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Om Folkemaals-
undersøgelserne.

Efter et Foredrag ved det historiske Stævne i Soro 
den 14. Juni 1913.

Af Marius Kristensen.

T Sorø Amt er der god Grund til at have Op
mærksomheden henvendt paa Folkemaalet.

Her i Sorø er den Mand født og ligger begravet, 
som forst gjorde et større Arbejde til Oplysning om 
de danske Folkemaal: CHR. MOLBECH (f. 8. Oktober 
1783, d. 23. Juni 1857). Her har hans Fader virket, 
og her levede hans Enke efter hans Død, ligesom 
ogsaa hans bekendte Søn ligger begravet her. Det 
var i 50-Aars Alderen, at han begyndte at udgive 
Dansk Dialect-Lexikon, in d eho ldende  Ord, 
U d try k og T a lem aad er fra  den danske Almues 
Tungem aal i R igets fo rsk ie llig e  L andskaber 
og Egne, fo rsaav id t som de ere frem m ede for 
S k riftsp ro g e t og alm indelig  Sprogbrug, med 
F o rk la rin g  og O plysninger. I Sommeren 1841 
kunde han, efter otte Aars Arbejde, afslutte dette
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Vterk. Det var, i Forbigaaende bemærket, næsten 
nøjagtig samtidigt med Begyndelsen af Ivar Aasens 
store Arbejde med det norske Folkesprog.

Allerede tidligere, i Fortalen til P. FOEKSOMS 
Om Sam linger af danske L andskabsord , og 
om Sæder, Sk ikke, Levem aade, E genheder og 
O vertro  hos den jydske  Almue i R ibe-E gnen 
(1S20), havde Molbech betonet Dialektordbøgers 
Nødvendighed.

Molbech drives til Arbejdet med Folkemaalene 
af flere Bevæggrunde. Han har den kulturhistoriske 
Sans, som gør, at en saadan Ordbog for ham ikke 
blot bliver et sprogligt Forraadskammer, men at 
ogsaa „Folkeskikke og Folkelege, Gilder og Hoitider, 
Huusliv, Maaftider og Madskik, gamle Vedtægter, 
Myther og Overtro, national Dragt og Klædnings
stykker, Huusbygning og Redskaber, og flere Gien
stande, som tilhøre Folkelivets efterhaanden ved en 
stivrkt fremskyndet Kultur indsvindende Kreds, maa 
indgaae i det vedkommende Idioticum og Dialect- 
Lexikon, for saavidt som alle disse Gienstande ved 
egne Benævnelser, Formeler og Talemaader frembyde 
Sammenhæng med Sproget . . . Dialect-Ordbøger 
blive derfor historiske Giem mesteder, ikke alene for 
det Ordforraad, som Sproget, mangengang ved Uagt
somhed eller Uheld, ligesom taber eller lader ligge 
paa dets Vei til Forfinelse og stilistisk Udvikling, 
men ogsaa for mangen historisk og ethnographisk 
Omstændighed, der, uden Optegnelse i rette Øjeblik, 
maaske allerede var tabt for den næste Generation, 
ligesom for enhver efterfølgende.“

Men selv om, som dette viser, Molbechs Sans 
for den kulturhistoriske Værdi af saadanne Optegnelser, 
var særdeles levende, saa manglede han ingenlunde
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Forstaaelse for det rent sproglige. Ogsaa af sproglige 
Grunde drives han til at søge den Rigdom, der kan 
findes i de levende Folkemaal. Han forstaar, at 
Skriftsproget endnu fra denne Kilde kan hente For
nyelse, idet Folkemaalene rummer et Ordforraad. 
som paa vigtige Punkter kan udfylde det. Han nævner 
en hel Række Folkeord, som han synes er værdige 
til at optages til almindelig Brug.

Og endelig har Molbech, klarere end mange 
senere, set. at selve Folkemaalene kan være af den 
største Betydning for at udfinde, hvorledes det danske 
Sprog oprindelig har lydt. Han er snarest tilbøjelig 
til at nære overdrevne Forestillinger om Folke- 
maalenes Ælde, men de seneste Aars Undersøgelser 
gør os mere tilbøjelige til at give ham Ret i at se 
forhistoriske Forhold spejle sig i Maalforskellene, 
end man før har været villig til at indrømme.

I Molbechs Hjem er der da al Grund til at be
gynde en Fremstilling af Folkemaalsarbejdet med 
en Tak til denne flittige og udholdende Elsker af 
det danske Modersmaal i alle dets Former.

Men Sorø har flere Fortjenester af dette Arbejde. 
Det var en Soraner, Hr. Boghandler Svegård, som 
gav Anledning til Udgivelsen af den første større 
sammenhængende Lydskrifttekst i et dansk Folke- 
maal, idet han indsendte O. L. GRØNBORGS Op
te g n e lse r  paa V endelbom aal til Universitets- 
jubiheets danske Samfund. Den Mand, som nu bor 
i Molbechs Hus, Dr. Ussing, har paa mere end én 
Maade søgt at holde Husets Tradition i Ære, og bl. 
a. været en trofast Medarbejder i Folkemaalsunder- 
søgelsen, og det er ham og Adjunkt Ohrt, særlig 
den sidstnævnte, som har foranlediget den fonografiske 
Undersøgelse af Sydslesvigsk, som nu er begyndt.
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Soro Amt har saaledes gode Overleveringer at 
bygge paa, men ikke desto mindre er den stærkeste 
Anledning til at bringe Sagen paa Bane, den, at Sorø 
Amt trænger til at gennemarbejdes jo tor jo hellere. 
Ja dette gadder egentlig hele Sjadland. Ser vi paa 
de indsendte Bidrag til Molbechs Ordbog, finder vi 
f. Ex. 12 fra Fyn, men kun 8 fra Sjtelland, og af 
disse er 5 fra Præsto Amt, in g en  fra Kobenhavns 
og Soro Amter. I „Skattegraveren“ blev i sin Tid 
trykt en Del Lydskrifttexter; in g en  af disse er fra 
Sjælland. Til Oplysning om den jyske Halvos Maal 
foreligger der en Mængde trykte og haandskrevne 
Bidrag. Ligesaa for Bornholm. For Fyn og Falster 
har vi betydelige Ordsamlinger (utrykte), men Sjæl
land er ogsaa her — ntest Lolland — den daarligst 
stillede Landsdel. Hertil kommer endda, at Sjælland 
endnu mere end de andre Landsdele er udsat for 
at miste sine Ejendommeligheder, og dette gælder 
ganske sandigt de to Amter langs den store Lande
vej, Kobenhavns og Soro Amter.

Det er da paa a lle rh ø je s te  Tid, at der 
gø res  noget her.

Den Undersøgelse af Danmarks Folkemaal, som 
Foreningen „Danmarks Folkeminder4, gennem et sau - 
ligt Udvalg har ladet foretage siden 1909, har til 
Formaal paa alle Maader at fremskaffe Oplysninger 
om den danske Almues Tale og hvad dermed staar 
i Forbindelse. Den virker paa flere Maader, men 
dens Hensigt er overalt den samme.

Udvalget soger at fremme Folkeinaalsstudier, 
hvor de end drives indenfor det danske Sprog- 
omraade (dog ikke i Skaane og Halland, hvor disse 
Interesser varetages af Landsmaalsforeningen i Lund). 
Det er derfor i god Overensstemmelse med Formaalet,
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at Udvalget har erhvervet sig fyldige Beskrivelser 
af jy sk e  Maal. Det har sikret sig en Afskrift af en 
fyldig Behandling af et midtvestjysk Maal, har støttet 
Udarbejdelsen af en stor Sproglære over Morsingbo- 
maal og Lydskrifter i Ominersyssels Maal, ligesom 
det har Lofte om andre jyske Bidrag. Undersøgelsen 
af Husumegnens danske Sprog er der ogsaa den 
bedste Grund til at foretage, da det her gælder at 
redde det mest mulige af et af de mærkeligste 
danske Maal, inden det helt drukner i den plattyske 
Folkebolge, som skyller hen over det.

Men i en særlig Grad har Udvalget haft sine 
Ojne vendt mod Ømaalene. Jysk og Bornholmsk 
har baade med Hensyn til Sproglære og Ordforraad 
faaet en Behandling, som gør det forsvarligt, naar 
ikke særlige Omstændigheder kommer til, at lade dem 
ligge lidt til en Side. Til dels paa Grund af tilfældige 
Omstændigheder begyndte ganske vist den plan
mæssige Undersøgelse indenfor jysk Omraade — 
paa Als —, men det var nærmest som Generalstabens 
Opmaaling af en „Basislinie“, for at prøve Maaden 
inden for mere kendte Dele af Sproget, inden den 
blev overfort til andre Dele. Og da den gav godt 
Udbytte, saa blev den fra 1910 fort over til de syd
fynske Øer.

For Ømaalenes Vedkommende er der da ogsaa 
Grund til at arbejde, mens Arbejdet kan  udføres.

Arbejdet her blev tvedelt, idet der samtidig blev 
begyndt i Sydøst og Sydvest. I „Dansk Folkeminde
samling“ opbevares Fr. L. GRUNDTVIGS store fal
sterske Ordsamling, som var tilvejebragt ovre i 
Amerika ved Samarbejde med en sikkert huskende 
falstersk Bondesøn. Denne store Ordsamling blev 
taget op til Gennemgang, Udfyldning, Lydskrivning
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og Bearbejdelse, og don er stadig under Arbejde. 
Det er Adjunkt Anker Jensen i Aalborg, der har 
dette Arbejde under Hænder, og Udvalget haaber, 
at han i Lobet al nogle Aar ikke blot vil have 
gonnemgaaet Grundtvigs Stof, men ogsaa udarbejdet 
en fyldig falstersk Lyd- og Bøjningslære.

I Sydvest gik vi, som oven for omtalt, ud fra 
Als, altsaa en 0  indenfor det jyske Sprogomraade. 
bl. a. for at se, o in vi her havde Mellemformer 
mellem Fastlandssproget og Ømaalene. Det viste sig, 
at Øen er rent jysk, men alligevel gav Arbejdet her, 
særlig med liensyn til Tonegangen, en god For
beredelse til de næste Aars Arbejde paa de sydfynske 
Øer, Æro og Langeland. Arbejdet paa disse og de 
mindre sydfynske Øer (og Homeland) har givet et 
betydeligt Udbytte. Ligesom det fra Als hjem
førte Stof blev bearbejdet til en fyldig grammattisk 
Fremstilling og over 1000 Ordsedler (benyttede i Til
hugget til Fejlbergs Ordbog), saaledes foreligger 
nu udarbejdede Sproglærer for Æro og Horne, 
ubearbejdet Stof til Sproglære for de andre Øer, og 
flere Tusinde Ordsedler, let overskuelige i alfabetisk 
Orden. Som Hjælpemidler til Undersøgelsen er ogsaa 
udarbejdet en trykt Spørgebog og en haandskrevet 
Samling Særord (i flere Eksemplarer). Desuden er der 
erhvervet to vestfynske og en sydfynsk Ordsamling, 
hver paa 1000 til 5000 Ordsedler (den betydeligste 
er Dyrlæge P. Jensens fra Kværndrup) og en grammat- 
tisk Fremstilling af et vestfynsk Maal, ligesom vi 
haaber at faa udarbejdet endnu en saadan i For
bindelse med en stor Ordsamling. For Ostfynskens 
Vedkommende er der ogsaa Haab om, at der kan 
blive gjort noget af Enkeltpersoner, saa for Fyns 
og de sydfynske Øers Vedkommende er vi nu naaet
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saa vidt, at vi kan vente med at forts^ette den syste
matiske Undersøgelse, til der viser sig særlig gun
stige Forhold. Selvfølgelig vil vi dog her, ligesom 
i Jylland, med Glæde gribe enhver Lejlighed til at 
vinde Medarbejdere, og søge at udfylde, hvor der 
viser sig Mulighed.

Men nu maa vor Opmærksomhed i en særlig 
Grad vendes mod de to mest forsomte Oer, Sjælland 
og Laaland. Vi er begyndt at faa fat i Vestsjælland. 
Derfra ejer Udvalget tre smaa Ordsamlinger og et 
Par Ordlisten', og en Undersøgelse af Sproget paa 
Storebælt-O'erne kan vist regnes for mvr forestaaende. 
Ved at begynde fra den Side faar vi Forbindelse 
med de allerede foretagne Undersøgelser. Men vi 
maa have Ilalen op af Vandet og ind paa det faste 
Land. Og h er maa da i fø rs te  Iùvkke Med
lem m erne af H isto risk  Samfund for Sorø Amt 
væ re  vore H jadpere.

De kan hjælpe os paa forskellig Vis. Naar en 
Undersøger“ kommer, kan hans Arbejde lettes paa 

mange Maader, øg især vil det lette Arbejdet, om 
han bliver mødt med Forstaaelse og Tillid. Det kan 
nok mangen Gang være sært for en ældre Mand 
(og ikke mindst for en ældre Kvinde), naar saadan 
et yngre Menneske begynder at anbringe en Del 
Papir paa Bordet og saa tager fat paa et Krydsfor
hør. Og jo mindre Forskellen er mellem Folkemaalet 
og Skriftsproget, des mindre er man tilbøjelig til 
at tro, at Folkesproget betyder noget. Det er ikke 
tilfældigt, at de fleste Folkemaalsgranskere har været 
fra Jylland og Bornholm. Men naar ældre Folk 
tænker sig om, vil de alligevel, ogsaa paa Sjadland, 
mindes ikke saa faa ejendommelige Ord og Udtryk, 
som endnu var gængse i deres Ungdom, men nu
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natten ikke bruges mere, og de vil ogsaa huske, 
at man fur sagde han og hun om mange Ting, som 
man nu siger den om, og ligeledes, at de gamle 
havde en anden Udtale af mange Ord. Dersom de 
Æ ld re  her vil være forstaaende Hjælpere, kander 
reddes meget endnu. Der er ikke mange, som kan 
udfylde Udvalgets Spørgeliste — enkelte flinke 
Skolelærere har dog gjort det udmærket —, men 
blot de, der ved noget om gammel Tale, vil melde 
sig 02: vise U dholdenhed overfor den trættende Ud- 
spørgen, saa er det ogsaa godt. Og de Unge maa 
hjælpe til med at overbevise de Gamle om, at det 
ikke er Meningen at gøre Nar ad det gamle. Det 
er Kærlighed til det gamle, og ikke Foragt for det, 
som driver Arbejdet.

Medens Spørgelisten med dens Lydskrift som 
sagt rimeligvis vil være for vanskelig for de fleste 
at give sig i Lag med, er der sikkert ikke saa faa 
ældre, der har Tid til noget saadant, og ikke mindst 
ældre indfødte Sko le læ rere , som vil kunne give 
Undersøgelsen en uvurderlig Ilaandsrækning ved at 
benytte Udvalgets Seddelblokke. Kan der komme 
mange af disse hjem i udfyldt Tilstand, saa vokser 
Stoffet til dot Værk, der staar som Udvalgets store 
Fremtidsmaal: O rdbogen over de danske Ømaal. 
Nu ligger Espersens og Holms bornholmske Ordbog 
fierdigtrykt med en udmærket Sproglære som Ind
ledning. Feilbergs vældige 4-Binds Værk vil til 
Sommeren 1914 være færdig udgivet. Det meste 
store Arbejde i den Retning bør være Ordbogen 
over Ømaalene. Vi har gode Forarbejder for Fal
sters, Fyns og Sydøernes og Sejerøs Vedkommende. 
Vi mangler saadanne for Sjælland og Laalland. Her 
kan mange hjælpe til, og her bor de af Historisk
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Samfunds Medlemmer, der kan hjælpe, ikke holde 
sig tilbage.

Lad mig tage et Par Eksempler paa saadanne 
Ordsedler, udfyldte af en Lægmand, der forstod den 
Kunst at finde det mærkelige; de vil vise, at det 
er ikke uoverkommeligt at skrive en saadan Seddel:

stjærnegal.
vred for Alvor, ravgal, yderlig vred, gal i 
Stornen. „Han blev i Dag stjærnegal, da 
han ikke maatte faa mere Brændevin.“

Stjært, en
En Mand, der soger at indynde sig hos en 
anden, især en tjenende over for Herren. 
„Han gaar og stjærter for ham.“ „Han har 
altid vairet en Stjært.“ Nærmest et nedsad- 
tende Udtryk.

Det er let nok at paavise formelle Mangler ved saa
danne Ordsedler, men Indholdet er fortræffeligt, og 
Formen kan ethvert Menneske, som har lært, hvad 
han skal, lave om paa. Havde vi blot mange saadanne 
Sedler for Sjællandskens Vedkommende, saa var 
Vejen til Ordbogen godt banet. Dersom der da inden 
for Aarbogcns Læsekreds er nogen, som har lidt 
god Tid — en Aftægtsmand, en ældre Kone, en 
gammel Leerer, eller hvem det nu kan være —, og 
som ikke kan holde ud at læse de lange Vinter
aftener, saa er her en god Gærning at gøre. Blok-
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bøgerne kan enhver faa ved Henvendelse til Dansk 
Folkemindesamling (Det kgl. Bibliotek, København) 
eller mig (Askov pr. Vejen), direkte eller gennem 
Dr. II. Ussing, Soro. Der er ingen Grund til at 
spare paa Papiret; man maa hellere skrive for 
meget end for lidt: det kan godt va>re, at det, man 
næsten regnede for overflødigt, kan lede ind paa ny 
Spor. Og hver Ting paa ny Seddel!

Og skulde nogen have Lyst til det, saa var det 
ogsaa en fortjenstfuld Gauming at gennemgaa en 
dansk Ordbog og skrive Kon (han, hun, det, den) 
ved Navneordene, saa vi fik at vide om de gamle 
sagde han eller hun til Skovl og Spade, Hakke og 
Rive, Okse og Sav, G aard og Mark: eller om de 
gamle sagde gak og s ta t i Stedet for gaa og staa; 
eller om de sagde Lyvned i Stedet for Lyn 
eller andet Sligt. Eller blot det at slaa en Streg 
gennem de Ord, som de gamle ikke brugte (og 
saa helst tilføje, hvad de vilde have sagt i Stedet).

Eller nogen kunde give Oplysning om, hvad 
alle Rummene i Gaarden hed, hvad Redskaberne og 
hver Del af dem blev kaldt, og kan der tilføjes en 
Tegning med Henvisningstal, er det saa meget bedre, 
selv om Tegningen er alt andet end kunstnerisk 
udfort. Ligesaa Oplysninger om Gildeskik, om Malt- 
goring, om Ilorberedning, Tjærekob, Mad, Klæder, 
Børn og Leg osv. Alt saadant har Værdi, og bliver 
det ikke reddet nu, saa vil det gaa tabt i en mer 
Fremtid. Brygning og Bagning, Spinden og Væven 
og alt saadant forsvinder jo mere og mere, ja er 
mange Steder allerede forsvundet. De gamle, som 
endnu kan huske det alt sammen, maa fortadle 
derom, mens Tid er. Ligesaa om de vandrende 
Haandvtvrkere og meget andet.
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Det er den almindelige Opfattelse, at netop det 
sjadlandske Folkesprog har dannet Grundlaget for 
det danske Rigssprog. Saa meget større Anledning 
er der til at redde for Efterverdenen all, hvad der 
kan oplyses om dette sjællandske Almuesmaal. Det 
cr Sjællands og Sjællændernes Sag det gadder, og 
de kan ikke være bekendt at komme til at staa til 
Skamme for de øvrige Landsdeles Befolkning i 
Kivrligheden til deres eget.

Derfor lyder nu Opfordringen til dem saa stærkt 
som muligt: Tag fat paa Arbejdet, hellere i Dag 
end i Morgen! Og ikke mindst her, i M olbeehs 
Amt.



Vod Laurits Pedersen.

Naar man i gamle Dage vilde til Eno, maatte 
man enten sejle derover eller benytte Vadestedet 
ved Vejle. I Mindegabet (Susaaens Munding), hvor 
Eno nu ved Dæmning og Bro er forbundet med Sjæl
land, var der dengang dybt Vand, gennem hvilket 
Skibene sejlede op til Næstved.

Hvor besværligt det var at komme over til Øen, 
ses af en gammel Historie om den Eno Skolemester, 
der altid plejede at have sin Gris staaende i et Hjørne 
af Skolestuen, saa han let kunde passe den samtidig 
med, at han sørgede for Ungdommens Opdragelse. 
For Tilsyn følte han sig temmelig sikker, thi det 
kom altid over Karrebæk. Præsten eller Provsten 
maatte da først raabe og vinke ad gamle „Margrete 
med Baaden“, for at hun kunde sejle over at hente 
den sjældne Gæst. Og en saadan Begivenhed ryg
tedes strax over hele Øen. Skolemesterens Gris blev 
transporteret over i Udhuset, dens Krog i Skole
stuen renset og vadsket, og saa var alt parat til 
at tage mod det høje Tilsyn.

I Aarene 1801—07 anlagdes Næstved Udhavn 
ved Karrebæksminde, og der gravedes et nyt Løb, 
som skilte den tidligere landfaste Lungshave fra Sjæl-
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land. Samtidig sandede det gamle Lob mellem Ene 
og Lungshave mere og mere til, og fra 1825 benyt
tede man altid Vadestedet mellem Eno og Lungshave 
i Stedet for det mellem Eno og Vejlø.

Hos Eneboerne næredes imidlertid et brøndende 
Ønske om at komme i landfast Forbindelse med 
Sjælland, og ved 1846 fik man en Oldermand for 
Eno Bylav, som forstod at fore Sagen igennem. Det 
var Gaardmand Lars Hansen.

Ingen, der har set den gamle Lars Hansens stolte 
og ranke Skikkelse, naar han endnu henimod 1880 
færdedes paa sin 0, kunde v<ere i Tvivl om, at han 
var en Mand, som var vant (il at herske. Og kendte 
man Øen lidt nøjere, vidste man, at af Øens 7 Gaarde 
var Lars Hansens dobbelt saa stor som en af de 
andre, og at Lars Hansen virkelig var som en Konge 
paa Øen, ikke saa meget for sin store Gaards Skyld 
som paa Grund af sin myndige og bestemte Optræden.

Selvfølelse havde Enoboerne aldrig manglet. 
Hvor lod det ikke selvbevidst, naar de sagde „her 
paa Landet“ eller „paa vort Land“ i Modsætning til 
ovre paa Sjælland. Men al Eneboernes Selvbevidst
hed var som koncentreret i Lars Hansen. I hans Tid 
skete der ikke meget paa Øen uden hans Vilje, men 
fremfor alt var Lars Hansen Øen en dygtig og vær
dig Repræsentant udadtil.

Da lian i 1846 bliver Oldermand, begynder han 
strax at bringe Orden i sit lille Rige. Til at begynde 
med indretter han en Lavsbog for Fnø liglav, eller 
som han kalder den „Forhandlingsprotokol for Eno 
Gaardbeboere“. De 4—5 Husmænd, der fandtes paa 
Øen, havde ingen Jord og var derfor ikke med i By
lavet. Saavidt jeg erindrer fra Øens Efteraars-Lavs- 
gilde, „Haregildet“, som jeg engang som Barn har
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været med til, var Husmændene dog med her; men 
som man vil se nedenfor, havde de i hvert Fald in
gen Ret til at komme der.

