingen i 1962, er der ingen 
nærliggende mulighed herfor. Den økonomiske investering i no
get sådant vil samfundet heller ikke kunne magte.

Der blev af de tilstedeværende stillet flere forslag til en uden- 
østur næste efterår, og blandt andet rejstes også spørgsmålet om 
opstilling af en sten på stedet, hvor Ågeby kirke i sin tid stod.

Sluttelig viste Bek Pedersen nogle meget smukke farvelysbille- 
der fra turen til Langeland.
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Indtægt kr. ø.
Likvid beholdn. fra

forrige å r .................  4.079,83
Hoick’s Legat (fast ka

pital) ........................  500,00
Til udgiv, af bøger ... 1.759,84 
Medlemskontingent ... 2.296,00 
Tilskud fra:

Undervisningsmin. .. 1.690,00
Amtsrådet ................  400,00
A n d re ........................  400,00
Dansk Folkeminde

samling (Mai- og 
(Midsommerskikke) 2.000,00

Renter ..........................  170,07
Salg af bøger (incl.

særtryk til Da. Fol
keminde SI.: 1.800,00) 3.412,35

Refus af papirafgift .. 151,20
- p o r to .............  6,20

- foredrag (Glob) . 236,67

Uddrag af regnskabet
for 1964—65

Udgift: kr. ø.
Særtr. af K. Toxværd 631,00
Rekl. - - - 68,61
Møder o. lign........ 1.295,98
Administration ...........  224,90
Bidrag til k a ta lo g ___ 175,00
Porto ............................  305,33
Dansk hist. Fællesf. .. 307,50
Diverse (inkl. Globs

foredr.: 473,34) .......  1.390,10

Hoick’s Legat (fast ka

4.398,42

pital) ........................  500,00
Til udgiv, af bøger ... 1.759,84 
Likvid beholdn. at

overf. til næste å r .. 10.443,90

17.102,16 17.102,16
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Samfundets bestyrelse:

Æresmedlemmer: Greve F. Reventlow. Pens. førstelærer A. H. 
Bendsen.

Bestyrelse: Redaktør Verner Hansen, Maribo, formand. Greve 
F. Reventlow, Vindeholme pr. Kappel. Lærer Viggo Larsen, Tors
lunde pr. Holeby, sekretær. Baron R. Bertouch-Lehn, Højbygaard 
pr. Rødby. Fru Dagmar Jørgensen, Toreby pr. Søllested. Handels
gartner J. Bek Pedersen, Nakskov. Direktør F. Nabe-Nielsen, Ny
købing F. Pens. postbud R. K. Nielsen, Guldborg L. Distriktsopmå
ler W. Paamejer, Nykøbing F. Skoleinspektør A. F. Heyn, Frejlev.

Forretnings- og redaktionsudvalg: Redaktør Verner Hansen. 
Greve F. Reventlow. Lærer Viggo Larsen. Baron R. Bertouch- 
Lehn.

Udvalg for udflugter: Handelsgartner J. Bek Pedersen (for
mand). Lærer Viggo Larsen. Distriktsopmåler W. Paamejer.

Tilsyn med mindestene: Handelsgartner J. Bek Pedersen (for
mand). Direktør Nabe-Nielsen. Pens. postbud R. K. Nielsen.

Repræsentantskabet for Institutionen Statsminister C. D. F. Re- 
ventlows Minde og bestyrelsen for Pederstrup-museet: Baron 
Bertouch-Lehn.

Bestyrelsen for Lolland-F aister s Stiftsmuseum: Redaktør Ver
ner Hansen.

Kasserer: Frk. Louise Hansen, Højbygaardsvej, Holeby.
Revisorer: Grosserer C. H. Bjelbo, Nakskov. Pens. førstelærer 

Ole Andersen, Løj tofte.

Nye medlemmer indmeldt i 1965/66
Helge J. Alstrup, Ingolfs Allé 29, København S.
Forpagter Hans Ambus, Næs pr. Stubbekøbing.
Afdelingschef S. Bangsbo, Sløsse gi. Skole pr. 0 . Ulslev.
Tømrer Laurits Christensen, Brandstrup, Tirsted.
Lærer Niels Bjerre, Nakskov private Realskole, Nakskov.
Fru porcelænsmalerinde Birgit Clausen, Edelsgade 8 st., Kbhvn. S. 
Fru Kirsten Clausen, Magletving Holme, Toreby L.
»De gamles Hjem«, Majbølle Kommunekontor, Majbølle pr.

