
 

 

Nyhedsbrev 256 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 25. april 2021 

Mail adresse: 

info.greve@hemingwayclub.dk 

Hjemmeside: 

www:hemingwayclub.dk/hcgreve 

Facebook gruppe: 

Hemingway Club Greve. 

Indbetaling / ture, arrangementer: 

konto nr. 9570 - 12947992 

Vi mødes (næsten) hver torsdag ! 

kl. 9:30 – 11:30. - pt. også virtuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 
Møde torsdag d. 22. april 2021 
Det var et af de møder, der udviklede sig helt ”eventyrligt” i det lille fiskerhus ved 

Rørmosen (foto oven) – der hvor GSF (se rubrik th) har klubhus. Vi mødtes på P- 

pladsen/ Fortet og gik gennem 2 boligøer frem til ”Fiskerhuset” i Rørmosen. Her blev 

vi modtaget af Stephen – næstformand i klubben. (foto n tv). Han havde dækket op med 

kaffe m.m. Der var flere af vore, der kendte Stephan og gensynsglæden var stor. Da 

Stephan begyndte at fortælle, opstod der en næsten magisk stemning, og huset blev 

levendegjort. Vi hørte om områdets udvikling gennem århundreder, om en række af 

de personer, der havde levet og boet i huset (se senere om Mosede Hans). Vi hørte om 

det at fiske, om de mange forskellige fisk, der er i Rørmosen – flere end 10 arter. 
Om de unge, der ikke selv laver deres fiskegrej. Om saltvandsfiskeri, om... 

Der var hint til Greve Kommune om manglende vedligehold og om fiske kort og om 

de, der fisker uden kort. 

Det var svært at bryde de gode historier og standse Stephans spændende fortællinger. 

Fiskerhuset var således ikke kun et lille forsømt klubhus, men et sted med liv og sjæl, 

ved Stepan og has gode humør og de virtuost fortalte fortællinger. 
Og så er han sportsfisker – i de ferske vande. Også. 

Velkommen til Greve 

Sportsfiskerforening 
Vi er en klub for fiskere som 

blev stiftet i 1968.Klubben er 

beliggende ved Rørmosen i 

Karlslunde, og Rørmosen er 

en af de søer du har fiskeret 

til som medlem af 

foreningen.  Foreningen har 

knap 100 medlemmer i alle 

aldre. 

I klubben afholdes der hvert 

år mange forskellige 

Arrangementer og fisketure, 

så tjek vores side ud eller 

kontakt os for mere info. 
 

 

 

Endelig en fødselsdag. 

Poul Pedersen og Poul 

Erik Poulsen fejrede 

fødselsdag i 

Sportfiskerforeningens gård. 

(Det er Poul tv.) Vi siger 

hermed tillykke til begge. 

Ole Svensson (foto i midten) 

benyttede også denne 

lejlighed til at få ryddet lidt 

op i sit 
”flaske depoti.” 

Det lykkedes ikke helt, så..? 
  

gså 

  

Hele ”flokken” i engen med får. Mange havde aldrig været her før – selv om det er lige ”uden for døren” 
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Kender du historien om Mosede Hans? 

På Greve Museum fortæller vi lokale gyserhistorier op 

til halloween. Filmen er lavet i forbindelse med 

Greves Uhyggeligste Festival i Greve Kommune. 

Hør historien på: 

https://www.youtube.com/watch?v=E6B0UipB4ZM 

Mogens Kortegaard skriver: 
Jo - de findes, gå ind på hjemmesiden Gaadi først, og se en demo, og hos sælgeren Citygear.dk. 

Jeg har to, og de virker. Det er en slange i en speciel 

længde, der passer til dit hjul. 
Husk at opgive det rette hjulmål, det er vigtigt.. 

Den er ca 2 meter lang, og i enderne er der svejst prop- 

per. 25 cm fra en af enderne sidder ventilen. 

Og nej, man kan ikke mærke noget bump fra enderne når 

man kører. 

Det smarte er, at man ikke behøver at tage hjulet af for at 

lægge denne slange i. En slangeskift ude på turen tager 

ca 10 min…og den slange koster ca. 40 dkr. 

På demoen viser de at når man er punkteret, skærer man først den gamle slange og tager den ud, men man kan også som 

jeg, binde den op, og reparere den, når man kommer hjem. Og tage den nye slange ud og gemme den til senere brug. 