I Lavsbogen indfører Lars Hansen strax nogle 
„Lore og Stat ute for Lavet, og medens saadanne 
Lavsvedtægter ellers som Regel var Afskrift af ældre, 
ser det ud til, at Lars Hansen har formet sine selv. 
De er nit knappe i Formen og moderne i deres hele 
Tilsnit.

„Naar Oldermanden tilsiger Gaardbeboernc til 
Gadestævne“, hedder det, „da har disse at mode 
eller i modsat Fald at rette sig efter de Bestemmel
ser, som de modende vedtager“. Kan en Mand ikke 
selv mode, maa han lade en anden stemme for sig.

„For at Beboerne kan erholde et forelobigt Be
greb om, hvad der ved Gadestævne maa være at 
forhandle, er det Oldermandens Pligt at kommuni
cere forud for Beboerne ved et Cirkulære, hvad der 
er kommet til hans Kundskab.“

Oldermanden skal ved Gadestævne fore noj- 
agtig Bog over, hvad der forhandles, ligeledes skal 
han opbevare alle Lavets Dokumenter. Endvidere er 
det Oldermandens Pligt at holde en Baad ude ved 
Overdrevet til Hyrdens Raadighcd, og to Gange aar- 
lig skal han indbyde „de øvrige Gaardbeboere til 
Gilde med deres Koner“.

For den med Bestillingen forbundne dejlighed 
skal han have fri Græsning for to Hoveder i Over
drevet.

Den 24. »Januar 1846 holdt Lars Hansen Gade- 
stævne i Enø Skole, og han fik her vedtaget, at der 
skulde bygges „en Vase med eller uden Bro“ fra 
Eno til Lungshave. Vasen skulde bestaa af „2de 
Rader Pæle paa hver Side, hvis Mellemrum bliver
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at udfylde med Faskiner, samt det indvendige fyldt 
med Grus og Tang“.

Allerede den 23de Juni s. A. var Vasen saa vidt 
færdig, at Baron Reedtz Thott til Gauno „indviede 
den til offentlig Brug, i hvilken Anledning der midt 
paa Vasen var oprejst en grøn Port med tvende Sø- 
flag til Baronens Ære, hvorved Beboerne hilscde 
deres Herskab med gentagne Hurraraab“.

Under Forberedelserne til denne Fest var imidler
tid Havnekomitéen fra Næstved ankommen for at 
protestere mod Dæmningens Anhvggelse, da man 
mente, at denne vilde bevirke, at det ny Havne
anlæg ved Karrebæksminde vilde sande til. Lars 
Hansen og et Par andre søgte at berolige den vrede 
Havnekomité med nogle „oplysende Bemærkninger“, 
men Komitéen „forlod Vasen endnu mere forbitret 
end ved Ankomsten“.

„De opbragte Medlemmer“ af Havnekommissio
nen var Justitsraaderne Lawaotz ogFlanoe samt Køb
mændene Wittusen og Knækkcnborg og Konsul Hat
ting. Derimod var ét andet Medlem, Etatsraad Neer- 
gaard til Gunderslevholm, ikke ined, hvorfor Lars 
Hansen strax rejste hen til ham for at tale Oboer
nes Sag for dette „meget indflydelsesrige Medlem“. 
Noget Resultat af denne Henvendelse spores dog ikke.

Den 7de Marts 1847 opskræmmedes man paa 
Oen ved Rygtet om, at Havnekommissionen havde 
besluttet sig til med Magt at lade Dæmningen gen
nembryde. Og en Tid saa det stærkt ud til ligefrem 
Krig mellem den store Stad Næstved og de 11—12 
Eneboer. Lars Hansen sammenkaldte straks Lavet 
til Gadestævne og meddelte sine Lavsbrødre Rygtet; 
og man vedtog alle som én at „sætte Magt imod 
Magt“, hvis Havnekommissionen skulde gore Alvor

9
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af sine Trusler. Foreløbig gjaldt det at holde et 
vaagent Øje med Fjendens Bevægelser. Man be
stemte derfor, at enhver, der maatte opdage, at der 
var ovet Vold mod Dæmningen, strax skulde melde 
det til sine Naboer, der skulde lade Meddelelsen 
gaa videre.

Under slige usikre Forhold gjaldt det for Øens 
lille tapre Skare at faa Dæmningen færdig snarest 
muligt. Havnekommissionen klager da ogsaa til Amt
manden over, at man arbejdede „uafbrudt Dag og 
Nat“ for at faa Dæmningen helt færdig, inden nogen 
kunde hindre det. Lars Hansen erklærer dette for 
Usandhed, men han oplyser samtidig, at man daglig 
arbejdede fra 7—11 Formiddag og 2—7 Eftermid
dag, og at man en enkelt Nat sled i det til Kl. 
halv tre.

Amtets Afgørelse af Striden faldt 1849 og gik 
Eneboerne imod. I Januar 1850 giver de da efter 
og tilbyder at nedbryde en Del af Dæmningen, saa 
et Stykke af denne kan erstattes med en Bro „efter 
nærmere Aftale med den ærede Havnekommis- 
sion“.

Maaske har ogsaa Vanskeligheden ved at ved
ligeholde Dæmningen bidraget til at gøre Enoboerne 
imødekommende. I hvert Fald blev nu en Del af 
Dæmningen fja»rnet og en Bro bygget. Men den 
stod ikke konge. Isen skruede den bort.

Omkring ved 1860 havde man ingen Bro. 1861 
hændte det saa, at en Mand fra Enø en Aften, da 
han skulde over Vadestedet, kørte fejl, saa han kom 
ud paa dybt Vand, hvor Vognf jællene flød bort for 
ham, og han druknede, medens det lykkedes Hestene 
at klare sig i Land paa Sjællandssiden. Denne Be
givenhed gav Anledning til, at Brosagen blev taget
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frem. 1863 forhandles der om Bygning af en ny Bro, 
1866 har man dog endnu ingen Bro, men ganske 
kort Tid efter maa Enø have faact den længe øn
skede Broforbindelse, som Øen siden da har beholdt.

Brosagen var ikke det eneste Baand, der bandt 
Enøboerne sammen. Nok saa stærkt knyttedes deres 
Interesser sammen ved, at Øens Overdrev — hele 
den lange Spids, hvori Øen løber ud mod Sydost — 
var fælles for dem alle. Iler græssede 7 Høveder 
fra hver Gaard under Opsyn af en „Hyre“, der re
siderede i et af Øboerne i Fællesskab opført „Hyre
hus“. Morgen og Aften maatte Malkepigerne spad
sere den lange Vej herud for at malke Koerne. — 
Hyrden lønnedes paa gammel Vis med Naturalier, af 
hver Gaard 2 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg, 2 Lispund 
Brød og 4 Pd. Smør aarlig samt 1 Pot skummet 
eller tyk Mælk ugentlig.

Det var Oldermandens Pligt at føre Tilsyn med 
Overdrevet og sørge for, at Hyrden passede sit Ar
bejde. løvrigt var han selvfølgelig Øens Repræsen
tant ved alle Lejligheder. Han modtog f. Eks. paa 
Øboernes Vegne Indbydelse til at indtrædo i „Dansk 
Samfund“ og i „Bondevennernes Selskab“, og han 
foranledigede 1847 et Andragende til Øens Ejer, Ba
ronen paa Gaunø, om, at Beboerne maatte faa deres 
Gaarde til Arvefæste.

Ved denne Lejlighed fik han Anledning til at 
omtale „de inderligste Følelser, som kan opstaa ved 
Taknemmeligheden for, hvad Overstanden har virket 
til Held for deres undergivne“ Trods denne under
danige Indledning er Lars Hansen dog ikke bange 
for at sige sin Mening rent ud. De andrager om at



20 L a  it rits Ped er sen :

faa Gaardene til Arvefæste, for at ikke „en mindre 
god Godsbestyrelse“ skal „tilintetgøre den Velstand 
og de Forbedringer, som Fæsterne ved et tidligere 
Herskabs Hjælp har tilvejebragt“. „Erfaringer i saa 
Henseende er ikke fremmede for Deres Hojvel- 
baarcnlied eller os“.

Eno By lav ea. 1870.
Billedet v iser  sam tlige Gaardnuend samlet um en Bolle Punseli. Der var kun 7 
Gaarde, men fra »len ene er modt Ender og Son. Nr. 2 fra liojre med »len lav- 

pnllede Ilal er Lars Hansen.

Ingensinde har dog nok Lars Hansen folt sig i 
sin Værdighed, som da han den 12te August 1846 
i Spidsen for .Øens Befolkning modtog Kronprins 
Frederik Carl Christian — den senere Frederik den
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Syvende. Prinsen opholdt sig paa Gauno og fik en 
Dag Lyst til at tage over Enø til Karrebæksminde. 
Lars Hansen modtog Underretningen herom saa sent, 
at der „kunde ingen Festligheder foranstaltes til 
hans Ære“. Man holdt Gadestævne og blev her enige 
om „til Hest at modtage ham udenfor Byen“.

Her var allerede en Forrider ankommen „for 
at spørge fra Prinsen, om ingen af Beboerne var 
i Besiddelse af godt gammelt 01, da hojstsamme var 
bleven anfalden af en stærk Tørst“.

Da Hans Pedersen erklærede at have godt 01, 
blev han sendt hjem for at arrangere det fornødne 
til Prinsens Ankomst. Øens Konge red nu med sin 
lille Rytterskare — der, efter at Hans Pedersen var 
hjemsendt, kun kan have udgjort 5 Mand — Prin
sen i Møde, og efter at have trakteret hojstsamme 
med Hans Pedersens gode Gammeltol, eskorterede 
han ham tværs gennem sin 0  — over den omstridte 
Dæmning, den nysspundne Traad, der skulde knytte 
Forbindelsen mellem Lars Hansens 0  og den store 
vide Verden — og videre over den lyngklædte, øde 
Lungshave til Karrebæksminde.

Efter at foranstnaende var sat, har jeg fra Eno mod
taget folgende Meddelelse: „Det var Lærer Ambeeli med 
(irisen. Han havde ogsaa sit Faar i Skolestuen, nnar det 
havde smaa Lam. Ainbcch var vist ellers cn Fremskridts
mand. Han indforte Gymnastik med Drengene. Det var ham, 
der forst kommanderede: „Se til hojre! og derefter: „Se til 
Hans Larsens Pæretræ!“ Det stod nemlig til venstre for 
Drengene, og han havde i Distraktion glemt det reglemen
terede* Kommandoord.“ Vi kan hertil føje, at Skoleholder
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Frederik Nicolaj Ambeeh var fodt 1754 og døde 1828 som 
Lærer paa Eno. Netop i hans sidste Aar begyndte man at 
indføre Gymnastik i Almueskolerne. Den „Margretc med 
Baaden“, som er nævnt i det foregaaende, er vistnok lians 
anden Kone, Margretc Podersdatter af Eno, f. 1770, g. ni. A. 
1803, f  18. Jan. 18G3; men mulig kan lier foreligge en For
veksling med Margretc Christen Ambeehs, som døde 1907. 
(Personalh. Opi. ang. Eno Skoleholdere, se P. E. Jensen: 
Gauno. 1902.

Af General-Kirke-Inspektionskollegiets Forhandlings
protokol (pag. 4G4—65) ser man, at „Bønderne paa Enø 1742 
har paany høidet med megen Bulder og Larmen deres Soni- 
merriden og det med Ridefogden og Forpagteren paa Gauno 
Iver Bruun hans Tilladelse, og dertil har samlet Penge at 
drikke for“. Provsten har klaget til Kollegiet, der gennem 
Konferentsraad Thott giver Ridefoged og Bønder en Irette
sættelse og befaler, at hvad der er tilovers af de indsam
lede Penge skal gives til de fattige.



Bidrag til Pedersborgs 
ældre Historie.

Ved Chr. Ifeilskov.

Xedenstaaende Meddelelser er dels samlede fra 
forskellige trykte Kilder, dels hentede fra en Sam
ling haandskrevnc Blade, som findes paa Stats
biblioteket i Aarhus, og som har tilhort afdøde Kon- 
ferensraad C. F. Wegener. Denne har udenpaa Pak
ken noteret: „Samleren er afd. Pastor Rasmussen i 
Pedersborg. Hans Enke leverede disse Blade til 
Tegnelærer Ilarder i Soroe; denne overdrog dem 
atter til mig.“ Den nævnte Pastor Niels Peter Ras
mussen var Sognepnest til Pedersborg og Kinder- 
tofte fra 1832 til sin Dod 1842. En stor Del af hans 
Optegnelser stammer dog fra Pastor Thomas Eds
berg, Stedets Præst fra 1792 til 1827, der i et Brev, 
dateret Svallerup 14. Marts 1849, paa Rasmussens 
Begæring tilstiller ham en Del Meddelelser om Sog
nets Historie. — Disse Optegnelser har jeg endelig 
søgt at supplere ved Iagttagelser paa Stedet.

Egnen om Soro, som fra gammel Tid af har 
været besungen for sin Skønhed og Ynde, har i 
ældre Tider vistnok været en af Sjællands mest
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idylliske. Det, der dengang endnu mere end i vore 
Dage bidrog til denne Naturskønhed, var do store 
Skovstrækninger i Forbindelse med de talrige Søer, 
af hvilke der endnu er en Del tilbage i Alstcd Her
red. Stedet, hvor Soro nu ligger, menes jo at have 
været helt omflydt af Vand, idet Soro, Pedersborg 
og Tuel Søer har været forbundne indbyrdes, og 
der desuden har været et smalt Sund fra Tuel So 
til Soro So. følgende den Lavning i Skoven,* som nu 
kaldes „Flommen“ 1), gennem hvilken den dybe 
„Flomgroft“ skærer sig. Det er muligt, at man i Old
tiden har kunnet færdes med Siraapramme fra Tuel 
So, forbi den for adskillige Aar siden nedlagte Kro 
Krebshuset, ad Tuel Aa til Fjenneslev Molle, derfra 
til Alstcd Mølle og videre ad Susaaen, gennem Tju- 
strup-Bavelse So til Næstved2). Det har vieret en

h Denne kunde i 1830'eme kun med Vanskelighed pas
seres og i alt Fald kun i den torre Aarstid.

2) Om dette Sejllob erindrer ogsaa det hos Thiele („Dan
marks Folkesagn“ I. S. 342— 45) meddelte Sagn om den 
gærrige Prinsesse Thorelil fra Pedersborg, der lod alle. 
sine Kostbarheder bringe ombord i et Skib for at sejle 
til Næstved, men druknede tilligemed hele Besætningen, 
idet Skibet sank, fordi det var ladet med uretfærdigt 
sammenskrabet Gods. Sagnet fortæller endvidere, at man. 
for at faa fat i Skibets Kostbarheder, borede Hul i en 
stor Sten, satte Skruer deri og begyndte at skrue Ski
bet til Land. Allerede var d<*t saavidt oppe, at man kunde 
se Masten; men da glemte en af Bønderne, at der skulde 
iagttages absolut Tavshed under Arbejdet, hvorfor Ski
bet atter sank. Pastor Rasmussen fortæller: „GI. Folk 
mindes endnu godt at have seet en saadan Steen paa den 
saakaldte Soebergbanke ved den nuværende Vei til 
Puldbye. Den var af særdeles betydeligt Omfang med (> 
dybe borede store Huller i 2 Rader over hinanden. Efter 
Udskiftningen er denne Steen sprængt og bortfort“ [ak 
desværre’]



B idrog  til Pedersborg# ældre H istorie. 25

almindelig Antagelse, at denne Vandvej i Middel
alderen er ble ven benyttet af norske Skibe, der førte 
Tømmer, og jyske, der sejlede med Fisk heltop til 
Sorø og Antvorskov (!) Klostre. Denne Formening 
har man stottet paa et Brev fra Frederik den Anden, 
dat. Frederiksborg den 20. Februar 1564, til Lens
manden paa Korsør Slot, i hvilket nævnte Skippere 
atter faar Tilladelse til at besejle den beskrevne 
Strækning, en Tilladelse, der en Tid lang havde 
været dem nægtet. Brevet, som findes i Rigsarkivets 
„Registre fra alle Lande“ Nr. 8, fol. 323 b, er af
trykt i Pontoppidans „Danske Atlas“ I. S. 534—35. 
Det er imidlertid en Misforstaaelse, som Prof. Joh. 
Steenstrup klart har bevist i Hist. Tidsskr. 7 R. (>. 
Bd. Den er fremkommen ved, at der i Brevet næv
nes en Havn, kaldet „Næsby Aa“, hvilken man har 
henlagt til Næsby ved Susaaen, medens den i Virke
ligheden hører hjemme ved det Næsby, der liggeø- 
ved Tudeaa mellem Slagelse og Storebælt. Om Sus- 
aaens Sejlbarhed siger Saxo Grammaticus: „Denne 
Aa kunde i fordums Tid besejles, men nu er den 
bleven saa indsnævret, at Skibe kun sjældent løbe 
op ad dens smalle og dorske Lob.“ Ikke mere paa- 
lideligt er det Sagn, der fortæller, at dengang Lii- 
beckerne alene handlede her i Landet, sejlede de 
ad Susaaen lige op til Ringsted. Ved Vrangstrup 
Kirke, der ligger, hvor Ringsted Aa flyder sammen 
med Susaaen, skal der have staaet et stort „Søslag'*. 
Iler ligger en nu mod Øst landfast Holm, over hvil
ken Kørevejen til Englerup Mølle er anlagt. Denne 
Vej gaar paa en Dæmning, der efter Sagnet skal 
være fyldt op med de sonderslaaede Skibe. End
videre fortælles, at Kirken selv skal være byg
get af Lübeckerne og benyttet til Saltmagasin..



26 CA r. J J et Is ko r:

At dette ikke kan passe, viser alene dens Byg
ningsform.

Men at Vandstanden i de for nawnte Soer forhen 
har været betydeligt linjere end nu, ses bl. a. deraf, 
at i Aaret 1792 var endnu den Eng, der ligger osten
for Slusebroen ved Tuel So, en Mose, der ikke var 
tor selv om Sommeren. For 1807 skal Pedersborg 
So have gaaet meget længere mod Nordvest, men 
da Broen ved Slusehuset i nævnte Aar blev betyde
ligt samket. fremkom den store Engstnvkning ved 
„Gaasebjerget“ *)• Om denne Eng mente Pastor Ras
mussen, at den upaatvivlelig stod i underjordisk 
Forbindelse med den nu udtørrede Lyng So. Dette 
sluttede han deraf, at efter hver varm Sommerdag 
opstiger der langs den Sænkning, der forer fra den 
fordums Lyng So til Pedersborg So, megen Damp, 
som trækker ned mod sidstnævnte. I Aarene 1819 
—21, der var sau-deles varme, torrede Lyng So ud, 
saa at der kun blev nogle Mosehuller tilbage i den 
sydlige Ende; samtidig fremkom der i ovenmevnte 
Eng store, aabne Render, der var flere Alen dybe. 
Den nord for Pedersborg liggende store Torvemose 
har oprindelig ogsaa været en So, der har haft For
bindelse med Tuel So og muligvis med de nu
værende Enge mellem Lyng Bakker. Denne Soer
nes højere Vandstand bekræftes ogsaa i Pastor Eds
bergs for omtalte Brev til Rasmussen, hvori han bl. 
a. skriver: „At Vandet i Søerne omkring Soroe og 
Pedersborg har fordum havt en betydeligere Hoide, 
er unægtelig: thi som Student var jeg i Soroe i 
Sommeren 1789, og maatte efter en Seilads paa 
Soroe Soe, og Aften Spiisning paa Parnas hjelpe

Se Kortet.
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daværende Capellan pro loco Ilaundorph at roe sin 
Baad til Pedersborg, hvor vi vel landede ved Mid
nat, men bandt Baadcn, og traadte i Land der, hvor 
nu er Leed fra Vænget til Gaasebierget, og det i 
klart Vand . . .  Ja gamle Folk have fortalt, at den 
Steenbro ved Krebshuset stod længe under Arbejde, 
og man tvivlede om at kunde faa den færdig for
medelst Vandet, som fra Grunden og Siderne trængte 
frem, derfor blev baade den og Kongebroen bygget 
paa nedlagte Bogestammer, hvilket om Sommeren 
er kiendelig under Kongebroen. Jeg tilkiobte mig i 
Aaret 1793 en Bergens Jolle, som jeg maatte lade 
hente her fra Egnen, og brugte den i flere Aar til 
at fiske Krebs paa Pedersborg Soe, og segle ud paa 
Sorøe Soe, hvor jeg havde fleere fornøjelige Sam
linger paa Bogholm og Parnas, og med 8 à 10 Men
nesker paa denne Baad kunde jeg segle under Konge
broen ’). Den Træebroe, som ved Slusehuset bærer 
Vejen til Soroe, blev i det mærkelige Aar 1807 op- 
sadt, men Vejen blev ikke opfyldt for efter Krigen. 
Forhen stod en gammel Broe tæt ved Iluset, og 
kaldtes Slusebroen, ligesom Iluset Slusehuset. Dette 
Navn maa udledes fra Munkenes Tid, som havde 
der en Sluse for at opstemme Vandet, og fra Sorøe 
Soe lede det ind i den store saa kaldte Hovliave, 
hvor endnu en Fordybning og flere Dæmninger bare 
i min Tid Navn af Mollediget., formodentlig har der 
staaet en liden Vandmølle, ja Vandet skal derfra 
endog va»re ledet ind under en Del af Klosteret 
paa den sondre Side og udledet igiennem Mollediget, 
som er den Fordybning, der endnu er kiendelig for 
Enden af Priorvænget, forbi Fiskerhuset og langs

') I Aaret 1787 var Anlæget af Landevejen mellem Slagelse 
og Ringsted færdigt indtil Slaglille Kirke.
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med Philosophgangen, lige til de blaa Porte1) ved 
Landevejen, hvor det faldt ud i Engen og Thule 
Soen. Jeg har fleere Gange seet i et Par af de 
nederste Værelser i det gamle Academie, som vare 
Indagte med Stcenfliser, at Vandet om Foraaret 
’piblede op paa Gulvet, og det sagdes at Munkene 
havde havt Malningsverk i disse Værelser2).“

Ligesom Soerne efterhaanden udtorredes, saa- 
ledes er Skovene ogsaa i Tidens Lob svundne stærkt 
ind. Saxo fortæller, at Strækningen fra Kallundborg 
til Ringsted fordum var saa skovrig, at den norske 
Konge Haakon, ’ da han vilde hævrte sin Broder 
Ilagbards Død, kunde tilbagehvgge denne Strækning 
gennem lutter Skov. Endnu i Aaret 1750 var „Klo
sterøen“, paa hvilken Soro ligger, saa bevokset med 
Skov, at man ikke fra Pedersborg Kirkebakke kunde 
se Spiret paa Soro Kirke. Af den Skov er der nu 
intet mere tilbage. I 1792 kunde man fra samme 
Bakke ikke se Flinterup Kirke for Skov, som nu 
ligeledes er forsvunden men findes angivet bl. a. 
paa Videnskabernes Selskabs Kort. fra 17773).