Guldborg L.
Filialbestyrer Tage Damgaard, Vestensborg Allé 27, Nykøbing F. 
Gårdejer Jens Eske, Ønslev pr. Eskildstrup.
Herman Hald, Møllersvej 5, Nykøbing F.
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Lund Hampen, Højfjelde pr. Søllested.
Postbud Arne Hansen, Kettinge St.
Frisørmester Børge Hansen, Nyraad pr. Vordingborg.
Overassistent Gert Hansen, Skovvænget 27, Nakskov.
Træindustriarbejder Hans Børge Hansen, Himlingeøje pr. Vallø. 
Gårdejer Johannes Hansen, »Lundsgaard«, Bruntofte, Nykøbing F. 
Lærer Elo Finn Harfot, Birkevej 2, Gedser.
Fru smedemester Karl Henriksen, Hjelm pr. Grænge.
Skoleinspektør A. F. Heyn, Frejlev.
Overlærer Sv. Aa. Højersø-Jensen, Birkevænget 21, st. tv., Nakskov. 
Kontorelev Anne Hyldig, Holzegård pr. Nakskov.
Kontorpakmester B. E. Jakobsen, Monradsvej 14, Maribo.
Rentier Johannes Jacobsen, Eged pr. Karleby.
Forpagter Sigurd Jacobsen, Radsted pr. Sakskøbing.
Redaktør Asgar Jensen, Lollands Tidende, Maribo. 
Kommunesekretær H. E. Ravn Jensen, Majbølle pr. Guldborg L. 
Pastor Daniel Johansen, Rødby Havn.
Tømrermester Jørgen O. Johansen, Majbølle pr. Tillitze.
Urmager Th. Juul, Vestervej, Holeby.
Gårdejer Kai Juul Jørgensen, »Juulsgaard«, 0 . Ulslev. 
Gymnasieelev Birger Nyman Jørgensen, Fayesvej 10, Nakskov. 
Frk. Marie Jørgensen, Sdr. Ørslev pr. Sdr. Ørslev St.
Sognefoged Jørgen Kepp, Majbølle, Guldborg L.
Per Knudsen, Midlerkampsvej 72, Nakskov.
Skoleelev frk. Ann Vibeke Knudsen, Birkevej 16, Sundby L. 
Biblioteksinspektør Ole Koch, Hartmannsvej 21, Hellerup.
Fru Lilian Krog, Sørup pr. Nykøbing F.
Snedkermester Hj. Kruse, Taagerup pr. Rødby.
Parcellist E. A. Krüger, Bønned, Torrig L.
Lærer Niels Ebbe Kærlyt, Vejringe, Stubbekøbing.
Restauratør E. Sundstrøm Larsen, Kragenæs Kro, Kragenæs. 
Gårdejer Kjeld Ladevig, Egemosegaard, Tingsted pr. Nykøbing F. 
Frk. Edit Madsen, Nyelandsvej 16, København F.
Parcellist Otto Markersen, Tokkerup, Kettinge.
Lærer & erhvervsvejleder Frede Møller, Tingsted pr. Nykøbing F. 
Motormand Kuno Nielsen, Lærkevej 14, Rødby Havn. 
Stationsforstander P. H. Nielsen, Banegården, Nykøbing F. 
Pensionist K. Nilsson, Havnegade 47, Nakskov.
Viceskoleinspektør Frode Olsen, Fayesvej 27, Nakskov.
Lærerinde Leni Pedersen, Birkevænget 28, 2. tv., Nakskov. 
Vicetoldinspektør H. Pilemand, Laur. Larsensgade 13, Nykøbing F. 
Stud. scient. Poul Poulsen, Predbjørnsensvej 49, Nykøbing F. 
Gårdejer Sofus Paulsen, V. Kippinge, Nr. Alslev.
Arbejdsmand Erling Porsbro, Købelev Skov pr. Købelev. 
Teaterforvalter Mogens Poll, Tjørnevej 26, Hørsholm.
Parcellist Hans Jørgen Rasmussen, Bækkeskov pr. Kettinge.
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Biblioteksstuderende Niels Chr. Rasmussen, Colbjørnsensvej 39,

Nykøbing F.
Frugtavler Hans Rommelhoff, Guldborg L.
Sognerådsformand, gårdejer Thyge Sembach, Systofte Skov

pr. Nykøbing F.
Pens. stationsmester H. P. Slente, Colbjørnsensvej 35, 1. tv.,

Nykøbing F.
Tømrer Peter Wang, Rosenvængets Allé 10, Stubbekøbing.

Arbøger og historiske skrifter

Ved skriftlig henvendelse til formanden, redaktør Verner Han
sen, Museumsgade 3, Maribo, kan medlemmer købe tidligere å r
bøger, men en del er dog udsolgt. Prisen er 4 kr. pr. eksemplar, 
for ikke-medlemmer 8 kr.
Af historiske skrifter sælges til medlemmer af Historisk Samfund: 
Jørgensen og Ussing: Lollandsk landsbyliv 7 kr. (bogladepris 14 kr.). 
Svend Jørgensen: Bag diger og hegn I 8 kr.
Maribo amts stednavne 15 kr.
Hans Mortensen: Hesnæsbogen 7 kr. (bogladepris 14 kr.).
Karen Toxværds optegnelser fra Sydfalster 8 kr.

(bogladepris 16 kr.).
Nachskous belejring 6 kr. (bogladepris 12 kr.).
Jens Larsen: Kippinge kirke og den hellige kilde 12 kr. 
»Falsterminder« 1913—63 2,50 kr.
Czarens hus i Nykøbing F. 1,50 kr.
Kappel kirke 4,50 kr.
N. P. Nielsen: Livet i Birgittinerklostret i Maribo 1,50 kr.
J. J. F. Friis: Svenskerne på Lolland 8 kr.
Jens Wolsing: Holeby I—Il à 7 kr.
Kaj Munk: Landlige interiører i lollandsk bondemål 8 kr.

(bogladepris 16 kr.).
Jens Snedker: Mine erindringer fra barndom og ungdom 7 kr.

(bogladepris 14 kr.).
Alan Hjorth Rasmussen: Maj- og midsommerskikke på Lolland

og Falster 3 kr. (bogladepris 6 kr.).
Immanuel Felter: Maribo domkirke 1416—1966 7,50 kr.

(bogladepris 15 kr.).
Lolland-Falsters Stiftsmuseum (særudgave) 12 kr.
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FORTID OG NUTID

udgives af Dansk historisk Fællesforening under redaktion af 
museumsdirektør, cand. mag. Niels Oxenvad, Møntergården, Oden
se, og under medvirken af Kristian Hald, Johan Hvidtfeldt og 
Knud Klem. Tidsskriftet udkommer normalt to gange årligt. Ved 
henvendelse til foreningens ekspedition, Landsarkivet, Viborg 
(giro nr. 86 2 64), kan alle medlemmer af foreninger under Dansk 
historisk Fællesforening få FORTID OG NUTID til en favørpris 
af 20 kr. (bogladepris 30 kr.) pr. årbog. Desuden kan de få FOR
TID OG NUTID til reduceret pris, sålænge lager haves (enkelte 
af de ældre hefter udsolgt).

