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Borgen før Nykøbing slot
Af Leif Plith Lauritsen

Slottet, hvis rester prægede Nykøbing F. 
helt op i starten af 1800-årene, har en lang 
og spændende historie. Mange berømthe
der har haft deres gang på slottet, og mange 
spændende historier om dem og om slottet 
har overlevet til i dag. Kun den lille murrest 
kaldet “Fars Hat” står tilbage i dag. Mur
resten er ikke fra slottets tid, men fra den 
forudgående borg.

Selve slottet blev i 1767 solgt på auktion 
til nedrivning, og 10 år senere var alt stort 
set væk. I 1820 var voldgravene opfyldte, 
og man forlængede Slotsgade (ill. 1).

Før bygningen blev til et slot, var det en 
af landets store kongeborge. Der kendes to 
tidlige omtaler af borgen, som daterer den 
til senest starten af 1250’eme. Den første 
omtale er fra 1253, hvor både byen og bor-

II l. 1: Original 1 kori 
fra tiden omkring 
1805 viser en bygning 
og en vindmølle på 
borgbanken og de 
endnu ikke opfyldte 
voldgrave.
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III. 2: Thurahs grundplan fra 1735.

gen afbrændes af Lübeckeme og Holste
nerne1. Næste omtale er i de slesvigske an
naler, hvor der under året 1255 står: “Rex 
Christoferus castrum Nykøping ....”. (Kong 
Christoffer ....... borgen i Nykøbing). Det
manglende ord bør være et udsagnsord og 
kunne være f.eks.: byggede, genopførte el
ler erobrede borgen i Nykøbing2.

De mange kongelige breve m.m. vidner 
om borgens vigtighed, og om at kongen 
ofte opholdt sig der. Med tiden gik borgen 
over til at være enkedronningesæde. Det 
var her, enkedronningerne blev placeret, 
når deres mænd døde, og den nye konge 
kom til. Borgens indtægter, og dermed en
kedronningens pension, kom fra de fede 
jorde, der hørte til borgen, bl.a. på Lolland 

og Falster. Den første enkedronning, vi ved 
af, at der boede på slottet, var Margrethe 
Sprænghest, Christoffer l.s enke, der fra 
1259 regerede landet i 5 år frem til 1264, 
hvor hendes søn, Erik Klippinge, blev kro
net i Viborg.

Denne betydningsfulde borg kender vi 
på det nærmeste intet til i dag. Den eneste 
synlige rest i vor tid er, som nævnt, de spar
somme ruiner af det store runde tåm kaldet 
“Fars Hat”. Dette sammenholdt med de fa 
udgravninger i området hvor borgen, og se
nere slottet, lå, giver os ikke meget at holde 
os til, når borgen skal beskrives. Derfor har 
mange ment, at det ikke ville være muligt at 
fa en idé om middelalderborgens udseende.

Og dog - heldigvis har vi andre kilder at 
gribe til. Velvidende at den følgende beskri
velse og rekonstruktion af borgen baserer 
sig på løse gisninger, har jeg valgt at gøre 
forsøget.

De tre-fire primære kilder, som ikke er 
arkæologiske, til erkendelse af middelal
derborgen, er de følgende:

Laurits de Thurah
I forbindelse med den sidste opmåling af 
slottet i 1735, beretter arkitekten Laurits de 
Thurah (ill. 2), at slottet næst efter Kron
borg og Frederiksborg er landets “største, 
prægtigste og anseligste” slot. Endvidere 
bemærker han, at slottets bygninger rum
mer mange spor af tidligere byggestile, 
der ikke harmonerer med “de nu brugelige 
byggeregler ” - med andre ord er umoderne. 
Alle tegninger af Nykøbing slot er primært 
udført af Johan Jacob Bruun, der gjorde et 
mesterligt arbejde for Thurah og gav denne 
et godt redskab for de videre beskrivelser 
af slottet.

Disse byggespor, som han i sine opmå
linger og restaureringstegninger registrerer, 
er utrolig vigtige for forsøget på at genska
be en middelalderborg. Vigtigst for rekon
struktionen er Thurahs opmålinger af slot- 
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tes grundplaner. Her registrerer han ikke 
kun slottets omfang, ruminddelinger m.m., 
men også de forskellige mures tykkelse. 
Ved en gennemgang af disse grundplaner 
og med fokus på murtykkelsen, får man øje 
på flere bygninger, som markerer sig med 
kraftigere mure end de tilstødende mure. 
Dette kunne muligvis være en antydning af 
middelalderborgens bygninger.

Johan Conrad Ernst
I 1702 fik bygmester Johan Conrad Ernst 
til opgave at renovere borgen. I den forbin
delse lavede han en opmåling af den eksi
sterende borg, hvor også han registrerede 
forskellen i murtykkelseme i forborgens 
ringmur (ill. 3). Ud over selve opmålin
gerne af grundplanen efterlod han også et 
par interessante tegninger af nogle af byg
ningernes facader. Mindst en af disse teg
ninger viser bygninger, der ser ud, som om 
de var senmiddelalderlige huse med hævet 
kælder og to etager, men der er tale om et 
blændværk. Bygningen mellem “Fars Hat” 
og den lange bindingsværksbygning (kal

det den store stald) er bestilt og formentlig 
bygget i 15983. Den ligner en middelalder
bygning, men er det altså ikke. Derudover 
har Conrad Ernst registreret to bindings
værksbygninger, hvoraf den lange er den 
såkaldte “store stald” og bygget i 15954, og 
den anden kan være senmiddelalderlig el
ler opført kort før den “store stald”. Det var 
formentlig ved Conrad Ernsts ombygnin
ger, at “Fars Hat” forsvandt. Markant ved 
Conrad Ernsts tegning er, som nævnt, de tre 
bygninger, der er tegnet i opstalt. Dette tol
kerjeg som en registrering af de bygninger, 
som Conrad Ernst lod nedrive. Undtagelsen 
fra dette er “Fars Hat”, der tydeligvis kun 
blev tegnet fra oven.

Peder Hansen Resen
I 1670’eme blev der udgivet et samlet atlas 
over Danmark. Kortene var indsamlet og 
tegnet af Peder Hansen Resen (historiker, 
retslærd og præsident i residensstaden). 
Denne kortsamling rummer mange interes
sante detaljer men også mange fejlagtige 
tegninger. Når det gælder kortet over Ny

///. 3: Conrad Ernsts grundplan 1702.



købing, hvor også slottet ses, synes selve 
tegningen af slottet troværdig. Det stemmer 
rimeligt overens med Conrad Ernsts iagt
tagelser. Tegningen, der ikke indeholder 
grundplan, men mere er en perspektivisk 
tegning af slottet, viser yderligere en faca
de af en af bygningerne i forgården. Denne 
bygning, hvis tagdækkede trappenedgange 
til kælderen også kan ses på Conrad Ernsts 
grundplan, er tydeligvis også en senmiddel
alderlig- eller renæssancebygning. Endelig 
kan man muligvis spore borgens oprinde
lige indgang både hos Resen og på Conrad 
Ernsts grundplan.

Dronning Sophie
Ud over de nævnte billedlige kilder er der 
naturligvis det store skriftlige materiale, 
som er bevaret fra dronning Sophies tid. I 
forskellige breve, regnskaber og sagsfrem
stillinger kan man fra tid til anden støde på 
detaljer om den borg, som hun lader om
bygge til et renæssanceslot. Det er f.eks. 
her, man støder på bestillingen af bygnin
gen mellem “Fars Hat” og den “store stald”. 

Dermed spiller disse skriftlige beretninger 
en uhyre vigtig rolle i forståelsen af borgen 
og dens omgivende bygninger.

Borgen genskabes
Naturligvis er det ikke sådan lige at gen
skabe borgen ned til mindste detalje - på 
det område er kilderne ganske simpelt ikke 
gode nok. F.eks. mangler vi kilder, der for
tæller os, hvordan middelalderborgen så ud 
over jorden og dermed fortæller os noget 
om højderne på mure og andre bygninger. 
Men det er efter min vurdering, med de 
her nævnte kilder, nu muligt at give nogle 
bud på, hvordan borgen i Nykøbing så ud i 
sidste halvdel af middelalderen. Den borg, 
vi her ender med at se, er nok primært fra 
sidste del af 1400-årene, men dog med ty
delige træk ned i 1300-tallet.

Middelalderborgen
Indledningsvis kan man relativt enkelt dan
ne sig et billede af borgens ydre ringmur. 
Denne form gives primært af de tre nævnte 
opmålinger, hvor der kun er minimale for-

III. 4: Rekonstruktionstegning af den kendte ringmur og de to kendte tårne. Jeg har valgt at indtegne 
muren, der deler borgen i en nordlig og en sydlig borggård. Leif Plith Lauritsen.
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III. 5: Udsnit af Resens kort over Nykøbing. Her ser man i store træk det slot, som Dronning Sophie skabte.

skelle - størst mellem kortene fra 1702 og 
1735. Ud fra disse opmålinger ser vi også 
andre elementer, der går igen. Eksempelvis 
det store firkantede tårn i sydvest og det 
store runde tårn (kun på de to ældste kort). 
Endvidere kan man se en mulig deling af 
borgen i en nordre og søndre borggård, en 
forborg og en egentlig hovedborg, om man 
vil.

Endelig kan man på både Thurah og Con
rad Ernsts opmålinger stedvist genfinde de 
kraftige middelalderlige ringmure. Sammen 
med de to kendte store tårne: “Fars Hat”, 
hvis rest stadig er synlig, og hvis murværk 
er middelalderligt, og det store firkantede 
tårn, der blev delvist udgravet i 1980’eme, 
som ligeledes er middelaldermurværk, gi
ver dette en idé om borgens udstrækning 
(ill. 4). Den nordvestlige ringmur er dog 
sandsynligvis ombygget, hvilket er en af 
de ændringer, der skete før og under dron
ning Sophie, og som påbegyndtes i 1584. 
Størstedelen af Dronningens ombygninger 

løb frem til ca. 1594, men Sophie fortsatte 
ombygningen af borgen til slot.

De to borggårde er de selv samme, som 
overlevede stort set uændrede frem til 
slottets nedrivning. Tårnet “Fars Hat” for
svandt sandsynligvis ved Conrad Ernsts 
renovering og var senest væk, da Thurah 
og Johan Jacob Bruun registrerede slottet i 
1730’eme.

Nye bygninger dukker op
Jagten på bygningerne har løbende taget 
nogle voldsomme tigerspring frem. Først 
fik jeg øje på den lange bygning på Resens 
kort (ill. 5). Med sit udseende samt forde
ling af vinduer og døre fremstår den som 
en typisk middelalderlig bygning, som vi 
f.eks. kender dem fra Nyborg slot (ill.6). 
En tilsvarende middelalderlignende byg
ning ses på tegningen af Conrad Ernst. 
Men den bygning er som nævnt fra 1598. 
Vi ved ikke, hvornår den lange bygning 
er fra, men det er påfaldende, hvor meget
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III. 6: Nyborg Slot. Foto Leif Pl i th Lauritsen.

den ligner 1598-bygningen. Der er faktisk 
mange detaljer på bygningerne, der synes 
ens. Det ville derfor være nærliggende at 
opfatte begge bygninger som renæssance
bygninger. I første omgang skuffende, for 
da vi så billederne af de to nævnte bygnin
ger, troede vi oprigtigt, at dette kunne være 
middelalderbygninger, men informationer
ne om bygningernes opførelse førte mig til 
at erkende en mulig anden bygning - nem
lig den bygning, der lå i borgens nordvestre 
hjørne, der vil blive beskrevet herunder.

De tykke mure sladrer
Rundt langs ringmurene må der have lig
get andre bygninger og tårne. De tårne, 
man kender til, er som nævnt det runde tårn 
“Fars Hat”, det store kvadratiske sydvest
tårn samt et tårn, der kun kendes fra skriftli
ge kilder, “Mors Kyse”. Det sidste tårn, der 
skal have ligget i den nordre borggård, me

nes at have været mindre end “Fars Hat”, 
men ikke nødvendigvis rundt - måske sna
rere firkantet med et sadeltag. Sadeltaget 
kan minde mere om en middelalderlig kyse 
end et rundt tag.

Men hvor man tidligere har givet fortabt 
i forsøget på at genskabe borgen, er vi nu 
allerede kommet langt. Næste skridt er at 
forsøge at finde resten af bygningerne. Til 
dette formål har det vist sig, at Thurah er en 
forrygende kilde, men også Conrad Ernst 
leverer bevisføring.

Thurah skriver som tidligere nævnt at: 
“slottets bygninger rummer mange spor af 
tidligere byggestile, der ikke harmonerer 
med de nu brugelige byggeregler’’. Dette 
fik os til at se efter, om han mon havde ef
terladt sig nogle tegninger, der viste disse 
spor.

Ved en gennemgang af Thurahs grund
planer dukkede der nye spor op. Kigger
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man på ringmuren, er der nogle steder, hvor 
muren er tykkere end andre steder. Prøver 
man at isolere de områder, hvor muren er 
lidt tykkere, fra de lidt tyndere dele af sam
me, viser der sig pludselig forskellige mu
lige bygninger. Resultatet er dog ikke helt 
entydigt, men kan dog indikere bygninger, 
hvis ydermur indgår i ringmuren, og hvis 
rester enten er fjernet eller siden blevet en 
del af slottet (ill. 7).

Ser man på forborgen, kan man i mur
værket nordvest for det store runde tårn se 
et fremspring i muren, der fremstår med 
kraftigere murværk. Dette ses både hos 
Conrad Ernst og hos Thurah. Både pla
ceringen i ringmuren og fremspringet i 
murforløbet tyder på, at der her tidligere 
har været en bygning, og det er relativt let 
at rekonstruere bygningens areal (ill. 8). 
Denne bygning er allerede fjernet, da Re-

III. 7: Mystisk placering af hemmeligheder 
(toiletter) i nordre ringmur. Normalt ses 
hemmeligheder kun i forbindelse med bygninger 
- så disse to kunne indikere en forsvundet 
bygning, der stod før bygningen fra 1598. 
Den bygning Laurits de Thurah har indtegnet 
her kendes kun fra denne grundplan.
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sen tegner sin tegning af borgen i 1677, og 
både hos Resen og Conrad Ernst ses byg
ningen, der muligvis er afløseren, nemlig 
“Den store stald”, der bruger ringmuren 
som ydermur.

Ser man nu på den sydlige borggård, 
der, hvor de egentlige slotsbygninger stod, 
kan vi stort set kun vurdere, hvad der var 
tidligere, ud fra det Thurah har ladet op
måle. Men her har man til stort held gan
ske nøje grundplaner med murtykkelser 
helt nede fra kældemiveauet. Går man 
de tre stokværk igennem, udskiller dele

af bygningerne sig. Ofte ses dette som 
kraftige mure, hvor der ikke nødvendigvis 
skulle være kraftige mure (ill.9). Jeg vil 
her fremhæve et par eksempler. Tydeligst 
er naturligvis det kraftige firkantede tårn, 
der med sine metertykke mure antyder, at 
det fra starten har været planlagt som et 
højt tårn. Tårnets kraftige fundamenter er 
dog ikke det, der forekommer mest over
raskende. Derimod er det, hvorledes ring
muren støder ind til tårnet. Et moderne, 
rationelt menneske ville formentlig lade 
ringmuren støde ind på tårnets sider lige

I

III. 9: Her ses, hvorledes indermuren ved slottets kapel tydeligt helt uden grund er tykkere end andre 
indermure i samme fløj af slottet. Ligeledes er det tydeligt, at de tilstødende mure forholder sig til den 
oprindelige bygning, hvis funktion vi ikke kender. Laurits de Thurah.
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III. 10: Tårnets og ringmurens indbyrdes forhold og samspil ses tydeligt. Bemærk ringmurens forskudte 
fæste på tårnet. Laurits de Thurah.

over for hinanden, og ikke som her for
skudt (ill. 10). Samtidig med dette laver 
ringmuren et lille spring, så den ikke en
gang forløber i en ret linje. Dette kan kun 
tolkes som et indicium på, at tårnet og 
ringmuren er ældre end slottet, og at slot
tet netop tilpasser de gamle ringmure ved 
at bruge dem som ydermure. Ikke mindst 
på grund af det forhold, at da slottet blev 
skabt, var ønsket om et regelmæssigt byg
geri med rette, parallelle mure allerede 
fast forankret i byggenormen.

Dette underbygges at Falsters Minders 
udgravning i 1986 af dele af det store fir
kantede tårn, hvor det blev bekræftet, at tår
nets murværk var middelalderligt5.

Endelig viser ringmurens tilknytning 
til tårnet, at dette ikke oprindeligt var en 
central bygning i de tidligste faser af mid
delalderborgen, men en indarbejdet del af 
ringmuren.

Naturligvis er det ganske vanskeligt at 
redegøre for bygningshistorien på bag
grund af opmålinger foretaget i 1735, bl.a. 
på grund af usikkerheden om, hvorvidt der 
faktisk er tale om egentlige opmålinger, el
ler om tegningen blot er en detaljeret prin
cipopmåling. Endelig er der på tegningerne 
ikke angivet, om murværket er gammelt el
ler nyt murværk, som man f.eks. gør i dag. 
Men antager vi, at der er tale om egentli
ge opmålinger, så er der detaljer, der som 
nævnt springer i øjnene. En af de mest 
markante er de stedvise meget tykke skil
levægge i slottets fløje. Disse meget tykke 
skillevægge kan tolkes som gamle yder
vægge eller gamle gavle på huse, nu inde
sluttede i slottets fløje (ill. 11). Vælger man 
at fokusere på disse skillevægge og tænker 
de tynde skillevægge væk, står man tilbage 
med mulige indikationer af bygninger, der 
kunne være middelalderlige
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III. 11: Her ses de påfaldende skillevæge i slottets sydøstre hjørne - vægge, der før de blev indesluttet 
i slottets fløje, sikkert oprindeligt var gavle på enkeltstående bygninger langs ringmuren. Laurits de 
Thurah.

III. 12: Resens fine tegning af muren med borgporten. Bemærk kreneleringen på muren (markeret med 
rødt). Dette må være et levn fra middelalderborgen.
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111. 13: Rekonstruktion cif Ravnsborgs porte. Her er begge bevidst men fejlagtigt tegnet i funktion 
samtidig. Naturligvis må de under arbejdet med at slå hul i ringmuren for at skabe en ny port have været 
i brug samtidig, men portgennemgangen i tårnet blev formentligt lukket, straks den nye port var færdig. 
Leif Plith Lauritsen.

En port på vandring
Både Resen, Conrad Ernst og Thurah har 
tegnet en borgport ind i vestmuren i den 
nordre borggård. Om end dette virker gan
ske overbevisende for en renæssanceborg, 
er den ikke hensigtsmæssig, hvis man ser 
på porten med en middelalderlig borgbyg- 
gers øjne. Normalt vil en port til borgen 
ligge beskyttet af f.eks. et tårn eller lign 
(ill. 12). Det kendes fra andre borge, at man 
senere, af praktiske grunde, har valgt at 
flytte porten, hvilket kan være forklaringen 
på den ikke beskyttede indgang, der ken
des fra tegningerne af slottet fra 1670’eme 
og frem. Et eksempel på dette kunne f.eks. 
være Ravnsborg, hvis oprindelige port gik 
gennem et mægtigt tårn, men i borgens sid
ste fase, i 1500-tallet, blev der lavet et hul i 
ringmuren og porten flyttet derhen (ill. 13). 
På rekonstruktionen har jeg valgt at flytte

borgporten mod nord for at forklare det 
mærkelige spring mellem murene, der ses 
både ved Resen og Conrad Ernst (Ill. 14). 
Resen tegner den endda som åben, men 
dette kan være en fejl. Fortifikationsmæs
sigt er denne placering ganske fornuftig. 
For det første skal en fjende først bevæge 
sig en længere strækning langs borgmuren, 
evt. under beskydning fra forsvarerne, dels 
fremgår det af Conrad Ernsts opmåling, at 
den bygning, der ligger ved “min port”, 
mindst på tre sider er grundmuret og åben 
bagtil ud mod borggården. Dette kan tolkes 
som et åbent tårn. Sådanne tårne er helt al
mindelige og ganske kendte. F.eks. er der 
en række af disse tårne på borgen i Vording
borg, om end de der er halvcirkelformede. 
Endelig er det muligt, at porten har ligget 
et helt andet sted, som ikke kan spores i det 
materiale, der er bevaret.
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III. 14: 1: Conrad Ernst, 2: Resen og 3: den rekonstruerede borgport. LeifPlith Lauritsen.
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Sidst med ikke mindst: 
et misforstået tårn?
“Fars Hat” er som bekendt det eneste synli
ge spor af den imponerende borg og senere 
slot, der stod i Nykøbing frem til omkring 
1800. Ruinen af tårnet ser i dag ikke ud af 
meget, men efter nærmere studier af ruinen 
og de tidligere udgravninger, er der afslø
ret nye informationer. Disse kan fortælle 
om både tårnets udseende, borgens præcise 
placering og formentlig noget om terrænet, 
hvor borgen stod.

Da Lolland-Falsters Stiftsmuseum i 
1966 gravede ved tårnet, kom man frem til, 
at tårnet oprindeligt var tænkt som et fir
kantet tårn6. Udgraverne tolkede dette på 
følgende måde: under arbejdet med tårnet 
har man valgt at droppe det firkantede tårn 
og så fortsat tåmbyggeriet med at bygge 
et rundt tårn i stedet. Ligeledes bemærker

III. 15: Et eksempel på placeringer af ruinen 
inden for tårnets areal. Her Ingrid Nielsens 
forsøg og det er efter de nyeste iagttagelser kan 
være den rigtige (markeret med den røde ring). 



man også, at teglstenene i overgangen mel
lem det firkantede og det runde tårn synes 
meget forbrændte, men konkluderede, at 
disse sten måtte være dårlige, alt for hårdt 
brændte teglsten.

Desværre er udgravningen ikke beskre
vet synderligt godt, og der må være mange 
iagttagelser, der ikke er blevet gjort under 
udgravningen eller ikke er noteret i udgrav
ningsrapporten.

En anden, og efter min mening mere lo
gisk, tolkning af udgravningen kunne være, 
at den borg, der blev afbrændt i 1253, havde 
et firkantet tårn. På dets plads blev der efter 
afbrændingen så bygget et rundt tårn, der 
delvist brugte det gamle kvadratiske funda
ment, og delvist brugte de stadig brugbare 
og af ild hærgede teglsten.

En af de største forvirringer omkring 
“Fars Hat” er, hvorledes den bevarede rest 
hører til det imponerende store runde tårn 
og dermed til borgen. Flere har forsøgt at 
indtegne byens slot på moderne bykort og 
med lidt forskellige resultater. Det skyldes 
som nævnt en usikkerhed i forbindelse med 
ruinen, og hvor den hører til i tårnet. For
enklet sagt er ruinen både blevet placeret i 
den nordlige del og den sydlige del af tår
net, og eftersom tårnet har været op mod 11 
meter bredt, kan dette flytte resten af slottet 
ganske betydeligt (ill. 15).

Under en inspektion i foråret 2011, i for
bindelse med denne artikel, opdagede jeg 
til min forbløffelse, at ruinen, som den lig
ger i dag, har blottet store dele af sit funda
ment. De dele af tårnet, der har været over 
jorden, starter muligvis først i godt 2 meters 
højde over nuværende terræn (ill. 16)! Det 
kan betyde, at man i forbindelse med ned
rivningen af slottet også har udjævnet ter
rænet og evt. brugt den overskydende jord 
til at fylde i voldgravene. En anden tolk
ning kunne være, at dette tårn, lige som an
dre runde tårne, kunne være forsynet med 
en indad aftrappet mur de første to højde

meter. Det kender vi f.eks. fra ruinen af det 
mægtige Bastrup tårn på Nordsjælland.

Ligeledes opdagede jeg, at ruinen ikke, 
som tidligere opfattet, kun består af de 
inderste dele af muren, den såkaldte mur
kerne i en kassemur. Netop i godt to meters 
højde er der faktisk bevaret de nederste 4 
skifter af tårnets yderside (ill. 17). Den be
varede del er fra tårnets sydside, men ligger 
altså i en højde af godt 2 meter. Som nævnt 
kan dette skyldes en terrænændring, eller at 
den nederste del af tårnet har været skrå el
ler aftrappet.

Betydningen af, at der nu er konstateret 
ydermur på tårnet, må forrykke selve slot-

///. 16: Min datter Asta stående på minen med 
højre hånd på overgangen mellem fundament og 
bevaret ydermur Foto LeifPlith Lauritsen.
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III. 17: De fire skifter af ydermur der her viser en aftrapning. En sådan er ganske normal i overgangen 
mellem fundament og mur, men her kunne det som sagt også være det øverste afen 2 meter høj 
aftapning. Foto: Leif Plith Lauritsen.

III. 18: Rekonstruktion af den mulige middelalderborg på baggrund af de her beskrevne overvejelser. 
Foto: Leif Plith Lauritsen.
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tets placering en anelse mod nord, og vil 
evt. medføre en drejning af anlægget, såle
des at der er plads til bygningerne i forhold 
til voldgraven, der kendes fra gravningerne 
i 2004.

Middelalderborgen - reprise og slut 
Er dette så den rigtige middelalderborg 
(ill. 18)? Nok ikke helt - og slet ikke ned i 
mindste detalje - men det er et meget spæn
dende og troværdigt bud på, hvordan den 
kunne have set ud vurderet på baggrund 
af de sparsomme informationer, vi har om 
borgen. Naturligvis er rekonstruktionen 
af borgen også bygget på de kendte dan
ske borge og de detaljer, vi kender derfra. 
Eeks. er murens højde på borgen den sam
me højde som man ser på borgen i Vording
borg - altså omk. 6 meter høj. Men rekon
struktionen af borgen i Nykøbing Falster 
er ud fra de givne kilder meget troværdig 
og ligner på mange måder en typisk dansk 
middelalderborg fra 1400-årenes slutning. 
Fra omk. 1400 og frem til 1500 synger de 
danske borge deres svanesang. En del bli
ver revet ned af kongemagten. Andre blev 
langsomt opgivet i takt med at krigstekno
logien udviklede sig. For med kanonernes 
kommen og deres stadig større skudkraft 
kunne private sjældent bekoste byggeriet af 
en borg, der kunne modstå en angribende 
hær. Privatborgene udviklede sig til lettere 
befæstede storgårde, der kunne modstå et 
mindre bondeoprør. De bliver med andre 
ord til det, vi i dag kender som herregårde.

Kongens rigsborge udviklede sig til store 
befæstninger, men de fleste blev opgivet. 
Kun fa blev til egentlige befæstninger, 
som vi f.eks. kender dem fra Kronborg. 
Resten blev med tiden til slotte der senere 
på grund af bl.a. manglende økonomi og 
upraktisk byggestil blev opgivet og solgt til 
nedrivning. Ganske som vi kender det fra 
det smukke slot, der lå i Nykøbing frem til 
1767.

Leif Plith Lauritsen er uddannet mid
delalderarkæolog, speciale i bygnings
rekonstruktioner, borge og bindings
værk. 2003-2008 ansat på Lolland- 
Falsters Stiftsmuseum, siden 2009 på 
Museum Lolland-Falster.
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Hest, én vogn - bort og tilbage
Vognægter til og fra residensen

i Nykøbing i 1600-tallet

Af Bjørn Westerbeek Dahl

Frem til den udvalgte prins Christians død i 
1647 udfoldede der sig et rigt liv på det for
nemme renæssanceslot i Nykøbing Falster. 
Omkring prinsen og prinsesse Magdalene 
Sibylle samlede der sig et lille hof, som på 
trods af prinsens svagelighed ikke stod til
bage for, hvad man kunne opleve omkring 
kongen i København og på Frederiksborg 
- eller hvor han ellers opholdt sig.

Nykøbing var derfor et centralt punkt i 
riget, hvortil musikere, billedkunstnere af 
enhver art og lærde blev tilkaldt. Dette blev 
klart for alle i 1950’erne, da prins Christi
ans mange hundrede egenhændige breve 
blev udgivet1. De gav et mere nuanceret 
indtryk af den oversete - eller måske sna
rere ildesete - prins, som historiens dom 
ikke havde været nådig ved.

Også en anden kilde bekræfter dette til 
fulde: Det er de regnskaber over vognæg
ter, som byfogeder og kæmnere rundt om 
i købstæderne førte over vogne og heste, 
som man i henhold til gamle pligter for 
bystyret skulle yde som en naturalieafgift. 
Det mærkeligt ord “ægt” kommer af at age, 
og det betegner den skat, man ydede i na
turalier til kongen eller staten ved at køre 
materialer til f.eks. fæstninger og veje. En 

særlig gruppe ægter angik persontransport. 
Det synes i middelalderen at have omfattet 
kongen og en snæver kreds omkring ham, 
men i 1600-årene var retten blevet udbredt 
til snart sagt alle personer, der enten var an
sat i statslig tjeneste eller som bare på peri
fer vis havde tilknytning til statsapparatet2.

Karakteren af hvem, der fik vognægter stil
let til rådighed, fremgår af en række velbe
varede regnskaber fra Christian den 4.s og 
Frederik den 3.s tid. Ordningen administre
redes lokalt, og man kan derfor finde speci
ficerede regnskaber for vognægteme i arki
verne for København, Helsingør og Køge3. 
I de to første byer blev vognægteme admi
nistreret af byfogeden, i Køge af kæmne
ren. Det var hos denne man henvendte sig, 
hvis man havde behov for en frirejse. Man 
skulle normalt fremvise en vognægtseddel, 
der ofte var udstedt en højtstående embeds
mand, f.eks. rigshofmesteren eller en af 
rentemestrene. Adelige kunne i et vist om
fang også selv rekvirere vogne, hvorimod 
byernes magistrater også selv sørgede for 
at fa vogne, der skulle køre i “byens hverv”.

Disse vognægtsedler var den hyppigste 
rejsehjemmel, men i en del tilfælde havde 
den rejsende et egentligt vognægtpas, der 
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oftest var udstedt af kongen eller prinsen 
eller en højere embedsmand. Et pas dæk
kede oftest en længere rejse og indeholdt 
i almindelighed en ordre til de lokale em- 
bedsmænd i byerne om at sikre den rej
sende heste og vogne, fortæring, nattesæde 
og fri færge på turen frem og tilbage eller 
“bort og tilbage”, som det hed i datidens 
sprogbrug.

Med en vognægtseddel eller et pas i hån
den beordrede så byfogeden eller kæmne
ren herefter en af byens vognmænd til at 
køre turen, og af deres pengebeholdninger 
betaltes så for rejsen efter en fast takst, der 
varierede med afstanden til nabobyen og 
undertiden også efter årstiden.

For Helsingør, København og Køge er der 
bevaret lange rækker af regnskaber med

udførlige specifikationer af hvem, der fik 
vognægter: Det er et gevaldigt materiale 
med masser af navne: For København er 
der registreret godt 12.000 rejser for perio
den 1624-1650, for Helsingør godt 6.000 
fra 1614-1660 og i Køge, hvorfra mate
rialet endnu ikke er fuldt gennemarbejdet, 
findes der omtale af godt 8.000 rejser for 
blot ti år mellem 1645 og 1658. Tilmed er 
der for Helsingør og København i et vidt 
omfang bevaret rekvisitionssedler og - for 
København - tillige kopier af de kongelige 
vognpas. Passene er særligt værdifulde, da 
de ofte indeholder yderligere oplysninger 
om rejserne, f.eks. den vigtige oplysning 
om, hvor den pågældende egentlig skulle 
hen eller i hvilket ærinde, den pågælden
de rejste: Købstæderne havde nemlig kun 
pligt til at stille vogne til rådighed frem til

Prospekt af Nykøbing Slot set fra vest. Gouache afJ. J. Bruun, 1744. Mellem 1737 og 1769 udførte han 
godt 1.000 tegninger af købstæder og slotte rundt om i landet, hvoraf en del blev udført i gouachefarver. 
Herved opnåedes en mere mættet kolorering end hvis han havde brugt akvarel. De Danske Kongers 
Kronologiske Samling på Rosenborg Slot.
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Broen over Tryggevælde Å med udsigt til Køge. Der findes ingen billeder fra 1600-tallet af danske 
landeveje, men J. C. Dahis maleri fra ca. 1815 giver en forestilling om ældre tiders transportformer. 
Tilmed er det et hovedværk i romantisk landskabskunst med de drivende skyer og den stemningsmættede 
belysning. Statens Museum for Kunst. Copyright: SMK Foto.

en af nabobyerne eller et skiftested i pas
sende afstand fra byen. Men oftest skulle 
folk jo videre, så slutdestinationen er derfor 
kun sjældent oplyst i selve regnskaberne, 
da det jo på sin vis også var irrelevant, når 
man blot registrerede, hvor den aktuelle 
vogn var kørt hen. Passene er skrevet ind 
i særlige hæfter, af samtiden kaldet “vogn
registre”. De er udfærdiget med stor omhu, 
og blev samme pas brugt flere gange inden 
for hvert regnskabsår, blev de omhyggeligt 
ord for ord gentaget i hvert hæfte lige så 
mange gange, det var blevet benyttet af den 
rejsende. Man tilstræbte tydeligvis pinlig 
orden i de lokale regnskaber! De er bevaret 

fra 1635/36 frem til 1648 og omfatter hen
ved 2.200 pas, hvoraf Prins Christian har 
udstedt de godt 900.

I Køge, der godt nok mangler vognægtsed- 
ler og vognpas, er indførslerne i regnskabet 
så detaljerede, at man stort set altid far at 
vide, hvorfra den pågældende var rejst ud 
og hvortil han agtede sig. Desuden er det 
her altid nævnt, hvilken af byens vogn
mand, der havde kørt turen, og ikke sjæl
dent, hvad formålet med turen var.

Køge var oftest det første stop på den 
lange rejse mellem København og Nykø
bing, så regnskaberne herfra er uhyre vigti- 
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ge for undersøgelsen af hvem der fik tildelt 
vognægter mellem de to byer. Også de kø
benhavnske regnskaber med deres kopier af 
passene er yderst oplysende, og mange af 
de rejser, som de københavnske vognmænd 
kørte til Køge, var for rejsende, der skulle 
videre til Lolland-Falster og særligt resi
densstaden Nykøbing. I vognregistrene far 
man desuden oplysninger om en del rejser, 
der blev foretaget den anden vej. Kombi
nerer man de forskellige regnskaber med 
hinanden, far man et godt indtryk af forbin
delserne mellem Nykøbing og København 
i 1600-årene.

Dronning Sofie
Frem til 1631 var Nykøbing Slot ramme 
for dronning Sofies hof. Hun var enke ef
ter Frederik den 2. og dermed Christian 
den 4.s mor. Hun var født i 1557, og var 
blevet enke blot 31 år gammel i 1588. Hun 
ombyggede det gamle slot i Nykøbing til 
en strålende renæssanceresidens, der var 
et værdigt centrum for hendes besiddelser 
på Lolland-Falster, som var tillagt hende i 
hendes enkestand.

Den første indførsel i det ældste regnskab 
fra København fra 1. maj 1624 nævner dron
ningens doktor Anders Schytt, der havde en 
vognægtseddel udfærdiget af statholderen 
på Københavns Slot Christoffer Urne på én 
vogn, men som selv udfærdigede en sed
del til en ekstra, da han havde meget gods 
at transportere for dronningen. Men ellers 
støder man i vognægtregnskabeme igen og 
igen på kancellibude og postbude, der førte 
breve fra Christian den 4. til hans mor. Frem 
til 1628 kan man følge en tæt brevveksling 
mellem de to med jævnlig udsendelse af 
bude fra henholdsvis København og Ny
købing. Mærkeligt nok ophører sporene af 
brevvekslingen i regnskaberne fra og med 
1629, hvad enten det nu skyldes, at brevbæ- 
reme selv havde faet heste og vogne, eller 
fordi korrespondancen ebbede ud.

Sofie rekvirerede i august 1627 noget “tøj” 
i København og fik det transporteret ned 
gennem Sjælland i to omgange ved ligge
ren Peder Spanier og kancellibuddet Mou- 
rids Christensen. I slutningen af november 
1630 sørgede tolderne i Helsingør for en 
vogn til transport af “limoner og citroner”, 
der skulle “fornøje” dronningen i Nykø
bing.

Som det var at vente, var hoflivet tilsy
neladende stille og roligt: Tilkaldelsen af 
brøndmester Adam Reinhardt i 1627 er det 
nærmeste, man efter vognægtregnskabeme 
på dette tidspunkt kommer en byggeopga
ve, men slottet var jo også forholdsvis ny
opført, og dronningens behov har vel været 
små. Den 14. december samme år kom kon
gens ingeniør Richard Duchet til Nykøbing 
med et brev fra kongen. Hvad det har inde
holdt kan man kun gisne om, men det var 
midt under Kejserkrigen og lige efter det 
fatale nederlag ved Lutter am Barenberg, 
så måske har den franskfødte ingeniør også 
skulle anlægge skanser eller andre forsvars
anlæg langs Lolland-Falsters kyster - eller 
måske skulle han blot forstærke Nykøbings 
befæstning.

Også Dronningens død på Nykøbing Slot 
den 4. oktober 1631 har sat sig spor i vog
nægtregnskabeme: Den 27. september fik 
doktor Arsenæus en vogn fra København 
med Nykøbing som mål. Vognægtseddelen 
anførte, at vognen skulle stilles til rådighed 
“straks”. Kongen selv nåede også at kom
me til dødslejet, og var til stede ved dron
ningens død den 4. oktober. Christian den 
4. var selvbefordrende og optræder således 
ikke selv i vognægtregnskabeme, men man 
kan følge hans vej via hans ledsagere. På 
selve dødsdagen fik en tjener med breve 
fra København stillet en vogn til rådighed 
for at opsøge kongen, hvor han var at finde. 
Også kansleren havde behov for at opsøge 
kongen i et regeringsanliggende. Han blev
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Vognægtseddel fra Københavns 
byfogedarkiv i Rigsarkivet. 
Den er udstedt af prins 
Christian og giver byfogeden 
ordre til at sørge for, at prins 
Christians sæbesyder Johan 
Vo igt får en vogn til Køge på 
sin vej til Nykøbing. Texten 
lyder i nutidig sprogdragt: 
Det er vores nådigste 
befaling, at Claus Rafn 
byfoged i København skaffer 
nærværende seddelviser, min 
sæbesyder Johan Voigt, en 
vogn med dertil hørende heste 
herfra til Køge. Skrevet på 
Københavns Slot, 25. august 
1644 Christian.

selv kørt i køgeborgmesteren Hans Chri
stensens vogn, hvorimod hans gods blev 
kørt af vognmanden Peter Overgaard.

Dronning Sofie blev begravet i Roskilde 
Domkirke den 14. november, og der blev 
udfærdiget nøje instrukser for hendes sidste 
rejse. Ruten var nøje bestemt: kisten skulle 
gøre ophold i Gåbense Færgegård natten 
mellem den 8. og 9. november, på Vording
borg Slot (9.-10. november), og derefter i 
Vindbyholt Kro (10.-11. november), Køge 
(11.-12. november), og endeligt i Roskilde- 
gård (12.-14. november). De første ordrer 
om at samle heste og vogne i Køge, hvor 
kongen ville møde liget, nåede at blive ud
færdiget, men i sidste øjeblik blev ruten 
lagt om, så man fra Vindbyholt førte hende 
over Næstved og Ringsted til Roskilde. Ki
stens rute antyder også hvor skiftestederne 
lå under også mere normale forhold, hvor 
dog Tryggevælde oftest blev benyttet som 
skiftested for vogne, der kom fra Køge og 
skulle sydpå4.

I stedet for den kongelige transport fik 
Køges vognmænd den opgave at transpor
tere tre fornemme borgerfruer fra Køge til 
Ringsted, hvor de som dragefruer skulle 

udstyre den sal på Ringsted Kloster, hvor 
liget skulle overnatte, med passende sørge
tapeter m.v.

Prins Christian og Magdalene Sibylle 
Efter den gamle dronnings død overtog 
prins Christian Nykøbing Slot. Han var en 
yngre mand på 28 år, der nu overtog enke
sædet og administrationen af Lolland-Fal
ster. Hans personlige forhold var ikke ide
elle: Han havde altid været svagelig og for
holdet til den dominerende far var dårligt. 
Men han havde dybtfølte lærde interesser 
og var tilsyneladende et musisk menneske 
med sans for malerkunst og arkitektur. Som 
sin far var han tillige musikalsk.

I 1634 blev han gift med Magdalene Sibylle 
af Sachsen, der delte hans interesser. Bryl
luppet foregik under stor festivitas i Køben
havn, det såkaldte “store bilager”, og efter 
brylluppet slog parret sig ned i Nykøbing, 
hvis slot i de følgende 13 år var ramme om 
et livfuldt hof.

Som på dronning Sofies tid kan man 
følge korrespondancen mellem kongen og 
Nykøbing, og den synes lige så spredt og 
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fragmentarisk som mellem kongen og hans 
mor i hendes senere år. Det behøver dog 
ikke at betyde, at forbindelsen har været 
helt afbrudt: Vi får navnene på postbude 
og liggere, men kun sjældent oplysninger 
om hvilke breve, de førte fra den ene til den 
anden.

Prins Christian og Magdalene Sibylle 
omgav sig med kammerpiger, skrivere, 
fyrbødere, hofjunkere, skræddere, barbe
rer og mange andre hoffolk, der med jævne 
mellemrum fik stillet vogne til rådighed på 
deres rejser for prinseparret, og undertiden 
også i privat ærinde.

Således kom prinsens livbarber omkring 
1640 Johan Hogewaldt upraktisk nok fra 
Helsingør, hvor hans hustru Hanne Jacobs 
endnu boede, mens manden holdt til i Ny
købing, og de fik begge med jævne mellem
rum stillet vogne til rådighed, så de kunne 
besøge hinanden.

Den 16. april 1639 udstedte prinsen et 
pas for kongens dugsvend Servatius Buch 
på en rejse fra Nykøbing til Helsingør og 
tilbage igen. Dugsvenden skulle øjensyn
ligt hente duge på Kronborg til brug i Ny
købing.

Transporter af alskens sager hørte til da
gens orden: Den 27. september 1639 fik Pe
ter Gagelmand et pas til København for at 
hente noget af prinsens gods i København. 
Her fik han den 7. oktober stillet en vogn 
til rådighed på tilbagerejsen. Nogle uger 
senere måtte en københavnsk vognmand 
føre Hilarius Heine til Nykøbing, som også 
havde hentet “noget” til prinsen i hovedsta
den. Desværre fortæller regnskaberne kun 
sjældent, hvad det var, der var genstand for 
transporten.

Dette oplyses dog ved en anden lejlig
hed, således af et pas, prinsen udstedte på 
Nykøbing Slot den 17. maj 1639 til sin vin
skænk Knud Bendtsen. Passet lød således 
i en transskription med moderne ortografi: 

“[Prins Christian] Gør vitterligt, at vi nå- 
digst har affærdiget nærværende vores vin
skænk Knud Bendsen herfra til Helsingør, 
der sammesteds til vores hofholdnings be
hov noget vin at udprøve og annamme og 
siden derfra til vores residens Nykøbing 
igen. Thi derfor vores nådigste begæring 
til Kongelig Majestæts elskelige kære her 
faders lensmænd, borgmestre, fogeder og 
alle andre, han hænder for at komme, at da 
forskaffe ham herfra til Helsingør og derfra 
hid igen en borgervogn, og siden herfra til 
Nykøbing tre vogne med tilhørende heste, 
deslige fri fart over færgestedet, så han vel 
befordre afsted kommendes vorder, der udi 
ske vor nådige begæring. Givet Køben
havns Slot, 17.5.1639 / Christari”.

Knud Bendtsen skulle altså rejse til Helsin
gør og der udtage noget vin og i givet fald 
erhveve det og føre det til Nykøbing. Passet 
er indført i den københavnske pasprotokol 
som bilag for en vogn, som Bendtsen fik til 
rådighed den 25. maj. I det velforsynede 
Helsingør fandt han, hvad han var blevet 
sendt ud for, og den 31. maj gav den byfo
geden ham her 2 vogne til på første etape 
af den videre færd tilbage, d.v.s. til Køben
havn. Her skulle han skifte vogne og heste, 
de første returnerede til Helsingør, og i ste
det fik Bendtsen nye, der førte ham videre 
sydpå - i førte omgang til Køge, hvor han 
skulle skifte igen, sandsynligvis til Trygge- 
vælde. Herfra plejede man at skifte vogne 
og heste og fortsatte så helt til Præstø, hvor 
der så igen skulle skiftes på den videre færd 
mod Vordingborg og overfarten til Falster.

Hofholdningen krævede sit, og ikke alt 
kunne fås på Lolland-Falster: I februar 
1640 blev Knud Andersen sendt fra Nykø
bing til Skåne for at indsamle spidsrødder 
til prinsens behov, man brugte dem vel til 
ridepiske, og mon ikke prinsens fisker, der 
i april samme år blev sendt til København, 
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har skullet hente fisk fra de kongelige fiske
damme til fortæring i Nykøbing?

Prinsens interesser for arkitektur kan 
også følge i regnskabet for 1639/40:1 januar 
udsendte han sin rendemester Jonas Oluf- 
sen til København med et pas, der angav, at 
han skulle arbejde i Nykøbing frem til På
ske 1640. Olufsen havde behov for at rejse 
til København en gang imellem og skulle 
derfor have fri transport indtil da. Også 
den følgende vinter ses Olufsen i sving for 
prinsen, men hvad han har udrettet forto
ner sig desværre. I april 1640 fik han lov til 
at hente hustru og børn fra København til 
Nykøbing, så opholdet synes at have været 
mere end blot kortvarigt. Det forsigtige gæt 
er, at rendegraveren sandsynligvis har væ
ret på arbejde i slotshaven, hvortil prinsens 
gartner Hilarius Heine i efteråret 1640 skaf
fede en del unge træer fra København.

Prinsens arkitekt var Morten van Steenwin- 
kel, der den 1. december fik generalpas, da 
han “tit og ofte” forårsages at rejse i prin
sens ærinde. Et sådant generalpas slører 
uheldigvis for detaljerne, hvortil og hvorfor 
Morten van Steenwinkel rejste for prinsen, 
men det antyder et tæt samarbejde med hof
fet i Nykøbing.

Generalpasset havde en varighed af 1 år 
og blev løbende fornyet frem til Steenwin- 
kels død i 1646. Selvom han omtales som 
arkitekt, så vides det kun i meget begrænset 
omfang, hvad han har udført.

Så sent som i 1646 nævnes forskellige 
håndværkere i sving på slottet: Valentin 
Dønniker blev tilkaldt, da der var brug for 
en skiferdækker, og endelig fik også prin
sens sejermager (urmager) et vognpas. Man 
aner et større renoveringsarbejde eller ud
bygningsopgave.

Efter Morten Steenwinkels død, blev hans 
slægtning ingeniøren Oluf Steenwinkel til
knyttet det lille hof som “bygmester”, men 

da prinsen døde mindre end et år senere, 
var det begrænset, hvad han har udrettet 
der. Han havde allerede i foråret 1644 været 
benyttet som bygmester, da han den 8. fe
bruar fik et pas til Nykøbing for sig og sine 
folk, da han skulle opføre en bygning dér. 
Han brugte passet den 8. juli til en rejste fra 
København mod Køge og naturligvis frem 
til Nykøbing.

Oluf van Steenwinkel blev senere ingeni
ør på Kronborg og blev henrettet under den 
svenske besættelse i 1659, da svenskerne 
var overbevist om hans delagtighed i sam
mensværgelsen for at generobre fæstningen. 

Morten van Steenwinkel nævnes oftest i 
forbindelse med sin virksomhed som bil
ledkunstner, men i intet tilfælde nævnes 
det, at Steenwinkel rejste til Nykøbing for 
at afbilde prinsen eller hans hustru eller for 
at opsøge andre motiver. I september 1642 
oplyses det dog, at han fra København skul
le medtage nogle “sager” som han havde 
udført for prinsen, men hvilken beskaffen
hed de har haft, vides ikke. Steenwinkel er 
blevet tilskrevet nogle malerier fra hoffet i 
Nykøbing. Om hans virksomhed som arki
tekt vides også meget lidt.