Man vil let kunne se, at et Sted som det, hvor 
Pedersborg By nu ligger, i larngst henfarne Dage 
maa have været ganske særlig egnet til Anlæg af 
cm fast Borg. Der er derfor Mulighed, vel endog 
Sandsynlighed for, at der har ligget en Art Befæst
ning paa den nuværende Pedersborg Kirkebakke,

0 Hermed man forstaas de to murede Støtter, der endnu 
staar, hvor Filosofgangen stoder til Ringsted Landevej. 
Disse Støtter har forhen været malet blaa.

2) Saxo beretter, at Ksbern Snare omtr. 1200 lod udgrave 
Vandledningen ved Møllediget for at drive en Kornmølle 
ved Klosteret og lede Vandet fra Sorø Sø ud i Tuel So.

3) De Agre, som laa i denne Retning, og som dyrkedes i 
Fællesskab af Bymændcne, kaldtes Lodskovmarken.
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allerede fer Skjalm Hvides Svigerson, Peder Tiior- 
stcnsen, byggede sin Borg lier i det 12te Aarliun- 
drede. Af denne Borg er der nu som bekendt intet 
tilbage, da Pedersborg Kirke og Kirkegaard optager 
dens Plads; men Sporene af dens Befæstning er og 
navnlig bar været tydelige nok. Herom skriver Eds
berg til Rasmussen:

„1790 blev Pedersborg udskiftet af Landinspek
tør Arctander og Gaardene udflyttede, som de nu 
er. Præstegaarden med Hauge og Vænge, der be
gramsede* mod Norden og Vesten af Volden lige 
til Soen, havde af det gamle Vænge ikkun fra Kirke- 
gaardens Hegn indtil den Vandrende, som lober midt 
i Engen. Der hvor nu er Indkiorsel til Vænget fra 
Gaden af, var Vej til en Gaard og 2 Huse1), og 
denne Vej gik omkring Kirkebakken ud mod Gaden 
i Østen, langs med denne Vej stod en Række .Elme
træer imellem hvilke og Kirkehegnet, der var Kore
vej til de Beboere, som havde denne Deed af Vænget 
i Brug. Den Gaard der stod var den forste Ud
flytter Gaard mod Gyrstinge . . . Gaarden og Hu
sene var i Sommeren 1791 udflyttede, Pladsene og 
det gamle Hegn stode endnu urorte, saa jeg godt 
kan erindre saavel denne Forandring som lieele 
Byens gamle Tilstand. Voldene om Slottet begyndte 
ved den vestlige Side af Deres [o: Rasmussens] 
Have, og ere endnu kiendeligo lige til Vejen for 
Kirken og Præstegaarden. Denne Fordybning eller 
Udhuling mellem Volden og Branddirektørens Hauge 
var foretaget for at komme til Kirken og Praiste- 
gaarden. Strax indenfor Branddirektørens Hauge be-

9 Førstelæreren i Pedersborg befaler endnu en vis nnrlig
Afgift af to Huspladser; det er sikkert Stederne, hvor 
de to nu forsvundne Huse har staaet.
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gyndte igjen Volden, og viser sig endnu bag de 
Huse som ligge Østen for Kirkebakken lige til Lars 
Hansens Huus ned mod Soen, hvor Indkiorsel til 
Borgen var, derfor er Volden der højest, vel ogsaa 
for at beskytte Seyladsen ud i Thule Søen. Langs 
med dette Steengierde, som er Østen for Vejen til 
Soroe, gik Vejen i gamle Dage, men det som var 
imellem Vejen og Volden var en Mose, saa Vejen 
var meget slet, og om Vinteren næsten ufremkom
melig. Den Vej, som forer fra Bibovs’) til Kirken 
og Præstegaarden var meget dyb2), og om Vinteren 
vanskelig at passere, ja lige ud for Deres Modding 
var et Væld, som undertiden var bundlost, jeg har 
ladet den opfylde og i Bunden belægge med store 
Stene, hvorved den blev fast. Ligesaa er Vejen nord 
for Volden opfyldt med store Steene, og dette [Sten
opfyldningen?] strakte sig omtrent en halv Snes 
Favne ind paa Gaasebierget, hvortil Indkiorselen 
var den Gang tæt ved Volden. Kirkelodden, som 
Skolelæreren nu bruger, kaldtes Paaemosen, den 
halve Deel af Aaret stod den under Vand, og var 
alleene som Eng brugelig. For min Tid var denne 
Vej opfyldt, men det bliver vel ikke fejlende at an
tage, at den er opfyldt og anlagt til Landevej imedens 
Landevejen og Kongebroen var under Arbejde; thi 
i den Tid gik Landevejen fra Soroe igiennem Pe
dersborg, over Præstegaardens Alark. og igiennem 
Haugerup Bye, derfor skal en Kaptain Klau-

En Georgine Louise Amalie Bibow, f. de Vauvert. dode 
i Pedersborg i A pril 1840, 87 A ar gl. Ihm  var Enke 
(‘fler den 3 A ar i Forvejen i llillerod afdode Oberst Joh. 
Vi Ih. Christopher B.

2| Et særdeles betegnende Udtryk for D a tid e n s  A Y  je.
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mann ’), som den Tid boede til Leje i Præstegaarden,. 
have ladet udgrave den Fordybning i Volden, hvor De 
har ladet opsætte en Broe med en forhøjet l ’dsigi>

Grundrids af Borghanken og Volden.

og ud mod Gaasebierget en halv Cirkel med Gnus- 
bænke, vor han med Familie sad om Eftermiddagen 
og drak Thee, samt betragtede de Rejsende.“

Sandsynligvis Gregorius Martinus Klauman, senere Ma
jor og Toldforvalter i Soro, hvor han døde 30. Juni 1840. 
Mindre rimeligt er det, at det har været hans Broder 
Martinus Christian K., Kaptajn i FIaaden. dod i Koben- 
havn 9. Marts 1837.
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Denne Beskrivelse vil man forliaabentlig nogen
lunde kunne forstaa ved Hjælp af ovenstaaende 
Grundrids, der tildels er kopieret efter Tegningen i 
Cleminensens og Löfflers „Sjellands Stiftslandsby
kirker“, til hvilket Værk den sidstnævnte liar skrevet 
Tekstem.

I ca. 200 Alens Afstand fra Kirkebakken ligger 
Volden, der mod Vest og Nord er særdeles vel
bevaret. Den har dér en Længde af ca. 400, en 
Bredde af 30 og en Højde af 1.0 Alen, er overgroet 
med Træer og danner Skel for Præstegaardens Ilave. 
Mod Øst og Sydost er den nu stærkt afgravet; den 
Strækning, der paa Grundplanen strækker sig fra 9 
til 10, blev sløjfet i Slutningen af 1870’erne. Mod 
Syd har der derimod ikke været nogen Vold men 
kun en sid Eng, gennem hvilken strakte sig en Gren 
af Soen, hvorigennem man kunde sejle lige ind til 
Borgbanken. Det er ikke sandsynligt, at Vandet op
rindelig har staaet omkring samme, skønt bl. a. Pa
stor Edsbergs Omtale af Vældet ud for Pnvste- 
gaarden kunde tyde paa noget saadant. Men Ter
rænet laa sikkert ogsaa dengang for højt til, at man 
kan tænke sig, at sligt har været Tilfældet. Hvor
vidt der nogensinde har været gravet tørre Grave 
omkring Borgbanken, er nu ikke saa let at afgøre. 
Imidlertid ses der intet, som tyder derpaa. I Volden 
mod Nord og Nordvest er der 2 Aabninger (5 og 6), 
som maa være de af Kapt. Klauman foretagne Gen- 
nemskteringer. 1 den sydligste ses tydeligt den halv- 
cirkelformige Udskæring, hvor han med Familie sad 
og „betragtede de Rejsende“.

Ovenpaa Volden, nær ved dens østre Ende nord 
for Præstogaarden ligger en mærkelig Sten, livor- 
paa ses hosstaaende Figur. Denne synes at være
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en Art Bomærke, dannet af Bogstaverne P, T og II, 
stillede lodret over hverandre. Som man let op
dager, kan Bogstaverne næppe betyde andet 
end 7Jeder 77/orstensen. Stenen er forst fun-

4 den ude paa Marken, hvor man kunde tænke sig, 
at den har gjort Tjeneste som Skelsten for Peder 
Thorstensens Ejendom; men Bogstavernes Form tyder 
mere hen paa, at det er et „Monument“, der af en 
senere Sla^gt er sat til Minde om den berømte 
Borgherre.

Hvad nu Borg- eller Kirkebakken angaar, da 
synes den at være en naturlig Bakkeknold, der er 
tildannet og gjort regelmæssigere ved Menneske- 
haand. Dens Højde er 169, Længden ca. 320 og 
Bredden ca. 200 Fod. Paa den sydlige Side af Bak
ken ligger Kirken. Fra dennes Vestgavl kan man 
følge Rester af Fundamenter nordpaa i en Længde 
af omtrent 80 Fod; derpaa bøjer de i en ret Vinkel 
et lille Stykke mod Ost (2 og 3). Adskillige Granit
kvadre ses endnu paa Kirkegaarden, dels som Ind
ramning langs Gangene, dels som Trappetrin op til 
Kirkegaardens forskellige Terrasser. Alle disse Sten 
er i Tidernes Løb opgravne af Jordsmonnet ifølge 
Meddelelse af forhenværende Lærer Poulsen i Pe
dersborg. Ved en Restauration 1861 — 62 blev en Del 
Granitkvadre, der var opsamlede paa Kirkebakken, ind
murede i den underste Del af den søndre Tilbygnings 
østre Mur1). Borgen har rimeligvis bestaaet af 4 i 
rette Vinkler sammenstødende Længer og muligvis et 
rundt Hjørnetaarn, hvilket Fundet af flere rund- 
huggede Sten kan tyde paa. Endvidere skal der 
ifølge Pastor Edsberg syd for den egentlige Kirke-

0 Se „Sjællands Stiftslandsbykirker“. S. 31—33.
3
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bakke (paa den saakaldte „nye Kirkegaard“) have 
staaet flere Bygninger, hvoraf Levninger i hans Tid 
blev fundne, nemlig en Mur i Øst og Vest 22 Pod 
og en anden i Vinkel dermed op mod Bakken 14 
Fod. Stedets nuværende Førstelærer, Hr. N. K. Chri
stiansen, har meddelt mig, at disse Murrester for en 
Snes Aar siden blev fundne ved Gravning men atter 
overdækkede ifølge Ordre af den daværende Provst, 
som ikke interesserede sig for „Levninger fra He
denskabets Tid“. I den Del af Vænget, der før Ud
skiftningen ikke tilhørte Pnestegaarden, fandtes en 
Kække store Sten i Retning fra Nord til Syd, som 
Edsberg formoder enten kan have været en Grund
vold eller en Skanse inderst i Fiestningen, samt der
ved flere Menneskeben og rustne Jærnstumper. Det 
er dog rimeligere, at man her er stødt paa en Art 
Bolværk eller en Skibsbro.

Kirken, er muligvis opført af Borgens Bygherre, 
Peder Thorstensen, som Borgkirke i Lighed med f. 
Eks. Bjernede og Fjenneslev Kirker, og Tidspunk
tet for Opførelsen falder vistnok i sidste Halvdel af 
det 12te Aarhundrede. Dens Udseende or dog nu 
noget helt andet end det oprindelige. Den „bestaar 
af Skib og Kor med lige Gavl, lille Taarn mod N., 
Sakristi paa Skibets Nord- og en Tilbygning paa 
Skibets Sydside. Bygningens Kærne stammer vist
nok fra 2. Halvdel af 12. Aarh., er opfort af tilhugne 
Kampestenskvadre og bestod oprindelig af et 18 Al. 
langt Skib med Kor; den var dækket med Bjælke
loft og havde smaa højtsiddende Vinduer, af hvilke 
sidste dog intet fuldstændig er bevaret. Omtrent ved 
Midten af 15. Aarh. blev Kirken overhvælvet, Kor
buen udvidedes, og Gavlene blev delvis ombyggede. 
Sandsynligvis i 2. Halvdel af 16. Aarh. tilføjedes de
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to Tilbygninger, hvoraf den nordre udgør det af 
Kamp1) og Mursten opførte Taarn (Aarstallet 1773 
paa den nordre Gavl maa betegne en Restauration), 
og den søndre2) dels er et Slags Vaabenhus, dels en 
Korsfløj; begge ere forbundne med Kirken ved en 
Spidsbue; endelig 1762 opførtes paa Korets Nord
side et lille Sakristi af Bindingsværk, der 1861 af
løstes af en muret femsidet Bygning (efter Tegning 
af Arkitekt Kornerup). Altertavlen er et godt, farve- 
smykket Billedskærerarbejde med Fløje (i Midt
partiet Christi Medtagelse af Korset, fra 15. Aarh.s 
Midte (1862 blev den erstattet med en af Const. 
Hansen malet Altertavle, Christus og Maria Magda
lena, medens den gamle Altertavle ophængtes i 
Taarnrummet, men 1875 blev den restaureret og fik 
sin tidligere Plads, hvorefter den nye Altertavle 
førtes til Benløse Kirke). Prædikestolen er et tarve
ligt Billedskærerarbejdo fra omkring 1600; Døbe
fonten, vist fra Fred. I l l ’s Tid, er udskaaren i Ege
træ med Fremstilling af Evangelisterne paa Foden. 
1 Skibets nordre Mur er indmuret en Kampesten 
med Basrelief (et Kors med Kløverblade); den stam
mer fra Kirkens første Tid og har oprindelig siddet 
over Indgangen."3)

Under Koret har der været en Begravelse, der 
i Edsbergs Tid blev aabnet og fyldt. Den var ind
rettet for en Major Roderigo de Pieta med Familie; 
han boede paa en Gaard i Grøfte i Kindertofte Sogn 
og var Staldmester over det kongelige blaaskimlede 
Stutteri paa Antvorskov og Landbytorp (nu Frede-

0 Disse Kampesten stammer utvivlsomt fra (le nedbrudte
Borgfløje.

2) Efter Edsbergs Formodning fra 1727.
3) Trap: Kongeriget Danmark. 3. Udg.
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rikshind). Hans og lians Hustrus Navne og Vaaben 
staar malede tilligemed Aarstallet 1681 paa den luk
kede Stol i Kindertofte Kirkes Kor. Forovrigt findes 
der i Gulvet i Pedersborg Kirkes Taarnrum en stor 
men meget slidt Ligsten over en Sognepræst, men 
Navnet er ulæseligt '). Sammesteds ligger en Sten 
til Minde om Kapellan pro loco Friderik Kiær (f 1775) 
og Hustru Anna Elisabeth Mundtberg. Udenfor Vaa- 
benhusdoren ligger en gammel Ligsten, hvorpaa nu 
kun kan læses: „Hier licht begravehn Johan . . .“. 
Paa Alterstagerne staar: „Hans Pedersen Holst. Anna 
Peders Datter Faxe2) 1673“. Døbefonten er som 
nævnt af Egetræ; paa Fadet staar R. P. og et Bo
mærke i et Skjold. I Taarnrummet hamger et Ege
træs-Krucifiks. Rasmussen meddeler, at der paa 
„Chorets Døre“ stod, at „1694 blev Choret, Prædike
stolen og alle Stolene malet og prydet af daværende 
Biskop Hennicli Bornemand og Sogne Præst Mag. 
Jens Schjelderup. Dette Aarstal skal ogsaa have 
staaet paa nogle Stolestader, men er nu overmalet. 
Paa andro Stole har staaet „Anna Pedersdatter Faxe“ 
og „Jacob Christensen Kunnerup“, Degn her til 
Stedet 1694. Paa den store Klokke staar: „Mathias 
Benninck me fecit Lubecæ +  Laudate deo cimba- 
lis benesonantibus3). Anno 1586.“ Paa den lille staar: 
„Voco vos in templum ut discitis una moriendum4). 
Mathias Benninck me fecit Anno 1594.“

9 Rasmussen oplyser, at i Vaabenhiisct hviler Præsten 
Jacob Olufsen, f  1610; maaske er det hans Sten, der se
nere er llyttet til Taarnrummet.

2) Datter af Sognepraxstcn Peder Hansen K.
3) M. B. stobte mig i Lübeck -f- Lover Gud til vellydende 

Cymblers Klang.
4) Jeg kalder Eder til Templet, for at I kunne lære dette 

ene, at I skal do.
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I Thieles Folkesagn’) fortælles, at der i Peders
borg Kirkebakke skal være umaadelige Rigdomme, 
ligesaa, at der lidt ude paa Marken er et Sted, hvor 
man ved Gravning støder paa en Kobberport. Hvis 
man kunde faa den op, vilde store Skatte komme 
for Dagens Lys. Lignende Sagn kendes fra mange 
andre Steder. Endnu mindre holdbar er Traditionen 
om, at Pedersborg Kirkes Opførelse skal være be
gyndt en Fjerdingvej Nord for Byen paa et Sted, 
kaldet Kirkebjærg. Men hvad Menneskene byggede

Prospekt af Pedersborg Kirke set fra Syd.

om Dagen, det flyttede Troldene om Natten til Pe
dersborg Bakke. Dette Kirkc-„Bjærg“ er en lille 
Forhøjning paa Marken tæt ved Landevejen mellem 
Pedersborg og Dødringe, nu overgroet med gamle 
krogede Træer. Her ses en Mængde store Kampe
sten, lagt i en Rundkreds. Dette Fortidsminde har 
naturligvis intet med Pedersborg Kirke at gøre, men 
maa være en Levning fra den hedenske Tid, hvad 
det saa end har været. Naar den ellers saa paalide- 
lige Trap fortæller, at denne Stensætning ligger „paa

*) I, S. 345.
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Toppen af Kirkebakken ved Pedersborg“, saa maa 
det betegnes som en meget uheldig Udtryksmaade, 
der giver Anledning til Forveksling med den Bakke, 
paa hvilken Pedersborg Kirke ligger.

Ved et Møde af Oldskriftsselskabet i Pedersborg 
1887 paaviste Musæumsdirektør Sophus Midler i et 
Foredrag, at hele Befæstningen stammer fra Old
tiden1), hvad jo ogsaa er almindeligt antaget. Der
imod fremsætter han den ikke almindeligt hyldede 
Anskuelse, at Kirken ikke kan være en Del af Pe
der Thorstensens Borg, men højst bygget af Sten 
fra samme. Jeg ved ikke, hvorpaa Hr. Müller grun
der denne (maaske rigtige?) Antagelse; men den 
strider bl. a. mod Prof. Hans Olriks Hypothese, at 
Kirken har været en Gaardkirke ligesom Bjernede 
og Fjenneslev Kirker2). Sophus Müller sammen
ligner Pedersborgs Befæstning med lignende Anlæg 
ved Birka i Sverig og Hadeby i Slesvig, hvor man 
ogsaa træffer slige Halvkredsvolde, aabne mod Søen 
til den ene Side. Volden ved Pedersborg har lige
som disse aldrig været omgivne af Grave — en Befæst- 
ningsmaade, der ikke brugtes i Middelalderen. Selve 
Borgen har naturligvis ligget, hvor Kirken nu har 
sin Plads, og den har sandsynligvis været en Pa
lisadeborg af Egetømmer. Skøndt vi absolut ingen 
Efterretninger har om denne ældste Borg, der for
modentlig har været ejet af en eller anden lille 
Næssekonge eller Sørøver, saa er det dog ikke 
ganske umuligt, at nogle af de bevarede Folkesagn

1) Se ogsaa S. Muller: Vor Oldtid. S. (>39.
2) Absalon. I. S. 8. Saa vidt jeg ved, er Chr. Molbech den 

eneste Forf., der deler Mullers Anskuelse, at Kirken 
ikke kan have udgjort en Del af Borgen („Ungdoms- 
vandringer“ I, S. 295.)
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fra Pedersborg kan knytte sig til den. Der er nu 
først det S. 2 omtalte Sagn om den gærrige „Prin
sesse Thorelil“, der druknede med alle sine Skatte 
i Susaaen. Det hedder sig jo udtrykkeligt, at hun 
var „fra Pedersborg“. Dette Sagn kunde jo godt 
tænkes at være opstaaet over en Begivenhed, der 
ligger forud for Peder Thorstensens Tid. Dernæst 
er der et Sagn, der anføres af flere ældre Historie
skrivere, det nemlig, der skildrer, hvorledes Peder 
Thorstensen indbyder Kongen til sit Bryllup paa 
Borgen, og hvorledes Kongen, optændt af Elskov 
til Bruden, om Aftenen trænger ind i Brudekamret, 
men finder begge de Nygifte til Sengs, hvorpaa han 
i Skinsyge myrder Brudgommen. Dette Sagn i For
bindelse med Peder Thorstensen er af flere Grunde 
meningsløst; men det kan muligvis være bygget 
over et Drama, der er bleven udspillet dér paa Ste
det i en tidligere og mere barbarisk Tid, og som 
saa er bleven knyttet til Peder Thorstensens Navn 
af den simple Grund, at han var langt den bedst 
kendte af Borgens Ejere — maaske den eneste, hvis 
Navn en rum Tid efter hans Død levede blandt Me
nigmand. Man har nemlig en gammel ' Folkevise, 
kaldet „Knud af Borg“. Heri forhelles, hvorledes 
Hr. Knud indbyder Dannerkongen til sit Bryllup med 
liden Kirsten, hvis Fader, Moder og yngste Broder, 
Junker Valdemar, allerede var døde. Kongen attraar 
Bruden og lader nogle af sine Hofmænd dræbe hen
des Fæstemand, men blev selv siden dræbt af 
hende, da hankom til hende om Natten. Visen en
der med, at hun efter Drabet udbryder:

„Lig du der, Danner-Konning!
Herre Gud løse vel min Sorg’
Det gjorde mig saa ilde i Hjerte,
Du vogst liden Knud af Borg.“
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Her har vi jo aabenbart Kilden til Historien om 
Drabet paa Peder Thorstensen, plus Tilføjelsen om, 
at Kongen selv blev dræbt, hvilket maatte udelades 
for at faa Tildragelsen passet ind i Peder Thorsten
sens Tid. „Dog alt dette er Fabel“, tilføjer Suhm, 
som beretter Sagnet1). Ganske vist, men det for
hindrer ikke, at der kan være en Kærne af Sand
hed i det.2)

Forlader vi nu Gisningerne og træder over paa 
historisk Grund, møder vi første Gang Borgens Navn 
midt i det 12. Aarhundrede. Alle Kilder samstemmer 
i, at Stenborgen, som her er Tale om, er opført af 
Peder Thorstensen, Skjalm Hvides Svigerson. I hans 
egen Levetid kaldtes den slet og ret „Borg“, først 
senere faar den Navn efter sin Bygherre3)

Peder Thorstensen var en rig og mægtig Høv
ding, der spillede en betydelig Rolle som Raadgiver 
for Svend G rathe og senere for Valdemar den 1ste. 
Han omtales første Gang 1148, da han var med til 
at underskrive et Gavebrev af Kong Svend til Ring
sted Kirke, dateret Haraldsted. Det skyldtes særlig 
hans Klogskab, at Svend sejrede over Friserne i 
1151, da de havde sluttet sig til Knud Magnussen. 
Men Svend var en vanskelig Herre, han viste sig 
ikke altid taknemmelig mod sin tro Raadgiver, men 
lod ham endog lejlighedsvis høre knubbede Ord.