Ved henvendelse til FORTID OG NUTID’s ekspedition kan 
medlemmer af foreninger under Dansk historisk Fællesforening 
til favørpris (ekskl. porto og omkostninger) erhverve:
E. Kroman: Skriftens Historie i Danmark fra Reformationen til 

Nutiden 14 kr. (bogladepris 21 kr.).
Holger Hjelholt: Skriftprøver 12 kr. (bogladepris 18 kr.).
Helge Søgaard: Litteraturvejledning for kulturhistoriske Provins

museer 5 kr. (bogladepris 8,50 kr.). 
Nationalmuseet og den lokalhistoriske Forskning 2 kr.
Register til Fortid og Nutid, Bind I—XVII, 2 kr.
Knud Prange: Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adelslexikon 16 kr.

(bogladepris 27 kr.).
Dansk Navneskik 5 kr.
H. Hansen: Om Opbevaring og Ordning af Købstadarkiver 2 kr.
S. Nygaard: Anvisning til at drive historisk-topografiske studier

2 kr.
Bauer: Calender for Aarene indtil 2200 e. Kr. (fototeknisk optryk) 

12 kr., indb. 14 kr. (bogladepris 20 kr., indb. 23 kr.).
H. Worsøe: Grundbog i Slægtshistorie 5 kr. (bogladepris 9 kr.). 
Kilder til besættelsestidens historie (særtryk af Fortid og Nutid

1963) 8 kr. (bogladepris 12 kr.). 
Georg Hansen: G rundtræk af en historisk metode.

Indb. 9 kr. (bogladepris 15 kr.).
J. Hvidtfeldt: Håndbog for danske lokalhistorikere ca. 60 kr. 
Serien om de historiske hjælpemidler:
Herluf Nielsen: Kronologi. Indb. 10 kr. (bogladepris 15 kr.).
Knud Prange: Heraldik og Historie 7 kr., indb. 10 kr.

(bogladepris 11,50 kr., indb. 15 kr.). 
Povl Eller: Historisk ikonografi, indb. 10 kr. (bogladepris 15 kr.). 
Georg Galster: Mønt, indb. 12 kr. (bogladepris 18 kr.).
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ARV OG EJE

Årbog udgivet af Dansk kulturhistorisk Museumsforening. I 
abonnement 14,50 kr. pr. årgang (bogladepris 17,50 kr.). Fortsæ t
telse af Danske Museer I—IV. Abonnement tegnes hos foreningens 
sekretær, museumskonsulent P. Halkjær Kristensen, Nationalmu
seet, København K.

Dansk historisk Fællesforenings lokalhistoriske konsulent yder 
gratis vejledning til hjemstavnshistorikere med hensyn til arbejds
plan, kildemateriale, konkrete spørgsmål, gennemgang af m anu
skripter o. 1. Henvendelse sker til Stiftsbiblioteket i Viborg.

Såfremt nogle af vore medlemmer yderligere skulle ønske at 
få foretaget hjemstavnshistoriske, genealogiske eller lignende un
dersøgelser, særligt i københavnske arkiver, vil henvendelse kun
ne rettes til genealog Axel Nørlit, Ourøgade 4, København 0.



Person- og stedregister
for årbøgerne 1964—66 

Række XI

Registret omfatter samtlige i årbøgerne anførte person- og stednavne 
(med undtagelse af mark- og gadenavne), såfremt de er genstand for nær
mere omtale eller på anden måde skønnes af lokalhistorisk interesse. Hu
struer er som regel opført under dcVes pigenavn, eventuelt med tilføjende 
af ægtefællens navn. Mangelfuldt karakteriserede personer er søgt nærmere 
identificerede.

Ahlefeldt, Benedikt d. y. (Grim- |
strup) 436 I

Ahlefeldt, Benedikt d. æ. (Grim-
strup) 436

Albrecht, svensk konge 432 
Albrechtsdatter, Margrethe, enke ef

ter borgmester Søren Sørensen,
(Maribo) 534, 536, 541 

Altomünster kloster (Bayern) 434 
Amme, Christen, gdr. (Toreby) 300 
Amme, Johan Madsen, urmager 365 
Amme, Mads, gdr. (Toreby) 298, 324,

378, 382
Ammens, familien (Toreby) 290, 323 
Andersen, B. M., tandlæge (Rudkø

bing)
Andersen, Hans Jacob, godsforvalter

(Sundby L) 295
Andersen, Jens, tækkemand (Græn- 

ge) 380
Andersen, Laurits, gdr. (Nagelsli)

364
Andersen, Ole, lærer (Løjtofte)

215, 254, 559
Andreas, Jacobsson, præst (Vadste

na) 451
Ane Pommer (Toreby) 290
Anna, senere Anna Ringsing (Tore

by) 339, 369, 370, 383, 387 
Anna, den hellige 518 
Arninge 252 
Assenbølle 256
Augustinus, den hellige 431, 513, 514

Bandholm 258, 266
Barup bæk 390
Bek Pedersen, J., handelsgartner

(Nakskov) 214, 400, 402, 559

Bendsen, A. IL, pens. skoleleder
214, 402, 559

Bengtsdattcr, Ingeborg g. m. Birger
Persson 415

Benninck, Reinholt, klokkestøber 501
Berritzgaard 202
Berthelson, Bertil, svensk viden

skabsmand 474, 482, 484, 490, 494 
Bertelsen, Marie, husholderske 381 
Bertouch-Lehn, Rud., fhv. gesandt

199, 212, 214, 400, 402, 559 
Bertouch-Lehn, Rud.: Orlogsfartøjet

Sanela Sophia dukker op af havet
199

Bertouch-Lehn, Rud.: Fra Bogverde
nen 201—09, 393-97, 552-53

Bille, II. S.: Præsten der mente Vor
herre gjorde forskel på folk 391 

Bille, II. S., førstelærer (Sundby L)
391

Binnitze 257
Birgitta, den hellige 415—548 passim 
Birgittas alter 516, 517 
Birgittas portræt 417 
Birgitta Gunlogsdaltcr, klostcrsøstcr

(Vadstena) 451 
Birgittinerkrone 518 
Birket 254-255
Bissen, II. W., billedhugger 546 
Bjelbo, C. IL, grosserer 215, 403, 559 
Bjcrregaard, Chr., gdr. 386 
Bjerregaard, Daniel, skomager, tele

grafbud (Nykøbing F.) 290, 318,
319, 341, 346

Bjcrregaard, Grete, f. Væver (Nykø
bing F.) 318, 319, 341, 346

Blishøj (Væggerløse) 130 
Bodil, tjenestepige 307



II
Bonifacius IX, pave 433, 435 
Borre, Chr. (Svinsbjerg) 254 
Botilde Pcdersdattcr, klostersøstcr

(Vadslena) 451
Boyhus, Else-Marie, museumsinsp.