I løbet af sommeren 1647 rejste maleren 
Bartholomæus Spitzmacher fra København 
til Nykøbing flere gange: Han havde faet 
udstedt sit generalpas af prinsen allerede i 
marts 1647, men ved afskriften i vognpas- 
protokollen, kan man se, at han første gang 
fik en vogn mod Køge den 29. juni, og at det
te gentog sig den 8. juli. Den 11. august fik 
han en vogn til Køge fra København. Spitz
macher havde været malersvend hos Morten 
Steenwinkel, men synes selv kun at have ar
bejdet som dekorationsmaler, og det var vel i 
den anledning, han besøgte Nykøbing.

I efteråret 1639 optræder prinsens hofsned
ker Antonius Meidling for rejser til Køben
havn og retur, så han har vel boet perma-
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Prospekt af Nykøbing Slot set fra sydvest. Kobberstik af Carl Ludwig Wiist fra 2. bind af Lauritz de 
Thurahas Den danske Vitruvius, der udkom i 1749. Wiist var indkaldt fra Nürnberg for at medvirke 
til kobberstikningen afThurahs store værk, der skulle præsentere Danmarks arkitektur for den store 
verdensoffentlighed. Derfor var titlerne skrevet på tre sprog.

nent i Nykøbing. I marts det følgende år 
kom yderligere 4 snedkersvende til slottet, 
så der må have været gang i en mindre om
bygning.

Mere specielt optræder prinsens hof
guldsmed Henrik Langemack, der fulgte 
prinsen på hans rejse til København og til
bage igen i oktober 1639. En hofguldsme- 
desvend var i januar-februar 1639 i Halm
stad, men om det var i et privat ærinde eller 
for prinsen, er uvist.

Til hoffet var der også tilknyttet en dre
jer: Han hed Frederik Jacobsen og omtales 
allerede i 1638, hvor han i december må
ned fik pas på en rejse til Københavns Len, 
hvor han skulle indkøbe “bemsten” - altså 
rav - til prinsen. Hans var bror til ingeniø
ren Hans Jacobsen Schiørt, der under Tor- 
stensonkrigen havde forsøgt at forstærke 

Nakskov fæstning og styrke forsvaret af 
Lolland-Falster5. Hans Schiørt fik et rejse
pas til København den 25. april 1645, hvor 
kongen ønskede hans tilstedeværelse, men 
da han heller ikke kunne undværes af prin
sen, var det udformet, så han skulle tilbage 
til ham igen.

Prinsens musikinteresse kan spores i de 
mange pas, der blev udstedt til kongens 
musikere. Særligt kongens overviolinist 
Jacob Foucard synes at have haft prinsens 
bevågenhed: I regnskabsåret 1639/40 blev 
han kaldt til Nykøbing fra København i maj 
måned, da passet oplyser, at han skulle “for
føje sig til prinsens residens” fra Køben
havn. Prinsen måtte tage afsked med ham i 
juli, da Fouchard var ønsket i Gottorp, men 
han må være kommet tilbage, for igen i no
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vember udstedtes et pas til overviolinisten, 
der igen skulle til Slesvig, men det oplyses 
nu her, at det var meningen, at han skulle 
vende tilbage til Nykøbing. I februar 1640 
var Fouchard en tur fra Nakskov til Køben
havn med et pas, der gav ham vognlejlig
hed tilbage til Nykøbing, hvor han ankom 
i april. Indførslerne på Fouchard viser ikke 
blot, at der blev trukket på en dygtig musi
ker, men at vognægteme i heldige tilfælde i 
detaljer kan kortlægge, hvornår en bestemt 
person opholdt sig det ene eller andet sted.

I sommeren 1640 tilkaldte prinsen hele 
det kongelige kapel under ledelse af Jacob 
Okne med de musikere, han havde under 
sig, for at de skulle spille i Nykøbing.

Prinsen havde selv et lille orkester med 
Gabriel Voigtländer som den mest frem
trædende. I vognægtregnskabeme optræder 
han som “felttrompeter”, men det ses af 
vognpassene, at han ikke blot blev brugt i 
“felten”, men også har musiceret på Nykø
bing Slot. Andetstedsfra ved vi, at han på 
prinsens opfordring i 1642 udgav en sam
ling melodier, “Allerhand Oden vnnd Lie
der”, der var beregnet til “særlig morskab 
for personer af høj og lav stand ved sel
skaber og sammenkomster; til at synge til 
ledsagelse af cembalo, lut og andre instru
menter. Som andre af prinsens musikanter 
blev han også med mellemrum kaldt til Kø
benhavn og Frederiksborg for at spille for 
kongen.

I 1639 blev Johan Orgelbygger hidkaldt 
til Nykøbing fra København, velsagtens for 
at bygge eller reparere orgelet i slotskapel
let. Prinsen havde tillige en hoforganist, 
Matthias Wichmann, der dog først nævnes i 
vognægtregnskabeme i 1645.

Selvom prinsen var en bogorm og på mange 
måder en lærd person, så udviser vognæg
teme ikke i nævneværdig grad dette for
hold, hvad enten prinsen fik afløb for disse 

interesser, når han var i København, eller 
de ikke fremprovokerede en vognægt. Hel
ler ikke teologer synes at have frekventeret 
prinsen på samme måde som faderen, der 
med jævne mellemrum tilkaldte præster fra 
København til at prædike for sig, når han 
opholdt sig på Frederiksborg Slot. Et par 
besøg af oldgranskeren og lægen Ole Worm 
synes at bunde i dennes egenskab af læge. 
Han fik den 9. maj 1640 to vogne til Køge 
sammen med sin kollega Jacob Fabricus for 
at tilse ikke blot prinsen, men også prinses
sen. Man må have set på sagen med en vis 
alvor, for på rentemester Jørgen Vinds til 
den københavnske byfoged var der anført 
at rejsen skulle foregå “straks”. Vi kender 
til to andre besøg af Worm i Nykøbing: Må
ske besøget i maj 1641 hang sammen med 
Worms interesser for det store guldhorn, 
som var blevet fundet to år tidligere, og 
som Christian den 4. havde overladt prin
sen. Worm udgav netop i 1641 en lærd af
handling om hornet, “De áureo comu” og 
kan have diskuteret oldtidsfundet og sine 
iagttagelser med prinsen ved den lejlighed. 
Ildevarslende var det pas, som prinsen ud
stedte til sin gamle apoteker Christoffer 
Herford i 1642. Han boede i Helsingør og 
fik i begyndelsen af maj to vogne fra Kø
benhavn hertil. Få dage senere returnerede 
han på vej tilbage til Nykøbing, åbenlyst 
med medikamenter til den syge prins fra 
sine lagre i sundbyen.

Magdalene Sibyllle optræder ikke direkte i 
regnskaberne: Hun har ikke underskrevet et 
eneste vognpas eller blot en vognseddel, og 
hun synes i det hele at have holdt sig noget 
i baggrunden. Hun omtales i regnskaberne 
med et tidstypisk udtryk som “Prinsens 
gemalinde”. Men det er altid i forbindelse 
med hendes særlige hoffunktionærer: På
faldende ofte optræder hendes livskræd
der Christian Scheer med vognægter på 
rejser til og fra København, hvor han vel
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Som bilag til byfogedens 
regnskaber findes 
hundredvis af ordresedler 
udstedt af kongen, prins 
Christian, statholderen i 
København, rentemestre 
eller andre betroede 
folk som rekvisition af 
vogne til nabobyerne. 
De ligger bundtet i de 
originale omslag. Øverst 
ligger en vognægtseddel 
for Claus Bang på 
en vogn til Roskilde, 
udstedt 2. maj 1644 af 
Corfitz Ulfeldt i dennes 
egenskab af statholder på 
Københavns Slot.

har set de seneste modeluner, men også 
hendes lakaj Henrik Rosendal optræder 
ofte i regnskaberne. En “betmester”, altså 
en skriftefader, Mikkel Kühn, ses en enkelt 
gang, ligesom hendes hofjunker, den senere 
rigshofmester, Joachim Gersdorff. En kam
merpige og en kammerkvinde, der vel var 
samme person, hed Elsebe de la Hays, og 
hun foretog flere rejser frem og tilbage mel
lem Nykøbing og hovedstaden uden at vi 
præcis ved, hvad hun havde af ærinder der.

Lidt mystisk er en rejse for prinsens ge
malindes fadeburskvinde Karen Jacobsdat- 
ter på et pas, som prinsen havde udstedt på 
Københavns Slot 30. maj 1644: Hun skulle 
først til Rungsted og så derfra til Nykøbing.

Nogenlunde samtidigt fik prinsens svært- 
feger Marcus Kopper et pas til en rejse til 
Kalundborg for at hente sit “arbejdstøj” for 
derefter at returnere.

Prinsens staldetat fylder også godt op i 
regnskaberne: I juli 1644 fik Henrik Lands
mann, prinsens rejsekarl, der havde to af 
prinsens heste med sig, affærdiget fra Kø

benhavn til Nykøbing. På rejsen skulle 
hestene have foder og der skulle stillles to 
bønder til rådighed, som kunne lede he
stene frem. Til ham selv skulle der skaffes 
heste og en vogn frem og tilbage.

Købstæderne kunne i det daglige glæde 
sig over, at de fleste rejser blev ydet til 
enkeltpersoner med én eller to vogne og 
kun sjældent flere. Når prinsen eller hans 
gemalinde selv rejste, krævede det dog et 
større opbrud: Den 2. juni passerede prinse- 
parret Køge på vej fra Nykøbing til Køben
havn. Dagen før var prinsens tjener Johan 
Wichmann mødt i Køge og havde forevist 
kæmneren en rulle med antallet og forde
lingen af heste og vogne til parrets ledsage
re. Hele det lille hof synes at have været på 
farten, og den følgende dag dukkede følget 
op med et behov for 13 heste og 13 vogne. 
Det var prinsessens pige; en vis jomfru 
Liitzou; hofmarskallen; Erik Rosenkrantz; 
kammerjunkerne Plato og Binov; 2 edel- 
knaber; 1 kammertjener; 1 kammerkvinde; 
prinsens vinskænk; prinsens barber samt 
hele kancelliet og en vogn med sele- og 
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kudsketøj. Prinsen selv og prinsessen synes 
at have redet på egne heste eller benyttet 
egne vogne. Køges vognmænd kunne na
turligvis ikke klare hele behovet, og måtte 
rekvirere vogne hos borgerne i byen.

Allerede den 6. juni passerede prinsen 
igen Køge på sin tilbagerejse til Nykøbing. 
Prinsessen blev åbenbart i København. 
Gennemrejsen foregik denne gang tilsyne
ladende uvarslet, og Køges kæmner måtte 
nu rekvirere 17 vogne til følge og det gods, 
prinsen havde hentet i København. Det sy
nes at have været krigsudstyr i form af bly 
til kugler og sadler m.v. til rytteriet. Prinsen 
red tilsyneladende selv, men havde en bi
hest med sig, som en vis Peter Amme fik 1 
mark og 8 skilling for at trække. Rejsemålet 
var Tryggevælde, der for prinsen såvel som 
andre rejsende var det hyppigste skiftested 
på vej mod syd. Her har man forhåbentligt 
være klar over gennemrejsen, for det må 
have været svært at forsyne en så omfangs
rig transport med vogne og friske heste 
uden varsel. Transporterne fra Tryggevælde 
har velsagtens hvilet på et par faste vogn
mænd der, men når det ikke var nok har 
man kunnet trække på omegnens bønder - 
ganske som det skete i Køge, når behovet 
var så stort, at hverken vognmændene eller 
borgerne kunne levere det ønskede antal.

Efter prinsens død i nærheden af Dres
den i oktober 1647, opretholdt prinsesse 
Magdalene Sibylle sit hof på Nykøbing 
Slot uden større ændringer i personstaben. 
Efter 1648 knyttede hun tilsyneladende tæt
te kontakter til Frederik den 3. og Sophie 
Amalie, som hun således besøgte i Køben
havn i slutningen af oktober 1650, da prin
sesse Vilhelmine Ernestine skulle døbes. 
Turen belastede Køges vognmænd med 19 
vogne på udturen og 22 på tilbagerejsen.

Vognægteme var bestemt ikke forbeholdt 
hoffet på Nykøbing Slot: De dækkede prin

cipielt hele spektret af rejser i offentlig tje
neste, således også rejser for de lokale borg
mestre og kæmnere eller byfogeder. Således 
passerede tolderen Jens Nielsen sammen 
med byskriveren Jørgen Lauridsen Knud 
begge Køge den 21. marts 1652 på vej fra 
Nykøbing til København for at fa revideret 
deres regnskaber over byens accise og told 
fra det foregående år. De rejste på et pas, 
der var udstedt af lensmanden på Halsted 
Kloster, Frederik von Bamewitz, den 29. 
februar samme år, suppleret af en vognægt- 
seddel, udfærdiget af byfogeden i Køge. 
Det var ganske almindeligt, at pas, udstedt 
af lensmænd skulle bekræftes af byfogeden, 
før de fik værdi. Rentekammeret i Køben
havn brugte åbenbart det meste af en må
ned på revisionen, for de to embedsmænd 
passerede først Køge igen den 15. april på 
vej mod Nykøbing med første stiftested i 
Tryggevælde. Datoen for lensmandens pas 
viser i øvrigt, at der kunne gå nogen tid, fra 
pasudstedelsen til en rejse blev påbegyndt.

Vognægteme blev også benyttet, når fanger 
skulle transporteres til Bremerholm. I Kø
ges regnskaber ses flere eksempler på folk 
fra Lolland og Falster, der på den måde fik 
en ufrivillig transport til hovedstaden. De 
fleste er desværre anonyme, men i 1653 
passerede Jep Lauridsen på vej fra Lolland 
til Bremerholm under ledsagelse af de An
ders Jensen og Mikkel Hansen, der begge 
synes at have været kongelige betjente. De 
delte en vognmandsvogn til hovedstaden. 
I februar 1645 fik portholderen ved Ny
købing Slot Hans Jensen et pas, udstedt af 
prinsen, på sin rejse til Sjælland og Skåne 
på jagt efter misdæderne Hans Knudsen 
og Kirstine Mortensdatter. Desværre ved 
vi ikke, hvad disse forbrydere har gjort sig 
skyldig i, men om de sidste kan man gøre 
sig sine tanker.

Selv med en borgervogn eller en vogn
mandsvogn kunne det være drøjt at rejse 
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gennem landet, selvom man havde faet he
ste og vogn stillet til rådighed. Til gengæld 
var det gratis for den rejsende, der tilmed 
kunne nyde frit traktement og overnatning, 
hvis dette var nævnt i passet.

Det var byerne, der betalte, og i såvel Kø
benhavn som i Helsingør og Køge klagedes 
der over stigningen af antallet af vognægter 
op gennem Christian den 4.s regeringstid. 
I 1653 betalte man i Køge 1.043 rdlr. til 
vognægteme, hvilket svarede til godt 40 
procent af udgifterne i det års kæmnerregn- 
skab. Den samlede udgift kunne dog svinge 
en hel del.

Derimod lå priserne fast: Fra Køge ko
stede det 3 mark, når en rejsende skulle til 
Tryggevælde og det dobbelte, når turen gik 
til København. Prisen er stort set alt, hvad 
vi kender til selve rejsen. Hvor lang tid den 
tog kan kun regnes ud på grundlag af dato
en for pasudstedelse, og da med en vis usik
kerhed, da man jo ikke kan vide, om den 
rejsende kom afsted til tiden. Desuden har 
vi kun bilagt rejsedatoeme for København 
og Køge for de rejsende, der skulle sydpå, 
og ikke ankomsttider til f.eks. Nykøbing.

Vognmændene var forpligtet til at køre med 
borgervogne, der i modsætning til primi
tive bøndervogne, beregnet til arbejdskør- 
sel, var noget mere bekvemme. Men heller 
ikke denne side af vognægteme kendes der 
meget til.

Vognægteme berører naturligvis den 
landværts trafik, men som det fremgår af 
vognpassene, så fik nogle enkelte fri fær
gefart. Det var dog en undtagelse, som kun 
blev de sjældne fa til del.

Der er bevaret hundredvis af pas og vog- 
nægtsedler, der er særdeles værdifulde, 
fordi de dokumenterer bestemte personers 
fysiske tilstedeværelse på et givet tidspunkt 
og på et givet sted. De kan således bruges 
til at belyse det brogede liv omkring hoffet i 
Nykøbing. Endnu større er deres værdi dog, 

når man ser de mange vognægter samlet. 
Så afdækkes nye praktiske sider af datidens 
samfundsliv - og ikke mindst trafikken på 
de overfyldte veje.

Bjørn Westerbeek Dahl (f 1952 i Gro- 
enkan, Nederland) er exam. art. i hi
storie (1971) og blev i 1974 bibliote
kar ved forskningsbibliotekerne. Har 
skrevet adskillige bøger og talrige ar
tikler om dansk kulturhistorie, herun
der særligt den tidlige enevældes store 
reformer, bl.a. Vor kongelige fæstning 
Nyborg (1995), Kastellet som det al
drig blev: Byplan og bygninger i Hen
drick Ruses Kastel (2008), og 1. bind af 
Fredericia Fæstnings Historie (2010). 
Slcrev artiklen: “ Nakskov som fæstning 
i 1600-tallet” i Lolland-Falsters Histo
riske Samfund. Årg. 98, 2010.
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Den antikvariske præst
Præsteindberetninger til Resens Atlas: 

Lolland-Falster

Af Thomas W. Lassen

Peder Hansen Resens “Atlas Danicus” fra 
1680’eme er vort grundlæggende histo- 
risk-topografiske storværk og den ældste 
samlede egnsbeskrivelse af Danmark. 
Værket bygger i første række på en mang
foldighed af indberetninger fra hele landet, 
og også fra Lolland-Falster findes eksem
pler på de lokale præsters medvirken ved 
fremskaffelse af oplysninger til brug for 
Resens Atlas. Som originaltitlen “Atlas 
Danicus” antyder det, var værket oprinde
lig skrevet på latin, og selvom det forelå 
færdigredigeret ved Resens død 1688, blev 
det aldrig udgivet i samtiden. Først i løbet 
af 1900-årene er størstedelen af Resens 
Atlas blevet udgivet, og beskrivelsen af 
Lolland-Falster er i dansk oversættelse ud
givet 1987, og således tilgængelig for alle 
interesserede.

Peder Resen (1625-1688) var en af sin 
tids store historiske samlere, både inden 
for retshistorien og inden for topografien. 
Han var af lærd teologisk familie, men 
selv uddannet jurist, og blev 1662 ud
nævnt til juridisk professor ved Universitet 
i København. Herudover var hans embe
der mangfoldige, som medlem af statskol
legiet, 1669 assessor ved højesteret, 1677 

justitsråd og 1684 etatsråd. Desuden blev 
han i 1672 præsident i hovedstaden, hvor 
han fra 1664 havde været borgmester (Fig. 
1). Resen erhvervede sig som retslærd et 
anset ry, og udgav flere lovhistoriske vær
ker, ligesom han deltog i udarbejdelsen af 
Danske Lov. Hans vigtigste indsats af bli
vende værdi var dog hans historisk-topo- 
grafiske arbejder, og blandt disse navnlig 
“Atlas Danicus”, som han arbejdede på fra 
1660’eme til sin død, og som han på trods 
af sine krævende embeder fandt overskud 
til.

Noget egentligt forbillede for Resens 
Atlas findes ikke i Danmark, skønt man i 
generationerne før havde syslet med tan
ken om en beskrivelse af landet fra for
skellige synsvinkler, således f.eks. Arent 
Bemtsen: Danmarks og Norges Frugt
bar Herlighed udgivet 1656 (genoptrykt 
1971) og Jon Jensen Kolding: Daniæ De- 
scriptio Nova fra 1594 (udgivet på dansk 
1980: En ny Danmarksbeskrivelse). Et 
andet værk som Resen har benyttet er Jens 
Lauridsen Wolf: Encomion Regni Daniæ 
(Danmarks Riges Lovprisning) 1654, der 
trods sin latinske titel er skrevet på dansk, 
og desuden forelå en større beskrivelse af
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hertugdømmerne ved Caspar Danckwert 
fra 1652.

På denne baggrund ville Resen skabe en 
virkelig topografisk landebeskrivelse; og 
ligesom oldforskeren Ole Worm nogle år
tier før havde gjort brug af præsterne ved 
indsamling af antikvariske oplysninger, til 
brug for runeværket “Monumenta Danica” 
(udgivet 1643), henvendte Resen sig med 
kongelig bevågenhed til landets biskop
per, der foranledigede indberetningerne fra 
præsterne.

Peder Resen udsendte sin opfordring til 
biskopperne i flere omgange. Først i efter
året 1666 rettet til provsterne og præsterne 
i Sjællands stift, hvorfra bl.a. kendes en 
hel serie indberetninger fra Stevns herred, 
indsamlet af provsten maj 1667. På dette 
tidspunkt havde Resen tillige udsendt sin 
spørgeliste til landets øvrige stifter, og 
systemet og fremgangsmåden var den 
samme landet over: Resen henvendte sig 
til biskoppen, der på det førstkommende 
landemode orienterede provsterne om den 
modtagne forespørgsel, og provsterne vi
dereformidlede så spørgsmålene til sogne
præsterne i det enkelte herred, som hver 
især for sit sogn optegnede og besvarede 
efter tid, evne og interesse. Således fore
gik gennem århundreder, alle officielle 
forespørgsler fra centralforvaltningen ud 
i de yderste afkroge af landet, med præ
sterne som det mest forgrenede netværk af 
embedsmænd. Og indsendelsen til Resen 
foregik ad tilsvarende administrativ vej, 
retur gennem systemet af provster og bi
skopper.

Skæbnen ville dog at Resens omfattende 
materialesamling til “Atlas Danicus”, efter 
hans død gik tabt ved Københavns brand 
1728, og derfor er det yderst sparsomt 
hvad der findes bevaret af originale indbe
retninger i form af samtidige afskrifter el
ler koncepter til indberetningerne. Blandt 
andet derfor er det værdifuldt, når “nye”

Fig. 1. Peder Hansen Resen (1625-1688) 
efter kobberstik 1674. På hans foranledning 
indberettede præsterne fra Lolland-Falster i 
1667, til brug for det landsdækkende storværk 
Atlas Danicus.

indberetninger dukker op, fordi disse ofte 
indeholder oplysninger, der ikke ellers er 
overleveret, og som ved den korrekte iden
tifikation kan forstås i den rette sammen
hæng, således som det er tilfældet med de 
indberetninger, der skal omtales i det føl
gende.

Lolland-Falster hørte indtil 1803 til det 
gamle Fyns stift, og det vides at Resens 
henvendelse hertil var dateret København, 
den 2. februar 1667. Desværre er skrivel
sen ikke bevaret i Odense bispearkiv, men 
fra Århus stift og Aalborg stift kendes Re
sens henvendelse, således som den sam
tidig er tilgået Odensebispen Niels Bang, 
med følgende ordlyd (i let tillempet sprog
brug):
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Til det hæderlige og meget fornemme 
præsteskab..., som ombedes på det 
tjenstvilligste, at enhver ville ubesvæ
ret lade optegne, hvad der i enhvers 
kirker og sogne kunne findes af det, 
som herunder skrives, og det mig med
dele det allerførst ske kan, under deres 
hænder, på det de for sådan stor umage 
og velgerning kan blive ihukommet på 
sit tilbørlige sted:

1. Præsternes navne, så og hvornår de 
er kaldet og siden døde, fra Reformati
onstiden til denne dag.

2. Inskriptioner som læses: A. på epi
tafier, B. på gravsten, C. på ligkister i 
adelige og andre murede begravelser, 
D. på døbefonte, kirkeporte, byporte, 
og klokker i tårnene, E. på sten i mar
ken, eller andetsteds, hvorpå er gamle 
runebogstaver, som ikke findes blandt 
Worms “Monumenta”. Hvis nogle in
skriptionerfindes, som ikke kan læses 
for bogstavernes gamle skrift, beder 
jeg at steder, hvor sådan en inskription 
er, måtte antegnes.

3. Kæmpedysser, offersteder, kilder 
som bruges af syge og lemlæstede folk 
for sundhed, og andet som hører til 
danskernes historiske mindesmærker, 
med deres navne og steder hvor de fin
des, i mark eller skov, ved byer eller 
stæder.

4. Hvoraf købstæderne og landsbyerne 
have deres navne, ligeledes deres byvå
ben, hvordan det er og fra hvem?

København, den 2. februar 1667 
/Petrus Resenius

Det er således et omfattende materiale, 
Resen ønsker indberetning om, “angående 
vores kære fædrelands oplysning” som det 
hedder hos en af de fynske præster. Og med 
baggrund i hundredvis af præsteindberet- 
ninger tilvejebragte Resen en omfangsrig 
materialesamling til sit stort anlagte værk 
“Atlas Danicus”, hvori også indgik talrige 
afskrifter af bl.a. privilegiebreve og køb
stadsrettigheder, som Resen via sine em
beder havde let adgang til, fra de centrale 
arkiver. Hele det indsamlede materiale blev 
ordnet inden for faste rammer, landsdel for 
landsdel og by efter by, og hvert afsnit igen 
efter nøje fastlagt skema. For købstædemes 
vedkommende fik Resen desuden frem
stillet store byprospekter i kobberstik, der 
for de flestes vedkommende er de ældste 
afbildninger der kendes af byerne. Planen 
var at udgivelsen skulle være i 11 statelige 
bind, hvoraf bind 4 skulle være “Lollands, 
Falsters og andre smaa Øers Beskrivelse”.

Indsamlingen til “Atlas Danicus” fort
sættes gennem en tyveårs periode, og end
nu i 1686 udsendte Resen en ny opfordring 
til biskopperne om indberetning af materia
le, denne gang hovedsagelig om historiske 
steder og de enkelte sognes naturbeskri
velse. Samtidig var materialet svulmet så 
voldsomt, at Resen indså nødvendigheden 
af en forkortelse, for at værket overhovedet 
skulle kunne udgives. Arbejdet blev lagt i 
hænderne på præsten og forfatteren Johan 
Brunsmand, hvis redaktion i 7 bind blev 
gennemgået af Peder Resen selv, og forsy
net med fortale og dedikation til Christian
5. på majestætens fødselsdag i april 1688.

Imidlertid døde Resen 1. juni samme år, 
uden at “Atlas Danicus” nåede frem til ud
givelse, og heller ikke en yderligere forkor
telse af værket til tre bind, fra årene efter, 
lykkedes det at få trykt. Efter Resens enkes 
død blev materialesamlingen, der angives 
at omfatte ikke mindre end 39 bind, over
ladt til Universitetsbiblioteket, sammen 
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med de forkortede redaktioner af værket og 
det store illustrationsmateriale, som Resen 
havde faet fremstillet til sin Danmarksbe
skrivelse. Det drejede sig om trykpladerne 
til de store kobberstik med byprospekteme, 
og en række mindre træsnitsillustrationer, 
hvoraf flere fra Lolland-Falster; og desuden 
havde Resen havde også sikret sig trykstok
kene med billeder af landsdelens runesten, 
som oprindelig havde været benyttet til Ole 
Worms runeværk fra 1643. Ulykkeligvis 
blev det hele luernes bytte ved den katastro
fale brand der i oktober 1728 ramte Køben
havn, hvor store dele af byen blev udslettet, 
og også Universitetsbiblioteket brændte, og 
store videnskabelige samlinger gik tabt.

Heldigvis var der i begyndelsen af 
1700-årene, forud for branden, ved privat 
initiativ foretaget afskrift af Brunsmands 
redaktion, som arkitekten Laurids de Thu
rah senere bearbejdede, sammen med alt 
øvrigt tilgængeligt af Resens atlasmateria
le, og Thurahs version anses i dag for det 
egentlige hovedmanuskript til overleverin
gen af Resens “Atlas Danicus”. Trods en 
ublid skæbne er det stadig et imponerende 
værk, som alle senere topografiske beskri
velser tager udgangspunkt i, og Resens At
las har gennem tiden hørt til et af de mest 
citerede lokalhistoriske kildeskrifter.

Thurahs manuskript, der ligesom origi
nalen er skrevet på latin, findes på Det kon
gelige Bibliotek, og har siden 1920’eme 
dannet udgangspunkt for udgivelsen af 
Resens Atlas i dansk oversættelse. Således 
også udgivelsen 1987 af beskrivelsen af 
Lolland-Falster ved Henrik Hertig, hvori 
der også redegøres for Resens livshistorie 
og værkets tilblivelse og skæbne.

Hvad der her skal gøres til genstand for 
nærmere undersøgelse, er de præsteindbe- 
retninger, der har ligget til grund for Resens 
værk, specielt for Lolland-Falster. For dels 
er det, for forståelsen af tilblivelsen af Re
sens store Danmarksbeskrivelse, væsentligt 

at opspore, hvad der måtte være bevaret af 
originale indberetninger til brug for værket, 
og dels er det altid værdifuldt, hvis der kan 
tilvejebringes ny viden og findes nye kilder 
til den lokale historie.

Det er dog kun meget fa indberetnin
ger der findes på landsplan, og det er 
derfor spændende, at det er lykkedes at 
identificere nogle optegnelser vedrørende 
Halsted-Avnede 1667, som værende til 
brug for Resens “Atlas Danicus”. Sogne
præsten Johan Rasch’s indberetning vid
ner samtidig om en usædvanlig iver for at 
samle oplysninger til brug for Resen, og 
er desuden udtryk for Rasch’s helt særli
ge sans for det historiske og antikvariske. 
Ligeledes er det muligt ud fra den overle
verede og udgivne tekst til Resens Atlas, at 
påpege en række andre bidragsydere blandt 
de lolland-falsterske præster i 1660’eme, 
hvis indberettede oplysninger viser den 
lokale interesse for Resens iværksatte ind
samlingsarbejde. (I det følgende er der i 
parentes, med sidetal henvist til relevante 
steder i den udgivne tekst til Resens Atlas: 
Lolland-Falster, ved Henrik Hertig 1987.)

Laurids Mortensen Vidsted, Nakskov 
Skønt han ikke nævnes ved navn i forbin
delse med Resens beskrivelse af Nakskov, 
kan der næppe være tvivl om, at meddelel
serne vedrørende blandt andet kirkens sog
nepræster siden Reformationen (Resen s. 
60), er indberettet af provsten Laurids Mor
tensen Vidsted (1614-1674), der var præst 
her fra 1638 til han blev afsat fra embedet 
1666 (Fig. 2). Oplysningerne hos Resen er 
næsten ordret som den store præsterække- 
tavle, som Vidsted omkr. 1668 lod opsætte 
i kirken, og muligvis kan det ligefrem være 
Resens forespørgsel 1667, der har været an- 
sporende for Vidsteds udarbejdelse af præ- 
sterækken. Vidsted havde nemlig et ganske 
særligt forhold til Resen, for som det også 
oplyses på præstetavlen, havde Vidsted i
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Fig. 2. Laurids Mortensen Vidsted (1614-1674), 
sognepræst i Nakskov. Portrætmaleri i Nakskov 
kirke, formentlig malet 1662 af den kongelige 
portrætmaler Johan Timm. Foto: TWL.

sine unge dage været privatlærer (præcep- 
tor) i “Hederlig og Høylerde Mand, Doctor 
Hans Resens Huus i Kiøbenhafn”. Peder 
Resen var søn af professor i teologi Hans 
Resen, der senere blev Sjællands biskop, 
og tiden med Laurids Mortensen som privat 
huslærer erindres også med glæde af Peder 
Resen i dennes selvbiografi.

Til brug for præstefortegnelsen har Vid
sted formentlig gjort brug af nu forsvundne 
optegnelser i ældre embedsbøger, sådan 
som det kendes fra andre steder, og han 
har desuden om den første lutherske sog
nepræst oplyst om stridigheder med den 
sidste katolske præst, hvortil i øvrigt i ver
sionen hos Resen er yderligere oplysninger 
omkring reformationstiden i Nakskov, som 
Vidsted må have meddelt. Ved at skænke 
præsterækketavlen til kirken har Vidsted 

legitimt kunnet sætte sig et varigt minde, 
ligesom han ved samme tid omkr. 1668, 
har oplyst om arbejdet med altertavlens 
staffering, med den indskrift herom, som 
blev genopdaget ved kirkens restaurering 
for nylig. Formentlig er det også Vidsted, 
der har indberettet til Resen om Sankt Ni
kolaj kirkes meget gamle, nu forsvundne 
kirkeklokke fra 1298 med latinsk indskrift 
(Resen s. 61).

Selvom Vidsted ikke direkte nævnes af 
Resen i forbindelse med Nakskov, er vi dog 
sikre på hans medvirken ved indberetning 
til Resen, for han nævnes udtrykkeligt tid
ligere i teksten til “Atlas Danicus” vedrø
rende folketroen omkring kildedyrkelsen 
ved Kippinge kirke, hvor Resen oplyser, 
at “Hr. Laurids Mortensen Vidsted, sogne
præst på Lolland, har skrevet til mig”, og 
længere passager oplyses med henvisning 
til Vidsted (Resen s. 48-49). Som det li
geledes gælder for de navngivne indbe
retninger, der senere skal nævnes, kan der 
udmærket være tale om at flere andre af de 
lokale oplysninger er meddelt af de nævnte 
præster, som f.eks. Vidsted, men vi ved det 
selvfølgelig kun med sikkerhed, hvor Re
sen direkte oplyser det.

Andreas Grønbech, Maribo
For Maribos vedkommende er det indberet
tede materiale meget omfattende, som det 
kendes gennem Resens Atlas. Sognepræ
stens navn Andreas Grønbech, nævnes flere 
steder bl.a. vedr. navneetymologien (Resen 
s. 81, 92), og i forbindelse med oplysnin
ger om præstegården og præsteembedets 
indtægter (Resen s. 91). Andreas Hansen 
Grønbech (1624-1671) var sognepræst her 
fra 1654, og den udgivne, omfattende be
skrivelse af kirken i Maribo (Resen s. 84- 
90) og præstelisten m.m. (Resen s. 90-92), 
kan næsten læses som en direkte gengivelse 
af det af Andreas Grønbech indberettede fra 
1667. Blandt andet gengives heri en lang 
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række indskrifter fra gravminder og epita
fier i kirken, som ikke er kendt fra anden 
side, og som derfor gør dette materiale sær
deles værdifuldt.

Grønbech har ved selvsyn undersøgt og 
afskrevet de mange indskrifter og oplyser 
deres placering rundt i kirken, ligesom han 
forklarende har oplyst: “I denne kirke er 
der overordentlig mange seværdige ligsten 
over adelige og andre, såvel som gravmæ
ler (cenotafier), men da mange af dem er så 
gamle, at de ikke kan læses, bliver jeg nødt 
til at forbigå dem i tavshed, skønt de ellers 
nok er anbefalelsesværdige, og har bestemt 

mig til kun at anføre nogle fa, lettere læse
lige mindesmærker”, hvilke ord Resen har 
gjort til sine egne i manuskriptet til “Atlas 
Danicus” (Resen s. 85).

Hvad der yderligere gør det af Andreas 
Grønbech indberettede spændende, i forhold 
til kirkens historie, er at mange oplysninger 
helt har undgået redaktionen af Danmarks 
Kirker’s opmærksomhed. Mærkværdigvis, 
for Resens Atlas er ellers benyttet og flittigt 
citeret andre steder i det store værk, udgivet 
1948 flg. (Maribo Amt, bd. I+II), men altså 
ikke for Maribo Domkirkes vedkommende. 
Det er i øvrigt værd at bemærke, at hvor 

Fig. 3 Til brug for illustrering af Atlas Danicus fik Resen udarbejdet store prospekter af de danske byer, 
som blev trykt 1677, som en prøve på værkets udstyr. Udsnit afprospekt af Nakskov, hvor nuværende 
Tolderensstræde (19) er navngivet Borgmester Peder Mortensens Stræde. Han var præsten Laurids 
Mortensen Vidsteds broder.

37



mange indskrifter hos Resen er gengivet på 
latin, der som tidens lærde sprog er benyt
tet i “Atlas Danicus”, og derfra oversat til 
dansk i udgivelserne af Resens Atlas, så er 
størsteparten af indskrifterne fra Maribo i 
manuskriptet skrevet på dansk, og vi har så
ledes her en primær kilde til indskrifternes 
originale indhold og ordlyd.

De mange indskrifter skal ikke kata
logiseres her, men der er af de ellers ikke 
kendte mindesmærker eksempelvis tale om 
gravsten for landsdommer Vincens Bille, 
død 1663, et epitafium med bibelcitater for 
sognepræsten Hans Dinesen Høffding og 
dennes hustru, død 1641, samt kisteplader 
for flere medlemmer af den adelige fami-

Fig. 4. Nordre sideskib i Maribo Domkirke. 
Forrest gravstenen for landsdommer Eiler 
Kruckows hustru og svigerinde, der indtil sin 
død 1612 havde været 44 år i Maribo Kloster. 
Gravstenens tekst er senere ændret, men Resens 
Atlas oplyser den rette sammenhæng. Foto TWL.

lie Steensen, hvis gravkapel var indrettet 
i tilbygning til koret, nedbrudt 1812. Den 
fuldstændige indskrift meddeles desuden 
for et ellers kun sporadisk kendt epitafium 
for abbedissen Sophie Gyldenstierne og 
dennes søster Ermegaard, død 1590 (Re
sen s.86). En helt særlig indskrift for Eiler 
Kruckow af Bursø med hustru og dennes 
søster, død henholdsvis 1613 og 1612, gi
ver ved oplysningen i Resens Atlas mu
lighed for identifikation af en genbrugt 
gravsten i Domkirken, som hidtil har været 
uopklaret (se Fig. 4).

Også for indberetteren selv, sognepræsten 
Andreas Grønbech er der anført flerliniede 
rimede indskrifter, ligesom det oplyses, at 
der i kirken fandtes portrætmalerier af både 
Grønbech og hustruen. Herudover er der 
ellers ukendte oplysninger om døbefonten, 
og kirkens dengang nye stolestader oplyses 
at være anskaffet 1656 på foranstaltning 
af Sorø Akademis forstander, hofmester 
Jørgen Rosenkrantz. I det hele er Andreas 
Grønbechs mange indberettede oplysninger 
til Resens Atlas overordentligt værdifulde, 
og der er ingen grund til at tvivle om ind
beretterens antikvariske interesse og histo
riske sans, som også viser sig i de lokalt op
lyste meddelelser om Borgø og Lysemose 
voldstedeme (Resen s. 92, 135), foruden 
forklaringen af stednavnene, som Resen 
specielt havde efterspurgt (Resen s. 81, 92).

Om præstegården oplyses endvidere en 
meget spændende bygningsindskrift fra 
1597 (Resen s.90), der findes på latin i ma
nuskriptet til “Atlas Danicus”, og endelig 
gengives et kongeligt privilegiebrev for An
dreas Grønbech, ved nyordningen af præ
stegårdsforholdene 1666, efter ophævelsen 
af det ridderlige akademi i Sorø. Det er 
ganske usædvanligt i forhold til det øvrige 
meddelte hos Resen, at et dengang helt nyt 
dokument gengives i sin fulde ordlyd, ind
berettet af sognepræsten selv, som aktuali
sering af forholdene i Maribo (Resen s. 91).
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Johan Rasch, Halsted
Sognepræsten i Halsted i årene 1662-84 Jo
han Rasch er ikke nævnt ved navn af Resen, 
men flere af de meddelte oplysninger om 
Halsted kirke er ordret citeret efter Rasch’s 
indberetning til brug for “Atlas Danicus”. 
Her er vi nemlig i den heldige situation, at 
der findes en original indberetning til Re
sen, som svar på den udsendte forespørgsel 
til biskopperne af 2. februar 1667. Rasch’s 
indberetning er dateret Halsted Præstega- 
aard den 23. Aprilis 1667, og findes ind
sat i et manuskript fra 1732 i Det Kon
gelige Bibliotek med titlen “Antiquiteter 
ved Langelands Kirker og hvad der vides 
om præsterne, som der haver været, som 
og ved Lollands og Falsters. Samlet med 
møje af Jacob Birherod 1732” (KB Hånd
skriftafdeling, ms. Ny kgl. Saml. 409, fol.). 
Bircherod var af kendt odenseansk slægt af 
historiske samlere, og manuskriptets ind
hold repræsenterer hovedsagelig en indsam
ling af historiske oplysninger om kirkerne 
i Fyns stift, som blev iværksat af stiftamt
manden og biskoppen 1706. Indimellem er 
der i Jacob Bircherods manuskript indsat 
forskellige originale dokumenter, og heri
blandt Johan Rasch’s indberetning 1667, 
der hidtil ikke har været erkendt som væ
rende til brug for Resens Atlas.

Af indberetningen, som den foreligger, 
er kun halvdelen bevaret, idet der oprinde
lig har været tale om et foldet ark i kvart
format, det vil sige fire sider, der at dømme 
efter det bevarede har været tæt beskrevet. 
Den bevarede sidste halvdel, som har væ
ret indberetningens side 3 og 4, begynder 
midt i en sætning, ja faktisk midt i et ord, 
og det er derfor ikke muligt at sige præ
cist hvad der har stået. Men meningen og 
sammenhængen er klar, idet der er tale om 
beskrivelsen af maleriet på det store epi
tafium fra 1657 for sognepræsten Knud 
Erichsen Pontoppidan og dennes familie, 
som endnu findes i Halsted kirke. Når sam-

Fig. 5. Johan Rasch (1634 -1684), sognepræst 
i Halsted. Udsnit af figurmaleri med hustruen 
på det store epitafium, som Rasch lod opsætte i 
koret i Halsted kirke, til erindring for eftertiden: 
'‘Gud til ære, Kircken til Beprydelse, og 
dennem og deres efterkommere til en christelig 
Aamindelse”. Foto: TWL.

tidig betænkes den rækkefølge, som Resen 
i sin spørgeliste opregner de inskriptioner 
han ønsker indberetning om, vil det være 
naturligt at Rasch, efter fortegnelsen over 
præsterne siden Reformationen, er begyndt 
med de fornemme adelige gravminder, som 
endnu i dag er bevaret i kirken. Dette frem
går også af teksten i Resens Atlas, hvor der 
netop er et større stykke om Rudernes grav
kapel (Resen s. 140).

For så vidt angår præsterne i Halsted er 
vi godt underrettet, idet Rasch har forfat
tet og bekostet den ældste af Halsted kirkes 
præsterækketavler, der ligesom indberet
ningen til Resen giver indtryk af Rasch’s 
antikvariske interesse, med henvisning til 
både kirkeklokkerne og alterkalken, for de
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Fig. 6. Indberetning til Resens Atlas 1667fra Johan Rasch angående Halsted og Avnede sogne. Sidste 
side efter originalindberetningen i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek ms. Ny kgl. Saml. 
409fol. Foto: TWL.
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tidligste præster, og desuden gør brug af en 
bygningsindskrift i præstegården. Oplys
ningerne på præstetavlen har sikkert ikke 
adskilt sig meget fra det til Resen indberet
tede 1667. Og muligvis kan der her, som 
ved Nakskov, være tale om at det er arbej
det med indberetningen til Resen, der har 
inspireret til opsætning af præsterækketav- 
len, der oprindelig hang i koret, hvor også 
Rasch’s store epitafium ses.

Som nævnt er den originale indberetning 
kun halvt bevaret, og Rasch’s beskrivelse 
af formandens epitafium fra 1657 slutter 
med gengivelse af indskrifterne, som de 
stadig kan læses på epitafiet i våbenhuset i 
tårnrummet. Indberetningen ses hos Rasch 
opdelt i nummererede punkter, og er heref
ter nået til pkt. 11, der gengiver en indskrift 
efter Salmernes Bog, salme 27, der stod at 
læse ved alteret med årstal 1636.

I den overleverede redaktion af Resens 
“Atlas Danicus” er det kun enkelte af de 
følgende punkter, der er medtaget i teksten 
(Resen s. 141), men Bircherods manuskript 
og dermed indberetningen fra 1667, har 
været kendt af Danmarks Kirker, og ind
holdet derfor for en stor del udnyttet ved 
beskrivelsen af Halsted kirkes inventar. 
Meget af det af Rasch beskrevne er dog si
den gået tabt, og hvor der er supplerende 
oplysninger, vil det blive bemærket i den 
følgende omtale af indberetningens enkelte 
punkter.

Pkt. 12 “Udi Taamet” findes fire kirke
klokker, hvoraf indskrifterne på de to er 
medtaget i Resens Atlas, den ældste som 
prior Knud lod støbe Anno Domini MCC- 
CXXIIII (1324), og en anden med klok
kestøberens navn: Petrus Magister. Rasch 
meddeler indskrifterne i deres fulde ordlyd 
på latin, med små tegninger af enkelte af 
skrifttegnene, og oplyser desuden, at der på 
en tredje klokke, som var den største, kun 
er et ’karmærke’, der ligeledes er aftegnet 
i indberetningen, og som må opfattes som 

klokkestøberens bomærke. Ligeledes er 
også dekorationen på den sidste af kirkens 
daværende kirkeklokker, beskrevet og vist 
hos Rasch.

Pkt. 13 “Udi Kirckeskabet” findes to 
gamle alterkalke, der måske kan være de 
to kalke, der efter Rasch’s tid er medgået 
til kirkens nye alterkalk fra 1690’eme, med 
den mærkelige indskrift “Af to en kalk 
anno 1696”. Rasch oplyser 1667, at den 
ene middelalderlige alterkalk var udsmyk
ket med et støbt krucifiks, og på begge si
der af ’håndtaget’ var en række bogstaver 
’med gamle characterer’, der sikker skal 
være det normalt brugte ihesus, men Rasch 
har flyttet første bogstav sidst, så han læser 
’becusi’.

Tilsvarene er der på den anden beskrevne 
alterkalk, som må have været helt usæd
vanlig, bogstaverne IHESVS på ’grebet’ og 
dertil en indskrift på det sekskantede skaft
stykke, over og under knoppen, som Rasch 
læser som TANNAN og HELPSV. Det har 
sikkert skullet læses ’Help svnt Anna’ som 
en bøn til Skt. Anna. Hertil kommer, at der 
på det ligeledes seksdelte fodstykke, var 
indgraverede billeder, der af Rasch beskri
ves som ’Kristus med et lam i den højre, 
og en bog i den venstre hånd’, og dernæst 
et graveret våbenskjold med en øm og til
hørende skriftbånd. Herefter en ’sacrifien- 
tius’ altså en præst el. helgen med en kalk i 
hånden, og igen et graveret skriftbånd med 
en indfattet brun sten. I femte afdeling på 
foden var et støbt krucifiks med indskriften 
INRI, og til sidst endnu et slynget skrift
bånd og en indfattet blå sten (Fig. 6).

De tre båndslyngninger er omhyggeligt 
aftegnet i Rasch’s indberetning, men bog
staverne forekommer ved første øjekast 
usammenhængende og indholdet uforstå
eligt. Forklaringen er at hvert skriftbånd 
skal læses som en slyngning, og ved vå
benskjoldet med ørnen læses FRATER 
IAHANNES FWGL, for broder Johannes
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Fig. 7. Det graverede våbenskjold for abbed 
Jens Fugl, som Johan Rasch tegnede det, efter 
den fornemme alterkalk i Halsted kirke. Det 
håndskrevne skal læses: “Her inden for er en 
Ørn udstucken". Tegning fra indberetning 1667. 
Foto: TWL.

Fugl (se Fig. 7). På samme måde ved den 
firkantede brune sten er tydningen, at der 
står AMETISTVS, ametyst, og tilsvarende 
er den runde blå sten en safir, SAPHIRV(s). 
Rasch noterer desuden, at der under foden 
på denne kalk er en graveret indskrift på 
latin med ’munckebogstaffuer’ for Broder 
Johan Fugl, Halsted klosters første abbed, 
ANNO XXX, samt vægtangivelsen 25 lod.