9 Historie af Danin. VII. S. 403.
2) J. Moller („Danmarks gejstl. Embeder“) synes at have en 

mærkelig Opfattelse af Situationen, idet han meddeler, 
at Borgen havde Navn efter Peder Thorstensen, „som 
der blev myrdet 1346 paa sin Bryllupsnat“!

3) Adjunkt J. E. Boesen fremsætter (Soro Akademis Ind
bydelsesskrift 1300, S. 18) den Tanke, at Peder og hans 
Hustru Cecilia maaske kan have faaet Borgen som en 
Slags Arv efter Stedets tidligere Ejer.
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Engang ytrede han i Hidsighed, at saalænge han 
havde et Skjold tilbage, vilde han vende det mod 
Peder. Velbekendt er dennes Svar til Kongen: „Jeg 
har altid baaret mit Skjold for dig, men jeg er 
bange for, at du snart faar alle dine Skjolde nodig.“ 
Skondt Peder Thorstensen stod i nært Forhold til 
Valdemar, eftersom han havde dennes uægte Son 
(med Tove) Christoffer til Opdragelse, svigtede han 
dog ikke Svends Sag, efter at denne i 1154 var 
flygtet fra Landet. Da Peder imidlertid med sit kloge 
Overblik over den forhaandenvau’ende politiske Stil
ling snart indsaa det haabløse ved Kampen mod 
Knud og Valdemar, lod han Svends Hær opløse sig 
og sluttede sig fra nu at* til Valdemars Parti og 
blev hans paalidelige og betroede Raadgiver. Det er 
særlig paa Togene mod Venderne, at han udmærkede 
sig. I Fællesskab med Absalon og Esbern Snare 
raadede han Valdemar til mindre og hurtigere Tog 
mod disse Folk. Da Valdemar under det forste Tog 
var i Færd med at blive modløs, fik han sat nyt 
Mod i ham og fik ham til at fortsætte Kampen; men 
da det siden gik Danskerne ilde, udvirkede han ved 
sin Besindighed, at man vendte hjem i Tide (1159). 
I 1170 var han med paa Valdemars 12te Vendertog 
og var da mellem den Skare tapre Mænd, som vilde 
blive hos Absalon paa Ud kiggerf laaden ved Rygen. 
I 1172 nævnes Peder Thorstensen sidste Gang, da 
han i det Aar var med til at dække det rygensko 
Fiskeri mod Venderne. Han var dengang en gam
mel Mand og har sandsynligvis ikke levet længe 
derefter.l)

0 De, der ønsker at folge Pe der Thorste risens Historie i 
Detaljer, henvises til Sakses Danesaga, overs. af J. 01- 
rik, hvori der lindes Navneregisler til Vejledning.
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Peder Thorslensen var, som omtalt, gift med 
Skjalm Hvides Datter, Absalons Faster, Cecilia, som 
skal have været en meget from Kvinde, der var 
som en Moder for Munkene i Sorø, hvilket bl. a. 
synes at fremgaa deraf, at hun gærne vilde betænke 
Klosteret med Gods. Hun skænkede ifølge Suhm ca. 
1170 2 Bol i Førsle v (skal vist snarere være For
lev ved Slagelse) til Klosteret. Hun „havde gierne 
skiænket mere, da hun var en andægtig Frue, der
som hendes Mand ei havde havt et haardt Hierte, 
og været hende imod; saa skriver den, der af gamle 
Brevskaber har samlet Sorøe Gave-Bog1); men dette 
vil ellers sige, at Manden var klogere end Konen 
og vilde ei give alle sine Eiendele til et Kloster eller 
kobo sig rig i Himlen og fattig paa Jorden.“2). End
videre fortæller Suhm3), at Absalon skaffede Sorø 
Kloster Nythorp med tilliggende Agre, Skove og 
Enge, Gøkstorp (senere kaldet Knutstorp) med til
liggende Skov og Othinstorp (senere Ønstorp; nu 
kun Navnet paa en Skov, Ørnstrup Skov), dels ved 
Mageskifte i Stenstorp, dels ved Gave af „Peder 
Thorstensen i Borgh“ for Møllen i Hæglinge tæt ved 
Borg. Dette blev stadfæstet af Pave Lucius 1182 
samt af Paverne Urban d. 3die og Innocens d. 3die.

Efter Peder Thorstensens og Cecilias Død gik 
Borg i Arv til deres Datter Inger (Sønner nævnes 
ikke), der ejede den omkring 1200. Hun var første 
Gang gift med Ulf en svensk Hertug, og anden Gang 
med Vagn, der bl. a. blev Fader til de to bekendte

0 Se Langebek: Scriptores etc.
*-) Historie. VII. S. 353—54. Fru Cecilia blev begravet i

„Konversernes Kor“ i Soro Kirke (Aarb. f. nord. Old- 
kynd. 1877. S. 218).

3) VII. S. 630.
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Aarhusbisper Peder og Skjalm Vagnsen, af hvilke 
den første lagde Grunden til Aarhus Domkirke 1201. 
Snart efter maa vel Ingor og Vagn være døde og 
have efterladt Borg, nu kaldet Pedersborg, til deres 
Søn Johannes (Ulf), Kongens Kammermester (□: Fi
nansminister). Han skal have drillet Sorø Kloster 
slemt, medens han raadede for Borgen. Formodent
lig har han været misfornøjet med Forfædrenes 
Bortskænken af Gods dertil. Ved Bisp Peder Sune- 
sens Mægling lykkedes det at faa Johannes til ved 
Mageskifte at skøde til Klosteret Pedersborg („villa 
Burgh“) med de nærliggende Landsbyer Hagelthorp 
og Boueruth (Haverup og Borød) samt Gaarden Mø- 
thorp (Mørup i Fjenneslev Sogn) med tilliggende 
Skov, dertil nogle Bol i Greffte (Grøfte), Kinder
tofte og Landbothorp (Frederikslund) m. m. Herfor 
fik Johannes Ondløse med Mølle og Tilliggende, 
Strubethorp, Ulffthorp og Tostethorp samt 6 Mark 
Guld, mindre end 3 Øre,1) Senere kom Pedersborg 
igen fra Klosteret, som atter erhvervede det i 1343. 
Det antages almindeligt, at Borgen er bleven ned
brudt snart efter, at Johannes Kammermester havde 
afstaaet den med tilliggende Gods til Klosteret; 
imidlertid er det dog rimeligt, at den har staaet 
endnu 9. Aug. 1269, da Erik Glipping udstedte et 
Brev, dateret „Petersburgh“, hvori han befriede 
Sorø Klosters Bryder og Bønder for alt Arbejde ved 
hans Fæstninger og Slotte og forbød sine Fogder 
at tvinge dem dertil.

Men naar det saa at sige i alle historiske Skrif
ter siden Hvitfeld hedder, at Holstenerne paa Valde
mar Atterdags Tid erobrede Pedersborg, som der-

9 Suhin 9. 83. Scriptores 4, 474—75.
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paa i 1340 blev generobret af Kongen, beror det, 
som Prof. Kr. Erslev med klare Grunde har bevist, 
paa en Forveksling med Paddeborg (nu Sparresholm) 
i Sydsjælland ). Borgen eksisterede overhovedet ikke 
mere dengang; den maa viere hieven nedbrudt mel
lem 1269, da Erik Clipping opholdt sig der, og 1343, 
da kun Bakken med Kirken nævnes.

Uvist hvorledes er Dekanatet ved Roskilde Dom
kirke kommen i Besiddelse af Pedersborg Bakke og 
Kirke, som saa i Aaret 1343 overlades Sorø Kloster 
til Nedbrydelse ifølge et Brev fra Klosterets Abbed, 
meddelt af Daugaard2). Det lyder saaledes: „Alle, 
som faa nærvterende Brev at se, ønsker Broder Hen
rik, Abbed, og Konventet i Sorø Kloster af Cister- 
eienserordenen i Roskilde Stift evig Salighed i Her
ren. Det være alle vitterligt, at vi i Betragtning af 
den Fordel og Nytte, som a>rva>rdige Fader og 
Herre, Hr. Broder Johannes, Biskop af Roskilde, 
og de ærværdige Mænd, de Herrer Jacob Poulsen, 
Decanus, og hans Kapitel i Roskilde have forskaffet 
os ved at forunde os Bemyndigelse til at nedbryde 
Pedersborg Kirke og at sløjfe det Bjærg, hvorpaa 
det ligger, begge henhorende til Roskilde Dekanat; 
thi fra disse, Kirke og Bjærg nemlig, truede os øjen- 
synligen store Farer og Plager i vort Kloster, især 
naar benævnte Kirke blev besat med Fredsforstyr
rere osv?' Til Vederlag for denne Villighed skulde 
Klosteret overgive til Dekanatet sit rørlige og urør
lige Gods i Lyungh (nu Lyng) i Pedersborg Sogn

9 Hist. Tidsskr. 6. R. 2. S. 370—74. — Erslev mener, at 
Fejltagelsen stammer fra llvitfeld ; men allerede Morten 
Pedersen („Biseop 2\.bsolons ete. Herrekomst.“ 1589) har 
den.

2) De danske Klostre. S. 251.
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og i Mulstorp i Norrethorp Sogn (nu Nordrup) med 
alle Rettigheder, Agre, Enge, Græsgange, Skove, 
Fiskeri og andet Tilliggende. Hertil bemærker Dau- 
gaard, at rimeligvis er Munkenes Plan om at ned
bryde Kirken ikke bleven udfort, siden den ligger 
paa sin Bakke den Dag i Dag; derimod mener han, 
at Fæstningen er bleven nedbrudt, saasnart Fjen
derne var fordrevne derfra, hvilket han siger at være 
sket i 1345. Men rent bortset fra, at det var Padde
borg og ikke Pedersborg, glemmer han, at Borgen 
slot ikke med et Ord nævnes i Brevet (hvilket man 
dog vilde have ventet, hvis den havde eksisteret), 
men kun Kirken og Bakken. Naar disse har kunnet 
virke faretruende, hvor meget mere maatte Borgen 
da ikke have gjort det, om den havde været til.

I Aaret 1414 foretog Abbed Niels demensen et 
Magelæg med Dekanatet i Roskilde, hvorved Peders
borg Kirke og Gods atter kom tilbage til Klosteret1), 
hvortil de da vedblev at hore lige til Reformationen.

D. 30. Dec. 1485 skænkede Kong Hans Sorø 
Kloster Birkeret over Pedersborg. Under en Stridig
hed, som Klosteret havde med Biskop Niels Skave 
i Roskilde, holdtes der Birketing i Pedersborg i 
September 1489, hvor de stridende Parter gav Møde.2)

Fra nu af falder der mere Ro over Navnet Pe
dersborg, idet det gik over til at blive et skikke
ligt Sogn som alle andre. Gudstjenesten i Kirken 
blev besorget af Munkene fra Soro; ja selv efter 
Reformationen vedblev Præsterne at have deres Bo
lig og Forplejning paa Klosteret, indtil Frederik d. 
2den under et Ophold dersteds d. 9. Juli 1569 ud
steder Befaling til Abbederne i Soro og Ringsted

9 Scriptores IV 521 og Daugaard S. 244. 
2) Hist. Tidsskr. 8 R. I. S. 270.
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samt Prioren i Antvorskov, om at der skal udlægges 
Præstegaarde til de Præster i Klostersognene, der 
hidtil havde haft deres Underhold i Klostrene1), og 
at de for Fremtiden skulde nyde Tiende og anden 
Rente som andre Præster2). Denne Foranstaltning 
gennemførtes først fuldstændig i 1574, da Kongen 
stadfæstede ovennævnte Forordning. Ved den Lej
lighed har ogsaa Pedersborg faaet sin Præstegaard. 
Brevet derom lyder saaledes:

„Wy Frederich then Anden osv. Giøre alle wit- 
terligt, att eftersom wy nogen Thid siden forleden 
haffue ladet giøre en Skick och Ordning paa the 
Kircher och Sogner, som her thill haffue ligget 
vnder Ringsted, Sorøe og Antworskoff Kloster, thill 
huilcke Abbederne och Priorerne vdi forskreffne 
Klostere haffue haf ft Jus Patronatus, att forskreffne 
Prester effter thenne Dag iche skulle haffue theris 
Werelse eller Vnderholdning udi Klosterne, men 
thennom skvlle vdleggis Prestegaarde paa Bygden, 
huor boss the skulle bo och residere, och nyde then 
Tiende och Preste-Rente, som andre Prester paa 
Landzbyerne bekomme etc. . . . Disligiste effterdi 
os Elskelig Hederlig och Høylært Mand Mester Mor
ten Pedersøn, then Thid Abbedt y Sorøe Kloster 
effter wor Willie och Tilladelse haffuer vduist thil 
thisse fem effterskreffne Prester, for huis the kunde 
paa theris Vnderholdning were brøstholden, disse 
effterskreffne Jorder, Enge och Moser, som efter
følger: For Presten aff Pedersborg en Slette kaldis 
Hiortens Slette, och et Stycke Jord och Eng inden 
for Pedersborg sønder Wonge Gerde imod Hiortens

1) Allerede ved et „Klemmebrev“ af 1555 vor der dog ble
ven foreskrevet en Udskiftning af Klostersogncne.

2) Ny kirkehist. Saml. II. S. 764.
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Slette, kaldis Slaade Jorden, och vdi Nørskoff en 
Mose kaldis Fogidt Mosen.“ ') De her nævnte Lo
kaliteter kendes nu ikke længere. Foruden Peders
borg, der fik Kindertofte til Anneks, gjaldt Forord
ningen følgende Præsteembeder: Munke-Bjærgby 
(hvis Navn bærer Vidne om Forholdet til Klosteret) 
og Bromme, Lynge og Broby, Slaglille og Bjernede 
samt Alstcd og Fjennoslev, At idetmindste Peders
borg Pnesteembede i ældre Tid ikke har været af 
de fede, derom vidner den OmsUendighed, at en af 
Kongerne skænkede et Hus i Sognet, kaldet „Rye- 
huus“, til Embedet, for at Præsten kunde holde en 
Avlskarl, „siden Kongen saa, at Præsten af Fattig
dom selv maatte holde paa Ploven“2)

D. 3. Nov. 1577 gives der Tilladelse for Giert 
Kok til at holde „Garkøkken“ i Pedersborg og sælge 
Mad og Drikke til Kongens Svende og Hoffolk, saa 
ofte Kongen opholder sig i Sorø Kloster; „han maa, 
saa længe han lever, være fri for Afgift af det Hus 
sammesteds, han bor i, dog maa han ikke huse løs
agtige Folk eller tilstede syndigt Levned i sit Hus, 
saafremt han ikke vil have Brevet forbrudt.“3) Denne 
„kgl. privilegerede Kro“ er formodentlig bleven flyttet 
til Sorø, da denne By efterhaanden voksede i Be
tydning.

Samme Dag udgik der et Kongebrev om, at Sogne
præsten til Pedersborg, Hr. Oluf Pedersen, indtil videre 
aarlig maatte oppebære 1 Td. Korn af Sorø Kloster.4) 
Bemeldte Oluf Pedersen havde en Sorø Klosters 
Jord og Ejendom „til Hjælp til hans ringe Avl og

9 Danske Magazin. 3. Bd. S. G2—(>3.
2) Hofmans Fundationer. VII. S. 553.
3) Kancelliets Brevboger.
•») Anf. St.
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Bjering“. Men da denne Jord atter bliver lagt un
der Klosteret, faar Præsten 5. /Vug. 1582 Konge- 
tienden af Pedersborg Sogn for sig og sine Efter- 
mænd.1) I Soro Skoles Fundats af 31. Maj 1586 faar 
samme Skole alt det Gods, som tilforn havde ligget 
til Sorø Kloster. For Pedersborg Sogns og Bys Ved
kommende beløb det sig til 17 Gaarde, hvilket viser, 
at der efterhaanden havde dannet sig en ret anselig 
By omkring Borgbanken. (Sandsynligvis er Byen 
allerede begyndt at opstaa i Peder Thorstensens 
eller hans nærmeste Efterfølgeres Tid.)

Medens Henrik Rammel til Bækkeskov var Hof
mester ved Soro Akademi (1640—49) søgte han at 
befordre Sorøs Opkomst ved at drage Pedersborgs 
Beboere ind under samme. Derom haves følgende 
Brev fra Christian d. 4de:

„Jørgen Seefeld och Niels Trolle finge Breff 
Persborg ved Sorøe Anl.

C 4.
V. S. G. T.2) Vi bede eder och Naadj ville, at I 

med forderligste retter eders leylighed effter, eder 
til Persborg ved Sorøe liggendis at begiffue, med 
flid udj Hoffmesterens neruerelse forfarendis, om 
Samme Bye bequemmeligen kunde uden Bondernis 
alt for Store schade til for’F Sorøe henfløttis, Saa 
och om Saadant ey Academiet tienligt och til gauffn 
kand eragtis i frembtiden at vere, och at I eder 
herom med det allerførste udj voris Cancelie imoed 
Os Underd. erklærer etc.

Hafn, den 28. Maj 1642.“3)

1) Danske Kirkelove II. S. 354 og Kane. Brevb.
2) o: Vor synderlige Gunst tilforn.
3) Tauber: Udsigt over Soroe Academies Forfatning. S.

XV VII
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Det er nu mindst tredje Gang, at der gøres At
tentat paa det arme Pedersborg. Først synker Bor
gen i Grus, dernæst bliver Kirken truet i 1343, og 
endelig er det nu selve Byen, der er paa Tapetet. 
Imidlertid fik den Lov til at ligge i Fred. De Her
rer Jørgen Seefeld og Niels Trolle har vel næppe 
fundet det formaalstjenligt at flytte den trods Hen
rik Rammeis Ønske.

I 1688 er Pedersborg Kirke meget brøstfældig, 
hvorfor der udstedes et kongeligt Brev om, at den, 
da den tillige er ubemidlet, maa oppebære 2 Rd. 
aarlig i 3 Aar af alle Kirker paa Sjælland og Fyn, 
der havde tilstrækkelige Midler dertil.

Ligesom Borgen i sin Tid gennemgik vekslende 
Skæbner, saalcdes blev senere Sognekaldets Historie 
ikke mindre omskiftelig. Ved Reskript af 26. Januar 
1670 (gentaget 7. Maj 1671) blev Kaldet lagt under Sog
nepræsten i Sorø; men et Reskript af 12. Maj 1747 
gjorde det atter til et selvstændigt Sognekald med 
sin egen Præst, indtil det 1765 igen blev underlagt 
Sorø Præsteembede, der lod det bestyre af Kapel
laner. Dette vedvarede indtil 1798, da Pedersborg 
Kald for sidste Gang blev selvstændigt og har været 
det fra da af.

Til Slut et morsomt Eksempel paa ældgamle 
Begivenheders Virkning ned til Nutiden:

Om den oprindelige Sorø Kloster© siger Mor
ten Pedersen i sin Bog om Absalons og Esbern Sna
res Herkomst: „Oc vaar samme 0  Asser Røgs Arffue 
oc Af fuels Gaard, dog der end vaar paa samme 0  
en Gaard hed Heglinge1), som den Mose ved Peters
burg haffuer sit Naffn aff.u Nu antager jeg, at det

9 Den eksisterede altsna ikke længere, da Morten Peder
sen skrev dette (1589).

4
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er selve denne Asker Rygs Avlsgaard. der er bleven 
omdannet til Kloster, og at Gaarden altsaa har lig
get sammesteds, nemlig sydligst paa Øen. Da saa 
senere i Tiden Klosterets Avlsgaard er bleven flyt
tet bort, opstod den nuværende Sorø Store Lade- 
gaard i Slaglille Sogn, medens jeg tænker mig, at 
Soro Lille Ladegaard ved Korsvejen umiddelbart 
Nord for Sorø By har sin Oprindelse fra Pedersborg 
Avlsgaard, som er bleven lagt her, den Gang Bor
gen blev tiiskodet Klosteret. Noget nordligere paa 
Øen, meget nær ved Pedersborg, har antagelig det 
længst forsvundne Heglinge ligget. Dette har sna
rere været en lille By end en enkelt Gaard. Vi ved, 
at Peder Thorstensen og Cecilia afstod noget Gods 
for „et Modested / Heglinge, nedenfor Peders Borg", 
ligesom det hedder: „In Hæglinga juxta Borg olim 
molendinum erat“ („I Ileglinge tæt ved Borg var der 
forhen en Molle“) ')• Den omtalte Molle har været en 
Vandmølle og ligget ved det snævre Sund (nu Vand
lob), der forbandt Pedersborg So med Tuel So. 
Denne Beliggenhed passer netop paa Ordet juxta 
(ligeved, nierved). Heglinge Mose er da den Eng, 
gennem hvilken Vandløbet skærer sig Ost for Lande
vejen. Tidligt er der her bleven bygget Bro over 
Vandet. Det er denne Bro, der omtales hos Lange- 
bek2) med de Ord: „Fra Hæglinge havde den anden 
soroskc Bro sit Navn, kaldet Heglebro eller Heg- 
lingebro.“ Dette stemmer med Morten Pedersens: 
„Oe er der nu icke mere ret Fersel til Sore Closter 
for samme Soers Skyld, end aff de tvende giorde 
Dainine oc Broer: den ostre kaldis Bolbro, den nor- 
derste kaldis Heglebro, oc nu Petersburgs Dam“.

r) Seriptores IV.. S. 466. 
-’) Anf. St.
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Førstelærer Christiansen i Pedersborg mindes at 
have læst nogle Bogstaver, indskaarne i den nu
værende Bros tidligere, gamle Gelænderstolper; og 
disse Bogstaver kunde netop tydes i Retning af 
Ileglingebro eller noget lignende. Nu ligger der lige 
ved Broen Vest for Vejen et meget gammelt IIus, 
hvori der plejer at bo Indsiddere eller andre Smaa- 
kaarsfolk. En gammel Mand i Pedersborg husker, 
at Huset for har været storre og ligget med en Gavl 
ud til Vandløbet efter Vandmølleskik, skøndt ingen 
kan mindes, at der har været drevet Mølle i deres 
Tid. Nu har dette Hus i en lang Aarrække været 
en Stridens Genstand mellem Sorø og Pedersborg 
Kommuner, idet de begge vil skyde det fra sig. Sorø 
paastaar, skøndt det ligger paa denne Kommunes 
Grund, at Huset fra gammel Tid af er erhvervet af 
Pedersborg, og Pedersborg hævder, at det ligger 
under Sorø. Sagen er, at Beboerne af Huset i læn
gere Tid har nydt Fattighjælp, som Pedersborg Kom
mune vil have refunderet af Sorø. Naar vi nu kom
mer i Hu, at Peder og Cecilia tilkøbte sig et Mølle
sted i Ileglinge „ligeved“ Peders Borg, og at denne 
Molle rimeligvis ligesom Borgen selv er gaaet fra 
Ejer til Ejer, saa kan vi skimte Gaadens Løsning 
og forstaa, hvorfor ingen vil vedkende sig Huset 
ved Vejen. Og naar vi saa betænker, at ingen Vand
mølle i den nærmeste Omegn kunde have haft en 
heldigere Beliggenhed end dette, saa kastes der et 
historisk Lys over den gamle, fattige Hytte, den 
sidste Rest af Ileglinge Mølle.



Alterkalken 
i Hemmeshøj Kirke.

Af Provst J. Nissen, Vemmelev.

