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KURSUSETS FORBEREDELSE 
OG FORLØB.

8
Sra forskellige Sider var der fremsat Ønske om, 
rø at det 5. danske Hjemstavnskursus kunde blive 
5̂  holdt i Sorø, og ved Dansk historisk Fælles
forenings Aarsmøde i Maribo, hvor denne Sag kom 

paa Bane, afgav Formanden for Historisk Samfund 
for Sorø Amt, Akademikasserer, cand. mag. L. F. la 
Cour Løfte om at søge Ønsket virkeliggjort. 1 den 
Anledning sammenkaldtes et Bestyrelsesmøde i Histo
risk Samfund, hvor man vedtog at yde sin Støtte til, 
at det fremsatte Ønske kunde blive opfyldt, men at 
man foreløbig vilde anse det for heldigt at drøfte Sagen 
med en snævrere Kreds indenfor Amtet. Der udstedtes 
som Følge deraf Indbydelse til følgende Mænd om at
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tage Del i en saadan Drøftelse: Borgmester H. P. 
Hansen og Redaktør Hans Jensen fra Slagelse, Høj
skoleforstander Fr. Nørgaard, Antvorskov, Amtmand, 
Baron Bille-Brahe, Borgmester P. F. Hansen, Bog
handler, Frk. A. Hyldgaard, Graver Niels P. Larsen, 
Overlærer J. C. Olsen, Rektor Raaschou-Nielsen og 
Lektor, Dr. Ussing af Sorø, Borgmester Gravesen af 
Ringsted og Forstander Johs. Jensen, Kærehave, og 
ved e/i Sammenkomst, som Historisk Samfunds Be
styrelse havde med de af ovennævnte, der saa sig 
i Stand til at give Møde, vedtoges det, at det 5. danske 
Hjemstavnskursus skulde holdes i Sorø i Dagene 5.— 
10. August 1927.

Man vedtog endvidere, at de ovenfor nævnte sam
men med Historisk Samfunds Bestyrelse skulde udgøre 
Hjemstavnskursusets Komité, for hvilken Amtmand, 
Baron A. Bille-Brahe velvilligst gav Tilsagn om at 
være Formand, og der nedsattes et Forretningsudvalg, 
der kom til at bestaa af Boghandler, Frk. Anna Hyid- 
gaard, Graver Niels P. Larsen, Overlærer J. C. Olsen, 
Lektor Dr. Ussing og Akademikasserer, cand. mag. 
la Cour; den sidstnævnte valgtes til Formand og 
Boghandler, Frk. A. Hyldgaard til Kasserer.

Paa en Henvendelse, man rettede til Udvalget 
for Hjemstavnskultur ved dets Formand, Lektor Regnar 
Knudsen, Aarhus, modtog man til Svar, at Udvalget 
billigede, at Hjemstavnskursuset henlagdes til Sorø, 
og ved et senere afholdt Møde med Lektor Knudsen 
blev Sagen gennemdrøftet og Planerne i al Alminde
lighed gennemgaaet. Ved en Række Møder, som For
retningsudvalget i de følgende Maaneder holdt, ud- 
forinedes Programmet endeligt, og det fik derefter 
følgende Sammensætning:



og Forløb. 5
Fredag 5. August:

Ankomst til Sorø vestfra 1609 (4"''), 
østfra 1727 (527).

Kl. 7 Aftensmad i Hotel Klubben, hvor alle 
Maaltiderne indtages.

Kl. 8 Aabningsmøde i Akademiets Gymnastik
sal, livor Foredragene holdes.
Velkomst: Amtmand, Baron Bille-Brahe.

Akademikasserer la Cour. 
Lektor Alfr. Glahn: Om Sorø Akademis 
Bibliotek.

Lørdag 6. August:

Kl. 9 Lektor Simonsen: Sorøegnens Geologi.
Kl. 10 Magister Otterstrøm: Sorøegnens Søer 

(med Ekskursion paa Sorø Sø).
Kl. 1 Middag.
Kl. 2 ' ; Udflugt over Kongebroen, Horsebøg og 

Topshøj Skove, Stenstrup til Tase (Kaffe), 
Langdyssen i Gunderslevholm Skov og 
tilbage til Sorø.

Kl. 8 '/2 Aftensmad.

Søndag 7. August:

■ Kl. 8 Froprædiken i Sorø Kirke.
Kl. 91 •. Udflugt over Krøjerup, Maglesø, Ødemark

og Nordruplund til Tersløsegaard (Kaffe); 
derfra forbi Bromme Mølle tilbage til 
Sorø.

Kl. 11 /2 Middag.
Kl. 4 Folkemøde med Foredrag og Oplæsning 

af Professor, Dr. phil. Vilh. Andersen og
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Skuespiller ved det kgl. Teater Holger 
Gabrielsen.

Kl. 7 Aftensmad.

Mandag 8. August:
Kl. 9 Dr. Brøndsted: Sorøegnens Oldtidsmin

der.
Kl. lO'/a Lektor, Dr. Ussing: Sorøegnens Kultur- 

fysiognomi (Bebyggelse, Stednavne, 
Færdselsveje og Sagn).

Kl. 12 Middag.
Kl. 2 Graver Niels P. Larsen: Sorø Kirke.
Kl. 3l/2 Udflugt over Søen til Parnas (Kaffe) og

Ægir.
Prof. Oppermann: Sorøegnens Skove. 
Lektor Holten-Bechtolsheim: Bredahl. 
Eventuelt Vandring til Grydebjærg.

Kl. 71/« Aftensmad.
Kl. 8l/2 Sammenkomst. Almuefortællinger ved 

Frk. Nunka Jørgensen.

Tirsdag 9. August:
Kl. 9 Akademikasserer, cand. mag. la Cour: 

Hvideslægten.
Kl. 10l/2 Musæumsdirektør, Dr. Mackeprang: Sorø

egnens Landsbykirker.
Kl. 12 Middag.
Kl. 2 Udflugt til Pedersborg (Halvkredsvolden),

Bjernede, Fjenneslev og Ringsted Kirker 
samt Kærehave (Kaffe).

Kl. 8 Aftensmad.

Onsdag 10. August:
Kl. 9 Dr. Poul Nørlund: Sorø Kloster.
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Kl. 10V2 Rektor Raaschou-Nielsen: Sorø Skole 
og Akademi (Foredragene holdes i Sorø 
Akademis Skoles Festsal).

Kl. 12 Middag.
Kl. 2 Udflugt til Slagelse og Antvorskov.
Kl. 3 Kaffe paa Antvorskov Højskole. 

Forevisning af Antvorskov Ruiner ved 
Dr. Poul Nørlund.

Kl. 7 Aftensmad.
Kl. 81/, Festlig Afslutning.

I Følge det fastsatte Program aabnedes Hjemstavns
kursuset Fredag den 5. August Kl. 8 Aften i Sorø 
Akademis Skoles Gymnastiksal, der — med Under
visningsministeriets Billigelse — var stillet til Raadig- 
hed af Rektor Raaschou-Nielsen. Først sang man 
de to af alle Soranere og Sorøboere kendte Vers af 
Carsten Hauchs Sang, der hvert Aar bruges ved Di
missionshøjtideligheden paa Skolen og her dannede 
en smuk og stemningsfuld Indledning til de følgende 
Dages Arbejde:

Jeg ved en Egn, omkranset rundt af Lunde, 
hvor Bøgen suser for den sagte Vind, 
hvor gamle M inder dybt i Skoven blunde 
og vie den til stille Tænkning ind; 
bag Lindens Blad dog høres Fuglekvidder, 
og Nattergalen der en T ilflug t fandt, 
hvor store Navne dybt i Barken sidder 
og vokser større med hvert Aar, der svandt.

Jeg ved en By, der er saa tavs og stille, 
den synes ringe for den ydre Sans, 
den pragtløs er og dertil meget lille  
og savner ganske Hovedstadens Glans; 
men hvo der vandred ved dens dunkle Vove, 
og hvo der saa dens Roser spire frem, 
og hvo der hviled i dens gamle Skove, 
han sikkert aldrig vil forglemme dem.
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Derefter bød Komitéens Formand, Amtmand, Baron 
Bille-Brahe alle Deltagerne velkommen til Sorø. Han 
udtalte, at man i vor lille By, hvor man „ganske 
savner Hovedstadens Glans“ havde næret nogen Be
tænkelighed med Hensyn til Indkvarteringen, men han 
haabede, at man vilde vise Overbærenhed og stole 
paa Sandheden i det gamle Ord: „Selvom Kræfterne 
svigte, er Viljen rosværdig.“ Det var Komiteens Haab 
og Ønske, at alt maatte gaa, som det skulde, saa 
Deltagerne, selv om det blev noget anstrengende, 
maatte medtage mange gode og smukke Minder fra 
de 5 Dages Samvær i Sorø. Dernæst fik Akademi
kasserer la Cour Ordet og udtalte bl. a.: Næst Vel
kommen til vore Gæster skal der lyde en Tak til de 
forskellige vi staar i Taknemlighedsgæld til. Først 
til Rektor, som har givet vort Møde Husly, dernæst 
til Amtmanden, som har vist os den Elskværdighed 
at overtage Hvervet som Komiteens Formand, frem
deles til Foredragsholderne, som i de kommende Dage 
skal føre Ordet, og iøvrigt til alle, som paa forskellig 
Maade har staaet os bi ved Ordningen af Mødet. 
For vore Gæster ønsker vi, at det maa blive indholds
rige Dage, som kan bidrage til at vække og styrke 
Kærligheden hos dem til vort Land, dets skønne Natur 
og dets rige Minder. Sorøegnen viser sig i disse 
Dage fra den allersmukkeste Side. Skovene staar i 
deres fejreste Flor, Søen hviler smilende og fredfyldt 
i deres Midte, rundt omkring paa Markerne bugner 
det med Afgrøder, og fra alle Sider, hvad enten vi 
vender os mod Øst, Vest, Syd eller Nord, træder 
Historiens Minder frem og taler til os med manende 
Røst. Gid alle maa faa Glæde af Dagene, som kom
mer, og gid det Arbejde, som bliver lagt her, maa 
bære gode Frugter.
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Til Slut holdt Lektor Alfred Olahn det under Nr. 
I gengivne Foredrag: Om Sorø Akademis Bibliotek.

Inden man skiltes, for hver at søge til sit Natteleje, 
saa man Lejlighed til at foretage en Vandring gen
nem Sorø Akademis Have og fra Baadebroen lade 
Blikket glide ud over Søens Spejl til Skoven paa den 
anden Side, medens Maanen sendte sit romantiske 
Skær over Egnen, og det var ikke underligt, at den 
Stemning, der vaktes, kaldte frem i Tankerne Inge- 
manns og Weyses dejlige Aftensang: Fred hvilerover 
Land og By. Saaledes modtog Deltagerne fra første 
Færd af et Indtryk af det, der er ejendommeligt for 
Sorø og det Sted, hvor de nu gennem de følgende 
Dage skulde færdes.

Den næste Dag, Lørdag 6. August, mødtes man 
Kl. 9 i Gymnastiksalen, hvor alle Foredragene med 
Undtagelse af den sidste Dags holdtes. Efter Inge- 
manns skønne Morgensang: Lysets Engel gaar med 
Glans, holdt Lektor K. Simonsen det under Nr. Il 
gengivne Foredrag: Sorøegnens Geologi og Magister 
C. V. Otterstrøm det som Nr. III meddelte Foredrag: 
Sorøegnens Søer, hvorefter der fandt en overordent
lig fornøjelig og instruktiv Udflugt Sted paa Sorø Sø; 
ved denne stilledes Deltagerne ude i Naturen overfor 
adskilligt af det, som de havde hørt om i det sidste 
Foredrag. Kl. 21/.,, efter at Middagen var indtaget, 
dels i Klubben, dels i private Hjem, steg man til Vogns, 
og et langt Automobiltog førte Kursusdeltagerne paa 
en herlig Tur over Kongebroen med den vidunderlige 
Udsigt til den ene Side over Smalsøen, til den anden 
over Pedersborg Sø, gennem Horsebøg og Topshøj 
Skove, hvor Lektor, Dr. Ussing i korte Træk gengav 
Sagnet om Kong Svends og Bisp Vilhelms Møde, der
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fandt Sted netop i umiddelbar Nærhed deraf, videre 
gennem Stenstrup til Tase, hvor Kaffen indtoges, og 
til den ejendommelige, storslagne Langdysse i Qun- 
derslevholm Skov. Her fortalte Akademikasserer la  
Cour om Grundtvigs og Chr. Molbechs Udflugt dertil 
og fremdrog et enkelt Parti af Grundtvigs Digt: Gun- 
derslevholm Skov. Fra Dyssen tog man forbi Gun- 
derslevholms prægtige Herresæde over Skelby tilbage 
til Sorø.

Søndag d. 7. August begyndte med Froprædiken 
i Sorø Kirke, hvor Pastor Balslev prædikede, og umid
delbart derefter drog man, med Lektor Simonsen som 
Fører, nordpaa forbi forskellige Steder, der gav An
ledning til Paavisning, til Tersløsegaard, Holbergs 
gamle Gaard. Paa den af de 3 hyggelige Fløje om
givne Gaardsplads var Kaffebordene dækket, og her 
fremdrog Akademikasserer la  Cour i korte Træk Ste
dets og Gaardens Historie, hvorefter man besaa Haven 
og de af Holberg i sin Tid beboede Rum; nogle af 
Deltagerne fandt Lejlighed til at naa over i Kirken 
for at tage den i Øjesyn. Ad en anden Vej søgte 
man tilbage til Sorø, hvor der om Eftermiddagen i den 
ærværdige Fratergaard fandt et Folkemøde Sted. Ved 
dette fremførte Skuespiller ved det kongelige Teater 
Holger Qabrielsen paa en mesterlig Maade 1. Sang 
af Peder Paars, og Professor Dr. phil. Vilhelm Ander
sen talte, som kun han kan gøre det, om Sorø litte
rære Indsats, idet han særlig dvælede ved Absalon- 
tiden, Holberg og Ingemann. Sent vil man glemme 
hans vidunderlige Gengivelser af Partier af Erasmus 
Montanus og senere hans Gennemgang af Ingemanns 
Digtning med den stemningsfulde, betagende Frem
førelse af Aftensang i Høst: Her er Fred, — o her 
er saa stille.
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Den følgende Dag, Mandag d. 8. August, var maa- 
ske den, der stillede størst Krav til Deltagernes Ud
holdenhed, idet man — tvunget af Omstændighederne 
— havde været nødsaget til at henlægge ikke mindre 
end 5 Foredrag til den Dag. Om Morgenen til sædvan
lig Tid holdt Dr. phil. J. Brøndsted det under Nr. IV
1 meget forkortet Skikkelse gengivne Foredrag: Sorø- 
egnens Oldtidsminder, idet han, støttet til et Kort, gav 
en Oversigt over Sorøegnens Bebyggelse i Tiden fra 
ca. 8000 Aar f. Chr., da „Mullerupfolket“ holdt sit 
Indtog, og ned til Vikingetiden, og derefter talte Lektor 
Dr. Ussing om Sorøegnens senere Bebyggelse, Sted
navne, Færdselssveje og Sagn, hvad han sammen
fattede under Betegnelsen: Sorøegnens Kulturfysiog
nomi, hvilket Foredrag er optaget under Nr. V. Kl.
2 mødtes man i Kirken, hvor Graver Niels P. Larsen 
skildrede denne Bygnings Historie og Mindesmærker 
af forskellig Art, og der blev givet Deltagerne Lejlig
hed til at bese den, men allerede Kl. 3l/2 førte Motor- 
baadene os alle over til den anden Side af Søen, til 
Parnas, hvor Kaffen blev drukket og hvor Professor 
A. Oppermann, idet man laa lejrede paa Parnashøjens 
Top, holdt det under Nr. VII gengivne Foredrag: Sorø
egnens Skove. Et optrækkende Tordenvejr tvang Kur
susets Deltagere til at søge Hus, og i Salen talte 
Lektor H. Holten-Bechtolsheim om Digteren Christian 
Hviid Bredahl, der i sin Tid ejede den Plet af Dan
marks Jord, hvor man nu befandt sig (se nedenfor 
Nr. VIII). Til alt Held var Regn og Torden færdig 
omtrent samtidig med Foredraget, saa man i Tørvejr 
kunde tage tilbage over Søen. Om Aftenen fornøjede 
Frk. Nunka Jørgensen fra Slagelse en stor Del af 
Kursusdeltagerne og adskillige, der havde sluttet sig
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dertil, med en Række morsomme Almuefortællinger, 
fremførte paa Sjællandsk og i gammel Bondekonedragt.

Tirsdag d. 9. August holdt Akademikasserer, cand. 
mag. L. F. la Cour, støttet til et omdelt trykt Uddrag 
af Slægtens Stamtavle, Foredrag om Hvideslægten, 
midt i hvis „Land“ man for Øjeblikket befandt sig 
(se Nr. IX) og udbad sig Deltagernes Samtykke til, 
at man som et Tegn paa, et Udtryk for den dybe 
Taknemlighed, hvori alle danske staar til Hvideslæg
tens ypperste, Ærkebiskop Absalon, i Fællesskab lagde 
en Krans paa dennes Grav, idet han samtidig bad de 
to yngste kvindelige Deltagere i Kursuset, Frk. Inez 
Sjöström fra Lund og Frk. Agnes Poulsen fra Helle
rup, om at udføre dette Hædershverv. Sammen fulgtes 
man over i Kirken, hvor en stor Laurbærkrans med 
røde og hvide signerede Baand blev sat ved Lig
stenens Hovedende op mod Alterets Bagside. Den 
lille Højtidelighed, der af mange betragtedes som et 
af Højdepunkterne under Kursuset, sluttedes med 
Verset: „Kæmp for alt, hvad du har kært“ .

Efter at man var vendt tilbage til Foredragssalen, 
holdt Musæumsdirektør, Dr. Mackeprang det under 
Nr. X gengivne Foredrag: Sorøegnens Landsbykirker, 
blandt hvilke egentlig kun to (Bjernede og Fjenneslev) 
rager op ved deres Historie og Arkitektur, medens 
de øvrige er af den almindelige sjællandske Landsby- 
kirketype, og om Eftermiddagen foretoges der Udflugt 
til Pedersborg (Halvkredsvolden), til Bjernede, Fjen
neslev og Ringsted Kirker, som alle blev nærmere 
paavist og forklaret af Dr. Mackeprang. Efter venlig 
Indbydelse af Forst. Johs. Jensen og Frue, Kærehave, 
drog man fra Ringsted videre ud til Skolen, som blev 
beset og beundret, og hvor en dejlig Kop Kaffe med
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varmt Bagværk, som Forstanderparret gæstfrit indbød 
Deltagerne til, smagte disse herligt efter Dagens Ar
bejde. Kl. 8 var man igen i Sorø.