I indskriften viser Rasch efter årstallet 
ANNO XXX et 2-tals-lignende tegn, som 
tidligere er opfattet som en forkortelse el
ler lignende, men den rette datering er vel 
1532, som Rasch også anfører det på præ- 
stetavlen XXXII. På tavlen benytter Ra
sch i øvrigt både navnene Hans og Johan 
Fuell. Navneformeme skifter som normalt 
for senmiddelalderen: Johan/Johannes/ 
Jens eller Hans, men er den samme Jens 
Fugl, der allerede 1527 kendes som abbed 
i Halsted, og som ved navn og våbenskjold 

og indskrift har markeret sig som giver af 
alterkalken til kirken. Antageligt skænket 
til et Skt. Anna alter, når bemærkes ind
skriften, som den kunne læses på skaftet.

Billedudsmykningen på alterkalken, 
som Rasch så nøje har beskrevet i sin ind
beretning til Resen, skal formentlig som 
helhed ses som symbol for giveren. De to 
figurer, ’Kristus’ med lammet og bogen, 
og præsten med kalken, kan bedst efter 
den middelalderlige ikonografi tolkes som 
Johannes Døberen og apostelen Johannes. 
Begge altså navnehelgener for Jens Fugl, 
og ydermere har Johannes som evangelist 
en øm som symbol. Våbenskjoldet er så
ledes i dobbelt forstand et ’talende’ våben, 
med en fugl i skjoldet. Som det fremgår, 
må Jens Fugls alterkalk have været et helt 
specielt stykke guldsmedearbejde, og ville 
givetvis have kunnet måle sig med de for
nemste alterkalke vi har fra senmiddelal
deren, hvis den havde været bevaret.

Johan Rasch har som tilføjelse til det 
indberettede fra Halsted kirke, afslutnings
vis oplyst om en udhugget sten, som også 
er nævnt i Resens Atlas (Resen s. 141) og 
som viser: En mand, der med et sværd i 
hånden vender sig imod et dyr, “hvoraf in
tet mere ses end hovedet, og synes at være 
af en hest” siger Rasch, og bag hestens 
hoved en afbrudt lanse. Denne billedsten 
fra kirkens ældste tid findes stadig, næ
sten skjult bag en stræbepille på kirkens 
sydside, og tolkes normalt som Samsons 
kamp med løven (se Fig. 8), som en mulig 
hentydning til kirkens væmehelgen Skt. 
Samson, med hvem han dog kun har nav
net tilfælles.

Som det ses har Rasch med stor op
mærksomhed meddelt sine iagttagelser i 
indberetningen til Resen 1667, og også fra 
Avnede kirke er der oplysninger hos Ra
sch, som anneks til Halsted. Det gælder en 
gennembrudt frise med indskrift på latin, 
som fandtes på en tidligere altertavle, før 
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den senere fra 1749. Og desuden gengives 
hos Rasch den fuldstændige indskrift på 
kirkeklokken med ordsprog og giverind
skrift fra 1596. I øvrigt må det bemærkes, 
at det netop er med baggrund i Rasch’s 
indberetning til Resen, at det er kendt at 
Avnede kirkes anden, og meget ældre kir
keklokke med indskrift for prior Knud, 
oprindelig har hørt til Halsted kirke. Her 
beskriver Rasch klokken fra 1324, som en 
af de fire kirkeklokker der fandtes 1667, og 
Rasch benævner den i øvrigt på præstetav- 
len, som “en af de små klokker i tårnet”.

Indberetningen 1667 fra Halsted, er som 
tidligere nævnt en af de yderst fa originale 
indberetninger til Resens “Atlas Danicus” 
der kendes, og giver ved sine detaljerede 
beskrivelser mange oplysninger af stor 
værdi for kirkens historie. Og som et yder
lige udslag af Johan Rasch’s antikvariske 
interesse kan det nævnes, at Rasch ifølge 
en senere oplysning, i 1676 har undersøgt 

den såkaldte helgengrav med relikvier, der 
i klostertiden var nedlagt i Halsted kirkes 
alterbord. Ved en lille notits, som blev 
vedlagt relikviegemmet, har Rasch oplyst: 
Anno 1676 den 21. marts blev dette ’op- 
lukt og beset’ i mange fornemme godtfolks 
nærværelse. Hvad der har været anlednin
gen til fundet af relikviegemmet ved vi 
ikke, men Rasch har igen vist sin interesse 
for kirkens historiske minder, ligesom ved 
indberetningen til Resen, og som yderli
gere kommer til udtryk ved den bevarede 
gamle præsterækketavlen i Halsted kirke.

Ved sin henvendelse til præsterne landet 
over, som refereret ovenfor, spørger Resen 
i et af sine punkter specielt til kilder “som 
bruges af syge og lemlæstede folk for 
sundhed”, som f.eks. den tidligere nævnte 
kildedyrkelse ved Kippinge. Rasch har 
ikke noget at indberette herom fra Halsted- 
Avnede i 1667, men kort før Skt. Hans dag 
i 1681 oplever Rasch, at der ved Halsted 

Fig. 8. Romansk granitrelief fra Halsted kirke, som Johan Rasch omtaler i indberetningen til Resen 1667. 
Tegning af Peter Linde, efter Danmarks Kirker.

43



opspringer en kilde, som straks far læge
doms ry. Det er Maghøj kilde, som Johan 
Rasch skriver en længere beretning om, 
som bliver trykt i avisen “Extraordinaires 
Maanedlige Relationer” for august 1681.

Rasch giver flere eksempler på helbre
delser ved vandets kraft og lovpriser læge
doms kilden, som et bevis for Guds nåde, 
ligesom han også i beretningen nævner at 
der ved Avnede kirke findes en anden læ
gekilde, kaldet Skt. Lauritz kilde. Det er 
usædvanligt, at der som her refereres om 
åbenbart kurerede sygdomstilfælde, og det 
oplyses, at Maghøj kilde i løbet af få må
neder er blevet besøgt af mange hundrede 
adelige og gejstlige og verdslige personer, 
som har vasket sig og drukket af vandet. 
En ’stokblind’ dreng har fået synet tilbage, 
andre hørelsen, og vanføre har kastet de
res krykker og stokke. Det er et interessant 
tillæg til den topografiske beskrivelse af 
Halsted og Avnede sogne, som her medde
les i avisen fra 1681, og Rasch undgår be
hændigt at tale om helgendyrkelse og hel
ligdomskraft, skønt Avnede kilden nævnes 
med Skt. Laurentius’ navn, og må have 
været kendt og dyrket som helligkilde i 
den katolske tid.

De øvrige indberettere 
til Resens Atlas
Laurids Mortensen Vidsted og ikke mindst 
Andreas Grønbech og Johan Rasch har 
været store bidragydere, og hver især ind
berettet til Peder Resens store projekt med 
“Atlas Danicus”, men også et par andre 
navngivne bidrag, hvor der direkte hen
vises til meddelte oplysninger fra 1667, 
kan udlæses af Resens Atlas for Lolland- 
Falster. Den første der nævnes af Resen er 
sognepræsten Jacob Christensen Baudelin 
i Slemminge (Resen s. 59), der har skre
vet til Resen og bl.a. berettet om hvordan 
der ved Hejrede er en gravhøj, så tæt ved 
søen, at den er ved at blive bortskyllet, og 

der stikker ofte knogler af de begravede ud 
af højen (Resen s. 141-42), og hvor dren
ge tidligere spillede bold, er der nu åbent 
vand (Resen s. 59). Jacob Christensen op
lyser også om en adelsbegravelse i Slem
minge kirke.

Herforuden er der i Resens Atlas en 
række lokalt indberettede, spændende hi
storiske og antikvariske oplysninger, men 
Resen har meddelt hovedparten uden at 
oplyse navnene på de præster, som indbe
retningerne stammer fra, således som det 
jo faktisk også er tilfældet med omtalen af 
Halsted kirke, jfr. afsnittet om Johan Ra
sch.

En enkelt bemærkelsesværdig undta
gelse fra anonymiteten er dog Øster Ulslev 
sogn med annekskirken Godsted, hvor 
Resen oplyser, at han har fået oplysninger 
bl.a. om den første præst efter reformatio
nen, fra “han som levede 1667, sognepræst 
Hr. Peder Rasmussen” (Resen s. 142). Pe
der Rasmussen Rud (1603-1673), der kom 
til sognet 1645, har desuden indberettet om 
Mariafigurer i Godsted kirke med latinsk 
inskription, og også om et spændende fund 
ved Ålevad, hvor der 1647 blev fundet en 
muret begravelse, der beskrives i detaljer. 
Endvidere oplyses, at der i en gravhøj på 
Karleby mark er fundet en “kvadratisk 
grotte af murværk” hvilket må tolkes som 
et dyssekammer fra yngre stenalder, og der 
blev heri fundet “et kort spyd af horn og 
andre mindre spyd med spidser af flint”. 
Ud fra senere oplysninger om områdets 
oldtidsminder, må der være tale om den 
endnu eksisterende store gravhøj ved går
den Højgård, ved Karleby. Foruden disse 
usædvanlige antikvariske oplysninger er 
det formentlig også Peder Rasmussen, der 
har oplyst om en Ave Maria inskription på 
en kirkeklokke i Nysted, hvor Peder Ras
mussen havde været kapellan ved kirken, 
før han blev sognepræst i Øster Ulslev 
(Resen s. 142).
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Fig. 9 Hans de Hofman har ikke kendt Resens notits om de oppløjede menneskeben ved ’Den gamle vold’ 
ved Væggerløse, og oplysningerne her, fra hans Samlinger af Fundationer (bd VI) 1760, er hentet fra 
en præsteindberetning 1755fra den stedlige præst på dette tidspunkt Peter Andreas Lehmejer, næsten 
100 år efter indberetningen til Resens Atlas. Lehmejer anfører dog årstallet som 1427 i den bevarede 
indberetning, med baggrund i efterretninger gående tilbage til før 1600.

Appendix: Horbelev
Fra Horbelev har Peder Resen meddelt en 
folkevise om Hr. Truelses Døtre, uden at 
der i Resens Atlas er givet nogen oplys
ning om, hvem der har indberettet visen 
og oplyst om de udskårne hoveder på kir
ketårnet, som visen knyttes sammen med 
(Resen s. 50-52). Der kan være tale om 
den daværende sognepræst, provst Hans 
Theophilusen Sadolin eller måske lige så 
sandsynligt den bekendte sprogforsker og 
visesamler Peder Syv, der var sognepræst 
Hellested på Stevns, med hvem Resen 
havde mangeårig forbindelse, omkring 
arbejdet med “Atlas Danicus”. Når nav
net på den stedlige præst overhovedet skal 
berøres her, er det fordi der i det tidligere 
omtalte manuskript af Jacob Bircherod 
også findes indsat et lille, anonymt ark 
mærket “Synderherridt, Falster, Horbe- 
løff’ med oplysninger om oldtidsminder 
ved Horbelev, uden sammenhæng med det 
ellers oplyste i Resens Atlas om en mær
kelig oldtidssten på Særslev mark (Resen 
s. 52).

Det indsatte ark har været foldet som 
et brev, med udskriften “Doet. Peder Re
sen” og må altså i sin tid have været stilet 
til Resen, og kan således betragtes som en 
indberetning til Resens Atlas. Selve teksten 
har overskriften “Appendix” med samme 
hånd som det indberettede, der indledes 
med en lang høj i Horbelev mark “som kal
dis Lundtzhøje, omsat med store stene, och 
træer. Der har de udj det gamble Testamen
te, førend Kircheme ere bygte, holt deris 
Høytillige Dage”. Oplysningerne fortsætter 
med nabobyen Meelse “Der findis stax hos, 
paa den anden side Gjærdet, 2 Sten alter, 
som Bønderne endnu kalder Dejstennene, 
det ene har verret til Brand offer, och det 
andet Røg offer. Noch lidet fra Dejstenene, 
findis paa Svindshøys Stue, deris Rætter- 
sted huor fangerne bleffue Justificerede, 
findes der den Sten liggendis som de blef- 
fve decollerede paa etc.”

Yderligere er der som “2. Apend(ix)” 
på samme ark, og skrevet i fortsættelse af 
ovenstående, givet oplysninger om Væg
gerløse sogn, som heller ikke knytter an 
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til andet oplyst i Resens Atlas: “Findis udi 
Veggerløse Sogn paa Gjedtzør, En meget 
dyb graff, tuert offer Landet, fra strand til 
strand, som skede udj Grevens fejde, at il
enderne kunde icke faae Landgang for den. 
Thi landfolchet laa bagh grøfften, som bagh 
en schanse, de falt ud oc siden nedlagde 
de Lybsche. Och for nogle aar siden, hvor 
bønderne i Marrebech och Bruserup med 
deris ploge, oppløyede mange mennischers 
beene, ibidem. Thi falstingeme sloge altiid 
bedre fra sig end Laalicheme, som Saxo 
Gram(maticus) omkiære nogle steder”.

Hvor vidt der her er tale om en indsendt 
tilføjelse til en ellers ukendt indberetning 
fra 1667, eller der kan være tale om meddel
te oplysninger efter Resens senere indberet
ningsrunde 1686, kan ikke afgøres. Under 
alle omstændigheder er der tale om den 
ældste beretning om Dejstenen på Meelse 
mark, og noget af det tidligste der kendes 
til, om det sagnomspundne forsvarsanlæg 
’Den gamle vold’ ved Væggerløse, bevaret 
som en lille stump af det omfangsrige ma
teriale, der i sin tid var udgangspunktet for 
Peders Hansen Resens “Atlas Danicus”.
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Da soldater og bønder 
kom i slagsmål i Bandholm 

den 5. august 1812
Af Max Hansen

Der havde været travlhed og megen uro på 
havnen i Bandholm om formiddagen tirs
dag den 5. august 1812. Bønderne fra Vej
leby havde kørt brænde til udskibning fra 
Knuthenborgs skove. Den bestandige Pro- 
videringskommission1 havde nemlig rekvi
reret brænde til forsyninger i København, 
og det nærmeste og bedst velegnede sted 
var på grund af de gode tiisejlingsforhold 
Bandholm.

Til at arbejde i de lollandske skove var 
foruden bønderne udvalgt 37 soldater. De 
kom dels fra Det Slesvigske Infanteri Regi
ment og dels fra Det 3de Jyske Regiment. 
Disse militære skovarbejdere skulle skrabe 
bark og være til rådighed for udskibningen 
ved Bandholm den 5. august 1812.

Soldaterne var ankommet sammen med 
godt 2000 andre våbenføre mænd fra det 
Slesvigske Infanteri Regiment til Lolland- 
Falster som forsvar under Englandskrigen 
(1807-1814). De fleste soldater var fra de 
slesvigske områder og var indkvarterede på 
gårdene for 6 skilling dagligt. I 1812 følte 
alle, at krigen var ved at være på det sidste, 
og længslen efter at vende hjem må have 
været stor for disse unge soldater. En del af 
dem var dog blevet integreret på Lolland- 

Falster, da de havde forelsket sig i lokale 
piger og ofte fået børn med dem. Nogle sol
dater kunne være så heldige, at der fulgte 
en gård med pigen, hvis der ikke var mand
lige arvinger i hendes familie.

Tirsdag den 5. august 1812 gik den fredeli
ge sameksistens mellem lokalbefolkningen 
og soldaterne dog galt og endte i slagsmål 
med lokale bønder. Måske har luften været 
varm og tung, som den nu engang kan være 
her i sensommerens høstmåned. De militæ
re skovarbejderne var i hvertfald pludseligt 
begyndt at kaste barkstykker efter bønder
ne, der kørte brænde til udskibningen. Det 
skete der ikke rigtigt mere ved og det var 
nu blevet middagsstund. Mange af solda
terne blev ovre i kom- og pakhusene, hvor 
de spiste deres medbragte mad og tog sig en 
middagslur, inden der blev kaldt til arbejde 
igen. Nogle af soldaterne var dog gået over 
i kromanden Poul Hellemanns Krostue.

Familien Hellemanns forklaring
Kromanden Poul Hellemann blev efter 
slagsmålet forhørt på Knuthenborg Ting
stue. Han forklarede under forhøret, at han 
havde lagt sig for at fa et middagshvil, men 
at han kort efter var blevet vækket af en tu-
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Infanterister 1809. Hærens Arkiv.

mult inde i krostuen2. Han stod straks op, og 
da han kom ind i krostuen så han, at der var 
udbrudt slagsmål mellem 4 af de militære 
skovarbejdere og nogle bønder fra Vejleby. 
De 4 soldater var Laurits, der var indkvar
teret hos Lars Krøll i Maglemer, Cornelius, 
som var indkvarteret hos Øster Peder Jør
gensen i Reersnæs, Store Hans som boede 
hos Lars Jensen i Pårup og den fjerde var en 
vicekorporal, som kromanden ikke kendte.

I døren til krostuen havde Poul Hellemann 
mødt sin datter Lotte Christiane, som skreg 
og græd. Hun var skrøbelig af helbred og 
havde før haft krampeanfald, så derfor bad 
han hende straks om at gå ud i gården. Hel
lemann løb derefter ud på gaden og imod 
ham kom nu flere andre soldater af den 
samme kommando, og de ville ind i kro
stuen. Kromanden bad dem indstændig om 
at blive udenfor for at forhindre at slags

målet skulle udvikle sig, men de adlød ham 
ikke, og gik bare ind. Slagsmålet mellem 
bønderne og soldaterne fortsatte derefter 
ude på gaden. Kromanden så en bonde ved 
navn Søren Munk ligge blodig i ansigtet og 
næsegrus på stenbroen. Han bemærkede 
også, at alle fire soldater, især Store Hans 
og vicekorporalen, havde sår i hovedet.

Så blev kromandens bror, skipper Jacob 
Hellemann afhørt. Han oplyste, at han ikke 
var til stede ved slagsmålets begyndelse. 
Han forklarede også, at hans bror var løbet 
udenfor på gaden og i den forbindelse havde 
advaret ham om ikke at blande sig i slags
målet. Han havde set flere soldater i slags
mål med bønder, bl.a. en som han mente 
hed Munk. En soldat havde faet fat i håret 
på Munk, mens han blev ved med at give 
han næsestyvere og fik ham derefter ud på 
gaden, hvor han slog bonden med et piske
skaft, mens han lå næsegrus på stenbroen. 
Han så også nogle bønder kravle ud af vin
duerne til gaden, hvor slagsmålet fortsatte.

Jacob Hellemann forklarede, at mange af 
de bønder, der havde været ved Bandholm 
med brænde, siden overfor ham havde kla
get over, at nogle soldater, som sad på en 
kombåd ved Bandholm, havde råbt efter 
bønderne og kastet barkstykker efter dem, 
når de kørte forbi båden. Det havde dog 
ikke haft nogen følger, da bønderne havde 
fundet sig i soldaternes fornærmelser.

Han forklarede også, at soldaten ikke var 
ene om at få bonden Munk udenfor på gaden. 
De var fire soldater om at bære ham udenfor, 
hvor han som en død lå næsegrus, mens 2 
til 3 soldater slog på ham med piskeskafter. 
Jacob Hellemann så også, at nogle soldater 
slog nogle bønder ude ved gadeporten.

Derpå blev det Madame Hellemanns tur 
til at blive afhørt. Hun forklarede, at hun 
i krostuen havde set 3 soldater og vicekor
poralen, hvis navn var Hans Larsen. Ved 
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bordet i krostuen sad også nogle bønder 
fra Vejleby. Af disse kendte hun kun Søren 
Munk ved navn. Soldaterne og bønderne 
var først noget uenige, men gav dog bøn
derne noget at drikke af deres brændevin 
og bønderne delte noget af deres mad med 
soldaterne. Pludselig opstod der indbyrdes 
mellem soldaterne noget ordstrid, og de 
blev højrøstede. Madame Hellemann, som 
stod ved skænken i krostuen, bad dem der
for om ikke at komme i klammeri, hvortil 
soldaten Laurits svarede: “Nej, det skal De 
ikke frygte. Jeg skulle dog tro, vi måtte have 
ro til at sidde og spise vores mad”.

Vicekorporalen Hans ruskede i Laurits og 
sagde nogle hårde ord. Søren Munk tog 
soldaten Laurits parti, og sprang ud fra bor
det. Og øjeblikkelig derpå var soldaterne og 
bønderne i håndgemæng og i fuldt slags
mål. Bønderne havde overmagten indtil 
der kom flere soldater. Nogle af bønderne 
måtte til sidst hoppe ud af vinduerne, hvor 
slagsmålet fortsatte ude på gaden. Vicekor

poralen og Store Hans så hun senere blo
dige af slagsmålet, da de fik de fleste hug 
ude på gaden. Hun havde også hørt, at et 
par af bønderne var blevet ilde tilredte, men 
vidste ellers ikke mere.

Provideringskommissions opsynsmand Hr. 
Kuhn af Bandholm blev også afhørt, og hans 
forklaring var overensstemmende med skip
per Jacob Hellemann. Han forklarede også, 
at han så, at vicekorporalen ville standse 
og forhindre bønderne i at køre hjem efter 
at slagsmålet var forbi, men kromand Hel
lemann frarådede det og sagde, at det kunne 
have ubehagelige følger. Vicekorporalen lod 
dem derfor køre.

Bøndernes forklaringer på slagsmålet 
Da bønderne var vendt hjem, gik de til 
forvalter Kiergaard på Christiansæde og 
fortalte, hvad der var hændt dem. Forval
ter Kiergaard sendte straks en klage om 
overfaldet til stiftamtmanden Cederfeld de 
Simonsen, hvori han skrev, at den rigtige 

Bandholm havn malet i begyndelsen af 1800-tallet. Det store pakhus i midten er Qvades Pakhus. Maribo 
Lokalhistoriske Arkiv.
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årsag til soldaternes overfald var, at den 
velagtede bonde Christen Christophersen 
fra Vejleby havde sagt til de 4 soldater, som 
larmede i krostuen: ”At de måtte være lidt 
rolige, så han og de andre bønder kun/7e 
sidde i ro og spise deres mad”. Derpå hav
de soldaterne straks overfaldet ham med 
hug og slag. Bønderne fra Korterup havde 
klaget over, at de dagen efter, den 6. august, 
blev skældt voldsomt ud af soldaterne, som 
truede dem med, at de med en båndkniv, de 
havde i hånden, ville skære bøndernes heste 
i krydset og andre trusler, men da bønderne 
tav ganske stille, undgik de at fa prygl.

Den 28. august 1812 indkaldtes på stifts
mandskabets ordre til forhør de bønder, som 
havde været til stede i kromand Hellemanns 
krostue den 5. august3. Niels Hjulmand fra 
Vejleby forklarede, at en del af Vejlebys 
bønder d. 5. august var i Bandholm, for i 
Kongens tjeneste at udskibe en del brænde 
til Provideringskommissionen. De tog ind 
på kroen for at fortære noget medbragt 
mad, hvortil de købte en snaps. Samme sted 
sad 6 mænd fra militæret, hvoraf de 4 efter 
først at have fortæret noget af bøndernes 
mad, til gengæld beskænkede Søren Munk 
med snaps. Disse soldater, skønnede Niels 
Hjulmand, talte tysk indbyrdes. Da en af 
soldaterne slog i bordet overfor en underof
ficer, hvorved et glas brændevin faldt over 
mod en anden soldat, rejste den såkaldte 
Store Hans sig op og sagde: ”Slår du i bor
det for min Underofficer, så er jeg her!” 
Derpå kom værtens hustru Madame Hel
lemann og tog brændevinsglasset, og sagde 
til Store Hans: “O, Herre Gud; vær rolig 
og gør ingen spektakler”, hvorpå bonden 
Christen Christophersen sagde: “Jeg beder 
om, at vi måtte sidde i ro med vores med
bragte brød”. Store Hans greb derpå Chri
sten Christophersen i armen, og en anden 
af soldaterne stødte ham i brystet. Bonden 
Søren Munk sagde derpå: “Hvadforetager 

I jer, kan I ikke lade os sidde i ro og spise 
vores brød? ” Derpå rakte Store Hans over 
efter Søren Munk, og i hårde vendinger var 
den ene efter den anden af soldaterne i gang 
med slagsmålet og overfaldt den første den 
bedste af bønderne, uden i fovejen at have 
noget imod dem. Straks efter hentede en af 
soldaterne flere kammerater til hjælp fra det 
sted, hvor de sad og skrabede bark.

Madame Hellmann forsøgte at skjule 
nogle af bønderne for overfaldet, men for
gæves, for de måtte hoppe ud af vinduerne. 
Andre bønder blev slæbte ud, nemlig Søren 
Munk, unge Peder Rasmussen, Christian 
Jensen, unge Bruns og Peder Jensen. De 
fleste af de ca. 16 bønder fik prygl.

Niels Hjulmands forklaring blev fra først 
til sidst godkendt af Rasmus Kåre, Jørgen 
Kromand, Peder Henriksen og Rasmus 
Bødker af Vejleby, som undgik et overfald, 
skønt det nok var tilsigtet.

Derpå forklarede bønderne Peder Søren
sen fra Korterup og Christen Hendriksen 
fra Opager ensstemmende, at 14 mand fra 
Aageby sogn dagen efter, d. 6. august, var 
i Bandholm i samme ærinde som Vejlebys 
bønder. De forklarede, at en del af soldater
ne kom efter dem med vild og uanstændig 
tiltale. En soldat med en båndkniv havde 
spurgt Jørgen Due i Aageby, om han ikke 
måtte knibe knoglerne af hans hest, for den 
ville da blive meget synligere. De var alle 
forud af Madame Hellemann advaret om, 
at de intet måtte svare eller indlade sig med 
soldaterne, hvilke de adlød og ved den lej
lighed undgik de et overfald, som forment
lig kunne havde fundet sted.

Soldaternes forklaringer
Den 9. september 1812 blev de involverede 
soldater afhørt i Maribo, foranlediget af 
Lolland-Falsters Stiftamtmandskab4. Først 
afhørte man korporalen der forklarede, at 
hans navn var Hans Larsen, at han var kor-
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Bandholm Hovedgade omkring 1800.

poral ved 7. Slesvigske Infanteri Regiment 
og 27 år gammel. Han var født i Hammelev 
i Haderslev amt, og havde siden 1806 været 
ved regimentet som rekrut. Han var snedker 
af profession, og var ikke tidligere straffet.

Han fortalte, at han ikke vidste hvorfor 
slagsmålet i Bandholm d. 5. august fandt 
sted og forklarede, at han sad sammen 
med Andreas Lanrup, Cornelius Hoick 
og Hans Fisker, kaldet Store Hans, i kro
stuen i Bandholm, hvor bønderne fra Vej
leby også befandt sig. Soldaterne var enige 
med bønderne fra begyndelsen, og de delte 
deres medbragte kage og brændevin. Sol
daterne talte tysk indbyrdes og lo, og han 
regnede med at dette sprog, som han mente 
var ukendt for bønderne, kan have givet an
ledning til at bønderne troede, at der blev 
gjort nar af dem. Han forklarede imidlertid, 
at der ikke blev talt om andet end hvad der 
angik deres skovarbejde, og at der ikke blev 
gjort nar af bønderne. Bønderne rejste sig 

derpå op, og slog med deres piskeskafter på 
musketererne Cornelius og Hans. Selvom 
han forsøgte at afbøde konflikten blev han, 
såvel som de øvrige soldater, imod deres 
vilje indviklede i slagsmålet, og de måtte 
vige for overmagten.

Hans Larsen fik selv så mange prygl, at 
han blev ganske fortumlet i hovedet. Derpå 
blev han kastet ud på gaden og fik der et sår 
bagtil i hovedet. Han var dog ikke mere så
ret, end at han gik over til komladen, for at fa 
de øvrige soldater, der sad der og skrabede 
bark, over for at hjælpe deres kammerater 
mod bønderne. Nogle af soldaterne gik med 
over til kroen, men han kunne ikke huske 
hvilke. Han kunne ikke forklare mere om 
hvad der så skete, fordi han ikke huskede 
mere på grund af de prygl han havde faet og 
såret i hovedet. Han vidste dog, at Hans Fi
sker var blevet stærkt slået i hovedet, måske 
kunne det være sket med et skarpt instru
ment. Han benægtede, at han ville hindre 
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bønderne i at køre hjem, og han vidste heller 
ikke, at der næste dag blev kastet barkstyk
ker ud efter de forbikørende bønder. Han 
havde den dag der var spektakler og de ef
terfølgende dage kommando som underoffi
cer. Ved underkorporalen Claus Klap havde 
han underrettet løjtnant von Rodenborg om, 
at der havde været spektakel ved Bandholm, 
og at bønderne havde frygtet dem. Løjtnan
ten var kommet derned, men der skete ikke 
mere, da bønderne var kørt hjem.

Den næste som blev afhørt var musketeren 
Hans, som forklarede at han hed Hans Søn- 
nichsen, også kendt som Hans Fisker af 5. 
Kompagni, 23 år gammel, og født i Kas- 

pelænge i Tønder Amt. Han havde været i 
regimentet som landrekrut siden 1809. Han 
havde ingen anden profession.

Han oplyste, at hverken han eller no
gen af hans kammerater havde fornærmet 
bønderne, men at de pludselig begyndte at 
slå soldaterne med deres piskeskafter. Han 
mente, at alle bønderne havde været med, 
og at de slog ham på ryggen og i hovedet, 
så han tabte bevidstheden, og han kom ikke 
til sig selv før bønderne var borte. Som 
følge af slagene havde han i flere dage ikke 
kunne gå på arbejde.

Så blev musketer Cornelius Hoick af 7. 
Kompagni afhørt. Han forklarede, at han 

Transport afbrænde. J. J. Bruuns stik af Ringsted 1753.



var 28 år gammel, født i Tetenbuttel i Eider- 
stadt. I 1805 var han som landrekrut kom
met til regimentet. Han var ikke tidligere 
straffet, og han havde ingen profession. Han 
forklarede, at han heller ikke kendte anled
ningen til spektaklet fra soldaternes side, og 
at de ikke havde givet bønderne anledning 
til at begynde at slå. Han var også blevet 
pryglet og blev så fortumlet i hovedet, at 
han ikke kunne observere, hvad der foregik.

Musketerer Andreas Lanrup af 4. Kom
pagni forklarede, at han var 29 år gammel, 
født i Løgumkloster. Han var bager af pro
fession og havde siden 1806 tjente som lan
drekrut. Han var heller ikke tidligere straffet. 
Han oplyste, at han var enig med de andre 
vidner, og han tilføjde, at han blev slået i ho
vedet og faldt om inde i stuen, hvor han først 
kom til sig selv igen, da det hele var forbi.

Andre vidner blandt soldaterne blev der
på afhørt. Blandt andet afhørte man den 
28-årige musketer Andreas Jacobsgaard. 
Han havde ikke overværet slagsmålet d. 5. 
august, fordi han da lå og sov sin middags
søvn på kornboden. Da han blev vækket 
var alt forbi, og han havde derpå efter for
langende kigget på såret i underofficerens 
hoved. Han havde vasket såret med eddike, 
som krokonen havde givet dem.

Alle de involverede soldater erklærede, 
at de sår de havde faet nu var lægte, og 
derfor ønskede de at sagen blev bilagt, og 
at slagene på begge sider kunne gå lige op 
med hinanden.

Den militære ledelse udtrykte lige som 
soldaterne ønske om at sagen kunne bilæg
ges, da bøndernes og soldaternes forklarin
ger var så langt fra hinanden, som overho
vedet muligt.

Sagens afslutning
De involverede bønder blev på ny afhørt d. 
7. november 18125 af birkedommer Dahl, 
og de fastholdt her deres forklaringer om 

hvordan slagsmålet begyndte og udartede 
sig. Bønderne ville ikke indgå forlig i sa
gen, uden at de som de forurettede fik en 
passende erstatning.

Sagen blev nu forelagt Lolland-Falsters 
Stift i et forsøg på at opnå et forlig mellem 
parterne. Kommandøren for det Slesvigske 
Infanteri Regiment fremførte her, at han 
ikke mente, at bønderne var uden skyld, og 
at han var villig til at afstraffe soldaterne 
på en passende måde. Gårdmændene Søren 
Munk, Peder Rasmussen den Unge, ung
karl Christian Jensen, unge Hans Brems og 
Peder Jensen burde, for at have gået videre 
med slagsmålet, hver betale Vejleby Sogns 
Fattigkasse 2 rigsdaler i bøde. Hvis bøn
derne ikke var villige til at afslutte sagen på 
disse vilkår, ville sagen blive forelagt kon
gen. Så kunne han afgøre, hvilken straf de 
involverede skulle have.

Generalmajor von Normann var af den 
mening, at sagen var rent tidspilde. Der
for foreslog han, at soldaterne fik følgende 
straffe:

Hans Sønnichsen, som efter alt det op
lyste havde været til stede ved slagsmålets 
begyndelse skulle idømmes 5 dages kachot 
på vand og brød.

Hans Larsen, som ved at tilkal
de sine kammerater, havde forlænget 
slagsmålet skulle i lænker i 48 timer. 
Cornelius Hoick og Andreas Lanrup, hvis 
deltagelse i slagsmålet var mindre, skulle i 
lænker i 24 timer.

Generalmajoren tilbød også at Qeme 
Hans Sønnichsen fra skovarbejdet på Lol
land og ikke sende nogen af de involverede 
personer dertil i fremtiden. Til gengæld 
mente han, at bønderne skulle tildeles pas
sende mulkter, da de også havde været ak
tive i slagsmålet og i antal været soldaterne 
overlegne. Kunne bønderne ikke acceptere 
denne afgørelse, ville han forlange sagen 
forlagt for majestæten.
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Stillet overfor dette forslag må bønderne 
have genovervejet sagen. I et brev sendt 
fra forvalter Kiergaard på Christiansæde d. 
19. december 1812 til birkedommer Dahl 
forslog Vejlebys bønder i hvert fald, at så 
fremt de involverede soldater blev fjernet 
fra Lolland, så de gerne at sagen bortfaldt, 
og at soldaterne ikke blev straffet.

Birkedommer Dahl syntes, at det var en 
god måde at forlige sagen på, og anbefalede 
denne løsning til stiftsamtmanden Ceder- 
feld de Simonsen i Nykøbing6.

Lolland-Falsters Stiftsamt afgjorde sa
gen d. 6. januar 18137. Her lagde man vægt 
på, at bønderne fra Vejleby ønskede, at sa
gen skulle bortfalde, og at de var tilfredse, 
hvis blot soldaterne ikke længere arbejdede 
i skovene ved Knuthenborg eller de om
kringliggende gårde, hvor bønderne havde 
pligt til at køre brænde. Dette blev meddelt 
regimentet og dermed var sagen, efter man
ge forhør, forklaringer og bortforklaringer 
endelig afgjort.

Det står i dag 200 år efter stadig hen i det 
uvisse, hvem der egentlig startede slagsmå
let og hvorfor. Forhørerne giver til gengæld 
et spændende og sjældent indblik i livet, 
som det blev levet på Lolland af bønder og 
soldater under Englandskrigen.

Max Hansen, født 1937. Uddannetsom 
malersvend i 1957fra Sakskøbing, blev 
i faget hele sit arbejdsliv og gik på ef
terløn i 1998. Han har dyrket slægts
forskning og lokalhistorie siden 1975. 
Skrev artiklen: “Da den tyske artille
rif ourer Carl August Simon i sin skin
syge dræbte Gundslevsmedens datter”, 
i Lolland-Falster 2009, side 44-56.

Noter:
1. Ved kongelig befaling 13. november 1789 ned

sattes Den bestandige Provideringskommis- 
sion. Dens opgave var at overveje, hvorledes 
Københavns daværende mangel på levneds
midler bedst kunne afhjælpes. I krigsårene 
1807-1814 blev der nedsat nye kommissioner, 
der skulle sørge for delvis Københavns delvis 
også Sjællands, Møns og Lolland Falsters pro- 
viantering. Kommissionen af 1789 blev dog 
ikke ophævet, men standsede sit arbejde. Fra 2. 
december 1809 til 19. august 1814 holdt kom
missionen ingen møder. Efter fredsslutningen 
genoptog den sin virksomhed, og fik gennem 
magistraten oplysninger om hovedstadens for
råd af levnedsmidler og brænde og udtalte sig 
om, hvorvidt man burde træffe særlige foran
staltninger.

2. Forhøret af Familien Hellemann blev foretaget 
d. 19. august 1812 på Knuthenborg Tingstue 
ved Bandholm efter skrivelse af 11. august 
1812 fra forvalter Kiergaard på Grevskabet 
Christiansæde til Stiftamtmanden. Udskrift af 
Grevskabet Knuthenborgs Politiprotokol fol. 
181.

3. Forhør 28. august 1812 af de bønder under 
Grevskabet Christiansæde, som havde været 
i Bandholm med brænde den 5. og 6. august
1812.

4. Forhør d. 9. og 10. september 1812 af de Sol
dater fra det Slesvigske Infanteri Regiment, der 
var udtaget til Skovkomando og var komman
deret til barkskrabning d. 5. og 6. august 1812.

5. Udskrift af Grevskabet Christiansædes politi
protokol 7. november 1812, pag 431.

6. Birkedommer Thomas Dall’s brev til Stiftamt
manden af 22. december 1812.

7. Lolland-Falsters Stiftamtskopibog 6. januar
1813.

Kilde:
Joumalsag 1967. Militærsager 1812. Maribo 

Amt. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Fal
ster og Bornholm.
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Løvens hule 
eller leopardens bolig

- Skilsmissesager blandt Lolland og Falsters 
landbefolkning i 1700-tallet

Af Kirstine Aasbjerg Andersen

I 1700-tallets Danmark var skilsmisse for
holdsvist sjældent. Kirkens indflydelse 
på lovgivningen gjorde, at skilsmisse kun 
kunne accepteres i særlige tilfælde, og det 
var ofte en langvarig proces at blive skilt, 
især hvis den ene part var deserteret. Dette 
skabte ofte store problemer for den fattige 
landbefolkning, hvor ægteskabet i høj grad 
var en økonomisk nødvendighed.

Indledning
“Fast nu 13 samfulde år haver jeg fattige 
kvinde været i min mands Hans Andersen 
Skeels hus ikke anderledes end i en løves 
hule eller en leopards bolig så umenneske
lig grum og tyrannisk haver han ført sig op 
imod mig”}

Således indledte Else Christense i 1727 
sit skriftlige vidnesbyrd i skilsmissesa
gen mod sin utro og voldelige ægtemand. 
Dengang, som nu, var skilsmisse en alvor
lig sag, som fik store konsekvenser for de 
involverede parter og deres omgivelser. 
Foruden de følelsesmæssige konsekven
ser var der store sociale og økonomiske 
følger. Ikke mindst i de tilfælde, hvor der 
også var børn at tage hensyn til. Sagen om 
Else Christense kendes fra Lolland-Falsters 
tamperretssager, som i denne artikel skal 
underkastes en nærmere undersøgelse.

Jeg vil overordnet sætte fokus på ægteskab, 
og især skilsmisse, i den jævne landbefolk
ning i 1700-tallet. Samtidig vil jeg under
søge, hvorvidt mænd og kvinder var stillet 
lige i skilsmissesager ud fra en tese om, at 
kønsmæssige faktorer, herunder juridiske, 
økonomiske og sociale forskelle mellem 
kønnene, havde indflydelse på skilsmisse
årsagen.

Traditionelt havde staten og kirken for
søgt at regulere den udenomsægteskabe
lige seksualitet og dermed også ægteskabet 
gennem lovgivningen. Jeg vil undersøge, 
hvilke bevæggrunde staten og kirken havde 
for at regulere den udenomsægteskabelige 
seksualitet.

Efter Reformationen var der sket en 
gradvis magtforskydning mellem kirken og 
staten. Kirken havde traditionelt haft stor 
indflydelse på ægteskabs- og sædeligheds
lovgivningen og havde ret til at dømme i 
ægteskabssager. Men den blev gradvist 
trængt ud på et sidespor og mistede sin ind
flydelse, efterhånden som staten overtog 
dens opgaver.

Skilsmissesagerne blev behandlet ved de 
såkaldte tamperretter, som udelukkende be
skæftigede sig med sager, der angik ægte
skabet. Jeg har som sagt valgt at beskæftige 
mig med skilsmissesager ved Tamperretten
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Tamperretsmøde i København. Selv om Stiftamtmanden formelt var rettens øverste leder, dominerede 
kirkens folk blandt dommerne.Kobberstik fra 1774, Foto: Det Kongelige Bibliotek

for Lolland-Falster Stift i 1700-tallet. For at 
kunne analysere de udvalgte skilsmissesa
ger er det nødvendigt først at gøre rede for 
tamperrettemes opståen og funktionsmåde 
samt periodens syn på og lovgivning om 
ægteskab og skilsmisse.

Tamperretten
Efter Reformationen i 1536 opfattedes æg
teskabet ikke længere som et ubrydeligt sa
kramente, og landet fik brug for en verdslig 
ægteskabslovgivning samt en verdslig rets
instans, der kunne dømme i ægteskabssa
gerne. Christian 3.s kirkeordinans fra 1537 
bestemte, at ægteskabssagerne skulle høre

direkte under kongen eller den stedlige 
lensmand. I købstæderne under borgmester 
og råd. Allerede fem år senere, i 1542, op
rettedes dog tamperretteme, hvor medlem
mer af domkapitleme fik en central funk
tion. Hermed fik kirken igen indflydelse 
på ægteskabssagerne, men det hele foregik 
dog stadig i statsligt regi. Ifølge Ribeartik- 
leme skulle en tamperret indrettes i hvert 
stift, “efterdi der findes stor usikkerhed i 
ægteskabs- og horesager”. Tamperretten 
trådte sammen fire gange om året på de 
såkaldte qvatemperdage (på dansk: tamper- 
dage), som oprindeligt var katolske faste
dage. Heraf kom retsinstansens navn, tam- 
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perretten. De relativt fa retsmøder om året 
samt det, at der kun var en enkelt tamperret 
i hvert stift, gjorde sagsgangen besværlig 
og langstrakt, hvilket førte til tamperret- 
temes nedlæggelse i 1797. Herefter blev 
ægteskabssagerne i stedet ført ved det by-, 
herreds- eller birketing, hvor den anklagede 
boede.2

Retssystemet i 16-og 1700-tallets Danmark 
var indrettet således, at man bestræbte sig 
på at have en så ensartet domspraksis som 
muligt. Retssystemet bestod af tre instanser, 
som varierede alt efter land og by. Første 
instans bestod af herreds-, birke- og byting. 
Anden instans var landsting, i købstæderne 
magistraten. Tredje og højeste instans var 
Højesteret, hvor man førte straffesager og 
appelsager, der angik en persons ære el
ler ægteskab. De første to instanser kunne 
også bestå af forskellige specialretter med 
personel, som havde særlige kompetencer 
indenfor et bestemt område.3 Et eksempel 
på en sådan retsinstans var tamperretten, 
der udelukkende behandlede ægteskabs- og 
skilsmissesager.

Hvert stift havde sin egen tamperrets- 
domstol, der i 1700-tallet som hovedregel 
bestod af stiftamtmanden, biskoppen og 
domkapitlet. Stiftamtmanden var rettens 
formelle leder, men i praksis var det bi
skoppen, der ledede retsforhandlingerne og 
sammen med de andre gejstlige var fagligt 
ansvarlig. Hermed var det reelt kirken, som 
stod for retsudøvelsen.4

Tamperretten kunne i henhold til Danske 
Lov dømme om følgende: Hvorvidt der 
forelå en juridisk bindende trolovelse, om 
ophævelse af trolovelse, om ophævelse af 
ægteskab og om tilladelse til et nyt gifter
mål. Loven blev fulgt til punkt og prikke, 
og alle formaliteter skulle være i orden, før 
der blev afsagt dom. Sager udsattes ofte på 
grund af manglende dokumentation. Det 

var således en omstændelig proces at blive 
skilt ved tamperretten.5

Første skridt i processen var at udtage en 
stævning, som skulle forkyndes for den an
klagede af to stævningsmænd. Hvis den an
klagede var forsvundet, skulle stævningen 
oplæses på lands- og herredstinget mindst 
seks uger før retssagen. Hvis det drejede sig 
om andre anklager end desertion, var otte 
dage tilstrækkeligt. Det var vigtigt at fa det 
formelle på plads, så den tiltalte ikke kunne 
undskylde sig med ikke at have faet '"lovlig 
Kald og Varsel”. Hvis en stævnet person 
udeblev fra retssagen, uden at kunne bevise 
lovligt forfald, kunne sagen føres videre 
uden den anklagedes tilstedeværelse, hvil
ket især var relevant i desertionssager.6

Begge parter skulle fremlægge en van
del sattest fra deres sognepræst for at klar
lægge, om der var skyld på begge sider, for 
så var det ikke muligt at fa en skilsmisse
dom. Anklagen blev som regel underbygget 
med tingsvidner. Dommen endte med en er
klæring om, hvorvidt de pågældende måtte 
indgå nyt ægteskab. Ønskede man at appel
lere dommen, skulle det ske til Højesteret 
inden ét år efter domsafsigelsen.7

Tamperrettemes domspraksis var ensartet 
gennem hele perioden, indtil dens nedlæg
gelse i 1797. Kun fa sager blev afgjort på un
der et år, eftersom man krævede omfatten
de dokumentation, som skulle godkendes. 
Riisings undersøgelser af tamperretsproto- 
koller fra Fyn, Ålborg og Lolland-Falster 
viser, at det fortrinsvis var jævne menne
sker og fattigfolk der blev skilt ved dom. 
Tamperretten frekventeredes således af en 
relativt homogen socialgruppe.8

De fleste tamperretssager i denne under
søgelse handlede om hor eller desertion. 
Man kan se en tendens til, at kvinder i hø
jere grad end mænd søgte skilsmisse på 
grund af desertion, og til at mænd i højere 
grad end kvinder søgte om skilsmisse på 
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grund af hor. Andre skilsmisseårsager, som 
lå udenfor lovgrundlaget, benyttedes mere 
som yderligere argumentation for at opløse 
ægteskabet end egentlige skilsmissegrunde 
i sig selv.

Tamperretssageme indeholder en stæv
ning, vandelsattester og eventuelt skriftlige 
vidnesbyrd fra begge parter, samt vidneaf
høringer eller attester fra vidner. Desuden 
også dokumentation for kongelige bevil
linger af økonomisk art og som regel en 
sagsgennemgang. Dertil findes i Tamper- 
retsprotokollen en kort gennemgang af 
sagen samt en dom. Sagernes omfangsrige 
dokumentation bærer tydeligt præg af, at 
domstolene i 1700-tallet benyttede sig af 
den akkusatoriske procesform, hvor det var 
op til de implicerede parter selv at føre sa
gen, tilvejebringe bevismateriale og afhøre 
vidner. Dommeren vurderede således ude
lukkende sagen ud fra de beviser, der blev 
fremlagt af parterne.9

Luthers syn på ægteskabet
Luthers ægteskabssyn dannede baggrun
den for udviklingen i synet på ægteskabet 
fra Reformationen og helt frem til vor tid. 
Luther priste ægteskabet som det kristne 
livs idealtilstand. Ifølge Skabelsesberet
ningen havde Gud skabt ægteskabet, for at 
mennesket skulle formere sig, og ægteska
bet var derfor den eneste legitime ramme 
om det seksuelle samliv. Sex udenfor æg
teskabet var en synd, som tilkendegav, at 
man ikke ville leve efter Guds vilje. Man
den og Kvinden blev, ifølge Bibelen, gen
nem det seksuelle samkvem i ægteskabet 
ét kød og kunne derefter ikke skilles igen. 
Det var den gensidige aftale om at leve 
sammen i troskab samt den seksuelle fuld
byrdelse af denne aftale, der var afgørende 
i forhold til Gud, ikke selve den kirkelige 
vielse. Ægteskabets funktion var altså både 
at sikre slægtens videreførelse og hindre 
utugt, hvilket i høj grad også var i statens 

interesse, eftersom udenomsægteskabelig 
seksualitet betragtedes som en trussel mod 
samfundet, da det blandt andet gav proble
mer med forsørgelse af uægte børn. Luther 
anså hor, desertion og manglende vilje el
ler evne til seksuelt samkvem som gyldige 
skilsmissegrunde. Hertil kom det at forhin
dre sin ægtefælle i at leve på kristen vis. 
Hor var dog den centrale skilsmissegrund. 
Således satte Luther også lighedstegn mel
lem desertion og hor, idet han antog, at den 
bortrømte ægtefælle var utro. Luther lagde 
altså særlig vægt på det seksuelle aspekt af 
ægteskabet. Der var således både religiøse 
og verdslige argumenter for den strenge 
sædelighedslovgivning i 16- og 1700-tal- 
lets Danmark, som med al magt forsøgte at 
holde seksualiteten indenfor ægteskabets 
rammer. Kun ægteskabet kunne sikre de 
fremtidige generationer en god og stabil 
opvækst. Kvinden skulle være sin mand 
underdanig, mens manden skulle beskytte 
kvinden og elske hende som sig selv. Kær
lighed var således en pligt. Både staten og 
kirken anså dermed ægteskabet for at være 
den grundsten, som skulle sikre et stabilt 
samfund uden udenomsægteskabelig sek
sualitet.10 I skilsmissesagerne far vi, gen
nem parternes brud på de fremherskende 
religiøse normer, et indblik i, hvordan 
Luthers ægteskabssyn gennemsyrede sam
fundets og de enkelte parters opfattelse af 
ægteskabet.