(Maribo) 400, 552 
Brahe, Anna, abbedisse, 523, 526 
Bramslykke 356, 358
Brarup 262
Bredal, Kristian, malermester (Rør

bæk) 328
Bregninge 244, 260
Brun, Anders, gdr. (Toreby) 317 
Bruntofte 144
Brus-Pcjter, Pejter Jensen, musiker

(Rykkerup) 337 
Brydebjerg mejeri 344 
Brygger, Hans Jørgen, gdr. (Toreby)

326
Brygger, Hans Jørgen, murer (Tore
by) 317
Bryms, Jens Svendsen, dr. Margre

thes kansler 440, 441
Brændealleen 352
Brænder, Jens, gdr. (Toreby) 295 
Brænder, Kresten, gdr. (Toreby) 357 
Brænder, Rasmus (Toreby) 356 
Bukkehave 452
Bure, Kr., redaktør 203
Bursø 239, 240
»Bylavsskrædderen« (Flintinge) 323 
Bødker-IIanne, pogeskolelærerinde

(Sundby L) 329, 330, 331, 334 
Bødker, Rasmus, fodermester »hol

lænder« (Flintinge) 349, 350 
Bøn, Ane (Rykkerup) 290 
Bønn, Hans, arbmd. (Rykkerup)

316, 317
Bønn, Maren (Rykkerup) 341 
Bønn, Peder (Rykkerup) 326, 327 
Bønns, familien (Rykkerup) 290, 326 
Bønnet 264
Børglum bispestol 438
Bøtø Fang 15, 21
Bøtø nor 13, 15
Bøtøgaard 21
Bøtø 13, 21

Christensen, forpagter (Bramslykke)
356, 358

Christensen, Hansine, husholderske
(Hejrede) 381

Christensen, Jørgen, præst (Hille- 
sted) 228

Christensen, Rasmus, hsmd. (Nagel- 
sti) 365

Christensen, M. 251

Christian I’s brev 460
Christian II 247
Christian I ll’s bibel 538
Christian VI 233
Christian IX’s bro 319, 320 
Christina Steensdatter, kloslcrsøster

(Vadstena) 451 
Christiernsen, Jens 248 
Christoffersen, maskinfabrikant (Ho

leby) 359
Claus Jørgensen (Toreby) 303 
Clausdatter, Bodil (Radsted, Toreby)

294
Clausen, kaptain, dæmningsbygger

16
Clausen, Niels, fabrikant (Toreby)

362, 372, 376, 379
Czarens Hus (Nykøbing F.) 11, 203

Dal, Erik 146
Dalby gård 266
Damper »Zampa« 290
Danevirke 314
Danielsen, K. 257
Dannemare 237, 252
Dideriksen, Christoffer, præst

532, 537
Drejer, Knud Rasmussen (Radsted)

289
Drejsdrengene (Nagelsti) 323 
Drejs-Jens (Nagelsli) 322, 323 
Drcjs-Kristen (Nagelsti) 322, 323 
Dresler, sognepræst (Toreby) 350 
Drucken, Hans Jensen, ridefoged

(Maribo) 540 
Dybbøl skanser 315 
Dyre-Karen (Toreby) 329 
Dyssel, J. A., præst (Sandby) 201 
Døllcfjclde 344

Ellekilde, Hans, arkivar 10
Elkenøre 15, 386
Emb, tidl. Øøm 452
Engel, karetmager (Nykøbing F.) 359
Engelborg 199
Engestofte 267
Engestofte kirke 516
Enkedronningens gård (Maribo) 508
Erik, gcneralkonfessor (Vadstena)

447, 450
Erik af Pommern, konge 436, 443,

445, 446, 447, 452, 456, 520 
Erik af Pommerns brev (1417) 442 
Erik af Pommerns privilegier for

Skemminge købstad 452 
Eriksen, Söphus, pel. 256 
Erikstrup 258



III

Errindicv 256
Eskiistrup 262

Falkerslcv 264
Falsters Minder, museum 11, 210 
Falsters »Sommer i by« 229 
Fanggaarden, nu Bøtøgård 21 
Fattig-Hans (Toreby) 330, 334 
Faxe, Georg Chr., sognepræst 540 
Fejlberg, II. F. 251 
Fejø 258, 400
Felter, Immanuel: Maribo Domkirke

1416-1966 413
Felter, Immanuel, domprovst 413 
Femø 248, 268
Ferdinand Pedersen, gdr. (Eltehave

Rode) 383
Filippa, dronning 446
Fiskebæk 13
Fjelde 260
Flatø 17
Flintingc 241, 244, 268
Florendcr, bud (Nykøbing F.) 327 
Fontenay, Madeleine de: Fra bog

verdenen 201—4 
Frederik V 233 
Frederik VII 266
Frederik Andersen, se Andersen,

Fredr.
Frederikke, se Pommer
Frederiksen, Christen, musiker (Et- 

tehave) 337
Frederiksen, Jens, smedemester

(Volshave) 302 
Frederiksen, Signe 252 
Friis, Niels, gdr. (Nagclsti) 364 
Friis, Rasmus 162 
Frue kirke (Aarhus) 506 
Fugl, C. P. 265 
Fuglse 256