Endelig paa Kursusets sidste Dag, Onsdag d. 10. 
August, holdt Dr. Poul Nørlund i Akademiets Festsal, 
som af Rektor Raaschou-Nielsen var stillet til Raadig- 
hed, Foredrag om Sorø Kloster, om dets Tilbliven og 
Udvikling gennem Tiderne, om de Stridigheder, som 
det maatte føre for at komme i Besiddelse af sine Ret
tigheder, og det fremragende Arbejde, som adskillige 
Abbeder udførte, takket være deres store Administra
tionsevner. Foredraget er gengivet nedenfor som XI. 
Endelig holdt Rektor Raaschou-Nielsen Kursusets sid
ste egentlige Foredrag: Sorø Skole og Akademi, idet 
han gav en Skildring først af Skolens Tilblivelse, og 
dernæst, under Henvisning til Kongebillederne i Fest
salen, der dannede en naturlig Ramme for Foredraget, 
om Skolens og Akademiets forskellige Afsnit og for
talte tilsidst med megen Lune om Skolelivet, saaledes 
som det havde formet sig gennem Tiderne. Fore
draget er optaget som Nr. XII.

Udenfor Programmet fik Amtmand Ove Kofoed 
Ordet og tolkede i lyriske Vendinger sin Glæde over, 
at Udvalget for Hjemstavnskultur, hvad Lektor Reg
nar Knudsen allerede havde meddelt, havde modtaget 
Indbydelsen fra Bornholm til, at næste Aars Kursus 
holdtes derovre. Han gav en malende Karakteristik 
af den ejendommelige 0  og dens Befolkning, og der 
er ingen Tvivl om, at han ved sine Ord hos alle 
Tilhørerne fremkaldte en brændende Lyst til at være 
med ved næste Aars Hjemstavnskursus.

Efter Middag foretoges den sidste Udflugt, der 
førte Deltagerne gennem Slagelse til Antvorskov, hvor
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man først var Gæster paa Højskolen, velvilligst ind
budte af Forstander, cand. theol. Fr. Nørgaard og 
Hustru. Ved et fornøjeligt Kaffebord blev der sunget 
forskellige Sange og talt af forskellige af Deltagerne, 
ligesom af Stedets Vært. Kl. 3 samledes man paa 
Antvorskov Ruiner, som Dr. Poul Nørlund efter nogle 
faa indledende Ord foreviste og forklarede. Og Kl. 
6V2 vendte man tilbage til Sorø.

Om Aftenen Kl. 81/» var der festlig Afslutning paa 
Hotel Klubben. Heri deltog foruden de fleste af Del
tagerne (enkelte var allerede taget bort) en Del af 
Værterne og deres Paarørende, og man tilbragte et 
Par Timer i fornøjeligt Samvær. Der blev talt af Aka
demikasserer la Cour, af Seminarielærer Knudsen, 
Silkeborg, af Lektor, Dr. Ussing, af Pastor Hoick, Nak
skov, der gav en liv lig  og munter Oversigt over hele 
Mødets Forløb, af Faktor Fich, Odense, af fhv. Lærer 
C. Petersen (tidl. Taars, nu Sorø), og af Pastor Hol
ger Trautner, Flødstrup, der gennemgik, i ustyrlig 
morsom Karikatur, hvad man havde hørt og lært un
der Mødet. Indimellem blev der sunget forskellige 
af de under Mødet brugte Sange, ligesom en original 
af Broder Niels, under hvis Anonymitet Graver Lar
sen skjulte sig.

Henad Midnat sluttede Sammenkomsten og dermed 
var det 5. danske Hjemstavnskursus til Ende.

la  C.



OM SORØ AKADEMIS 
BIBLIOTEK.*)

A f

A lfr. Qlahn.

B
Sjaa 100 Aar er dette Bibliotek samlet! For at 
nr forstaa det, maa man vide noget om det gamle

Sorøbibliotek, der gik op i Luer sammen med 
Akademiet 1813.

Allerede i Klostertiden var der et Bibliotek, men 
det bestod jo udelukkende af Haandskrifter. Man har 
som Bind om gamle Regnskaber o. 1. rundt om fundet 
saadanne Stumper af Haandskrifter fra Sorø, at man 
kan se, at Sorømunkene ikke har staaet tilbage for 
Brødrene i andre Klostre. Nogle af disse Haandskrifter 
vides at være afleverede til Universitetsbiblioteket og 
brændte med dette 1728. Andre anvendtes til prak
tisk Brug: Af Tøjhusregnskabet for 1608 fremgaar 
det, at 76 Munkebøger fra Sorø har staaet til For
varing, fordi man ikke vidste, „hvort. kgl. Maj. vil

’ ) Da der i Historisk Samfund for Sorø Am ts Aarbog 1926 
S. 45—90 er optaget en fy ld ig  Skildring : Udsigt over Sorø 
Akademis Biblioteks Historie af Lektor A lfr. Glahn, er lie r 
kun gengivet Hovedtrækkene af det ved Hjemstavnskursuset 
holdte Foredrag.
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have dennem hen, førend nu at Hans Maj. gav Be
faling at forbruge dennem til Fyrværk.“ Et ganske 
enkelt er indgaaet i Det kongelige Bibliotek og be
varet. Men ved Branden 1813 fortærede Ilden hvert 
stedligt Spor af Klosterets Bibliotek.

Da Fr. II 1585 oprettede sin Kostskole, fortsatte 
han blot Klosterets Skole under andre Former. Den 
Bogsamling, en saadan latinsk Skole havde Brug for, 
var ikke stor, væsentlig teologiske Bøger, latinske og 
græske Klassikere til Studiebrug for Lærere og videre
komne Disciple. Men det drejer sig jo nu om trykte 
Bøger, og vi ved, at dette Bibliotek i 1682 omfattede 
c. 500 Bind.

Først med det af Chr. IV i 1623 oprettede adelige 
Akademi bliver der Brug for et større og mere viden
skabeligt Bibliotek. Akademiet skulde jo være et Slags 
Universitet. Større og mindre Boggaver skænkedes 
da ogsaa nu af flere af Akademiets Hovmestre og 
andre Velyndere. Særlig kan nævnes Just Høg, Bir
gitte Thott, som boede i Sorø, samt Fr. III, der tilstod 
det et aarligt Tilskud og skænkede det forskellige 
Bøger. I 1641 fik Akademiet sit eget Trykkeri, hvor 
Stephanius' Udgave af Saxo er trykt af Henrik Kruce 
og Birgitte Thotts Senecaoversættelse af Jørgen 
Hantsch.

Imidlertid lammede Svenskekrigen Rigets som Ade
lens økonomiske Evne, og Akademiet lukkedes i 1665. 
Da Chr. V i 1691 oprettede et adeligt Akademi i Kø
benhavn, blev Dele af Sorøbiblioteket overført til dette.

Men da den latinske Skole lukkedes i 1737, for 
at Midlerne kunde opspares til det af Chr. VI plan
lagte og af Fr. V i 1747 virkeliggjorte ridderlige Aka
demi, oprandt der en Renæssance for Biblioteket.



Johan v. Bülow 
(1751 — 1828).

Malet c. 1792 af Jens Juel.
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Allerede i 1745 havde den norskfødte Diplomat Niels 
Griis, der boede i Haag, testamenteret Størstedelen 
af sin betydelige og fine Bogsamling til Akademiet, 
tilskyndet dertil af Hans Gram. Det har været 3—4000 
Bind i det hele, hvoraf man kender c. 1200 Bind 
Teologi, Filologi, Filosofi og Jura. I 1749 fik Biblio
teket, ligeledes ved Testamente, titulær Biskop Lon- 
deman, adlet Rosencrones Bogsamling paa c. 1700 
Bind. Den rummede særlig en Mængde af Poesi- og 
Prosaværker, forfattede paa Latin fra det 16. og 17. 
Aarhundrede.

Samme Aar skænkede Fr. V hertil Dubletter af 
det just i det kgl. Bibliotek indlemmede Gottorpske 
Bibliotek, som Fr. IV havde taget som Krigsbytte. 
Hvor meget der kom til Sorø, lader sig ikke sige.

Endelig fik Akademiet i 1754 ved Holbergs Død 
hans Bibliotek, samt 1000 Rdl. til dets Forøgelse, og 
det havde fra Maj 1752 faaet 100 Rdl. aarlig, som 
det fremdeles skulde nyde af Indtægten af hans Ba
roni; men dette Annuum formindskedes sikkert, da 
Godsets Ydeevne forringedes i de daarlige Tider.

I Resten af sin Levetid modtog Biblioteket kun 
én større Boggave, af den lærde Præst i Munkebjærgby 
Niels Jensen Albek ( f  1783): 50 Bind.

Af Regnskaberne fremgaar det, at man fra 1753— 
1762 anvendte gennemsnitlig 110 Rdl. aarlig til Ind
binding og 11 Rdl. til Bogkøb. For den øvrige Tids 
Vedkommende var Forholdet 15 Rdl. aarlig til Ind
binding, c. 65 Rdl. til Bogkøb.

Men 11. JuniVudbrød der Ild i Akademiets Hoved-i 
bygning, hvor Biblioteket stod, og det blev derved;. 
Luernes Rov.

I 1822 genoprettede Fr. VI saavel Akademiet som
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Skolen. Akademiet bestod til 1848 som højere Under
visningsanstalt og er siden da bevaret som Godsets 
Navn, medens Skolen blev dets Arvtager og bestaar 
endnu. Det blev det brændte Biblioteks Traditioner, 
som kom til at præge det nye, der grundlagdes, da 
der 31/ô 1823 bevilgedes 2000 Rdl. til Indkøb af de 
nødvendigste Værker samt et Annuum p'aa 600 Rdl. 
til løbende Bogkøb. Allerede i 1824 købtes der alene 
paa Abraham Kalis Auktion (for 500 Rdl.) lutter Foli
anter (165), bl. a. 4 fremmede Incunabler, paa Auktion 
efter Moldenhawer en Del pragtfulde og kostbare 
Værker. Det synes planløst, da meget af det ikke 
havde noget med Akademiets praktiske Krav at gøre, 
og hvor disse spores, købtes der ret ensidigt filologiske 
Værker. Men det var det gamle Bibliotek, der stod som 
det nyes Forbillede. Direktor selv var Bibliotekar og 
den første, Tauber, var stærkt interesseret i Biblioteket. 
Han anlagde et Seddelkatalog, og det var ham, der 
fik erhvervet Overtagelsesret for Akademiet til Sogne
præst i Slagelse Hans Bastholms Bibliotek. Det gav, 
da det senere blev indlemmet, Biblioteket 5000 Bind, 
hvoriblandt en mærkelig Haandbogsamling*), mange 
gode Værker og enkelte meget kostbare.

Det faldt ogsaa i Taubers Lod at modtage den 
største og værdifuldeste Dotation, som i 1828 ved 
Testamente tilfaldt Akademiet. Testator var den kendte 
Mæcen Johan v. Billow til Sanderumgaard, der fra 
1768—71 havde gaaet paa Sorø Akademi og kaldte 
det „sit kære og uforglemmelige Sorø." Denne over
ordentlig lødige Bogsamling, en enestaaende Skat,

*) Herom kan læses i Aarbog for Bogvenner 1924 S. 68 — 121 
A lfr. Glalm : Ogsaa en Bogsamler.

2*
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rig paa danske og udenlandske Sjældenheder, Pragt
værker og Mæcenatseksemplarer i skønne Bind bragte 
et frisk Pust ind i Biblioteket, der nu udvikler sig 
mere alsidigt. Foruden sit Bibliotek skænkede Biilow 
ogsaa sin Manuskriptsamling, som ved Siden af Do
kumenter og Afskrifter vedrørende Danmarks Forvalt
ning indeholder mangfoldige Breve af hans store 
Korrespondance.

I Aarene til Akademiets Nedlæggelse gjorde man 
stadig store Indkøb paa Auktioner. I 1828 talte Biblio
teket c. 2000 Bind, i 1840 15000. I 1842 forhøjedes 
Annuum til 800 Rdl. 1848 stod her 22000 Bd. Da 
Akademiet nu blev nedlagt, blev Skolens Rektor Bib
liotekar. Men med Forfatningsændringen ophørte 
Akademiet at være en „kongelig" Stiftelse, det kom 
paa Budgettet, og ingen Ekstrabevillinger gaves. I 
1859 modtager Biblioteket en betydelig Qave, 1600 
Bd., fra Amtsforvalter Edv. Carstensen i Slagelse, 
fhv. Guvernør i Vestindien. I 1861 flyttedes Biblio
teket, der hidtil havde staaet paa Hovedbygningen, 
til sin nuværende Bygning.

I Aaret 1872 skænkedes en Særsamling til Biblio
teket, nemlig dets Holbergiana, samlet af H. H. J. Lynge 
og Justitsraad F. S. Bang, skænket af denne sidste. 
Det er efter det kgl. Biblioteks den bedste, der findes, 
og tæller c. 500 Bd. Udgaver af Holbergs Værker paa 
dansk og fremmede Sprog samt c. 150 Bd. og c. 
350 Udsnit og Særtryk af Holberglitteraturen. Det 
er en enestaaende Kostbarhed. Af andre Særsamlinger 
maa nævnes Sorana og Ingemanniana. Den sidste 
er nylig oprettet og indeholder 160 Bd. Ingemannud- 
gaver og op mod 100 Bd. af Ingemanns Privatbib
liotek, af hvilke sidste de 2/8 er skænkede af Digterens
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nulevende Slægtninge, og c. 700 Breve i Original fra 
og til Ingemann.

1883 var her 37000 Bd., nu c. 67000 Bd.
Resultatet er da blevet et Bibliotek, som besidder 

alt det, som man ikke længere kan købe, men som 
et stort Almenbibliotek maa have. Men hvor meget 
Nytte det end gør i sin snævre Kreds, kommer det 
dog ikke til at gøre Qavn i Forhold til sin Størrelse 
og Værdi. Det staar i en brandfarlig Bygning, og 
fra det saakaldte rige Akademi tager Staten aarlig 
100,000 Kr. til fremmede Formaal. Saalænge denne 
Ordning varer, er der ikke Raad til at bygge et nyt 
Bibliotek. En privat Bogsamling paa 7000 Bd. var 
oprindelig tiltænkt Sorø, men kom andensteds hen 
paa Grund af Pladsmangel og Bygningens Brandfar
lighed.

Denne lille Oversigt bør som enhver Omtale af 
Biblioteket slutte med at understrege det uforsvarlige 
og irrationelle i disse Forhold. Draaben huler da 
forhaabentlig Stenen.



SORØEGNENS GEOLOGI.
A f

K. Simonsen.

OÄj|p*ne Damer og Herrer! Det er blevet Sædvane, 
jâ/ Ïh L  at et Hjemstavnskursus begynder med en

Oversigt over Egnens geologiske Forhold. 
Dette er ogsaa ganske naturligt. Det er jo Geologien, 
der maa give os den ældste Del af Egnens Historie, og 
de geologiske Forhold er i højeste Grad bestemmende 
for Landskabsformerne og Jordbundsforholdene, der
ved tillige for Plantelivet, Dyrelivet og Menneskenes 
Erhvervsliv, altsaa for Egnens senere Historie. Saa 
begynder vi da ogsaa dette Hjemstavnskursus med 
Geologien, og jeg skulde nu søge at orientere Dem 
i Sorøegnens geologiske Forhold.

Som De sikkert alle ved, har hele Danmark en
gang været dækket af en stor Ismasse, der fra Skan
dinavien skød sig ned herover, og som medførte en 
Mængde Ler, Sand, Grus og store Sten, der nu danner 
Overfladelagene i hele Landet. Den Tid, hvor dette 
skete, kaldes Istiden. Den begyndte for ca. y 2 M il
lion Aar siden og sluttede vel for Danmarks Ved
kommende for ca. 15000 Aar siden. De Jordlag, der 
er aflejret fø r  Istiden, ser vi i Danmark ikke meget 
til, da de er dækket af Istidsaflejringerne; dog kender
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De alle Skrivekridtet paa Møen, Limstenen i Stevns, 
Moleret paa Mors og maaske flere andre Dannelser. 
Her i Midtsjælland ligger Aflejringerne fra før Istiden 
saa dybt, 50 m. eller saa, at man kun faa Steder har 
boret ned til dem. Jeg skal derfor ikke omtale disse 
Dannelser nærmere, men blot antyde, at der i de mange 
Aarmillioner, der ligger forud for Istiden, her som 
andetsteds gentagne Gange har været Hav og gen
tagne Gange Land, en lang, larig Historie, hvortil 
vort Kendskab er meget ringe og sikkert vil vedblive 
at være det.

Men jeg vil begrænse mig endnu mere. Istiden 
har ikke været en uafbrudt kold Tid gennem flere 
Hundredtusind Aar. Der har egentlig været flere 
Istider, afbrudt af varmere Perioder, Mellemistider, 
hvor Isen smeltede bort, og Landet blev dækket af 
Planter, ja endog af Skov. Naar saa Isen igen ryk
kede frem, blev den forrige Istids Aflejringer delvis 
forstyrrede og flyttede. Overfladeformerne og Over
fladens Jordarter bestemmes derfor væsentlig af det 
sidste Isdækkes Beskaffenhed og Virksomhed, medens 
man først dybere nede finder Aflejringer fra de 
ældre Istider og fra Mellemistiderne. Da vi ikke ser 
noget til disse ældre Istidsdannelser, og de ogsaa er 
temmelig lidt kendt, vil jeg i det følgende udelukkende 
holde mig til den sidste Istid, den saakaldte baltiske 
Istid, hvis Ismasser dækkede Landet for ca. 25000 
Aar siden.

I denne sidste Istid dækkede Isen ikke hele Dan
mark. Som Kort I viser, var det sydvestlige Jylland 
isfrit. Smeltevandet fra Isranden strømmede ud over 
de lavere liggende Egne af Vestjylland og dannede 
de Aflejringer, vi nu kalder de jydske Hedeflader,
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medens de højere liggende Partier, Bakkeøerne, ikke 
overskylledes af Smeltevandet. Bakkeøerne (de mørkere 
Partier paa Kort I) er altsaa den ældste Del af det 
nuværende Danmarks Overflade; deres Jordbund er 
aflejret i den næstsidste Istid. Hedefladerne er den 
næstældste Del af vort Land; deres Overfladelag er 
aflejret i den sidste Istid, mens Isen havde sin største 
Udbredelse. Paa disse Hedeflader løber de vestjyske 
Aaer som de sidste Rester af de store Istidsfloder.