Tamperretssageme som kilde
I min undersøgelse har jeg arbejdet med 
ti udvalgte skilsmissesager fra perioden 
1702-1797. Selektionen er foretaget på 
baggrund af to kriterier. Først og frem
mest et grundlæggende ønske om at finde 
nogle, efter min vurdering, relativt typiske 
sager til belysning af nogle generelle træk 
ved skilsmissesagerne. For det andet nogle 
mere specielle sager, som kan belyse nogle 
måske mere atypiske, men alligevel vigtige 
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aspekter af skilsmisseproblematikken. Jeg 
har fundet det forsvarligt at koncentrere 
mig om sager fra et udvalgt, afgrænset om
råde af Danmark, da en tidligere undersø
gelse viser, at sagsbehandlingen var ensar
tet i hele landet på områder, hvor loven var 
entydig.11 Kildematerialet fra Lolland-Fal
ster er valgt, fordi der her er bevaret sager 
fra hele perioden.

Tamperretssageme rummer informatio
ner om både retslige og socio-økonomiske 
forhold. Således tegner de indirekte et bil
lede af den bagvedliggende samfundsstruk
tur, fortrinsvis på landet, og til dels de køns
mæssige normer, som var fremherskende i 
tiden. Billedet er dog langt fra fuldstændigt, 
og retsmaterialet kan ikke betragtes som en 
direkte afspejling af virkeligheden, idet der 
som hovedregel kun blev fremdraget for
hold, der havde betydning for skilsmissesa
gen. Det er dog muligt, gennem parternes 
personlige vidnesbyrd, at uddrage, hvilke 
argumenter der blev fremdraget i en skils
missesag, samt hvordan kønnene agerede i 
forhold til hinanden. Samtidig giver selve 
skilsmisseårsagerne og de økonomiske 
aspekter i sagerne brugbare informationer 
til at belyse kønsperspektivet.

Tamperretssageme kan bruges som land
bohistorisk kilde, fordi de implicerede 
parter var landboer og deres beskrivelser 
repræsenterer den hverdag, de levede i. 
Gennem de personlige vidnesbyrd og van- 
delsattesteme får vi, på både godt og ondt, 
et indblik i, hvordan livet udfoldede sig i 
de små landsbyer og landsteder i 1700-tal- 
let. Landsbyfællesskabet var tæt, og det var 
således ofte naboer og venner, der optrådte 
som vidner i retssagerne, og i flere tilfæl
de også havde taget den utro ægtefælle på 
fersk gerning eller lagt øre til ægteskabe
lige skænderier. Landbefolkningen levede 
tæt sammen med den konsekvens, at folk 
ikke havde meget privatliv. Enhver havde 

pligt til at holde sin sti ren for ikke at for
styrre hverken den religiøse eller offentlige 
orden. Kontrollen med landbefolkningen 
blev først og fremmest varetaget af sogne
præsten, som udøvede kirketugt samt nogle 
gange forsøgte at mægle mellem párteme. I 
flere tilfælde anbefalede sognepræsten dog 
også parterne at blive skilt, da de uforlige
lige ægteskaber “afstedkom viden forargel
se" i menigheden, som måtte være vidne til 
både druk, hor, vold og skænderier.12 Tam
perretssageme giver således indblik i sider 
aflivet i det gamle landbosamfund, som an
dre typer af kilder ofte er tavse om.

Ægteskabslovgivningen i Danske Lov 
Kong Christian 5.s Danske Lov af 1683 var 
et produkt af Enevældens magtforhold og 
ideologi. Kongen, som efter Reformationen 
var blevet kirkens overhoved, blev betragtet 
som indsat af Gud. Derfor var han forplig
tet til, blandt andet gennem lovgivningen, 
at sørge for, at Bibelens ord blev overholdt 
i Danmark, så ikke Guds vrede blev ned- 
kaldt over landet. Man troede, at hvis den 
enkelte indbygger syndede, ville befolknin
gen blive straffet kollektivt. Derfor havde 
kirken stor indflydelse på strafferetslovgiv
ningen og virkede legitimerende på den po
litiske magtanvendelse. Koblingen mellem 
religion og politik var således meget tæt. 
Vurderingen af, hvilke handlinger, der var 
strafbare, og straffens form og længde, var 
tydeligvis inspireret af eller direkte hentet 
fra Bibelen. Lovene om ægteskab fandtes i 
Danske Lovs 3. bog Om Egteskab}3

Indtil begyndelsen af 1800-tallet, blev 
udenomsægteskabelig seksualitet betrag
tet som en kriminel og strafbar handling af 
staten og kirken, som i fællesskab gennem 
lovgivningen søgte at regulere denne uøn
skede seksualitet. Det skete på baggrund 
af Dekalogens sjette bud: “Du må ikke be
drive horf som vidnede om, at ægteskabet 
som samfundsorden var indstiftet af Gud 
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og således ikke måtte krænkes. Man anså 
fra statens og kirkens side den udenomsæg
teskabelige seksualitet for at være en trus
sel mod samfundsordenen, da det kunne 
resultere i børn og forældre, som kom til 
at stå udenfor den sociale orden og dermed 
blev en byrde for samfundet. Gennem trus
ler om strenge straffe, forsøgte man altså 
at regulere seksualiteten til udelukkende 
at høre ægteskabet til.14 Den udenomsæg
teskabelige seksualitet var således et brud 
både på Guds og samfundets love.

Skilsmisselovgivningen
I Ægteskabsordinansen af 1582 var de ene
ste legitime årsager til skilsmisse hor, de
sertion og impotens, og det var påkrævet 
ved lov, at sagerne skulle behandles ved en 
domstol. Disse bestemmelser videreførtes i 
Danske Lov 1683.15

I sager om hor var det vigtigt, at sag
søgeren kunne bevise, at han/hun havde 
ført et ordentligt levned (det vil sige ikke 
havde begået hor) og dermed ikke selv var 
årsag til ægtefællens utroskab. Hvis den 
anklagende part selv var skyldig i hor, var 
skilsmisse ikke mulig. Hvis den ene part 
bevisligt bedrede sin opførsel, mens den 
anden blev “varagtig i sit syndige Levnet”, 
var det tilladt den, som havde bedret sig, 
at fa skilsmisse. I tilfælde af, at en mand 
erfarede, at hans hustru havde begået hor, 
og han derefter gik i seng med hende, hav
de han forbrudt sin tiltaleret mod hende. 
Ægteskabeligt samkvem efter begået hor 
symboliserede, at man havde tilgivet og 
forsonet sig med sin ægtefælle og ønskede 
at fortsætte ægteskabet. Efter skilsmissen 
havde den ægtefælle, som havde gjort sig 
skyldig i hor, ikke lov til at gifte sig igen 
uden kongelig bevilling. Dette kunne dog 
først ske efter tre år og ved attestering af et 
ærligt og kristeligt levned. Den uskyldige 
part stod det frit for at gifte sig igen straks 
efter skilsmissen.16

I tilfælde af desertion uden ægtefællens 
samtykke måtte den efterladte vente tre 
år og derefter fremlægge bevis for ægte
fællens desertion, og at han/hun ikke selv 
var årsag til den, samt fremlægge et godt 
skudsmål for sig selv.

Disse beviser kom i form af vidneud
sagn fra præsten eller andre folk i det på
gældende sogn. Hvis ægtefællens fravær 
skyldtes handelsrejser eller krigstjeneste, 
måtte den efterladte vente hele syv år, før 
der kunne føres skilsmissesag. I tilfælde af 
fangenskab var skilsmisse ikke mulig. Hvis 
den efterladte havde giftet sig igen, og den 
første ægtefælle dukkede op, skulle han/ 
hun forlade den nye ægtefælle til fordel for 
den hjemvendte.17

Den tredje skilsmissegrund, impotens, 
“naar nogen er Ubeqvem til Egteskab”, 
kunne dække over mange ting. Da lov
givningen var kønsneutral, vedrørte den 
sandsynligvis både mænd og kvinders 
impotens og skal derfor forstås bredt, som 
“unddragelse af seksuelt samliv enten på 
grund af sygdom eller af andre årsager”.18 
Hvis man havde kendt til impotensen alle
rede før brylluppet, skulle ægteparret prø
ve at søge hjælp i tre år, og hvis det ikke 
hjalp, kunne de ansøge om skilsmisse. 
Hvis impotensen derimod først var opstået 
efter brylluppet, var skilsmisse ikke mu
lig. Dette hang nøje sammen med Luthers 
opfattelse af, at et ægteskab, der ikke var 
fuldbyrdet, kunne opløses ved skilsmisse 
- var ægteskabet derimod en gang for alle 
blevet fuldbyrdet ved samleje, kunne det 
ikke senere opløses som følge af impotens. 
Til gengæld kunne ægteskabet opløses ved 
skilsmisse, hvis den ene ægtefælle bevidst 
nægtede seksuelt samkvem.19 Det har ikke 
været muligt at finde en eneste tamper- 
retssag fra Lolland-Falsters Stiftamt, hvor 
skilsmisseårsagen var impotens. Man må 
derfor formode, at den slags sager hørte til 
sjældenhederne.
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Ved Reformationen i 1536 indførtes mulig
heden for skilsmisse, mens muligheden for 
separation forsvandt, da det ikke lå i tråd med 
det lutherske ægteskabssyn. Derfor indehol
der hverken Ægteskabsordinansen 1582 eller 
Danske Lov 1683 bestemmelser om separa
tion. Midt i 1700-tallet var separation derfor 
kun muligt via kongelig bevilling.20

Det er et gennemgående træk i lovgiv
ningen, at sagsøgeren skulle kunne doku
mentere at have ført et rent og kristeligt 
levned, således at det var muligt at finde 
en uskyldig og skyldig part i årsagen til 
skilsmissen. Kun den uskyldige part kunne 
fa lov at indgå nyt ægteskab efter skilsmis
sen. Denne dokumentation foregik gen
nem attester fra den lokale sognepræst og 
vidneudsagn fra lokalbefolkningen. Kvin
der betragtedes ifølge loven som juridisk 
umyndige, og både gifte og ugifte kvin
der skulle derfor repræsenteres af værger 
(mænd). Den eneste undtagelse var sager, 
der angik kvindens eller hendes mands eller 
børns ære eller liv. Hermed måtte kvinder 
principielt repræsentere sig selv i skilsmis
sesager. Kvinder og mænd havde således, 
juridisk set, lige muligheder for at anlægge 
en skilsmissesag. I alle de sager, der indgår 
i denne undersøgelse, blev begge parter re
præsenteret af prokuratorer.21

Hor
Hor var en hyppig årsag til skilsmisse. 
Tre af de ti undersøgte skilsmissesager fra 
Lolland-Falster har hor som årsag. Un
dersøgelser fra Norge viser, at horsageme 
udgjorde ca. 25% af sagsmængden, og at 
næsten to tredjedele af horsageme rejstes 
af mænd. Sagerne fra Lolland-Falster er 
indbyrdes meget forskellige, men fælles for 
dem er, at der findes håndfaste beviser for 
ægteskabsbruddet i form af graviditet. Det 
var på grund af graviditeten mere synligt, 
når kvinder begik hor og dermed sværere at 
skjule for omgivelserne. Når en mand begik 

hor, blev det kun afsløret, hvis han blev ud
lagt som barnefader. Hvis en kvinde fødte 
et uægte barn i sit ægteskab, ville det blive 
forsørget af hendes mand, mens en mands 
uægte børn på ingen måde tilfaldt hans hu
stru.22 Derfor så man strengere på kvindens 
ægteskabsbrud end på mandens.

I retssalen skulle ægtefællens hor bevises 
med faste vidnesbyrd, uanset om den an
klagede erklærede sig skyldig eller ej. Det 
var derfor ikke nok, at en person tilstod, der 
var behov for klare og tydelige vidnesbyrd, 
som skulle bekræftes med ed. Det er småt 
med vidneafhøringer i horsageme. I en af 
de tre sager fra Lolland-Falster findes et 
kort referat af vidneudsagnene. I den anden 
af disse tre sager må den anklagede hustru 
vidne imod sig selv. Den sidste sag benytter 
sig udelukkende af attester fra lokale myn
dighedspersoner i bevisførelsen. Der var 
således stor forskel på, hvordan man hånd
terede bevisførelsen i horsageme. Et skrift
ligt vidne med ed skulle dog agtes lige så 
højt, som hvis vidnet havde været til stede 
i retssalen.23

Selv om den anklagede ved troværdige 
vidnesbyrd blev fundet skyldig i hor, kunne 
skilsmissedommen dog endnu ikke afsiges, 
før både sagsøgerens og den anklagedes 
forhold var blevet undersøgt. Sagsøgeren 
skulle udspørges, om vedkommende var 
uden skyld i brøden, og præsten og øvrighe
den skulle bevidne sagsøgerens egen uskyld. 
Dette skete ud fra en idé om, at den, der ikke 
selv var ren, ikke skulle kunne vrage en an
den på grund af urenhed. Selv om sagsøge
ren på denne måde havde bevist sin uskyld, 
var det stadig nødvendigt at se på den ankla
gedes forhold, da denne måske kunne anføre 
beskyldninger mod anklageren, som betød, 
at skilsmissen kunne forhindres.24

Som nævnt forspildte en mand sin tiltaleret 
mod sin hustru, hvis han søgte seng med 
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hende vel vidende, at hun havde begået hor. 
Herom skriver Else Christense i sit skrift
lige vidnesbyrd i retssagen mod sin mand 
Hans Andersen Skeel: “Om jeg endskønt 
efter min hjemkomst har søgt seng med 
ham, så kan jeg derved ikke have forbrudt 
min tiltale til ham, siden jeg herom ikke har 
været vidende”. Hvis de havde forsonet sig, 
kunne det have forhindret skilsmissen. Det 
var således vigtigt at slå fast overfor dom
stolen, at man på ingen måde havde forso
net sig med sin utro ægtefælle og derved 
forspildt sin tiltaleret.25

Først når alle disse ting var taget i be
tragtning, kunne dommeren, hvis forlig ikke 
var muligt, afsige skilsmissedom og stille 
den uskyldige frit til at gifte sig igen. Hvad 
angik den skyldige part, var det dog ikke 
umuligt, at han eller hun engang i fremti
den kunne fa lov at gifte sig igen. Vedkom
mende skulle, i løbet af en nærmere fastsat 
tid, kunne dokumentere, at han gjorde bod. 
Desuden måtte han ikke gifte sig med den, 
han havde “besmittet med hor”, og samti
dig måtte han bosætte sig et sted, hvor hans 
“skændsel ikke var kendt”.26

Skilsmissesagen mellem Peder Olsen 
Smed og Barbara Lauridsdatter
Den 19. maj 1723 afholdtes møde ved Tam
perretten for Lollands og Falsters Stiftamt 
på Aalholm Slot. Tømrer Peder Olsen Smed 
fra landsbyen Stokkemarke på Lolland hav
de stævnet sin hustru Barbara Lauridsdatter 
for hor, da hun havde født et barn, efter i tre 
år at have afholdt sig fra seksuelt samkvem 
med ham. Han lagde stor vægt på dette i sit 
skriftlige vidnesbyrd for at forsikre retten 
om, at han ikke var far til barnet, samt at 
han ikke havde forspildt sin tiltaleret mod 
sin hustru. Barbara Lauridsdatter indrøm
mede sin brøde, men forklarede til dels sit 
“forfald” med, at Peder Olsen Smed havde 
afholdt sig seksuelt fra hende. Der var altså 
stor uenighed om, hvem, der havde undgået 

hvem og derved ikke opfyldt sine ægteska
belige forpligtelser.

Som bevis for sit gode liv og levned 
fremførte Peder Olsen Smed et skudsmål 
fra mændene i Stokkemarke by, hvor par
ret var bosat. De beskrev ham i rosende 
vendinger som en ærlig dannemand, en god 
kristen og en tjenstvillig nabo. Sognepræ
sten skrev om parrets ægteskab i en attest 
fra 1721, at “deres forhold mod andre har 
været bedre end mod dem selv indbyrdes”. 
To år senere attesterede sognepræsten, at 
Barbara Lauridsdatter havde fået døbt et 
barn i Stokkemarke kirke i februar måned 
1723. Over dåben havde hun udlagt en un
derofficer som barnefader, hvilket naturlig
vis var et vigtigt bevis for hendes utroskab.

Efter bevisførelsen ville retten høre nær
mere om årsagen til parrets manglende æg
teskabelige omgang, hvortil Barbara Lau
ridsdatter svarede, at hendes mand havde 
solgt deres gods og gård i Stokkemarke, så 
hun var nødsaget til at flytte hjem til sine 
forældre. Det må være underforstået, at par
rets seksuelle samkvem ophørte på grund af 
dette. Herefter mødte Barbara Lauridsdatter 
formentlig den underofficer, der var far til 
hendes barn. Peder Olsen Smed vedkendte 
at have solgt gården, men at han havde til
budt hende at følge med ham til en anden 
by, hvilket hun afslog. Herefter begærede 
begge parter dom i sagen.

Det er lidt uklart, hvad der egentlig er 
sket mellem de to ægtefæller. Parrets ægte
skab beskrives som højst problematisk, og 
Barbara Lauridsdatters utroskab var sand
synligvis en konsekvens af et dårligt og util
fredsstillende ægteskab. Ved domfældelsen 
blev der fra rettens side lagt vægt på, at der 
i kraft af det uægte barn forelå tydeligt be
vis for Barbara Lauridsdatters utroskab, og 
Peder Olsen Smed fik tilladelse til at gifte 
sig på ny. Spørgsmålet om det manglende 
seksuelle samkvem i ægteskabet fik tilsy
neladende ingen betydning for dommen.27
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Andre tilfælde af hor
Utroskab blev dog også opdaget på andre 
måder end ved graviditet. I Else Christen- 
ses sag fra 1727 blev ægtemanden taget på 
fersk gerning med "et løst kvinde menneske 
i sengen”. I eksemplet her er der således 
vidner til utugten, og der gives skilsmis
sedom på baggrund af, at manden ikke har 
formået "at holde egen ægteseng ubesmit
tet” og derved har forbrudt sit ægteskab 
med Else. Mange tilfælde af hor endte gi
vetvis ikke i retssalene. Og hvis de gjorde, 
var det for at straffe den skyldige med bø
der og kirketugt. Skilsmisse synes at have 
været den sidste udvej. Hvis ægteskabet el
lers var tilfredsstillende, valgte den uskyl
dige oftere at tilgive den skyldige, da det 
havde store menneskelige og økonomiske 
omkostninger for familien at blive skilt. I 
flere af skilsmissesagerne har ægtefæller
nes forhold til hinanden længe været dår
ligt, og de har levet sammen i kiv og strid.28

I sagen mellem Hendrich Christensen 
og hans hustru Kirsten Christensdatter, var 
han rejst bort for at blive musketer i Kø
benhavn og havde efterladt sin hustru hos 
sin bror, hvilket ikke passede hende. Ifølge 
sognepræstens attest havde parret haft et 
godt samliv, mens de levede sammen. Først 
da de skulle leve adskilt, gik det galt, og 
Kirsten Christensdatter blev gravid med en 
anden mand. I dette tilfælde var det tilsy
neladende adskillelsen, der førte til hor og 
dermed skilsmisse.29

I sagen mellem Peder Olsen Smed og Bar
bara Lauridsdatter i 1723, skete utugten 
også først efter parternes adskillelse. Det 
samme hos Else Christense, som på grund 
af hustruvold havde været væk fra sit hjem 
og efterfølgende fandt ud af, at hendes 
mand havde begået hor i hendes fravær. 
Dette kan der findes flere forklaringer på. 
Enten følte den efterladte ægtefælle sig en
som på grund af adskillelsen, som kunne

Vandelsattest for Musketer Hendrich Christensen 
fra 1702, skrevet af hans sognepræst. Han 
beskrives her som en sand kristen og et guds 
barn. Foto: Kirstine Aasbjerg Andersen, 
Landsarkivet for Sjælland.

være opstået på grund af problemer i æg
teskabet, eller også var det lettere at begå 
hor i ægtefællens fravær. En anden forkla
ring kan være, at det var lettere at påvise 
hor, hvis hustruen blev gravid i sin mands 
fravær, og der således ikke havde været 
noget ægteskabeligt samliv, end hvis hun 
blev gravid, mens parret stadig boede sam
men. Boede parret sammen, kunne det være 
vanskeligt at vide, hvem der var far til bar
net. Hor blev først og fremmest afsløret på 
grund af konkrete beviser som graviditet. 
Hertil kommer tilfælde, hvor den utro æg
tefælle blev taget på fersk gerning.
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Desertion
Desertion var den mest almindelige årsag 
til skilsmisse i 1700-tallet. Syv af de ti rets
sager i undersøgelsen handler om deserti
on. Undersøgelser fra Norge viser, at mere 
end 75% af skilsmisserne havde desertion 
som årsag. Alle de syv desertionssager fra 
Lolland-Falster var initieret af kvinder, der 
var blevet forladt af deres mænd. Det var 
således oftest mænd, der deserterede, hvil
ket også understøttes af den norske under
søgelse, hvor 80% af sagerne var initieret 
af kvinder.30 Det er opsigtsvækkende, hvor 
ofte soldater optrådte i desertionssageme. 
Der indikeres her en mulig sammenhæng 
mellem soldatererhvervet og dårlige ægte
skaber.

Den økonomiske situation i skilsmis
sesagerne lader til at have været værst i de
sertionssageme. Den efterladte hustru skul
le ifølge lovgivningen vente tre år, før hun 
kunne lægge sag an mod sin mand. Formå
let var at give en deserteret ægtemand mu
lighed for at fortryde sin brøde og vende 
tilbage til sin hustru. I mellemtiden mang
lede hustruen og børnene imidlertid forsør
gelse og risikerede at blive forarmede. Når 
tiden endelig kom til, at hun måtte stævne 
sin mand, kunne de økonomiske ressourcer 
være blevet så små, at hun måtte søge om 
økonomisk hjælp for at føre sag. Således 
ser vi også i tre af de syv desertionssager, 
at de efterladte hustruer har ansøgt kongen 
om fri proces til at føre skilsmissesag mod 
deres ægtefæller.31

I desertionssageme var det vigtigt for de ef
terladte ægtefæller, at de kunne dokumen
tere at have ført et ærligt og kristeligt lev
ned i den tid, deres ægtefælle havde været 
forsvundet. Kunne de ikke det, var chancen 
for skilsmisse i princippet mindre. Birthe 
Madsdatters skilsmissesag fra 1786 viser 
dog, at det var en vurderingssag, om man 
opnåede skilsmisse. Birthe Madsdatter fik 

tildelt fri proces til at føre skilsmissesag 
mod sin mand, der havde været forsvun
det i 7 år. Før sagen startede, fødte hun et 
dødfødt uægte barn. Alligevel fik hun ret til 
at få skilsmisse, eftersom hun havde søgt 
om fri proces allerede før, hun blev gravid, 
og fordi hun søgte om benådning for sin 
utroskab. Desuden fik hun lov at gifte sig 
igen, dog, i henhold til lovgivningen, ikke 
med den mand hun havde begået hor med, 
selv om de begge ønskede ægteskab. Det 
var således bedre at lade Birthe Madsdatter 
gifte sig igen, end at straffe hendes utro
skab ved at nægte hende et nyt ægteskab, 
da konsekvensen givetvis var, at hun ville 
føre et utugtigt liv. Tamperretsdommeme 
valgte at tilgive en forseelse som denne, 
hvis utugten først, som i dette tilfælde, 
var sket efter de påbudte tre års ventetid.32 
En uplettet vandelsattest var altså ikke al
tid afgørende for, hvorvidt man i praksis 
kunne opnå skilsmissedom, men i langt de 
fleste tilfælde. Der må i samfundet have 
eksisteret en forståelse for, at en efterladt 
ægtefælle kunne risikere at falde i utugt. 
Hensynet til kvindens sjælefred, og den 
offentlige forargelse, et udenomsægteska
beligt forhold kunne medføre, talte altså 
også med, når sagerne skulle bedømmes. 
På denne måde forsøgte myndighederne at 
holde seksualiteten indenfor ægteskabets 
rammer.

I desertionssager fik den bortrømte altid 
beskikket en prokurator til at føre sagen 
for ham/hende in absentia. Den ankla
gede havde seks uger til at indfinde sig, 
og stævningen skulle forkyndes offentligt 
tre gange, så den bortrømte havde mulig
hed for at møde op. Kildematerialet viser 
en stor grundighed med overholdelse af 
tidsfristerne, og sager udsættes ofte indtil 
flere gange, for at sikre, at tidsfristerne var 
blevet overholdt. Stævningen blev læst op 
på den tiltaltes sidst kendte opholdssted,

64



og stævningsmændene mødte herefter op 
til retssagen for at bevidne, at stævningen 
var blevet forkyndt på rette tid og sted. I 
alle de syv desertionssager udeblev de ind
stævnede ægtemand fra retssagen, og de 
beskikkede forsvarere førte så sagen på 
deres vegne.33

Skilsmissesagen mellem Marie 
Carlsdatter og Hans Jørgensen 
Skilsmissesagen mellem Marie Carlsdatter 
fra landsbyen Vindeby på Lolland og hen
des bortrømte mand, husar Hans Jørgensen, 
tog sin begyndelse i foråret 1797. Grundet 
Marie Carlsdatters fattigdom ansøgte hen
des forsvarer, prokurator Bemtzen, kongen 
om økonomisk hjælp til at føre retssagen. 
Den efterladte hustru var temmelig forarmet 
efter sin mands desertion og fik bevilget al 
den økonomiske hjælp til retssagen, det var 
muligt for hende at få. Da alt det økonomi
ske var på plads, fortsatte Berntzen arbej
det med at skaffe vandelsattester og afhøre 
vidner. Den bortrømte ægtemand Hans 
Jørgensen fik, som det var normal praksis i 
desertionssager, beskikket en defensor, pro
kurator Tugs, som skulle føre sagen på hans 
vegne. Den 5. december afholdtes så, efter 
tre måneders udsættelse, omsider retsmøde 
i Nørre Herreds Ret på Lolland, hvortil den 
indstævnede Hans Jørgensen, Marie Carls
datter, samt flere vidner var indkaldt. Hans 
Jørgensen mødte dog ikke op.34 Vidneaf
høringerne foregik dermed ved en anden 
retsinstans end tamperretten. Det kan der 
være flere praktiske grunde til. Nørre Her
reds Ret holdt flere retsmøder end tamper
retten, som kun mødtes fire gange om året. 
Desuden sparede det tid i tamperretten, at 
vidneafhøringerne foregik et andet sted.35 
Generelt ser det ikke ud til, at tamperret
ten selv foretog reelle vidneafhøringer. Den 
nøjedes med at tage stilling til de fremlagte 
beviser, hvilket lå helt i tråd med den ak- 
kusatoriske procesform.

Prokuratoren måtte selv vælge, om han 
ville lade vidnerne tale frit eller stille dem 
spørgsmål. Blot måtte han ikke stille le
dende spørgsmål. Svarene skulle indføres i 
protokollen og herefter godkendes af vid
net. Bemtzens spørgsmål havde tydeligvis 
til formål at redegøre for Marie Carlsdat
ters gode vandel og dermed fa hævet over 
enhver tvivl, at hun ikke havde været årsag 
til sin mands forsvinden, samt at fremhæve 
Hans Jørgensens dårlige opførsel, både før 
og efter han forlod sin hustru. Især lægges 
der vægt på hans forkærlighed for frem
mede fruentimmere, hvilket indirekte var 
en anklage for hor. Vidnerne blev forhørt 
hver for sig, som loven krævede det, så de 
ikke kunne afstemme deres vidneudsagn 
efter hinanden. Der var imidlertid god over
ensstemmelse mellem de syv vidneforkla
ringer. Vidnerne beskrev Hans Jørgensen 
som en omstrejfende skørtejæger. Han var 
således et par år efter sin forsvinden vendt 
tilbage til egnen “ havende et fremmed fru
entimmer med sig, som han foregav at være 
hans kone”. Det blev bevidnet, at Hans Jør
gensen og det fremmede fruentimmer “lå i 
en seng sammen”. Det sidste vidne forkla
rede nøje, at “dette fruentimmer ikke var 
Marie Carlsdatter”. Desuden levede Hans 
Jørgensen ifølge nogle af vidnerne et ud
svævende liv allerede før sin desertion. Ma
rie Carlsdatter fik et udmærket skudsmål 
fra vidnerne. Der tegnes her et billede af 
en kvinde, der på trods af sin mands deser
tion har opført sig upåklageligt og forsøgt 
at forsørge sig selv på bedste måde. Sagen 
var dermed kridtet skarpt op. Også Marie 
Carlsdatter blev til sidst afhørt og aflagde 
efter herredsfogedens ønske ed på, at hun 
hverken vidste, hvor hendes mand var, eller 
havde givet årsag til hans desertion.36

Selve tamperretssagen indledtes den 20. 
december 1797, med begrundelse i Hans 
Jørgensens “desertion og andre utilbørlige 
forhold mod sin kone”. De “utilbørlige for
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hold" må henvise til Hans Jørgensens om
gang med fremmede kvinder. Til stede var 
blandt andre Marie Carlsdatter og prokura
tor Bemtzen. Prokurator Tugs var tilsyne
ladende blevet forhindret, så hverken den 
tiltalte eller forsvareren mødte op til rets
mødet! Tugs sendte i stedet et skriftligt ind
læg på baggrund af tingsvidneudsagnene 
fra Nørre Herreds Ret. Her erklærede han, 
at hans klient Hans Jørgensen var undveget 
for fem år siden, samt at hans kone Marie 
Carlsdatter ikke havde givet nogen anled
ning dertil. Det var dermed ikke lykkedes 
Tugs at stable et egentligt forsvar af sin kli
ent på benene.

Berntzen fandt det bevist, at Hans Jør
gensen havde forladt Marie Carlsdatter, 
samt at han efter to års forløb havde væ
ret i landet og søgt seng med et fremmed 
fruentimmer, som han påstod var hans hu
stru. Desuden fandt han det bevist, at Marie 
Carlsdatter havde levet et kristeligt og an
stændigt liv. Dels gennem vidneudsagnene 
og dels på grund af hendes sognepræsts po
sitive vandelsattest. Bemtzen lagde således 
stor vægt på Hans Jørgensens formodede 
utroskab og Marie Carlsdatters gode van
del, to ting, som Tugs helt udelod på trods 
af flere vidneudsagn. Det centrale er dog, at 
de begge fandt Hans Jørgensens desertion 
bevist samt frikendte Marie Carlsdatter for 
at have været årsag til desertionen.

Tugs overlod det til rettens afgørelse, 
hvorvidt skilsmisse skulle finde sted, mens 
Bemtzen erklærede, at Hans Jørgensen 
havde “gjort sig skyldig i desertio mali- 
tioscT (ondsindet desertion), og at Marie 
Carlsdatter dermed var berettiget til at søge 
om skilsmisse. Han indstillede til retten, at 
ægteskabet skulle opløses, samt at Marie 
Carlsdatter som den uskyldige part kunne 
få lov at indgå nyt ægteskab. Eftersom 
sagen var stillet så skarpt op, og der ikke 
blandt hverken anklager eller forsvarer var 
tvivl om Hans Jørgensens skyld, blev dette 

formentlig rettens afgørelse. Tamperrets- 
protokollen er imidlertid beskadiget, så det 
har desværre ikke været muligt at fremfinde 
den endelige dom.37

Bortløbne soldater
Påfaldende mange soldater optræder i kil
dematerialet fra Tamperretten i Lolland- 
Falsters Stiftamt. I syv ud af de ti retssager 
er ægtemændene ansat ved militæret, og i 
seks af de syv desertionssager drejer det sig 
om bortløbne soldaterægtemænd. Der er 
altså tilsyneladende en sammenhæng mel
lem soldatererhvervet og det høje antal af 
desertionssager.

Samme år som Danske Lov trådte i kraft, 
kom også en ny militærlovgivning til, nem
lig Christian den 5.s Krigsartikelbrev af 9. 
marts 1683, som var den første samlede 
lov for militæret. Foruden de rent militære 
forhold omhandler Krigsartikelbrevet også 
de borgerligt-militære forbrydelser, som i 
mange henseender svarer til Danske Lovs 
6. bog Om misgerninger. Ser man nærmere 
på ægteskabslovgivningen, finder man dog 
klare begrænsninger. For eksempel var det 
kun tilladt omkring en tredjedel af soldater
ne i et regiment at gifte sig. Man havde fra 
myndighedernes side en forestilling om, at 
gifte soldater ikke i samme grad som ugifte 
ville udvise mod og dødsforagt i krig, når de 
havde kone og børns forsørgelse derhjem
me at tænke på. Samtidig gav soldaterfami- 
lieme også myndighederne ekstraudgifter i 
form af indkvartering og underhold.38

Det var svært at forestille sig et ægteskab 
uden husstand. Hvis soldaternes lønninger 
ikke var høje nok til at brødføde dem selv, 
var det næsten umuligt for dem at skabe en 
familie og et hushold. De syv soldaterægte
mænd, vi har at gøre med her, havde gene
relt en lav rang i militæret såsom musketer, 
matros eller landsoldat, og var formentlig 
ret dårligt aflønnet. Der er altså en tendens 
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til, at det er soldater af lav rang, der figu
rerer i skilsmissesagerne. Samtidig var de 
måske blevet budt nogle usle vilkår i mi
litæret med manglende løn, mad eller tøj, 
hvilket måske har givet dem incitament til 
at stikke af.

Hvis en soldat deserterede fra militæ
ret, var han ifølge loven sikker på livsva
rigt fængsel og korporlig afstraffelse eller 
dødsstraf og kunne derfor aldrig vende 
hjem igen. Konsekvensen var derfor, at han 
også måtte forlade sin hustru og sin fami
lie. Antallet af forordninger omhandlende 
desertion gennem perioden peger på, at de
sertion var et ganske stort problem for mi
litæret. De forladte soldaterhustruer havde 
formentlig store problemer med at klare 
sig økonomisk. I tre af de syv lolland-fal- 
sterske sager om desertion fra ægteskabet 
søgte og fik den efterladte hustru fri proces 
til retssagen.39

Soldaterlivet krævede ofte, at manden var 
væk fra hjemmet i længere tid ad gangen, 
hvilket kunne skabe grobund for ægteska
belige problemer. Man kan for eksempel 
forestille sig musketer Hendrich Christen
sens forbløffelse, da han vendte hjem til 
sin hustru Kirsten Christensdatter efter i 
længere tid at have ligget i garnison i Kø
benhavn og opdagede, at hun havde født et 
bam, mens han var væk. Ifølge sognepræ
stens attest i retssagen havde han “slet intet 
ondt eller utilbørlig?' hørt om parret, mens 
de boede sammen. Først efter Hendrichs 
afrejse havde hun “med sin utugt og let
færdighed givet ham årsag til skilsmisse". 
Det kunne være svært at fa et ægteskab til 
at fungere, hvis man ikke boede sammen 
til daglig. Man kan således forestille sig, 
at soldaterægteskabeme var skrøbelige, og 
at der var flere skilsmisser her end i andre 
faggrupper. Dels på grund af adskillelsen, 
dels på grund af familiernes ringe økonomi 
grundet soldaternes elendige lønforhold.

En undersøgelse fra Sverige i 1700-tallet 
viser, at hele 80% af de gifte kvinder, der 
blev anklaget for hor, var soldaterkoner. De 
havde ikke hørt fra deres mænd i flere år, 
var trætte af at leve alene eller formodede, 
at deres ægtemænd var døde.40

Der kan altså have været flere forskellige 
årsager til soldaterægtemændenes desertion 
fra både militær og ægteskab. Dels de dår
lige forhold i militæret, dels en flugt fra et 
dårligt ægteskab og dels problemerne med 
at forsørge kone og børn med en ringe sol
daterløn.

Økonomi
Hverken Ægteskabsordinansen eller Dan
ske Lov indeholder love om de konkrete 
retsvirkninger af en skilsmisse, eller hvilken 
status en fraskilt kvinde havde i samfun
det. Eftersom retten altså ikke tog stilling 
til de praktiske konsekvenser af skilsmis
sen, findes heller ikke i tamperretssageme 
mange oplysninger om den økonomiske del 
af skilsmissen. Tamperretten nøjedes med 
at afgøre, om der ifølge loven var grundlag 
for skilsmisse og vurderede hermed ude
lukkende sagen på et moralsk/juridisk plan 
og beskæftigede sig således ikke med det 
praktiske aspekt, hvilket afspejler, at det i 
høj grad var en gejstlig domstol frem for 
en verdslig.

Den mangelfulde lovgivning bevirkede, 
at man i Danmark og Norge henholdt sig 
til sædvaneretten, hvilket betød, at den 
skyldige i skilsmissen blandt andet havde 
forbrudt sin andel af parrets fælles formue. 
Selve bodelingen og spørgsmålet om bør
nenes forsørgelse blev formodentlig afgjort 
af en lokal foged eller ved Skifteretten.41

Men hvordan ernærede kvinden sig, når 
manden var deserteret eller ikke bidrog til 
forsørgelsen? I et eksempel fra 1727 skrev 
Else Christense i sit skriftlige vidnesbyrd, 
at hendes mand Hans Andersen Skeel “ikke 
efter en mands og faders pligt har stræbt 
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at forsørge mig og sine børn”. Else havde i 
stedet tjent til livets ophold for sig selv og 
sine børn ved syning og “gode venners til
skud”. Den stærkt forarmede Maria Carls- 
datter måtte i sin mands fravær ernære sig 
som tjenestetyende i sin venindes hus. Et 
tredje eksempel fra 1797 viser, hvordan en 
forladt hustru ligefrem har måttet optage 
gæld for at forsørge sig selv og sine børn. 
Kvinden har i mandens fravær, eller hvis 
han ikke i nævneværdig grad bidrog til hus
holdningen, således måttet arbejde hårdt 
for at forsørge sig selv og sine børn. Almin
deligvis bidrog hustruen til husholdningen, 
men manden betragtedes som hovedforsør
ger, hvilket bekræftes af det store antal af 
mænd, der efter en skilsmisse skulle betale 
underholdsbidrag til konen og børnene.42

I desertionssageme havde kvinden været 
alene, ofte i en længere årrække, og var så
ledes eneforsørger i det tidsrum. Derfor var 
de måske mere fattige og forarmede, når de 
skulle rejse en skilsmissesag, end tilfældet 
var i horsageme, hvilket forklarer de mange 
ansøgninger om fri proces.

Eftersom mandens retsstilling ikke af
hang af hans civilstand, kan det være inte
ressant at se på, hvordan kvindens retsstil
ling var efter en skilsmisse. Blev fraskilte 
kvinder betragtet som myndige personer på 
lige fod med enker eller som andre ugifte 
kvinder, der betragtedes som umyndige og 
var afhængige af værger? På dette punkt 
giver hverken Ægteskabsordinansen eller 
Danske Lov nogen retningslinjer. Først i 
1790’eme blev det slået fast, at fraskilte 
kvinder skulle betragtes som enker og selv 
have lov at råde over deres gods. Samtidig 
kunne de i lighed med enkerne fa tilladelse 
til at fortsætte deres tidligere ægtefælles 
næringsvej.43 Dette peger hen imod spørgs
målet, om ægteskabet var en økonomisk 
nødvendighed i 1700-tallet. I den sammen
hæng er det nærliggende at sammenligne 

enkesituationen og den fraskilte kvindes 
situation på det økonomiske plan. I beg
ge tilfælde stod kvinden uden ægtefælle, 
samtidig med at der eventuelt var børn, 
der skulle forsørges. Dette var et alvorligt 
problem, som gav sig udtryk både i lovgiv
ningen, og i hvor hurtigt en enke giftede 
sig igen efter ægtefællens død. Ser man 
på befolkningen fordelt efter civilstand, er 
der stort set fravær af enker op til 50-års 
alderen, hvilket tyder på, at folk giftede sig 
igen efter ægtefællens død. Samtidig findes 
der kun fa ugifte i 30-40-års alderen. Dette 
vidner om et praktisk/økonomisk behov for 
ægteskabet som institution.44

Retssagens beviser set i 
et kønsperspektiv
Gennem en analyse af tamperretssagemes 
beviser vil jeg i dette og de følgende afsnit 
forsøge at klarlægge hvilke kønsmæssige 
idealer og forventninger til ægteskabet, 
der eksisterede i samfundet. De gældende 
normer synliggøres tydeligst, når de bliver 
overtrådt. Gennem overtrædelsen frem
kommer normer, som måske ellers ikke 
kommer til udtryk.45 Skilsmissesagerne 
repræsenterer således et brud med disse 
normer. Eftersom lovgivningen på området 
baserede sig på et kirkeligt grundlag, vil jeg 
i første omgang undersøge, i hvor høj grad 
skilsmissegrundene fra tamperretssageme 
læner sig op ad de kønsidealer, der findes i 
Luthers ægteskabssyn.

De kvindelige dyder handler hos Luther 
om gudfrygtighed, ægteskabelig kærlighed 
og flid. Kvindens dyder blev forbundet med 
kirke og husholdning, mens mandens dyder 
i højere grad blev forbundet med samfun
det. De mandlige dyder handler også om 
flid, i betydningen arbejdsomhed i uddan
nelse og i statens tjeneste. Kvindens flid var 
koblet til fromhed og familieliv.46

Parternes personlige vidnesbyrd er sær
deles brugbare, hvis man ønsker at under
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søge de implicerede parter nærmere ud fra 
et kønsmæssigt perspektiv. De skriftlige 
vidnesbyrd er ægtefællernes egne person
lige beskrivelser af deres ægteskabelige 
problemer, sig selv og ikke mindst mod
parten. Gennem disse kilder kan man få en 
fornemmelse af, hvem de implicerede par
ter var, og hvordan de beskrev sig selv og 
hinanden. Man må dog tage forbehold for, 
at de skriftlige vidnesbyrd må være skrevet 
på baggrund af taktiske hensyn og derfor er 
mere eller mindre tendentiøse.

I de skriftlige vidnesbyrd kan man blandt 
andet uddrage noget om, hvilke forvent
ninger man i 1700-tallet havde til sin æg
tefælle, og hvorledes disse forventninger 
bristede. Det har kun været muligt at med
tage eksempler fra horsageme, eftersom 
der tilsyneladende ikke brugtes skriftlige 
vidnesbyrd i desertionssageme. Omvendt 
findes der mange attester i desertionssa
geme. Heriblandt er vandelsattesteme, som 
blev skrevet af sognepræsterne, særligt in
teressante. De repræsenterer nogle fælles 
og kønsspecifikke idealer, mens de skrift
lige vidnesbyrd repræsenterer et brud med 
disse idealer.

Kærlighed og sex
Grundlæggende var forventningerne til en 
ægtefælle fælles for begge køn. Man for
ventede, at mand og kone skulle være hin
anden til bistand i medgang og modgang, 
samt at ægteskabet byggede på et gensi
digt kærlighedsforhold.47 Kærligheden var 
således nødvendig for at sikre et lykkeligt 
ægteskab. Der tales dog sjældent om kær
lighed i tamperretssageme, eftersom en fø
lelsesmæssig konflikt ikke var tilstrækkelig 
for at føre en skilsmissesag. Derfor var der 
ingen grund til at tale om sit følelsesliv.

Eftersom de skriftlige vidnesbyrd alle 
stammer fra horsager, er det centrale tema 
her ægtefællens utroskab samt de uægte 
børn, der var beviset for utroskaben. Und

dragelse af seksuelt samkvem var ofte gået 
forud for selve utroskaben. Det seksuelle 
forhold i ægteskabet var ifølge Luther en 
ægteskabelig pligt, hvilket nogle af parterne 
gjorde opmærksom på i deres vidnesbyrd. I 
de fleste tilfælde indrømmede og angrede 
den anklagede at have begået hor. Alligevel 
holdt de sig ikke tilbage for at give deres 
ægtefælle en del af skylden for utroskaben, 
såfremt han/hun ikke havde varetaget sine 
seksuelle forpligtelser i ægteskabet.48

På trods af Luthers fokus på vigtigheden 
af børn i ægteskabet blev ingen tilsynela
dende skilt på grund af ufrugtbarhed eller 
impotens. Dette tyder på, at hensigten med 
ægteskabet var gensidig kærlighed, og at 
seksualiteten også havde andre formål end 
det at få børn.49

Religion
Luther lagde vægt på, at det var en alvorlig 
sag at forhindre sin ægtefælle i at leve på 
kristen vis. At religionen havde stor betyd
ning, ses også tydeligt i tamperretssageme, 
selv om jeg dog ikke har fundet eksem
pler på, at ægtefæller direkte forhindrede 
hinanden i at leve på kristen vis. Eftersom 
vandelsattesteme blev skrevet af sognepræ
sterne, blev personens religiøsitet i høj grad 
taget i betragtning. At vedkommende “har 
ført et kristeligt og anstændigt levned", er 
tydeligvis det centrale element i disse at
tester.50 Formuleringen dækker formentlig 
blandt andet over, at personen har levet op 
til tidens religiøse normer og skikke, men 
også at vedkommende har omgået sine 
medmennesker fredeligt og næstekærligt.

Beskyldninger for ukristelighed fore
kom ofte mellem ægtefællerne. Dette un
derstreger, at tamperretten i høj grad var 
en gejstlig retsinstans. Anklagen rettedes 
både mod sagsøgeren og den indstævnede 
og benyttedes tilsyneladende ligeligt af 
begge køn. Det er fortrinsvis de ydre tegn 
på manglende respekt for kirken og troen,
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Skriftligt vidnesbyrd 
fra Else Christense i 
skilsmissesagen mellem 
hende og hendes mand 
Hans Andersen Skeel 
i 1727. Ifølge Else 
gjorde hendes mand 
sig skyldig i både hor, 
hustruvold og tyranni. 
Foto: Kirstine Aasbjerg 
Andersen, Landsarkivet 
for Sjælland.

der sigtes til, hovedsageligt i forbindelse 
med kirkegang. Hvorvidt ukristelighed var 
et vægtigt argument i en skilsmissesag er 
imidlertid svært at sige. Umiddelbart fik 
disse beskyldninger ikke den store betyd
ning for selve domsafsigelsen, og de næv
nes ikke i forbindelse med overvejelserne 
bag skilsmissedommene.51

Køn
De skriftlige vidnesbyrd indeholder gene
relt ikke mange kønsspecifikke beskyld
ninger, men nogle enkelte træk omkring 
forsørgelse, arbejdsomhed og kristelighed 
kan drages frem. Else Christense beskyldte 
sin mand for at være drikfældig og for ikke 
forsørge familien. Hermed havde han ikke 
forholdt sig som en sand kristen, da den 
kristne pligt her blev sat i forbindelse med 
mandens forsørgerpligt.52

I retsprotokollerne dækkede begrebet 
tyranni over psykisk såvel som fysisk vold 
i ægteskabet. I praksis drejede det sig of
test om ensidig vold fra mandens side. Det 
var altså i høj grad mænd, der betegnedes 
som tyranner. Else Christense beskrev sit 

ægteskab med Hans Andersen Skeel som 
et voldeligt forhold med dødstrusler. Hun 
havde flere gange set sig nødsaget til at for
lade huset for at “undfly ulykker”, og hun 
var blevet udsat for “ørefigen og hårgreb 
Desuden truede han hende med sin “skarp
ladte bøsse”. Desværre for Else Christense 
var vold ikke en gyldig skilsmissegrund. 
Tyranni og ukristelig opførsel i ægteskabet 
straffedes ifølge loven med strafarbejde i et 
fængsel. 12 år tidligere, i 1715, var Hans 
Andersen Skeel dog sluppet med et forlig, 
da han overfor retten havde lovet “at ville 
leve kirkelig og forligelig” med Else Chri
stense.53

Idealerne for mænd var gennemsyret af 
kristne normer. Desuden sættes idealer som 
retsind og ærlighed i højsædet. Samtidig 
var mandighed og tapperhed vigtige egen
skaber. Endelig var mandens arbejdsomhed 
og lokale anerkendelse af stor betydning.