Dot er en gammel Alterkalk i Hemmeshøj Kirke, 
der lier nærmere skal omtales; men forinden dette 
sker, kunde jeg ønske til Indledning at fortælle lidt 
i Almindelighed om Minder fra den katholske Tid 
i vore gamle Kirker, da dette, om end ikke noget 
nyt, næppe kan antages at være almindelig kendt 
eller nærværende for de fleste af Aarbogens Læsere.

Skønt de fleste af vore gamle Kirkebygninger 
stammer fra Slutningen af det 12. og fra det 13. 
Aarhundrede og altsaa har været benyttet i ca. 300 
Aar af det Tidsrum, Katholicismen raadede her i 
Landet, er det ikke mange Minder, vi har i dem fra 
den katholske Tid, udover de Minder, der knytter 
sig til selve Murværket. Men dette Murværk har 
ganske vist i sig selv en ret interessant Historie, 
der endnu helt hører den katholske Tid til.

Do ældste Kirker var alle byggede i den saa- 
kaldte romanske Stil eller Rundbuestilen. For tar
velige Landsbykirkers Vedkommende gav dette sig 
nærmest kun til Kende i Vinduerne, smaa, smalle
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Vinduer, næppe mere end l 1/» Alen høje og V« Alen 
brede, der var afrundede foroven og sad meget højt 
oppe. I en Del af de gamle Kirker er disse smaa, 
rundbuede Vinduer bevarede i Nordsiden af Kirken, 
i andre findes kun et enkelt eller Spor af dem, og 
i adskillige er slet ingen Spor bevarede. Ofte finder 
man ogsaa i Nordsiden en tilmuret Dor eller Spor 
af en saadan. Det er den saakaldte Kvindernes Dør. 
I de gamle Kirker var der nemlig altid to Dore, en 
anseligere mod Syd i Nærheden af Vestenden, Mæn- 
denes Dor, og en mindre anselig lige overfor mod 
Nord, Kvindernes Dor. Da der oprindelig ingen Vaa- 
benlius var udenfor Dørene, maa de to Døre rigtig
nok have givet en slem Træk; men Folk var vel 
mere haardfore den Gang end nu om Stunder. Be
nævnelserne „Mændenes Dør“ og „Kvindernes Dør“ 
er opstaaet senere hen i Tiden. Det var næppe Me
ningen med de to Døre, at Mændene kun maatte 
gaa ind ad den ene og Kvinderne ad den anden. 
Vel stod eller knælede Mænd og Kvinder inde i 
Kirken i hver sin Side af Kirken; men de kunde 
dog vel nok faa Lov til at gaa ind ad samme Dør. 
Man mener, at de to Døre hænger sammen med de 
katholske Processioner, der ofte gik rundt om Kir
ken. At Dørene var i Langsiden af Kirken og ikke 
f. Ex. midt paa den vestre Gavl, saaledes som det 
nu almindelig er Tilfældet med nye Kirker, og saa
ledes som det ogsaa senere er bleven indrettet i 
mange gamle Kirker, hænger ogsaa sammen med, 
at i den ældste Tid stod Døbefonten op ad Vest
gavlen og midt for denne, saa dér kunde Døren 
ikke Véere. Idet jeg nævner Døbefonten, vil jeg dog 
tilføje, at her har vi, selv om dens Plads er bleven 
flyttet, ogsaa et Minde fra den katholske Tid. De
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gamle Granitdøbefonter ér vel nok som Regel lige 
saa gamle som Kirkerne selv.

Jeg nævnede før, at der ikke var Vaabenhus 
udenfor Dorene ved de gamle Kirker. Der var hel
ler ingen Taarne, i hvert Fald kun sjældent. Naar 
man i det 12. eller 13. Aarhundrede saa ud over de 
danske Sletter, vilde Kirkerne — bortset fra, at 
Øjet vel ofte vilde vau’e bleven standset af store 
Skove — ikke have gjort en saadan Virkning i 
Landskabet som nuomstunder. De vilde alle, eller 
de allerfleste, have været kullede; Taarne og Vaa- 
benhuse er først komne til et Par Hundrede Aar 
efter, at Kirkerne er byggede, altsaa i det 14. eller 
15. Aarhundrede eller senere, og de er som oftest 
byggede af-Mursten, de gamle Munkesten. Taarnene 
er i Reglen meget smallere end Skibet, den egent
lige Kirke, og de har næstefter at være en Prydelse 
for Kirken tillige tjent til at give Plads for Klok
ken, som nu ogsaa ved den Tid bliver almindelig. 
I den Kirke, Hemmeshøj, hvorfra jeg her vil drage et 
sjældent Minde frem fra den katholske Tid, staar 
der paa den ældste af de to Klokker, den vestligste, 
følgende Indskrift paa Latin:

Anno. dni. MCDLXXII. fecit, me. johannes. pétri, 
civis. slaulosiensis. juxta. festum, pet. et pauli.

Det vil sige paa Dansk: I Herrens Aar 1472 
har Johannes Peterson, Borger i Slagelse, støbt mig 
henimod Peters og Pouls Fest. Peters og Pouls Fe
sten er den 29. Juni, og Aarstallet 1472 viser os 
netop hen til Slutningen at det 15. Aarhundrede, til 
hvilken Tid eller noget før da vel ogsaa Taarnet 
er opført. At en Slagelse Borger i det 15. Aarhun
drede har givet sig af med at støbe Klokker, ved 
vi ellers ikke noget om uden fra denne Indskrift.
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Da det er den mindste af de to Klokker, er det vel 
nok den, hvormed den daglige Ringning Morgen og 
Aften er bleven besorget, og det er altsaa en af de 
Klokker, hvorom Peder Plade siger i sin Visitats- 
bog, at man for har kaldt den Marieklokken ; men 
nu skal den hedde Fredsklokken, og i Stedet for, 
at man for har bedt til Maria, skal man nu. naar 
den lyder, bede Fredsbonnen: „O Herre Gud, giv 
os Fred i vore Dage, fordi der er ingen anden mere, 
som for os kunde stride, end du alene“ 0.

Det er da store Forandringer, der er sket alle
rede i det katholske Tidsrum med Kirkernes Ydre; 
men ikke mindre Forandringer er der dog sket med 
det indre af Kirken. Den forste og væsentligste er 
den, at der blev indbygget Hvælvinger i dem, eller 
i hvert Fald i mange af dem. I Jylland er det ikke 
saa almindeligt. I det Provsti i Jylland, hvor jeg 
tidligere var Provst, var der kun en af 25 Kirker, 
der havde Hvælvinger; men her paa Sjælland vil 
det nok være sjældent at finde nogen, der ikke har 
det. Oprindelig var der fladt Loft i alle eller saa 
godt som alle Rundbuekirker; men da Murstenen 
omkring ved Aar 1300 ret kom i Brug, og Spids
buestilen trængte frem, lagde man Hvad vinger ind, 
der bares af smaa, korte Piller, som sattes indenfor 
de oprindelige Mure uden nogen Forbindelse med 
Ydermuren. Ofte har disse Hvælvinger trykket Mu
rene udad, saa der maatte bygges store Støttepiller 
udvendig. Hvælvingen er ofte kommen til at gaa

0 Den anden og storre Klokke er henved 150 Aar yngre.
Den bærer paa Dansk den Indskrift ; Lofver Herren Medt
Basuner Harper Oeh Trommer Ja Lofver Herren. Hans
Kemmer Y Ilclsclicnor Som Haffver Anno 1619 Stobt
Mich.
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hen over et eller flere af de sipaa tidligere Vinduer. 
Saaledes er det netop ogsaa Tilfældet i Hemmeshøj 
Kirke, og saaledes ser man det ofte. Det er dog 
kun i Nordsiden, det kan ses; i Sydsiden blev Vin
duerne forandrede i Overensstemmelse med Hvadv- 
ingerne og gjort større end for.

Hvad vingerne fik ofte en let Dekoration af 
bibelske Billeder eller Helgenbilleder. Dog var saa- 
danne Billedprydelser ikke noget, der forst kom 
frem nu; det horer ogsaa den ældste Tid til, især 
med Billeder paa Korbuen og i Koret. Disse Billeder 
kunde nok tjene til Oplivelse i de gamle Kirker, 
hvor de smaa Vinduer kun har givet saare sparsomt 
Lys. I Tidernes Lob er disse Billeder blevet over- 
kalkede og drages nu frem igen mange Steder un
der Kalkpudset. Det er dog ikke særlig ved Refor
mationen, at denne Overkalkning er foregaaet. Og
saa efter denne blev man ved at pryde Væggene 
med Billeder til op imod Aar 1700.

Pnvdikestol var der ogsaa i den katholske Tid; 
men de ældste af de nuværende Prædikestole er 
almindeligvis fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. 
Derimod var der ikke almindelige Stole til at sidde 
paa i den katholske Tid. Man stod op under Guds
tjenesten eller knadede paa Gulvet, der vel til at 
begynde med omkring i Landsbykirkerne i Reglen 
var stampet Lergulv. Saa var der et Hovedalter og 
flere Sidealtre. I de store Kirker kunde der være 
mange Sidealtre. I Vor Frue Kirke i Kobenhavn 
var der 46, i Ribe Domkirke vel noget lignende, i 
Viborg Domkirke mindst 16 Sidealtre. Men selv i 
Landsbykirker var der ofte 3—4 foruden Højaltret. 
Disse Sidealtre var forsynede med Billeder af Jfr. 
Maria eller andre Helgener, og da disse Billeder
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ofte var Genstand for Tilbedelse, blev det en Opp
gave for de lutherske Bisper at faa disse Sidealtre, 
der gerne var opinurede af Sten, og Billederne — 
disse Afgudsbilleder, som man kaldte dem — aldeles 
fjærnede. Derfor er det en Sjældenhed nu om Dage 
af træffe noget af disse Altre eller Rester af dem. 
Af de Kirker, jeg har været i — det er vel ikke 
saa mange, men dog en Del har jeg kun et en
kelt Sted truffet et fuldstændig bevaret Sidealter, 
der har været indviet til Jfr. Maria. Det er i Henne 
Kirke ovre i Nau’heden af Nymindegab. Det staar i 
det nordre Hjørne af Højkirken, op til Kormuren. 
Paa Altrene brændte mange Lys, hvad der ogsaa 
hjalp til at oplyse den halvmørke Kirke. Langt ind 
i det lutherske Tidsrum var det forøvrigt Skik at med
bringe Lys ved Bryllupper, Begravelser osv. Efter- 
haanden ophørte Skikken, og Lysene indskrænkedes 
tilde to, der stod paa Altret og tændtes under Nadveren.

Findes der næsten intet Spor af de gamle ka
tolske Sidealtre, saa findes der dog adskillige Alter
tavler fra den katholske Tid, ofte med mange ud- 
skaarne Figurer, ligesom der adskillige Steder fin
des gamle Krueifixe. Naar Altertavlerne ikke er fra 
den katholske Tid, og det er alligevel ret sjaddent, 
er de ældste af de nuværende i Reglen fra Kristian 
IV.s Tid, fra Slutningen af det 16. og Begyndelsen 
af det 17. Aarhundrede. Det var ønskeligt, at disse 
Altertavler efterhaanden kunde blive restaurerede og 
komme til at staa i de gamle brogede, men vel af
stemte Farver, der virker højst oplivende i Kirke
rummet.

Endnu sjældnere end Altertavler fra den ka
tholske Tid er Alterkalke, men det er netop en saa- 
dan, som jeg her vil omtale nærmere.
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Da jeg for nogle Aar siden blev Præst i Vem- 
melev og Hemmeshoj og kom til at tjene ved Al
terbordet i Hemmeshoj Kirke, blev jeg ikke lidt op
taget af den mærkelige gamle Alterkalk, der, i hvert 
Fald livad Foden angik, synligt nok var fra den 
katholske Tid. Jeg kunde dog ikke selv nærnære 
bestemme den eller tyde Indskriften ordentlig; men 
da jeg for en Tid siden var i København, tog jeg 
'den med ind til Nationahnusæets 2den Afdeling, der 
gav mig følgende Beskrivelse af den:

„Kalkens Kumme er fra 1847, Knop og Fod 
er derimod fortrinligt middelalderligt Arbejde, 
der efter Bogstavformerne at dømme vel maa 
sættes til ca. 1350. Den foroven og -neden fuld
stændig plane Knop har 6 rhombeformede Frem
spring, i hvilke er graveret en øbladet Roset. 
Mellemrummene mellem Fremspringene (Tap
perne) udfyldes af gennembrudte Treblade paa 
skraveret Bund. Paa Oversiden læses i ophøjede 
sent-gotiske Majuskler Jhesus Christus Ma. 
— Paa Undersiden af Knoppen er en Kobber
plade med graverede Stjerneornamenter (senere 
Tilsætning?). Det lille runde Skaft har Perle- 
baand foroven og -neden. Paa den økantede 
Fod er fastloddet ret raat støbte smaa Relief
figurer af 1) den velsignende Kristus med Kors
glorie, 2) Paulus med Sværd, 3) Johannes Evang, 
med Kalken, 4) Johannes Døberen i Kamel- 
haarsklædning med Lammet i en Glorieskive, 
5) Andreas med et meget lille Kors og 6) Pe
trus med Nøglen, der har Kam til begge Sider. 
Alle Figurerne med Undtagelse af Johannes d. 
Døber holder en Bog i venstre Ilaand og sidder 
paa smaa Bænke. I et Skriftbaand, der med
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Nagler er fæstnet til Fodens Sider, staar ind
fattet i Perlesnore en under Andreas begyn
dende Majuskelindskrift (ophojet): 1) +  Ave 
Maria 2) gracia p 3) lena domin 4) edicta tu i 5) 
us teeuin ben 6) (tom). Indskriftpladerne 4 og 5 
er fejlagtig ombyttede ved en Istandsættelse. 
Bunden om Indskrifterne staar meget raat og 
synes at have svage Rester af mørk (grøn?) 
Emaille. I Hjørnerne adskilles Pladerne af Rhom
ber, indfattede af Perlestave og dekorerede med 
et Firblad; fra deres Toppunkt udgaar Perle
snore, der markerer Fodens Sider. Lignende 
Perlestave langs Fodens Kanter. Siderne er 6, 
7 à 8 cm br., Højden uden Kumme 10,5.“
Ved samme Lejlighed tog Nationalmusæet to

Fotografier, det ene af Kalken i sin Helhed, det an
det af en Del af Foden. Et Exemplar af hvert er 
velvilligt bleven mig overladt og gengives her. Paa 
det sidste ser man tydeligt en Del af Indskriften 
paa Oversiden af Knoppen og de gennembrudte Tre
blade mellem Tapperne. Figuren, der vender fremad, 
er den velsignende Kristus med Korsglorien, der 
ligesom de andre sidder paa en lille Bænk og har 
en Bog i venstre Haand. Paa den Del af Skrift- 
baandet, der er kommen under denne Figur, læses: 
lena domin.

Indskriften paa Skriftbaandet forneden kan ved 
første Øjekast se noget dunkel ud; men agter man 
paa Musæets Vejledning, at Indskriftpladerne 4 og 
5 fejlagtig er ombyttede,* bliver den ikke saa dun
kel. Der kommer da til at staa: +  Ave Maria — 
gracia p — lena domin — us tecum ben — edicta 
tu i — og paa den 6. Indskriftplade, der er borte, 
har der, antager jeg, staaet: n mulieribus. Dette vil
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sige, naar man trækker Bogstaverne sammen, saa- 
ledes som do horer sammen: Ave Maria, gracia 
plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, 
hvilket med Indskydelse af Navnet Maria er Englen

Alterkalken i Hemmeshoj Kirke.

Gabriels Hilsen til »Jfr. Maria i Vulgata, den autori
serede latinske Bibeloversættelse, paa Dansk: Hil 
være dig, Maria, du benaadede, Herren er med dig, 
du velsignede blandt Kvinderne. Ordet Ma ved Si
den af Jhesus Christus paa Oversiden af Knoppen
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skal jo uden Tvivl ogsaa være Maria. Man kunde 
maaske tænke sig, at Indskriften har været fortsat 
paa Undersiden af Knoppen, hvor nu den omtalte 
Kobberplade, der godt kan ligne en senere Tilsæt
ning, dækker henover.

Hvis Foden til Alterkalken i Hemmeshøj Kirke, 
som af Nationalmusæet antaget, er fra ca. 1350, har 
vi ikke mange bevarede Alterkalke her i Danmark, 
der er ældre. Langt de fleste er fra Tiden efter Re
formationen, ja, gennemgaaende er de endog yngre 
end det meste andet af det ældre Kirkeinventar.1) 
Alterkalkene har nemlig fra gammel Tid haft mange 
Fjender. Værst er Landets lovlige Øvrighed faret frem 
imod dem. Den første Begyndelse gjorde Valdemar 
Atterdag, idet det fortælles i Hovedkilden til hans 
Historie, den sjadlandske Aarbog, at han i 1341 fik 
en Kalk af hver Kirke for dermed at tilbagekøbe 
Vordingborg. Man kunde tænke sig, da Hemmeshøj 
Alterkalk menes at vau*e fra ca. 1350, at det netop 
er Udleveringen af Kalken 1341, der har givet An
ledning til dens Anskaffelse. Forøvrigt brugte Kon
gen det derved indvundne Sølv og Guld til at be
tale Lejetropperne med og fik ikke Vordingborg ind
løst. Men hvordan kunde det overhovedet falde Kong 
Valdemar ind at tage Kirkens Kalk? kunde man 
spørge. Han var jo da en kristen Konge, selv om 
hans Kristendom efter Sagnet ikke gik meget dybt. 
Ja, Sagen var, at der var gærne i Kirkerne en Kalk 
til hvert Alter, og da der nu, som jeg nævnede før, 
selv i Landsbykirkerne var flere Altre og i de store 
Købstadkirker mange, var der ret rigeligt at tage af.

0 Sc „Vore ældste Alterkalke“ af M. Maekeprang i Aar- 
boger for nordisk Old kyndiglied og Historie, 1906, hvor
fra de fleste af de folgende Oplysninger er tagne.
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Dette benyttede man sig da ogsaa til Gavns af, 
da Reformationstankerne begyndte at slaa igennem. 
Allerede da Kristian II rustede sig til Toget mod 
Sverig 1517, gik det ud over Kirkesølvet; men værre 
blev det dog under hans Efterfølger Frederik I. Paa 
Herredagen i Odense 1520 klagede Bisperne over, 
„at Kirkerne, der hvor de tilforn havde tre eller 
fire Kalke eller flere, nu paa ganske faa Kirker nær 
ikke havde uden én Kalk“, og 1531 besluttede Rigs- 
raadet, at Kongen skulde have „det allermeste Sølv, 
som stander til fangendes“ af alle Sognekirker, saa- 
ledes at hver Kirke kun beholdt en Kalk, en Disk 
og en lille Solvbuddike. Denne Skat, eller Udplyn
dring maa man vel nærmest kalde den, 1531 ind
bragte ikke mindre end ^5,OCX) Lod Sølv. Blev der saa 
maaske endnu en Del tilbage, er det nok forsvundet 
under Grevens Fejde eller under det 17. Aarhun- 
dredes Krige. Noget er vel ogsaa brændt, og ende
lig er det gamle efterhaanden forsvundet for at blive 
ombyttet med nye og mere moderne Sager. Der er 
som sagt kun meget faa gamle Alterkalke tilbage, 
og det er kun en ringe Trost, at det staar ikke 
bedre til i Udlandet, navnlig ikke i de Lande, hvor 
Reformationen fandt Indgang. I England gav én for 
ea. 30 Aar siden foretagen meget omhyggelig Un
dersøgelse det Resultat, at der kun var bevaret 33 
middelalderlige Kalke, af hvilke kun to gik tilbage 
til 13. Aarhundrede, medens Resten i det mindste 
var 200 Aar yngre. I Skotland skal der ikke findes 
en eneste middelalderlig Kalk. I Sverig og Nord
tyskland er de ogsaa meget sjældne.

Her i Landet har vi et Par endnu fra den ro
manske Tid, hvoraf den ene, der fandtes 1841 ved 
Pløjning paa Haraidsborg Voldsted tæt udenfor Ros-
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kilde, dog desværre en Dol itubrudt. Den er mu
lig allerede fra Begyndelsen af det 12. Aarhundrede. 
Den anden, der er smuk og velbevaret, har tilhort 
Alstrup Kirke i Vendsyssel, men findes nu paa Na- 
tionalmusæet. Den er fra Tiden omkring Aar 1200. 
En Kalk fra Nysted Kirke, der ogsaa nu tilhorer

Foden at' Alterkalken i Hemmeshoj Kirke.

Musæet, viser Overgangsformerne til begyndende 
gotisk Stil, idet de runde Former begynder at blive 
kantede, og antages at være fra Midten af det 13. 
Aarhundrede, medens en Kalk, der tilhorer Borup 
Kirke ved Roskilde, antagelig er fra forsto Halvdel 
af 14. Aarhundrede. Noget yngre er Kalken i Finde- 
rup Kirke i Løve Herred. Den har i hele sin Op-
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bygning megen Lighed med en Kalk i Gjershøj 
Kirke i Voldborg Herred, der i sin Indskrift har 
Aarstallet 1377, saa den er antagelig fra samme Tid. 
Finderup Kalken, der er usædvanlig hej (21,3 cm.), 
er vistnok fuldstændig bevaret i sin oprindelige 
Skikkelse. Det er dog muligt, at Kummen er fra 
Tiden nærmest efter Reformationen, da mange Bægre 
maatte omlaves paa Grund af deres ringe Størrelse. 
Ifølge det katholske Misbrug havde Præsten jo 
tidligere alene drukket Vinen, medens denne nu og- 
saa skulde uddeles til La^gfolk, nu da Nadveren — 
som det hedder paa en Kalk i Bjergby Kirke paa 
Taasinge — nodes „efter Christi sande skick og ej 
efter pafvens vrange diet“. Paa Foden til Finderup 
Kalken, hvis Dele forøvrigt passer saa godt ind i 
det rette Forhold til hinanden, findes G Medailloner, 
paa hvilke der er fastloddet smaa Figurer i sid
dende Stilling ligesom paa Hemmeshøj Kalken, og 
med Undtagelse af Johannes Døberen paa Hemmes
høj Kalken, der paa Finderup Kalken er ombyttet 
med Jakob den Ældre, er det de samme Figurer 
med de samme Symboler, nemlig Kristus med op
rakt højre Haand og Korsglorien, Peter med Nøglen, 
Paulus med Sværdet, Andreas med sit Kors, Jakob 
med Hat og Stav og Johannes med Kalken. De 
samme Figurer har vi ogsaa paa en Kalk i Ondløse 
Kirke1)? kun atOrdenen er noget anderledes, nem
lig Frelseren med oprakt Højre, Paulus med Sværd 
i Højre, Jakob med Hat og Stav, Johannes med 
Kalk i Venstre, Andreas med Korset og Peter med 
Nøglen, ogsaa begge i venstre Haand. Ifølge engelsk 
Kilde fremstilles Frelseren ofte i Midten mellem

J) Se Lie. J. F. Fenger i andet Bind af Kirkehistoriske 
Samlinger. S. 20.
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Peter og Paulus. Dette er netop Tilfældet paa Kal
ken i Ondløse saavelsom her i Hemmeshøj, hvor
imod han paa den i Finderup sidder mellem Peter 
og Johannes.