Denne slags slange er en drøm for os med el-cykler, der ikke kan hjulfjernes, men også andre med gear osv. 

Først troede jeg, at det var løgn, men den er god nok. 
Og sjovt nok, cykelhandlerne kan ikke lide den, men jeg købte mine i Roskilde. 

Jeg har som vanligt forsøgt at informere omverdenen om denne slange, men enten forstår man det ikke, eller også er det 

som du ved… 

Do you have frågor, please ring 40988011 

Altid til tjeneste! 
 

 

Redaktionen bemærker: Pudsig slange – mærkeligt at man ikke er blevet opmærksom på den type før. 

Kan ikke finde Citygear.dk, og hos Gaadi er prisen for denne slange 79,90.- 

 
’¨¨ 

 

Som skrevet i sidste nyhedsbrev om mødet 

næste torsdag den 29. april kl. 09.30. 

Som de andre år får vi besøg – i år dog på zoom – 

af en forsker i uge 17 

Med den store interesse der er for 

grænseproblematikken, er det lykkedes os at få et 

foredrag af 

Lektor Martin Klatt, 

Syddansk Universitet med emnet: 

 

”Tyske østflygtninge og det danske mindretal Sydslesvig efter Anden Verdenskrig” 
Se omtalen i sidste nyhedsbrev nr. 255 

Vi ses på skærmen. 

 

Stephan - Sportsfiskeklubben fortalte om Mosede Hans / Hans Mossede 
– læs / hør mere her: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E6B0UipB4ZM


Hans Mosede er nævnt i "Greve og Kildebrønde Sognes Historie" ved Wilhelm von Antoniewitz 1967. 

Hans virkede på Mosede-Greve-egnen under Svenskekrigene 1657-60 som en slags partisan, ligesom Svend 

Poulsen (Gøngehøvdingen) virkede på Præstø-egnen. Skulle både have tyraniseret svenske som danske og 

have været frygtet omkring Mosede, nogle af historierne er dog for fantastiske, men hvad ved vi? 

Der findes ikke så meget konkret om ham, men han dukker op i Greve Kirke bog med en meget usædvanlig 

absolution i 1677 som drejer sig om mordet på ham: 

Og Historien om Han Mosede fortsætter: 
 

 

Wilhelm fortsætter sin fortælling om Mosede Hans: 

I året 1658 marcherede Svenskekongens tropper mod Køge på vej mod København, og rygtet om deres 

plyndringer og voldshandlinger ilede foran dem og nåede også Mosede, hvor alle blev rædsels-slagne 

undtagen Mosede Hans. 

Han smilede veltilfreds, tog sin pigkæp og satte sig op på sin grå hest og red mod syd. I Køge opsøgte han en 

svensk vagtmester og fortalte ham, at han var fjendtlig sindet overfor både sine landsmænd og byfæller, da 

alle betragtede ham som fredløs, og bad om at få en afdeling soldater indkvarteret. Vagtmesteren lovede 

straks, at Hans næste dag skulle få sit ønske opfyldt. Glad var Hans, som skyndte sig hjem og kaldte 

bymændene sammen og beordrede dem til at rydde alt ud af hans ene udlænge, hvor endog skillerum og 

mellemvægge blev taget ned. 

Alt var således parat, da soldaterne ankom næste dag, og nattelejet var det bedste, svenskerne endnu havde 

fået her til lands. Men da de dagen efter drog ud på et strejftog, fik Mosede Hans travlt. Han skar først alle 

pindede i lervæggene over oppe ved læden, så væggene stod løse i tømmeret, og bagefter hjemsøgte han alle 

byens gårde og huse, hvor han forlangte, at mændene skulde møde hos ham kl. 12 næste nat, stille sig ved 

hver sin væg og på et tegn fra ham skubbe alle væggene ind over soldaterne. 

Og natten kom. Svenskerne var for længst gået til ro, og stilheden var mærkbar i den lille landsby. Da lød et 

ugleskrig, så braget af mure, der styrtede sammen, og et øjeblik efter kunde man langt udover bymarkerne 

høre den afsindige jamren og skrigen fra de mange soldater, der lå lemlæstede under de tunge lermasser. 

Bymændene stod tavse og forskræmte, og så et gruopvækkende syn. Mosede Hans for grinende, fløjtene og 

syngende rundt mellem murbrokkerne med en lygte i den ene hånd og pigkæp-pen i den anden, travlt 

beskæftiget med med at gennembore alle soldaterne. 