De idealer, som i vandelsattesteme forbin
des med kvinder, har at gøre med generelt 
god opførsel (herunder ærbarhed), kristelig
hed, børneopdragelse og evnen til at bidra- 
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ge til familiens forsørgelse. Kildematerialet 
tillader desværre ikke en nøjere granskning 
af de beskyldninger, mænd fremsatte mod 
deres hustruer i skilsmissesager, eftersom 
hovedparten af sagerne er initieret af kvin
der, hvis mænd er deserteret og derfor ikke 
personligt optræder i retssagen.

De bristede forventninger til ægtefæl
len havde altså mange forskellige årsager. 
Utroskab var tilsyneladende ofte en kon
sekvens af et dårligt ægteskab med mang
lende seksuelt samkvem. Hertil kommer 
anklagerne om ødselhed, ukristelighed, 
skænderier, druk og manglende forsørgelse 
af familien, som formodentlig var gængse 
problemer. Vold og især dødstrusler, må 
man formode, var mere sjældne anklager. 
I domsafsigelsen træder det dog tydeligt 
frem, at tamperretten lægger mest vægt på 
de lovbestemte skilsmissegrunde og herun
der hørte vold ikke.

Det er tydeligt i de skriftlige vidnesbyrd, 
hvorledes Luthers tanker om ægteskabet 
gennemsyrede samfundet og påvirkede 
befolkningens opfattelse af, hvad et til
fredsstillende ægteskab skulle indeholde, 
og hvordan ægtefællerne ideelt set skulle 
forholde sig til hinanden og det omkring
liggende samfund. De skriftlige vidnesbyrd 
kredsede således fortrinsvis om emnerne 
sex og religion. Tamperretssageme beskæf
tigede sig altså fortrinsvis med moralske og 
religiøse overvejelser omkring ægteskab og 
skilsmisse.

Konklusion
Kirkens indflydelse på skilsmisseretssager
ne var indtil tamperrettemes nedlæggelse 
i 1797 uændret. Den udprægede gejstlige 
domstol bevilgede udelukkende skilsmisse 
på grundlag af de lovbestemte årsager, det 
vil sige på grundlag af Luthers udlægning 
af Bibelen. Der var hermed god overens
stemmelse mellem lovgivning og retsprak
sis.

Ser man på de formelle juridiske forud
sætninger, kvinder og mænd havde for at 
agere i retslig sammenhæng, var der i netop 
skilsmissesagerne ingen kønsmæssige for
skelle, idet begge køn havde lige mulighe
der for at rejse en skilsmissesag. Forskel
lene skal hermed findes udenfor retssalene. 
Centralt er her min tese om sammenhængen 
mellem køn og skilsmisseårsag. Sammen 
med det økonomiske aspekt danner disse 
faktorer et billede af de sociale forhold, der 
var bestemmende for den reelle adgang til 
skilsmisse.

I tamperretssageme fra den norske un
dersøgelse var 80% af sagsøgerne kvinder 
og kun 20% mænd. Dette havde tydeligvis 
sammenhæng med skilsmisseårsageme. De 
hyppigst forekommende sager var hor- og 
desertionssager. Horsageme udgjorde 25% 
og desertionssageme 75% af sagerne. 80% 
af desertionssageme var initieret af kvin
der, mens op imod to tredjedele af hors
ageme var initieret af mænd. På grund af de 
mange desertionssager figurerede kvinden 
altså i langt de fleste tilfælde som sagsøger 
i tamperretten.

De mange desertionssager havde sammen
hæng med dårlig økonomi, som spillede 
ind på skilsmissesagerne på flere områder. 
Eftersom manden typisk var familiens ho
vedforsørger, gik det hårdt ud over kvin
den, hvis ægtemanden deserterede. Hvis 
hustruen deserterede, kom hendes mand 
fortrinsvis til at mangle hende i hus- og 
omsorgsarbejdet, da kvinden kun i mindre 
grad bidrog økonomisk til forsørgelsen. 
Denne arbejdsdeling afspejler tydeligt, 
hvilke forventninger der var til manden 
og kvinden i ægteskabet. Disse nonner og 
idealer for ægteskabeligt samliv havde bag
grund i det lutherske syn på ægteskabet, 
som også fremhævede gensidig kærlighed, 
ægteskabelig seksualitet samt kristendom
mens store betydning.
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I desertionssageme var økonomien ofte 
dårlig, og kvinden måtte vente på sin mand 
i 3-7 år, før hun kunne få skilsmissedom 
og ret til at gifte sig igen og dermed blive 
forsørget. Disse kvinder søgte ofte om fri 
proces for at kunne føre skilsmissesag, da 
de på grund af den lange ventetid, før sagen 
kunne sættes i gang, var blevet skubbet ud 
i yderligere fattigdom. En situation, som 
ikke ville ramme en mand i lige så høj grad. 
Eftersom det hovedsageligt var mænd, der 
deserterede, var kvinder generelt dårligere 
stillet økonomisk end mænd, når de skulle 
rejse skilsmissesag. I horsageme var der 
som regel større økonomiske ressourcer 
til rådighed, og der lå i højere grad andre 
tillægsårsager end økonomiske bag ønsket 
om skilsmisse.

Horsager havde ofte deres udspring i læn
gere tids adskillelse mellem ægtefællerne, 
både fysisk og seksuelt. Den fysiske ad
skillelse kunne have sammenhæng med 
mandens erhverv. I syv ud af de ti sager fra 
Lolland-Falster var ægtemændene soldater 
og således væk i kortere eller længere tid ad 
gangen, hvilket forøgede risikoen for hor. I 
tilfælde af desertion, hvor den efterladte hu
stru måtte vente flere år for at fa skilsmisse, 
gik det ofte galt. I de fleste af de horsager, 
jeg har arbejdet med i denne undersøgelse, 
begik den ene part som regel først hor, efter 
at parret i længere tid havde afholdt sig fra 
seksuelt samkvem, og utugten var ofte en 
konsekvens af længere tids indbyrdes stri
digheder mellem ægtefællerne.

Gennem arbejdet med tamperretssageme, 
primært de personlige vidnesbyrd og van
delsattesteme, har jeg løbende fået afdæk
ket sider af hverdagslivet på landet samt 
konsekvenserne af det tætte naboskab, be
folkningen i landsbyerne levede i. Det er 
muligt at fa et meget personligt indblik i de 
normer, de levede efter, og hermed på hvil

ket grundlag de bedømte hinanden, når no
gen trådte ved siden af. Den sociale kontrol 
virkede således ikke blot via sognepræsten, 
men også i høj grad gennem menigheden, 
som var et fællesskab, det var svært at stå 
udenfor.

Ægteskaber som i eksemplet med Else 
Christense endte formentlig kun i sjældne 
tilfælde i tamperretten. På trods af skæn
derier, vold og utroskab valgte mange gi
vetvis at blive i ægteskabet af økonomiske 
årsager. Først hvis den ene part deserterede, 
blev det tvingende nødvendigt at skaffe sig 
en skilsmissedom. Skilsmisse var således 
ikke et særlig udbredt fænomen i 1700-tal- 
lets Danmark, og kun relativt få var initia
tivrige nok til at gennemføre en skilsmis
sesag.
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Tre breve om dagliglivet 
på Raagø i 1920erne

- skildret af fruen fra lodshuset i øst

Af Bjarne A. Madsen

Indledning
Achton Friis skriver i sin rejseberetning fra 
de danske øer i 1922 om Raagø, at øen er 
150 tdr. land stor, og at der var 30 indbyg
gere fordelt på to parcelsteder, to huse og 
to gårde, Raagøgård og Hothergård.1 Der 
var ni elever i skolen, der således udgjorde 
knap en tredjedel af hele øens befolkning.2 
Alle var jordbrugere, kun bådføreren var 
fisker.3 Achton Friis og Johannes Larsen 
besøgte nærmere bestemt Raagø den 8. sep
tember 1922, hvor høsten var i fuld gang.4

I det følgende gengives tre breve, som er 
skrevet af fru Elna Nagel Hansen5 på Ra
agø og sendt via Svinsbjerg til frk. Karoline 
Jørgensen på Femø. Elna Nagel Hansen 
flyttede først i 1920erne fra Femø med sin 
familie til Raagø, hvor hun passede hus og 
hjem.6 Hun boede sammen med sin mand, 
lods Hans Nagel Hansen7 og datteren Val
borg på lodsstationen helt ude mod øst.8 
Elna Nagel Hansen korresponderede livligt 
med en række personer, herunder med Ka
roline Jørgensen på Femø. Karoline Jørgen

Kort over Raagø fra 
Achton Friis ’ “De danskes 
Øer”. Achton Friis har 
fejlagtigt fået placeret 
lodshuset i syd. Det lå helt 
mod øst ved udkigstårnet. 
I syd lå skolen.
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sen var en ældre, enlig frøken der drev sin 
egen lille trikotageforretning i Sønderby.

Brevene indeholder nogle korte, mor
somme beskrivelser af dagliglivet på Ra- 
agø i 1920erne og er til dels dækkende for 
dagliglivet på de små øer i Smålandshavet 
i det hele taget. Samtidig giver brevene et 
levende indtryk af en stærk og optimistisk 
og livsglad brevskriver.

Brevene er overvejende skrevet i et 
mundtligt sprog, sådan som man talte til 
hinanden på den tid, hvorfor undertegnede 
har tilladt sig at rette i tegnsætningen, hvad 
der forhåbentlig letter lidt på læsningen og 
i mindre grad på forståelsen af indholdet af 
brevene.

Elna fotograferet i 1931 sammen med datteren 
Valborg og sønnen Gunner. Foto: Privat.

Brevene
Afsender: Fru Elna Nagel Hansen,
Raagø pr. Svinsbjerg
Modtager: Frk. Karoline Jørgensen, 
Trikotageforretningen, Sønderby, Femø

Raagø, den 19. december 1923

Kære Frk. Jørgensen!
Først en hjertelig Lykønskning paa Fød
selsdagen med Ønsket om Held og Lykke i 
det nye Aar samt en god Fortjeneste.9

Her gaar alt i sin jævne Gang med hvad der 
er at udrette i Huset o.l. De kan tro, Børne
ne10 er henrykte over at bo saa nær Vandet, 
det er jo rigtig Sjov[t] for dem.

De har vel noget travlt i denne Tid?11 Naar 
De engang faar en Lejlighed til at komme 
til Fejø saa tag en lille Afstikker over og se 
til mig, [så] at vi kan faa os en Sludder. [J] 
eg skal nok i det nye Aar komme over og se 
til Dem, kan De tro.

Nu kommer Lauritz og Marie jo til Fejø, 
saa det bliver jo nemt at komme over til 
dem, saa kan vi jo telefonere efter Dem, 
[så] at vi kan gaa i Theater. [Forleden] var 
vi for resten oppe og se Ebberød Bank. Jeg 
kunde godt lide at faa Frk. Hauers Adr., har 
De den.

Jeg har ikke været ude fra Øen endnu, si
den vi kom her over; det er nærmest fordi 
at vi kun har [en] aaben Baad i Vinter, og 
[datteren] Valborg har i den sidste Tid haft 
Ørepine af og til, saa naar der ikke er noget 
særligt vil jeg ikke tage afsted.

Forleden Dag havde jeg nær taget til Femø 
i det gode Vejr, men det var for nær paa Jul. 
Her er [en] meget god Lejlighed, men Hu
set er ikke saa lunt som paa Femø; vi har 
en stor Forstue som Deres, 2 Stuer større 
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og 2 mindre samt et stort Loftværelse, stort 
Loft og Udhus og en Mark, som Helge 
skrev til Marie; men det bedste er at vi er 
saa nær Strand, for saa naar De kommer, 
sætter vi Manden til at stege Bøf, og saa 
faar vi anbragt hver en Hængekøje nede 
ved Stranden, og der tager vi to Plads, saa 
skal De se Deres Gigt skal nok forsvinde. 
De behøver ikke at tage Cykel med her 
over, for saa maa De hellere tage en Bil, 
for Vejene er ikke gode at cykle paa. Der 
gror Alenhøjt Græs langs Stranden, og det 
er gerne min Aftentur med Børnene, saa 
der er ikke til at cykle. Nej vi skulde have 
det ligesom den ene Gaardejer; han har Bil 
staaende ved Omebroen.12 Beboerne er 
meget flinke, saa i den Retning er det jo 
meget godt; men jeg savner jo en Sludder 
med de gamle Naboer paa Femø. Jeg vil 
samtidig ønske Dem en glædelig Jul fra os 
alle fire.

Vil De saa, naar De har Lejlighed, sende 
mig lidt Varer; men det kan godt vente til 
mellem Jul og Nytaar eller lidt senere.

1 Vi B[undt] sort Uldgarn cirk. 4 Kr. 
B[undtet]
1 B[undt] graat [Uldgarn cirk.] 4 Kr.
2 Ruller Traad No. 12 hvid og sort
2 [Ruller Traad No.] 40 sort
2 [Ruller] Bjømetraad No. 3 sort og hvid
3 Mtr. Bomuldstøj til Forklæder [til] Val
borg
3 [Meter Bomuldstøj til Forklæder] til mig 
skal være blaat stribet
5 [Meter] Borter, 2 Dussin [sic!] aim. 
Knapper af de gode
2 Stk. aim. Bendiere, 3 Mtr. Baand af 
hvidt, 3 Mtr. sort, som Prøven
3 Dus.[in] Tryklaase sorte aim.
3 Dus.[in] [Tryklaase] hvide
1 Par Strømper til Helge13, helst helt ret, 
som jeg kan forføde eller ret og vrang.
1 Par [Strømper] til Valborg

Brevet til Karoline Jørgensen på Femø, sendt 19. 
december 1923. Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv.

Til Slut de hjerteligste Hilsener fra Deres 
heng[ivne] Elna Nagel Hansen

Adr. Raagø
pr. Svinsbjerg

Raagø, den 20. januar 1924

Kære Frk. Jørgensen
Hermed har jeg Fornøjelsen [af] at frem
sende Dem et Eksemplar af min Hedebosy- 
ning i Haab om, at De vil blive glad for den; 
jeg vilde have sendt den til Jul; men De ved 
jo hvordan det gaar, vi naar det ikke og saa 
er sent jo bedre end aldrig.

Haaber De har det godt, vi er i bedste Vel- 
gaaende; nu bliver Isen vel færdig, saa kan 
vi jo ikke gaa Halvvejen og faa os en Slud
der. Men jeg kommer en Tur over [for] at 
se til Dem i Foraaret, kan De tro. Har De 
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nogen Hyracinter i Aar, mine staar saa 
fint. Alt, hvad [D]e sendte var storartet, og 
Valborg[s] Kjole blev saa nydelig i Kittel
facon med fire Læg i hver Side og en sød 
Snor om Livet og røde Knudesting i Halsen 
og Ærmer.

Tak for Nyhederne [D]e fortalte, hils Marie 
fra mig. Hans har været paa Tur i 4 Dage 
og er endnu ikke kommet. De faar ikke 
saa meget [her i brevet] i Aften, for jeg har 
skrevet 3 Breve foruden, men jeg er bange 
for, at Isen skal brække op, og saa vi ikke 
faar Forbindelse, derfor mente jeg at det 
[dvs.: brevet] skulde skrives i Aften. Vi har 
ellers gaaet Tur paa Isen hver Dag Børnene 
og jeg, og i Torsdags var her Bil herude. 
Nu skal L.J. nok snart til at pakke sammen, 
kom De saa heller med, saa kan vi lettere 

faa os en Sludder.

Jeg skal til at sy det sidste Hjørne af den ud
vendige Kant paa min Kaffedug, alle Hul
lerne har jeg syet, og saa vil jeg alligevel 
have Knipling om den; men der er jo langt 
til Enden endnu, for det indvendige mang
ler endnu, og Hoser skal jeg jo strikke saa 
der er nok. Jeg fik et nydelig[t] Kaffestel i 
Nikkel af Hans og 6 Dessert Skeer.

Til Slut i Aften en hjertelig Hilsen fra 
Deres heng[ivne] Elna Nagel Hansen

[PS:] Jeg er vældig godt tilfreds her, og 
vi har jo nærmere ved Fastlandet end paa 
Femø, men derfor kunde det jo være rart 
at faa en Sludder med gamle Venner alli
gevel.

Lodshuset i Raagøs østlige hjørne. Foto: Klaus Bek Nielsen.
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Udsigt over Raagø Kalv, Raagø Sand, Raagø Gård og det indhegnede område, som Aage V Jensens fond 
har tilplantet med oprindelige danske træer og buske. Foto: Klaus Bek Nielsen.

Raagø, den 19. maj 1926

Kære Frk. Jørgensen!
Nu vil jeg ønske Dem en glædelig Pinse 
og samtidig takke Dem for Venligheden 
til Valborg[s] Fødselsdag; De skulde blot 
have set hende, da hun fik det store Brev 
med alle de fine [glansjBilleder; hun har nu 
faaet dem sat i et Album, hun fik af Helge 
til Julen.14

Hvorledes er det ellers med Helbredet og 
Forretningen? Hvis De i Sommer kan faa 
et Par Dage tilovers, saa er De hjertelig vel
kommen hos os, blot lad os det vide i For
vejen, saa henter vi Dem ved Færgebroen 
paa Fejø.

Jeg er lige bleven færdig med Forårsren
gøring og Vask, derfor er det, at jeg ikke 
har skrevet før.

De kan tro, vi boer dejligt her ude, og jeg 
vilde ikke bytte tilbage til Femø, skønt det 
er et gammelt Hus vi bor i; her er 2 aim. 
[indelige] Stuer, 1 mindre og 1 Gæstevæ
relse under neden, ovenpaa et stort Loft og 
1 alm.[mindeligt] Værelse i øst med Udsigt 
over Stranden til Fejø, Femø, Skalø og Lol
land helt ind til Bandholm, et stort Køkken 
ligesom paa Femø, Spisekammer og Kæl
der samt et godt Udhus med Brændselsrum, 
Vaskehus, Værksted, Svinesti og Kostald, 
saa jeg ved ikke, om De mener, at vi kan 
forlange mere, og Haven lige ned til Stran
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den, der er ikke længere end hen til Dem fra 
Hjørnet af Vejen, der gaar op til Sørensen, 
saa om Sommeren, naar jeg er færdig i mit 
Hus, gaar vi det lille Stykke, saa tager vi et 
Bad, det er anderledes end den lange Vej til 
øster Strand. Valborg har selv skrevet lidt til 
Dem, men det kniber jo med at sidde stille 
saa længe, da hun skal ud og lege.

Nu mange venlige Hilsener fra min [sic!] 
Min Mand og Deres

Elna Hansen
Raagø pr. Svinsbjerg 
[PS:] Hilsen til Bekendte 
Glædelig Pinse

Bilag:
Kære Frk. Jørgensen
Tak for Glansbillederne, jeg har faaet dem 
klistret i mit Album.
Venlig Hilsen 
fra Valborg

Afslutning
Ovenstående breve er i sin tid afleveret af 
Torben Vindnæs på Femø. De er fremkom
met i forbindelse med en gennemgang af 
de efterladte papirer efter Torben Vind
næs’ faders lille lokalhistoriske samling på 
Femø. Brevene er i december 2007 afleve
ret til Fejø lokalhistoriske Arkiv, hvorfra de 
den 28. januar 2008 er blevet afleveret til 
Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv i Købelev, 
idet brevene mest omhandler livet på Ra
agø, der sognemæssigt hører under Hors
lunde sogn. Derfor befinder brevene sig i 
dag i Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv.

Brevene vidner på deres egen levende 
måde - sammen med Achton Friis’ og andre 
beskrivelser - om det rige liv, der en gang har 
udfoldet sig på Raagø og som ikke vender til
bage. For i 1966 forlod de sidste beboere Ra
agø15, og det er kun de to store gårde Hoterga- 
ard og Raagøgaard midt på øen og lodshuset i 

øst der står tilbage i nogenlunde vedligeholdt 
stand. Resten af bygningerne på Raagø ligger 
enten hen i ruiner eller er helt væk.

I 1998 købte Aage V. Jensens Fond16 Ra
agø og Raagø Kalv for at lave en genbank 
for oprindelige danske træer og buske, der 
var i fare for at forsvinde. Raagø ligger så
ledes i dag hen som en slags “Noas Ark” for 
danske planter og buske.17

Bjarne A. Madsen,/. 1957, cand. theol. 
1993, sognepræst på Fejø siden 1993, 
arkivleder i Fejø lokalhistorisk Arkiv 
sidenl996, provst i Lolland Nørre Prov
sti siden 2000 og provst i Lolland Vestre 
Provsti siden 2007. Bjarne A. Madsen 
har især specialiseret sig i reformations
historien, som han har skrevet flere artik
ler om; men som arkivleder beskæftiger 
han sig også gerne med lokalhistorien.
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G.E.C. Gads Forlag, 1955.
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Noter:
1. De to huse må være lodsstationen helt mod 

øst og skolen helt mod syd; mens de to parcel
ler må ligge sydvest for Hotergaard og syd for 
lodsstationen.

2. Iflg. folketællingen i 1916 boede der 26 per
soner på Raagø fordelt på fire husstande. Iflg. 
folketællingen i 1921 var der 33 beboere for
delt på fem husstande. Iflg. folketællingen fra 
1925 var der 22 personer fordelt på fem hus
stande. Iflg. folketællingen fra 1930 var der 
30 beboere fordelt på syv husstande.

3. Friis, 1962, Bind II, side 308.
4. Ibid., side 305.
5. Elna Isabella Hansen blev iflg. folketællingen 

af den 5. november 1925 født den 14. (?) ja
nuar 1888 i Svendborg.
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Kristi Legemsgilde i 
Lollands Sønder Herred

- et gilde fra 1388

Af Ole Arpe Munks gaard

Gennem specielt senmiddelalderen opstod 
der løbende - ikke mindst i Nordeuropa - et 
stigende antal forskelligartede grupper, fæl
lesskaber eller sammenslutninger, der som 
organisationsform optrådte under forskel
lige benævnelser som eksempelvis: gilde, 
lav, broderskab, kompagni, samfund og 
selskab1. Denne mangfoldighed af benæv
nelser, som kendes fra gruppedannelsernes 
skråer, d.v.s. vedtægter, afspejler sig ligele
des i de latinske betegnelser, f.eks. convi
vium, confratemitas, societas, congregatio 
og collegium.

I ældre historieforskning gik man ud fra, 
at der kunne etableres en ret entydig kate
gorisering af gruppedannelserne2, idet disse 
kunne opdeles i almindelige gilder, gejst
lige gilder, købmandsgilder og håndvær
kerlav. Denne kategorisering, der byggede 
på en sammenhæng mellem sociale grupper 
og gildetyper, er i dag i manges bevidsthed 
fortsat gældende, idet købmandsgildeme 
og håndværkerlavene har spillet en omfat
tende rolle i eksempelvis dansk historie
forskning. Dette skyldes bl.a. den betyd
ning, som handels- og købstadshistorien 
har spillet gennem det sidste århundrede, 
idet de såkaldte købstadsgilder og hånd
værkerlav, der jo oftest var opdelt efter 

erhverv og brancher, hovedsagelig havde 
deres tilholdssted i de voksende købstæder, 
hvor erhvervene i senmiddelalderen fik en 
stigende betydning på baggrund af den eks
panderende handel og den hermed forbund
ne økonomiske udvikling. Medlemmerne i 
disse gilder og lav var ifølge forskningen 
eksempelvis købmænd, skomagere, bagere, 
smede m.fl., uden at dette - hvad de sidste 
årtiers forskning har påvist - dermed betød, 
at andre uden for disse erhverv og brancher 
ikke kunne optages i gildet, for det kunne 
de. De medlemslister, der er bevaret, viser 
entydigt, at eksempelvis købmands- eller 
bagergilder ikke kun bestod af købmænd 
og bagere, men af folk med vidt forskellig 
erhvervsmæssig og for den sags skyld so
cial baggrund og køn.3

Denne skarpe og entydige kategorisering 
samt fokuseringen på købmandsgildeme og 
håndværkerlavene er gennem de sidste år
tier som sagt fra såvel tysk som dansk side4 
blevet udsat for en stigende kritik og et krav 
om nuancering, idet de tidligere forsknings
resultater i dag betragtes som alt for forenk
lede. Den ovenfor nævnte mangfoldighed 
af betegnelser gør det nemlig vanskeligt at 
foretage en direkte kategorisering i og med, 
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at man i det middelalderlige samfund ikke 
foretog en skarp og entydig skelnen mel
lem gruppedannelserne, hvilket betyder, at 
de samme typer af sammenslutninger - af
hængig af tid og rum - ofte benævnes med 
forskellige navne. Der eksisterer derimod 
en række fælles træk gruppedannelserne 
imellem, og som rækker langt ud over de 
økonomiske og erhvervsmæssige. Nyere 
forskning karakteriserer nemlig gruppedan
nelserne - både i byen og på landet - som 
sociale grupper eller fællesskaber med en 
ensartet grundstruktur, hvor ikke mindst det 
religiøse, kulturelle og selskabelige indgår 
med stor vægt, idet disse elementer og de 
dertil knyttede ceremonier og personlige 
bånd holder grupperne sammen via edsaf
læggelse og den hermed forbundne iden
titetsskabende funktion og betydning.5 Et 
eksempel på en af disse gruppedannelser 
er Kristi Legemsgilde fra Lollands Sønder 
Herred fra 1388, der netop ikke kun omfat
tede gejstlige men også verdslige medlem
mer.

Kristi Legemsgildes skrå
Ved siden af de førnævnte og mere kendte 
gruppedannelser, der tog udgangspunkt pri
mært i købstæderne, har vi i Danmark også 
en række gilder, som var placeret på landet. 
Et af disse er det gejstlige gilde "Kristi Le
gemsgilde”, hvis skrå stammer fra 13886, 
og som havde hjemme i Sønder Herred på 
det sydvestlige Lolland. Gildet havde taget 
navn efter den Corpus Christi-dyrkelse, der 
i løbet af 1300-tallet spredte sig over hele 
Europa, og hvor medlemmerne af gildet, 
der var viet til det hellige legeme, havde an
svar for en udadrettet religiøs opgave, nem
lig de store processioner på dagen for Kristi 
Legemsfesten, hvor hostien blev udstillet, 
bragt rundt og dens undergørende forvand
ling hyldedes og vistes for folket.

Ser vi nærmere på skråen, der er udstedt 
på latin den 29. juni 1388, vil vi kunne 
fremdrage oplysninger om gildets formål, 
pligter og organisering samt hvem der var 
medlem af gildet, og måske ud fra denne 

Vestlollands 
Nørre og 
Sønderherred 
ca. 1767. 
Gengivet efter 
Pontoppidans 
Danske Atlas.
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undersøgelse drage nogle konklusioner om 
gildets videre skæbne, idet der ikke senere 
kendes andre overleverede kilder, der di
rekte omtaler dette gilde fra Sønder Herred.

Årsagen til, at netop en gruppe af per
soner har fundet sammen i Sønder Herred, 
far vi allerede at vide i skråens indledende 
bemærkninger, der er holdt i en religiøs 
ramme. Indledningen giver nemlig en kort 
begrundelse for gildets virke, idet den på
peger, at de hellige fædres forskrifter på
minder medlemmerne om, at det sømmer 
sig at omgås hinanden i kærlighed og der
med fred, og at man derfor som medlem må 
påkalde sig Gud. Denne, altså Gud, vil så 
til gengæld udvise barmhjertighed og styre 
samfundet, “således at vi - når dette liv 
er omme - kan fortjene i endrægtighed at 
forenes med hans helgener i himlenes rige. 
Amen ”. Det er altså fromt og gavnligt med 
henblik på at opnå den evige saglighed og 
frelse, at man i det jordiske liv som med
lem - broder eller søster - handler socialt 
og udviser kærlighed over for sin næste, og 
at man påkalder sig Gud, hvis man som en
keltindivid, men også som gruppe, vil sikre 
sig i det hinsidige efter døden og dermed 
overvinde denne. Gildets væmefunktion 
gjaldt altså ikke blot det dennesidige, men 
også det hinsidige, idet gildet tog hensyn til 
ikke blot nulevende medlemmer, men også 
de senere afdøde brødre og søstre.

Medunderskrivere af skråen
Gildet var efter alt at dømme initieret af 
gejstlige, idet de første 9 nævnte under
skrivere af skråen er præster (sacerdotes) i 
Vestenskov, Dannemare, Tillitse, Aminge, 
Gloslunde, Skovlænge, Søllested, Ryde 
samt Halsted, der er repræsenteret ved 
prioren Jens, der ikke som de øvrige var 
fra Sønder Herred, idet Halsted efter alt at 
dømme på dette tidspunkt tilhørte Lollands 
Nørre Herred. Gildets oldermand (senator) 
er Jens fra Vestenskov.

Ud over disse gejstlige medlemmer er 
der yderligere ikke mindre end 25 under
skrevne personer, der omtales ved navns 
nævnelse samt i de fleste tilfælde ved deres 
sociale position i det daværende middel
alderlige samfund, idet de benævnes som 
riddere (miles), væbnere (armiger) og æg
tefæller (uxor) til disse riddere og væbnere. 
Gildets verdslige medlemmer var altså ikke 
hvem som helst, men derimod personer, der 
tilhørte de højere sociale klasser på landet, 
men også personer af såvel tysk (f.eks. van 
der Osten og Parow) som dansk (f.eks. Jens 
Krag og Otto Jensen) oprindelse og med 
relation til bl.a. adelen, hvoraf en del kan 
identificeres nøjere, hvilket aldrig har fun
det sted, men vil blive taget op senere i ar
tiklen. Desuden er der blandt underskriver
ne to personer med efternavnet Degn. Om 
disse har været degne og dermed nogen af 
de nævnte præsters uordinerede medhjæl
pere under messen, er det desværre umuligt 
at udtale sig om. Det samme gør sig gæl
dende for gildets eventuelle tilknytning til 
en kirke, et kapel eller et alter, idet der intet 
nævnes om dette ud over tilknytningen til 
Sønder Herred.

Skråens bestemmelser
Efter den ovenfor omtalte korte religiøse 
indledning fortsætter skråen med at op
remse statutterne (statuta convivarum) for 
bordfællerne/gildemedlemmeme “om Kri
sti højhellige legeme i Lollands Sønder 
Herred”-, i alt 27 bestemmelser. Den redak
tionelle opbygning af skråen synes umid
delbart at bygge på en vis logik, idet de 
første 7 bestemmelser alle vedrører samme 
emne, men ret hurtigt sker der det, at denne 
logik afviges og opbygningen bliver sprin
gende og ustruktureret, således at f.eks. 
betingelserne for optagelse og medlem
skab skal findes spredt i skråen. De enkelte 
bestemmelser nævnes ligeledes, hvad der 
dog er karakteristisk for de ældre skråer i
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Skrå for Elendelav, Odense 1435. Denne vedtægt skiller sig ud fra så mange andre ved at være udformet 
som et gavebrev, der opretter messer ved S. Albani sognekirke. Derfor er den beseglet af gildets 
oprindelige 25 stiftere. Foto: Lars Skaaning. © Odense Bys Museer.

Danmark, uden overskrifter eller paragraf
tegn, idet deres begyndelse og afslutning 
kan iagttages ved, at hver ny bestemmelse 
påbegyndes med et latinsk “Item”, altså et 
“ligeledes”7.

Memorialtjenesten
De første bestemmelser i skråen, d.v.s. para
grafferne 1-7 tager alle udgangspunkt i den 
memoriale funktion, som generelt var knyt
tet til gilderne, idet den åndelige ihukom
melse af afdøde medlemmer via oplæsning 
af de afdødes navne var en af gildernes væ
sentligste opgaver. De afdøde medlemmer 
var derfor billedligt set fortsat at betragte 
som værende til stede og en levende del 
af fællesskabet. Denne memorialtjeneste 
fandt sted i forbindelse med afholdelsen af

gudstjenester og sjælemesser, der blev af
viklet i tilknytning til gildefesteme, således 
at ihukommelse af de afdøde og det at spise 
og drikke sammen var uadskillelige størrel
ser8. Det konstateres9, at medlemmerne af 
Kristi Legemsgilde skal mødes fire gange 
årligt, nemlig første gang i ugen efter Kri
sti Legemsfest10, anden gang otte dage ef
ter den hellige Jacobs fest11, tredje gang 
otte dage før eller efter den hellige Martins 
fest12 samt fjerde gang otte dage før den 
hellige Marias renselsesfest13. Oplysning 
om afholdelsen af gilde skal samtidig udgå 
fra det medlem (conviva), der i fællesskab 
med et andet medlem agter at forestå gildet. 
Meddelelse om dette skal gå til skafferen 
(minister), hvis pligt det så er at informere 
de øvrige brødre og søstre om henholdsvis 
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tid og sted14. Glemmer man at indbyde en 
gildebroder - og her træder et omfattende 
bøde- og retssystem i kraft - senest tre dage 
før afholdelsen af Kristi Legemsgilde, skal 
man erlægge en bøde på 4 sterling til dæk
ning af de omkostninger, som en broder 
måtte have i forbindelse med afviklingen af 
gildet. Udebliver man derimod på trods af 
at være indbudt, udviser man foragt for fæl
lesskabet og skal derfor erlægge en skilling 
sterling til brødrene15. Sker der derimod 
det, at et gildemedlem ikke afholder Kri
sti Legemes gilde på det berammede tids
punkt, så må vedkommende betale 2 grot til 
brødrene og søstrene16.

De religiøse ceremonier på de førnævnte 
fire festdage redegøres der ligeledes for, 
idet det påpeges, at alle gildets præster - 
under trussel om bøde - personligt skal 
afholde messer med bøn for de levende 
og afdøde samt for alle gildets velgørere. 
Desuden pålægges det dem i en form for 
arbejdsdeling at synge messer for højal
teret17. Lever præsterne ikke op til kravet 
om at holde messerne vil de blive pålagt 
en bøde på 4 grot, medmindre de er lovligt 
forhindret. Noget tilsvarende gælder også 
for gildets lægmænd, der også afkræves at 
holde messe på lovlig vis18. For sent frem
møde ved højmessens offertorium, d.v.s. 
den processionssang, der ledsager frembæ
ringen af offergaverne til alteret, rammer li
geledes alle gildets medlemmer i form af en 
bøde på 4 grot, og manglende offergivning 
fra gildemedlemmemes side - 1 sterling - 
udløste på anden vis en bøde på 4 sterling19.

Ligbegængelse
Et andet vigtigt område for gildets med
lemmer var de såkaldte ligbegængelser, 
d.v.s. de religiøse højtideligheder der fandt 
sted i kirkerummet i forbindelse med af
døde brødres og søstres begravelser. Til 
ligbegængelseme hørte aftenen forinden en 

række ceremonier, der kunne omfatte for
skellige læsninger, bønner og salmer, d.v.s. 
de såkaldte vigilier, der udførtes af en eller 
flere præster, og hvor man vågede over den 
afdøde. Den efterfølgende dag - ifølge tra
ditionen fra middelhavslandene - hvor så 
begravelsen af den afdøde skulle finde sted, 
fulgtes vigilieme op af endnu en række 
messer for den afdødes sjæls frelse, inden 
selve handlingen blev afsluttet med jordpå
kastelse og gravlæggelse.

Denne tradition for ligbegængelse er også 
en del af Kristi Legemsgildes bestem
melser, idet der gøres opmærksom på, at 
når et gildemedlem dør, så skal de øvrige 
medlemmer møde op på den afdødes bo
pæl ved vespertid, altså om aftenen, for at 
“synge vigilier”, og den efterfølgende dag 
skal man afholde diverse messer for den 
afdøde. Møder man ikke op til disse cere
monier - på trods af kendskab til et gilde
medlems bortgang - så træder bødesyste
met straks i kraft, idet man kan forvente en 
bøde på 1 skilling grot20. En nogenlunde 
tilsvarende proces skulle ligeledes træde i 
kraft, hvis et gildemedlem døde i udlandet. 
Et sådant dødsfald udløste ligeledes sjæle
messer og vigilier fra medlemmernes side, 
men selvfølgelig under forudsætning af, at 
man havde fået kendskab til et medlems 
bortgang21. Af andre forpligtelser i forbin
delse med medlemmers bortgang nævner 
bestemmelserne også, at hvert gildemed
lem hver uge gennem et helt år skal min
des den afdøde via afholdelse af en messe, 
samtidig med at hver af præsterne til evig 
tid gennem bønner skal mindes den afdøde 
“under forvandlingen ” (in consecracione), 
hvilket vil sige det led i messen med nad
verens indstiftelsesord, hvor brød og vin 
bliver til Kristi legeme og blod. Det samme 
gør sig gældende for lægmedlemmeme22. 
At afgå ved døden var ikke uden omkost
ninger for et medlem, for hver broder el
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ler søster, der dør, skal ifølge bestemmel
serne testamentere mindst en skilling grot 
til Kristi Legemsgilde23; penge, der sikkert 
skulle dække indkøb af vokslys til de tal
rige religiøse handlinger. Når meddelelsen 
om et medlems død nåede frem til de øvrige 
brødre og søstre, blev det dem påbudt ikke 
at spise kød, indtil oldermanden var blevet 
underrettet om, hvem af præsterne der ville 
påtage sig at afholde messerne for det af
døde medlem24. Denne passus med forbud 
mod indtagelse af kød, synes at bygge på 
den middelalderlige opfattelse af faste som 
en almindeligvis forberedelse til indvielse 
og deltagelse i hellige handlinger, i og med 
at begravelsen af den afdøde ville finde sted 
inden for et døgn eller to.

Af ovenstående om henholdsvis den ån
delige og memoriale funktion og ligbe- 
gængelseme fremgår det tydeligt, at Kri
sti Legemsgilde havde en tungtvejende, 
immateriel og religiøs dimension, hvor 
barmhjertighedsgerninger stod i centrum 
for et fællesskab af mennesker og disse 
menneskers måde at agere på i forhold til 
hinanden. Men der er desuden ingen tvivl 
om, at gildet også - i forlængelse af det 
førnævnte - må betragtes som en gensidig 
materiel, social og omsorgsmæssig støtte- 
og beskyttelsesfunktion for medlemmerne 
i forbindelse med økonomiske problemer, 
ulykker, sygdom eller død, hvilket kom
mer til udtryk i nogle af bestemmelserne25. 
Skulle der nemlig ske det ulykkelige, at et 
medlems ejendom blev udsat for ildebrand, 
“hvad Gud måtte forby de’ ’, er det de øv
rige medlemmers pligt at træde hjælpende 
til ved at støtte det uheldige medlem med 
1 skilling grot. Desuden har man pligt til 
som medlem med 1 skilling sterling øko
nomisk at støtte det medlem, der på et el
ler andet tidspunkt eventuelt ville komme 
på den tanke at drage på pilgrimsfærd til 
visse helgeners grave. Disse helgener næv

nes ved navn, idet der er tale om Peter i Pe- 
terskirken i Rom, Paulus i S. Paolo fuori le 
Mura ligeledes i Rom og Jakob i Santiago 
de Compostella i Galicien i det nordvest
lige Spanien. Desuden skal medlemmer, 
der ønsker at drage “hinsides havet’’ støt
tes. “Hinsides havet” refererer til de hel
lige steder i Palæstina, først og fremmest 
Gravkirken i Jerusalem. Når et sådant til
bud kunne komme på tale, må det hænge 
sammen med, at det, på trods af medlem
mernes sociale herkomst, ikke blot for den 
enkelte var omkostningstungt at drage på 
pilgrimsfærd til disse ret så fjerne mål, men 
at pilgrimsfærd i senmiddelalderen slet 
ikke var noget ualmindeligt, idet der i det 
middelalderlige samfund eksisterede et ret 
udbredt ønske om at foretage pilgrimsrej
ser, der bl.a. kunne være drevet af fromhed, 
ønsket om bod og aflad eller helbredelse for 
sygdomme; noget, der blandt andet afspej
ler sig i andre af datidens gildeskråer26.

Yderligere pålægges det de sekulære brød
re om fornødent at støtte og forsvare “brød
rene” (pro fratribus), hvilket vil sige gildets 
gejstlige medlemmer, over for verdslige 
dommere og andre mennesker under trus
sel om en bøde på 1 skilling grot27. At man 
internt i fællesskabet via edsaflæggelsen 
forsøgte at beskytte og støtte hinanden mod 
ydre farer, er der for så vidt intet mærk
værdigt i, men at de sekulære medlemmer 
specielt skal beskytte de gejstlige medlem
mer mod eksterne kræfter eller instanser i 
det verdslige samfund repræsenteret ved 
dommere, kan det umiddelbart være van
skeligt at forklare med mindre det er en re
miniscens fra middelaldersamfundets evige 
kamp mellem kirke og kongemagt samt 
den kanoniske rets betydning i samfunds
anliggender. Den kanoniske ret, der var en 
stor samling af retsregler, og som blev til 
fra midten af 1100-tallet til begyndelsen 
af 13OO-tallet, var det pavelige kirkestyres 
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vigtigste instrument både internt og eks
ternt, og dermed ikke mindst i forhold til 
det verdslige styre. Eksternt var den kano
niske ret nemlig et redskab for kirken i dens 
bestræbelser for at påvirke det europæiske 
samfund og befolkningernes levevis og 
tænkemåde i retning af kirkens gældende 
normer. Et eksempel på dette var kirkens 
krav om, at gejstligheden ikke skulle være 
omfattet af de verdslige love, og at den ka
noniske ret skulle erstatte de verdslige love 
på en række områder, som f.eks. lovgivning 
vedrørende ægteskab, arv og testamente
ring. Når de verdslige medlemmer derfor 
har kunnet acceptere en sådan bestem
melse - og i denne sammenhæng bør man 
tage i betragtning, at nogen af dem havde 
tætte relationer til kongemagten - må det 
velsagtens hænge sammen med den magt, 
som kirken og dermed religionen spillede 
på dette tidspunkt. Kirken havde monopol 
på religionen, og der var ingen frelse uden 
for kirken28.

Gildedrikken
Fælles for alle de middelalderlige gilder, 
lav eller broderskaber var en ensartet struk
tur29, hvor sammenkomsterne med gilde
drikken og den hermed forbundne memori
altjeneste samt edsaflæggelsen ved indtræ
delsen i fællesskabet var af grundlæggende 
betydning.

Kaster vi herefter blikket på gildedrikken 
og dennes funktion og gensidige forpligtel
ser, viser disse forpligtelser sig - både over 
for levende og døde - på symbolsk vis i 
den sammenkomst, der her i Danmark om
tales som gilde- eller lavsdrikken, men som 
i tysk forskning omtales som Gildemahl 
(gildemåltid); en betegnelse, der umiddel
bart synes at være mere sigende, da sam
menkomsterne ikke kun bestod i indtagelse 
af våde drikkevarer. Kombinationen af me
morialtjeneste og gildedrik var som tidli
gere nævnt sammenhørende størrelser, hvor 

ihukommelsen af de afdøde og det at spise 
og drikke sammen i et fællesskab udgjorde 
et samlet hele. Dette viser sig også at være 
gældende for Kristi Legemsgilde i Sønder 
herred. En række af bestemmelserne - igen 
ofte omtalt spredt rundt i vedtægterne - 
redegør for henholdsvis gildedrikkens be
skaffenhed, adfærdsregleme for de enkelte 
medlemmer under gildedrikken samt tjene
res og gæsters eventuelle medvirken under 
gildedrikken.

Det meddeles, at hvert gildemedlem, der 
afholder gildedrikken, efter evne skal sørge 
for medlemmerne med hensyn til fornø
denheder og “levnedsmidler” (pabulum), 
hvilket både kan betyde foder til dyr - vel
sagtens de fremmødte medlemmers heste 
- samt den mad og drikke, som indgår i 
gildedrikken, og skulle det ske, at nogen af 
medlemmernes tjenere forvoldte værten for 
gildedrikken besvær med hensyn til de før
nævnte levnedsmidler og andre fornøden
heder, så skal tjenerens vært betale de øvri
ge medlemmer en bøde; denne gang i stør
relsesordenen af 1 skilling grot30. Det frem
går heraf tydeligt, at gildedrikken spiller en 
væsentlig rolle for fællesskabets møde, da 
det er medlemmerne magtpåliggende gen
nem vedtægterne at gøre opmærksom på, at 
ikke mindst også de materielle forhold skal 
være optimale i forbindelse med festlighe
derne. Dette gør sig også gældende, hvis 
man som medlem over en periode opholder 
sig i fremmede egne, for et sådant ophold 
fritager ikke medlemmet for at sørge for 
‘fornødenheder, der hører til en lovlig an
retning” til de andre brødre og søstre, og 
lever man ikke op til dette, så kan man i 
værste fald blive udelukket fra broderska
bet31. Glemmer man desuden som medlem 
ved sin indtræden i Kristi Legemsgilde at 
betale optagelsesgebyret inden for to måne
der, vil de øvrige medlemmer kunne drikke 
gratis ved to gildedrikke på den glemsom
mes bekostning32.

88



I forbindelse med afholdelsen af gildedrik
ken herskede der bestemte adfærdsregler 
for god opførsel - en form for fredspligt - 
som alle skulle leve op til, og gjorde man 
ikke dette, kunne det fa konsekvenser. Hvis 
man under gildedrikken fornærmede en 
broder eller søster eller påførte dem over
last, skulle man ved første forseelse betale 
de øvrige brødre og søstre 1 skilling grot i 
bøde. Gentog det sig anden og tredje gang 
var straffen henholdsvis en fordobling af 
bøden og i sidste tilfælde en udstødelse af 
Kristi Legemsgildet33, hvilket i sidste in
stans for det enkelte medlem kunne føre til 
social stigmatisering og tabet af sikkerhed. 
At der samtidig skulle udvises gode mane
rer og god bordskik var en selvfølge, for det 
indprentes medlemmerne, at de under gil
dedrikken skal forholde sig på samme vis, 
som hvis de sad i kirkens kor.

Hvem kunne så deltage i Kristi Legems
gildes gildedrik? Det kunne selvfølgelig 
medlemmerne, men desuden var det muligt 
at medbringe tjenere eller invitere gæster 
med. Det var dog kun tilladt at medbringe 
én tjener, men overskred man dette antal, 
skulle man betale 1 skilling sterling, og hvis 
man som vært indbød mere end to gæster 
uden oldermandens (senator) samtykke, 
skulle man som broder eller søster betale 1 
skilling sterling pr. gæst, men som vært var 
man så samtidig desuden ansvarlig for, at 
disse gæster levede op til adfærdsregleme. 
Man måtte, som bestemmelsen siger, som 
vært svare for alle sine gæsters forseelser34.