Der kunde nævnes enkelte andre af de ældste 
Alterkalke her i Danmark; men Hemmeshøj Kalken 
maa sikkert indordnes iblandt dem. Hvis ikke andre 
efterhaanden drages frem end dem, der hidtil er 
Offentligheden bekendt, kommer den højt op i Ræk
ken af de aller ældste Alterkalke

Det er med en ejendommelig Følelse, at man, 
naar man tjener ved Nadverbordet, tager en Kalk i 
Haanden fra Valdemar Atterdags Tid, en Kalle, der 
mulig har været benyttet endnu før den sorte 
Død hærgede Landet, eller faa Aar efter at „Niels 
Ebbesen vog den kullede Greve“. Maaske har den 
i den første Tid endnu været benyttet til ogsaa at 
uddele Vinen til Lægfolk; thi vel' trængte Nadveren 
under den „ene Skikkelse“, hvor kun Lægfolk fik 
Del i Brødet, medens Præsten alene nød Vinen, frem 
allerede i det trettende Aarhundrede; men der gik 
nok et Hundrede Aar eller mere, inden Skikken helt 
trængte igennem heroppe i de nordiske Lande. Mon 
i henved et Par Hundrede Aar har da de skiftende 
katholske Pnester taget om Foden til denne Alter
kalk, naar de opløftede den til Indvielse af „Messe
ofret“, ogi snart400 Aar, siden Reformationen trængte 
igennem, er den nu brugt til at uddele Vinen med 
Herrens Blod til de skiftende Slægter. Det er et 
stort Stykke af Danmarks Historie baade i det bor
gerlige Samfund og. i Kirkesamfundet, den kan minde

5
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om; men naar man tjener ved Nadverbordet, saa er 
det ganske vist ikke saa meget det historiske, som 
det er det, der staar bag ved al Historie, man kom- 
mer til at tænke paa.

Det gaar med den gamle Alterkalk som med de 
gamle Kirkebygninger, hvorom jeg begyndte med at 
fremhæve, hvor faa Minder vi har tilbage i dem fra 
den katholske Tid; det er først og fremmest det 
fælles menneskelige og fælles kristelige, de drager 
os til Minde. Disse Kirkebygninger har nu i 700 
Aar huset Kirkefolket, naar de samledes til Guds
tjeneste, samledes for i Fællesskab at hjælpe hin
anden til at komme nærmere til Gud, til at faa 
Evighedens Lys og Kraft lagt ind over og ind i 
deres Liv. Iler tyede de hen, mod dette Hus styrede 
de deres Fod i Livets lykkeligste som i dets tun
geste Timer og Livet igennem, indtil deres Gravhøj 
tuedes derude paa Kirkegaarden, for saa, naar Aar 
eller Aartier var gaaet, eller Aarhundreder maaske, 
helt at udslettes. Forkrænkeligheden tog sit, Sjælene 
gik til de Dødes Rige; Navnene glemmes, Minderne 
med, naar en føje Stund er gaaet; men selv om 
Minderne tier, skal dog Stenene raabe. Og fra de 
gamle Kirkehuse lyder der et Raab om Slægternes 
Sammenhæng og Jesus Kristus som deres Midtpunkt, 
en Prædiken for Vise som for Enfoldige over den 
Text, der ogsaa i en gammel Form er anbragt 
paa Altertavlen i den Kirke, Hemmeshoj Kirke, 
hvorfra jeg her har draget nogle Minder frem: „Chri
stus Jesus i Gaar och i Dag och den samme ochsaa 
til evig Tid.“

Og fra de gamle Døbefonte, ligesaa gamle som 
Kirkerne selv, hvortil vore Fædre, Slægt efter Slægt, 
bragte deres Smaabørn hen, hvor lyder der ikke et
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indtrængende Vidnesbyrd om den „ene Daab“, om 
Stedet, hvor vi ved Herrens Ord kom i Forhold til, 
i Livsforbindelse med Frelseren, med Slægternes 
Midtpunkt, med Evighedskræfterne.

Og saa den gamle Alterkalk! „Vi drikker Kraft 
af Naadens Bæger og byder Gravens Kæmpe Trods“, 
synger vi i en Salme. Ja, af dette Bæger drak vore 
Fædre gennem de mange Slægtled Naadens Kraft 
og Evighedens Kraft til at kunne byde „Gravens 
Kæmpe“ Trods og leve, om de end døde. Her fik 
de Del i det bedste og rigeste Middel til, trods alle 
Synder, alle Skrøbeligheder, al Vildskab og Daar- 
skab, dog at kunne være og bevares som et kristent 
Folk. Naar vi synger med Grundtvig:

Tak for hver en Draabc god, 
vi fik af det ITjærteblod, 
som livsalig gennemrinder 
Dancmænd og Danekvinder!

maa vi ikke mindst tænke paa vor Herres Nadver
bord. Skal vi vedblive at være et kristent Folk, da 
maa vi fremdeles samles om Nadverbordet og nyde 
Maaltidet „med Fryd og Hjertens Enfold“.



Hegn og Hegnsætning 
i ældre Tid.

Af Povl Hansen, Vallekilde Folkehøjskole.

Oin Hegnsætning og om Hegnenes Berettigelse 
er der, som bekendt, meget forskellige Meninger i 
vort Land. Man kan tneffe Egne, hvor der saa godt 
som ikke findes et eneste Hegn, og man kan træffe 
andre Egne, hvor hver Mand har Hegn — ikke al
ene om sin Mark men endog om hvert enkelt Skifte 
i Marken; og hver Egn forsvarer sin Skik. Fyn og 
Langeland, Sydsjadland og Østjylland — særlig i 
Sønderjylland — er kendt for sin Rigdom paa Hegn; 
hvorimod Midtsjælland og især Vest- og Nordjyl
land er lige saa kendt for sin Mangel paa samme. 
Denne Strid om Hegnenes Berettigelse er hverken 
fra i Dag eller i Gaar, men skriver sig fra gammel 
Tid. Det er dog ikke Hensigten her at ville udtale 
nogen Dom i Sagen; Meningen er nærmest kun at 
give et lille Bidrag til Hegnenes Historie.

Kunde man sætte sig et Par Hundrede Aar til
bage i Tiden, vilde man kun finde meget faa Hegn
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i Danmark, men ved Midten af det attende Aarhun- 
drede begyndte de at holde deres Indtog i Dan
mark, idet først Kobbelbruget og senere Udskift
ningen banede Vej for dem. Sønderjylland var den 
Landsdel, der gik foran, bagefter fulgte først Fyn 
og senere de øvrige Egne, hvor Hegnene efterhaan- 
den har vundet Indpas. Færrest var der dengang 
som endnu i Vestjylland, ja man kunde vist gærne 
sige, at paa sidstnævnte Sted saavel som i det nord
lige Jylland var de saa godt som helt ukendte. Man 
talte ikke her om Hegn, men kun om „Skel“, dels 
naturlige, saasom Bække, Moradser, „Vandsiger“ og 
Dalstrækninger, dels dannede af Menneskehaand. 
Sidstnævnte bestod som oftest af de saakaldte Skel
sten eller Skelpæle, en Række af Sten, som var sat 
saa vidt muligt i lige Linje og saaledes, at man 
under Arbejdet bestandig kunde se fra den ene til 
den anden, for paa den Maade nogenlunde at holde 
sig indenfor do rette Grænser under Pløjning og 
Høst.

Hvor man ikke havde slige Skelsten, indskræn
kede man sig blot til at lade en grøn Agerfure hen
ligge upløjet, den gjorde da samme Nytte som Skel
stenene. Men ingen af disse Skelmærker gjorde 
noget i Retning af at sikre Vangen mod fremmed 
Kvæg og kun lidt i Retning af at sikre den de rette 
Grænser. Var det Træpæle, smuldrede de lidt efter 
lidt hen, og blev do ikke i Tide ombyttede med 
andre, saa kom omsider den Dag, da de forsvandt 
for at efterlade Markens Ejer i mere eller mindre 
Uvished om, hvor det Skel var, som de tidligere 
havde betegnet. Skelsten var vel ikke udsat for paa 
den Maade at forsvinde, men var til Gengæld maa- 
ske endnu lettere at flytte eller forrykke, hvad enten
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det saa skete af ond Vilje eller Uagtsomhed, lige
som de ogsaa i de sandede Egne let kunde dækkes 
af Flyvesandet. Usikkerhed om Skel er derfor fra 
de nordlige og vestlige Egne af Jylland en idelig 
gentagen Klage. Snart forudsættes det forrykket 
ved Vold, snart ved Uvidenhed, Uagtsomhed eller 
Efterladenhed; og hvert af disse Tilfælde giver da 
gerne Anledning til talrige Stridigheder, der end 
mere vokser i Vidtløftighed ved, at ogsaa „Skel
brevene“ paa mange Steder var i Uorden eller helt 
bortkomne. Endogsaa længere ester paa i Jylland 
finder dette Sted. Saaledes skrives 1760 fra Herre- 
gaarden Bygholm (Vejle Amt): Det vil være paa 
høje Tid at faa Markskellene ordentlig eftersete og 
fastsatte, da der paa dette Punkt hersker stor For
virring. „Mange Sten og Skelmærker mellem By
markerne er forvildede og forrykkede eller over
groede. Sandemændstogcne næsten alle borte, og de 
gamle Justitsprotokoller er ikke mere at finde. Det 
var mere at ønske end at haabe, at Markskellene 
en Gang for alle enten af Lodsejerne selv i Kærlig
hed eller af uvildige Mænd kunde bringes i Rigtig
hed og for Eftertiden fastsættes, hvorved mange 
ulyksalige Processer blev forekomne.“ Ved samme 
Tid gentager sig de samme Klager næsten ens
lydende fra Mariageregnen: Rundt om hersker stor 
Uvished om Skel mellem de forskellige Lodsejere 
og Byer. Næppe nogen ved nøjagtig Rede paa sin 
Ejendom, „som og ses af Landmaalsforretningerne 
i denne Egn, hvor intet ret Skel er udvist“. Aar- 
sagen til Egnens sørgelige Mangel paa „Skelbreve“ 
angives at være følgende: Den Gang, da der til denne 
Egn kom Underretning om, hvordan Skipper Ele
ment hærgende drog frem gennem Landet og alle-
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vegne paa sin Vej afbrændte Adelens Gaarde, flyg
tede alle Egnens Herremænd med deres Papirer og 
deriblandt ogsaa deres Skelbreve til Viborg. Skel
brevene blev nedlagte i en „mægtig stor Kiste* og 
denne henstillet bag Alteret i Byens Domkirke, og 
her fik de senere Lov til at blive, saa endnu i 
Mands Minde laa de der halvt hensmuldrede, men i 
sidste Viborgbrand opbrændte de, og senere er de 
aldrig paany blevet erstattede.

Hegn i den Mængde, som f. Ex. et fynsk 
Landskab i Nutiden fremviser, kendtes ingen 
Steder ved Midten af det attende Aarhundrede. 
Det var allerede store Ting, hvor en By havde 
sine Fadlesjorder omgivne deraf og adskilte der
ved fra andre Byers. Sligt træffer man dog paa 
Fyn, paa Smaaoerne og i Østjylland, skont ikke ofte. 
Paa Sj ad land derimod hørte det sikkert til Und
tagelserne, hvorfor ogsaa et Landskab i de Dage maa 
have haft et langt mere bart, ensartet og kedeligt 
Udseende end i vor Tid, efter at Ilegnsætningen og 
Træplantningen allerede for længe siden har vundet 
saa stærk Indgang. — Det var ikke blot i Jylland 
men ogsaa paa Øerne, at man dengang stillede sig 
meget tvivlende overfor Sporgsmaalet om Hegnsæt
ningens Mulighed og dens Nytte, og selv om man 
ikke just her saadan som hist bestemt fraraadede 
det, saa havde man dog et aabent Øje for Vanske
lighederne og de uheldige Sider ved Sagen. Selve 
Loven lagde ogsaa Sagen Hindringer i Vejen. Danske 
Lov (3—13 — 13) forbod nemlig Bonden at „indgrave 
eller indelukke nogen Ager o. s. v.“ Dette Forbud 
blev først ophævet 1758, men endda var det smaat 
med Fremgangen. Paa sandede Jorder, som f. Ex. 
flere Egne i Jylland, kunde Jorddiger ikke opføres,
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da de atter vilde „regne ned“. I Nordsjælland kla
gede man over Vildtet, der ødelagde Hegnene, idet 
de afbed de unge Skud, andre Steder havde man 
Mangel paa Gærdsel til Risgærder. I Opførelsen af 
disse Slags Hegn kunde Danmark endnu for hundrede 
Aar siden ikke vise megen Fremgang.

Den eneste Hegnsætning, der blev dreven med 
nævneværdig Kraft, var Stengærder. Disse var Tidens 
Yndlingshegn, man fandt nemlig, at de gjorde dob
belt Nytte; thi foruden det at være godt og varigt 
Hegn, let at holde vedlige og dog fortrinlig skikket 
til at sikre Markernes Fred, friede det tillige Jor
derne fra de overflødige Sten, og dem var der den 
Gang mange af. „Der er“, skriver Amtmand Barner 
fra Soro 1759 i en Skrivelse til Regeringen, „ad
skillige Steder her i Egnen, hvor der findes saa 
mange og saa store Sten, at Plovmanden ikke kan 
holde Ploven i Jorden et halvt Stenkast ad Gangen.“ 
Disse Sten, mente han, burde tages i Brug og an
vendes til nyttige Hegn i Stedet for som hidtil kun 
at hindre Markens Drift.

Amtmanden slutter sin Skrivelse med at hen
henvise til Hovedgaarden, Ringsted Klosters Ejen
domme, hvor Opsætningen af Stengærder er i rask 
Fremgang og for en stor Del allerede sket. Klostrets 
Bønder blev stadig opfordrede til at følge det givne 
Eksempel, rense Markerne for Sten og bruge disse 
til Hegn. Klostret tilbod dem endog at ville lade 
deres Stengærder opsætte for en Mark Favnen. Dette 
Tilbud har meget fremskyndet Sagen, mener Amt
manden. Paa Ringsted Klostergods var Sætning af 
Stengærder saaledes godt i Gang allerede i Slutningen 
af Halvtredserne, men da samme Gods senere — 
saa vidt vides — kom til at tilhøre Neergaard til
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Svenstrup, Ramsø Herred, er det ikke usandsynligt, 
at denne Aland her fandt Forbilledet til den Frem- 
gangsmaade, han senere brugte paa sit Fædrene
gods, og hvor af en Beskrivelse 1768 findes i et 
mærkeligt Brev fra ham til Regeringen1). I Aaret 
1763 blev Ilovedgaarden Svenstrup tilskødet Jens 
Brun Neergaard af hans Fader. Den unge, ivrige 
Godsejer og hans lige saa driftige Hustru, Fru Anna 
Alarie Aløller, udfoldede efterhaandcn en anselig 
Virksomhed i deres Egenskab af Godsbesiddere. De 
øgede Jordegodset, ombyggede Hovedbygningen og 
satte flere betydelige Foretagender i Gang, hvad 
der let kunde lade sig gøre i de Tider, da Hoveri
pligten her som andet Steds var fuldstændig vil- 
kaarlig og ubegrænset. — Først 20 Aar senere, 1788, 
blev Hoveriet her fastsat til en bestemt Del Arbejde. 
En af de første tidssvarende Forbedringer, han tog 
fat paa, var Hegnsætning om Landsbyernes Bymarker 
paa Godset. Dette Foretagende drev han meget stærkt, 
og var selv meget tilfreds med, hvad han i den 
Henseende fik udrettet; netop paa dette Punkt røber 
Brevet megen Selvfølelse.

Grunden til, at han fremkom med denne Beret
ning, er, skriver han, at andre maaske derved kunde 
faa Lyst til at efterligne ham i lignende Tilfælde; 
ti det hele afhænger blot af at gribe Sagen an fra 
den rigtige Ende. I Begyndelsen havde han kaldt 
Bønderne sammen og alvorligt tilholdt dem, at de i 
Følge Lovens Bydende hvert Aar skulde sætte Sten- 
gærder, eftersom de havde rigeligt med Sten; men 
alle som én undskyldte de sig stadig med, at de 
ikke kunde overkomme det, og hvad der blev gjort

0 Brevet findes i Rigsarkivet, i Pakken: Besvarelser paa.
Regeringens Cirkulære af 30. April 1768.
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i den Henseende, var saa lidt, at det ikke var værd 
at tale om. Ncergaard kunde da indse, at skulde 
Foretagendet fremmes, maatte Skeen tages i en an
den Haand. Han brød da overtvært, og en skønne 
Dag fik Bønderne Tilsigelse om at mode til Hove 
for at bryde Sten op af Markerne; det var om Efter- 
aaret, efter at den travle Tid var forbi. Arbejdet 
vedblev saaledes, til Frost og Sne kom; nu skiftede 
Arbejdet, Bønderne fik nu Tilhold om at møde med 
Heste og Slæde for at fore de opbrudte Sten hen 
til Markskellene om de Byer, der havde mindst Hegn. 
Her blev Stenene væltede af og foreløbig liggende. 
Efter at Bønderne saaledes havde faaet en Fornem
melse af, at Arbejdet skulde gennemføres, selv om 
det skulde ske som Hoveri, lod han dem vide, at 
hver den Bonde, som af Sten — han paa sin egen 
Mark havde opbrudt — aarlig satte fire Favne Sten- 
gærde, han skulde blive fri for at deltage i ovennævnte 
Hovarbejde med at opbryde og henslæbe Stenene.

Denne Tilsigelse hjalp. En Del af Bønderne be
gyndte nu Arbejdet paa egen Haand, idet de hellere 
vilde arbejde for sig selv end som Hoveri gøre Ar
bejdet for andre. Vistnok maatte han vedblive at 
holde Hovarbejdet dermed i Gang, men deres Tal, som 
intet vilde gøre paa egen Ilaand, mindskedes stadig, 
saa nu var der kun Halvdelen tilbage.

Naar et tilstnekkeligt Antal Sten var henshebte 
til Skellene, begyndte Opsætningen af Gærderne. 
At lade ogsaa dette Arbejde udføre som Hoveri syn
tes Neergaard dog ikke om, men han fandt snart 
•en Udvej. Overfor de Vedtægter, som gjaldt for 
Bylagene, var det en fast Regel, at om nogen Bonde 
i et eller andet forbrød sig her imod, da skal han 
give Bøde. Disse Bøder, der i Aarets Løb kunde
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lobe anseligt op, skulde ganske vist i Følge Lov og 
Forordning indbetales i klingende Mønt og senere 
anvendes til at formindske Byernes mest nødvendige 
Udgifter, som f. Eks. Istandsættelse af Led, Ved
ligeholdelse af Broer o. lign., men hertil havde 
Boderne endnu aldrig været brugt. De blev simpelt 
hen drukket op af Bønderne i Fadlesskab og gjorde 
paa den Maade mere Skade end Gavn. Det samme 
var Tilfælde med de Penge, som til Bylaget blev 
betalt af Husmænd og Indsiddere for Tilladelse til 
Sommeren igennem at græsse en Ko paa Fælleden. 
Ikke en Skilling heraf havde hidtil kommet Byerne 
til Nytte: men nu skulde det blive anderledes, mente 
Neergaard. Han antog straks Hegnsættere og Dag
lejere, til hvis Dagion han uden videre bestemte de 
Boder og Græsgangspenge, der for Øjeblikket fand
tes og for Fremtiden vilde flyde af de nævnte Kilder.

Paa den Maade er nu bleven sat 700 Favne 
Stengærde; hvert Aar sættes flere, og Neergaard 
har det bedste Haab om, at „om Gud under Liv“, 
og hvis Forraadet af Sten da ikke slipper op, saa 
skal alle Bymarkerne paa hans Gods paa den Maade 
inden henge staa omhegnede med Stengærder.

Hvorvidt den foretagsomme Godsejer naaede 
sit Maal, eller han i Utide maatte indstille Arbej
det, savnes de fornødne Oplysninger til nærmere at 
kunne paavise. —

Sammenligner man nu til Slutning Udbyttet af 
Neergaards Hegnsætning med det tilsvarende Ud
bytte, som Datidens største Hegnsætter, Kammer
junker Holsten til Holstenshus paa Fyn kunde pege 
paa1), da forbavses man dog over den uhyre For-

0 Se: „Povl Hansen: Bidrag til det danske Landbrugs 
Historie.“
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skel. Mens den sjællandske Godsejer meget vel til
freds ansætter Udbyttet af 4 —5 Aars Stræb til 700 
Favne, saa havde Holsten paa den Maade, han greb 
Sagen an og indenfor samme Tidsrum, kunnet op
vise 10,000 Favne.

Men selv om Neergaard saaledes paa langt nær 
ikke kunde hamle op med Holsten, saa har han 
dog — som en af de sjællandske Godsejere, der 
først tog Sagen op, gjort sig fortjent af den. Og 
faar Hegnsætningen i Danmark en Gang sin Historie
skriver — hvad den maaske nok kunde fortjene — 
da kan Neergaards Navn ikke forbigaas i Tavshed.



Vaarby Aa.
Af Gunnar Knudsen.

Det er mærkeligt at se, hvorledes Danmarks 
Bebyggelse har fulgt Vandet. De ældste Spor af 
Mennesker finder vi altid nær ved Indsøer og Fjorde, 
paa mindre Øer og langs Vandløb; der finder vi under
tiden store Dynger af Maaltidsaffald, Køkkenmød
dinger, som de kaldes. Det er klart nok, at man tidlig 
har hort at færdes paa Vandet, og man har sagtens 
foretrukket det paa et Tidspunkt, da Landet ikke 
var rart at færdes igennem paa Grund af store Skove 
med Bjørne og Ulve. Ogsaa vor Egn er blevet be
folket fra Vandet af. Nogle af de ældste Spor af 
Mennesker er fundet ved Korsør Nor (Egø, Magleø 
og Lilleø, hvor i sin Tid Jærnbanestationen blev 
bygget), ved Skælskør Fjord (særlig Kidholmen), 
desuden paa Agerso og Omø og i Mullerup Mose, hvor 
uden Tvivl det ældste og nnerkeligste Fund her 
fra Egnen er fremdraget; men alle disse Boplads- 
Spor findes jo tæt ved Vandet.

Vandet har saaledes øvet en særlig Tiltrækning 
paa vore Forfædre. Da deres Bopladser ved Kysten 
blev dem for trange, maatte de naturligvis søge indad 
i Landet, men med deres Forkærlighed for det vaade 
har de fulgt Aaløbene, som har været farbare for 
deres udhulede Træstammer.
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Vaarby Aa, der kort for Udlobet forenes med 
Tude Aa, er en af Hovedvejene, som i Stenalderen 
har bragt vore Forfædre ind til de indre Dele af 
Syd-Vestsjælland. At Landets Bebyggelse er fore- 
gaaet fra Aaen, har iøvrigt Dr. Henrik Ussing 
paavist i et Foredrag ved det historiske Stævne i 
Sorø 1913; det lader sig nemlig godtgøre, at de By
navne, som af sproglige Grunde maa anses for de 
ældste, findes forholdsvis nær op ad Aaen, medens

der i længere Afstand fra Aaen kommer Strækninger, 
som delvis er og har været Skov og som bærer 
yngre Navne.