Da saa Istilførselen fra Skandinavien blev ringere, 
saa at Isen ikke kunde naa saa langt frem, før den 
smeltede, blev efterhaanden andre Dele af Landet isfrit. 
Isranden gik tilbage til Stillingen Kort II, blev nogen 
Tid staaende her, trak sig saa tilbage til Stillingen 
Kort III. De ser altsaa af Kortene, i hvilken Orden 
de forskellige Landsdele blev fri for Isdækket. Der, 
hvor Isranden har staaet i en længere Aarrække, er 
der aflejret en Mængde Materiale, ofte som lange 
Volde, de saakaldte Randmoræner; man kalder dette 
Landskab Morænebakkeland, nogle af de mørke Linier 
paa Kortet angiver de Steder, hvor Morænebakkeland er 
særlig fremtrædende. Hvor Isranden trækker sig hur
tigere tilbage, bliver Landskabet mindre ujævnt, men 
dog smaabakket, ikke helt fladt som Hedefladerne; 
disse Egne kaldes Moræneflader. De Linier paa Kortet, 
der peger ud mod den gamle Isrand, angiver Dale, 
som, medens Isen dækkede Landet, er dannet af Floder 
under Isen. Disse Floder løb i Tunneller under Isen, 
som i Rør, kunde derfor løbe ikke blot nedad, men 
ogsaa opad. De af dem dannede Dale kaldes Tun
neldale, de lange, smalle østjyske Fjorde og de saa
kaldte Langsøer er Dele af Tunneldale; Vandet løb 
naturligvis den Gang fra Øst mod Vest under Isen.
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To midtjydske Isrande.

Kort III

En østjydsk Isrand.
Kort IV

Isens sidste Fremstød
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Da Isranden havde Stillingen paa Kort III, kunde 
Smeltevandet ikke slippe bort mod Vest, her spærrede 
det midtjydske Bakkeland; Østpaa laa Isen; Vandet 
maatte søge mod Nord, herved dannedes den store 
Gudenaadal, og vi forstaar, hvorfor den gaar Syd- 
Nord, i samme Retning som Kystlinien.

Isen smeltede nu videre tilbage, maaske blev hele 
Danmark isfrit, det er ikke afgjort med Sikkerhed. 
Men der kom et nyt lille Fremstød, indtil Linien Kort 
IV, hvor Isen saa i nogen Tid blev staaende. De ser, 
at medens Isen til at begynde med, Kort I, kom 
baade fra Nord og Øst, og senere, Kort III, kom 
væsentlig fra Øst, kommer den nu næsten fra Syd; 
den flyder fra Skandinavien ned gennem Østersøen 
og Syd fra op over Danmark. Endvidere ser De, at 
Isen er delt i 3 Gletsjertunger, Lillebælts-, Storebælts- 
og Øresundsgletsjeren, og De ser de fynske Alper og 
Bakkerne i Nordsjælland komme frem som Moræne
bakkeland. Endelig ser De ogsaa, at vi nu er naaet 
til det Punkt, som har særlig Interesse for Sorøegnen. 
Sorø ligger omtrent lige ved denne Isrand og omtrent 
der, hvor Storebæltsgletsjeren og Øresundsgletsjeren 
skilles. Hvis den Skildring, jeg har givet Dem, er 
rigtig, d. v. s. er bygget paa, hvad vi ser i Naturen, 
maa vi her ved Sorø kunne se Mærker efter de to 
Isrande som et Bælte af Bakkeland mod NV. og et 
Bælte af Bakkeland mod NØ. Vi maa ogsaa vente 
i en Linie Sydpaa at finde Vidnesbyrd om Istilførsel 
og dermed Tilførsel af Morænemateriale fra begge 
Sider. Dette skal vi faa at se paa 3 forskellige Køre
ture, Linien Sydpaa i Eftermiddag, Linjerne Nordpaa 
i Morgen Formiddag og Tirsdag Eftermiddag.

Isranden trak sig saa tilbage igen, Kort V, og
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Kort V Kort VI
Isen forlader Danmark.

Kort V II

Sjællands vigtigste Vandløb.
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efterhaanden blev Istilførselen saa ringe, at hele Dan
mark blev isfrit (Kort VI). Den Del af Danmark, der 
allersidst blev isfrit, var Bornholm.

Jeg maa dvæle et Øjeblik ved de tre Landskabs
former, jeg har omtalt: Morænebakkelandet, Moræne
fladen og Hedesletten. Morænebakkelandet er meget 
ujævnt, Bakkerne er ofte langstrakte, dannede paral
lelt med Isranden, og de er stejle og adskilte ved for
holdsvis dybe Dale. Der . er mange Søer og Vand
huller, og Jordbunden er gruset og sandet, da Smelte
vandet har taget en stor Del af Leret med sig; der 
findes ogsaa mange store Sten. Et saadant Landskab 
er ikke særlig velegnet til Dyrkning, om end langt 
bedre end Hedefladen; Jorden indeholder ofte for 
lidt Ler, og det ujævne Terræn og de mange Sten 
vanskeliggør Jordbehandlingen. Ofte har derfor Mo
rænebakkelandet faaet Lov at være skovdækket, og 
det danner nogle af vort Lands smukkeste Egne med 
Bakker og Dale, Skove og Søer; tænk paa Himmel
bjergsegnene, Mols Bjerge, Hillerødegnen, Sorøegnen. 
— Morænefladerne er jævnere, flade eller smaabak- 
kede, og Jordbunden er hyppigst Ler. De dækker en 
stor Del af Landet, især paa Øerne, og de er frugt
barere end Bakkelandet, men staar tilbage for dette 
i landskabelig Skønhed. Egnen fra Sorø til Ringsted 
er Moræneflade, ligesaa Egnen om Tersløsegaard, 
hvor vi kommer i Morgen. — Hedeflader ser vi her 
paa Sjælland ikke saa meget til, da de er ret smaa og 
nu er dækket af Moser og Enge. Men paa en anden 
Maade, ved at udgrave Dale, har Smeltevandet bidraget 
til at forme Landskabet her i Midtsjælland, og jeg 
skal derfor ogsaa komme lidt ind herpaa, idet jeg 
saa dog først maa orientere Dem i de nuværende 
Afløbsforhold (Kort Vil).
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Kort V III

Halskov—Gaunø-Linien.

Kort IX

Reersø—-Næstved-Linien,
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Sjællands største Aa er Susaaen. Denne har et 
mærkeligt Løb, idet den ender omtrent, hvor den 
begyndte. Den udspringer i Vesteregedeegnen, løber 
først mod NV., derpaa mod SV. og endelig mod SØ. 
gennem Tjustrup-Bavelsesøerne, hvor vi kommer i 
Eftermiddag, ned til Smaalandshavet. Den optager 
Ringsted Aa, der afvander Haraldsted Sø og Gyr- 
stinge Sø, og Tuel Aa, der kommer fra de 3 Sorø- 
søer (Sorø, Pedersborg og Tuel Sø). Faa Meter fra 
Tuel Søs Nordside er der et Vandskel; her begynder 
Tude Aa, der afvander Maglesø, Bromme Sø og 
Munkebjergby Sø og løber ud i Storebælt N. for 
Korsør efter at have optaget Gudum Aa og Vorby 
Aa. Nordligere har vi Hallebyaa gennem Aamosen 
og Tissø; den har Syd fra Tilløbene Sandlyng Aa 
og Bøstrup Aa. Endnu maa jeg nævne 3 smaa 
Vandløb: Bregninge Aa mod NV., Saltø Aa mod S. 
og Køge Aa mod 0 .; de maa medtages for Forstaa- 
elsen af det følgende. Stevns Aa har mindre Interesse.

Det meste af Vandet fra Midtsjælland løber altsaa 
nu gennem Ringsted Aa, Tuel Aa og Susaaen mod 
Syd til Smaalandshavet. Men hvor løb Vandet hen, 
dengang Isen dækkede det sydlige Sjælland og Smaa
landshavet? Ja, det ser vi af Kort VIII. Vandet maa 
have løbet ad Saltø Aas og Vorby Aas Dale til det 
nederste af Tudeaa og ud i Storebælt N. for Korsør; 
herved forstaar vi, at Vorby Aas og Saltø Aas Dale 
er saa store, skønt disse Vandløb er ret smaa. Gaar 
vi endnu længere tilbage, hvor Isen dækkede en større 
Del af Sjælland, var jo ogsaa denne Tudesusaa 
umulig. Vi ser paa Kort IX, hvorledes Afløbsfor
holdene sandsynligvis har været dengang: Vandet i 
den nedre Del af Susaaen maa have løbet den mod-
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Kort X

Asnæs—Fensmark-Linien.

Kort XI
Asnæs—Sorø-Linien,
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satte Vej, og alt Susaavandet gennem Tuel Aa til 
Tuel Sø og derfra gennem Tude Aa og Bøstrup Aa 
til den nederste Del af Hallebyaa og ud i det nord
lige Storebælt. Da store Dele af Landet om Susaaen 
ligger lavere end Tuel Sø, maa en hel Del af Syd
sjælland have være dækket af Vand, som jeg har 
antydet det paa Kortet; endnu har vi jo her Syd
sjællands største Mosestrækninger, Holmegaards Mose.

Men saa endnu tidligere, da Isen spærrede Halle
byaa? Det viser Kort X. Næsten alt Smeltevand fra 
de to Isrande samlede sig til en stor Sjællandsflod, 
der fra Tuel Sø løb mod Nord gennem Tude Aas 
øvre Løb, Sandlyng Aa, Hallebyaa og Bregninge Aa, 
ud i Saltbæk Vig og Kattegat. Og da Isen var saa 
langt fremme, at den stod i Sorøegnen, løb Vandet 
ogsaa ad denne Vej, men en større Del af Løbet var 
under Isen: Kort XI. Vi har endnu i Landskabet 
Vidnesbyrd om to Floder under Isen, to subglaciale 
Floder, som Geologerne kalder det. Den ene løb, 
hvor nu Køge Aa og de øvre Dele af Ringsted Aa 
løber, men Køge Aa i modsat Retning af nu. Den 
anden løb, hvor vi nu har nedre Susaa, i modsat 
Retning af nu, og en Fortsættelse herop til Sorø
egnen, hvor Sorøsøens Smalsø og Pedersborg Sø er 
en Del deraf. En Del af Tjustrupsø er sikkert en 
Tunneldal.

Lad os endnu en Gang se paa Kortene VII—XI, 
men i omvendt Orden. Vi ser da, at Vandet fra 
Sorøsøerne i Løbet af de sidste 20000 Aar har løbet 
først til Kattegat, senere til det nordlige Storebælt, 
senere endnu til det sydlige Storebælt, nu i de sidste 
15—16000 Aar til Smaalandshavet. Vi kan i Land
skabet paapege Mærker herefter, baade Fordybninger,
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Tunneldale, af Floder under Isen, og Dele af gamle 
Floder udenfor Isranden. Og saa endnu eet: Hvor
dan er Sorø Sø og Tuel Sø opstaaet? Ja, hvis der 
overhovedet behøves anden Forklaring end den, at 
det er særlig lavtliggende Dele af Moræneland
skabet, maa det være den, at der, da Isen trak sig 
tilbage, er blevet liggende Isklumper her, dækket af 
Morænemateriale, som hindrede en hurtig Afsmelt
ning. Da senere Isen smeltede, sank det overliggende 
Materiale efterhaanden ned, og der blev en Fordyb
ning i Landskabet der, hvor vi nu har Søen.

Egnens geologiske Historie, efter at den var ble
ven isfri, de sidste 14— 15000 Aar, faar jeg ikke Tid 
at gaa nærmere ind paa. Den mest fremtrædende 
geologiske Dannelse fra denne Tid er Tørven, som 
er aflejret i vandfyldte Lavninger i Morænelandskabet 
af døde Plantedele, som af Mangel paa tilstrækkelig 
Luft ikke har kunnet gaa i Forraadnelse. Vi har her 
i Sorøegnen en hel Del Tørvemoser; jeg vil blot 
nævne, at Flommen, som De i de kommende Dage 
ikke kan undgaa at lægge Mærke til, vel nok er en 
gammel Flodarm, der nu er tilgroet.

De fleste af Dem véd sikkert, at man af Mose- 
undersøgelser har erfaret, at Landet først var dækket 
af Tundra, at saa Bævreasp og Birk vandrede ind, 
at der senere var store Fyrreskove, som afløstes af 
Egeskove, og disse atter af Bøgeskove. Samtidig 
med Plantelivet forandredes ogsaa Dyrelivet, og alle
rede i Fyrreskovstiden levede der Mennesker her 
paa Sjælland, som vi kender det fra Mullerupfundet 
og Sværdborgfundet og et enkelt endnu ældre Fund.

Naar jeg nu slutter, vil De maaske sige: Var det 
en Oversigt over Sorøegnens Geologi? Det var jo

3
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snarere en Oversigt over Isens Afsmeltningstid for 
hele Danmarks eller i hvert Fald for Sjællands Ved
kommende. Ja, det var det ogsaa, og det er med 
velberaad Hu, at jeg har formet min Redegørelse 
saaledes. Ganske vist maa Helhedsbilledet i Geolo
gien som i andre Videnskaber sammensættes af de 
tusind Enkeltheder; men paa den anden Side er det 
ganske umuligt at faa nogen Forstaaelse af den en
kelte Egn, uden at denne ses som et Led i Helheden. 
Og denne gives bedst gennem et Foredrag, medens 
Enkelthederne bedst forklares, naar man staar og ser 
paa dem. Jeg haaber ogsaa, at Oversigten skal 
kunne være til lidt Nytte for de af Dem, der ønsker 
at se lidt paa Deres egen Egns geologiske Forhold.

Paa Udflugterne i de følgende Dage skal jeg søge 
at vise Dem et og andet baade af det, jeg her har 
omtalt, og af anden Art; der er jo mange Sider af 
Geologien, jeg slet ikke er kommet ind paa. For at 
De fettere straks kan være orienteret, naar vi er ude, 
vil jeg bede Dem tage det lille Kort, der staar paa 
Programmets Bagside, og sætte et Par Blyantslinier, 
der kan vise Dem det allersidste Isdækkes Rand her 
i Sorøegnen. NV. for Sorø finder De Landsbyen 
Haverup. Træk en Linie fra Haverups Vestside mod 
NV., Vesten om Krøjerup, Sønden om Søen (Maglesø), 
lige over Ødemark, Østen om Nordruplund, Toderup 
og Sobjerg. Træk en anden Linie fra Østsiden af 
Haverup mod NNØ. til Døjringe og videre i samme 
Retning Østen om Saltofte. Træk endelig fra Have
rup en tredie Linie lige mod Syd til Eskildstrup. 
Disse tre Linier vil omtrent give Dem Grænserne for 
den vestlige og den østlige Is. Den geologisk set 
ældste Del af Kortet bliver Trekanten mod Nord.
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Som De har set af Kortene X og XI, smeltede den øst
lige Is hurtigere tilbage end den vestlige; næstældst 
er altsaa Partiet Øst for Blyantslinierne, yngst Par
tiet Vest for Blyantslinierne. Lidt Øst for Slagelse, 
hvor Jernbanen og Landevejen skærer hinanden, har 
vi Isens næste tydelige Opholdslinie.

Saa maa jeg endnu tilføje, at De ikke maa blive 
altfor skuffet, hvis det viser sig, at De ikke faar ret 
meget ud af Studiet i Naturen i de kommende Dage. 
Vi skal køre i Biler ad Veje, og det duer ikke til 
geologiske Studier; et Par Fedtlædersstøvler og den 
mere moderate Fart, hvormed de kan flyttes tværs 
over Markerne hen til de Steder, hvor der er noget 
at se, vilde være meget bedre. Men et og andet 
haaber jeg dog at kunne vise Dem!

Efterskrift: Naar ovenstaaende populære Fore
drag skal trykkes, maa jeg tilføje, at Fremstillingen 
af Isens Afsmeltning fra Sjælland vel ikke i alle En
keltheder, men dog i det væsentlige bygger paa et 
af Statsgeolog V. Milthers holdt videnskabeligt Fore
drag ved det 16. skandinaviske Naturforskermøde i Oslo 
1916. Den her givne Fremstilling viser Hovedtræk
kene af vor Viden i Øjeblikket, men da „Danmarks 
geologiske Undersøgelse“ desværre endnu ikke har 
kortlagt Sydvestsjælland, maa man være forberedt 
paa, at fremtidige Undersøgelser kan ændre en og 
anden Enkelthed. Endnu mere gælder dette Fyn, 
hvor de paa Kortene givne Israndslinier er trukket 
ret skønsmæssigt. I Hovedtrækkene vil dog det her 
givne Billede af Afsmeltningstiden sikkert vise sig 
holdbart.

3*



SORØEGNENS SØER.
A f

C. V. Otterstrøm.

jine Damer og Herrer!
Sorøegnens Søer hedder mit Foredrag 

paa Programmet, men jeg skal tillade mig 
at give Foredraget baade et mere omfattende og et 
mere indskrænket Indhold. Jeg vil nemlig gerne 
først give Dem en lille Oversigt over det, der er 
fælles for vore danske Søer, skildre Søernes Grund
type, og saa i Tilknytning dertil gaa lidt ind paa 
nogle Enkeltheder, specielt fra Sorø Sø, medens jeg 
ikke kommer videre ind paa Egnens andre Søer, 
hverken de nærmere som Pedersborg Sø og Tuel Sø 
eller de fjernere liggende. — Men det hele bliver 
meget kortfattet, thi umiddelbart efter Foredraget skal 
vi ud paa Sorø Sø, for at De selv med egne Øjne 
kan se noget af det, jeg nu skal fortælle Dem.

I en almindelig dansk Sø kan man skelne mellem 
3 Omraade£fo Bredbæltet med Plantevækst — uden- 
for fa&Barøunden uden Plantevækst — og endelig 
den fr ie  Vandmasse uden nøjere Tilknytning til Bred 
eller Bund. Disse 3 Omraader skal vi se lidt paa.
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Først er der Bredbæltet, som igen kan deles i 3 

Underafdelinger: R ørsum pen,Bæltet med Hanke- 
grøde og det mw&Bundgrøde.