Regler for optagelse
Reglerne for optagelse finder man igen 
spredt i vedtægterne. Det fremgår direkte 
af listen over de underskrevne personer, 
at både mænd og kvinder kunne optages, 
idet en række mandlige medlemmers koner 
(”uxor”) nævnes, og at begge køn tilsyne

ladende var underlagt de samme pligter 
og rettigheder35. Desuden er der, som det 
ovenfor fremgår, både gejstlige og verds
lige repræsenteret blandt medlemmerne, 
og der nævnes intet om en bestemt social, 
økonomisk eller politisk status som op
tagelsesgrundlag; altså en ret så udbredt 
ligestilling medlemmerne imellem. Hvem 
der kunne optages synes helt at have væ
ret op til medlemmernes egen autonome 
beslutning. Optagelsesgebyret, der både 
gjaldt for de gejstlige som de verdslige 
medlemmer var 6 mark voks36, som skulle 
være betalt inden for to måneder, men for 
at blive optaget opstilledes der visse yderli
gere betingelser. En betingelse var, at man 
ikke kunne optages uden råd og samtykke 
fra de øvrige brødre og søstre, og den, der 
ønskede optagelse, skulle bønfalde disse 
om at modtage det nye medlem for broder
skabets skyld. Desuden var det nødvendigt 
med en forlover ved indtrædelsen og den 
første anretning, d.v.s gildedrikken37. På 
den anden side kunne man så heller ikke 
udstødes uden lovlig grund38. Sluttelig kan 
det yderligere nævnes, at hver broder og sø
ster ved indtrædelsen, og dermed accepten 
af statutterne, lovede, at de ville testamen
tere mindst en skilling grot til gildet39.

Medlemmerne - de gejstlige
Som tidligere nævnt er det begrænset, hvor 
meget de forskere, der gennem tiderne har 
behandlet eller beskæftiget sig med skråen, 
har gjort ud af at identificere medlemmer
ne i Kristi Legemsgilde. Kirkehistorike
ren Holger F. Rørdam, der udgav skråen i 
slutningen af 1880erne, skrev, at medlem
merne mest bestod af præster og adelsfolk, 
hvor sidstnævnte efter navnene at dømme 
næsten alle var tyskere, hvilket efter Rør
dams mening er “et mærkeligt Vidnesbyrd 
om, hvilken Grad disse i de forudgaaende 
urolige tider, særlig under Christoffer II, 
da Laaland var pantsat til Grev Johan af 
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Holsten, havde vundet Indgang i denne del 
af Landet”. Desuden synes en del af præ
sterne ligeledes at have tilhørt samme na
tionalitet40.

At hovedparten af adelsfolkene skulle have 
været af tysk oprindelse har Rørdam ganske 
ret i, hvilket allerede fremgår af deres tyske 
navne, men der er også danskere blandt de 
adelige medlemmer. Desuden skal det be
mærkes, at ikke alle verdslige medlemmer 
umiddelbart kan henføres til adelsstanden. 
Men at en del af præsterne ligeledes skulle 
være af tysk oprindelse synes vanskeligere 
at afklare, da hovedparten enten har danske 
fornavne (f.eks. Jens) eller fornavne af bi
belsk oprindelse (f.eks. Michael).

Men hvilke oplysninger kan indhentes om 
de nævnte medlemmer af gildet?41 Tager vi 
udgangspunkt i de gejstlige medlemmer, 
der alle - bortset fra prioren i Halsted - 
må anses for at være sognepræster, er det 
ganske begrænset, hvad det overleverede 
danske kildemateriale kan aftvinges af op
lysninger42. Otte af de ni gejstlige kan der 
gives oplysninger om, selv om disse ikke 
er særlig fyldestgørende og nok heller ikke 
alt for pålidelige. Om Petrus (Peter) i Ve
stenskov, der var gildets oldermand (se
nator) meddeles det hos Rhode, at Petrus 
overlevede den “gruelige Pest 1350 og 
(han) skal have efterladt et Haandskrift 
om samme Tider”43. Om Johannes i Dan- 
nemare far vi at vide, at det “siges, at han 
var en hemmelig men og flittig lærer af den 
rettroende Wiclef”^ Michael i Tillitze kan 
Rhode ligeledes bringe oplysninger om, 
idet han skriver, at Michael skulle have le
vet på dronning Margrethes tid, og at han 
skulle have været en “vældig Jæger og 
hersket over Aanderne”, hvilket vil sige, at 
han har magtet at tæmme stedets onde ån
der og mørkets magter. Desuden kan C.C. 
Haugner supplere med, at Michael skrev 

et digt om dronning Margrethes sejr over 
den svenske konge45. Digtet henlå ifølge 
Haugner i flere hundrede år i Tillitze kirkes 
arkiv, og begyndelsen til digtet lød således: 
“Onde Albert haffde du dig skammet,// oc 
mod danske Dronning ikke brammet ”, hvor 
sidstnævnte ord betyder at udvise pralende 
adfærd. Den Albert, der er tale om, er den 
mecklenburgske hertug Albrecht 2s søn, Al
brecht. Han havde omkring årsskiftet 1363- 
64 erstattet den fordrevne svenske konge 
Magnus, og under sin regeringsperiode ef
ter Valdemar Atterdags død i 1375 og frem 
til tilfangetagelsen under slaget ved Åsle i 
1389, havde Albrecht gjort arvekrav på den 
danske trone, idet mecklenburgeme mente, 
at dronning Margrethe uretmæssigt på søn
nen Olufs vegne havde tilranet sig magten. 
Magten skulle derimod efter mecklenbur- 
gemes mening være tilfaldet efterkom
merne af Valdemar Atterdags ældste datter, 
Ingeborg, og det vil sige mecklenburgeme, 
da Ingeborg blev gift med kong Albrechts 
ældste broder Henrik. Meget tyder altså på, 
at digtet netop tager sit udgangspunkt i sla
get ved Åsle, hvor for øvrigt en anden af 
gildets adelige medunderskrivere, Henrik 
Parow, faldt. Sluttelig om Michael i Tillitze 
kan det nævnes, at det utvivlsomt er ham, 
der i Tirsted kirke i 1382 sammen med en 
række andre sognepræster er med til at be
vidne, at en række sognefolk fra Tirsted på 
et landemode har skænket Rubbeløkke til 
Tirsted kirkes præstebord46.

Om Gerhardus af Aminge oplyser Rohde, 
at han var en af de renlivede brødre i Kristi 
Legems Gilde47. Desuden må Gerhardus 
først være tiltrådt som sognepræst i Aminge 
efter 1382, idet præsten i Aminge i 1382 
hedder Oluf48. Om Hennikinus af Skovlæn
ge kan Rohde meddele, at “han indfandt sig 
jevnligt om Aftenen i Skoven mellem dette 
(Skovlænge) og Halsted Kloster, hvor en 
Nonne kom til og giorde ham Selskab, men 
Prioren Johannes passede dem engang op, 
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og Præsten matte giøre Knæfald, men Non
nen sidde paa Vand og Brød”49. Den næste 
gejstlige person blandt underskriverne er 
Volradus (Folrad) i Søllested. Om Folrad 
er det ikke lykkedes at finde oplysninger. 
Vedrørende Johannes i Ryde kan Rohde 
berette, at han engang “ved Christi Legems 
Gildelav (kom) i hæftig Mundkrig med Hr. 
Detlev Waist orp, som siden eftertragtede 
Præsten paa Livet, og jog ham engang i 
Vand til sin Hals ved Landet. Deraf har man 
vildet giøre Walstorp til en Beboer her paa 
Stedet paa Herregaarden ”.50

Den næstsidste i rækken af gejstlige, Jacobus 
i Gloslunde, har Rohde følgende at berette: 
“(det) fortælles, at han af sin Degn var saa 
ilde lidt, at Degnen strøede ildfængende Sa
ger paa Prædikestolen, hvor han vidste, at 
Hr. Jacob Vintermorgen skulde prædike, i 
Tanke, at Præsten ved at suyde Lysetanen og 
kaste den på Gulvet, skulle stikke Ild i Stolen 
og skade sig selv; men til Uheld hænder det 
sig, at Degnens Pige gaar op om Løverda
gen ogfeier Kirkegulvet og Prædikestolen, 
bærer Gulvskarnet i sit Forklæde og si enger 
det ved Degnehuset, hvorved der siden kom 
Ild i Huset hos Degnen ”5I.

Den sidste gejstlige person er prior Jo
hannes i Halsted Kloster, der efter de kend
te herredsgrænser på dette tidspunkt skulle 
have ligget i Nørre Herred. At Johannes er 
optaget i gildet, der jo udtrykkeligt er de
dikeret til Søndre Herred, kan skyldes, at 
gildet er en fri sammenslutning og eventu
elt hans position som prior ved det nærmest 
liggende kloster, eller at herredsgrænseme 
eventuelt har været trukket på anden vis på 
dette tidspunkt, således at Halsted har væ
ret en del af Søndre Herred. Om Johannes 
meddeler Rohde, at han “sad her længe, 
og var meget fortrydelig, ja torde ytre sig 
dermed imod Pavens Gregor i i den Tolv
tes Hovmod, hvoraf flød Kiettermageri og 
Mord, som denne frimodig beviste ”52.

Segls tampe fra ca. 1350for Gertrudsgildet i 
Stubbekøbing. Helgeninden bærer som vanligt 
et kapel i hånden, men palmegrenen i den 
anden er usædvanlig. Gertrudsgildet i byen er i 
øvrigt ukendt. Indskriften lyder i oversættelse: 
Segl for S. Gertrudsgildet i byen Stubbekøbing. 
Nationalmuseet.

Medlemmerne - de verdslige
Kaster vi nu et blik på gruppen af medlem
mer i den kreds af verdslige, der optræder 
under benævnelserne riddere (miles), væb
nere (armiger) og muligvis den kirkelige 
profession degn samt de personer, der ikke 
karakteriseres ved nogen profession eller 
samfundsmæssig placering, er det muligt at 
identificere en del af personkredsen. Om der 
eksisterer nogen form for samfundsmæssig 
og hierarkisk logik i den rækkefølge, som 
disse verdslige medlemmer nævnes på, sy
nes der ikke at være tale om.
Medlemmerne nævnes - forekommer det 
- uden hensyntagen til, hvilken samfunds
mæssig position de har indtaget, idet de 
første medlemmer, der nævnes, ikke karak
teriseres ved hverken profession eller pla
cering i samfundets hierarki. Efterfølgende 
omtales der så nogle riddere og væbnere, 
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der i en tilsyneladende tilfældig rækkefølge 
følges op af personer uden denne førnævn
te samfundsmæssige position, hvilket må 
hænge sammen med, at alle jo i gildet var 
ligeberettigede brødre og søstre.

De første verdslige medlemmer, der næv
nes i vedtægterne, er ægteparret Detlev og 
Margrete Walstorp. Slægten Walstorp er af 
holstensk oprindelse og kan spores tilbage 
til sidste halvdel af 1200-tallet.53 Den er i 
sin oprindelse beslægtet med de holstenske 
adelsslægter Reventlow og Muggele, men 
forgrener sig hurtigt ud i flere forskellige 
linjer, hvilket i mange tilfælde vanskelig
gør udredningen af slægtskabsforholdene, 
idet der i slutningen af 1300-tallet optræder 
mindst tre personer af slægten med fornav
net Ditlev eller Detlev. Første gang vi hører 
om slægten Walstorp på Lolland er i 1349, 
hvor Ditlev Walstorp sættes i forbindelse 
med Rudbjerggård. En af denne Ditlevs 
efterkommere - sandsynligvis hans søn 
- må være dén Detlev Walstorp, der sam
men med konen Margrete nævnes i gildets 
medlemsliste i 1388. Detlev Walstorp “z 
Rudbjerg” kendes desuden efterfølgende 
i 1397, hvor han på Lollandsfar landsting 
sammen med 29 andre adelige afgiver 
vidnesbyrd om et skifte, der var foretaget 
mellem en Niels Ivarsen på dennes hustrus 
vegne og en Absalon Andersen og dennes 
brødre.54 I dette vidnesbyrd indgår som 
medunderskrivere desuden Jens Krage i 
Meltofte55 og Gerhard Ketelhot i Suder
balle, som vi vender tilbage til senere, idet 
førstnævnte også er medlem af gildet og 
sidstnævntes hustru, Ide, er medlem. To 
år senere i 1399 er Detlev Walstorp igen 
vidne og medunderskriver af et brev, hvori 
førnævnte Gerhard Ketelhot, der i gildets 
vedtægter omtales som ridder, men nu i 
1399 som væbner, meddeler, at han opla
der sine rettigheder i Bådesby, hvilket in
debærer tre besiddelser i Langholm og tre i
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Gloslunde, til Peder Walkendorp og dennes 
rette arvinger56.

De næste personer, der er medunderskri
vere er Arnold Rohrberg og dennes hustru 
Wyecke (Vibeke). Om disse personer er 
der ikke meget at nævne, da det er svært 
at afgøre, hvornår de har været ejere af 
Rohrberg (Rudbjerg) set i relation til de før
nævnte Walstorper. Men alt tyder dog på, 
at de må have afgivet deres gods til Wal- 
storpeme omkring 1388 eller senere, da de 
under alle omstændigheder har stedet i eje 
i 1388.

De efterfølgende medlemmer, Johannes 
Krage med hustru Grete, er der derimod 
mere at fortælle. Johannes Krage, eller må
ske mere korrekt Krag, der var en del af 
Gøyeslægten57 omtales første gang i 1360, 
hvor han - Jens Krag - sammen med Lau
rids Pedersen (Gøye) af Ryde udsteder et 
vidne på, at Niels Josephsen har solgt gods 
til Emeke Kale58. Næste gang vi møder ham 
er i 1388, hvor han er medlem af gildet, og 
i 1390 er han at finde som landsdommer og 
ejer af Meltoftegård59 På dette tidspunkt i 
august 1390, hvor Johannes Krag, Meltof
te, er landsdommer på Lolland, tingsvidner 
han sammen med andre på Lollands lands
ting, at personen Lars Mus med sine søstres 
samtykke har solgt sit gods i Græshave til 
ridder Otto Jensen, der også viser sig at 
være et af gildets medlemmer. I december 
1390 er Jens Krag fortsat landsdommer på 
Lolland, idet han endnu en gang er vidne 
i forbindelse med en pantsættelse60. På 
dette tidspunkt pantsætter Klaus Bintop en 
gård i Skalkenæs og en gård i Troelseby til 
førnævnte Gerhard Ketelhot for 20 mark. 
Samme år bevidner Jens Krag en adkomst 
til et gods i Suderballe61. I 1397 er Jens 
Krag fortsat at finde på Lolland, idet han 
sammen med yderligere 28 adelige på Lol
landsfar landsting i december måned aflæg
ger vidnesbyrd i forbindelse med hr. Absa- 



Ion Andersens klage over det skifte, der var 
foretaget mellem hr. Niels Ivarsen og den
nes hustru og Absalon Andersen og dennes 
brødre62. Om Jens Krag og broderen, Niels, 
hedder det desuden, at de i 1404 skal have 
indgivet sig i Halsted kloster med alt deres 
gods63.

Efter Jens Krag og hustruen Grete følger 
som medunderskrivere ridderen Lippold 
von der Osten og dennes hustru Grete. Lipp
old von der Osten er muligvis af pommersk 
oprindelse og kendes første gang i 1371, 
hvor han sammen med andre - i kølvandet 
på freden i Stralsund - optræder som garant 
for Henning Podebusk vedrørende dennes 
bestyrelse af de skånske slotte på hansestæ- 
demes vegne64 Lippold har tilsyneladende 
på dette tidspunkt været i tjeneste hos eller 
stået i tæt forbindelse med Valdemar Atter- 
dag, hvilket ikke var usædvanligt, da kon
gen gennem sin regeringstid benyttede sig 
af mange tyskere som bl.a. høvedsmænd. 
I 1373 sælger Lippold en rente af gods til 
borgmesteren i Stralsund og i 137765 optræ
der han som vidne for den mecklenburgske 
hertug Albrecht 2., hvilket kunne tyde på, 
at han har skiftet side efter kongens død i 
1375, hvor Lolland efter alt at bedømme 
var i mecklenburgernes besiddelse. Hvor
når Lippold von der Osten har slået sig ned 
på Lolland er ukendt, men meget tyder på, 
at han må være kommet i begyndelsen af 
1370erne, idet han arver gods i Majbølle 
efter høvedsmanden på Ålholm, Kresten 
Kule, der fungerede her 1364-1373, og som 
oprindelig var holstener. Dette gods pant
sætter han i 1386 til fru Margrete, der er 
enke efter Niels Madsen af Bramstofte, for 
20 mark lybsk i gode sølvpenge for senere 
at videresælge godset i 139566.1 forbindelse 
med pantsætningen i 1386 skriver han sig 
til Sæby, altså Sæbyholm, Halsted sogn. 
Hvor længe Lippold von der Osten har be
siddet Sæbyholm vides ikke, men i 1401 

ved vi, at gården overgik fra Niels Ivarsen 
til dronning Margrete67.

Gerhard Lekelhot med hustru Sofia er de 
næste underskrivere. Om disse personer er 
der intet konkret at berette med mindre, der 
eventuelt kan være tale om en afskrivings- 
fejl68, hvor Ketelhot er blevet til Lekelhot. 
Denne problematik vil ikke blive forfulgt 
her, selv om der i Danmark i sidste halvdel 
af 1300-tallet faktisk var flere personer med 
navnet Gerhard Ketelhot.

Ridderen Heine (Henrik) Parow, som er 
den næste i rækken, er af mecklenburgsk 
oprindelse og adelsslægten tager sandsyn
ligvis sit udgangspunkt i landsbyen Parow, 
som ligger fa kilometer nord for Strals
und. Parow havde fulgt sin landsherre, den 
mecklenburgske hertug Albrecht, da denne 
i 1363 blev konge af Sverige, hvor Parow 
fik hovedslottet Stäkeholm i pant69. I de 
efterfølgende år vendte han dog tilbage til 
Mecklenburg, hvor han blandt andet i 1376 
bevidner de såkaldte Grevesmühlentrakta- 
ter70 og i 1377 på hertugens vegne deltog 
som udsending på en Hansedag i Lübeck, 
men i 1380 kom han i strid med hertug Hen
rik, idet Parow mente at have penge til gode 
hos hertug Henrik, og han måtte derfor for
lade Mecklenburg. I 1384 havde han skiftet 
side, idet han nu tjente dronning Margrete, 
I dette år opfordrer han sammen med hø
vedsmanden, Jacob Mus, i Ystad og på Lin
holmen, der var Skånes stærkeste fæstning, 
byen Danzigs borgere til at besøge Ystad 
og drive sildefiskeri om efteråret71. Senest 
i 1387 er han på Lolland, hvor kong Oluf 
tillader Henrik Parow at indløse Pederstrup 
len fra Rikman van der Lancken72. Samme 
år deltager han den 10. august i domkirken i 
Lund73 - en uge efter at Oluf er død - i val
get af Margrete som Danmarks frue, hus
bonde og rigsforstander, hvilket ikke blot 
indikerer hans magtposition i riget, men 
også den skiftende loyalitet, som prægede 
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datidens adelsfolk. To år senere, i 1389, 
faldt Henrik Parow som hærfører for dron
ning Margretes tropper i slaget ved Åsle; 
slaget, der endegyldigt satte et punktum for 
mecklenburgemes herredømme i Sverige, 
idet Margrete i oktober samme år under et 
møde med de svenske stormænd formelt 
tiltrådte som Sveriges regent.

De næste medlemmer, der nævnes, er rid
der Otto Jensen og dennes hustru, Merete 
(Margrethe). Otto Jensen (Markmand), der 
var søn af ridderen Jens Pedersen til Bel- 
linge på Falster74, møder vi allerede i 1381, 
hvor han tilskriver sig til Saltø og sammen 
med andre adelige sælger gods til Absalon 
Andersen Gøye af Kærstrup75. I 1387 del
tager han i egenskab af væbner sammen 
med bl.a. Henrik Parow - som ovenfor 
nævnt - som medbesegler ved hyldningen 
af dronning Margrete i Lund. I forlængelse 
af samme begivenhed deltager han som 
medunderskriver ved et skifte af noget gods 
i Skåne76. Mellem disse begivenheder og 
skråen for Guds Legemsgilde fra 1388 er 
Otto Jensen avanceret til adelsstanden, idet 
han som nævnt i gildets vedtægter omtales 
som ridder. Få år senere i 1390 købte Otto 
Jensen gods af Lars Mus i Græshave, hvil
ket bevidnes via et tingsvidne på Lollands 
landsting77 Samme år optræder han som 
garant for dronning Margrete i forbindelse 
med, at en hr. Wedege Buggenhagen kvit
terer dronningen for 1000 lødige mark, som 
hun var ham skyldig78. At Otto Jensen fra i 
hvert fald 1387 har været en betroet person, 
der bevægede sig i magtens korridorer, kan 
der på baggrund af førnævnte ikke herske 
tvivl om. Denne centrale position fortsæt
ter han med at udøve, idet han i 1395 er 
medbesegler af forliget i Lindholm, hvor 
højmesteren for den tyske orden samt by
erne Lübeck, Stralsund, Thom, Elbing og 
Danzig mæglede fred for en treårig periode 
mellem dronning Margrete og mecklenbur- 

geme, hvilket blandt meget andet indebar, 
at kong Albrecht skulle løslades af sit fan
genskab i denne periode79. Kulminationen 
på Otto Jensens virke i kongemagtens tje
neste er utvivlsomt hans deltagelse - sam
men med andre stormænd og gejstlige fra 
Danmark, Norge og Sverige - i forbindelse 
med Kalmarunionens vedtagelse i 1397 og 
underskrivelsen af kroningsbrevet for Erik 
af Pommern80. Samme år optræder han 
som vitterlighedsvidne i en pantsætnings
sag på Stevns81. Fra 1397 bliver kilderne 
tavse vedrørende Otto Jensen og senest i 
1401 må han være afgået ved døden, idet 
hans enke, Margrete Ågesdatter, pantsætter 
alt sit gods i Skåne for 100 mark lybsk. I 
dette pantsætningsbrev nævnes det om god
set i Skåne, “hvilket er al min rettighed i 
Vittskövle og alt mit jordegods i Skåne og 
alt det gods, som tilfaldt mig som arv ef
ter min datter Margrete Holgersdatters 
død, som var Jens Falks hustru "82. Sidst
nævnte dokumenterer, at Margrete havde 
rettigheder i Vittskövle, og hun var mor til 
en Holgersdatter, hvilket indikerer, at hun 
tidligere havde været gift - i dette tilfælde 
med Holger Gregersen (Krognos), som i 
1362 skrev sig til Vittskövle83.

Væbneren Detlev Schacht og dennes hu
stru, Margrete, er de næste medlemmer, der 
nævnes. Om dem er der meget lidt at be
rette, men slægten - hvis ikke der er tale om 
flere - synes at have sin oprindelse i ét af de 
nordtyske fyrstedømmer, idet den både kan 
spores til Rügen og Lauenburg.

På et eller andet tidspunkt i 1300-tallet 
må den være ankommet til Lolland, for i 
1376 optræder der en Henning Schacht som 
høvedsmand på Ålholm84; måske en broder 
til Detlev.

De to efterfølgende par, der udgøres af 
væbnerne Bernhard Krassow og hustru 
Abele og Otto von Ho og dennes hustru 
Beke, er det ikke lykkedes at finde oplys
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ninger om ud over, at deres navne peger 
i retning af, at de som en del af de andre 
medlemmer har deres oprindelse i det nord
tyske område. Disse to ægtepar efterfølges 
som medbesegler af Henneke Breide, om 
hvem det er svært at udtale sig nærmere, da 
der i 1300-tallet findes flere linjer af denne 
slægt, men om dens oprindelse, kan det 
nævnes, at den enten kan føres tilbage til 
Holsten eller Mecklenburg85.

Herefter følger Ide, der omtales som "hu
stru til hr Gerhard Ketelhot". Denne for
mulering, der afviger fra alle de andre tid
ligere omtaler af ægtepar (NN cum uxor = 
NN med hustru), tyder på, at Gerhard ikke 
selv har været medlem at gildet, hvilket er 
overraskende, da Gerhard Ketelhot ikke 
blot omtales som “hr”, men også som “rid
der” og synes at have spillet en forholds
vis væsentlig rolle på Lolland fra omkring 
1380erne og frem til sin død omkring 1420. 
Om Gerhard ved vi, at hans fader, Mathi
as, der var af mecklenburgsk adelsslægt, 
var gået i tjeneste hos Valdemar Atterdag 
omkring 1360. I sin tjeneste for Valdemar 
virkede han både som forhandler og senere 
rigsrådsmedlem, og fra 1368 nævnes han 
som godsbesidder på Lolland. Hans videre 
skæbne er delvis uvis, men meget tyder på, 
at han i 1370erne er gået i mecklenburgsk 
tjeneste86. Sønnen Gerhard er dog forblevet 
på Lolland, idet han fra 1390erne omtales 
op til flere gange. I 1390 pantsætter væbne
ren Klaus Bintorp på grund af gæld en gård 
henholdsvis i Skalkenæs og i Troelseby til 
Gerhard Ketelhot og dennes arvinger for 20 
mark gode og gangbare sølvpenge87. Året 
efter viser Gerhards økonomiske formåen 
sig igen, idet han tilstår Mathias Kale en 
gård til leje i Sandby mod, at Mathias over
giver Gerhard en gård i henholdsvis Lille 
Løj tofte og Vindeby med de hermed for
bundne afgifter og tjenesteydelser88. Men 
senere i 1397 aflægger han nu som væbner 

og med bopæl i Suderballe vidnesbyrd sam
men med nogle adelige vedrørende en kla
ge, som blev rejst på Lollandsfar landsting 
af Absalon Andersen mod en hr. Niels Ivar- 
sen89. I 1399, hvor Gerhard igen omtales 
men som væbner, giver han afkald på de ret
tigheder, han har til noget gods i Bådesby, 
Langholm og Gloslunde, og som herefter 
overgives til Peder Walkendorp, og i 1400 
skøder han sammen med broderen Eggert 
noget uspecificeret gods til dronning Mar
grete90, noget gods, som de to brødre havde 
arvet fra et par kvinder, der var indgiftede 
i henholdsvis mecklenburgske og holsten
ske slægter. Noget kunne tyde på, at de før
nævnte afståelser afjord samt den ændrede 
status fra ridder til væbner, er et udtryk for 
de vanskeligheder, som agrarsamfundets 
øverste lag udsattes for i forbindelse med 
den internationale agrarkrises kulmination 
omkring 1400 i Danmark. To år senere i 
1402 møder vi ham igen, idet han i et brev 
udstedt på Ravnsborg besegier et salg af 
nogle gårde i Galdbjerg, Gudme herred91. 
Så sent som i 1413, 1419 og 1420, året hvor 
Gerhard menes at være afgået ved døden, 
møder vi en Gert Ketelhot, men mon ikke 
der i disse tilfælde er tale om hans søn, Gert? 
Der er i 1413 og 141992 tale om henholdsvis 
et brev på en gård i Nakskov og et skøde i 
to arvesager ligeledes i Nakskov, der vedrø
rer Gert og Ravn Ketelhot. Brevet fra 1420, 
der er et adkomstbrev på Sønder Herreds 
Kalentegods, men som desværre allerede 
i 1700-tallets midte var stærkt beskadiget, 
da Povl Rogert ville foretage en afskrift af 
det, er i denne sammenhæng ganske interes
sant. Årsagen til dette er, at det måske kan 
give os svaret på, hvad der skete med Kristi 
Legemsgilde senere hen, idet Gert Ketehot 
er medunderskriver af brevet, hvilket jeg i 
afslutningen vil vende tilbage til93.

Det næste medlem er Syle (Cecilie) Knud
sen, der var gift med Peder Knudsen Vi har 
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her at gøre med et tilsvarende eksempel 
som ovenfor nævnt vedrørende Ide, Ger
hard Ketelhots hustru. Peder Knudsen var 
ejer af hovedgården Støtteby (Stødby) gård 
samt andre gårde på egnen i 1390, og han 
og hustruen må derfor regnes til egnens no
tabiliteter. Peder Knudsen må senest 1403 
være afgået ved døden, idet Folmer Jacob
sen (Lunge) i 1403 og senere i 1407 af fru 
Cile Nielsdatter, der må være identisk med 
Cecilie Knudsen, fik et pantebrev på hen
des hovedgård med mere i Stødby94. Året 
efter i 1404 modtager en Bjørn Olufsen, 
ridder, i god tro noget gods i Hellerup af 
fru Cecilie, Peder Knudsen enke, mod at 
han overdrager hende eller hendes arvinger 
det igen, når de ønsker det95. Tre år senere

i 1407 møder vi igen Cecilie, da hun på 
grund af gæld pantsætter sin brydegård i 
Rue på Fyn til ridderen Didrik Heest for 15 
mark lybsk96. Kort tid herefter er det tilsy
neladende igen galt med Cecilie Knudsens 
finanser, idet hun i 1409 må have pantsat 
en gård i Krogsbølle til ovennævnte Bjørn 
Olufsen, idet denne meddeler, at han for at 
kunne beholde gården skal fyldestgøre hen
de for samme gård, hvilket kunne tyde på, at 
også Bjørn Olufsen har været i økonomiske 
vanskeligheder97. Sidste gang vi hører om 
Cecilie er i 1415, hvor Jens Jepsen (Baad), 
Ti 11 itzegård, modtager et pantebrev af Ceci
lie på en gård med andet tilliggende gods i 
Stødby kaldet Truitzhaffue98. - Noget tyder 
på, at Cecilie Knudsen tilsyneladende har

Gildealtertavle fra Vor Frue kirke, Odense. Dette alterskab, som er renset for al bemaling, har tilhørt 
skinderne i Odense, hvis patron var S. Anna. Dets placering er i deres skrå fra 1493 angivet som det 
nordre kapel i Vor Frue kirke. Foto: Lars Skaaning. © Odense Bys Museer.
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været udsat for vanskeligheder af samme 
karakter som Gerhard Ketelhot, nemlig 
agrarkrisen i 1400-tallets begyndelse.

De tre sidste medlemmer af gildet Henning 
Degn, Jens Degn og Bertold Kock kan der 
ikke meddeles noget om ud over, at sidst
nævnte sandsynligvis har været af tysk af
stamning og at de to med navnet Degn mu
ligvis har været degne, der var præsternes 
uordinerede medhjælpere, hvis væsentlig
ste arbejde bestod i at assistere præsterne 
under messen, ringe kirkens klokker og ud
føre praktiske gøremål.

Afslutning
Kristi Legemsgilde i Sønder Herred på Lol
land er bemærkelsesværdig ikke blot i en 
lokalhistorisk men også i rigshistorisk sam
menhæng. Årsagen til dette er, at gildets 
vedtægter er de ældst bevarede vedtægter, 
der vedrører et gejstligt initieret gilde på 
landet i Danmark. Det stammer som tidli
gere nævnt fra 1388, og har dermed dets 
oprindelse i sidste halvdel af 1300-tal
let, hvor antallet af Kristi Legemsgilder 
spredte sig ud over Europa. Desuden er det 
på baggrund af kendskabet til ikke mindst 
navnene på de verdslige medlemmer et sig
nifikant udtryk for den indvandring af nord
tyske adelige - ikke blot som oftest påpeget 
af holstenere men også af mecklenbugere - 
der fandt sted til Lolland og det resterende 
Danmark i forbindelse med rigets opløs
ning og pantsættelse fra omkring 1320erne 
og frem til Valdemar Atterdags krige og 
genindløsning af riget.

I en artikel af Lars Bisgaard om det mid
delalderlige kalente" gøres der med ud
gangspunkt i nyere tysk forskning vedrø
rende kalenteme i det nordlige Tyskland100 
opmærksom på, at gildet muligvis er et 
kalente, altså et præstegilde med verdslig 
repræsentation, hvilket lyder ganske sand

synligt. Gildet var i dets egenskab af kalen
te et bindeled mellem folk og kirke, der via 
fri tilslutning har kunnet tilbyde mandlige 
og kvindelige lægfolk en bred vifte af reli
giøse tilbud så som et fællesskab med me
morialtjeneste, messer, ligbegængelser og 
fælles gildedrik, altså et åndeligt og ligestil
let broderskab mellem gejstlige og lægfolk. 
Et fællesskab eller broderskab, som kunne 
tjene præsterne i deres ofte ensomme udfø
relse af præstegerningen på landet og sam
tidig tilfredsstille adeliges efterspørgsel af 
ligbegængelse med opbud af præster.

Kristi Legemsgilde karakteriseres der
for af Bisgaard - med baggrund i den ty
ske forsknings typologisering af kalenteme 
- som et kalente, hvortil adelige mæcener 
var tilknyttet, idet han forkaster de to øv
rige muligheder: herredskalentet og kalen- 
tet hjemhørende i større byer, hvilket for 
sidstnævnte types vedkommende er ganske 
logisk. At rubricere kalentet på denne måde 
synes umiddelbart logisk, idet der blandt de 
verdslige medlemmer, som med denne arti
kel for første gang er blevet analyseret nær
mere, er en række personer fra adelige kred
se eller tilgrænsende kredse, hvoraf flere er 
af nordtysk oprindelse. Men denne antagelse 
strider så til gengæld med det faktum, at Kri
sti Legemsgildet konsekvent omtales som 
hjemmehørende i Lollands Sønder Herred. 
Den ovenfor af mig gennemførte gennem
gang af medlemmerne viser dog, at kun ét af 
medlemmer ikke kommer fra herredet, hvis 
ellers de daværende herredsgrænser svarer 
til eftertidens, idet prioren fra Halsted havde 
sit virke i Nørre Herred. Men i og med at der 
er tale om en fri gruppedannelse er der vel 
intet, der kunne forhindre hans medlemskab, 
og gildet kan derfor velsagtens lige så godt 
være et herredskalente?

Men hvorfor opstod så dette kalente? Det 
giver statutterne os desværre ikke megen 
viden om ud over de netop ovenfor anførte 
årsager, men en yderligere forklaring kan 
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eventuelt findes i den forstærkede krise
stemning, der herskede i 1300-tallets sidste 
årtier, hvor ikke blot pestepidemier havde 
hersket siden omkring 1350 og endnu her
skede med mellemrum, men hvor også den 
senmiddelalderlige agrarkrise florerede. 
Det nære fællesskab og de gensidige for
pligtelser brødre og søstre imellem kunne 
være et værn mod dette.

Til slut er det væsentligt at se nærmere 
på gildets videre skæbne. Der findes som 
nævnt kun bevaret denne ene kilde vedrø
rende Kristi Legemsgilde i Sønder Herred 
på Lolland, men som påpeget af både Hol
ger F. Rørdam og Lars Bisgaard så står mu
ligheden åben for, at gildet har været en for
løber for dét Vor Frue kalente, der kendes i 
Sønder Herred i 1470, og hvis væsentligste 
formål var at forsyne kirkerne i herredet 
med vin og brød til nadveren gennem enten 
sjælegaver eller de indtægter og afgifter, 
som kalentet kunne erhverve sig ved blandt 
andet at eje jord101. At denne antagelse må 
anses for at være plausibel forstærkes dog 
yderligere af det tidligere nævnte ældste ad
komstbrev på Sønder Herreds kalentegods 
fra 1420; en kilde, som hverken Rørdam el
ler Bisgaard kommer nærmere ind på.

Adkomstbrevet, der som sagt kun ken
des i Rogerts afskrift, var allerede på hans 
tid stærkt beskadiget. Af det hensmuldrede 
brev kunne Rogert dog læse, at det om
handlede en “Fundats eller Skjøde paa det 
Gods i Houby (Hoby) 1420“, og at det var 
udstedt af Jacob Nielsen i Laaland, og at 
skødet var modtaget af Claus Venstermand. 
Brevet var dateret onsdagen i ugen for Ma
ria besøgelse (Visitationis sanctae Mariae, 
altså Fruedag), der faldt på den 2. juli i sen
middelalderen. Blandt medbesegleme af 
brevet kan følgende navne læses: Hr. Hen- 
neke, præst i Gloslunde, Hr. Henning, præst 
i Søllested samt Gert Ketelhot og Syvert 
Nielsen, begge væbnere.

Dette kalente fra 1420 - hjemmehø
rende i Sønder Herred (!) - kan med stor 
sandsynlighed være en fortsættelse af Kri
sti Legemsgilde, men nu under en anden 
betegnelse: kalente. Årsagerne til dette er, 
at det ligesom vedtægterne fra 1388 både 
har gejstlige og verdslige medlemmer, der 
som ligeberettigede medbesegler adkomst
brevet. Præsterne repræsenterer sogne, der 
begge også optræder i Kristi Legemgilde, 
men det skal samtidig nævnes, at der ikke 
er navnesammenfald med dem, der optræ
der i 1388, hvilket selvfølgelig kan skyldes 
dødsfald i den mellemliggende periode på 
omkring 30 år. Ser vi på de tre verdslige 
medlemmer, der nævnes, er der for alle tre 
personers vedkommende tale om væbnere, 
idet Claus Venstermand optræder under 
samme benævnelse i et brev fra 1408, hvor 
han sammen med andre folk fra blandt an
det Lolland bevidner salget af noget gods i 
Tuse Herred til dronning Margrete102. Det 
næste argument for sammenfaldet mellem 
gilderne er, at der optræder en Gert Ketel
hot som medbesegler af adkomstbrevet. I 
Kristi Legemsgildes oversigt over medun
derskriverne fandt vi som tidligere nævnt 
Ide, Gerhard Ketelhots hustru. Om Ger
hard, der ikke selv var medunderskriver i 
1388, på et senere tidspunkt er blevet med
lem, synes dog nok ikke sandsynligt, selv 
om vi ved, at han først er afgået ved døden 
omkring 1420. Der er derimod meget større 
sandsynlighed for, at der må være tale om 
hans søn, Gert, der kendes fra kilder i 1413 
og 1419103. Er der tale om det sidste, så ty
der det på, at han som sin mor - men på et 
senere tidspunkt - er indtrådt som medlem 
af gildet, hvilket vel ikke er usandsynligt.

Med ovenstående synes der hermed at 
være skabt yderligere sandsynlighed for 
forbindelse mellem Kristi Legemsgilde af 
1388 og Sønder Herreds kalente fra 1420, 
en forbindelse, der kan videreføres frem til 
Sønder Herreds Vor Frue kalente i 1470, 
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idet dette kalente fremviser samme struk
turelle træk som de to forudgående: sog
nepræster fra herredet er repræsenteret 
på lige fod med verdslige medlemmer og 
prioren i Halsted, der omtales som Beind 
(Bent), også fortsat er medlem104. Et sidste 
argument for denne forbindelse fra 1420 og 
frem til 1470 er, at det gods i Hoby, der i 
1420 udstedes et adkomstbrev på, og som 
der i 1455 på Sønder Herreds ting rejses 
lovhævd på, fortsat omtales som kalente- 
gods105, og at der så sent som i 1500 med 
sandsynlighed fortsat er tale om netop det 
samme gods, der omtales i et brev fra kong 
Hans106.

Rørdams og Bisgaards antagelser om en 
forbindelse mellem Kristi Legemsgilde i 
Sønder Herred og Vor Frue kalente i Lol
lands Sønder Herred er dermed sandsyn
lige.

Ole Arpe Munksgaard (f 1951) er ud
dannet cand. mag med bl. a historie fra 
Aarhus Universitet. Har siden 1980 
været bosat på Lolland, hvor han har 
fungeret som adjunkt og senere lek
tor ved de gymnasiale uddannelser. 
Forfatteren er i dag uddannelseschef. 
Hans interesse er primært dansk sen
middelalder og tidlig moderne tid. Har 
skrevet flere artikler om senmiddelal
derlige forhold på Lolland. Han er for
mand for Lolland-Falsters Historiske 
Samfund og har tidligere bidraget til 
Samfundets årbøger.
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Hages Dige
Af Niels Erik Hyldtoft

Mellem Rødbyhavn og Lalandia strækker 
en jordvold sig fra Hagesvej til Østersødi- 
get, som den støder vinkelret op til. Jord
volden har en længde på 400 alen (ca. 250 
m) og på begge sider af den er der vand 
og rørskov. Umiddelbart ser det ud som 
om, den har en funktion i forbindelse med 
Østersødiget, hvilket på ingen måde er til
fældet. Det har dog givet anledning til, at en 
del lokale kalder jordvolden “Tværdiget”. 
Ja, selv en lokal naturvejleder har i TV2- 
ØST i 2010 med overbevisning kaldt jord
volden et tværdige.

På Sydlolland er tværdiger (= forløbnings
diger) de diger, der deler det inddigede om
råde fra Nakskov til Keldskov ved Øster 
Ulslev i 6 kasser. Tværdiger forløber fra 
hoveddiget til højere terræn i landskabet på 
en sådan måde, at selv om der skulle der 
ske brud på hoveddiget og derved ske over
svømmelse af en af kasserne, ville de andre 
kasser ikke blive berørte heraf.

Jordvolden er heller ikke noget dige, som 
det antydes i navnet Hages Dige, men en 
dæmning, der i sin tid blev opført fra øen 
Myggeljed til Rødby Fæland. Dæmningen 
har ingen nutidig funktion, men ligger ale

ne hen som et minde om foretagsomhed i 
forbindelse med forsøg på inddæmning og 
udtørring af Rødby Fjord i sidste halvdel 
af 1800-tallet. Det er dens historie, der vil 
blive fortalt i det følgende.

Hages Dige er opkaldt efter Peter Anton 
Alfred Hage (1803-1872). I 1832 dannede 
han sammen med svogeren H. Puggaard 
handelshuset Puggaard & Hage. Han ned
satte sig i Nakskov, hvor han overtog vice- 
konsulater for England, Sverige-Norge og 
Hannover. Herfra stammede den konsulti
tel, som siden fulgte ham. I 1842 flyttede 
han til København. Handelshuset handlede 
overvejende med kom og tjente i løbet af 
kort tid en meget betydelig formue.

Alfred Hage får 1857 bevilling 
til inddæmning og udtørring af 
Rødby Fjord
Alfred Hage søgte i 1856 Kongen om be
villing til inddæmning og udtørring af den 
resterende del af Rødby Fjord. Mange vige 
og bugter var allerede inddæmmet og ud
tørret af andre. De havde faet bevilling af 
Kongen til at udføre arbejdet. Ved samme 
lejlighed søgte Hage om ejendomsret over 
det inddæmmede areal samt om skatte
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frihed i 25 år fra det tidspunkt, hvor det 
indvundne land var blevet matrikuleret. 
Ansøgningen blev sendt til Indenrigsmi
nisteriets Landvæsenskontor, som skulle 
undersøge projektet nøje og evt. foretage 
indstilling til Kongen. Projektet skulle have 
en vis samfundsmæssig betydning og måtte 
ikke stride mod det offentliges interesser.

Tidligere havde andre enten foreslået ind
dæmning og udtørring af fjorden eller søgt 
bevilling til samme. Det første forslag 
blev henlagt, idet forslagsstilleren forud
satte, at arbejdet skulle udføres på Kon
gens regning. En ansøgning blev opgivet, 
da ansøgeren erfarede, at arbejdet måske 
skulle udføres i samarbejde med interesse

rede lodsejere. Denne ansøger så sig ikke i 
stand til at arbejde sammen med personer 
under sin stand. En anden ansøger opgav, 
idet denne ikke kunne komme overens med 
Rødby Byråd om erstatning for byens tab af 
vandvejen fra Rødby til Kramnitse.

Rødby Kommune og Alfred Hage blev 
enige om, at kommunen skulle have 15.000 
rigsdaler i erstatning for tabet af dens vand
vej til Kramnitse. Beløbet skulle udbetales, 
når inddæmnings- og udtørringsarbejdet 
var tilendebragt. Såfremt hele arbejdet ville 
vare mere end 3 år, skulle beløbet udbetales 
senest 3 år efter, at den første dæmning var 
blevet opført.

Kongen gav Alfred Hage bevillingen den 
4. september 1857 bl.a. på betingelse af, at 

Hages Dige set fra Østersødiget. Hyldtoft 2003.
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arbejdet blev påbegyndt senest 4. septem
ber 1858 og at arbejdet var tilendebragt se
nest i løbet af 6 år eller inden udgangen af 
1863. Skattefrihed blev bevilget i 20 år fra 
arbejdets fuldførelse.

Hages Dige redder 
bevillingen for Alfred Hage
Rødby Kommune kunne i marts 1859 kon
statere, at der endnu ikke var påbegyndt 
anlæggelse af nogen dæmning. Kommunen 
spurgte i Indenrigsministeriet, om Alfred 
Hage stadig havde bevillingen, selv om han 
endnu ikke havde foretaget sig noget, der 
kunne siges at være en påbegyndelse af ar
bejdet.

Det fik ministeriet til at spørge Hage om, 
hvornår han havde tænkt sig at påbegynde 
arbejdet. Som svar på dette søgte han om ud
sættelse af arbejdets påbegyndelse til 1. juni 
1860. Hage kunne samtidig meddele mini
steriet, at grunden til udsættelsen var, at han 
ikke havde fået den nødvendige støtte fra 
lodsejere, der ellers ville have stort udbytte 
af inddæmningen og udtørringen. I øvrigt 
havde han kontakt til interesserede i Eng
land i håb om at skaffe kapital til projektet.

Kommunalbestyrelsen i Rødby og byens 
havnekommission kunne anbefale Alfred 
Hages andragende om udsættelse. Det kun
ne en del borgere i Rødby imidlertid ikke. 
130 skatteydende indvånere i Rødby med
delte Indenrigsministeriet, at det ikke mere 
var tilrådeligt at inddæmme Rødby Fjord. 
Der var stor arbejdsløshed i byen og man
ge familier skaffede sig til dagen og vejen 
ved fiskeri i Rødby Fjord. Var denne mu
lighed ikke tilstede, var de henviste til fat
tigunderstøttelse. Det var bedre at etablere 
et ordentligt havneanlæg ved Kramnitse, 
foretage opmudring af rende til Næsbæk og 
anbringe bolværk ved Næsbæk.

Kongen kunne 22. august 1859 bifalde, 
at begyndelsestidspunktet blev udsat til 1. 

juni 1860. Der blev dog ikke ændret på 
sluttidspunktet. Arbejdet skulle stadig være 
fuldendt inden udgangen af 1863.

Der var ikke påbegyndt noget arbejde den 
1. juni 1860. Alfred Hage meddelte den 25. 
juni Indenrigsministeriet, at arbejdet ikke 
var påbegyndt, men han regnede med, at når 
bare arbejdet blev afsluttet til den fastsatte 
tid havde det mindre at sige, hvornår arbej
det blev sat i gang. Han kunne ved samme 
lejlighed fortælle ministeriet, at “kun han 
i dette land” vovede at deltage i et sådant 
foretagende. Imidlertid havde han formået 
at fa de berømte engelske ingeniører G. P. 
Bidder, R. Stephenson m.fl. til at gå økono
misk ind i arbejdet og forestå arbejdets ud
førelse. De ville gå i gang, så snart grund
ejerne ved fjorden havde givet tilsagn om 
at yde deres bidrag til gengæld for, at deres 
jorder konstant for fremtiden blev holdt fri 
for vand. Da gennemførelsen af projektet 
var blevet dyrere, søgte Hage om, at skat
tefriheden blev øget fra 20 til 25 år.

Ved resolution af 2. juli 1860 havde Hans 
Majestæt allemådigst bifaldet, at der blev 
indrømmet konsul Hage henstand indtil 1. 
januar 1861 med påbegyndelse af de for
nødne arbejder til inddæmning og udtørring 
af en del af Rødby Fjord. Arbejdet skulle 
stadig være fuldendt inden udgangen af 
1863. Udsættelsen blev givet på grund af 
arbejdets bekostelighed og de vanskelighe
der, det havde medført at tilvejebringe de 
fornødne pengemidler.