Det kunde være morsomt, om vi havde Midler til 
at vise, hvor livligt et Samkvem der tidligere har 
været paa Aaen — som jo har vieret bredere og 
langt vandrigere end nu. Aaen har været befærdet 
saavel i de udhulede Træstammers Tid som i Drage
snekkernes Tid. Ved Pine Mølle har man opgravet
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Resterne af et Skib med Spanter, men hvor gam
melt det var, har jeg ingen Mening om, for Fundet 
blev ikke undersøgt. Men Forskellen mellem før og 
nu er stor. I vor Tid gaar Færdselen rastløs over 
Aaen ad Ja»rnbane og Landevej, medens Aaen selv 
rolig glider frem i uforstyrret Fred. Vi anser Aaen 
for en Hæmsko for Færdselen — den maa over
vindes ved kostbare Brobygninger, men oprindelig 
var netop Aaen det bærende.

TRÆLLEBORG.
Ad Aaen har man sejlet ind i Landet. Men Vejen 

laa jo aaben for enhver, ogsaa for Fjenden. Derfor 
har man i gammel Tid lagt en befæstet Borg lidt 
inden for Udløbet, i den spidse Vinkel, hvor Tude 
Aa og Vaarby Aa løber sammen. Der ligger endnu 
en meget anselig Voldplads, Trælleborg.

Selve Voldpladsen er en neusten cirkelrund, flad. 
Plads paa ca. I 1/« Td. Ld., og paa alle Sider er den 
omgivet med Jordvold; det er saaledes en af de 
største Voldpladser i Danmark. Jordvolden er bygget 
over en indvendig Kærne af Kampesten, Sten af for
skellig Størrelse, der er løst opstablet uden Binde
middel. Tidligere Ejere behøvede kun at grave et 
Spademaal Jord eller saadan noget af, før de kunde 
faa alle de Sten, de havde Brug for lil Vejfyld eller 
lignende, og der er hentet mange Sten herfra. Ved 
et Besøg, Nationalmusæet aflagde her i 1877, var der 
saaledes gravet et stort Hul til Optagning af Sten, 
men nu blev Ødeheggelsen ogsaa standset. Bygnings
rester er der aldrig fundet paa Pladsen indenfor Vol-
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deue; en tidligere Fæster har dog (1808) fortalt, at 
han éngatig var stødt paa en Overflade, der forekom 
ham at være en Stenbro.

Kommer man Nord fra, hæver Voldstedet sig meget 
stejlt op fra Tude Aa; mod Syd falder det mere 
jævnt af. Mod Øst, altsaa ind mod Land, findes der 
udenfor Volden tydelige Spor af en Grav; nu sker 
Adgangen til Voldstedet ad en Vej, der er lagt over 
denne Grav og skaaret igennem Volden, men denne 
Vej er gravet i Mands Minde, uden at man iovrigt 
derved stødte paa noget mærkværdigt; den tidligere 
Hovedindgang laa længere mod Nord. Iler skal være 
fundet Rester af forkullet Træ; Spor af Mursten 
har man derimod ingen Steder fundet; Anlægget er 
rimeligvis fra en Tid, der ligger forud for Mur
stenenes Tidsalder.

Selve Jordvoldene har været betydelig højere 
end de nu er. De er svundet meget ved, at man for 
godt 50 Aar siden begyndte at dyrke Voldstedet, 
der før den Tid aldrig havde været under Kultur. 
Ved Pløjningen har man gaact Voldene for nær; 
man har pløjet af dem paa begge Sider, og de er 
derved flydt en Del ud. Paa den søndre Side har 
man flere Steder oven i Voldene fundet dybe Huller, 
5 — 6 Tommer i Tværmaal og flere Alen dybe, man 
maalte dem med en Medestang; det er formodentlig 
Pælehuller, som er fremkommet ved, at selve Pælene 
er raadnet bort. Det fortælles 1808, at man paåviste 
fire Aabninger i Voldene, hvor der skulde have 
siddet Jærnporte, og at gamle Mænd mindedes, at 
de i deres Barndom havde set en Jærnnøgle, der 
var fundet paa Trælleborg; den var saa stor, at man 
kunde stikke en fuld Haand gennem Øjet paa den 
Men det er Sagn, som det meste af det, man fortæller
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om Stedet, og burde maaske udelades her, men jeg 
vil tage det med, fordi det er interessant at se, med 
hvilke Øjne Egnens Folk har set paa saadan en 
uforstaaelig Fortidslevning.

Naar jeg har formodet, at Trælleborg har været 
et Forsvarsanlæg for Landet, saa slutter jeg det af 
Beliggenheden just inden for Landets Adgangsport, 
hvor Vandvejen forgrener sig. En Sørøverborg vilde 
snarere have fundet Plads paa et mere afsides Sted, 
en Holm, længere borte fra den alfare Vej. Det 
kunde ligge nær at antage, at Voldstedet var opfort 
til Landets Forsvar under Venderkrigene, men det 
nævnes i hvert Fald ikke hos Saxo, der ellers be
handler dette Tidsrum udførligt; det er ogsaa 
muligt, at det er betydeligt ældre. Men vi har stor 
Sikkerhed for, at det ikke kan være af ganske ny 
Dato; der er nemlig blevet bygget en Vandmølle 
nærmere Aaens Udløb (Pine Mølle). Det siger sig 
selv, at efter Dæmningens Opførelse og Møllehjulets 
Anbringelse er Sejladsen paa Aaen ophørt, og efter 
denne Tid vilde det være overflødigt at lægge en 
Fæstning som Trælleborg længere inde i Landet. 
Pine Mølle omtales som eksisterende allerede paa 
Kong Olufs Tid (1376), saa vi kommer ad denne 
Vej temmelig langt tilbage med Tidsfæsteisen.

Sagnene giver os ellers ingen Støttepunkter for 
Tidsfæsteisen, med Undtagelse maaske af et enkelt 
Træk, som Dr. Burmann Becker under et Besøg paa 
Stedet 1850 har hørt af Egnens Folk. De sagde nem
lig, at der engang skulde have boet en Konge ved 
Navn Gyde. En saadan Konge kendes ikke, og Navnet 
er vist et Kvindenavn (Gyt-ha), der var ret almindeligt 
i Norden i Vikingetiden; Svend Tveskæg havde 
saaledes en Datter af det Navn. Det eneste, man

6
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faar af dette Sagn, er derfor et Navn, som man med 
lidt god Vilje kan henføre til Vikingetiden, men det 
er jo yderst usikkert, for Navnet kan jo ogsaa være 
afslidt og forvansket i Tidernes Lob. Men morsomt 
havde det været, om vi havde vidst blot en Smule om, 
hvad denne Kvinde(?) havde udrettet paa Trælleborg.

Selve Navnet Trælleborg giver egentlig intet 
Holdepunkt for Tidsfæsteisen; det kunde jo sam
menstilles med de kendte Navne fra Valdemarstiden 
som Kalundborg og Vordingborg; hvis det tor stilles 
i Klasse med disse, maa vel første Led af Navnet 
betegne et Naturforhold; Trælle kunde derfor tæn
kes al betyde noget med tre: tre-løb, det Sted, hvor 
de tre Aaløb paa en Maadc udgaar fra. Men det 
kan jo ogsaa godt være Ordet Træl, der danner 
Forleddet; vi kan ikke med Sikkerhed afgøre det.

Trælleborg har aldrig været nogen Herregaard. 
Jorden, hvorpaa Voldstedet ligger, har dog tilhørt 
en Adelsmand, nemlig Herluf Bille paa Kollerup, 
det nuværende Valdemarskilde. Han testamenterede 
ved sin Død sit Jordsmon i Trælleborg til Antvor
skov Kloster. Om denne Sag findes i Antvorskov 
Klosters Brevregistrant for Aaret 1487 følgende: „Et 
Vidne er udgivet af nogle gode Mænd, at de have 
hørt, at Anders Bilde paa sin og sin Broder Jeppe 
Bildes Vegne havde fuldbyrdet og stadfæstet det 
Jordsmon udi Trælleborg, som Herluf Bilde, deres 
Fader, af Kollerup havde givet til Antvorskov Klo
ster, dog at Jorden skal blive liggende til Antvor
skov Kloster efter deres Faders Testamentes Ord.“ 
— Grunden til, at Herluf Bille skænkede denne 
Jord til Antvorskov, forstaar vi saa godt, naar vi 
ser, at han, ligesom forøvrigt de fleste af hans Slægt, 
blev begravet i Antvorskov Klosterkirke.
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„Trælborig march“, som Jorden kaldtes, blev 
drevet af Hejninge Bønder i Fællesskab, og de sva
rede deraf alle til Hobe til Klosteret hvert Aar; 3 
Pund Byg, 4 Læs Hø og Foder til 6 Kreaturer. 
Senere blev Halvdelen af Jorden lagt til Rytter
godset, og ved dettes Salg 1774 kom Hejninge By 
under Valbygaard, og først ved Udskiftningen 1781 
opstod Trælleborggaardene (to Gaarde).

Jeg skal nu til sidst gengive nogle af de Sagn, 
der knytter sig til Stedet. De er talrige, og flere af 
dem er ret uhyggelige. Men Stedet er ntesten ogsaa 
skabt som Tumleplads for Mørkets Aander: en en
som, vanskelig tilgængelig Plet midt inde mellem 
velbefolkede og frugtbare Egne. De «eldste, mig be
kendte, Optegnelser af Trælleborgsagn findes i en 
Indberetning til Nationalmusæet af Præsten Rasmus 
Kierulf i Slagelse (1808), det er ham, der skriver 
om de fire Jærnporte. Han fortæller ogsaa en Hi
storie om „en af de tidligere Beboere af Trælle
borg“. lian søgte Kirke i Vemmelev, hedder det, for 
Hejninge havde dengang ingen Kirke. Saa skete det 
en Søndag, da han kørte i Kirke, at Hestene for 
hans Vogn blev ganske ustyrlige, og han kom der
ved i stør Fare for sit Liv. Han aflagde da det 
Løfte, at hvis han slap vel fra denne Fare, vilde 
han bygge en Kirke i selve Sognet, og han holdt 
ogsaa sit Lofte, da han naaede velbeholden hjem 
(°: byggede Hejninge Kirke). — Sagnet lever endnu, 
men jeg har hørt det i den Form, at det skulde 
være en Dronning, der korte løbsk, og som byggede 
Kirken paa det Sted, hvor Hestene standsede, som 
Tak fordi hun havde frelst Livet. Denne Dronning 
satte min Hjemmelsmand dog ikke i Forbindelse 
med Trælleborg.
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Trælleborg har dog ogsaa været befolket med 
overnaturlige Væsener. Der boede nogen inde i 
Bakken, sagde Folk. Undertiden hørte man, at de 
slog Kister i derinde, og et endnu bedre Bevis havde 
man i, at der mod Syd gennem Markerne gik en 
Sti, som altid fandtes der, selv om der blev pløjet 
og saaet Sæd. Det var den Vej, de underjordiske 
fulgte, naar de skulde til og fra Stedet.

Undertiden saa man ogsaa mærkelige Viesener 
der i Nærheden. Da Trælleborggaardenes Folk en
gang havde været til Barsel i Holmstrup og korte 
sent hjem om Aftenen, mødte de en hovedløs Hest, 
og kørte derefter fejl af Vejen. Der kom engang et 
mærkeligt Køretøj fra Trælleborg; det saa ud til at 
være et mægtigt Læs Hø, og en Mand gik ved Si
den af og kørte det. Trælleborgfolkene pudsede en 
stor bidsk Hund efter ham, Hunden for afsted, men 
kom strax tilbage og var ikke til at drive frem 
igen; Folkene løb da selv efter Læsset, men det 
var i en utrolig Fart naaet neusten til Hejninge. 
Det kunde umulig være rigtig fat, mente man.

Fra Trælleborg til Stillinge Kirke skal der gaa 
en Løngang; man paaviser, at den skal udgaa fra 
Voldstedets nordlige Side, hvor Volden er lavest. 
I Stillinge Kirke skulde den udmunde i Vaaben- 
huset. I denne Løngang laa engang en Lindorm, og 
den stak Hovedet op i Vaabenhuset i Stillinge Kirke, 
saa Folk slet ikke kunde komme der. Man opfedede 
da en Tyrekalv i tre Aar med sød Madk og slap 
den ind i Vaabenhuset, hvor den kæmpede drabeligt 
med Lindormen, men om den fik Bugt med den, tør 
man ikke sige, for Indgangen til Kirken er nu nord
fra, det skal vtere fordi man har set sig nødsaget til 
at mure den søndre Indgang til for Lindormens Skyld.
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I Trælleborg boede en Drage. Dog boede den 
ikke altid lier, undertiden boede den i Oshøj paa 
Forlev Mark, og den flyttede frem og tilbage mel
lem disse Steder. Naar nogen kom korende ude om 
Natten, kunde det ske, at de saa, at en gloende 
Stang fløj gennem Luften, og de sagde da: „Det er 
Dragen, nu flytter han fra Trælleborg til Oshøw.“ 
Oshøj er en høj Bakke paa Forlev Mark; den ligger 
nær ved Aaens Munding og har Navn deraf, idet 
Os er et gammelnordisk Ord, som betyder Munding 
(det findes saaledes i Aarhus, oprindelig ar-os, 
Aaens Munding). Dragesagnet antyder en Forbindelse 
mellem denne Høj og Trælleborg, og en saadan kan 
ogsaa have været til Stedo paa en anden Maade. 
Sagen er, at man fra Trælleborg paa Grund af Ter
rænforholdene ikke er i Stand til at se ud i Søen, 
og man har derfor været nødt til at have Vagt paa 
en af Bakkerne ude i Nærheden af Aamundingen, 
og her antager jeg, netop paa Grund af den Sam
menknytning, som Dragesagnet udviser, at det har 
va'ret Oshøj, man har benyttet.

Ved Trælleborg jagede den vilde Jæger. Han 
red og jagede efter et Væsen, som man kaldte Slatten - 
patten. Da en Husmand, som arbejdede paa en af 
Trælleborggaardene, en Vinteraften var paa Vej 
hjem, mærkede han pludselig, at en lang hvid Rad 
kom lobende forbi ham. Lidt efter kom en Rytter 
farende, standsede og spurgte Husmanden, om han 
ikke havde set én løbe forbi, og da Husmanden 
svarede bekræftende, bad Jægeren ham om at holde 
hans Hunde. Husmanden gik ind paa det, og Jæge
ren for afsted igen. Hundene havde en kort Jærn- 
lænke om Halsen, men Husmanden kunde ikke med 
sin bedste Vilje holde dem, før han fandt paa at
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tage sit Fyrstaal, som han bar i Lommen, og stikke 
det i Lænken, saa kunde han let holde dem. Noget 
efter horte han et Skud, og Jægeren kom tilbage 
og havde en lang hvid én hængende foran sig paa 
Hesten. Ilan takkede Husmanden, fordi han havde 
holdt hans Hunde saa godt, og bad ham holde Trøje- 
flippen ud. Jægeren kastede da en Skovlfuld af 
noget, som lignede Ild, ned i Husmandens Trøjeflip, 
men da Husmanden saa, hvad det var, gav han Slip, 
og det faldt da paa Jorden, hvorefter Jaegeren red 
bort. Husmanden saa da ned paa Trøjen for at se 
efter, om den var blevet brændt, og opdagede da, 
at Ilden, som var faldet paa Jorden, var Sølvpenge: 
dem tog han med sig hjem. — En anden Gang 
havde den vilde Jæger faaet en anden Mand til at 
holde Hundene; da han efter a t‘have skudt Slatten- 
patten kom tilbage, spurgte han Manden: „Har du 
Lyst til at blive stærk? Saa skal du bare patte denne 
her, saa skal du nok blive stærk.“ Det gjorde 
Manden, og han blev saa stærk som fem—seks 
andre.

Sagnet om den vilde Jæger findes iovrigt rundt 
omkring i Landet, og det skal være en Levning 
fra Hedenskabens Tid; det er Odin, der jager efter 
Troldkvinderne.

Naar Tradleborg var befolket med slige Mør
kets Magter, var det ikke mau’keligt, at Folk har 
været lidt ængstelige ved at vove sig derud, især 
efter Morkets Frembrud. Slap man for at mode 
Jægeren, den hovedløse Hest eller andet Pusleri, 
saa var man udsat for at mode Trælleborg-Soen, 
der med sine Grise færdedes paa Stedet ved Natte
tid — det var vel nok det skikkeligste Vivsen af 
dem alle, men varslede dog Uheld. Værst var det
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at inode dem en Nytaarsnat, da de saa undergik 
en grufuld Forvandling — men hvad Grisene blev 
forvandlet til, har jeg ikke kunnet faa at vide.

PINE MØLLE.
Som ovenfor nævnt, er der nær ved Udløbet af 

Vaarby Aa blevet lagt en Vandmølle'. Aaen løber 
mellem to Bakkedrag, og man har her lagt en Jord
vold tværs over Dalen, saaledes at man kunde op
dæmme for Vandet, og hele Dalen er derved blevet 
til en Mølledam. Tværdæmningen ligger endnu tyde
ligt bevaret. Paa Dæmningen ligger nu et Hus, i 
hvis Have man ved Gravning stadig finder røde 
Munkesten og Tegl, som jo rimeligvis er Rester af 
Bygninger, som har hørt til Møllen.

Møllen er meget gammel. Vi ser, at den i 1376 
blev tildømt Hr. Niels Drage ved et Brev, udstedt 
af Dronning Margrete. Niels Drage har ikke selv 
været Møller; hans Navn er adeligt; han er af fin 
Familie, og jog kunde endda næsten have Lyst til 
at paastaa, at han er i Familie med Tradleborg- 
Dragen, som vi nylig har stiftet Bekendtskab med; 
det er vist ikke umuligt, at hans Navn kan have 
givet Anledning til Dragesagnets Opstaaen, men jeg 
anser det alligevel ikke for sandsynligt. Hans Fa
milie ejede Gaarde rundt omkring; hans Søn Jakob 
Nielsen Drage solgte 1408 en Gaard i Næsbv til Hr. 
Peder Taa, og hans Enke Cecilia Pedersdatter bort
byttede 1423 en Gaard i Næsby for en af Antvor
skov Klosters Gaarde (i Egerup i Alsted Herred).

Om Pine Mølle har der været fort langvarige 
Trætter. Kongen har et Par Gange maattet blande
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sig i Sagen. Ved Valby (den Landsby, hvoraf Val- 
bygaarden er opstaaet) var der en Mølle, som nok 
ikke rigtig kunde gaa rundt, naar Pinemølleren for 
Alvor stemmede op for Vandet — det paastod i 
hvert Fald Valbymølleren, men Stridens Aarsag kan 
jo ogsaa have Vieret Brødnid. Men de Byer, som 
havde Enge ved Aaen, saa ogsaa skævt til Møllen, 
den var Skyld i, at de ikke kunde faa høstet deres 
Hø. 1552 nedsatte Kongen en Kommission af 6 Rid- 
dersmænds Mænd (Væbnere), som skulde forlige de 
stridende Parter, og de traf da den Afgørelse, at 
Mølleren i Pine Mølle hver Sankte Wolborgs Dag 
(1. Maj) inden Aften skulde optage alle Stigbordene, 
saa nær som de to, der staar for Kværnen; dem 
maa han stutte og drage, naar han har Lyst; de 
andre maa ikke sættes før næste Vor Frue Dag (8. 
Sept.). Denne Afgørelse maa have været meget 
uheldig for Pinemølleren, idet hans Mølle derved 
blev reduceret til at være Græsmølle, som man 
kaldte det, en Mølle, som ligger stille om Sommeren 
til Fordel for Høslætten.

Næste Aar afsagde en lignende Kommission, 
der som Sagkyndige havde medtaget 6 Møllere og 
Tømmermænd, den Kendelse, at Pine Mølle ingen 
Skade kunde gøre Valby Molle, fordi Vandet løber 
over Stigbordene for Kværnen ved Pine Mølle, naar 
det staar lige paa det Mærke, som Riddersmændene 
tilforn havde ladet udhugge paa en Sten mellem 
begge Broerne ved Næsby. - -  Valbymølleren naaede 
saaledes ikke at blive fri for sin Konkurrent, men 
ved denne store Indskrænkning af Arbejdstiden har 
Pine Mølle alligevel lidt betydeligt Afbræk. Vi hø
rer den dog nævnet nu og da i den følgende Tid. 
I et Brev af 11. Jan. 1586 befaler Kongen de me-
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nige Bønder af Slagelse Herred at gøre Sønder Bro 
ved Pine Mølle færdig. I 1612 bygger Antvorskov 
Tømrere og Savskærere en ny Sluse ved Pine Mølle. 
Men Møllen har kun gaaet trægt, kan vi se, for 
1664 hedder det i Matriklen, at den var „ganske 
afbrudt og ode“; den var da bortfæstet til Oluf 
Møller, som skulde svare 28 Tønder Sæd aarlig af 
Kværnen, hvad han paa dette Tidspunkt næppe har 
kunnet; i de senere Matrikler er denne Afgift heller 
ikke opført, saa Møllen har næppe gaaet rundt efter 
1664.

„Ganske afbrudt og ode“ var Møllen altsaa i 
1664, og „afbrudt“ betyder i Tidens Sprog ned
brudt. Folk paa Egnen har fortalt, at der i denne 
Gaard skal have været levet et frygtelig ugudeligt 
Liv med Sviren og Sværmen — noget, som Mølle- 
stederne tit havde Ord for i gamle Dage, mange af 
dem var næsten en Slags Smugkroer. Men med Pine 
Mølleren skulde det have taget en frygtelig Ende. 
En Dag, da Mølleren sad og drak med sine Svire
brodre, fik de den ugudelige Tanke at gøre Grin 
med Pnvsten. De sendte Bud til ham og bad ham 
om at komme og berette deres gamle Bedstemor, 
som laa for Døden. Da Præsten indfandt sig, fandt, 
han i Stedet for Bedstemoderen en So med Hoved
lin paa liggende i Sengen. Han forlod skyndsomst 
Stuen, idet hun forbandede deres store Ugudelig
hed. Aldrig saa snart var han kommet udenfor 
Gaarden, før den begyndte at synke; den forsvandt 
hurtigt i Dybet, og Vandet slog sammen over den. 
Som Pra*sten nu stod og saa paa dette, dukkede en 
Stol op af Vandet og kom svømmende hen til ham; 
paa den laa hans Bibel, som han i Skyndingen 
havde glemt; den skulde ikke være delagtig i de
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ugudeliges Undergang, thi Herrens Ord bliver evin
delig.

Det Sted, hvor Gaarden skal være sunket, paa
vises endnu i den tidligere, nu torlagte Molleso; det 
er et dybt Hul lige vest for Molledæinningen; det 
kaldes for Pine llul. Det skal være ganske over
ordentlig dybt. En Mand fik engang Lyst til at 
maale det, og lian bandt et Langjærn paa fire sam
menknyttede Hovevier. Han naaede ikke Bunden, 
men horte en Stemme fra Dybet, som sagde: „Prov 
en Gang til!“ Det havde Manden dog ikke Mod til 
at indlade sig paa. — En Mand fra Næsby gik en 
Dag og trak Vaad i det gamle Aalob og kom der
ved uforvarende for nær til Pine Hul. Da dukkede 
der pludselig en hvid Skikkelse op af Hullet og 
sagde, at han lige skulde prove paa at komme 
nærmere, saa skulde han tage ham med ned i 
Hullet.

