Hvad ved vi om ”Mordet i Frølunde”?

Hvor boede Sognefogeden?

I ”Fra svundne dage” er mordet beskrevet
troværdigt, ud fra de tilgængelige oplysninger.

Sognefoged Christian Frederik Knudsen boede i
den nu nedbrændte ”Bysgård” i Frølunde.
I baggrunden Frølundevej 97, ”den nye Bysgård”.

Hvor blev han myrdet?

”Man myrder i maj” af Carsten Overskov, er en
farverig roman, digtet over begivenhederne.
I bogen er genoptrykt 20 sider med gotisk skrift af
”Collegial-Tidende”, der omhandler retssagen.

De ventede på ham ved første Frølundemark.

Hvordan dræbte de ham?

Peder Eliasen og Niels Pedersen havde hver
bevæbnet sig med en ”slagle” fra en plejl.
Med denne slog de sognefogeden gentagne
gange, til han var død.

Hvor gjorde de af ham?

”- de slæbte ham en halv fjerding vej
over Poul Knudsens mark, -”

Eventyrdigteren H.C. Andersen beskriver i sin
”Levnedsbog” en øjenvidneberetning om
henrettelsen af de 3 dømte på Kanehøj Banke.
Jeg har samlet flere oplysninger, - blandt andet på
Lokalhistorisk Arkiv i Korsør, og på den baggrund
udarbejdet et PowerPoint-foredrag med titlen:
”Mordet i Frølunde, - og hvad der siden skete.”

Stedet kaldtes i gamle dage for
”Kærlighedskrogen”.

”- hvor de smed ham i et tørveskær.”

Arrestation, fængsling, retssag og
henrettelsen - springer vi over på denne tur.
Hvad der siden skete.
Enken efter sognefogeden giftede sig efterfølgende
to gange. Hendes sidste mand, Peder Nielsen,
overlevede hende, og han giftede sig med en ung
kone og fik 10 børn, hvoraf 4 dog døde som små.

Peder Nielsens søn, Anders Peder Nielsen, solgte
Bysgaarden til sin svoger, og flyttede selv ud på
den større Rolandsgaard, som hans far også ejede.

Den næste generation.
Den næste generation af gårdejere på begge gårde,
Bysgaard og Rolandsgaard, udførte en usædvanlig
handling: De udstykkede to jordstykker til deres
sønner, hvorpå der blev opført i alt 4 ”statshuse”.
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Bysgaard deles med næste generation.

Vandkærsvej 6
Matr. nr. 8g. (18 tdl.)
Aage Lauridsen.

Vandkærsvej 25
Matr. nr. 8h. (18 tdl.)
Viggo Lauridsen

Rolandsgård deles med næste generation.

Bysgaard har gennem årene ikke gennemgået store
forandringer, ud over stråtaget er erstattet med tegl.
Bysgård ejes fortsat af slægten Lauridsen.

I sognefogedens slæbespor

Rolandsvej 21
Matr. nr. 9e (18 tdl.)
Frode Egede Nielsen

Bysgården

Rolandsvej 20
Matr. nr. 9f, (15 tdl.)
Aage Egede Nielsen

De 4 små ejendomme blev oprettet omkring 1950,
hvor man kunne leve af landbruget på det jordareal.
De 4 små ejendommene har ikke mere landbrug
som hovederhverv, og har gennem årene delvis
ændret udseende.
Rolandsgaarden har bevaret de karakteristiske
kampestensmure, men er gennem årene blevet
gennemgribende restaureret.
Siden Anders Peder Nielsens søn, Harald Nielsen,
solgte gården, har den været handlet flere gange.
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