Vore Søer er gerne kransede mgri R«r pilpr Riv. 
som fra Bredden naar ud til en Dybde af ca. 2 Meter. 
Det er nogle faa Arter, der danner denne Rørsump: 
Tagrør (Tag, Blaatag, Rør), Siv (botanisk: Kogleaks) 
og Dunhammer (Flæg), mest den smalbladede Art. 
Det er Planter, der rager op i Luften, og hvis Stof
skifte derfor for en Del foregaar udenfor Søen.

Udenfor Rørsumpen ser vi de gyngende Aakande- 
Jjlade og Toppen af de blomstrende Vand aks, af 
Tusindblad og af Vandranunkel. Det er den rankende  ̂
Grøde, som fra Bunden-  søger op mod Lyset op 
til Overfladen, hvor Blomsterne flyder. Rankegrøden 
kan under gunstige Forhold vokse udstil ca. 4 Meters^ 
Dybde: da Planterne søger op mod Overfladen, ^piL~ 
1er Vandets Gennemsigtighed ikke saa stor en Rolle 
for den som for Bundgrøden, det yderste af. Vegeta
tionsbælterne. I Furesø, der er en klarvandet Sø, 
gaar Bundgrøden ud til godt 7 Meters Dybde; den 
bestaar af Vandpest, Hornblatj, KransnMlalger.Vand-" 
mos-a. a. og danner ligesom undersøiske Enge. Men 
i uklare Søer forsvinder dette Vegetationsbælte mer 
eller mindre. Sorø Sø er en uklar Sø; her finder vi 
derfor kun Bundgrøde ud til en ringe Dybde og 
vist egentlig hovedsagelig kun paa saadanne lavvan
dede Arealer, som af en eller anden Grund ikke er 
bevokset med Rankegrøde eller med Rør og Siv.

Det var Bredbæltet med dets tre Afdelinger — 
det er sikkert den Del af vore Søer, som Tilhørerne 
kender bedst. Hvad er der udenfor? Ude paa Dybet?/ 
At Folks Fantasi ofte har beskæftigef~sig_’dérmed<
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viser jo de talrige Sagn om sunkne Skatte og Slotte, 
og stadig finder man noget hemmelighedsfuldt ved 
Søen, maaske allermest ved den lille Sø med den 
stejle Bred og det mørke Vand (Mørksø); men ogsaa 
om de andre Søer udtaler man sig ofte i forblom
mede Udtryk og mener, at de er „bundløse“ — i 
Sverige er det værre endnu: der har man Søer med 
dobbelt Bund! Og saa er det hele i Virkeligheden 
slet ikke saa spændende. Rigtig dybe er ingen af 
vore Søer. Dybest er Hald Sø og Furesø, der begge 
er 36 Meter. Sorø Sø er kun 12 Meter paa det 
dybeste.

Hvad er der saa nede paa disse ikke altfor impo
nerende Dybder? Ja, Planter er der altsaa ikke 
(bortset fra enkeUfi—ÛJgfiâtter). Der er pvnd — et 
jævnt Lag af i Reglen sortagtigt DyntT“ — et ikke 
synderlig spændende Syn, hvis man kunde se det. 
En Prøve af dette Dynd kan De faa at se; vi skal 
tage den op, naar vi kommer ud paa Søen.

I dette Bunddynd lever der ikke mange forskellige 
Dyrearter, men de enkelte Dyrearter kan være rigt 
repræsenterede. Her er navnlig de røde Larver af 
Chironomus-Myg, lange, tynde Børsteorme og smaa 
Æ rtemdslinger. Mængden, hvori de findes, er meget 
forskellig. Pr. Kvadratmeter kan der i særlig gode 
Tilfælde være et Par Tusinde Chironomidelarver; i 
Tu’el Sø fandt jeg for 3 Dage siden paa 9 Meters 
Dybde et Par Hundrede Chironomidelarver, paa 
18 Meters Dybde ca. 75 pr. m2, men her i Sorø Sø 
var Bunden meget dyrefattig, saa at der næppe var 
over en halv Snes Larver pr. m2. Jeg tør derfor 
ikke love Dem, at der vil være noget levende at se 
i  de Prøver, vi tager bagefter. — Indholdet af Chiro-
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nomidelarver spiller en meget stor Rolle for Søens 
Værdi som Fiskevand. /

Vi mangler saa at omtale den frie Vandmasse. 
At Vandet i Sorø Sø ikke er særlig -rent, kan enhver  
se. Det har en kraftig Farve (gulgraa, noget grønlig), 
og Gennemsigtigheden er ikke stor, kun 1 Meter. 
Dette skyldes et Indhold af Smaaorganismer, baade 
Dyr og Planter, som med en fælles Betegnelse kaldes 
Plankton eller med et dansk OrdzSvæv. Det skal vi 
se en Prøve af ude paa Søen. Det er disse Svævets 
Organismer, som, naar de dør og synker til Bunds, 
danner det sorte Dyndlag. Er Svævet til Stede i stor 
Mængde, saa Bundfældningen bliver stor, og er Søen 
stillestaaende og dyb, saa Iltfornyelsen bliver spar
som til de dybere Vandlag, kan der opstaa Iltmangel 
ved Bunden til visse Aarstider; Dyndet er da ilde
lugtende. I „magre“ Søer har det ingen Nød, men 
i „fede“ Søer (og de fleste danske Søer er fede) 
kniber det ofte svært at faa Sommerens Produktion 
af Svæv omsat uden Iltmangel ved Bunden. Bliver 
der i en saadan Sø tilført organisk Stof udefra, gaar 
det let rent galt; det er en meget betænkelig Sag, 
naar Søer bruges til Udledning af urenset Kloakvand 
— hvad der desværre sker ogsaa her i Sorø, baade 
i Sorø Sø og i Tuel Sø.

Det, de fleste af Dem mest interesserer Dem for 
ved vore Søer — bortset fra Naturskønheden — er 
vel Fiskene, og jeg skal derfor forsøge kortelig at 
placere de vigtigste Fiskearter i de forskellige Sø- 
omraader, som nu er blevet skildret. Bagefter ser 
vi ude i Søen, om Placeringen passer.
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1. Bredbæltet. Hvor Rørsumpen er rigtig tæt, 
er der slet ingen Fisk. Men hvor Rørene eller Sivene 
staar aabent og navnlig, hvor der er Ranke- eller 
Bundgrøde mellem dem, har vi det typiske Tilholds
sted for 3 Fiskearter: Suderen (der lever af Snegle 
og Vandbænkebidere), Karudsen (der lever af Daf
nier) og Rudskallen (der hovedsagelig æder Planter). 
Men her kommer tillige andre Fiskearter ind for at 
lege, saaledes Skalle, Brasen og Løje.

Over Bundgrøden og mellem Rankerne har vi 
Skallen, Løjen, Ungbrasenen og Aborren; de lever 
her af Insektlarver, Snegle, Tanglopper — Løjen t il
lige af Insekter fra Luften og Skallen tillige noget af 
Planter. Skallen kan man for Resten ogsaa træffe 
i Mængde paa sandede eller stenede Strækninger, 
hvor den æder det Diatoméovertræk, som sidder der 
ligesaavel som paa Plantevæksten. I Bredbæltet fin
des ogsaa nogle Rovfisk, nemlig Gedden, der ude
lukkende æder Fisk (hovedsagelig Skaller), Aborren, 
der med Forkærlighed tager Løjer, og den bred- 
hovedede Aal, der mest tager Skaller.

2. Barbunden. Ude paa Barbunden med dens 
Chironomidelarver, Orme og Ærtemuslinger har vi de 
ældre Brasen, Horken og den spidshovedede Aal, der 
alle lever af den samme Kost. Da Aalen er Søernes 
værdifuldeste Fisk, maa Brasen og Hork som dens 
Næringskonkurrenter betragtes som skadelige Fisk.

3. I den frie Vandmasse hører Smelten, Heitlin
gen og Svævhelten hjemme; de lever alle af Svævets 
Smaadyr (Vandlopper, Dafnier). Af dem igen lever 
Sandarten, delvis ogsaa de større Aborrer.
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Her i Sorø Sø lever følgende 14 (16) Fiskearter: 
Aborre, Hork, (maaske 2 Arter Hundestejler), Knude, 
Gedde, Karpe (udsat), Karuds, Suder, Skalle, Rud
skalle, Løje, Brasen, Flire, Pigsmerling og Aal.

At Mallen har levet her, ved De alle; men den 
er her ikke mere. I de to Søer, gennem hvilke Van
det løber fra Sorø Sø, nemlig Pedersborg Sø og Tuel 
Sø, er der yderligere 2 Fiskearter: Regnløjen og 
Sandarten (udsat). Vi har altsaa i Sorø Søerne t il
sammen 16—18 Fiskearter.

Jeg har i Aftes sat nogle Fiskeredskaber et Par 
Steder ude i Søen, og disse Redskaber skulde vi nu 
tage ud for at røgte. Forhaabentlig vil De saa faa 
Lejlighed til at se en hel Del af de Fiskearter, jeg 
har nævnt, og til at overbevise Dem om, paa hvilke 
Omraader i Søen de lever.“

Umiddelbart efter Foredraget gik Deltagerne om 
Bord i en stor Motorbaad. Ved Broen besaa man 
Bredbæltets Plantevækst (bl. a. Rørsumpens Fraværelse, 
hvor der er Skygge af Træer, og de rene Bestande 
af henholdsvis Rør og Siv); Vandets Gennemsigtighed 
maaltes (100—110 cm). Baaden sejlede til Banevejs
bugten, hvor unge „Gedeboller“ (Aegagrophila (Cla- 
dophora) Sauteri) optoges sammen med Vandmos 
(Fontinalis) fra 2—3 Meters Dybde med Bundhenter. 
Gedeboller kendes hos os kun fra Sorø Sø. Derefter 
sejledes ud paa 10— 11 Meter Vand, hvor en Prøve 
af det sorte Dynd optoges og sigtedes; som ventet 
fandtes overhovedet intet levende i Sigteresten. I 
Overensstemmelse hermed fangedes ingen Fisk i de 
to „paa Dybet“ staaende Sættegarn; Horkerne er da
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ogsaa faatallige og Aalebestanden daarlig i Sorø Sø. 
Bunddyndets Temperatur var 15°, Overfladevandets 21°. 
En Prøve af Svævet toges. Der sejledes til Bugten 
Syd for Bøgholmen, hvor der i nogle Sættegarn mel
lem Aakander og Siv toges 4 store Sudere, nogle Rud
skaller, en Del Smaaskaller og Flirer samt yderst en 
lille Aborre; paa samme Lokalitet blev et Par Dage 
før taget nogle pæne Søkarudser, som forevistes. Her 
stod ogsaa et Par Ruser, som røgtedes, og som bl. a. 
gav en mindre Brasen og en stor Gedde, der vakte 
nogen Sensation. Endelig røgtedes 3 Garn, som stod 
omkring en Grødebanke (2—3 m) Øst for Bøgholm ; 
her toges Skaller, Løjer og Flirer.

Maaske kneb det af og til at se, hvad der foregik 
i den lille Baad, som røgtede Redskaberne, men navnlig 
kneb det vist med at høre Forklaringerne paa Grund 
af Motorens Stampen. Forhaabentlig lykkedes det 
dog indenfor den knapt tilmaalte Tid (ca. 2 Timer 
til Ekskursionen) at give et nogenlunde Overblik over 
Søens Naturforhold og specielt dens Fiskebestand. — 
De, der muligvis ikke kunde afvinde Emnet tilstræk
kelig Interesse, har i hvert Fald kunnet glæde sig over 
Turen paa den herlige Sorø Sø.
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A f

/ .  Brøndsted.

K
vorvidt Sorø-Egnen har været beboet af Men
nesker i de lange Tidsrum, der dækkes af vor 
ældre Stenalder — rundt regnet fra 8—7000 

til 4—3000 f. Chr. F. — kan ikke siges med Sikker
hed. Det er dog sandsynligt, at der i hvert Fald 
pletvis har boet Folk paa disse Kanter. Maglemosen 
ved Mullerup, et af Hovedfindestederne fra „Mulle- 
ruptiden“ og det som har givet Perioden Navn, ligger 
jo ikke langt fra Slagelse, og langs Storebæltskysten 
er der i Korsør-Skelskør-Egnen truffet adskillige Spor 
af den Kultur i ældre Stenalder, der fulgte efter Mul- 
lerupperioden: Køkkenmøddingtiden. Men fast Grund 
under Fødderne med Hensyn til Sorø-Egnens Oldtids
bebyggelse faar vi først i den yngre Stenalder, de 
store Stengraves Tid (c. 3000—c. 1600 f. Chr. F.), 
da Agerbrug og Kvægavl var kendt, og man havde 
lært at slibe Flinten.

Vi finder paa denne Tid Sorø-Egnen som Sæde 
for to store Bygder, en nordlig og en sydlig. Nord
bygden grupperede sig om Kirke Flinterup og Gyr- 
stinge Sø; dens Omkreds kan skitseres ved Navnene: 
Bjernede— Bromme — Vedde— Stenmagle— Bonderup
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— Allindemagle. Der kan over dette Oniraade paavises 
over 150 Stengrave, deriblandt mange anselige Lang
dysser (særlig ved Qyrstinge Sø). Sydbygden var 
større i Udstrækning, men ogsaa nok noget mere spredt 
og løs i Strukturen. Dens Centrum var Glumsø; nord
efter begrænsedes den ved en Linie fra Sigersted til 
Lynge, derfra naaede den Vest om Tustrup-Bavelse 
Sø over Gunderslevholm mod Syd helt ned til Rislev 
og Fensmark; mod Øst rakte en Arm ud over Tybjerg 
til Aversi. Mange store Stengrave staar ogsaa her 
som stolte Minder om en fjern Tid; kendt er den 
smukke Langdysse ved Gunderslevholm, besunget af 
Grundtvig i Digtet „Gunderslevholm Skov". En selv
stændig, mindre Bygd med c. 30 Stengrave — der
iblandt den store Jættestue i „Lodnehøj“ — laa noget 
længere i Øst, omkring Farringløse.

Disse Bygder har naturligvis haft deres Vejfor
bindelser, saavel indbyrdes som navnlig med Havet, 
og vi er virkelig endnu i Stand til at efterspore ad
skillige af hine gamle Veje, afmærkede som de er 
ved Grave i mere eller mindre sammenhængende 
Rækker. En stor Hovedvej, benyttet baade i Sten- 
og Broncealder og endnu tydelig at paavise i Ter- 
rainet, løb i Nord-Syd langs hele Sjællands Vestside, 
nogle Kilometer inde; den optog Tværveje fra Ind
landsbygderne i Øst. Saaledes forbandt to Tværveje 
Nordbygden med den store Vestvej, en nordlig fra 
Vedde over Ruds Vedby—Høng og en sydlig fra 
Bromme over Sønderup. Paa samme Maade løb fra 
Sydbygden en Tværvej fra Eskildstrup Syd om Slots
bjergby til Hovedvejen (og forresten videre herfra 
Nord om Korsør Nor helt ud til Storebælt, ved Hal
skov). Indbyrdes forbandtes de to Bygder ved en
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Vej i Nord-Syd, der førte fra Fulby over Slaglille- 
Store Ladegaard til Broby.

Udenfor disse Bygdeomraader har Sorø-Egnens 
Befolkning i den yngre Stenalder øjensynlig kun været 
spredt og ringe; nogen Bebyggelse har der været 
ved Qudum og i de nuværende Skovstrækninger ved 
Antvorskov, men ellers har heie Egnen mellem Sla
gelse og Sorø og fra Sorø videre, i et 4—5 km. bredt 
Bælte henad Ringsted til, været saare tyndt befolket. 
Grunden maa have været, at disse Strækninger laa 
hen med uigennemtrængelig Skov eller i Sump. Og 
dette Forhold blev i det store og hele uforandret i 
den følgende Tid.

Ellers forandredes derimod meget under Bronce- 
alderen, Tiden fra c. 1600 til c. 400 f. Chr. F. Vi 
kan bedst kontrollere den ældre Del af Perioden, den 
Tid da de store Høje rejstes. De iforvejen sparsomt 
befolkede eller øde Egne blev som sagt ikke nybe- 
byggede og, hvad vigtigere er, Befolkningen tog 
kendeligt af i de tidligere jævnt eller tæt beboede 
Omraader. Særlig gik det ud over Nordbygden og 
over den lille Bygd omkring Farringløse, Sydøst for 
Ringsted; sidstnævnte affolkedes næsten helt, og noget 
lignende overgik store Dele af Nordbygden (Kirke 
Flinterup, Gyrstinge, Bjernede), hvor egentlig kun 
AUindemagle-Egnen holdt sin Befolkning. Ogsaa Syd- 
bygden skrumpede ind, omend ikke slet saa galt som 
de andre; saavidt ses delte den sig i to mindre Om
raader, et Øst og Syd for Tustrup-Bavelse Sø, fra 
Næsby til Holløse, og et Sydvest for Ringsted, om
kring Sigersted. Som det kunde ventes, forsømtes 
samtidig Tværvejene fra den vestlige Hovedvej mod 
Indlandet, helt eller delvis.
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Dette betyder en saa aabenbar og væsentlig For
mindskelse af Befolkningen, at dybtliggende, almene 
Aarsager maa have virket her, navnlig da vi finder, 
at en lignende Rømning har fundet Sted fra andre 
sjællandske Indlandsbygder — samtidig med at Kyst
befolkningen øgedes. Det er Dr. Vilh. la Cour’s For
tjeneste indgaaende at have paavist dette interessante 
Forhold. Som en af de vigtigste Aarsager til Fæno
menet peger han, utvivlsomt med Rette, paa Bronce- 
alderens Søfart (Ravhandelen) og blomstrende, over
søiske Handel, hvorom vi ad andre Veje ved Besked; 
den er det øjensynlig, som har lokket Folk til Kysten.

For den senere Del af Broncealderen og hele den 
paafølgende Jernalder op mod Vikingetiden ved vi 
kun lidt om Sorø-Egnens Liv og Bebyggelsesforhold. 
Minderne er faa. Dette skyldes dog uden Tvivl nok 
saa meget Vanskelighederne ved at finde Gravene, 
vore bedste Vidner om Oldtiden, som en real Folke- 
mangel. Vi kan endnu ikke se sikkert her. Lig
brændingens Indtrængen under Broncealderen, allerede 
omkring Aar 1000 f. Chr. F., gjorde efterhaanden 
Gravene, og med dem Højene, uanselige, og da det 
kort efter vor Tidsregnings Begyndelse atter blev al
mindeligt at jordfæste de Døde, gemte man Gravene 
dybt under Jordfladen, uden Højmærke. Nogen Be
byggelse har der selvfølgelig været — et Glimt giver 
den rige Gravplads fra Folkevandringstid ved Nordrup 
nær Ringsted, hvor Storfolk var stedt til Hvile med 
Smykker og sjældne, malede Glaskar af romersk Fa
brikat — men hvor og hvor tæt den har været, kan 
vi ikke sige. Fundene er sparsomme. Et mærkeligt 
Minde, vistnok fra denne ældre Del af Jernalderen,
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er den siddende Træfigur fra Rude Eskildstrup Mose, 
uden Tvivl et Gudebillede.