Pine Mølles Endeligt er saaledes i Sagnet om
givet med et Skær af Mystik, uden at vi dog tor 
paavise nogen Aarsag til det. Det er dog værd at 
lægge Mærke til, at Sagnet om Præsten, der hid
kaldes for at berette en So, er meget udbredt og 
knyttet til flere Steder her i Landet, og vi tør der
for gaa ud fra, at det næppe med større Ret er 
blevet knyttet til Pine Mølle end til de andre Steder. 
Her i Amtet finder vi det saaledes paa Omo, hvor 
Tofterne, nogle Grunde S. V. for Øen, siges tid
ligere at have hort til Oen, men skal vivre sunket 
af samme Grund som Pine Mollegaard, og endnu 
skal man, naar man sejler over dem, i klart Vejr 
kunne se en gron Hyldebusk paa Havbunden. Ogsaa 
Vænø, syd for Glæno, skal vivre sunket i Dybet, 
fordi de havde hentet Præsten til at berette en So.
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Ilan red alt, hvad Remmer og Toj kunde holde, 
og slap i Land paa Glæno, og „Bogen“ kom sej
lende efter ham.

SKIBSHOLMS HAVN.
Ved Pine Molle skal have ligget en Havn, som 

bar Navnet Skibsholms Ilavn. Det siges udtrykke
ligt i et kgl. Brev fra 1574. Beliggenheden lader 
sig vanskeligt bestemt fastslaa, men der er meget, 
som taler for, at den ikke kan have ligget umiddel
bart op ad Pine Molle. Sagen er, at Aaen tidligere 
ikke, som nu efter Reguleringen, lob direkte ud i 
Stranden, men den drejede langt syd paa og dan
nede Næsby Bredning, som nævnes allerede 1424, 
idet Antvorskov Kloster fik Tingsvidne paa, at det 
havde ligesaa fuld Ret til at lade fiske og skære 
Ror i Bredningen som de andre Lodsejere, fordi 
Klosterets Ager og Eng skyder ud paa begge Sider; 
Engene kaldes endnu for Breiningengene. Gennem 
denne Rorsump er Vandet faldet ud i Sortensvælg 
(man kalder det Sortensvaj eller Sortensvend) og 
derfra videre gennem Vejlen ud i Stranden. Efter 
Gravningen af det nye Udlob er disse Strækninger 
tildels torlagte, men Vejlen og Sortensvælget vil 
være mange bekendt fra Zakarias Nielsens Fortæl
ling: Guldringen.

Det siger sig selv, at denne Vej ind til Pine 
Molle har været vanskelig at befare og vel egent
lig kun farbar for Baade; paa et enkelt Sted nær 
Sortensvælg har man kort over med Hest og Vogn, 
og denne Vej var meget brugt af Folk nordfra, som 
skulde til Korsor.
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Havnen har snarere ligget nærmere ved Stran
den, maaske dog i Aaens Udlob; Sagen er, at Aaen 
har dannet mange Holme ved sit gamle deltalignende 
Udløb, og Navnet Skibsholm vilde naturligt kunne 
knyttes til en af disse, uden at iøvrigt Navnet er 
bevaret. Den største Holm (der dog nu er landfast) 
heder Tjok- eller Tykholmen, og N. V. for denne 
findes en Rende, som har været kaldt Skudeløbet; 
det vil derfor være naturligt at søge Havnen inden 
for dette. Gamle Kort giver ingen særlig faste Holde
punkter; Sagen er, at de i Enkelthederne er altfor 
upaalidelige, til at man med Sikkerhed tør bygge 
paa dem. Et af de ældste detaillerede Kort er Jo
hannes Mejers fra det 17. Aarli., det er kun en løs 
Penneskitse, ikke et Kort, som er bygget paa Op- 
maalinger; paa det finder man Navnet Schibsholm 
anbragt umiddelbart inden for Vaarbyaaens Udløb 
og vel at mærke paa den nordre Aabred. Anbragt 
paa omtrent samme Maade finder man det i Blaeus 
Atlas (Amsterdam 1662); det staves her Skilsholm. 
Paa Kortet i Pontoppidans danske Atlas (1763) kal
des en fremspringende Knude nord for Aamundingen, 
mulig Bakken, hvorpaa „Strandlyst“ ligger, for 
„Skibsholms Odde“. — Langebek anbringer paa sit 
Sjællandskort i Scriptores rerum Danicarum VII 
Hulvim-Havnen, der er kendt fra Venderkrigene, i 
Vaarbyaaens Udløb, men det faar staa for hans egen 
Regning; den antages ellers at være lig med Bisse- 
rup Havn.

Havnen har muligvis va^ret benyttet allerede i 
Middelalderen, men aldrig haft saa stor Betydning, 
at den har givet Stødet til, at der opstod en Han
delsplads. Det lader til, at det er denne Havn, der 
kaldes Skyholmen og omtales sammen med Muse-
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halmen i et kgl. Brev fra 1569; de skal ligge ved 
Rersø og besøges af Bagger og Hallandsfarer og 
andre, der handler uden at give Told til Kongen, 
og Lensmanden i Kallundborg faar Tilhold om at 
sørge for, at de kommer til at betale Told. — Steds
angivelsen „ved Rerso“ maa da ikke tages altfor 
bogstaveligt, og det samme gælder jo, om end i 
mindre Grad, Angivelsen „ved Pine Mølle“.

I 1574 udsteder Kongen en længere Skrivelse 
om denne Havn. „Vi er kommet i Forfaring“, hed
der det, „at i vort Land Sjælland ved Pine Mølle 
skal ligge en ulovlig Havn, som kaldes Skibsholm, 
hvilken Havn vi tilforn efter mangfoldige Klagemaal 
har ladet aflyse og forbyde ved vore udgangne 
Breve, og befalet, at ingen af vore Undersaatter, 
som bor deromkring saavelsom andre understaar sig 
i at bruge saadan Handel i samme Havn, som med 
Rette skulde drives i Købstæderne, og at de der 
udskiber Korn, Heste, Øxen og andre Ting og igen 
køber saadanne Varer, som skulde falholdes i Køb
stæderne, hvorved den Næring og Bjæring, som vore 
Undersaatter Borgerne i de nærmeste Købstæder 
skulde have, betages og fravendes dem. Da paa det 
at vore Undersaatter i Købstæderne saavelsom Bøn
derne maa blive ved Magt, og efterdi vi ogsaa for
fare, at vore Købstæder Kallundborg, Skelskør og 
Korsør ligger straks ved samme Havn, saa det ikke 
skal være ubelejligt for Bønderne paa Landet at 
søge did og købe de Ting, som de behøver til de
res Huses Ophold, vil vi hermed have Skibshobns Havn 
aldeles forhadt, saa at ingen af vore Undersaatter 
deromkring eller andre skal have Lov at besøge den 
og bruge nogen Handel eller Købmandsskab der, 
men det Tømmer og den Sild, de skal bruge til
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deres Huses Ophold, maa de uhindret kobe i for
nævnte Købstæder, saa frit som Borgerne samme
steds, og det skal ikke formenes dem i nogen Maade. 
Dog skal det ikke være den sofarende Mand for
budt i Skibsnod og Storm at soge samme Havn til at 
bjerge sit Skib og Gods, men det skal kun va?re 
ham forbudt at handle der, med hvilket vor Lens
mand skal have nøje Opsyn, og hvis nogen findes 
at bruge den nævnte Havn paa en Maade, som stri
der herimod, skal de derved have forbrudt til os og Kro
nen det, som de har at fare med (ø: hele Ladningen)“.

Havnen forbydes altsaa „efter mangfoldige 
Klageniaal“, som det synes for anden Gang, men 
det første Forbud har jeg ikke kunnet finde. Og 
dog har Kongen 5 Aar i Forvejen tilladt Benyttel
sen af den, mod at der svaredes Told --  hvis da 
ellers Skyholm er det samme som Skibsholm det 
tyder paa en vis Famlen og Usikkerhed i den øverste 
Styrelse. Men Enden er ikke endnu. Seks Aar se
nere (18. Okt. 1580) udsteder Kongen et Brev fra 
Antvorskov, hvori han giver Tilladelse til, at Hav
nen maa benyttes igen. Sagen er, at Borgmester, 
Kaadinænd og Borgere i Slagelse kar beklaget sig 
for ham — og de har nok vidst at vælge et gun
stigt Tidspunkt, da Hans Majesbet var deres Nabo 
og nød Jagtens Glæder paa Antvorskov, men det 
er noget, vi maa læse imellem Linjerne, og Kongen 
bestemmer, at „den Havn Skivholm atter, for at 
Indbyggerne i Slagelse maa blive ved Magt, maa 
være en fri Havn til Slagelse lig, hvor alle uforbudte 
Varer maa ind- og udskibes, dog skal Befalings
manden paa Antvorskov tilskikke dér en Tolder og 
en Sisemester, saa at vor og Kronens Told ikke 
forkrænkes“.
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Kongen har været lydhor for Klager og skifte
vis givet Parterne Medhold; naar han fik sin Told, 
var han vel nærmest ligeglad. Fra 1580 har Havnen 
derfor kunnet benyttes efter Ønske, men Benyttel
sen har, som tidligere anført, ikke været særlig stor. 
Ikke engang en Landsby eller et Fiskerleje har 
rejst sig ved den, den laa paa den vilde Mark. Ad
gangen til den maa være sket ad den samme Vej, 
som endnu lober langs Næsby Strand i Nord og 
Syd; det er en gammel Vej, men særlig velholdt 
har den næppe været; fra Slagelse er man rimelig
vis kort gennem Næsby eller Ilejninge for at komme 
til Havnen; Vejen sydover har været for lang.

Beliggenheden paa den vilde Mark var sandig 
uheldig, fordi man ikke var i Stand til at oplagre 
de Varer, som fortes i Land fra Skibene. Denne 
Mangel maa have været folelig, og i 1650 opnaaede 
Slagelse Øvrighed ogsaa Frederik III.s Tilladelse til 
at bygge et eller to Huse ved Skibsholms Havn til 
Ophugning af Varer, som ikke straks kunde befor
dres videre, „men ellers maatte der kun handles 
med Tommer og Træ“, hedder det. Om disse Huse 
er blevet byggede, ved jeg ikke.

Det er jo ganske vist blevet befalet, at der 
skulde ansættes en Tolder og en Sisemester ved 
Havnen, men det er næppe sket; det kunde vel ikke 
svare Regning. Korsør Borgere klager jævnlig over 
Havnen og henviser til det Toldsnyderi, som finder 
Sted der; saaledes skriver Korsør Borgmester i 1664:

„Slagelse Havn kaldes Schibholm, en stor Mils 
Vej fra Byen, udi den vilde Mark, hvor ingen Told
inspektion kan haves, og Tolderen i Slagelse giver 
dog Toldseddel ud derpaa, som billigen kunde af
skaffes, thi naar de har taget Toldseddel i Slagelse,
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saa kan de alligevel losse og lade, hvad dem lyster, 
fra omkringliggende Landsbyer, Præster, Bønder og 
andre, uden nogen Opsigt og Fortoldelse.“

Korsør var 1661 tilligemed Kobenhavn blevet 
Stabelstad; det vil sige, at Ind- og Udførsel skulde 
foregaa gennem dem. Denne Rettighed gav deres 
Klage Vægt, og den blev Genstand for alvorlig Drøf
telse i Statskollegiet. Resultatet blev derfor, at Skibs
holms Havn blev forbudt tilligemed nogle andre for- 
da'gtige Losse- og Ladesteder i Nærheden, saaledes 
Vaasen og Gedehuset udenfor Skælskor — det synes 
iøvrigt, som Slagelse Borgere i Tiden 1650—64 har 
haft deres meste Ind- og Udførsel her, da de var 
kommet paa Kant med Korsør, fordi det var blevet 
dem forbudt at drive Købmandshandel i Korsør. 
Samtidig blev iøvrigt Bisserup og Karrebæksminde 
Havne forbudt (1664), Pontoppidan (Danske Atlas) 
siger dog, at Skibsholm Havn brugtes til 1694, men 
det er næppe rigtigt.

Nu havde altsaa Korsør sejret, og Slagelse blev 
tvunget til at søge Korsør Havn. Følgen blev, at 
Byen gik stærkt tilbage. 1672 havde den 1832 Indb., 
17(19 kun 1289. Men som Arent Berntsen skriver i 
Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed 1656: 
„Skønt der ikke cr Indsejling til Slagelse, forsættis 
der alligevel en stor Handel, eftersom der omkring 
er it saare got oc velbygget Land.“ — Slagelse 
mangler Havnen, men har til Gengæld Oplandet; 
Korsør har det omvendt; begge Dele forenes ikke 
let. For faa Aar siden søgte jo Slagelse at forene 
begge Fordele ved Købet af Mullerup Havn — men 
Guldstrømmene har vist ikke indfundet sig endnu.
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De vigtigste. K ilder: De ældste danske Arkivregistraturer, IV. 
Kancelliets Brevboger. J. Lindbæk: Statskollegiets Hi
storie 1660—76. Corpus constitutionum Daniæ I. Pon- 
toppidans danske Atlas. Friis: Slagelse Bys Historie. 
Soph. Müller: Vor Oldtid. Sorø Amtstidende æ/2 1907. 
T. A. Becher: Prospecter af danske Herregaarde 8,4 (Val- 
bygaard.) Af Haandskrifter: R. Kierulfs Indberetn. til Old
sagskomitéen 1808 (Xationalmusæet); GI. kgl. Saml. 2340 
4to. Matrikulsarkivcts Boger og Kort. Rigsarkivet: Lens
regnskaber og Klage fra Korsor Borgmester. — Jens 
Kamp: Danske Folkeminder. Alle Sagnene har jeg selv 
hort fortælle: de fleste af en ældre Mand, som stammer 
fra Trælleborg, men som ikke ønsker sit Navn naîvnet.

Kortskitsen er tegnet paa Grundlag af General
stabens Maalebordsblad, og de tidligere Aalob er lagt 
ind efter de originale Matrikulskort.
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Den 13. —15. Juni holdt Historisk Samfund et hi

storisk Stævne i Sorø sammen med Dansk historisk 
Fællesforening, der hvert andet Aar samler sine Re
præsentanter til Forhandling. Det blev et udmærket 
Møde med mange fortræffelige Foredrag og fornøje
lige Sammenkomster. Fra Sorø By og Omegn strøm
mede Tilhørere til i stort Tal; ogsaa adskillige af 
Historisk Samfunds Medlemmer fra fjærnereliggende 
Dele af Amtet havde givet Møde. Amtsraadet og 
Byraadet havde vist Historisk Samfund den Velvilje 
at bevilge et større Tilskud til Dækning af Udgif
terne, Sorø Bys Borgere modtog gæstfrit de mange 
tilrejsende, der vilde høre paa Forhandlingerne og 
Foredragene, og mange i By og Omegn stillede be
redvilligt Køretøjer til Raadighed til Søndagens Ud
flugt. Al denne Velvilje kan Bestyrelsen for Histo
risk Samfund og den Komité, der ledede Forberedel
sen af det historiske Stævne i Sorø, ikke noksom 
paaskønne.

Mødet Fredag Eftermiddag den 13. Juni var 
Forhandlingsmøde for Repræsentanterne for de hi
storiske Foreninger. Lørdag Formiddag indlededes 
med Kirkekoncert ved Organist Tscherning og Fru 
Overlærer Glahn; derefter holdt Arkitekt Hansen, 
Sorø, Foredrag om Sorø Kirkes Historie og Arki-
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tektur, hvortil Graver Larsen føjede nogle sup
plerende Bemærkninger, inden han foreviste Kirken 
for Deltagerne. Om Eftermiddagen holdtes i Akade
miets Kongesal Foredrag bl. a. af Dr. phil. Marius 
Kristensen, Askov, om vort Folkemaal og af Dr. 
phil. Ussing, Sorø, om Sorø Amts Stednavne. Son
dagen begyndte med den store, herlige Køretur til 
Pedersborg, Bjernede og Fjenneslev; Deltagerne vil 
sikkert længe mindes de interessante og oplysende 
Forklaringer, de paa disse Steder fik af Direktør 
ved Nationalmusæet, Dr. Maekeprang, og af Arkitekt 
Hansen. Stævnet endte Søndag Eftermiddag i Ege
vang, hvor Professor H. Olrik talte om Valdemars
dagen og Absalon, Adjunkt Holten-Bechtolsheim om 
Sorø som Dannelsessted gennem Tiderne og Høj
skoleforstander H. Rosendal, Lyngby, om Kristian 
den Ottende og Sorø. Mødet sluttede med en Tak 
fra Rektor Raasehou-Nielsen til Historisk Samfund 
og fra Professor Olrik til de Institutioner og Per
soner, der ved deres Støtte havde bidraget i saa 
høj Grad til, at Stævnet var lykkedes.

Til Søndag den 10. August havde Historisk 
Samfund indbudt til Møde i Ørslev ved Skelskor i 
Anledning af, at det den Dag var 250 Aar siden, at 
den kendte Præst Hans Mikkelsen Ravn døde i 
Ørslev. Mødet indlededes med Gudstjeneste i Kir
ken, hvor Sognepræst Aage Møller, Slagelse, præ
dikede. I Præstegaardens Have holdt derefter Sogne
præst P. Severinsen, Bringstrup, Foredrag om Kirke
bygninger, i Særdeleshed örslev Kirke, og Høj
skoleforstander la Cour om Hans Mikkelsen Ravn.

Den 16. Oktober holdt Historisk Samfund Ge
neralforsamling i Slagelse til Afslutning af sit andet 
Leveaar, regnet til 31. August. Sekretæren, Gøtzsche,
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gjorde rede for Aarets Forløb og aflagde Regn
skabet; paa Forespørgsel oplyste han, at der er 
truffet Aftale med saa godt som alle historiske Amts
samfund, at Medlemmerne kan subskribere paa dis
ses Aarsskrifter for halv Pris, og at Historisk Sam
fund vil være rede til at hjælpe de forskellige 
Foredragsforeninger i Amtet med egnshistoriske 
Foredrag. Derefter drøftedes Foreningens Foredrags
virksomhed. Bestyrelsen haaber, at denne Del af 
Foreningens Arbejde i Fremtiden skal tage stærkere 
Fart; men dertil behøves yderligere Pengemidler, 
bl. a. ved forøget Tilgang af Medlemmer. Af Be
styrelsen afgik efter Lodtrækning Gaardejer Jens 
Andersen og Adjunkt Gøtzsche; de genvalgtes begge. 
Ligeledes genvalgtes Suppleanterne, Gaardejer Jens 
Christensen, Kirke-Stillinge, og Partikulier Arnskov, 
Slagelse, og Revisorerne, Lærer Kæstel, Ariose, og 
Kordegn Hansen, Ringsted. Efter Generalforsamlin
gen holdt Sognepræst P. Severinsen, Bringstrup, 
Foredrag om Reformatoren Hans Tavsen, der for 
Slagelse og Antvorskov var som et Stjerneskud, der 
kom og svandt, men her havde faaet Stødet fremad, 
og derfor var det forstaaeligt, at man paa dette Sted 
dvælede ved hans Minde. Selskabet fulgtes til sidst 
ad til Ruinerne af Antvorskov, der blev forklaret af 
Forstander Hans Knudsen, Landsgrav, Partikulier 
Arnskov og Sognepræst Severinsen.

Bestyrelsen bestaar for Tiden af Højskolefor
stander la Cour (Formand), Adjunkt Gøtzsche (Sek
retær og Kasserer), Gaardejer J. Andersen, Redak
tor Christensen og Adjunkt, Dr. Ussing.

Medlemstallet var ved Beretningens Afslutn. 484.
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„HISTORISK SAMFUND FOR SORØ AMT".

§ 1. Samfundets Formaal er at vække og styrke den 
historiske Sans og uddybe Forstaaelsen af For
tidens Minder i den store Befolkning indenfor 
Amtets Grænser.

§ 2 Formaalet søges naaet ved at afholde offent
lige Møder med historiske Foredrag rundt om 
i Amtet og ved at udgive en Aarbog — og 
om muligt mindre Skrifter —, der indeholder 
Skildringer vedrørende Amtet og dets Historie 
i jævn og let læselig Form; Aarbogen tilsendes 
Medlemmerne.

Hvad der indkommer af historiske Bi
drag, som ikke kan udgives af Samfundet, op
bevares af Redaktionsudvalget og maa være 
tilgængeligt for Medlemmerne.

Det vil være en Pligt for Samfundet at 
virke for Fredning af stedlige Minder.

§ 3. Medlem af Samfundet kan enhver blive ved 
at indmelde sig hos et af Bestyrelsens Med
lemmer. Medlemsbidraget er mindst 2 Kr. om 
Aaret eller mindst 25 Kr. een Gang for alle.

§ 4. Samfundet ledes af en Bestyrelse paa 5 Med
lemmer, bosiddende i Amtet. De vælges ved
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almindelig Stemmeflerhed for 2 Aar ad Gangen, 
saaledes at der aarlig afgaar skiftevis 2 og 3. 
Bestyrelsen vælger af sin Midte Formand, 
Sekretær og Kasserer.

Til at erstatte mulig Afgang af Bestyrel
sesmedlemmer i Aarets Lob skal der samtidig 
med Bestyrelsesvalget vælges 2 Suppleanter.

§ 5. Aarbogen udsendes samtidig med Opkrævnin
gen af Medlemsbidraget i Marts hvert Aar. 
Dens Udgivelse varetages af et Redaktions
udvalg paa 3 Medlemmer, som Bestyrelsen 
vælger. Ilver Aarbog skal indeholde Sam
fundets Love, Redegørelse for dets Virksom
hed og Medlemsliste.

§ 6. Regnskabsaaret gaar fra 1ste September til 
31te August. Regnskabet revideres af 2 Re
visorer, der vadges samtidig med Bestyrelsen.

§ 7. Generalforsamlingen holdes, om muligt i For
bindelse med et Foredragsmode, i Midten af 
September. Den sammenkaldes gennem Med
delelse til hvert enkelt Medlem med mindst 8 
Dages Varsel. Afgørelser paa Generalforsam
lingen træffes ved almindelig Stemmeflerhed. 
Ændringer i Lovene skal dog for at være gyl
dige vedtages med 2/a af de afgivne Stemmer. 
Den ordinære Generalforsamling maa ikke hol
des paa samme Sted 2 Aar i Træk.

§ 8. Extraordinaire Generalforsamlinger kan afholdes, 
naar Bestyrelsen eller mindst 15 Medlemmer 
ønsker det. I sidste Tilfælde skal Bestyrelsen 
indkalde den forlangte Generalforsamling senest 
3 Uger efter Begæringens Modtagelse.
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§ 9. Forslag til Behandling paa Generalforsamlingen 
maa i skriftlig Form forelægges for Bestyrel
sen senest 1ste September.

§ 10. Hvis Samfundet skulde opløses, skal dets Ejen
dele overgaa til et offentligt Arkiv eller Sam
ling, saa vidt muligt indenfor Amtets Grænser.

Denne Bestemmelse kan ikke senere for
andres.
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