Galt, Anne g. m. Morten Wcnstcr- 
mand 537, 543

Gedesby 13, 14, 81, 118, 134, 231 
Gedsergaard 133 
Gedserodde 143
Gertrud Gertrudsdatlcr, klostersøsler

(Maribo) 452 
Gjorslev borg 438 
Glahn, præst (Væggcrløse) 11, 117 
Glob, P. V., prof., rigsantikvar 556 
Gloslunde 252
Gnadenberg kloster (Bayern) 434 
Gravlund, Th. 265 
Grimstorp borg (Maribo) 436, 442 
Groth, Johan, købmand (Maribo) 542 
Grundtvig, N. F. S., digterpræst 389

Grundtvig, Svend, folkevisesamler
7, 145, 146

Grüner Nielsen, II., folkcviscsamler
112, 146, 209 

Grænge Teglværk 313 
Gudmar, lagmand (V. Gotland) 416 
Gudmarson, Ulf (Ulfåsa, V. Gotland)

416, 418, 419
Gummissøn, Hans, konfessor 522 
Gundcrs sten 22 
Gundslev 231,261
Hahns gravkapel 500
I-Iallerup skov 128, 129
Hald slot 438
Ilalsted 254
Hamborg, Elisabeth Jensen, tjeneste

pige (Toreby Skibeholt) 332
Hansen, A. (Fjelde) 260
Hansen, H. C., arkitekt, prof. 470 
Hansen, Hans, gdr. (Herritslev) 290,

345
Hansen, Hans, gdr. (Nagelsli) 316,

374, 375
Hansen, I. 260, 261, 262
Hansen, Jens, gdr. (Nagelsti) 359 
Hansen, Jørgen (Toreby) 290, 305,

307, 342, 344, 346, 347, 348, 353,
360, 374, 380, 381

Hansen, Louise (Iloleby) 213, 215,
401, 403, 556

Hansen, Marius, lektor (Nakskov)
199

Hansen, Morten, slagter 266 
Hansen, Ole 289
Hansen, Peder, gdr. (Ettehave) 289,

298
Hansen, Verner, redaktør (Maribo)

211, 214, 399, 402, 403, 559 
Hardenberg, Anna, abbedisse 522 
Hardenberg, Margrethe, abbedisse

528, 529, 532, 533, 535, 540 
Ilasselø 13, 16 
Havnsø 231
lice, L., købmand (Nykøbing F.) 195 
Helga, plejebarn (Toreby) 339 
Ilcmmingsen, Niels, teolog 247, 268 
Henningsen, A., jernstøber (Nykø

bing F.) 310 
Henningsen, Gustav 272 
Henriksen, lærer 237 
Henriksen, Julius, tømrermester

(Toreby) 356, 359, 363, 375 
Ilerritslev 260, 345 
Herritslev, Peder indsidder (Toreby)

293
Heyn, A. F., skoleinspektør (Frejlev)

402, 559



IV
Hildeman, Karl Ivar 146
Hillested 237, 256, 257
Ililt, Hans Peder, gdr. (Torcby)

330, 333, 335
Ililt, »Pa«, Peder (Toreby) 326 
Iijclholt, Holger, dr. phil. 12 
Hjorth Rasmussen, Alan: Maj- og

midsommerskikke på Lolland og
Falster 223

Hjorth Rasmussen, Alan, stud. mag.
223

Holeby 210
Holeby sukkerfabrik 255, 344 
Ilolm, Anders, tækkemand (Nagelsti)

316, 380
Holm, Ilelge, arkitekt 542 
Holm, Henrik, skrædder (Grænge)

342
Holm, Jens, murermester (Toreby)

379
Holm, Kristian, murer (Grænge) 350 
Holm, Niels, snedkermester (Toreby)

376, 378, 386 
Horbelev 264 
Ilorslunde 237, 253, 269 
Hosum, M., præst 248, 249 
Ilunseby 258, 452 
Hyllckcn 20
Iløjbygaard sukkerfabrik 255 
Iløjet (Væggcrløse sogn) 8, 13, 14,

39, 57, 141 

Idestrup 262
Ingemann, B. S. 234, 238, 249

Jansen, Diderik 22
Jensdatter, Mette, enke efter L. Ka

bel 464, 467, 489, 520
Jensen, Hans, arbmd. (Nagelsti) 378 
Jensen, Hans, musiker (Bækkeskov)

337
Jensen, II. (Idesirup) 262 
Jensen, J., lærer (0. Toreby) 360,

361, 362, 366 
Jensen, J. (Tillitze) 252 
Jensen, Kristian, tømrer 312 
Jensen, Peder 312
Jensen, Pejter, »Brus-Pejler«, musi

ker (Rykkcrup) 337
Jensen, Th., højskoleforstander (Nr.

Ørslcv) 363
Jep Sylou, munk (Maribo) 452 
Johannes Hildebrand, svensk munk

451
Johansen, Karl 331
Jomfru Marias alter 516, 519, 520 
Jyde, Dorte Mari’ (Toreby) 325 
Jørgen se Hansen

Jørgen se Olsen
Jørgen se Pedersen
Jørgensen, Ane, f. Pcdersdatter 299 
Jørgensen, Dagmar, fru 214, 402, 559 
Jørgensen (snedker) se Snedker 
Jørgensen, J., lærer (Soesmarke)

249, 265
Jørgensen, J. P., tømrermester (To

reby) 376.
Jørgensen, Jørgen, vognsvend 241 
Jørgensen, J. L. 253 
Jørgensen, Knud (Toreby) 303 
Jørgensen, Mads, smedemester (To

reby) 375
Jørgensen, Svend, lærer 238
Kabel, Lyder til Fuglsang g. m. Met

te Jensdatter 466, 467
Kaiser, Peter, gdr. (Nagelsti) 365 
Kali Rasmussen, lokalhistoriker 503 
Kalø 17, 20, 237
Kappel 251
Kapellanjorden (Toreby) 294 
Karen, Hansdatter, klostcrsøster