Det store Vold-Anlæg ved Pedersborg tilhører i sine 
ældste Dele Vikingetiden, og med den om fredeligt 
Virke saa smukt vidnende Runesten fra Fjenneslev: 
„Sasur rejste Stenen og gjorde Bro“ , er vi oppe i 
fuldt historisk Tid.
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landt de Kilder, hvoraf vi kan øse Kundskab om 
vore Forfædres Liv, er selve Landskabet en af 
de allervigtigste, som det ligger med Byer og 

Gaarde omgivne af dyrket Jord ind mellem Skove, Søer
og Aaer. Forstaar vi at følge Linierne i Landskabets 
Fysiognomi, kan vi deraf læse om vigtige Sider af 
vort Folks Kulturudvikling. Vi kan se, hvorledes de 
har indrettet sig med faste Bosteder for at tage Landet 
i Besiddelse til Agerbrug og Kvægavl, følge, hvorledes 
de fra de oprindelige Landsbyer og Enstedgaarde tog 
videre og videre Omraader ind til Dyrkning, saa Land
skabet tilsidst fik sit nuværende Kulturpræg. Jeg holder 
mig her til den faste Bosættelse, da de endnu bestaaende 
Landsbyer blev oprettet og fik de Navne, som de 
bærer den Dag i Dag. De gamle Landsbynavne er 
her vor vigtigste Vejleder; men vi maa altid se paa 
hvert af disse i Sammenhæng med det Sted, som det 
betegner, og i Sammenhæng med Omgivelserne, baade 
Naturomgivelser og de omgivende Bebyggelser.

Det drejer sig her om en fast Bosættelse, der vel
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kan være op imod et Par Tusind Aar gammel. Men 
forud for denne Bosættelse ligger der Tusinder af 
Aar, hvor Landets Indbyggere bosatte sig paa de 
Steder, som hine Tiders Næringsliv og hine Tiders 
Hjælpemidler foreskrev. Ganske sikkert har Befolk
ningen i vort Land flere Gange foretaget en Ændring 
i deres Bosættelse alt efter som deres Kulturforhold 
krævede det. Ældste og ældre Stenalder, yngre Sten
alder og Broncealder har hver krævet sin ny Bosæt
telse, saa vel som den Tid, hvor vi skal tage vort 
Udgangspunkt, Jærnalderen. Hver Gang slaar man 
sig under ændrede Kulturforhold og med ny Hjælpe
midler ned paa de Steder, hvor man nemmest og 
rigeligst finder Udkommet. Alligevel er detdogmaaske 
muligt til en vis Grad at følge Sammenhængen imellem 
de Bosteder, der i Tidens Løb afløser hinanden.

Naar jeg nu skal fortælle Dem om Sorøegnens 
Stednavne, holder jeg mig til Navnene paa større 
Bosteder, Landsbynavne og store Gaardes Navne. Og 
naar vi saa ser paa Navnene og samtidig paa ved
kommende Steders Beliggenhed, skulde vi derigennem 
faa et Billede i meget store Træk af, hvorledes Egnen 
i Tidens Løb er blevet bebygget og opdyrket, vel at 
mærke i det nuværende Bebyggelses-Tidsrum, som 
jeg med et rundt Tal sætter til omkring et Par Tu
sind Aar.

Til vore ældste Landsbynavne hører de, der ender 
paa -inge. I Almindelighed er de vanskelige at tolke, 
hvad der hænger sammen med deres betydelige Ælde; 
men man mener, at de oprindelig mere har betegnet 
Beboerne end egentlig selve Landsbyen. Hvis Be
boerne f. Eks. holdt til paa eller ved en Strækning, 
der kaldtes Hals, fordi det var en Slags Indsnævring

4
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imellem Hav og Sø, kunde Beboerne kaldes Helsinger, 
men fra at betegne Beboerne kunde det gaa over til 
at betegne deres Landomraade og da særlig den By, 
hvor de havde Bopæl: Helsinge.

Tager vi nu hele det sydvestlige Sjælland for os, 
Egnen helt oppe fra den store Aamose Syd paa ned 
til Smaalandsbugten, vi kan godt sige: hele Sorø 
Amt, den sydligste Del af Holbæk Amt og Tybjærg 
Herred af Præstø Amt, saa finder vi, at Landsby
navnene paa -inge falder i to Grupper. Den ene er 
en lille Gruppe paa 4 midt inde i Sjælland Nord og 
Nordøst for Sorø. Det er Døjringe, Gyrstinge og 
Kyringe, og som den fjerde det gamle Heglinge, der 
hvor nu Pedersborg ligger. Disse er de eneste Lands
bynavne paa -inge, vi finder i det egentlige Midt- 
sjælland. Derimod ude mod Vest og Syd ligger Lands
byer med -z'/zge-Navne i en lang Rad, som et Bælte 
tværs gennem Landet; de ligger i en mindre eller 
større Afstand fra Havet; kun en enkelt, Herregaarden 
Snedinge, ligger lige ved Havet, og det endda det 
lukkede Holsteinborg Nor; alle de øvrige ligger et 
godt Stykke fra Havet; men paa den anden Side 
holder de sig ogsaa i betydelig Afstand fra de store 
Skovegne omkring Sorø og Tystrup Sø. Denne Række af 
-inge- Byer er Vinde-Helsinge og Kirke-Helsinge, Høng 
(der egentlig hedder Høinge), Blæsinge, Kirke-Stillinge 
og Øster-Stillinge, Hejninge, det gamle Pebringe (nu 
Falkensten), Skørpinge, Gimlinge, Ting-Jellinge og 
Sønder-Jellinge, det gamle Syllinge (i Venslev Sogn), 
det gamle Winninge (nu Fyrendal), Hyllinge  og 
Snedinge.

Da hele denne lange Rad af -inge-Landsbyer blev 
lagt, maa den have rummet Hovedparten af Syd- 
vestsjællands Befolkning.
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Disse Byer synes lagt efter en Plan, maaske en 
Aftale, maaske en stiltiende Overenskomst. Natur
ligvis er de lagt paa de Strækninger, der afgav de 
bedste Betingelser for, at Befolkningen kunde skaffe 
sig det bedste Udkomme med de Hjælpemidler og 
den Indsigt, der stod til deres Raadighed. Saltvandets 
Dyreliv har ikke haft nogen Betydning værd at nævne 
for disse Mennesker; Ferskvandsfiskeri kan kun have 
betydet lidt; Jagt paa Fugle og Pattedyr maaske 
noget mere. De maa have valgt disse Strækninger 
til Opholdssteder, fordi det var muligt at skaffe Græs 
og Hø til deres Okser, Faar og Heste, Olden til deres 
Svin, og lidt Korn til at lave Brød af som en Lækkerbid 
til dem selv. Skovegnene, baade de mindre Skove 
ude ved Kysterne og Sorøskovene inde i Midtlandet, 
har jo nok strakt sig videre omkring end nu, saa det 
har ikke voldet Vanskelighed at tilvejebringe det for
nødne Brændsel; Moser til Tørveskær fandtes ogsaa 
hist og her.

Man har haft Albuerum i de Tider. Strækninger, 
der nu udgør Bymarken for 4—5—6, maaske en halv 
Snes, Landsbyer, har alt sammen hørt til een -inge- 
Landsby, og dertil kom Skovstrækningerne, der i noget 
Mon ogsaa kunde komme til Nytte. Et fremherskende 
Træk er, at man har brugt Vandløb som Skel mellem 
de forskellige -inge-Byers Omraader. Tude-Aa, Vaar- 
by-Aa, Saltø-Aa med deres Sidegrene gennemstrøm
mer det omtalte -inge-Land mod Vest og Syd; men 
inden for hver aakranset Landstrækning findes der 
kun een By, som ender paa -inge, saa det har været 
ligesaa godt som en Aftale, at imellem de og de to 
Vandløb havde ingen andre end den ene By Raadig
hed. — Vi ser det samme Forhold ved den lille -inge-

4’
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Gruppe Nord og Nordøst for Sorø: Heglinge (nu 
Pedersborg) har Landet Vest og Syd for Tudeaa, 
Døjringe har Strækningen fra Tudeaa mod Øst til 
Frøsmose-Aa, Gyrstinge har sit Oinraade Øst for 
Frøsmose-Aa og Syd for Gyrstinge Sø, mens Kyringe 
har sit Nord for Gyrstinge Sø.

Inden for dette vandafgrænsede Omraade valgtes 
et Bosted, der først og fremmest bød een Fornøden
hed for Mennesker og Dyr, nemlig Vand, Vand baade 
i den haarde Vinterkulde og i den tørre Sommertid. 
Derfor ser vi ogsaa, at -inge-Byen i Reglen ikke er 
lagt midt i sit Omraade, men ud til en Side, hen mod 
eet af de Vandløb, som begrænser Omraadet. Der 
bliver Byen lagt ikke just paa lavt og fugtigt 
Jordsmon, heller ikke højest til Vejrs, men helst paa 
en skraanende Strækning, hvor der er en Lavning, 
som kan rumme et Gadekær, maaske et mindre Vand
løb, der løber ud i Aaen eller Søen i Nærheden, aller
helst et Sted, hvor naturlige Kilder skænker deres 
kølige Vand i Sommertørken og holder en græsgrøn 
Plet aaben selv i streng Vinterkulde og Sne. Har 
man Kilden til Menneskers Brug, Vandløbet eller Gade
kæret til Kreaturerne og en større Aa eller Sø i Nær
heden som Nødhjælp, er den vigtigste Betingelse til 
Stede for, at en Landsby kan bygges der, og det er 
en Regel, der gælder langt ned i Landsbyanlæggenes 
Tid, og som først kan brydes, da man er naaet saa 
vidt, at man kan grave kunstige Brønde hvor som 
helst.

En lignende Ælde som -inge-Navnene har de 
Navne, der ender paa Høse~Tersløse, Slagelse (ældre 
Slagløse), o. s. v. Navngivningen med -inge har 
været mest fremherskende i een Egn, og Navngivningen
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med -løse paa et andet Strøg; -inge-Navnene er de 
langt overvejende af de to Slags Stednavne lige oppe 
fra Odsherred og hele Vestsjælland rundt til Smaa- 
landshavet, saaledes at de behersker Kystegnene til 
et Par Mil ind i Landet. -løse-Navnene derimod be
hersker fuldstændig et bredt Omraade, der strækker 
sig midt gennem Sjælland fra Nord til Syd, fra Hol- 
bækegnen til Næstvedegnen, dette Omraade brydes 
kun af de fire -inge-Navne lige Nord for Sorø. Det 
er næsten som en Lov, i hvert Fald paa Sjælland, 
at i de Egne, hvor der er mange inge-Navne,. er der 
faa -løse-Navne, og omvendt. Naar undtages Egnen 
Øst for Roskildefjord, hvor der er en stor -løse-Gruppe, 
behersker -inge Kysten hele Sjælland rundt og -løse 
behersker endnu mere det indre. Dette er forstaaeligt 
nok, naar man antager, at de to Navnetyper sammen 
med de Landsbyer, de betegner, er opstaaet i samme 
Tidsrum. I den ene Egn har man da foretrukket den 
ene Benævnelsesmaade og i den anden Egn den anden; 
det kan dog ogsaa antages, at de to forskellige Endelser 
antyder en Forskel paa Bosættelsesformen, at der 
altsaa kan have været nogen Forskel ved Byanlægget, 
ved Ejendomsforholdene el. lignende, alt efter som 
man gav Bynavnet Endelsen inge eller løse.

Baade inge-Byerne og løse-Byerne gaar tæt ind 
paa Sorø Nord og Nordøst for Byen. Lige Nord for 
Sorø ligger det gamle Heglinge (nu Pedersborg), og 
en lille halv Mils Vej mod Nordøst ligger det gamle 
Slagløse-lille, nu Slaglille, og endnu nærmere laa Slag- 
løse-bo, nu Store Ladegaard. Men mod Vest er den 
nærmeste af disse ældgamle Byer, Slagelse, det gamle 
Slagløse, og mod Sydvest, Syd og Sydøst holder 
baade -inge- og løse-Byerne sig i en Afstand af lidt
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mere eller lidt mindre end to Mil. I hin Tid, da 
Størstedelen af Befolkningen var samlet i -inge- og 
-løse-Byer, har da Skovegnene omkring Sorø-Sø og 
Tystrup-Sø og en stor Bue hen mod Slagelse været 
folketomme eller meget tyndt befolkede, i hvert Fald 
uden Landsbyer af nogen Betydning. De tætte Sten- 
strøninger Vest for Sorø Sø og Skovene, der sikkert 
i de Dage . har været mere kratagtige og ufremkom
melige end nu, Sumpstrækningerne, der har rakt vidt 
omkring, da der var ringere Vandafledning og højere 
Vandstand i Søerne (Soer betyder sikkert Sumplandet), 
alt dette har skræmmet Mennesker bort fra Egnen 
for 2000 Aar siden.

Stærkt befolket har Egnen mellem Sorø og Slagelse 
sikkert aldrig været. Dr. Vilh. la Cour har i sin Doktor
disputats udarbejdet et Sjællandskort med Angivelse 
af de Stendysser, Jættestuer og Bopladser fra den 
yngre Stenalder man har Kendskab til paa National- 
musæet. Og selv om Nationalmusæet siÆkert ikke 
kender alle de Oldtidsgrave og Bopladser, der endnu 
er i Behold, viser Kortet dog tydeligt, at der har været 
en meget tynd Befolkning i Egnene mellem Sorø og 
Slagelse. Sten var der jo nok af i den Egn, saa 
Sparsomheden af Dysser skyldes snarere Mangel paa 
Mennesker end paa Byggeemne. I Egnene Nord, Øst 
og Syd for Sorø ser det derimod ud til, at der har 
været en ret talrig Befolkning i den yngre Stenalder 
da der der er bevaret et meget stort Antal Stengrave. 
Dr. la Cour har ogsaa udarbejdet et Sjællandskort 
med de kendte Broncealderhøje, og efter dette Kort 
at dømme er Menneskene i Broncealderen næsten 
trukket helt bort fra Egnene Vest og Syd for Sorø 
Sø og Tystrup Sø. Der skabes derved et Tomrum,
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der ret nøje svarer til de Strækninger, hvor der hver
ken findes -inge eller løse-Byer; blot gaar det folke- 
fattige Ruin i Broncealderen overalt længere ud mod 
Vest- og Sydkysten. Derimod findes der et ret tætbe- 
folket Strøg i det indre, Øst for Sorø- og Tystrup
søerne, svarende til det Omraade, hvor -løse-Byerne 
senere bliver fremherskende.

For et Par Tusinde Aar siden laa Egnene Vest 
og Syd for Sorø altsaa hen som en stor Vildskov 
med sine Søer og Sumpe og Vandløb; kun nogle 
Stenaldersdysser og nogle ganske faa Broncealders- 
høje vidnede om, at disse Egne før havde været be
boet. Men rundt om tog da den nuværende Bosæt
telse og Oprydning sin Begyndelse; fra overfyldte 
-inge og -løse Byer trængte Befolkningen stadig dybere 
ind i Vildskovene, og de gamle store -inge og -løse 
Omraader deltes ud i mindre Herregaards- og Lands- 
by-Omraader. I Egnene Øst for Sorø, hvor der fra 
gammel Tid var en Bebyggelse i -løse-Byerne, an- 
lagdes ny Bosteder som Fjenneslev, Ørslev og Al- 
sted,_ Sisersted. Ringsted, Haraldsted. Der er ad
skilligt, der tyder paa, at disse Nyanlæg, der vel allerede 
var lagt inden Vikingetidens Begyndelse, altsaa inden 
800, er udført af Stormænd, og at disse her har haft 
Gaard og Gods som deres særlige Eje. Fjenneslev 
er Fjalins Gods, ligesom Ørslev er Øders Gods, A l
sted, Sigersted, Ringsted og Haraldsted er de Bo
pladser, hvor Aleg, Sigar, Ring og Harald har opført 
deres Gaarde. Vi kan hele Sorø Amt rundt lægge 
Mærke til, at Navnene paa -lev og -sted holder sig 
ude i de gode Egne, der er" Beboede og opdyrkede 
fra gammel Tid, altsaa i Nærheden af -inge- og -løse- 
Byerne; der er ingen af dem, der trænger ret langt
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ind i de uvejsomme Skov- og Sump- og Stenegne. 
For saa vidt disse -lev- og -sted- Byer ikke finder 
Plads i Mellemrummene mellem -inge- og-løse- Byerne, 
fjerner de sig i Regelen kun et lille Stykke til Siderne 
ind i Midtskovens Egne eller ud imod Kysten. De er 
anlagt af Mænd, der ikke var nødt til at tage til 
Takke med en hvilken som helst Jordbund eller Be
liggenhed. Tværtimod sikrer de sig rigelig Jord og 
god Jord, ikke alt for langt fra beboede Egne. Til 
en af disse Stormandsgaarde, Sigersted, er Sagnkred
sen om Kong Siger og om Hagbard og Signe knyttet. 
Selvfølende Jorddrotter har givet deres Bopæle Navn 
efter sig selv, og i Stormandskredsene trives en Helte
digtning. I Vikingetiden, altsaa efter Aar 800, har 
der været en overordentlig Jordhunger, som man søgte 
at tilfredsstille ikke blot ved at oprette Nybygder i 
fremmede Lande, men ogsaa ved at udvide Bosættelsen 
og det dyrkede Land herhjemme. Nu nødes man til for 
Alvor at trænge ind i Skovegnene. Vi ser nu f. Eks. 
Landsbyer, endende paa -by, som en Slags Forposter 
skyde sig frem fra def~£ffmmeldyrkede Land ind i 
Skovegnene: Ncesby Syd for Susaa og Broby lige 
Nord for, Sørdylille og Sørdymagle mod Sydvest, 
Jtøføy-sønder, Vedby-nørre og Næsby mod Vest, 
Bjærgby (senere kaldet Munke-Bjærgby) fra Nord; 
fra lignende Tid- er vel Byerne paa -tofte og -høj 
som Kindertofte og Topshøj og Bromme fegi. Brum- 
høwe).