For ikke at miste bevillingen havde A. Hage 
aftalt med L. D. Hansen (1805-71), Lines
lyst (senere Strandholm), at denne skulle 
begynde at opføre en dæmning fra Mygge- 
fjed til fastlandet inden den 1. januar 1861. 
Den 24. december 1860 påbegyndte L. D. 
Hansen at opføre dæmningen. Det blev til 
60 alen inden udgangen af 1860. Det var

104



Fra aktietegnings
beskrivelsen. 
Rigsarkivet.

starten på Hages Dige. I 1861 blev de re
sterende 340 alen af dæmningen opført til 
dels af materialer, som blev leveret af L. D. 
Hansen. Der var ikke i dæmningen indbyg
get nogen sluse.

Alfred Hage søgte i 1860 om tilladelse til 
at overdrage bevillingen til et udenlandsk 
selskab. Det havde Indenrigsministeriet 
sikkert ikke noget imod, men det ville da 
gerne se en ansøgning ledsaget af de for
nødne oplysninger.

Det engelske aktieselskab overtager 
bevillingen 1861
De englændere, som ville forestå arbejdets 
udførelse, gav sig god tid. De havde be
stemt sig for at vente og se, om der blev 
krig i Danmark. I august 1861 indsendte 
det engelske aktieselskab ansøgning om at 
overtage bevillingen.

Aktieselskabets ansvarlige kapital skulle 
være 30.000 engelske pund. Den midlerti
dige direktion bestod af G. P. Bidder, Mor

ton Peto, Alfred Hage og greve Juel-Wind- 
Friis (sidstnævntes navn er tilføjet med 
håndskrift).

Kong Frederik den Syvende gav 30. sep
tember 1861 bevillingen til inddæmning 
og udtørring af de dele af Rødby Fjord til 
hvilke der ikke tidligere var meddelt andre 
lignende rettigheder til konsul Alfred Hage, 
Georg Bidder og sir Morton Peto. Indholdet 
var en fortsættelse af den bevilling, Alfred 
Hage tidligere havde. Hele inddæmningen 
og udtørringen skulle fortsat være afsluttet 
senest inden udgangen af 1863.

Inden det egentlige inddæmningsarbejde 
kunne starte, skulle inddæmmeren sørge for 
at fa undersøgt og afgjort mulige gyldige ind
sigelser og erstatningsfordringer eller andet. 
Til det brug skulle amtmanden anmodes om 
at nedsætte en landvæsenskommission, der 
på det tidspunkt som regel bestod af 2 land
væsenskommissærer og en retsbetjent (evt. 
civildommer). For på samme tid at få afgjort 
alle uoverensstemmelser kunne kongen ef-
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Plan for inddæmning. 1861. Rigsarkivet.

ter anmodning udstyre de enkelte personer, 
der var udpeget til landvæsenskommissio
nen, med en dommers beføjelser. I mangel 
af mindelig overenskomst kunne landvæ
senskommissionen afgøre de indsigelser, 
erstatningsfordringer eller andre krav, som 
måtte fremkomme i sagen. Appelinstans 
for spørgsmål, der måtte være om selve 
inddæmningsarbejdet, dets udstrækning og 
virkninger, var overlandvæsenskommis- 
sionen. Drejede det sig om ejendomstrætter, 
var Højesteret appelinstans.

Planen for arbejdet med udtørringen var ret 
enkelt. Der skulle anlægges 3 små dæm

ninger. Den ene skulle gå fra Myggefjed 
til fastlandet (Hages Dige) og de to andre 
ville afskære henholdsvis Dragsminde Gab 
og Kramnitse Gab. Desuden skulle der ved 
Kramnitse bygges et maskinhus, der skulle 
huse 2 dampmaskiner. Hver dampmaskine 
skulle trække 2 vandsnegle. Desuden skulle 
der opføres beboelseshuse i Kramnitse.

Beskrivelsen i aktietegningsmaterialet 
var meget optimistisk. I løbet af 12 måne
der ville hele arealet være tørlagt. Den hø
jere del af selve arealet ville snarest blive 
dyrket og solgt. I det hele taget blev tørlæg
ningen karakteriseret ved simpelhed, per
fekt sikkerhed og lave omkostninger. Det 
hele lovede et profitabelt udbytte endog 
inden, arbejdet var fuldført.

Det, der optog deltagerne mest i landvæ
senskommissionens møde 26. juni 1862 og 
følgende møder, var, om de anvendte vand
løftningsapparater (vandsnegle) nu også 
var tilstrækkelige til at tørlægge Rødby 
Fjord. Det var jo ikke alene fjordvandet, der 
skulle pumpes (snegles) ud, men også det 
tilstrømmende landvand, der løb ud i ijor
den gennem 10 hovedvandløb. Skeptikerne 
var både lodsejere, der havde lodder ned til 
fjorden, og lodsejere, der havde jord i de 
allerede inddæmmede og mere eller mindre 
udtørrede områder.

Amtsvandinspektøren forlangte, at der skul
le være sikkerhed for, at vandstanden på det 
inddæmmede areal ikke oversteg den nuvæ
rende vandstand. Denne vandstand skulle 
afsættes ved et flodemål (vandmærke). Flo- 
demålet i sommerperioden blev sat 9 tom
mer lavere end for vinterperioden. Såfremt 
vandstanden oversteg de nævnte højder 
med mere end 6 tommer, måtte selskabet 
finde sig i, at én af dæmningerne blev gen
nembrudt på selskabets regning, så vandet 
derigennem kunne løbe ud i Østersøen. Det
te dæmningsbrud skulle stå åbent, indtil den 
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daglige vandstand igen var normal. Dette 
krav blev accepteret af inddæmmeren.

Denne garanti beroligede ikke lodsejerne. 
Efter deres mening ville amtets ret til at 
gennembryde dæmningen være forbundet 
med så store vanskeligheder, at det ikke 
hurtigt ville kunne udføres, når det var nød
vendigt. I øvrigt ville man formentlig ikke 
skride til en sådan handling, før det var for 
sent og skaden var sket. Var dæmningen 
blev gennembrudt for at aflede vandet og 
vandet i Østersøen pludselig hævede sig, 
hvorledes kunne man da forhindre vandets 
indtrængen. Det kunne man ved at anbringe 
en sluse. Derfor burde man pålægge det en
gelske selskab at indbygge en sluse i Kram- 
nitse Gab, før dette blev lukket med en 
dæmning. Slusen skulle have en tilstræk
kelig lysning og være sat i en sådan dybde, 
at tilløbsvandet om nødvendigt kunne finde 
udløb denne vej.

Inddæmmeren kunne ikke se nogen som 
helst grund til at bygge en sluse. Det hø
jeste, man kunne forlange, var, at der blev 
draget omsorg for at skaffe vandet bort. I 
den henseende var der gjort langt mere, end 
en sluse kunne udrette. Personer, der måt
te have en anden mening, viste kun total 
ukendskab til dampmaskiner og deres evne 
til at arbejde. Fjorden kunne pumpes læns 
i løbet af 6 måneder og starten ville ske i 
slutningen af august 1862.

Den nedsatte landvæsenskommission hav
de haft lejlighed til at bese dampmaski
nerne, og den kunne ikke give kritikerne 
medhold i deres frygt for maskinernes util
strækkelighed. Kommissionen gik så vidt, 
at den fandt det urimeligt at betragte damp
maskinerne med tilhørende pumpeværk 
med så stor mistillid. Man havde netop i 
den nyere tid høstet gode erfaringer med 
dampkraftens fortrinlighed og anvendelse 
til store foretagender. Kommissionen kun

ne heller ikke overbevises om, at en sluse 
frembød større garanti end et tilstrækkeligt 
antal dampmaskiner.

Udpumpning af vand starter 
og en overlandvæsenskommission 
bliver nedsat
Udpumpning af vand fra ij orden startede 
i oktober 1862. Det viste sig dog hurtigt, 
at de to dampmaskiner var aldeles ude af 
stand til at bortpumpe vandet fra ijorden. 
Vandet i fjorden var efterhånden steget til 
usædvanlig højde. På den baggrund gav L. 
D. Hansen tilladelse til, at der i den østre 
dæmning (Hages Dige) måtte anbringes to 
sluser. Forudsætningen var dog, at sluserne 
blev lukket igen senest medio marts 1863. 
Det havde oven i købet været nødvendigt 
at gennembryde dæmningen ved Kramnitse 
Gab for at få noget af det opstuvede vand 
ledt bort. Gennembrydningen var lukket 
igen i 1863.

Efter den “belæring”, lodsejerne havde faet 
på mødet i landvæsenskommissionen, var 
der ingen der havde lyst til at anke kom
missionens afgørelse. Da det imidlertid 
viste sig i efteråret 1862, at kommissionen 
havde fejlet i sin vurdering af den installe
rede pumpekraft, indsendte nogle lodsejere 
og Rødby Købstad i januar 1863 en ansøg
ning om oprejsningsbevilling (= tilladelse 
til at anke efter ankefristens udløb), idet ud
pumpningen ikke engang havde formået at 
skaffe det tilstrømmende landvand tilstræk
keligt afløb. Ansøgningen blev bevilget og 
en overlandvæsenskommission blev nedsat.

Forholdene var i begyndelsen af 1863 ble
vet kritisk. En kanal med en bredde på 25 
fod blev gravet vest for Kramnitse i februar 
1863 i forventning om, at vandet derved vil
le synke betydeligt. Vandet var på det tids
punkt steget til over 6 tommer over daglig 
vandstand, hvilket betød, at det offentlige 

107



nu var berettiget til at gennembryde dæm
ningerne. Amtmanden fandt det imidlertid 
betænkeligt at foretage en gennembryd- 
ning. Begrundelse: 1) noget sådant kunne 
let lede til proces og 2) såfremt der indtraf 
højvande fra søen, ville det onde forværres.

Overlandvæsenskommissionen kunne i 
april 1863 konstatere, at den tidligere vand
mængde i fjorden ikke var forringet i nogen 
særlig grad, selv om vejrforholdene havde 
været gunstige. Klagerne fik medhold i, 
at der skulle anbringes en sluse. Det blev 
overladt til selskabet selv at afgøre, om der 
skulle være én eller flere sluser og hvor den 
eller de skulle anbringes i dæmningen. Slu
serne skulle være etableret inden 1. decem
ber 1863 og i alt have en lysning på 20 alen.

Projektets endeligt i 1864
Det engelske selskab havde et meget af
slappet forhold til gennemførelse af myn
dighedskrav. På trods af kendelsen blev der 
ikke etableret nogen sluse. Selskabet havde 
efterfølgende vurderet, at etablering af slu
ser ville være håbløst. I stedet blev der før 
27. oktober 1863 anlagt 5 hæverter over 
dæmningen ved Kramnitse Gab. Hæverter
ne var lavet af jemrør, hvis diameter var 3 
fod. Muligheden for at anvende hæverter i 
stedet for sluser var ikke behandlet og god
kendt i overlandvæsenskommissionen.

I marts 1864 anmodede 2 gårdejere amts
rådet om at lade udføre digegennembrud. 
I begyndelsen af marts var vandet steget i 
foruroligende grad. Stigningen tiltog dag
lig og vandstanden var 15. marts adskillige 
tommer over det tilladte. Myndighederne 
handlede hurtigt. Allerede 18. marts var 
stiftslandinspektøren på stedet. Han kunne 
konstatere, at der skulle gøres noget straks. 
Den østre dæmning (Hages Dige) blev gen
nembrudt på en strækning af 40 alen. Når 
vandstandsforholdene tillod det, ville sel
skabet benytte de to sluser, der var i samme 

dæmning. De havde tilsammen en lysning 
på 15 alen. I Kramnitse var der 4 hæverter 
i funktion; den femte forventedes at blive 
sat i gang om nogle dage. Stiftslandinspek
tøren var imponeret over den forbavsende 
kraft, som nogle hæverter arbejdede med. 
Klagerne var tilfredse med de skete dispo
sitioner. Selskabet anvendelse af sluserne 
i Hages Dige voldte problemer, idet L. D. 
Hansen ikke havde givet tilladelse til åb
ning af sluserne og der var gravet ind på 
hans grund ligeledes uden hans tilladelse.

I november 1864 blev dæmningerne ned
brudt og bortskyllet ved en stormflod. Brud- 
det på Hages Dige var på ca. 100 alen. Altså 
ca. % af dæmningens længde. De arbejder, 
der var udført, måtte anses for spildte. Sel
skabet kunne konstatere, at hele kapitalen 
var tabt. Peto og Bidder var begge insol
vente og de havde erklæret, at de ikke mere 
ville befatte sig med dette foretagende.

Hages Dige årsag til ny inddæmning 
Vandet fra fladstranden mellem øen Sylt- 
holm og fastlandet havde naturligt afløb 
til den vestlige del af Rødby Fjord med 
adgang til Østersøen gennem Dragsminde 
Gab og Kramnitse Gab. Da det engelske 
selskab byggede dæmningen fra Mygge- 
fjed til Rødby Fæland (Hages Dige), blev 
der spærret for dette naturlige afløb. I stedet 
blev vandet stuvet op og oversvømmede de 
tilgrænsende jorder. Problemet opstod især 
ved østlige og nordøstlige vinde, idet van
det da blev presset ind i fladstranden.

Lodsejerne havde allerede i 1849 opført 
højvandsvolde ud til fladstranden for at be
skytte jorderne mod oversvømmelse. Indtil 
1861 havde de også ydet tilstrækkelig be
skyttelse, men med anlæggelse af dæmnin
gen ved Myggefjed (Hages Dige) havde de 
valget mellem enten at forhøje høj vands
voldene betydeligt eller inddæmme hele 
fladstranden.
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Lineslyst Inddæmning (Strandholm Inddæmning). 1862. Storstrøms Amt.

Ejeren af Lineslyst, L. D. Hansen, søgte i 
1861 om bevilling til at inddæmme og ud
tørre fladstranden og erholde ejendomsret 
over det udtørrede samt skattefrihed i 20 
år. En dæmning skulle opføres fra øen Sylt- 
holms østlige ende til Hyldtofte Fæland. 
Denne dæmning kaldtes Bjerremarkdiget. 
Da der kun var to mindre vandløb, der ud
mundede i området, og de herskende vinde 
var vestlige vinde, regnede man med at ud
tørringen alene kunne ske ved anbringelse af 
en sluse i Bjerremarkdiget. Indenrigsmini
steriet forlangte, at en landvæsenskommis
sion skulle behandle inddæmningsplaneme, 
før der kunne tages stilling til ansøgningen. 
Det blev gjort og en afskrift af forretningen 
blev indsendt 30. marts 1863.

Indenrigsministeriet modtog under behand
lingen en indsigelse fra det engelske aktie
selskab, som mente, at området var en del af 
den bevilling, selskabet havde faet. Hages 

Dige skulle kun være en foreløbig grænse 
for det areal, det agtede at inddæmme. Mi
nisteriet kunne ikke tage protesten til følge, 
så L. D. Hansen fik bevilling af kongen 21. 
juni 1863. Arbejdet med inddæmningen var 
tilendebragt 1868.

Efter stormfloden november 1872 blev 
Bjerremarkdiget forhøjet og forlænget op i 
land og fungerer nu som siden i en af kas
serne. Det er altså et rigtigt tværdige.

Alfred Hage får ny bevilling i 1867
Alfred Hage søgte november 1866 om for
nyelse og forlængelse af den bevilling det 
engelske aktieselskab havde, idet denne be
villing var udløbet. Der skulle dog ske den 
ændring, at han ville udføre inddæmningen 
og udtørringen i flere dele.

Kongen gav konsul Hage bevilling den 30. 
januar 1867, da A. Hage “i ualmindelig
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Bjerremarkdiget set fra Østersødiget. Hyldtoft 2003.

grad råder over store hjælpekilder til tilve
jebringelse af den fornødne kapital”. Bevil
lingen forudsatte, at inddæmningen og ud
tørringen blev foretaget i 3 dele:

1. del: Området mellem Bredijed og Myg- 
gefjed, Østre Dæmning (Hages Dige), 
Fælandet, Bindemæs og Rødby Mark 
skulle fuldføres inden udgangen af 1868. 
(Denne del svarer til Lidsø Inddæmning.)

2. del: Området mellem Tjømebjerg, Bred
fjed, Lidsø, Rødby Mark og øen Lang skul
le fuldføres inden udgangen af 1869.

3. del: Det øvrige ijordareal skulle fuldfø
res inden udgangen af 1872.

Ved den efterfølgende landvæsenskom
missionsforretning i august 1867 blev det 
bl.a. bestemt, at Alfred Hage måtte fuldføre 
Østre Dæmning (Hages Dige) til den højde, 
han måtte ønske, og at den sluse, der i øje
blikket fandtes i Østre Dæmning (Hages 
Dige), skulle fjernes. For fremtiden måtte 
der ikke i denne dæmning anbringes nogen 
sluse.

Diger og dæmninger
Eksisterende diger og dæmninger skulle 
gøres højere. Området ud mod Østersøen 
skulle sikres ved at forstærke klitrækkeme 
og enkelte steder suppleres med diger.

Bruddet på ca. 100 alen i Østre Dæm
ning (Hages Dige) blev lukket i efteråret 
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1867. Højden af dæmningen blev i foråret 
1868 øget til 7,7 fod over daglig vand
stand. Bredden ved vandspejlet var ca. 
22 alen. Den udvendige skråning (mod 
øst) blev beklædt med store spaltede sten. 
Medens den indvendige skråning blev be
klædt med græstørv. Dæmningen var for 
det meste opbygget af ler, navnlig på yder
siden.

Vestre dæmning (fra Lidsø Skov til 
Bredfjed), der var 1.230 alen lang, blev 
færdig i juli 1868. Bredden i vandspejlet 
var 15 alen og højden var 7 fod over daglig 
vande. Dæmningen blev opbygget af sand, 
men på den ydre skråning (mod vest) blev 
den fra bunden og mod toppen beklædt 
med et lag af stampet blåler i 3 fods tyk
kelse.

Lids Vejle Dæmning, der blev opført i 
1867, var 280 alen lang. Bredden i vand
spejlet var 18 alen, men herfra gik 10/2 alen 
til den vej til Lidsø, der var anlagt på den 

indvendige side af dæmningen. Dæmnin
gen, der var opbygget af ler, fik en højde på 
6/2 fod over daglig vandstand.

Østre Dæmning (Hages Dige) blev i 1868 
forlænget med en højvandsvold gennem 
Krage Sø til de højereliggende jorder ved 
Gammelgaard. Denne volds østlige fod 
dannede skellet mellem matr.nr. 246a og 
246b. Ejeren af 246b havde forpligtet sig til 
ikke på nogen måde at beskadige højvand
svoldens ydre skråning eller dens fod. Han 
måtte derfor hverken pløje eller grave i en 
afstand af Yt alen fra voldens fod.

Ved Dragsminde blev der bygget en 
sluse, som ved lavvande i Østersøen kunne 
modtage vandet fra det inddæmmede areal. 
Mellem Vogterholm, Sandholm og Bred
fjed blev der anlagt et bassin, der strakte 
sig fra Dragsminde til pumpeanlægget, der 
bestod af 2 vandsnegle, som blev drevet af 
en hollandsk vindmølle. Bassinet dækkede 
et areal på ca. 25 tønder land.
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Østre Dæmning (Hages Dige) og højvandsvold. 
Udsnit af Grundkort: Clausen 1873. Storstrøms 
amt.

Udtørringen af området startede inden 
udgangen af 1868. Tidsplanen for 1. del var 
dermed overholdt.

Projektets videre forløb
I de følgende 2-3 år søgte Alfred Hage gen
tagne gange om ændringer i den kongelige 
bevilling og ligeså mange gange gav Kon
gen ham en ny bevilling med de ønskede 
ændringer. Ændringerne gik i hovedsagen 
på en forlængelse af tidsfristerne. Myndig
hederne blev godt og grundigt trukket rundt 
i manegen. I forbindelse med ændringen 
22. januar 1872 fik Alfred Hage dog at vide, 
at han under ingen omstændigheder kunne 
forvente nogen yderligere udsættelse.

Alfred Hage døde foråret 1872 og hans 
enke Vilhelmine Hage, født Faber, søgte 
Indenrigsministeriet om at måtte overtage 
bevillingen. Hun var indstillet på, at de 
allerede fastsatte vilkår også skulle være 
gældende for hende, dog således, at det 
måtte tillades hende at medtage så mange 
interessenter i foretagendet, som hun måtte 
ønske. Den 20. april 1872 meddelte Inden
rigsministeriet, at der intet var til hinder for, 
at fruen indtrådte i bevillingens rettigheder.

I november 1872 gik det galt. Hele ind
dæmningen blev oversvømmet. De opførte 
dæmninger blev flere steder sønderbrudt 
fra indersiden. Sluse og mølle led også stor 
skade. Meget af det, der havde taget flere år 
at udrette, blev med et slag ødelagt. Så snart 
det var muligt blev alt repareret. Reparatio
nerne kostede ca. 10.000 rdl.

I 1874 blev der nedsat en landvæsenskom
mission, der skulle forvisse sig om, at area
let var inddæmmet og udtørret efter den 
plan, der var blevet vedtaget i 1868. Godt 
nok var dæmningerne nu af mindre be
tydning, da arealerne blev beskyttet af de 
anlagte statsdiger. Hele inddæmnings- og 
udtørringsprojektet fandtes i orden og Vil
helmine Hage havde sit ejerskab hjemme. 
Hendes adkomst til arealet blev bekræftet 
af Indenrigsministeriet og tinglæst i 1875.

I maj 1874 opgav enkefru Hage at gen
nemføre udtørringsprojektet for den reste
rende del af Rødby Fjord. Hun var ikke i 
stand til at rejse den fornødne kapital.

Afslutning
Endelig kunne Hages Dige få fred. Det hav
de også levet en turbulent tilværelse lige 
fra sin spæde start 24. december 1860 til 
reparationen efter stormfloden i november 
1872. Dæmningen har ingen nutidig funkti
on udover, at den gemmer på en spændende 
historie.
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Ved Hagesvej er der op til dæmningen 
indrettet 3-4 parkeringspladser til person
biler. Efter gennemlæsning af nærværende 
artikel er der lagt op til en lille spadseretur 
på Hages Dige fra Hagesvej til Østersødi- 
get og tilbage igen (2 x 250 m).

Niels Erik Hyldtoft, født 1936. Lærer
eksamen fra Tønder Statsseminarium 
1958. Ansat som folkeskolelærer ved 
Rødby By skole 1958-96. Skolebiblio
tekskonsulent 1970-96.

Litteratur:
N. E. Hyldtoft: Bag diger og dæmninger i Rødby 

Fjord. Museum Lolland-Falster, 2009. 317 
sider, illustreret, (indeholder henvisninger til 
kilder).

Rødby Lokalhistoriske Arkiv har bl.a. nedenstå
ende foldere til det beskrevne område liggende 
til fri afbenyttelse:

Bredfjed-Dragsminde-Lidsø Skov. Vandreture i 
Rødby Fjord, 2003.

Hages Dige-Mygfjed-Lidsø-Skandsen. Vandre
ture i Rødby Fjord, 2003.

Hages Dige-Syltholm-Strandholm Inddæmning.
Cykelture i Rødby Fjord, 2004.

Noter:
1 tomme =2,6155 cm
1 fod = 0,31385 m
lalen = 0,6277 m
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Et offerfund 
fra stenalderen

Af Klaus Ebbesen

Gennem hele oldtiden var en stor del af be
folkningens religiøsitet knyttet til vådområ
derne. I søer og moser blev sænket værdier 
i et for stenalderbønder svimlende omfang. 
Offerhandlingeme i vådområderne starter 
allerede i Ertebølletiden eller ca. 4500 f. Kr. 
fødsel. De ophører først med kristendom
mens indførelse.

Der kendes særligt mange offerfund fra 
en tidlig del af yngre stenalder eller i 4. år
tusind f. Kr. Faktisk er langt hovedparten 
af de arkæologiske fund, som vi kender fra
4. årtusind f. Kr., af religiøs karakter. Årsa
gen er den enkle, at Danmark dengang var 
et primitivt (ikke-sækulariseret) samfund, 

hvor der ikke var nogen forskel mellem det 
verdslige og det religiøse; mellem det na
turlige og det overnaturlige. Alt, hvad sten- 
alderbøndeme foretog sig, var begrundet i 
myterne og foregik under omfattende riter 
og ceremonier. Det er de materielle levn 
efter disse altomfattende, kultiske skik
ke, som udgør de arkæologiske fund ikke 
mindst fra vådområderne.

Offemedlæggelseme omfatter alt fra en 
grov krukke med mad eller en simpel flint- 
flækkekniv til snesevis af store flintøkser. 
Også menneskeofre af smukke, unge kvin
der kendes. I Østersø-området er der særlig 
én fundgruppe, som påkalder sig opmærk-

Fig. 1. Offerfundet fra Moseby Præstegårdsmose på Nordfalster Størrelsesforhold 2:5. Tegnet af 
Henning Ørsnes.
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Fig. 2. Udbredelsen af 
danske offerfund med 
ravperler fra dysse- og 
jættestuetid.

somhed. Det er offerfundene af ravperler. Et 
af bondestenalderens offerfund af ravperler 
stammer fra Moseby Præstegårdsmose ved 
Åstrup på Nordfalster (fig. 1). Det fremkom 
ved tørvegravning i 1892. Det blev bemær
ket, at perlerne lå samlet 1 -2 m under mo
sens overflade.

Fundet (fig. 1) består af i alt otte ravperler 
og en enkelt tandperle. Den største ravperle 
er ca. 2,8 cm lang og 2,2 cm tyk. Det er en 
asymmetrisk såkaldt spoleformet ravperle. 
Tre andre perler er af typen med spidso
valt længdesnit. De er alle tre symmetriske,

dvs. af begge brede sider buer næsten lige 
meget. Perlerne er fra 3,7 cm lange, 1,8 cm 
høje og har en tykkelse på mere end 1 cm. 
De har alle en indskæring på smalsiderne 
ved gennemboringen. Her er også lette 
slidspor, så man kan se, hvordan perlerne 
har været båret fastsyet på tøjet. Derudover 
består fundet af tre små, ravklumper, som 
alene er tildannet ved, at man har boret et 
hul igennem dem. Den sidste ravperle er et 
fragment af en gammel perle, som er gået 
itu og sekundært har faet et nyt hul. Endelig 
foreligger en tandperle i form af en hun
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detand med gennemboring ved tandroden. 
Her ses også slid efter fastsyningen.

Selvom fundet er ganske lille kan det 
dateres ganske præcist. Den spoleformede 
ravperle tilhører en type, som alene kendes 
fra jættestuetiden. Så dette ravofferfund er 
nedlagt i jættestuetiden og sandsynligvis 
dennes tidlige del, eller ca. 3.200 f. Kr. Det 
er nogenlunde samtidig med, at de store 
jættestuer blev bygget. I dem er også fun
det mange af netop disse spoleformede rav
perler.

Offerfund af ravperler kendes næsten 
kun fra yngre stenalder, hvor næsten alle 
kan dateres til enten dyssetid eller jættestue
tid. Der er en klar forskel på udbredelsen af 
fundene fra de to faser (fig. 2). Dyssetidens 
offerfund med ravperler er de talrigeste og 
har en meget klar koncentration i Nordjyl
land. Derimod er jættestuefundene mere 
jævnt fordelt over Sydskandinavien. Fire 
fund er fremkommet i det vestlige Lim
fjordsområde, ét på Fyn, to på Sjælland, et 
i Västergötland, ét i Skåne og så dette fund 
fra det nordlige Falster. Der kendes således 
i hele Nordeuropa kun 10 fund svarende til 
dette fund fra Moseby.

Tolkning
Der kan findes rav overalt i Danmark, spe
cielt ved kysterne. I dag findes der særligt 
meget rav ved den jyske Vestkyst. Det 
stammer fra nedbrudte ravpindelag ved 
Dogger Banke ude i Vesterhavet. I bonde
stenalderen var de ravpindelag ikke blot
lagt, så dengang var det mest almindeligt 
at finde rav i hele Nordjylland og specielt 
ved Limfjorden. Men også ved de danske 
Østersøkyster og specielt på Lolland og 
Falster findes der meget rav. Det stammer 
fra nogle endda meget store ravpindelag 
i det nordlige Polen og de baltiske lande. 
Det er derfor sandsynligt, at det rav, som er 
benyttet til perlerne, er fundet ved Falsters 
kyster. Perlerne er altså produceret lokalt.

De er nedlagt på én gang og har i sin tid 
måske siddet som besætning på den samme 
skinddragt. De er blevet nedlagt som led i 
stenalderbøndemes religiøse skikke. Må
ske er der tale om blot én enkelt kvindes 
offer for at sikre, at hun blev med barn.

Klaus Ebbesen, direktør, dr phil. Har 
skrevet talrige videnskabelige afhand
linger og bøger og udgivet skolebøger, 
p opulærvidens  kabel ige bøger m.v. - 
se: www.klaus-ebbesen.dk

Noter:
1. Fundet opbevares på Nationalmuseet, med no.. 

A 11.264-68. - I min oversigt over de nordi
ske ravdepoter fra stenalderen har det nr. 8. (K. 
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70, 1995:32-89)
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2011.

116

http://www.klaus-ebbesen.dk


Istandsættelse af to 
jættestueruiner i Toreby sogn

Af Svend Ilium Hansen og Jørgen Westphal

Toreby sogn rummer hele 91 fredede for
tidsminder1, hvoraf nogle af de mest be
mærkelsesværdige er såkaldte megalitgra- 
ve, altså dysser og jættestuer. I Danmark 
findes der i dag omkring 2.500 fredede 
dysser og jættestuer. Men oprindeligt har 
der været 10 gange så mange, anslås det. 

De over 25.000 gravanlæg blev bygget af 
stenalderbønder for mellem 5.000 og 5.700 
år siden. En stor del af de 90 %, som ikke 
findes længere, blev fjernet så sent som i 
1800-tallet og op til 1937, hvor næsten alle 
synlige fortidsminder blev fredet. Stenene 
var en værdifuld råvare, der blev brugt til

Figur 1. Frednings
deklarationerne for 
Toreby- og B arnes høj- 

jættestuerne.
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Figur 2. Toreby-jættestuen tegnet af Jacob Kornerup i 1859.

byggeri, ikke mindst som skærver til jern
banerne. Dysserne og jættestuerne blev 
således udnyttet som stenbrud, men ofte 
stoppede ødelæggelsen midtvejs i proces
sen. Det gælder for hovedparten af de 2.500 
fredede dysser og jættestuer, og også for de 
fleste i Toreby sogn, der altså henligger som 
en form for ruiner.

Før 1937 kunne ejerne gøre med fortids
minderne, hvad de ville. Det betød ofte, 
at man ijemede dem for at give plads for 
landbruget og, som nævnt, måske at udnyt
te dem som råvareressource. Før 1937 blev 
der dog fredet en del fortidsminder, men 
mest i form af frivillige ordninger. Blandt 
andet havde Nationalmuseet gennem en 
årrække en kampagne, hvor de ejere, som 
lod deres fortidsminde frede, modtog en 
sølvpokal, et diplom og nogle gange også 
en erstatning.

I tilfældet med Toreby sogn skyldes det for
holdsvis store antal bevarede fortidsminder 
måske, at man var tidligt ude med fred
ningerne. Således lod ejeren af Fuglsang 
gods, Rolf Viggo de Neergaard, en lang 
række fortidsminder på sine jorde frede al
lerede i 1888. Det gælder også et par jæt
testuer mellem Toreby og Sundby: selve 
Toreby-jættestuen, som ligger i byens ud
kant, og Bameshøj-jættestuen, som ligger 
nærmere Sundby. Begge disse jættestuer 
var uheldigvis allerede delvis ødelagte på 
dette tidspunkt. I Kulturarvsstyrelsens ar
kiv opbevarer man stadig de oprindelige 
fredningsdeklarationer, som blev skrevet i 
hånden på Fuglsang d. 15. december 1888 
og underskrevet af godsejeren samt vitter
lighedsvidner.

Den lod hvor Toreby-jættestuen ligger, var 
ganske vist afhændet som såkaldt arvefæ
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ste og blev drevet af sognets fattiggård. I 
arvefæsteskødet havde man dog faet ind
føjet en klausul, der bestemte, at loddens 
oldtidsminder ikke var omfattet af salget, at 
de ikke måtte udgraves uden godsets skrift
lige tilladelse eller på anden måde forstyr
res. Hvis der skulle blive fundet oldsager 
på ejendommen, ville disse også tilfalde 
godset, dog mod erstatning af deres han
delsværdi. Ad denne juridiske omvej kunne 
godsejeren således overdrage jættestuen 
til “Directionen for de antikvariske Min
desmærkers Bevaring”. Herefter følger en 
beskrivelse af anlægget, der svarer ganske 
godt til de tegninger, som arkæologen Ja
cob Kornerup havde lavet allerede i 1859. 
Allerede på det tidspunkt var jættestuen en 
ruin. Den gravhøj, som oprindeligt have 
dækket kammeret, var borte, ligesom den 
lange gang fra høj foden og ind til kamme

ret, der karakteriserer alle jættestuer, var 
fjernet2. Tilbage var kammeret i form af 
otte bæresten og to dæksten. I fredningsde
klarationen bemærkes det, at den ene dæk
sten var meget svagt understøttet, idet to af 
dens bæresten var fjernet. Det problem ses 
også på Komerups tegninger.

Også den lod, hvor Bameshøj-jættestuen 
ligger, var bortfæstet som arvefæste. I fred
ningsdeklarationen beskrives det halve 
“Gangbygningskammer”, som var tilbage 
på dette tidspunkt, og alle fremtidige ejere 
og brugere forbydes at beskadige den yder
ligere ved sprængning, gravning eller på 
anden måde. Desuden står der, at frednin
gen, ved fornyet bortfæstning eller bortsalg 
af lodden, vil blive betrygget ved fastsæt
telse af en bøde på 10 tønder byg, såfremt 
gravkammeret beskadiges. En uge efter at

Figur 3. Toreby-jættestuen i foråret 2008.
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Figur 4. Revne i en af bærestenene i 1989.

godsejeren havde skrevet under, forpligti
gede også fæsteren, Lars Pommer, sig med 
sin underskrift til at overholde fredningsbe
stemmelserne.

I foråret 2008 fik Kulturarvsstyrelsen en 
alarmerende henvendelse vedrørende Tore- 
by-jættestuen fra en lokal borger. En revne 
i en bæresten, som man havde kendt i man
ge år, var på det seneste begyndt at blive 
større, og derved var der måske risiko for, 
at den overliggende dæksten kunne styrte 
ned. Allerede fa dage efter blev jættestuen 
besigtiget, og det viste sig, at der absolut 
ikke var tale om falsk alarm.

På et gammelt foto fra 1989 var revnen ca. 
fem cm bred. Nu, godt 20 år senere, var den 
ca. 10 cm bred. At revnen var blevet brede
re, er ikke så underligt. En meget stor del af 
den overliggende dækstens vægt på ca. fem 

Figur 5. Revne i bærestenen i 2008. Bemærk hvor meget bredere den er i forhold til i 1989.
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tons hvilede på netop denne bæresten. Den 
voksende revne var udtryk for, at bæreste
nen var i færd med at bryde sammen under 
det enorme tryk. I realiteten var det nok 
snarest friktionen mellem de to dæksten, 
som forhindrede dækstenen i at styrte ned 
i kammeret. Selve den revnede bæresten 
kunne knække helt sammen når som helst.

Der er ikke tinglyst offentlig adgang til jæt
testuen, men den ligger frit synlig under 100 
meter inde på en mark ved Torebys udkant, 
og det var tydeligt, at bl.a. nogle af egnens 
børn kom i kammeret: der lå en del legetøj. 
For at undgå en forfærdelig katastrofe blev 
jættestuen øjeblikkeligt afspærret, og et par 
uger senere blev den nedstyrtningstruede 
dæksten løftet af med en kran og lagt på 
marken ved siden af, indtil en istandsæt
telse kunne iværksættes.

Kulturarvsstyrelsen istandsatte jættestuen i 
foråret 2009. Det var dog ikke første gang, 
at anlægget blev restaureret. Allerede i 
1938 berettede formanden for Vordingborg 
Museum, postpakmester Bahlsted, til Na
tionalmuseet, at den ene dæksten var ved 
at styrte ned3. Kort tid efter blev jættestuen 
besigtiget af Knud Thorvildsen fra Natio
nalmuseet. Thorvildsen var historiker og 
blev senere overantikvar på Nationalmu
seet, men var på det tidspunkt beskæftiget 
med fredningsopgaver og restaurering af 
megalitgrave. Han var desuden født i Saks
købing, så han har nok følt sig på hjemme
bane, da han besøgte egnen. Thorvildsen 
fandt ud af, at Bahlsted i virkeligheden kun 
havde set jættestuen fra toget, men bemær
kede selv, at den ene dæksten lå lidt skævt 
på de tilsyneladende noget spinkle bæ
resten. Han mente dog, at jættestuen stod 
godt, at bærestenene udmærket tålte trykket 
fra dækstenene og at der ikke var mere for 
museet at foretage sig i den anledning. Men 
tilsyneladende havde Bahlsted alligevel ret

Figur 6. Jacob Kornerups plan over Toreby- 
jættestuen i 1859.

i, at jættestuen ikke var stabil. Det næste, 
vi ved, er i alt fald, at den blev restaure
ret i 1949. I den forbindelse indsatte man 
to nye bæresten i østsydøst-siden. Stenene 
skulle efter sigende være blevet hentet ude 
på “Skejten” - den lille halvø ved Guld- 
borgsund nogle kilometer borte, som blandt 
andet kendes fra Olaf Rudes to store ma
lerier, der hænger på bagvæggen i Folke
tingssalen. Sammenligner man den gamle 
tegning fra 1859 med fotos fra nyere tid, er 
det da også tydeligt, at der ikke er tale om 
de samme sten.

Da istandsættelsen blev påbegyndt i 2009, 
håbede man, at det var muligt at reparere 
den knækkede sten og samtidig rette op 
på en anden bæresten, som var begyndt at
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Figur 7. Revne i bæresten 2008.

hælde kraftigt. Herefter, forestillede man 
sig, ville det i bedste fald være muligt at 
lægge den afløftede dæksten på plads igen. 
Da man undersøgte jættestuen nærmere, 
viste det sig dog at være mere kompliceret 
end som så. Det var ikke bare den revnede 
bæresten, som var i fare for at knække sam
men. Yderligere tre bæresten havde næsten 
usynlige revner ved jordoverfladen. Rev
nerne var helt gennemgående og løb pa
rallelt med jordoverfladen. Hvordan de er 
opstået er uvist, men ud fra patineringen af 
brudflademe at dømme, var det tilsynela
dende mange år siden. Revnerne i de sidste 
tre bæresten kan være dannet ved det for
øgede tryk fra dækstenen, som opstod, da 
den første bæresten revnede helt igennem. 
En anden teori er, at nogen havde prøvet at 
fa jættestuen til at kollapse ved at forsøge 
at kløve et antal af bærestenene ved jord

overfladen. Anlægget var altså langt mere 
ustabilt, end man først troede.

For at man kunne komme til at foretage en 
mere forsvarlig istandsættelse, blev også 
den anden dæksten løftet af. Denne dæk
sten var allerede blevet flyttet i forbindelse 
med 1949-restaureringen, hvor to af dens 
bæresten, som beskrevet, blev udskiftet 
med erstatningssten. Den var da heller ikke 
kommet til at ligge på helt samme måde, 
som det sås på tegningen fra 1859. De to 
uoriginale bæresten, som var blevet op
sat i 1949, afslørede sig yderligere ved, at 
man havde sat dem i beton. De blev taget 
op, og man undersøgte forsigtigt, om spor 
efter de oprindelige bæresten kunne vise, 
hvordan kammerets grundplan havde været 
- og ikke mindst hvor den nu forsvundne 
gang havde ligget. Disse spor var heldig
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vis tydelige, og man kunne nu placere de 
to tilførte sten nærmere de steder, hvor de 
oprindelige bæresten havde stået. Ser man 
på jættestuens grundplan, er det tydeligt, at 
der må have været yderligere to bæresten. 
Jættestuer har altid kun en indgang. Derfor 
valgte man at tilføre yderligere to manglen
de bæresten, således at kammerets vægfor
løb nu igen var ubrudt. Under arbejdet med 
at undersøge sporene efter den østligste 
af de fjernede bæresten fandt man skelet
tet af en lille hest eller et føl. Skelettet var 
næppe særligt gammelt og var i hvert fald 
ikke fra oldtiden. Denne bæresten optræder 
på Komerups tegning fra 1859, og skelet
tet må altså være blevet begravet her mel
lem 1859 og 1949. Det kan handle om en 

tilfældig nedkuling af et kadaver, men kan 
også tolkes som en rituel begravelse af et 
hesteskelet, som de kendes i en del tilfælde 
fra gamle bondehuse og gårde4. Ellers blev 
der ikke gjort ret mange fund af oldsager. 
Jættestuen var formentlig plyndret for sit 
indhold allerede i midten af 1800-tallet, 
og derfor fandt man i 2009 kun hvad man 
dengang havde overset i kroge og spræk
ker: en tværpil, en enkel ravperle, en flæk
kekniv, nogle flækker, lidt keramikskår og 
lidt knoglestumper.

Området, hvor den fjernede gang havde lig
get, blev også undersøgt. På dette sted var 
der gennem mange år blevet pløjet meget 
tæt til kammeret, og derfor var de fleste 

Figur 8. Afløftning af dæksten ved istandsættelse af Toreby-jættestuen 2009.
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spor efter gangens sidesten udslettet. Det 
lykkedes dog at registrere spor efter side
sten længst ind mod kammeret, og man 
kunne fastslå, at gangen havde gået i sydlig 
retning.

Den knækkede bæresten, som oprindeligt 
var årsag til borgerhenvendelsen, samt to 
andre af de revnede bæresten blev repareret 
ved, at nogle beslag af rustfrit stål, fastgjort 
med boltelim, holdt bruddelene sammen. 
En anden af de knækkede bæresten, hvis 
brudflade var mere kompliceret, måtte for
ankres i en sko af beton. Desuden blev de 
fine murværker af flade sandstensfliser mel
lem bærestenene genopbygget med tilførte 
Nexø-sandsten. Derved kunne bærestenene 
stabiliseres yderligere ved, at en del af den 
manglende jordhøj blev genopbygget op 
mod kamrets yderside. Alt dette tillod, at de 

to dæksten kunne lægges op på plads. De 
mange revner i bærestenene gjorde dog, at 
man ikke helt kunne vide, om konstruktio
nen også var stabil på længere sigt. Derfor 
blev kamret fyldt op med sten, således at 
man ikke kan komme ind i det. For at holde 
stenene på plads, blev indgangen spærret 
med et par store sandstensplader.

Det er måske lidt ærgerligt, at man nu ikke 
kan komme ind i kammeret. Men hvis det 
skulle blive muligt, havde man været nødt 
til at udskifte de fire knækkede bæresten. 
Derved ville kun to af jættestuens bæresten 
være originale. Man kunne også have valgt 
at fylde anlægget op med grus uden over
hovedet at have foretaget noget forsøg på 
at istandsætte den. Men den løsningsmulig
hed var vanskelig at forudse endsige udføre 
i praksis, da man stod over for et akut sam-

Figur 9. Toreby-jættestuens restaurerede kammer opfyldt med søsten.
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Figur 10. Toreby-jættestuen i 2010.

menstyrtningstruet anlæg i foråret 2008. 
Den valgte løsning har bevaret flest muligt 
af de originale sten samtidig med, at jæt
testuen omtrent har det udseende, som den 
har haft de seneste godt 100 år, dog nu med 
en lav jordhøj omkring.

Jættestuen Bameshøj ligger i en lille lund 
100 meter nord for Sakskøbingvej mellem 
Sundby og Toreby. Bameshøj blev registre
ret første gang i 1879, hvor der blev lavet et 
par meget nøjagtige tegninger af anlægget. 
Allerede dengang var der kun et halvt jæt
testuekammer tilbage: syv bæresten og en 
dæksten var bevaret. Borte var dels resten 
af kammeret og dels den gang, som oprin
deligt udgjorde adgangsvejen fra høj foden 
og ind til kammeret.

Ser man på de gamle tegninger, er der flere 
interessante detaljer. Bærestenene står næ
sten lodret i deres oprindelige positioner og 
mellemrummene er stadig delvis udfyldt Figur 11. Tegning af Barneshøj-jættestuen fra 1879.
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Figur 12. Den delvist sammenstyrtede Barneshøj-jættestue i foråret 2008.

med fint murværk af flade stenfliser. Ste
nene lader også til at være gravet lidt ned 
i jorden. Bag bærestenene er resterne af 
den jordhøj, som oprindeligt har indeslut
tet hele kammeret, også bevaret. Det er 
denne højrest, som har sikret, at bærestene 
blev stående. Til gengæld er det murværk, 
som har sikret, at jordhøjen ikke dryssede 
ind i kammeret, næsten helt væk. Takket 
være højresten og murværket har den ellers 
stærkt beskadigede jættestue altså befundet 
sig i en form for skrøbelig ligevægt.

Denne ligevægt blev ødelagt, da man senere 
fjernede jordhøjen. Indtil midt i 1990’eme 
lå der en gård lige op ad anlægget, hvor 
man havde indrettet svinesti i og omkring 
jættestuen. Svin elsker som bekendt at rode 
i jorden, og det har de også gjort her - i en 
grad at bærestenene efterhånden begyndte 
at løsne sig således, at vægten fra dækste

nen truede med at fa kammeret til at kol
lapse. Processen blev midlertidigt bremset, 
da gården og dermed svinestien forsvandt. 
Men i foråret 2008 konstaterede en medar
bejder fra Kulturarvsstyrelsen at resterne af 
kammeret stod over for umiddelbar sam
menstyrtning. Man valgte at sikre stedet 
ved at løfte dækstenen af med en kran og 
lægge bærestenene ned.

I foråret 2009 istandsatte Kulturarvsstyrel
sen anlægget og foretog i den forbindelse 
en undersøgelse og registrering af tomten. 
Det viste sig, at grisene havde udslettet alt 
hvad der måtte have været af rester af gulv
belægning og oldsager i og omkring kam
meret. Men man fandt spor i undergrunden 
efter de bæresten, som var blevet ijemet, da 
man brugte anlægget som stenbrud. Spo
rene var meget svage, da grisene også her 
havde rodet dybt i jorden, men det var mu
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ligt at se hvor mange bæresten, der havde 
stået i kammerets anden ende, samt hvor 
gangen havde været. Så nu kendte man alt
så kammerets oprindelige størrelse og form 
samt gangens omtrentlige retning.

Jættestuen var for længst blevet plyndret 
for sit indhold af oldsager, og hvad der 
måtte havde ligget tilbage, var nok ble
vet trådt i stykker af grisene. Alt hvad der 
blev fundet var en flintkniv, en stump rav 
samt to store stålmejsler. Mens de to første 
genstand godt kan havde tilhørt de stenal
derbønder, som byggede jættestuen, så har 
stålmej sierne meget muligt været benyttet, 
da man i 1800-tallet brugte jættestuen som 
stenbrud. Det er, så vidt vides, første gang, 
at man ligefrem har fundet gerningsredska- 
beme fra ødelæggelsen af en jættestue.

Herefter blev kammerresten istandsat ved, 
at de væltede bæresten blev genrejst i deres 
oprindelige positioner og dækstenen lagt 
på plads. I sig selv var denne løsning dog 
tydeligvis for ustabil. For at gøre konstruk
tionen stabil valgte man at genopføre den 

støttende jordhøj, som fandtes på tegningen 
fra 1879. Samtidig genskabte man også 
murværket mellem bærestenene.