(Maribo) 452
Karl Larsen, se Larsen, Karl 
Karl, søn af Birgitta 420 
Karleby 264
Kartofte 304, 335
Katharina, datter af Birgitta 420, 

424, 427, 430, 432
Katharina Knudsdatter, enke efter 

Nicolai Laurissen 452
Kejser, Jens, gdr. (Toreby) 317, 324 
Kettinge 256
Kingo, Thomas, biskop 508, 509 
Kippinge 238 
Kippinge kilde 248, 268 
Kj ærstrup 255
Klokkergaarden (Systofte) 12 
Kneutel, Chr., præst 232 
Knud Jørgensen, se Jørgensen 
Knudsen, Johanne (Toreby) 324 
Knudsen, Peder, gdr. (Toreby) 324,

325
Knudsen, Peder, lærer (Nagelsti)

364, 374, 375, 378
Knudsen, Thorkild 146
Kobbelsø 13
Kofoed-IIansen, stiftsprovst (Flinlin- 

ge, Toreby) 333
Kohi, Diderik Jansen 22
Kok, Ole, musiker (Laagerup) 337 
Kok, »Pa«, Peder, gdr. (Taars) 331 
Kramnitze 252
Kristensen, Evald Tang, folkeminde

samler 7, 8, 9, 146, 154, 241, 244, 
249
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Kristiansen, Peder, tjenestedreng 

(Toreby) 307
Kro-Jens (Sundby L) 316
Krønge 256
Kurveniager-Rasmus (Toreby) 313 
Købelev 253
Kaare, Kristen (Toreby) 335 
Kaarup vænge 357

Ladefoged, Hans, gdr. (Volshave) 
302

Landstrygernavne 48
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umsinsp. 204
Langø 251
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F.) 360
Larsen, L., skomager (0. Toreby) 

340, 360
Larsen, L. P. 262
Larsen, Rasmus, gdr. (Nagelsti) 336 
Larsen, Viggo, lærer, 214, 402, 559 
Laurissen, Nicolai, væbner (Vårskov)
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Lillebrænde 261 
Lilleklavs (Toreby) 326 
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Lise, Jens 323
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kilde) 438
Lolland-Falsters hist. Samf. 11 
Lollandsbanen 321
Longsmcden, pel. (Toreby) 290, 302, 

303, 346
Lonning, J. 261
Lorenzen, Vilh., dr. phil., kunst
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Lublin, A. »Vejrglasjøden«, handels

mand 328
Lykke, Henrik, klosterforstander 540
Lyngen (Gedesby) 135
Lærke, Niels, gdr. (Ilcrritslev) 345,

346
Løj tofte 254

Madsen, Birthe, tjenestepige (Tore
by, Nykøbing F.) 332

Madsen, Johan, arbmd. (Nagelsli) 
380

Madsen, Niels, »Æg-Madsen«, køb
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by) 307

Maglebøtø 22
Magleby (Stevns) 239
Maglebrænde 267

Maglemer 452
Maglemose 128
Magnus, konge 421, 422, 433 
Mahøj Kilde (Halsted) 268 
Magnus, Olaus, svensk biskop 246 
Margrethe, dronning 432, 435, 436

438, 443, 444, 445, 446, 452 
Margrethe-bægercl 439, 530, 531 
Margrethes fundats 440 
Mariager kloster 434 
Mariager klosterkirke 434, 470, 474 
Maribo 251
Maribo—Bandholm bane 320 
Maribo—Rødby bane 320 
Maribo kloster 434, 438, 480 
Maribo klosters arkiv 440 
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439
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Markvardsen, smedemester (0. Tore

by) 375
Marrebæk 8, 13, 15, 27
Marqvorsen, Jens, gdr. (Nagelsti) 322 
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421
Mejer, Johanne (Toreby) 325 
Mejer (Marrebæk) 144 
Michelssøn, Anders, præst 522 
Mikkelsen, lærer (Flintinge) 362 
Mollerup 144
Monrad, D. G., biskop 546 
Munkeby 252
Munkeliv kloster (Bergen) 434, 442,

443, 456 
Musse 260
Märta, datter af Birgitta 419, 435 
Møller, F. IL, lærer 254 
Møller, farver (Nykøbing F.) 304, 334 
Møller, Chr. N., fotograf (Nykøbing

F.) 291
Møller, Peder »Pa Mølre« (Toreby)

326
Møller, Peder, gdr. (Toreby) 340 
Møller, Rasmus, biskop 546 
Møllers klædefabrik 301 
Møllesøen 16
Møn 388
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bing F.) 214, 402, 556, 559
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Nansen, Jørgen (Toreby) 290, 305, 

307, 342, 344, 346, 347, 348, 353, 
360, 374, 380, 381

Nebbelunde 269
Neergaard, godsejer (Flintingc) 325 
Nielsen, lians skrædder (Kartofte)

304, 334
Nielsen, Hans 304
Nielsen, godsejer 257
Nielsen, Marie Skov (Ålebæk, Møn) 

388
Nielsen, Osmund, mejeribestyrer 

(Toreby) 360, 365
Nielsen, Rasmus K., folkemindesam

ler 214, 259, 273, 402, 559
Nielsen, Rasmus K.: Skovarbejder 

og skærveslager 273 ff.
Nielstrup 258
Nonneringe 539
Nordlunde 244
Ny Kirstineberg Storskov 312
Nykøbing F. 249
Nykøbing Slot 231
Nykøbing Sukkerfabrik 344
Nyrop, E., tegner 536
Nysted 251
Nr. Alslev 126, 261
Nørregaard, Kamma, malerinde 4
Nr. Ørslev 265
Nr. Ørslcv højskole 8
Nådendal kloster (Åbo) 434