Men fra Vikingetiden langt ned i Middelalderen 
kommer det mægtige Fremstød, der betegnes ved 
Byerne paa -thorp. Vi kan i Landskabet følge, hvor
ledes de ældre Byer omgiver sig med Kredse eller 
Rækker af Byer, der ender paa thorp. Et Thorp be-
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tegner en Udflyttergaard; Thorpnavnene er for det 
meste sammensatte med et Mandsnavn. Det er vel 
som oftest Tegn paa, at de er anlagte af en enkelt 
Mand eller i hvert Fald efter hans Tilskyndelse; men 
denne Gang er det sikkert langt fra altid Stormænd; 
det er Husmænd, smaa Gaardmænd, der brydsomt 
rydder Skoven bort og skaber sig en Bopæl inde i 
Skoven eller paa Udmarken. Vi kan se. hvorledes 
Alsted sender Aflæggere ud til sine fjærneste Jorder 
og Skove: Flinterup, Hylstrup, Knudstrup. I en 
Halvkreds Syd og Vest om Topsfløj fremstaar Suse- 
rup (egl. Susaathorp), Eskildstrup, Stenstrup, Nyrup 
og Flinterup. Vi ser, at vi nu er nede i et Tidsrum, 
der rækker ind i kristen Tid; derom vidner et Navn 
som Kirkerup (egl. Kirkethorp). Har de Nybyggere, 
der kaldte deres Byer med -thorp, taget mangen haard 
Tørn med Skov og Krat med Sumpe og Sten, saa 
har Slidet ikke været mindre, men Udbyttet tit kum
merligere for de Rydningsmænd, der gav deres Bo
pæle Navne med Endelsen rødj__Næble rød, Kelderød, 
Dcevidsrød, Borød. Men det er med god Grund, at 
disse Slidere tit har faaet deres Navn knyttet til deres 
Livsværk, saa det mindes, saa længe Stedet er be
bygget. — Gemt endnu dybere inde i Skovene, træffer 
vi Navne paa Gaarde og Smaabyer som Oldenbjærg, 
Lindebjærg og Grøfte. Det er tydeligt, at det er 
Navne, som har været knyttet til Stederne, inden der 
overhovedet kom nogen Bebyggelse.

I den nordøstlige Kant af. dette Omraade, der 
endnu for en stor Del var Vildskov, men hvor Lands
byerne med deres Gaarde og Marker allerede havde 
brudt Lysninger, blev saa midt i det 12te Aarhun- 
drede Sorøklosteret lagt paa en stor, søkranset Holm.
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Klosteret var oprettet af rige Godsejere fra de frugt
bare, gammeldyrkede Egne mod Øst. Klosteret har 
vel nok fra først af været tænkt som en Indretning, 
der stod til Stormændenes Raadighed, som et Sted, 
hvor de kunde finde religiøs Trøst, og hvor deres 
Ben kunde hvile i hellig Jord, mens Munkene med 
Messer og Vokslys drog Omsorg for de dødes Sjæle. 
Men det er jo ikke ukendt, at Skyggen kan tage 
Herredømmet over Personen. Som Gaver, ved Køb eller 
Mageskifte erhvervede Munkene i Soer efterhaanden 
alt det omliggende Land. Herremændene købtes bort 
eller fortrædigedes bort; i Fjenneslev, i Bjernede, i Slag
lille og i Pedersborg forsvandt de verdslige Stormænds 
Gaarde (kun Kirkerne, Herregaardskirkerne, staar til
bage), og Godset i næsten hele Alsted Herred, for
uden en hel Del uden for dette, kom under Klosteret, 
der blev Egnens eneste Godsejer. Derfor finder vi i 
Sorøs Omegn heller ingen gamle Adelsgaarde fra 
yngre Middelalder eller Renæssancetid. Andet Steds 
gik det saadan, at mangen gammel Bondeby blev 
mere eller mindre opslugt af en Herregaard. Ved 
Siden af Næsby ligger Herregaarden Næsbyholm. 
Bondebyerne Bavelse og Gunderslevmagle er helt for
svundne, og i deres Sted er traadt Herregaardene 
Bavelse og Gunderslevholm. Baade i Klostertiden og 
efter Reformationen under Kronen blev Sorø-Egnen 
hovedsagelig ved at være et Land med Bondebyer. 
Klosteret og Kronen kunde ganske vist hist og her 
oprette større Avlsgaarde ved Siden af Bønderbrugene. 
Men ingen stolte Adelsborge knejser i Sorøs Nærhed. 
Det kunde endnu i Kristian den Fjerdes Tid ske, at 
en Bondeby som Slagelsebo blev nedbrudt, og at en 
Storgaard som Store Ladegaard blev opført i Stedet.
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Men færdes man i Sorøs nære Omegn er det Bonde
byerne, der behersker de dyrkede Jorder.

Før i Tiden laa Gaarde og Huse her som andet 
Steds samlede om Bygade og Gadekær. Husmands
stederne er gerne enlængede med Bolig i den ene 
Ende og Udhus i den anden. Bestod Ejendommen 
af flere Bygninger, lagde man dem som Regel i 
Kvadrat. Bygningerne var lave og smalle, Væggene 
var af Bindingsværk med Lerklining mellem Stolper 
og Løsholter; Taget var af Straa og paa Mønningen 
knejsede Kragetræerne som smaa, langbenede Ryttere. 
Her laa Stuelængen med sin Øverstestue, med Daglig
stuen (der baade var Arbejdsrum, Spisestue og Sove
værelse), med Stegers og Bageovn og Mælkekammer. 
1 de tre øvrige Længer var de forskellige Stalde til 
Husdyrene, samt Loer og Lader. Husenes Længer 
kunde, hvor Forholdene krævede det, være udvidede 
til den ene Side med en Lude, hvis Tagskæg gik 
ned i et Menneskes Brysthøjde; eller der kunde være 
rejst en Bod, som kun bestod af Højde-Stolper, der 
bar et Stænge, dækket med en Bunke gammel Halm. 
1 saadan en Bod kunde man have Brænde, Vogne, 
Slæder o. desl. Ved de sjællandske Gaarde, der var 
saa smaa, at de langt fra kunde rumme Afgrøden, 
knejsede fra Høsten Kornstakkene i Stakhaven; Haver 
med Abild, med Urter og med Humle omrammede 
Gaarden til andre Sider.

Hele denne Samling af lave, hvidkalkede, mangen 
Gang brøstfældige Hjem, som laa sammendyngede i 
malerisk Skønhed og malerisk Uorden, og som tit 
ogsaa laa brandfarligt og usundt i Skødesløshed og 
Pløre; hele denne ældgamle Organisme blev sprængt 
ved det 18de Aarhundredes store Landboreformer.
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Og en stor Del Gaarde og Huse flyttedes fra Byerne 
ud paa Bymark og Overdrev; Gaardene fik den gode, 
gammeldyrkede Jord nær ved Byen. Husene kom 
til at ligge ude paa Overdrev, i Mose- og Skovkanter. 
Det er i Reglen ikke svært at se, hvor Bymarkerne 
i Fællesskabets Tid har været, og hvor Overdrevene 
var. Kommer man til et Strøg, hvor der ligger den 
ene lille Ejendom nær den anden — 100 — 140 Aar 
gamle — uden større Bøndergaarde imellem, kan man 
være vis paa, at det er gammelt Overdrev. Her paa 
Sorøegnen kan et saadant Strøg ses Øst og Sydøst 
for Horsebøg Skov i Lynge Sogn og ligeledes i Broby 
Overdrev mellem Sorø Sønderskov og Alsted Skov.

Ogsaa den nyeste, demokratiske Tid har sat sit 
tydelige Spor i denne Egns Bebyggelseshistorie. Flere 
Steder i Sorøegnen er der skudt hele Nybygder frem 
af flunkende ny Landbrugerhuse med hvide grund
murede Vægge og røde Tage; det er Herregaards- 
jord, der nu afgiver Plads til Statshusmandsbrug. 
Gammel Bondejord, der har været lagt sammen til 
Storbrug, fyldes nu paany med smaa Landbrugeres 
Hjem, f. Eks. paa Store Ladegaards Mark, i Bjernede 
og ved Tersløsegaard.

Naar vi en smuk Sommerdag færdes gennem vort 
Land, dvæler Øjet gerne ved Landskabets Skønhed 
og glædes ved dets Frodighed. Men som jeg har 
prøvet at vise Dem, kan dette Landskab tale ikke 
blot til var Skønhedssans, men ogsaa til vor histori
ske Sans; lytter vi med Forstaaelse til den Tale, 
Landskabet fører gennem de Navne, der er knyttet 
til Landets gamle Byer, da begriber vi en hel Del af 
det, der har udgjort vore Forfædres Liv. Vi ser, 
hvorledes de fæster Bo og strider sig frem gennem
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Skovtykninger og Sumpe og Stenstrækninger Aar- 
hundrede efter Aarhundrede. Vi kan da følge deres 
Rydningsfærd gennem 2000 Aar, indtil de har efter
ladt os dette skønne, veldyrkede og velbyggede Land.

Fra Byerne har der gaaet Veje til Mark og Over
drev, til Mose og Skov. Der maa ogsaa have ført 
Veje fra Landsby til Landsby, ja der maa have været 
enkelte Veje, der var Landeveje, som optog de store 
Færdselsstrømme gennem Landet. Der kan blandt 
vore gamle, krogede Veje være en og anden, der 
har været i Brug allerede i Oldtiden; de Dele af 
Vejene, der som Bygader fører gennem Landsbyerne, 
bugter sig vel ofte nu, omtrent som de gjorde for 
Tusinde Aar siden. Det er dog naturligvis vanskeligt 
at paapege saadanne Færdselslinier fra en Tid, der 
ligger forud for udførlige, skriftlige Meddelelser om 
Vejene og Tilvejebringelsen af Kort over Egnen, og 
saadanne har man først fra Christian den 4des Tid.

Det er dog muligt for Sorøegnen at følge en æld
gammel Alfarvej ved Hjælp af et Par Sagn og en 
Runesten. Det er en Vej, der er kommen nede fra 
de gamle velbyggede Egne mod Sydvest omkring 
Gimlinge og har ført lige Nordvest om Tystrup Sø 
og videre Nordvest for Alsted hen igennem Fjennes- 
levmagle, Sigersted, Ringsted og videre ad Roskilde 
til. For Sydvestsjællænderne maatte det være den 
slagne Vej, naar de f. Eks. vilde give Møde paa 
Ringsted Ting. De maatte gaa sønden om de store 
Skove, der strakte sig fra Slagelse til Sorø Sø, og 
de maatte gaa norden om Tystrup-Bavelse Sø, der 
sammen med Susaaen spærrede langt Syd paa. Selve 
Naturforholdene krævede, at der kom til at gaa en 
Vej omtrent over Lynge-Eskildstrup, Topshøj, Lynge
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og videre mod Fjenneslevmagle. Det ældste Vidnes
byrd om denne Vejs Tilværelse har vi i en Runesten, 
der staar ved Fjenneslev Kirke. Paa Stenen staar: 
Sasser rejste Sten og gjorde Bro. Og vi ved med 
Bestemthed, hvilken Bro Talen er om, idet der vest 
for Fjenneslevmagle fører en Bro over Tuelaa, som 
endnu bærer Navnet Sasserbro. Brobyggeren Sasser 
har ønsket, at hans Værk og hans Navn skulde 
mindes af de Vejfarende. Stenen har sagtens oprin
delig staaet ved Broen og er senere ført til Fjennes
lev Kirkegaard. Afdøde Professor Wimmer mente, at 
Stenen kunde være fra omkring 1030, altsaa fra Knud 
den Stores Tid. Det følger af sig selv, at et Bro
arbejde, der saaledes fortjente at mindes gennem 
Tiderne, har været et stort og betydningsfuldt Værk, 
der udførtes paa en stærkt befærdet Alfarvej til Gavn 
for mange Mennesker. — Hos Sakse fortælles, at 
Sven Estridsen gentagne Gange var blevet slaaet af 
Magnus den Gode; han flygtede da tværs gennem 
Sjælland og Skaane for at drage til Sverrig. Den 
sejrrige Magnus forfulgte ham i største Skynding; 
men da han red forbi Alsted, sprang en Hare op 
foran hans Hest og køs den, saa den kastede ham 
af mod en Bul med spidse, udstaaende Grene, 
og det blev hans Død. Altsaa naar Magnus vil for
følge Sven tværs igennem Sjælland, rider han forbi 
Alsted. Der staar vel at mærke fo rb i; thi Vejen over 
Sasserbro, som vel allerede den Gang var bygget, 
laa et Stykke Nordvest for Alsted. Et andet Sagn 
hos Sakse omtaler et Sted paa samme Vej længer 
mod Vest: Da Sven Estridsen døde, i Sønderjylland, 
drog hans Mænd af Sted i højtideligt Tog med hans 
Lig. De var alt naaet til Sjælland (formodentlig ved
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Skelskør), inden Biskop Vilhelm i Roskilde fik Bud 
om at drage den døde Konge imøde. Bispen agede 
da Ligtoget imøde. Da han kom til Topshøj Skov, 
fik han Øje paa to ranke høje Træer ved Vejen. Han 
bød da sine Folk gøre en Ligbaare af dem. Da 
Bispen kom ud paa den anden Side af Skoven, saa 
han Ligtoget med Kongen nærme sig. Han bød da 
sin Køresvend holde stille, tog sin Kappe af og bredte 
den ud paa Jorden; han lagde sig til Hvile paa den, 
strakte Hænderne mod Himlen og bad Gud om at 
ende hans Dage, og dermed sov han hen, saa sødt 
som han laa i sin Seng. Da hans Tjenere til sidst 
gik hen til ham og søgte at rejse ham op, opdagede 
de, at han var død. De løftede ham da op paa Lig- 
baaren og førte ham af Sted foran Kongen. Bispen 
blev først baaret ind i Kirken, og efter en højtidelig 
Jordefærd blev begges Lig lagt i Grav ved hinandens 
Side. —

Selvom man betragter baade Historien om Magnus 
d. Godes Uheld uden for Alsted og Fortællingen om 
Bisp Vilhelms Død uden for Topshøj Skov som Sagn, 
vidner de alligevel begge paalideligt om den gamle 
Alfarvej. Thi disse Sagn kunde kun fortælles af Men
nesker, der vidste, at der fandtes en saadan Vej gennem 
Sjælland. Langt senere i Tiden, helt til Christian d. 
4des Tid, vidner skriftlige Beretninger og Kort om, 
at Hovedvejen tværs gennem Sjælland gik sønden 
om Sorø Sø, ikke blot, naar man vilde til Skelskør, 
men ogsaa, naar man vilde til Slagelse.

Hovedfærdslen gennem Sjælland gik altsaa helt 
uden om Sorø, lidt sydligere end Jernbanelinien Korsør 
—København. Det var paa et meget afsides Sted, 
Klostret blev lagt. Stedet var en 0  i egentligste For-



64 Henrik Ussing,

Udsnit af
Kort over Sorø Academies Eiendomme 1832 .

(med enkelte senere Tilføjelser).
(Møllediget ses som en sort Streg Øst for Priorvænge, 

Forvalterlod og Lillemarken og gaar derefter ind i Skoven).
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stand; Vandstanden i Sorø Sø, Pedersborg Sø og 
Tuel Sø var adskilligt højere end nu. Man kan paa 
Søbredden se, at den er sænket et Par Gange. Op
rindelig var denne 0  ikke landfast til nogen Side, 
Flommen var vanddækket, og der var kun Adgang 
gennem Vand eller over Vand til Øen. Samtidig med 
Klosteranlægget er der vel dog blevet lagt en Dæm
ning over til Øen; det var den saakaldte Heglinge 
Bro mod Nord ved Pedersborg. Endnu kan man se 
den ældre Dæmning lige ved den vestre Side af den 
nuværende Landevejsdæmning. Her var det smalleste 
Sted mellem Øen og „Fastlandet“ .

I Forbindelse med Vejene til Sorø maa jeg om
tale et af de allerejendommeligste Minder fra Kloster
tiden. Hvis De fra Akademiet gaar ud i østlig Ret
ning over Banevejen, kommer De ad en Vej, der 
kaldes Filosofgangen, ind i Skoven. Følger De denne 
Vej bort fra Klostergrunden, har De hele Tiden paa 
venstre Haand, indtil De kommer ud til Kongevejen, 
en stor Grav, der kaldes Møllediget. Et Dige bety
der i nuværende Sprog en Jord- eller Stenvold, men 
i gammel Tid betød det en Grav eller Grøft. I 
Ordet Mølledige har altsaa sidste Led sin gamle Be
tydning, og det er ogsaa et gammelt Navn og et 
Værk af gammel Oprindelse, Talen er om. Da Klo
steret var nybygget og stærkt udvidet af Absalon, 
maatte Munkene snart ønske at faa en Vandmølle 
opført i Klostrets umiddelbare Nærhed. Det gjaldt 
nu om af alt det Vand, der omgav Klosterøen, 
at faa skabt en Strøm, der var stærk nok til at drive 
et Møllehjul. For at opnaa dette udnyttede man 
Naturforholdene paa en overordentlig snild Maade; 
men man skyede heller ikke et umaadeligt Arbejde

s
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for at faa denne værdifulde Forøgelse af Klosterets 
Goder bragt i Stand; man foretog i den Anledning et 
af de allerstørste Ingeniørarbejder, der er udført i 
Danmark i Middelalderen, og hvortil et Sidestykke i 
mindre Format vist kun findes her i Landet ved Øm 
Kloster i Himmelbjærgegnen. Den store Bekostning, 
dette medførte, fik Klosteret dog som Gave af Sune- 
sønnerne. Arbejdet maa vel være udført omkring 
1200.

Man fattede da den storstilede Plan at gøre hele 
Sorø Sø fra Heglinge Bro til Vindelbro til een stor 
Mølledam. Foruden Dæmningen ved Heglinge, der 
vel maa være bygget tidligere, lagde man da en ny 
Dæmning ved Søkransens næstsmalleste Sted, det nu
værende Vindelbro. Det er øjensynligt, at man i de 
Tider saa vidt muligt undgik at arbejde i Vand eller 
paa meget fugtige Steder; derfor valgte man det smal
leste Sted ind til Land, skønt man derved blev nødt 
til at gøre Møllediget umaadelig langt. Havde man 
valgt at lægge den østlige Dæmning noget sydligere, 
var denne ganske vist blevet et Stykke længere, men 
man havde kunnet spare sig et stort Stykke af Mølle
diget. Men som sagt, man valgte den kortest mulige 
Strækning gennem Vand og skyede ikke et umaade- 
ligt Arbejde gennem fast Jord.