Desuden valgte man at markere den for
svundne del af anlægget med halve, over- 
skåme bæresten med en lav jordvold bag
ved. Dette valg er usædvanligt i forbindelse 
med istandsættelse af dysser og jættestuer 
i Danmark, men i virkeligheden ret almin
deligt i så mange andre sammenhænge. 
Istandsættelsen tager udgangspunkt i an
læggets originale arkitektur, idet man for
søger at vise dets oprindelige udstrækning. 
Men uden at rekonstruere jættestuen helt i 
dens oprindelige form med et lukket, jord
dækket kammer. Man viser i stedet den 
halvt nedbrudte jættestue, hvor man har 
forsøgt at anvende såkaldte nutidsmarkører 
i form af sten overskåret med en moderne 
skæremaskine, der hvor bærestenene blev 
ijemet i 1800-tallet. De tilførte sten er også 
markeret med hvert sit emblem af rustfrit 
stål. Den bevaringsmæssige fordel ved 
istandsættelsen er, at de svage spor efter de 
fjernede bæresten nu ikke kan slettes ende-

Figur 13.
Stålmejsler fundet 
ved Barneshøj- 
jcettestuen, 
formentligt benyttet 
ved plyndringen i 
1800-tallet.



Figur 14. B arneshøj-jættes tuen efter restaurering og delvis rekonstruktion i 2009

gyldigt ved for eksempel landbrugsdrift tæt 
op ad anlægget.

Istandsættelsen blev planlagt i samråd med 
en arkæolog fra Guldborgsund kommune, 
som rutinemæssigt udfører vegetationspleje 
omkring anlægget. Der er offentlig adgang 
til jættestuen og det planlægges at opsætte 
et skilt med oplysninger om jættestuens op
rindelige udseende, historien om dens ned
brydning og baggrunden for istandsættelsen.

Noter:
1. Fund og fortidsminder, Kulturarvsstyrelsens 

database
2. Jensen, Jørgen, 2001. Danmarks oldtid. Sten

alder.
3. Kulturarvsstyrelsens arkiv over fredningssager.
4. Falk, Ann-Britt, 2008. En grundläggande hand

ling. Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid. 
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riske udgivelser om Lolland Falster-egnen 
i 2009 I Henrik Steen Jensen & Elisabeth 
Kjær. I: Årbog / Lolland-Falsters Historiske 
Samfund, 109-122: ill.

DK5: 01.764 Lolland-Falster

Fra arkivet I Karin Suhr Rasmussen. I: Års
skrift / Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing, 
74-77

DK5: 02.9. Om bl.a. fabrikant A.C. Ras
mussen, opfinderen P.L. Jensen, skibs
bygger E.C. Benzon, Hans Tofte og 
Sophus Neble

På den anden side af jorden / Nils Roland. 
I: Stiftsbog for Lolland-Falsters Stift, 91- 
100: ill.

DK5: 25.1. Om missionærer og volontø
rer fra Lolland-Falster

Sankt Samsons hovedskal / Lars Bisgaard. 
I: Skalk, (4), 18-27: ill.

DK5: 27.61. Sankt Samson hører til en 
lille gruppe af helgener som er kommet 
fra Bretagne til Danmark. Det er sand
synligvis Samson som er afbildet på Hal
sted Klosters store segl

De gudelige forsamlinger i Vesterborg og 
Birket sogne / Johnni Olsen. I: Jul på Lol
land, 49-51: ill. Uddrag fra forfatterens bog 
(2009) Vækkelse på Lolland

DK5: 27.64. Om præsten Lars Boisens 
vækkelsesmøder, forhold til bl.a. biskop 
Rasmus Møller og Grev Christian Ditlev 
Reventlow samt dom ved Kristianssæde 
Birkeret i 1840

Luthersk Missionsforening / Henning Eh
lers Olsen & Karin Suhr Rasmussen. I: Års
skrift / Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing, 
56-60: ill.

DK5: 27.67 Stubbekøbing

Femø kvindelejr / Anne Brædder et al. [Ny
købing F.]: Museum Lolland-Falster, 50 si
der: ill. Udgivet i forbindelse med udstilling 
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DK5: 30.1757. I tekster og billeder 
fortælles historien om verdens ældste 
kvindelejr, dens historie og udvikling

Femø Kvindelejr1971 -2010ogfemøisternes 
kollektive erindring om lejren / Anne 
Brædder. I: Arbejderhistorie: tidsskrift for 
historie, kultur og politik, (3), 70-86, ill. 
(Temahæfte om ølejre)

DK5: 30.1757

Fra Polen til Lolland-Falster: en ana
lyse af polsk arbejdsmigration efter EU- 
udvidelsen og kommunernes mulighed 
for at influere immigration med henblik 
på at imødegå udkantsområdets demo
grafiske udfordringer / Allan Wessel An
dersen. Kbh.: Institut for Statskundskab, 
Københavns Universitet, 117 sider: ill. 
Speciale

DK5: 32.6

Fra Lolland til Wisconsin i 1847: den første 
selskabsrejse til USA / Henning Bender. I: 
Årbog / Lolland-Falsters Historiske Sam
fund, 62-74: ill. Med litteraturhenvisninger 

DK5: 32.61. Emne: danske udvandrere; 
historie

Polske stemmer: polske indvandringsbøl
ger 1892-20081 Søren Kolstrup. Kbh.: Fry
denlund, 399 sider: ill. Med litteraturhen
visninger

DK5: 32.61. Otte bølger af polsk ind
vandring i Danmark sættes under lup 
og skaber en historisk beretning men 
også en refleksion over de muligheder 
og omkostninger, som følger i udvan
dringens og arbejdskraftvandringens 
spor. Indhold: Udvandringens rødder 
og virkninger; Roepolakkeme kommer; 
De polske teglværks- og tørvearbejdere; 
Jøderne fra russisk Polen; De polske 
krigsflygtninge; De polske afhoppere; 
Den jødiske tvangsemigration; Krigs
retstilstand og flugt; Den store bølge af 
østarbejdere

Søren Kolstrup

Polske stemmer
1 Poteke indvandringsbølger 1892-2008

Fast forbindelse over Femern Bælt. En ge
nerativ procesanalyse af aktivitetsfelter på 
Lolland foranlediget af den kommende fa
ste forbindelse til Tyskland / Katha Nissen 
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Qvist. Kbh.: [s.n.] Speciale, Europæisk 
etnologi

DK5: 33.194 Lolland

Møntbrug: fra vikingetid til vendertogter / 
Gitte Tamow Ingvardson. [Århus]: Aarhus 
Universitetsforlag, 131 sider: ill. Med litte
raturhenvisninger

DK5: 33.2. Gennem en arkæologisk 
behandling af møntfund på Sjælland, 
Lolland og Falster fra perioden ca. 1000- 
1250 fortælles historien om hvordan 
betalingsformen i Danmark skiftede fra 
vikingetidens vægt- og naturalieøkonomi 
til udbredt brug af kongens mønt

Mine læreår i Øster Kippinge Brugsfor
ening: 1946-1950 / Mogens Stub. I: Års
skrift / Lokalhistorisk Forening for Nord
falster, 8-25: ill.

DK5: 33.43

Drabet på “Leo Mange Penge ” i Toreby / 
Hans Jørgen Christensen. I: Nordisk krimi
nalreportage, 127-134: ill.

DK5: 34.31. Efterforskning af drabet på 
Leo Kristensen i juni 2007 i Toreby på 
Lolland

Et barbarisk barnemord / Bent Jensen. I: 
Historiske beretninger nr. 4 / Bent Jensen 
(red.), Lise Autzen (red.) & Erik Petersen 
(red.), 88-99: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 34.31. Sagen om Sidsel Madsdat
ters drab på sin nyfødte datter i Kalø 
1772

Et solo færdselsuheld: der blev efterforsket 
som et drab / Marianne Roed. I: Nordisk 
kriminalreportage, 111-118: ill.

DK5:34.31. Efterforskning af sag om 
knallertkører, der blev fundet livløs ved 
sin væltede knallert på Ømekulevej ved 
Horslunde på Nordvestlolland den 7. 
april 2008

Dansk PoiitHdræts Forlag

Kriminelle 
Danmark

ISKOLD 
VOLDTÆGTSMAND

«9 HUSMANDS-SE*
betød DØDEN

« -OONDE-POUTIEV SLOG TIL

• DEN DØDE HORDER

uopklarede DRAB 
pi UNGE PtOER

Sydsjælland & Lolland-Falster
at Palle Bruus Jensen e • • • •

Kriminelle Danmark: 1. bind: Sydsjælland 
& Lolland-Falster I Palle Bruus Jensen. 
[Frb.]: Dansk Politi Idræts Forlag, 154 sider

DK5: 34.31. Beskrivelser af en række 
danske kriminalsager fortrinsvis drabs
sager men også smugling, voldtægt og 
bedrageri. Af indhold: Husmands-sex førte 
til døden: Holeby 1950; Uopklaret drab 
på 16-årig pige: Nykøbing F. 1969; Den 
utro vognmand: Nykøbing F. 1969; Mil
lioner af smugler-smøger: Rødby 1977

Stort pengetyveri i Guldborg / Rene Larsen 
& Erik Petersen. I: Historiske beretninger 
nr. 4 / Bent Jensen (red.), Lise Autzen (red.) 
& Erik Petersen (red.), 5-18: ill. Med lit
teraturhenvisninger

DK5: 34.31. Gennem uddrag fra samti
dens lokale aviser berettes om efterforsk
ningen af et tyveri i 1903

Gid vi aldrig ser ham mer / John Bertelsen. 
I: Handicaphistorisk tidsskrift, (24), 48-58: 
ill.
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DK5: 34.35. Historien om Peter Larsen 
(f. 1869) kaldet Bredahl, der var indsat 
på tvangsarbejdsanstalten Saxenhøj i 
maj 1899 og som 3 måneder senere blev 
deporteret til Amerika, for at Hunseby 
sogn ved Maribo kunne slippe for at 
skulle tage sig af ham

Fortællinger fra den danske flådes historie 
gennem 500 år Afsnit 2 I Troels Kløve
dal. DR1, TV-optagelse. Udsendelsesdato: 
12.07.2010

DK5: 35.54. Om bl.a. det første flåde
værft, Engelsborg, på Slotø i Nakskov 
Fjord

Da Guldborgsund blev borgerlig I Kirstine 
Petersen. I: Danske kommuner, 41 (2), 20- 
22: ill. Serie: Første arbejdsdag

DK5: 36.2 Guldborgsund Kommune. 
Emne: Brædder, John; Guldborgsund 
Kommune; kommunalpolitik; kommu
nalforvaltning; borgmestre

Spejdernes Hjælpekorps / Børge Ras
mussen. I: Lokalhistorisk årsskrift, 34-37: 
ill.

DK5: 37.206. Om hjælpekorpset og 
Børge Rasmussens tid som spejder i 
Rødbys “Kong Rings Trop” under 2. 
Verdenskrig

Da der var latinskole i Sakskøbing / Finn 
Egelund. I: Historiske beretninger nr. 4 / 
Bent Jensen (red.), Lise Autzen (red.) & 
Erik Petersen (red.), 120-140: ill. Med lit
teraturhenvisninger

DK5: 37.5 Sakskøbing. Om Sakskøbing 
Latinskole fra Reformationen og frem til 
skolens afvikling i 1739

Klodskov Skole 1946-53 I Verner Grendel. 
I: Årsskrift / Lokalhistorisk Forening for 
Nordfalster, 66-75: ill.

DK5: 37.5 Klodskov

Nørre Skole, Nykøbing Falster / John Han
sen. I: Jul på Falster, 26-30: ill.

DK5: 37.5 Nykøbing Falster

Rødby gård / Hans Christian Bentsen. I: 
Udvikling: tidsskrift om udviklingshæm
mede, (3), 19-21: ill.

DK5: 38.78. Grundlagt 1930. Det tidli
gere Rødbygård hedder nu Bo og Nabo
skab Sydlolland og rummer boliger og 
dagtilbud til udviklingshæmmede

Myndlingen Maren Jørgens datter / Leif 
Plith Lauritsen. I: Årsskrift / Museum Lol- 
land-Falster, 16-17: ill.

DK5: 39.42. Værgen Laurits Hansens 
regnskab fra middelalder/renæssancens 
Nakskov kaster lys over en ung piges 
indkøb af sko og klæder - måske en 
medgift ved et kommende ægteskab

Årets gang i Nykøbing i 50 ’erne og lidt til... I
Niels Thal Jensen. I: Jul på Falster, 53-57: ill.

DK5: 39.42. Emne: dagligliv; byliv; 
historie

Juleforberedelser under 2. Verdenskrig / 
Strange Jørgensen. I: Jul på Lolland, 20-26.

DK5: 39.55. Erindringer om jul i en lol
landsk lærerbolig

Myter og fejlkilder / Frank V. Nielsen. I: 
Årsskrift / Lokalhistorisk Forening for 
Nordfalster, 57-65: ill.

DK5: 40.71. Emne: Falster; lokalhistorie; 
fejl; myter

Danmarks dejligste øer / Bent Ly man & 
Ame Magnussen (foto). [Svendborg]: 
Lyman Maritim, 167 sider: ill. i farver

DK5: 46. Gennemillustreret præsenta
tion og korte beskrivelser af 56 danske 
øer med fokus på sejlerens univers Af 
indholdet: Askø; Enehøje; Fejø; Femø; 
Lindholm; Slotø; Vejrø
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Birket Præstegård: i Lindet I Bjarne A. 
Madsen. I: Jul på Lolland, 40-47: ill.

DK5: 46.4 Birket. Om afhændelse af 
kapellangård og opførsel af en ny præ
stebolig i 1910 samt om den nye præst 
Jørgen Frederik Carstensen

Byskov: herfra min verden går / Ketty Lykke 
Jensen. [EskilstrupJ: [Ketty Lykke Jensen], 
311 sider: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 46.4 Byskov

Bønned Slot / Alan Hjorth Rasmussen. I: 
Årbog / Lolland-Falsters Historiske Sam
fund, 75-83: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 46.4 Bønned Slot. Om slottets 
ældste forhistorie og ejere

Fugl sang: Bodil de Neergårds hjem / H. 
Grøndal Hansen. [Nykøbing Falster]: 
Halvdan Grøndal Hansen, 151 sider: ill. 
Med litteraturhenvisninger

DK5: 46.4 Fuglsang Gods

Landsbybilleder fra Horbelev I Flemming 
Miithel Olsen. I: Jul på Falster, 46-48: ill.

DK5: 46.4 Horbelev

Knuthenborg: et gods med 600 års historie I 
Charlotte Knuth. I: Jul på Lolland, 12-19: ill.

DK5: 46.4 Knuthenborg. Om godset og 
slægten Knuth

Hardenberg alias Krenkerup / Ketty Lykke 
Jensen. I: Jul på Falster, 14-21: ill.

DK5: 46.4 Krenkerup. Emne: herregårde; 
godser; historie. Godsets ejere fra 1381 
til 1925

Bavnehøj og Bavnehøj: Lolland-Falsters 
højeste fællesnævnere / Jacob T. Johansen. 
I: Årbog / Lolland-Falsters Historiske Sam
fund, 5-17: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 46.4 Lolland-Falster. Om de to 
enslydende høje på Lolland og Falster

Lolland-Falster - Møn fra oven / Per Schou 
(foto), Henning Kørvel, Elin Holst (red.). 
[Nærum]: Globe, 192 sider: ill.
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DK5: 46.4 Lolland-Falster. Luftfotogra
fier med ledsagende tekst. Oversigts- og 
detaljebilleder af steder på Lolland-Fal
ster og Møn

Fortællinger om jul i det gamle Nakskov 
/ Heidi Pfeffer (red.). Nakskov: Nakskov 
Lokalhistoriske Arkiv, 40 sider, ill. Udgi
vet i forbindelse med udstillingen “Jul i det 
gamle Nakskov”

DK5: 46.4 Nakskov

Nakskov navne / Dan Lundrup, Det Gamle 
Trykkeri. Nakskov: [Det Gamle Trykkeri], 
88 sider: ill. Med litteraturhenvisninger 

DK5: 46.4 Nakskov

På vej: om gader og stræder i Nykøbing F 
før og nu / Ame Skafte Jensen. Nykøbing 
F.]: Kulturmindeforeningen i Nykøbing 
F.: Museum Lolland-Falster, 76 sider: 
ill.

DK5: 46.4 Nykøbing Falster

Nysted Købstadsjubilæum 1409-2009 / 
Lokalhistorisk Arkiv i Nysted. Nysted: 
Lokalhistorisk Arkiv i Nysted, 1 dvd-video. 
Produceret af Video Web-Vision i 2009

DK5: 46.4 Nysted

Nørre Kirkeby Sogn: Falster Nørre Herred. 
[Eskildstrup]: Ketty Lykke Jensen, 114 
sider: ill.

DK5: 46.4 Nørre Kirkeby

Orehoved i 500 år / Frank V. Nielsen. 
Orehoved: Orehoved og omegns Beboer
forening; LAG Guldborgsund. Jubilæums
skrift

DK5: 46.4 Orehoved

Orenæs gods / Lennart Scharff. I: Jul på 
Falster, 11-12: ill. Baseret på Orenæs Gods’ 
hjemmeside.

DK5: 46.4 Orenæs

Gaden der forsvandt! / Kurt Lindgaard 
Ottosson. I: Udvikling: tidsskrift om 
udviklingshæmmede, (3), 22-25: ill.

DK5: 46.4 Rødbyhavn. Lukningen af 
boligblokkene i Højbogade. Værftsarbej
derboligerne blev revet ned, transporte
ret bort og genopført på Frederiksberg

Udviklingen ved Rødbyhavn i 1910 og 1960 
/ Hans Chr. Bentsen. I: Lokalhistorisk års
skrift, 42-52: ill. Avisuddrag

DK5: 46.4 Rødbyhavn

Sakskøbing Fjord og fritidsfiskeri i fjorden 
I Erik Bohn Jespersen. I: Historiske beret
ninger nr. 4 / Bent Jensen (red.), Lise Aut- 
zen (red.) & Erik Petersen (red.), 100-119: 
ill.

DK5: 46.4 Sakskøbing Fjord. Om fjor
dens forurening, dyreliv, fisk og fiskere

Væggerløse

- byens historie

Jacob Jcrsin 
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Erindringer fortalt ved arkivbesøg I Lokal
historisk Arkiv; Henning Schmidt. I: Års
skrift / Lokalhistorisk Arkiv Stubbekøbing, 
52-53: ill.

DK5: 46.4 Stubbekøbing. Om brandsta
tion, arresten, sadelmagerværksted og 
værtshuset Nielsens Minder i Havnegade

Væggerløse: byens historie I Jacob C. Jersin. 
[Holsted]: Forlaget Uhrskov, 90 sider: ill.

DK5: 46.4 Væggerløse

Om isvintre gennem tiderne / John Raabo 
Larsen. I: Jul på Lolland, 56-58: ill.

DK5: 55.8. Om færdsel på isen i Små
landsfarvandet og andre danske farvande

En mors beretning. I: Årsskrift / Lokalhi
storisk Arkiv Stubbekøbing, 44-46

DK5: 61.612. Om to børns sygeforløb og 
død i slutningen af 1800-tallet

H. Christoffersen: MAN Diesel & Turbo: 
historisk beretning om dieselmotorproduk
tionen i Holeby / Christian Larsen & Max 
Mikkelsen. Holeby: MAN Diesel & Turbo, 
77 sider, ill. Udgivet i forbindelse med 100- 
året for den første Holeby motor

DK5: 62.24

Nakskov som fæstning i 1600-tallet I Bjørn 
Westerbeek Dahl. I: Årbog / Lolland-Fal- 
sters Historiske Samfund, 18-42: ill. Med 
litteraturhenvisninger

DK5: 62.65. Med udgangspunkt i 
den svenske ingeniør Erik Dahlbergs 
kortsamling belyses udviklingen af Nak
skov fæstning fra 1629 til nedlæggelsen 
i 1689

Hospitalsskibet Jutlandia I Kurt Wilchen 
Pedersen. I: Jul på Lolland, 27-29: ill.

DK5: 62.81. Om arbejdet på Nakskov 
Skibsværft med bl.a. ombygning af Jut
landia i 1950

Oldtids agre i Danmark: Sjælland, Møn og 
Lolland-Falster I Viggo Nielsen, Niels Chr. 
Clemmensen, Svend Th. Andersen, Ulrik 
Møhl, Peter Rasmussen. Højbjerg: Jysk 
Arkæologisk Selskab. Med litteraturhen
visninger 394 sider: ill. + 6 kort. (Moesgård 
Museums skrifter) (Jysk Arkæologisk Sel
skabs skrifter; 71)

DK5: 63.091

Landvindingslaget Bøtø Nor 1860-2010 
/ Kaj Dreijer. [S.l.]: Landvingslaget Bøtø 
Nor, 40 sider: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 63.14

Knuthenborg / DR2, 1 dvd-video
DK5: 63.519 Emne: historiske haver, 
haveanlæg
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Mejerier i tidligere Rødby og Holeby 
kommuner I Anne Margrethe Kondrup Ras
mussen. I: Lokalhistorisk årsskrift, 4-16: 
ill.

DK5: 63.7

Historien om et revisionsfirma: Deloitte 
har lokalt rødder tilbage til 30'erne, på 
landplan tilbage til 1901 / Henrik Roed 
Hansen. I: Jul på Falster, 5-10: ill.

DK5: 65.2

Barndomsland: en ung piges læretid i Irma 
i Nykøbing F under og efter krigen I Käthe 
Olsen. I: Jul på Falster, 78-79: ill.

DK5: 65.57

Museumsbanen Maribo-Bandholm / Poul
M. Fencker. I: Jernbanen, (2), 30-34: ill.

DK5: 65.8406

Havnepenge. I: Årsskrift / Lokalhistorisk 
Arkiv Stubbekøbing, 51.

DK5: 65.94. Om en sejlers møde med 
havnefogeden i Stubbekøbing i 1950’eme

20 historier: en bid af Region Sjælland:
20 væksthistorier / Lis Andresen (red.), 

Jesper Nørgaard Viemose (red.), Anne 
Absalonsen (red.). Holeby: Grønt Center: 
Fødevareplatform Region Sjælland, 49 si
der: ill.

DK5: 66.8. Præsentation af 20 virksom
heder inden for fødevaresektoren i Re
gion Sjælland. Af indholdet: Krenkerup 
Bryggeri; Lolle Frugt; Ardo; Knuthen- 
lund Gods; Hvidkildegaard; Dalbakkens 
Grøntsager; Maglemosegård; Tokkerup- 
gaard; Guldborgsund Frugt; Majbølle- 
gaard; Højbakke Vingård

Saxkjøbing Sukkerfabrik: Nr 2: I tekst 
og billeder 1958-2010 / Aage Henriksen 
(red.), Lise Autzen (red.), Erik Petersen 
(red.). Sakskøbing: Foreningen Forsker
gruppen Støvmideme, 60 sider: ill.

DK5: 66.82

Pibemagerne i Stubbekøbing / Alan Hjorth 
Rasmussen: I: Årsskrift / Lokalhistorisk 
Arkiv Stubbekøbing, 32-43: ill. Med kilde
henvisninger

DK5: 68.9. Om produktionen af kridtpi
ber i 1700-tallet

Oprørets by - 1931/2010: 2 byvandringer 
i Nakskov / Frans Jacobi & L. M. Salling. 
Kbh.: Space Poetry, 46 sider, ill. Udgivet i 
forbindelse med kunstfestivalen “Tumult”

DK5: 70.02

Tumult: en kunstfestival i Nakskov, Nykø
bing F, Vordingborg & Stege: 22. august 
- 24. oktober 2010 / Christian Skovbjerg 
Jensen (red.) & Marie Bruun Yde (red.). 
Nykøbing Falster: Guldborgsund Kommu
ne, 176 sider, ill.

DK5: 70.02. Kunstprojektemes rodfæste 
var i det lokale liv, det lokale område og 
de lokale materialer med blandt andet 
skulpturer, happenings, lys, lyd og by
vandringer blev det offentlige rum ind
draget som en del af kunsten
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Huse i Nysted: Supplement / Peter Bering. 
[Nysted]: Nysted Bevaringsforening, 44 
sider

DK5: 71.64 Nysted

Jomfru Maria eller Skt. Birgitta af Vadstena? 
Nordens ældste lærredsmaleri under lup I 
Mikala Bagge & Sissel Frederikke Plathe. 
I: Nationalmuseets arbejdsmark, 160-173: 
ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 71.864 Maribo. Analyse af maleri 
på altertavle i Maribo Domkirke. Emne: 
maleri; lærred; altertavler; restaurering; 
datering; maleteknik; Tüchlein; alterskabe; 
teknologihistorie; ikonografi; teknisk 
kunsthistorie; kunsthistorie; kunstmoti
ver; middelalderen; 1400-1409; 1410- 
1419

Sådan lærte jeg at lave kræmmerhuse / 
Knud Vægter, Hanne Christensen, Museum 
Lolland-Falster, Katha Qvist (red.). [Nykø

bing F.]: Museum Lolland-Falster, 60 sider: 
ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 76.8. Gennemgang af juletræet, 
julepynten og især kræmmerhusets histo
rie, med 21 skabeloner til kræmmerhuse 
og kurve

En skolekomedie anno 1949 I Thorkild 
Buch. I: Jul på Falster, 49-52: ill.

DK5: 77.096. Emne: Nykøbing Kate
dralskole; skolekomedier

Nordfalsterkapellet / Sven Aage Børsen & 
Erik Hansen. I: Årsskrift / Lokalhistorisk 
Forening for Nordfalster, 26-33: ill.

DK5: 78.067. Emne: orkestre; musik; 
1976-1989

100 år med Brydeklubben Thor: 100 
års jubilæum 2010, Brydeklubben Thor, 
Nykøbing E / Mikkel Fog Nielsen, Ben
jamin Andersen, Morten Ahlefeldt Han
sen. [Nykøbing F.]: Brydeklubben Thor, 96 
sider: ill.

DK5: 79.623

Ømålsordbogen: en sproglig-saglig ord
bog over dialekterne på Sjælland, Lolland- 
Falster, Fyn og omliggende øer: Bind 10: 
Klog-kursmed. Odense: Syddansk Univer
sitetsforlag, 488 sider

DK5: 89.66

Rødsand II: bjærgning og undersøgelse af 
løsfundet jernanker / Mikkel Haugstrup 
Thomsen. Roskilde: Vikingeskibsmuseet, 
5, [3] bl., ill., kort

DK5: 90.72

Nybyggede fortidsminder I Palle Eriksen,
Nieís H. Andersen. I: Kumi, 257-263: ill.

DK5: 91.15. Især om jættestuen Bames
høj ved Toreby på Lolland. Venezia- 
charteret, standarder for bevaring af mo
numenter og bygningsmindesmærker
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Detektorfund I Kasper Høhling Søsted. I: Års
skrift / Museum Lolland-Falster, 36-37: ill.

DK5: 91.155. Om fund af mønter og metal
oldsager ved Vindeby på Nordvestlolland

Fribrodre Å: a late 11 th century ship-hand
ling site on Falster / Jan Skamby Madsen, 
Lutz Klassen, Charlie Christensen, Morten 
Fischer Mortensen & Lars Krants Larsen. 
Højbjerg: Jutland Archaeological Society; 
in association with Moesgaard Museum & 
Viking Ship Museum, 487 sider, ill. (Jut
land Archaeological Society publications, 
vol. 69) Med litteraturhenvisninger

DK5: 91.157 Fribrodre Å

En stormandsgård ved Hoby / Katrine Køl
le Hansen. I: Årsskrift / Museum Lolland- 
Falster, 10-13: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 91.157 Hoby. Geomagnetisk kort
lægning og arkæologisk udgravning af 
boplads fra ældre jernalder

Rensdyrjægernes bopladser: betydningen 
af topografisk placering. Metodiske over
vejelser over pladsernes topografiske be
liggenhed på Lolland / Brian Westen. I: År
bog / Lolland-Falsters Historiske Samfund, 
97-108: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 91.157 Lolland. Emne: stenalde
ren; rensdyrjægere; jægerstenalderen; 
oldtiden; bopladser; arkæologi; topografi

Et attraktivt beboelsesområde I Stine Jæger 
Hoff. I: Årsskrift / Museum Lolland-Fal
ster, 27-28: ill.

DK5: 91.157 Orehoved. Om arkæolo
giske udgravninger af bosættelser fra 
bondestenalderen, yngre bronzealder og 
ældre jernalder vest for Orehoved

Restaurering afjættestuen Barn eshøj I Jør
gen Westphal & Svend Ilium Hansen. I: Års
skrift / Museum Lolland-Falster, 11-13: ill.

DK5: 91.157 Toreby

Danmarks største søhelte I Thomas Lyngby 
[et al.]. [Kbh.]: Gad, 279 sider: ill. Med lit
teraturhenvisninger

DK5: 96. Historierne og myterne om de 
søhelte, som generationer af danskere 
har set op til og været stolte af. Af ind
holdet: Christian Carl Gabel: sejrherren 
ved Femern

At fremmane en borg I Leif Plith Lauritsen. I: 
Årsskrift / Museum Lolland-Falster, 47-51: ill.

DK5: 96.15. Om kilder til beskrivelse af 
Nykøbings middelalderborg

Da Sydlolland oplevede en flygtningeinva
sion: et 65 års minde / Hans Chr. Bentsen. 
I: Lokalhistorisk årsskrift, 38-41: ill.

DK5: 96.71. Om flygtninge og luftan
greb i Rødbyhavn 3.-5. maj 1945

Flygtninge fra fiendeland: tyske flygtninge 
1945 / Bo Christiansen & Erik Petersen. I: 
Historiske beretninger nr. 4 / Bent Jensen 
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(red.), Lise Autzen (red.) & Erik Petersen 
(red.), 50-87: ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 96.71. Om bl.a. tyske vandflyvere 
ved Guldborg, flygtningtransporter og 
flygtningelejren Berritzgård

Mit barndoms Nykøbing: erindringer fra en 
svunden tid / Lars Bemth. I: Jul på Falster, 
22-25: ill.

DK5: 99.4 Bemth, Lars

Havnefoged PH. Bille I Karin Suhr Ras
mussen I: Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv
Stubbekøbing, 47-50

DK5: 99.4 Bille, P. H.

Når tiden står stille / Jørgen Brøndegaard. 
I: Jul på Lolland, 55.

DK5: 99.4 Brøndegaard, Jørgen. Erin
dringer om menneskene på Vejrø og om 
udskibning af æbler i 1947

En gåsepiges erindringer / Erik Berth, 
interview med Else Marie Baadsgaard. I:
Jul på Lolland, 34-39: ill.

DK5: 99.4 Baadsgaard, Else Marie. Om 
opvæksten i Nakskov og om at stå model 
til Carl Baggers granitskulptur på Gåse- 
torvet

Hvad lavede du under krigen, farfar I Preben 
Dabelsteen. I: Jul på Falster, 32-39: ill.

DK5: 99.4 Dabelsteen, Preben. Emne: 
Nykøbing Falster; 1940-1949

Peter Freuchen I Kurt L. Frederiksen, Wia- 
media (red.) & Poul Henrik Westh(red.). 
Rødovre: Sohn, 177 sider: ill. Med littera
turhenvisninger

DK5: 99.4 Freuchen, Peter. Om den 
danske polarforsker og forfatter (1886- 
1957), der bl.a. sammen med Knud Ras
mussen, grundlagde handelsstationen 
i Thule og deltog i flere ekspeditioner i 
Nordøstgrønland. Indhold: Asken over 

Thule; Barndom: ungdom 1886-1906; 
Danmark-ekspeditionen 1906-08; Knud 
Rasmussen og Thule 1908-12; 1. Thule- 
ekspedition 1912; Handelsbestyreren 
1913-20; 5. Thule-ekspedition 1920-24; 
Enehøje 1925-40, Krigen og Amerikati- 
den 1940-57; Han har søgt endnu større 
vidder

Et jævnt og muntert virksomt liv på jord: en 
portrætsamtale med Kristine Asser Hansen 
/ Jutta Bojsen-Møller & Mette Trankjær. I: 
Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv Stubbekø
bing, 7-31: ill.

DK5: 99.4 Hansen, Kristine Asser

Nykøbing Falster: mit Korsbæk I Arne 
Heyn. I: Årbog / Lolland-Falsters Histori
ske Samfund, 43-61: ill.

DK5: 99.4 Heyn, Ame. Barndoms- og 
spejdererindringer fra 1930ernes Nykø
bing Falster

Min barndoms sommerparadis I Hjalmar 
Ibsen. I: Årsskrift / Lokalhistorisk Arkiv 
Stubbekøbing, 61-73: ill.

DK5: 99.4 Ibsen, Hjalmar. Erindrin
ger fra barndommens sommerferier hos 
onklen i Hesnæs, havnefoged Verner Ly
becker og hans hustru Alma

De første 10-11 år / Erik Hansen. I: Års
skrift / Lokalhistorisk Forening for Nord
falster, 39-56: ill.

DK5: 99.4 Ingemann, B. S. Emne: Tor- 
kilstrup; barndom; præstegårdsliv

Levende billeder fra det gamle Nakskov / 
Julius Jensen, Heidi Pfeffer (red.), Peter 
Heiberg (red.). Nakskov: Nakskov Lokal
historiske Arkiv, 190 sider: ill.

DK5: 99.4 Jensen, Julius, f. 1869

Min morfar var fattiggårdsbestyrer i Ma
ribo / Terkel Jakobsen. I: Årbog / Lolland- 
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Falsters Historiske Samfund, 84-96: ill. 
Med litteraturhenvisninger

DK5: 99.4 Jensen, Søren, f. 1864

Dronning Margrethe ogarkæologien I Jesper 
Laursen (red.) & Lars Jørgensen (red.) 
Kbh., Gad ; Århus, Moesgård Museum, 
Nationalmuseet, 227 sider, ill. Med littera
turhenvisninger

DK5: 99.4 Margrethe, II, dronning af 
Danmark. Om dronningen og hendes 
livslange interesse for arkæologi, der 
har betydet at hun har været på talrige 
udgravninger i ind- og udland, først som 
aktiv arkæolog og siden som interesse
ret besøgende. Af indholdet: Jan Skamby 
Madsen: Snekker ved Fribrodre Å

En familiesaga med tilknytning til Sakskø
bing / Lisbeth Christensen. I: Historiske 
beretninger nr. 4 / Bent Jensen (red.), Lise 
Autzen (red.) & Erik Petersen (red.), 19-49: 
ill. Med litteraturhenvisninger

DK5: 99.4 Marqvart. Om kobbersme
dene Carl Wilhelm Marqvart (1700—57) 
og Johan Tobias Marqvort (1738-1809) 
samt arrestforvareren Johan Henrik 
Charl Marqvart (1779-1845)

Musikkrejleren fra Enighedsvej / Erik 
Berth. I: Jul på Falster, 40-44: ill.

DK5: 99.4 Mortensen, Ole. Emne: OM 
Music; Nykøbing Falster; impressario- 
virksomhed

Et maleri: men ikke blot et maleri / Asger 
Klüver-Jensen. I: Årsskrift / Lokalhistorisk 
Arkiv Stubbekøbing, 5-6: ill.

DK5: 99.4 Plantener, Axel. Om maleren 
Plantener og hans oliemaleri af et vue ind 
over Stubbekøbing

”Grusgravsmeden ” og hans familie I Axel 
Andersen. I: Årsskrift / Lokalhistorisk For
ening for Nordfalster, 76-89: ill.

DK5: 99.4 Rasmussen, Jens, f. 1857. 
Emne: Vedby; smedehåndværk; landliv; 
familieliv; erindringer; barndomserin
dringer; landliv og cykelsmedje

USA 1934: R.M. Rosenhøj, rejsebrev fra 
Amerika 1934 / John A. Rosenhøj. I: Jul på 
Falster, 62-67: ill.

DK5: 99.4 Rosenhøj, Rasmus Marius

En fantastisk rejse fra Sardinien til Brarup / 
Erik Berth. I: Jul på Falster, 72-74: ill.

DK5: 99.4 Scaglione, Luciano Ernesto

Erindringer fra min barndom i Resle Skov 
Årsskrift / Knud Stigsen. I: Lokalhistorisk 
Forening for Nordfalster, 34-38: ill.

DK5: 99.4 Stigsen, Knud. Emne: landliv; 
besættelsestiden

Jeg fik det / Villy B. Sørensen. Fredericia: 
Lohse, 274 sider: ill.

DK5: 99.4 Sørensen, Villy B., f. 1947- 
07-10. Forfatteren fortæller kronologisk 
om sit liv. Siden han som 17-årig blev 
vakt ved et vækkelsesmøde har han ar
bejdet i mere end 40 år som indremis
sionær med så forskellige arbejdssteder 
som Bornholm, Nakskov, Dronninglund, 
Århus og Hammel

Lidt om slægterne Belling, Eriksen, Edske, 
Hansen, Jensen Gaard, Larsen, Rode, Ras
mussen og Richardt / Bodil Sembach An
dersen, Ketty Lykke Jensen. [Eskilstrup]: 
Ketty Lykke Jensen, 313 sider: ill.

DK5: 99.8

Slægter med slægtsdiagram for Bent Raa- 
hauge, Eigil Raahauge Jørgensen: Lolland - 
Skovhuseslægten, Bogense, Erritsø, Horsens, 
Fredericia I Eigil Raahauge Jørgensen. [S. 1.]: 
Eigil Raahauge Jørgensen, flere pag., tavler, 
bilag, ill. Print med håndskrevne tilføjelser

DK5: 99.8
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Slægtsbog over familien Arnkjær, Algreen- 
Petersen, Bønløkke, Friis-Pedersen, Kru- 
sell, Køhier, Skafte, Skytte og mange andre 
/ Ketty Lykke Jensen, Birgitte Nielsen. 
[Eskilstrup]: [Ketty Lykke Jensen], 279 si
der: ill.

DK5: 99.8

Slægtsbog over familien 

VEST / WEST 
PYNDT, SOMMER, STRANGE

Slægtsbog over familien Vest/West, Pyndt, 
Sommer, Strange og mange andre slægter 
/ Ketty Lykke Jensen. [Eskilstrup]: Ketty 
Lykke Jensen, 223 sider: ill.

DK5: 99.8

Slægtsbog som indeholder Andersen, 
Brædder, Clausen, Jyde, Kjøl, Koch, Stryg 
og mange flere indgiftede slægter / Ketty 
Lykke Jensen. [Eskilstrup]: Ketty Lykke 
Jensen, 134 sider: ill.

DK5: 99.8

Wilms-sagaen / Ketty Lykke Jensen. [Eskil
strup]: Ketty Lykke Jensen, 90 sider: ill.

DK5: 99.9 Wilms
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Årsberetning 2011
Til årsmødet 19. april 2012

Af Ole Arpe Munksgaard

Samfundets årsmøde i april 2011 var henlagt til 
Højmølle Kro med dens tætte beliggenhed ved 
motorvejen og dermed lette adgang til deltagel
se. Men placeringen af årsmødet på dette sted 
var tilsyneladende ikke en større succes, da der 
desværre kun mødte ganske fa frem. En årsag til 
det ringe fremmøde kunne dog være vejret, idet 
denne aften var præget af kraftige regnbyger.

Aftenen blev indledt med et aktuelt og interes
sant foredrag af lektor ph.d. Søren Kolstrup, 
Maribo. Emnet for foredraget var “Polske stem
mer” og byggede på Kolstrups seneste bog, der 
tager udgangspunkt i den polske indvandring til 
Danmark og ikke mindst efterkommerne af de 
første indvandrere.

Parallelt med det obligatoriske kaffebord afvik
ledes generalforsamlingen, som også i år blevet 
ledet af tidligere formand for Samfundet, Ame 
Heyn. Formandens beretning og årsregnskabet 
for 2010 blev vedtaget, og det blev desuden be
sluttet at bibeholde det årlige kontingent på 200 
kr. excl. forsendelse af årbogen.

Gennem 2011 har Samfundet traditionen tro 
afholdt et antal arrangementer. Tilbuddet har 
ikke blot været arrangementer, som Samfundet 
har været tilrettelægger og afvikler af, men har 
også været arrangementer afviklet i samarbejde 
med andre foreninger. Der har været tilbudt 4 ar
rangementer. Nogle af disse arrangementer var 
planlagt i samarbejde med Bevaringsforeningen 
Sydlollands Kulturminder og havde begge en 
flot tilslutning; noget der generelt kendetegner 
arrangementerne med denne forening. Der har 
været tale om henholdsvis et foredrag “En for
tælling om 5 lollandske adelskvinders skæbne”

samt en bustur til området øst for Rødbyhavn, 
hvor der om ganske fa år vil ske store landskabs
mæssige ændringer, når byggeriet af forbindel
sen over Femern Bælt påbegyndes. Foredraget, 
“Vækkelse på Lolland. Gudelige forsamlinger 
i Vesterborg og Birket”, der baserede sig på en 
netop udkommen bog, måtte desværre aflyses 
grundet for ringe tilmelding. Det sidste arrange
ment om befæstningsanlæg og ruiner på Nord
falster er i skrivende stund endnu ikke afholdt.

Hvad angår årets økonomi kan det oplyses, at 
den i løbet af året er blevet endnu mere stabil, 
idet Samfundet er blevet betænkt med en for
holdsvis stor arv, hvilket vi udtrykker vores 
største taknemmelighed for. En flot og velre
digeret årbog er desuden medvirkende til, at 
Samfundets økonomi er stabil, hvilket er yderst 
positivt, da Samfundet i 2012 kan fejre sit 100 
års jubilæum, hvilket selvfølgelig vil blive 
markeret på forskellig vis, bl.a. ved et stort ju
bilæumsskrift, der erstatter årbogen for 2012.

Til slut kan det siges, at Samfundet har haft et 
godt år. Medlemstallet er fortsat acceptabelt, 
men desværre dalende, da antallet af nye med
lemmer ikke kan opveje antallet af udmeldte, 
hvilket bunder i den skæve aldersfordeling 
blandt Samfundets medlemmer. Vi har en sund 
økonomi og vores årbog modtages og omtales 
fortsat på bedste vis af både medlemmerne, 
dagspressen samt andre historiske tidsskrifter. 
Derfor skal der her rettes en stor tak til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer for deres store og frivil
lige indsats for Samfundet.
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Formand
Ole Arpe Munksgaard, Mågevej 8, Langø, 
4900 Nakskov, tlf. 54 94 81 43. oam@c.dk

Næstformand
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Vedtægter for
Lolland-Falsters Historiske Samfund

§1
Lolland-Falsters Historiske Samfund har hjem
sted i Maribo i Lolland Kommune.

§2
Foreningens formål er:
At styrke den lokalhistoriske interesse og kend
skabet til Lolland-Falsters historie.
At udgive en årbog med historiske emner fra 
Lolland-Falster eller relation dertil.
At arrangere medlemsaktiviteter af almen histo
risk interesse.

§3
Medlemskab er åbent for enhver, der tilmelder 
sig foreningen og betaler et årligt kontingent. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Medlemmerne modtager årbogen mod betaling 
af forsendelsesomkostningerne.

§4
Samfundets bestyrelse består af 7 medlemmer, 
hvoraf 4 vælges i lige årstal og 3 i ulige årstal. Be
styrelsesmedlemmerne vælges ved simpelt flertal 
for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 bestyrelses
suppleanter, hvoraf 1 afgår hvert år. Der vælges 
ligeledes 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, 
hvoraf halvdelen afgår skiftevis hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalfor
samling med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær, og disse udgør samfundets forretnings
udvalg. Bestyrelsen vælger en redaktør af årbogen 
i eller uden for sin midte. Kassereren kan ligeledes 
vælges i eller uden for bestyrelsens midte.
Bestyrelsen nedsætter udvalg til at arbejde med 
samfundets aktiviteter, således redaktionen af 
årbogen, arrangementer med mere. Bestyrelsen 
kan om nødvendigt vælge interesserede med
lemmer til udvalgene.

§5
Foreningen tegnes af formand og et bestyrelses
medlem i forening.

§6
Generalforsamlingen indkaldes via meddelelse på 
foreningens hjemmeside www.lollandfalstershi- 
storie.dk eller ved direkte indbydelse, hvilket sker 
mindst 14 dage før generalforsamlingens afhol
delse. Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, skal være formanden (bestyrelsen) 
i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 
Den årlige generalforsamling afholdes i april 
måned. På denne aflægger bestyrelsen (forman
den) sin beretning om samfundets aktiviteter i 
det forløbne regnskabsår, der løber fra 1. april 
til 31. marts, og kassereren fremlægger det re
viderede regnskab. Endvidere afholdes valg af 
bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 
revisorer og revisorsuppleanter.
På generalforsamlingen fremlægges en oriente
ring om samfundets kommende aktiviteter, som 
udsendes til medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, 
når bestyrelsen finder grund til dette.
Ligeledes skal ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes, såfremt mindst 25 medlemmer skrift
ligt kræver dette. Indkaldelse skal ske som ved 
ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal afholdes senest 1 måned, 
efter at kravet er rejst.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes 
ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af æn
dringer af lovene og om samfundets opløsning 
skal dog finde sted på 2 umiddelbart på hinan
den følgende generalforsamlinger. Tidsrummet 
mellem de 2 generalforsamlinger skal være 
mindst 14 dage.
Ved beslutning om samfundets opløsning skal 
de midler, som samfundet måtte være i besid
delse af, gives til almene, velgørende formål.
Det besluttes på generalforsamlingen hvilke for
mål, der skal tilgodeses.

Vedtaget på generalforsamlingen 12. april 2011 
og på den ekstraordinære generalforsamling 28. 
april 2011.
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Person- og stedregister

A
Aageby................................................................ 50
Andersen, Absalon......................................... 92ff.
Andersen, Kirstine Aasbjerg.............................. 55
Aminge................................................................ 84
Arsenæus, doktor............................................... 23
Avnede................................................................ 44

B
Bandholm........................................................ 47ff.
Barneshøj....................................................... 125
Baudelin, Jacob Christensen.............................. 44
Bidder, G. P..................................................... 104ff.
Bille, Vincens......................................................38
Bircherod, Jacob...........................................39,41
Bredfjed........................................................... 11 Off.
Bremerholm........................................................30
Brems, Hans........................................................53
Bruun, Johan Jacob.........................................6, 21
Buch, Servatius................................................... 25
Bødker, Rasmus................................................. 50

C
Carlsdatter, Marie............................................... 65
Christensdatter, Kirsten.......................................63
Christensen, Hans............................................... 24
Christensen, Hendrich.........................................63
Christensen, Jacob............................................... 44
Christensen, Mourits...........................................23
Christian 4......................................................20, 23
Christian 5............................................................ 34
Christian, prins......................................... 20, 24ff.
Christiansæde............................................... 49, 54
Christophersen, Christen.....................................50

D
Dahl, birkedommer......................................... 53ff.
Dahl, Bjørn Westerbeek.....................................20
Dahl, J. C.............................................................. 22
Dannemare.......................................................... 84
de Neergaard, Rolf Viggo.................................118
de Thurah, Laurits.................................6ff., 27, 35
Dragsminde.........................................................111

Dragsminde Gab............................................. 108
Duchet, Richard................................................. 23
Due.......................................................................50

E
Ebbesen, Klaus.................................................. 114
Else Christense................................................55.ff
Ernst, Johan Conrad......................................... 7ff.

F
Falster.................................... . .34,39, 55ff., 116
Fars Hat.................................. .......................... 5 ff.
Femø...................................... ............................ 75
Fisker, Hans.......................... ........................ 51ff.
Folrad i Søllested................. ............................ 91
Frederik 3............................... ......................20, 30
Frederik 7............................... .......................  105
Frederiksborg....................... ..........................20
Friis, Achton.......................... ........................ 75ff.
Fugl, Jens.............................. ............................42

G
Gammelgaard....................... ..........................111
Gerhardus af Aminge........... ............................90
Gloslunde.............................. ............................ 84
Godsted.................................. ............................44
Grønbech, Andreas Hansen. . ......................36,44
Gyldenstierne, Sophie........... ............................ 38
Gåbense Færgegård............... ............................24

H
Hage, Peter Anton Alfred............................102ff.
Hage, Vilhelmine..............................................112
Halsted......................................................39ff., 84
Halsted Kloster....................................................93
Hansen, Elna Nagel......................................... 75ff.
Hansen, Gunner....................................................76
Hansen, L.D............................................104, 108ff.
Hansen, Max........................................................47
Hansen, Svend Ilium......................................... 117
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