Oelsen, Jørgen (Kalundborg) 232 
Olavus, broder (Vadstena) 451 
Olrik, Axel, folkemindeforsker 9, 10,

12, 146, 209
Olsen, Chr.: En kongelig fiskerikon

trakt 390
Olsen  ̂ Jørgen, forpagter (Nagelsti 

Skov) 317, 318
Olsen, Hans (Slemminge) 289 
Olsen, Knud, orgelbygger 506 
Olslrup 256
Opager-Ane, tjenestepige (Nagelsti, 

Toreby) 293, 307, 342, 343, 360
Oreby 258
Orupgaard 21

Palladius, Peder 238, 239
Paradiso kloster (Firenze) 434
Pavebrev (1438) 460
Peder Pedersen, tjenestekarl (Ette-

have, Toreby) 307
Peder Pedersen, munk (Maribo) 452 
Pedersdalter, Elisabeth (Ettehave)

289

Pedersen, Jens »Pæsen« (Olstrup) 
326, 327

Pedersen, J. Bek, se Bek Pedersen 
Pedersen, Jørgen, gdr. (Øllcbølle)

345
Pedersen, Kristian 240
Pedersen, Lars »Storelars« (Etteha

ve, Toreby, Øllcbølle) 291, 302, 306, 
307, 309, 312, 321, 322, 323, 345, 
346, 348

Pedersen, Magnus 251
Pedersen, Peder Jens Kok (Toreby) 

332
Pedersen, Rasmus, lærer (Toreby) 

331, 332
Pedersen, Sofie (Nagelsti, Toreby) 

332
Pcjter, Peter (Flintingc) 345 
Person, Magnus, gencralkonfessor

(Vadslena) 432
Persson, Birger, lagmand (Uppland) 

415, 416
Peter, magister (Skänninge) 420, 424, 

427
Peter, underprior (Alvastra) 418, 420, 

424
Petersen, P. 266
Petersen, Rasmus, maskinfabrikant 

(Nykøbing F.) 371
Petrus, Johannes, gencralkonfessor 

(Vadslena) 454, 489
Petrus Johannessøn, præstebroder 

(Vadstena) 447, 450
Petrus, ærkebiskop (Lund) 445 
Phaff, husflidskonsulent (Kbhv.) 359 
Pil, Kristen 323
Pilebæk, Lars 182
Pilet 256
Pilsmeden (Toreby) 325
Pilsmeds, Karen (Toreby) 326 
Pind, Maren (Slemminge) 290 
Piø, Iørn, arkivar 146 
Pjengaard, J., borgmester 251, 258,

260
Pommer, Frederikke (Toreby) 340 
Pommer, Hilda Margrethe Larsen

(Toreby, Nagelsti) 383
Pommeralleen 352
Pommerens, familien (Toreby) 290 
Povlsen, Karl, gdr., sognefoged 331 
Priorskov 307
Puge, Kristian (Flintinge) 323 
Paamejer, Wilh., distriktsopmåler

(Nyk. F.) 212, 214, 400, 402, 559

Radbjerg 13, 116, 118
Radsted 260
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Rasmus Pedersen, tjenestekarl (Ette- 

have, Toreby) 296, 307, 315, 316, 
317, 340, 342, 344, 348, 356

Rasmussen, friskolelærer (Nr. Ørs
lev) 363

Rasmussen, lærer (Toreby) 331 
Rasmussen, se Hjortli Rasmussen 
Rasmussen, Chr. 257
Rasmussen, lians Peter, gdr.( Nagel- 

sti) 384
Rasmussen, J. R. 259
Rasmussen, Jens, lærer (Nagelsti) 

332
Rasmussen, Lars, arbmd. (Nagelsti) 

381
Rasmussen, Lars, forf. 12 
Rasmussen, Laurits, ægsamler 362 
Rasmussen, Mads Peter, gdr. (Na

gelsti) 365
Rasmussen, Rasmus (Systoflc) 195, 

198
Rasmussen, Rasmus, væver (Rad

sted) 289
Reravs, R. H. 268
Resens kort 468
Reventlow, Fr., greve 214, 237, 254, 

402, 559
Reventlow-Museet 209
Rhode, P., lokalhistoriker 249 
Riegels, N. D., historiker 15 
Ringsebølle 255
Ringsing-Bodil (Toreby) 329, 330 
Ringsing, Chr. Christen, gdr. (Nagel

sti) 346, 359, 360, 361, 376
Ringsing, Hans, gdr. (Toreby) 348, 

361
Ringsing, Jørgen, gdr. (Sløsserup) 

375
Ringsing, Kirsten (Nagelsti) 341 
Rohmann 254
Romme, Hans Rasmussen, gdr. (Rør

bæk) 340
Romme, Maren (Slemminge, Ilerrits- 

lev) 346, 347
Romme, Rasmus, gdr. (Slemminge) 

346
Roskilde, Peder Jensen 228, 229, 236 
Rugtved slot 438 
Ryde 252
Rykkerup, Hans, arbmd. 307, 317 
Rynning, Gerhard, lægbroder (Vad

stena) 447, 450
Rytter, Jørgen (Toreby) 325 
Rødby 252 
Rørbæk 454

Set. Hans kirke (Odense) 512 
Set. Peders alter (Maribo Klosterkir

ke) 521 
Sandby 253 
Sakskøbing 251, 258 
Schmidt, August F.: Karen Toxværds

optegnelser fra Sydfalster 7 
Schmidt, Aug. F., forf. 209, 249 
Schmidt, P. C., gdr., sognerådsfor

mand 375
Schou, Jens Henriksen, provst 232 
Schørring, Nils, folkelivsforsker 146 
Severin, Andreas Tidcman, skolehol