Ved Hjælp af de to Dæmninger var det nu muligt 
at hæve Sorø Søs Vandstand, saa den blev højere 
end Tuel Søs; thi Vandafledningen bort fra Sorø 
Søerne foregaar igennem Tuel Sø, hovedsagelig gen
nem Tuel Aa. Nu var Mølledammen altsaa lavet; 
men nu var Spørgsmaalet, hvor man vilde lægge 
Møllen. Man kunde have lagt den ved een af Dæm
ningerne, og det vilde have været langt det nemme-
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ste at lægge den f. Eks. ved Heglinge Bro. Derved 
vilde man helt have undgaaet at grave Møllediget. 
Men saa vilde man have haft den lange Vej at føre 
Korn og Malt fra Klosteret ud til Pedersborg, for at 
faa det malet. Man valgte beslutsomt at lægge Møllen 
paa selve Klostrets Grund, saa man havde den lige 
ved Siden af Bryggers og Bagers; men derved blev 
det nødvendigt at grave det store Mølledige i en 
Længde af omtrent 2 Kilometer. Møllen blev lagt der, 
hvor Rektorhaven nu er, ganske nær ved Søen, hvis 
Vandstand jo var betydelig højere end nu, saa store 
Partier i den sydvestlige Del af Akademihaven den 
Gang stod under Vand. Og saa fører man den store 
Grav sønden om Klosteret, omtrent der hvor Mol- 
bechs Hus og Ingemanns Hus nu ligger og videre 
ud langs den nordre og vestre Side af den nuværende 
Filosofgang ud til det nuværende Vindelbro. Det kan 
være paafaldende for den, der følger det gamle Mølle- 
dige, at se, hvorledes det for det første ikke er lagt 
i lige Linie, men beskriver en stor Bue, saa dets 
Længde forøges betydeligt derved, og dernæst at det 
bugter sig frem, saa det snart gør en lille Drejning 
mod Øst og snart mod Vest. Man maa dog ingen
lunde opfatte dette som Ufuldkommenheder i Plan
læggelse eller Udførelse. Ved Planlæggelsen har man 
øjensynlig fulgt den Grundsætning, at man saa vidt 
muligt vilde undgaa at arbejde i Vand eller paa meget 
fugtige Steder, og dernæst at man vilde undgaa at 
lægge Diget gennem større Højninger eller Bakker. 
Man vælger den buede Linje, fordi man saa vidt 
muligt vil følge Søskrænten, hvor Jordsmonnet er 
lavest. Helt fra Møllen og til et godt Stykke ud i 
Filosofgangen følger man Bredden paa den Maade,

5*
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at man graver Diget yderst i det laveste af det faste 
Jordsmon, og den opgravede Jord lægger man uden 
for Diget, saa det danner en Dæmning ud imod 
Flommen (d. v. s. Søen); det er denne Dæmning, der 
udgør den vestligste og sydligste Ende af Filosof
gangen. Paa den Maade gaar Arbejdet med det 
mindst mulige Besvær de første 3/4 Kilometer inde 
fra Møllen. Men derefter ser vi Diget svinge mere i 
nordlig Retning, ind gennem temmelig højt Jordsmon. 
Man har her opgivet at følge den gamle Søbred; thi 
vi kommer her til et Terræn ved Søbredden, der i 
gammel Tid har været meget sumpet og uregelmæs
sigt; enkelte Holme med ældgamle Ege vidner om, 
at noget af denne Jordbund har været fast i gammel 
Tid, andre Strækninger derude er lav Mosejord, der 
først i nyere Tid efter Vandstandens Sænkning er 
blevet skovgroet. Dette sumpede og uregelmæssige 
Terræn har man set sin Fordel ved at undgaa og 
har derfor ikke skyet at gaa gennem Smaabakker, 
saa man har maattet grave 5—6 Meter i Dybden. 
Paa denne bakkede Strækning udnyttes Terrænfor
holdene ogsaa med stor Snildhed, saa man lader 
Graven svinge snart lidt mod Øst, snart lidt mod Vest 
for at undgaa de højeste Steder. Og endelig hen 
mod Vindelbro følger man den samme Fremgangs- 
maade som ved Digets Begyndelse, idet man benytter 
selve Søkanten og lægger den opgravede Jord Øst 
for Diget som en Dæmning. Gennem et Sluseværk 
gennem Vindelbrodæmningen harman saa ladet Vandet 
strømme ud i Tuel Sø, der den Gang mod Syd har 
strakt sig lige til Dæmningen. Og nu først kunde 
man lade Møllehjulet inde ved Klosteret bruse.

Gennem. Vindelbrodæmningen var Sorøen nu gjort
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landfast paa eet Sted til foruden ved Pedersborg. I 
Christian d. 4des yngre Dage, i Begyndelsen af det 
17de Aarhundrede, blev der ført en ny Kongevej 
gennem Sjælland, mens den sydlige Hærvej sønden 
om Søen blev opgivet. Denne ny Vej benyttede den 
gamle Vindelbrodæmning ved Møllediget og løb saa- 
ledes ind paa Klosterøen, og tilsvarende blev der nu 
opført en Dæmning over den vestlige Gren af Sorø 
Sø, det er den saakaldte Kongebro, mellem Sorø Sø og 
Pedersborg Sø, og saaledes førtes nu for første Gang 
den officielle Trafik ind over Sorøen, men stadig 
uden om selve Byen. Til at begynde med var ganske 
vist Kongevejen forbeholdt Kongen selv og hans Sende
bud; men Vejfarende brød tit Bommene op, og en
delig i 1737 gives Kongevejen fri, og fra den Tid gaar 
den store Færdsel over den tidligere saa ensomme 
Klosterø. Der er da til omkring Midten af 19de 
Aarhundrede tre Hovedveje til Sorø, fra Nord, fra 
Øst og fra Vest. Syd paa fik Sorø først sin Vej, da 
Jernbanen København—Korsør anlagdes og Banevejen 
førtes ind over den Gren af Søen, som kaldes 
Flommen.

Jeg har nu i meget store Træk søgt at vise Dem, 
hvorledes Menneskene under deres Bosættelse ved 
Rydning og Dyrkning, ved Gravning og Vejanlæg 
har underlagt sig denne Egn, saa den kunde danne 
materielt Grundlag for deres Tilværelse. Men til Slut 
vil jeg gerne minde Dem om, at denne Egns Menne
sker ikke blot har arbejdet og spist, men ogsaa har 
tænkt over Tilværelsen, har drømt og digtet. Jeg 
sigter herved ikke til det rige kulturelle Liv, der har 
været ført her i Tilknytning til Klosteret, til Akade
miet og Skolen, jeg tænker derimod paa den Tradi-
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tion af Heltesagn og Folkesagn, der blandt Høvding 
og Menigmand har blomstret her fra Oldtidens Dage.

Til den gamle Stormandsegn Øst for Sorø er 
nogle af de navnkundigste og skønneste danske Sagn
digtninge knyttet. I Sigersted var det efter Oldtids
sagnet, at den berømte Kongeslægt Siklingerne boede. 
Til denne Slægt hørte den bly Sigrid, Kong Sigvalds 
Datter, der altid holdt sit Blik nedslaaet, naar hun 
stod over for unge Mænd, og ikke vilde giftes uden 
med den, der kunde faa hende til at se paa sig. Den 
unge Øder, Ebbes Søn, friede hende baade fra en 
Jætte og fra en Ellekvinde, der havde faaet hende i 
deres Vold; men han opnaaede aldrig et Øjekast af 
hende. Da hun saa fattig og vildfarende kom til 
Ebbes Qaard, lod han, som han vilde holde Bryllup 
med en anden, og bød hende gaa med i Brudesengs- 
Optoget og bære Blus for Brudeparret. Sigrid gik 
stadig med nedslagne Øjne, og Luen sved hendes 
Haand, som det sved i hendes Hjerte; men hun rørte 
ikke en Mine. Da bøjede Øder sig frem mod hende 
og sagde: „Var din Haand, Sigrid“ . Da løftede hun 
sit bly Blik og fæstede sine Øjne mildt paa ham. 
Dermed var det skrømtede Bryllup endt, og Sigrid 
steg i Brudeseng med Ebbe.

Sigrids Broder var Siger, der havde Datteren Signe. 
Til hende bejlede Hagbard, men maatte ikke faa 
hende paa Grund af Slægtsdrab. Han kom da for
klædt som Kvinde til Sigers Gaard, og opnaaede at 
sove i Signes Bur. Da lovede Signe at følge ham, 
i Døden om det skal være. Da Hagbard gribes og 
skal hænges, beder han Bødlerne først hænge hans 
Kappe op. Snart ser han Luerne blusse fra Signes 
Bur til Tegn paa, at hun følger ham i Døden, og nu 
beder han glad Bødlerne om at klynge ham op:
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Livet jeg lader tned Lyst, længes kun efter m in Død: 
trygt tør jeg haabe og tro, at vor Elskov vil hinsides vare, 
Livet saa lider mod Slut, gerne i Graven jeg gaar.
Hisset og her skal de fejre vor Tro, at i Døden vi fulgtes; 
lydt over Verdener to lyder de elskendes Lov.

Disse og andre Sagn om samme Slægt handler 
ganske vist — som andre Oldtidssagn — ogsaa om 
Drab og Hævn; men mest handler de om, hvorledes 
Elskov besejrer alle Hindringer og bærer ud over en
hver Skranke, selv Døden. Det er de ældste Sagn, 
vi kender fra denne Egn; Sakse optegnede dem, og 
Middelalderen igennem og den nyere Tid med blev 
der i Folkevisen sunget om Havbor og Signelil.

Foruden Heltesagnene, der fremstod i Stormands
kredsene, har denne Egn ned igennem Tiden ogsaa 
fostret andre navnkundige Sagn. Det bekendteste af 
disse er jo Sagnet om de tvende Kirketaarne i Fjen- 
neslev. Men der er gamle Sagn om alle mærkværdige 
Ting i By og Egn, om Blodpletterne i Bjernede Kirke 
og om Altertavlen i Sorø Kirke, om Skatten i Tuel 
Sø, der sank, da den gerrige Prinsesse sejlede der
over, om Trolde og Højfolk og Nisser og om den 
vilde Jæger, der i Sommernatten jager over Mark og 
gennem Skov efter Ellefruen.

Her inde i Sjællands Midte ligger da dette 
Stykke Danmark, hvor vi for kortere eller længere 
Tid har vort Bo, vor Hjemstavn, ligger her med blin
kende Søer, med dybe Skove og med dyrkede Lys
ninger, der i Udkanterne aabner sig mod Øens vidt
strakte Sletter. Om Kirke, om Hjem og Høj svøber 
sig Drømmens og Digtningens Dis. Men Oldtidssag
nene med de store Krav om Trofasthed ind i Døden 
hvælver deres høje, stærke Luft derover.



SORØ KIRKE.
A f

Niels P. Larsen.

B
kjalm Hvides Sønner: Asger Ryg, Toke og 
Ebbe grundlagde det første Kloster og den 
første Kirke i Sor omkring Aaret 1150. Der

med træder Stedet først ind i Historien. Asger Ryg, 
der da er en gammel Mand, indgiver sig som Munk 
i Klosteret, men dør allerede Aaret efter dets Ind
vielse. Benediktinermunkene, der havde slaaet sig 
ned i Klosteret, kunde efter Asger Rygs Død ikke faa 
Klostret til at trives, og efterhaanden gik de andre 
Steder hen, de sidste i 1160. Saa var det, at Absalon 
tog Styrelsen i sin Haand, og under de Cisterciensere, 
som han tilkaldte fra Esrom, gik Klosteret hurtigt 
frem baade i Anseelse og Velstand, saa dette, der 
laa, hvor Rektorgaard og Gymnasiebygningerne nu 
ligger, snart blev for lille, hvorfor Absalon ca. 1165 
paabegyndte Opførelsen af det Kloster, hvoraf Kirken 
og delvis Klosterporten endnu staar tilbage; altsaa 
det Kloster, som vi almindeligt betegner Absalons 
Kloster. Kirken og Klosterets Hovedbygning, der var 
bygget sammen, dannede en firelænget Gaard, hvoraf 
Kirken udgjorde den nordre Længe. Paa Gaards-
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pladsen mellem de fire Længer var Fraterbrønden; 
denne er bevaret endnu. Brøndhuset er dog nyt.

Sorø Kirke, der blev indviet til Jomfru Marie eller 
Vor Frue, stod fuldført ca. 1185. Den blev bygget 
i Korsform og fik tre Skibe. Koret var allerede fra 
første Færd hvælvet, mens Midtskibet oprindelig havde 
fladt Bjælkeloft ligesom alle de ældste Kirker. Side
skibene synes at have haft Hvælvinger altid.

Cisterciensernes Kirker i Burgund har ogsaa øvet 
Indflydelse paa Sorø Kirke.

Ved en Brand i 1247, der lagde Sorø Kloster saa 
godt som i Aske, brændte ogsaa alt Kirkens Træværk, 
derunder naturligvis Bjælkeloftet. Dette erstattede 
man med de nuværende gotiske Hvælvinger, og 
Kirken indviedes for anden Gang i 1285. Derfor 
træffer vi i Sorø Kirke som i næsten alle Kirker Rund
buen og Spidsbuen i broderligt Selskab, idet alle 
Bygningspartier efter 1250 er paavirkede af den gotiske 
Form, der fra Nordfrankrig hurtig fortrængte den 
romanske Form i Nordeuropa. Kirken har ingen Ap- 
sider i Øst og intet Taarn i Vest. Enkel og jævn 
staar den den Dag i Dag og fortæller os om Cister
ciensernes strænge Bygningsregler.

Sorø Kirke er den tredie største Kirke i Danmark. 
Først kommer Aarhus Domkirke, saa Roskilde Dom
kirke som Nr. 2 og derefter Sorø som Nr. 3.

Højalteret har staaet omtrent helt tilbage til Øst
gavlen, saa der kun har været Plads til at passere 
bagom det, og mod Syd og Nord i Korsfløjene har 
der været 2 Altre til hver Side. Der har altsaa været 
5 Altre imod Øst, hvoraf det længst mod Syd — 
nærmest Klosterbygningen — ligesom i alle andre 
Cistercienser-Kirker var indviet til Benedikt fra Nurcia
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og Bernhard af Clairvaux. Endvidere har der været 
Sidealtre i nordre Sideskib, hvormange vides ikke.

I den katolske Tid var Midtskibet delt i alt Fald 
i to Dele paa tværs ved et muret Skillerum. Man ser 
endnu et Par af denne Murs Grundsten rage udenfor 
Midtskibets Piller mod Syd og Nord mellem fjerde 
og femte Arkade. Øst for denne Skranke stod Kloster
brodrenes høje Korstole og vest for var Lægbrodrenes 
mere primitive Opholdssted under Messen.

Den gamle Munketrappe i søndre Korsfløj dannede 
Forbindelsen mellem Sovecellerne i Klosterets Østlænge 
og Kirken. I det første Fag i søndre Sideskib ses 
et Bueslag paa Muren foroven. Her var Forbindelsen, 
der senere er tilmuret, med Korsgangen og Frater- 
gaarden. Imellem denne Indgang og Munketrappen 
staar ved Foden af en Pille noget af den lille Søjle, 
der bar Vievandskummen.

Ser man paa Inventaret i Sorø Kirke, ja da er 
der kun bevaret meget lidt fra den katolske Tid. Det 
ældste af den Art, Kirken rummer, er Krucifixet i 
nordre Korsfløj fra Tiden før 1300. Kristus ses paa 
dette Krucifix som den lidende i Ny-Gotikens naive 
Fremstilling, mens paa nederste Korsstamme Madonna 
er afbildet repræsentativ med Kristusbarnet. Den 
Revolution i Retning af naturlig, menneskelig Frem
stilling, som skete efter Frans af Assisis Optræden i 
Syditalien gennem hans Diciple, Maleren Giotto m. fl., 
er endnu ikke naaet os. I Virkeligheden var det jo 
Renæssancen, der fødtes dernede, i alt Fald dens 
Aand, selv om man først senere erkendte den i Form.

Den naturlige Fremstilling er naaet os gennem 
Madonnabilledet i søndre Korsfløjs Gavl fra ca. 1520 
og gennem Claus Bergs prægtige Krucifix fra 1527.
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Sorø Kirke, set fra Nordvest.
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Naar man ser Madonna i søndre Korsfløj, er ingen 
i Tvivl om, at det er Moderen med Barnet, man 
har for sig. Der er et Sammenspil mellem de to, 
som ganske savnes i Madonnafremstillingen paa det 
gamle Krucifix i nordre Korsfløj.

Og paa Claus Bergs Kristus paa Korset er den 
anatomiske Udførelse god og Stemningen ypperlig 
uden dog at komme udenfor Skønhedens Grænser; 
Realismen er ikke her udartet til Raahed, som man 
finder det hos Miinchenerskolen (f. Eks. i Billed
galleriet paa Slottet Schleisheim ved München) og 
hos andre.

Jeg har kun set en Kristusfigur i Tyskland, der 
kommer paa Højde med Claus Bergs, nemlig i Georgs- 
Kirken i Nördlingen i Bayern.

Claus Berg indkaldtes til Danmark af Kong Hans’ 
Dronning Christine, født Prinsesse af Sachsen. Fra 
hans Værksted i Odense udgik en fremtrædende Række 
Værker. Hans Udkast var i Reglen pragtfulde, saa- 
ledes den store Altertavle til Graabrødre-Kirken i 
Odense, nu i Skt. Knuds Kirke, hans Hovedværk.

Han fremstiller altid Kristus som død paa Korset, 
men Lidelserne afspejler sig paa Legemet. Og saa 
lader han Klædebonet ligesom smælde for Blæsten 
for yderligere at understrege Legemets Død.

Gennem Claus Bergs Værker er der skænket Dan
mark en skøn Kunst, der nu og da staar paa Højde 
med noget af det bedste, der findes, f. Exp. i Syd
tyskland, hvor Kunstværkstederne florerede i Slutningen 
af det 15. og i Begyndelsen af det 16. Aarhundrede.