Da krigen endelig var forbi, blev Mosede Hans erklæret fredløs. 

 

"1677 d. 1. aug: en bededag affløst 2 aff 

Mossede boemænd sc. Mogens Espensen 

oc Jens Christensen, som nu boer i St. 

Valdbye (hvor han Vor Frue dag 25/3- 

1677 får en datter Karen, af sønnen 

Christians dåb 2. pinsedag året efter 

fremgår at han er gift med Maren 

Mogensdatter, 10. trint 1679 får de Boel), 

for drabsgierning paa Hans Mossede 

begaat, at de haffde tilforn om vinteren d. 

7 Febr. passet paa hannem som hand kom 

kørende fra Solrød og slaget ham ihjel, da 

han ret var fredløs og foruden fra sin hals, 

fordi han paa Jersie hafde om sommeren i 76 slaget en af Otte Skeels Huusmænd paa panderyggen at han 

blev liggende og døde paa marken." 

"Efter bispens ordre og befaling måtte de stå åbenbar skrifte, uagtet med 2 andre af byen som var i gerning 

med, og de hørte til Karlslunde Sogn og der blev absolverede, nemlig Jens Clemmendsen og Rasmus 

Pedersen." 

 

affløst = løst fra = tilgivet, tilforn = tidligere. 



 

Så Hans Nielsen blev myrdet i februar 

1677 af Mogens Espensen fra Mosede 

(begr. 26/7-1725 i Tune, skifte 3/8-1725 

(kone er Maren Hansdatter gift 1714 i 

Tune, i 1. konens fars skifte står at han er i 

Tune), gift med Niels Olufsens datter 

Birgitte fra Mosede 6/1-1671 (hun dør 

1714 i Tune, står i skiftet efter hende 

Bidstrup Gods), og Jens Christensen og et 

par andre, der er dog ingen absolutioner i 

Karlslundes Kirke bog (Rasmus Pedersen 

er nok døbt i Greve 18/6-1658-gift Mariæ 

bebudelse 1688 med Babera Pedersdatter- 

død 28/1-1722). 

Teksten står i Greves Kirke bog under 

absolverede i SA's udg. på nettet er det 

ops. 354. 

I Greve er et sted kaldet Mosede Hans grav, som fredløs blev man ikke begravet på kirkegården, ligger ca. 

200 m NV for Rørmosen. (Se ill.) 

Jeg har søgt i Tune Herreds tingbog for sommeren 1675 og intet fundet om dramatiske begivenheder, så 

mordet på stokkemanden er nok foregået i 1676, som præsten også skriver. Sagnet på egnen kalder ham Hans 

Nielsen, men kun en er fundet med det navn. Hans foretrukne våben skulle have været en pigkæp, som han 

slog eller stak sine ofre med, og han skulle være myrdet af sin svoger i høsten (det kan jo så ikke passe). Men 

ganske kort efter absolutionen bliver Jens Clemmensen gift (20/8) med Hans' datter Mette i Greve og fæster 

en gård i Mosede (se nedenfor), så den kommende svigersøn var indvolveret i drabet. 

Jens Clemmensens vielse med Mette Hansdatter 20/8-1677 (Greve KB), der står noget med Hans Mossede 

ude i den slidte margen, måske at han er absolveret? Mette tjente ved giftermålet hos Ole Hansen, måske 

Olluf Hansen Hullegard, nok på Kappelev gårde (Cappelof gaarde, Bidstrup gods; Book 1 1684-1695; film 

41095), Olluf blev begr. 23/4-1690 i Kildebrønde, her står Ole. 

Så følgende er sket: 

Sommeren 1676 slår Mosede Hans et, muligt, tingsvidne ihjel, vel i forbindelse med en retsag i Jersie, 

desværre findes Jersie kirkebog ikke før 1747 så hvem vides ikke, retsbogen er heller ikke fundet. 

7/2-1677 passer de fire ovenfor så den nu dødsdømte og fredløse Mosede Hans op da han kom kørende fra 

Solrød og slår ham ihjel. 

1/8 - 1677 bliver de tilgivet i kirken, og 20/8 - 1677 bliver en af dem, Jens Clemmensen, gift i Greve, måske 

med en bemærkning om at han er tilgivet mordet. 
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