der 230, 232
Sidenius, Vilh., købm. 555 
Sidsel Jørgensen (Torebv) 294, 303,

304, 307
Sidsel Pommer (Toreby) 290 
Sigcrslev (Stevns) 238 
Sillcstrup (Idesirup) 8, 15, 39, 240 
Simonsen, murerm. (Ilasselø) 375 
Skafte, Chr. (Toreby) 364, 365 
Skafte, Rasmus, stenhugger (Græn-

gc) 365, 378, 380 
Skansen (Gedesby) 135 
Skelby 13, 14, 81, 118, 134, 136 
Skelstrup 466 
Skemminge by 439, 452 
Skemminge kirke 503, 542 
Skemminge kloster 442, 447, 452, 454 
Skjoldelev, lærer 233 
Skovby 231
Skovgaard, Johanne, historiker 425 
Skovmand, Anne Cathrine (Ærte

bjerg, Als) 195 
Skovmand, Ida Siggaard 199 
Skänninge by 445 
Skørringc 256, 452 
Skåne 211
Slagter, Lars (Flintingc) 292 
Slemminge 260 
Sietnæs 268 
Slotø 199, 203
Smeds, Birthe (Toreby) 290 
Smeds, Jørgen, gårdfæster (Toreby)

294
Smidt, M. P. højskoleforst. (Nr. Ørs- 

lcv) 364
Smidt, C. M., arkitekt 449, 468, 496 
Smidt, M. Christen, orgelbygger (Ny

borg) 506
Snedker, Ane, f. Pedersdatter (Ette- 

have, Toreby) 289, 299, 370
Snedker, Hans Jørgensen, gdrmd.

(Toreby) 289, 291, 299, 365, 368,
383, 389
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Snedker, Jens Hansen, pci. (Toreby, 

Nagelsti) 289, 291, 365, 368, 383, 
389

Snedker, Jørgen Knudsen, gdrmd. 
(Toreby) 289, 293, 294

Snedker, Kjeld H.: Fra Bogverdenen 
392-93

Snedker, Kjeld H.: Jens Snedkers 
erindringer fra barndom og ung
dom 289 ff.

Snedker, Kjeld II., museumsforvaller 
289, 392-93, 400, 555

Snedker, Lars Hansen (Toreby) 290,
291, 305, 307, 319, 335, 336, 353,
354, 368, 371, 372, 374, 386, 387

Snedker,' Peder Hansen, hjulmand
(Toreby) 290, 307, 333, 339, 344,
347, 348, 351, 353, 354, 358, 366,
371, 376, 377, 379, 386, 387

Soesmarke 259
Solbjerghøj 237
Sophie, enkedronning 390
Sortsø 231 
Sorø Akademi 504 
Sparre, Grethe 454 
Spleth, Nicolaj, sognepræst (Tirsted) 

391
Spurre, Hans Peter Christensen, 321,

365
Spurre, Laurits Christensen 365 
Starup & Søn, orgelbyggere 506 
Stavreby 13, 117, 134 
Steensens gravkapel 498 
Stiesdal, Hans, museuinsinsp. 211 
Stiftsbiblioteket 478
Stiftsmuseet 209
Stine, »den lange« (Toreby) 375 
Stoffer, Hans, gdr. (Toreby) 324 
Stoffer, Karl, gdr. (Toreby) 324 
Stokkemarke 253
Storck, Hans, arkitekt, prof. 470 
Storelars, se Pedersen, Lars 
Stovby 13
Strandgaard, II. O.: Fra Bogverde

nen 392
Strandgaard, II. O., apoteker (Nak

skov) 392
Strange, Helene 11, 12, 209 
Stryger »Pa«, Peder (Toreby) 325 
Stubbeodde 256
Suhr, Christen, gdr. (Grænge")
Suhr, Hans Jørgen, tjenestedreng

(Toreby) 307 
Suhr, Mads 307 
Suhr-Mortcn (Toreby) 325 
Suhr, »Pa«, Peder (Toreby) 336 
Suhr vej en 352

Svinehave 143
Svinsbjerg 254
Systofte 126, 239, 265
Sædinge 256, 454
Søholt 202
Søllested 253
Sølvhøj, Stine, gdrsk. (Nagelsti) 364 
Søndergaard, fotograf (Nyk. F.) 365 
Sønderjylland 388

Taylor, John & Co., klokkcstøbere
501

Tesdorph, Edward, godsejer (Orup- 
gaard) 21

Tesdorph, Fr., godsejer (Orupgaard)
21

Thordrup, A., forretningsfører (Nak
skov) 213

Thoreby Skov 312
Thura, Lauritz, kgl. generalbygme

ster 490, 494, 498, 500, 506, 509
Tillitze 237, 252
Tingsted 126, 262
Tirsted 256
Tjæreby 15, 129
Toften 18
Tolv apostles altre (Maribo Kloster

kirke) 521
Tommestrup (Stevns) 238 
Toreby 239, 241-244, 253, 260, 267,

300, 323, 325, 329, 331 
Toreby skole 329 
Torkilstrup 249, 261 
Torslunde 255 
Tostrup 15
Toxværd, Karen, folkemindesamler,

7, 12, 58, 59, 101, 105, 235, 400 
Toxværd, Rasmus, gdr. 8, 9, 11, 15,

39, 116, 154, 163, 167, 177 
Toxværd, Severin, gdr. 8, 145, 164,
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Tune Landboskole 8
Tyge (Toreby) 325
Tygens, Stine (Toreby) 325, 326
Tåderup 144
Tågeholm 16
Tågerup 255
Tårs 237, 258

Uldall, Kaj, overinsp. ved National
mus. 243
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Urban, V., pave (Avignon) 425
Urban VI, pave 430
Urmager, Peder, smedemester (Ny

købing F.) 536
Ussing, Henry, folkelivsforsker 7
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Vejleby 252
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Vesterborg 254
Vester Ulslev 260
Viborg bispestol 438
Vigsnæs 259
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Vognsvend, Rasmus (Flintinge) 357 
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Vor Frues alter (Maribo) 520 
Vor Frue Penning 454 
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