Prædikestolen er forfærdiget i 1650 af Hendrik 
Werner fra Maribo. I Felterne er afbildet hele Kristi 
Lidelseshistorie.
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Af Kontrakten med Sorø Akademi fremgaar det, 
at den skulde laves saaledes, „saa dens Lige baade 
med Sirlighed, Kunst og Arbejde i Historier, Videlse 
og Højelse . . . .  ikke skal findes i nogen af de fire 
Hovedkirker udi Kiøbenhavn.“

Billedværket skulde være „durchsichtig og med 
kunstig Arbejde vel forfyldt, saa den udi alle Maader, 
som nævnes kan, skal overgaa de Prædikestoler, som 
udi Kjøbenhavns Kirker benævnt er." Listerne skulde 
være „flammede“ .

Betalingen var 400 si. Dalere og 20 Læs Egeklov.
Til Slut i Kontrakten af 24. September 1650 ind- 

gaar han paa, at han forpligtiger sig paa sin „Æres 
Fortabelse“ til selv at bære alle Omkostninger, hvis 
nogen af de københavnske Stole skulde findes denne 
„enten at overgaa eller lige være“ .

Han fik de 400 Daler.
Altertavlens Billeder er malet af Hollænderen 

Abraham Wuchter, der i 1650erne var „Ritser“ ved 
Akademiet. Hovedbilledet forestiller Nadveren og det 
øverste Billede Kristus i  Vinpersekarret. Det meste 
af Rammen er udført af ovennævnte Hendrik Werner.

Allerede fra første Færd, rimeligvis endog før 
Hovedindvielsen, bliver Sorø Kirke Qravkirke, idet 
Absalon fører Skjalm Hvides og dennes Søn, Tokes 
Ben hertil fra Fjenneslev og lader dem indmure i 
Pillen mellem Alterpladserne i søndre Korsfløj. Lige
ledes lader han Benene af Bisp Frederik af Slesvig 
indmure i nordre Korsfløj.

I 1201 begravedes saa den store Ærkebisp selv 
foran Kirkens Højalter.

Denne Grav aabnedes 22. og 23. Maj 1827.*) I ca.
*) Graven har været aabnet i 1536 under Kristian III, men 

man tog intet op deraf ved den Lejlighed.
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tre Alens Dybde fandt man Absalon liggende i en 
dobbelt Kiste, en ydre Teglstenskiste og en indre 
Blykiste. Klæderne var faldne sammen om Skelettet. I de 
foldede Hænder holdt han en Sølvalterkalk, hvori laa 
Bisperingen af Guld og med en Safir. ’ 1 højre Side 
af Kisten laa Bispestaven af Hvalrostand og under 
Absalons Skuldre fandtes en Blytavle med Inskription. 
Man kunde læse Indledningen. Der stod: „Her ligger 
Absalon, Ærkebisp, Asger Rygs Søn“ .

Disse Ting, en lille Haarlok samt Tøjrester optoges 
af Graven og anbragtes i et Skab i Højkorets Væg 
mod Nord.

Absalons Skelet blev maalt ved denne Lejlighed, 
det var ca. 74 Tommer.

Gravstenen, der dækker Graven, er fra 1536 og 
udført i italiensk Renæssance. Tidligere har der for
mentlig ligget et Trædække over Graven.

Saa gaar der en lang Aarrække, hvori man ikke 
kan paavise, at der finder nogen Begravelse Sted i 
Absalons Kirke. Asger Ryg og alle de andre af 
Hvideslægten — med Undtagelse af de enkelte, der 
er jordfæstede i den store Klosterkirke — stedes til 
Hvile i Asger Rygs lille Kampestenskirke. Denne 
nedlægges som Kirke i 1285, og de mange af Hvide
slægten, der ligger begravede her, opgraves nu og 
overføres til Absalons Kirke og faar deres Hvilested 
i den østre Del af denne.

Fra dette Tidspunkt stammer formentlig Skjolde
frisens Begyndelse, og den er saa efterhaanden til
føjet de senere Slægters Vaabenskjolde, indtil den 
sluttes i sidste Halvdel af det 16. Aarhundrede. Ca. 
en Femtedel af Vaabnene tilhører andre end Hvide
slægten.
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I „Begravelsespladser i Sorø fra den ældre Mid
delalder til vore Dage“ , 1908,gjorde jeg opmærksom paa, 
at man ikke med nogen Berettigelse kunde sige, at 
Absalon havde bestemt, at hans Kirke skulde være 
Hvideslægtens Gravkirke.*) Begivenhederne taler da 
ogsaa derimod, idet det varede 84 Aar efter Absalons 
Død, inden de Hvider, der var begravet i Asger Rygs 
lille Kirke, overførtes til den store Kirke**). Først 
da bliver Slægten samlet her og faar sit fælles pragt
fulde Monument: Skjoldefrisen.

1304 bliver Sorø Kirke Begravelsessted for en Konge
slægt, Valdemar, Erik Glippings Søn, begraves her. 
1315 bestemmer dennes Broder, den senere Kong 
Kristoffer I I  og dennes Dronning Eufemia, at hvor 
de end dør, vil de have deres jordiske Støv ført til 
Sorø. I dette Øjemed skænkede de Udesundby ved 
Frederikssund med Sø, Mølle, Vandledning samt 
baade Ferskvands- og Saltvands-Fiskeri til Sorø 
Kloster. Herfor skulde de have Gravsted i Kirken, 
og Klostret skulde afholde deres Begravelse. 2 store 
Vokslys, hvert t i l  12 Mark, skulde Nat og Dag 
brænde paa Højaltret, og naar de var halvt opbrændte, 
skulde de fornyes. 4 Dage aarligt skulde der gives 
Extraforplejning til alle i Klostret, og den skulde 
bestaa i  6 Retter Mad t i l  M iddag og 5 Retter t i l  
Aften. Paa disse Dage skulde Giverne erindres ved 
Bønner og Messer. Det tiloversblevne skulde uddeles 
til de Fattige udenfor Klosterporten.

Først begravedes Børnene, Prins Erik  og Prinses
serne Hedvig og Agnes. 1330 begraves Dronning

*) Se ovennævnte Værk S. 9 ff.
**) I „Sorø Bogen" I, S. 226, gentager C. M. Smidt den gamle, 

ubekræftede Paastand.
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Eufemia. 1333 Kong Kristoffer II. 1377 Valdemar 
Atterdag (død 1375, først begravet i Vordingborg). 
1387 Kong Olaf, Dronning Margretes Søn. 1412 
Dronning Niargrete.

Men allerede 1413 lader Biskop Peder fensen 
Lodehat Dronning Margretes Lig stjæle ud af Sorø 
Kirke og førte det til Roskilde.

Rimkrøniken siger om dette:
I Roskild hviles nu mine Ben, 
som der staar nu beskrevet: 
havde jeg haft nogen hulder Ven, 
i Sorø da havde jeg blevet.

De synlige Rester fra disse Kongegrave er Kong 
Kristoffer II’ og Dronning Eufemias Gravmonument 
fra ca. 1355, Kong Valdemar Atterdags Sarkofag fra 
ca. 1385 og Kong Olafs Gravsten med det norske 
Rigsvaaben.

Monumentet over Kristoffer II har oprindelig været 
af Metal. Portrætlighed er der selvfølgelig ikke Tale 
om. Derimod er Klædedragt etc. som Datidens.

Valdemar Atterdags Sarkofag er bekostet af Dat
teren Dronning Margrete efter at hun havde opnaaet 
Pavens Tilladelse til at føre sin Faders Lig fra Vor
dingborg Slotskirke til Sorø Klosterkirke. Kisten er 
af belgisk Marmor, og den har været prydet med en 
Mængde Billeder af Alabast, der desværre alle er 
borte. I Nationalmusæet opbevares et af disse 
Billeder, hvilket man først er kommet til Klarhed over 
for faa Aar siden. I 1534 ødelagde lybske Soldater 
en Del af Billederne, i 1651 faldt et Hvælvingsstykke 
ned og ødelagde formentlig yderligere en Del.

Efter Reformationen tager Kirkebegravelserne rig
tig Fart. Den, der har Raad til det, køber sig en
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Sorø Kirkes Kor.

6
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Gravplads i Kirkerne. Grav følger efter Grav indtil 
1805, da Kirkebegravelserne forbydes.

I denne Periode begraves en Mængde Mennesker 
i Sorø Kirke. Den mest fremtrædende af disse er 
Ludvig Holberg, hvis Kiste oprindelig i 1754 hen
stilledes i Højkoret, men herfra henførtes han til den 
Marmorsarkofag, som Sorø Akademi bekostede og 
opstillede 1780, hvor Johannes Døberens Alter havde 
været i den katolske Tid. Sarkofagen er lavet af 
Johannes Wiedewelt.

Slægt efter Slægt har siden 1185 samlet sig i 
Glæde og i Sorg i Absalons Kirke. Mange af Dan
marks bedste Mænd har fundet deres sidste Hvile
sted indenfor dens Mure og blandt disse, Valdemar 
Atterdag og Kirkens Grundlægger, Danmarks største 
Søn, Absalon.

Jeg ved intet bedre at slutte denne Oversigt over 
Sorø Kirke med end Chr. Richardts smukke Ord:

Lad de Grave tale lydt 
først om Kongedaad og Snille, 
saa om Styrke i at ville, 
saa om Frugter, vi har nydt.
Lad det springe dig i Blodet,
Dannisheden, Mandemodet, 
som har kredset her om Sor, 
og som Saxos Pen gav Ord.



SORØEGNENS SKOVE.
A f

A. Oppermann.

antnark er et skovfattigt Land. Skovene dæk
ker kun en Tolvtedel af Landets Overflade, 
og her i Sorø Amt, der næsten overalt byder 

Trævæksten gode Kaar, er Brøken kun en Tiendedel.
Men store Dele af Amtets Udkanter er ogsaa ganske 
skovløse; i 32 af de 87 Landsogne var der 1907 under 
l l2 Procent Skov, tilsammen kun 47 Tdr. Land. Jo 
mere vi nærmer os til Sorø, Amtets Midtpunkt, desto 
stærkere gør Skovene sig gældende: Mod Nordøst 
og Øst staar Sognene Haraldsted—Oyrstinge—Slag
lille med mod Syd Tjustrup—Næsby—Broby— 
Lynge med 3/10; mod Sydvest har St. Peders Land
sogn— Sørbymagle—Kirkerup over 1/4; mod Vest, i 
Kindertofte Sogn, kommer Skoven helt op paa ■*/„ af 
Arealet, et Minde om det gamle Ryttergods og om 
jagtelskende Kongers Vildtbane.

Sorø ligger som en Lysning inde i den store 
midtsjællandske Skovegn. Cistercienserne, der kom 
fra de store Egeskove i Dalen ved Citeaux, maa have 
følt sig hjemme paa dette Sted, og de har værnet om 
dets Skove, som tillige skærmedes ved Jordbundens 

6*
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Fugtighed og ved deres Beliggenhed fjernt fra Kysten, 
med vanskelige Transportforhold. Mod Vest har det 
stenede Højland en barsk Natur, som ikke indbyder 
til Agerdyrkning.

Egnen har dog endnu for 160 Aar siden været 
langt mere skovrig end i vore Dage. Caspar Wessel, 
om hvem Broderen siger, at:

Han tegner Landkort og læser Loven,
Han er saa flittig, som jeg er doven,

viser os paa Videnskabernes Selskabs Kort over 
Sydvestsjælland en sammenhængende Skovstrækning, 
5—6 Kvadratmil, mellem Antvorskov, Maglesø, Alsted 
og Vallensved, i hvilken Bymarkerne ligger som Lys
ninger, af hvilke de fem største er: Næsby—Broby, 
Tjustrup—Vinstrup, Lynge—Topshøj, Kindertofte— 
Dævidsrød og Sorø, medens Borød og Grøfte er 
Eksempler paa de mange mindre Rydningspladser. 
Alsted Skov hænger sammen med Sønderskoven og 
Broby Vesterskov, Kastrup Storskov med Skovene 
omkring Lorup; Lindebjerg har sine Agre spredt ind 
i Skovdybet, og Skoven gaar lige ind til Byens Tofter; 
fra Grydebjerg strækker Skoven sig op til Lille Ebberup. 
Store og Lille Bøgeskov gaar i et med Bjernede Stor
skov, og fra denne lange Skovstrækning gaar brede 
Bælter ud mod Vest, helt uden om Lysningen Flinte- 
rup—Hellestrup—Tygestrup, medens Frenderup danner 
en mindre Lysning; i disse Egne er Skovarealet for
mindsket til under Halvdelen; mellem Flinterup, Døj- 
ringe og Store Ebberup laa en Skovstrækning, større 
end Store og Lille Bøgeskov tilsammen.

Ved Midten af det 18de Aarhundrede var Land
skabet langt skønnere, end det er i Nutiden. Agre laa
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spredt inde i Skovene, Kratstrimler strakte sig ud i 
Vangene; paa Overdrevet skiftede Trægrupper og 
Skovholme med Græs og Buske. Udskiftningen, der 
overvejende blev gennemført i Slutningen af det 18. 
Aarhundrede, ændrede Egnens Udseende. Skovene 
kom til at ligge spredt paa Agermarken; deres Græn
ser blev regulerede, og inden for disse blev Moser, 
Enge og Agerpletter omdannede til Skov. Teknisk set 
var alt dette en Fordel, saavel for Skovbruget som 
for Agerbruget; men store Skønhedsværdier gik tabt, 
selv om Tabet var mindre i Sorøegnen end paa mange 
andre Steder.

Lige saa skiftende som Skovens Kontur var dens 
Profil. Store, bredkronede Bøge og Ege kuplede sig 
over Ungskoven, over Krat af Tjørn og Hassel, Ro
ser og Skovabild. Fra Egnen Vest for Sorø har man 
1770 følgende Beskrivelse: „Skovene frembringe en 
uendelig Mængde Jordbær, der vel ere smaa, men 
meget velsmagende. Fattige Bønderfolk plukke dem 
og sælge dem i Købstæderne. Paa Jordbærrene følge 
Hindbærrene, derefter Brombær, Hyben, Skovæbler 
og Hasselnødder. Alle disse Frugter gro i en Over
flødighed. Hasselnødderne søges stærkt af Ungdom
men, der afplukker dem halvmodne for at komme 
hinanden i Forkøbet. Skovæbler ere en Lækkerbid
sken for Børnene. Man tørrer dem i Bagerovnen og 
gemmer dem til om Vinteren“ . — Nutidens regel
mæssige Skovdrift og et Aarhundredes ensidige Dyrk
ning af Bøg har gjort Skovene rige paa Træ, men 
fattige paa velsmagende Bær og spiselig Træfrugt. 
Gamle Soranere vil mindes 1869 som det store 
Nøddeaar, der fulgte efter den varme og tørre Som
mer 1868, hvor man maatte forlænge Ferien. Under
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de bredkronede Ege i det lille Stykke Naturskov Ege
vang findes mægtige Hasselbuske blandede med Hvid
tjørn og paa Lysningerne en frodig Græsvækst; i Su- 
serup Skov, der ligeledes gennem lange Tider er be
varet som Naturminde, møder vi en rig Blanding af 
mange Træarter, af Ungskov og Krat sammen med 
Skovens ældgamle Kæmpetræer.

Det gælder for denne Egn, som for mange andre 
Egne af de danske Øer, at bredkronede og lavstam
mede Træformer fra gammel Tid hersker i Løvskoven. 
Forgæves vil man her, midt paa Sjælland, søge Grun
den i ydre Kaar; selv om Vestenvindens Virkninger 
kan spores, her som overalt i Danmark, formaar den 
dog ikke at paavirke Skovens Udseende stærkt, og 
enkelte Steder findes fra Fortiden ranke Træformer, der 
vidner om, hvad Jorden kan frembringe. Den samme 
Egeart, som vokser ved Sorø, vokser i Slavonien, men 
Træformerne er ganske andre: her forekommer endnu 
en Stamme, som er 24 Meter op til den første Gren 
og rank som et Grantræ. Skovens Kæmper, der om
giver os og fylder vort Sind med Beundring, udmærker 
sig langt mere ved Tykkelse end ved Højde, og kun 
sjældent bæres den mægtige Krone af en rank, søjle
formet Stamme; i den danske Naturskov er der stor 
Afstand mellem Træerne, men kun kort fra Jorden op 
til Kronetaget; der er vidt til Vægge, men ikke højt 
til Loftet.

Dette Forhold er Følgen af en tusindaarig Ud
vikling.

Danmark er tidlig blevet opdyrket: Skoven har 
maattet vige for Agerbruget, og efterhaanden som 
Forbruget af Træ, „det nyttigste af alle Naturproduk
ter“ , tiltog, foregik der et negativt Kvalitetsvalg, idet
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man fortrinsvis huggede Skovens rankeste og slan- 
keste Træformer, som egnede sig til en Mængde for
skellige Brugsgenstande, smaa og store.

Allerede i Ungskoven tog man de skønneste Træer 
til Lysespid, Piskeskafter, Baandstager, Plejlslagler og 
Redskabsskafter; til Aarer, Buer, Spyd og Lanser; 
Gærdestaver og Vognstænger; Humlestager, Lægter 
og Stængetræer. Den ældre Skov gav Bødkertræ, 
Palisader, Pumpetræer og Mølleaksler; Rør til Vand
ledninger; Pæle til Havnebygning og Brobygning; 
Bjælker, Spær og Vægtømmer, maaske ogsaa Plan
ker til Bulvægge. I Skibsbyggeriet, hvor der var 
Anvendelse for Krumtømmer og Knætræ af de mær
keligste Former, brugte man tillige en Mængde gode, 
lange Stammer, rette eller med en svag Bugt, til Køl 
og Kølsvin, til Dæksbjælker og Planker. Selv til 
Brændsel har man foretrukket de slanke, opadstræbende 
Former, som voldte mindst Ulejlighed, naar man skulde 
skaffe en vis Mængde Brænde. I Bøgeskoven og 
Egeskoven har man vel ofte skaanet de bredkronede 
gamle Træer, fordi de gav rigelig Olden, og hugget 
den velformede Ungskov.

Cistercienserne medbragte fra deres Hjemsted en 
Viden om, at Egen var det ypperste Tømmertræ, ud
mærket ved Størrelse og Styrke, Skønhed og Varig
hed. I Sorø Skove fandt de en Rigdom af Eg, me
dens Indførsel af Naaletræ var vanskelig. Sandsyn
ligvis har Forbruget allerede før Klostertiden tæret 
paa de ranke og høje Ege; nu kom et storslaaet Byg
geri, som snart maatte udtømme Forraadet af gode, 
lange Tømmerstammer, og det er da naturligt, at 
Klosteret maatte hente Tømmer fra Halland. Til Bin
dingsværks Mur og lignende Bygningsformer kunde 
den korte Bul paa 4—10 Alen gøre Fyldest.



88 A. Oppermann:

De Tømmerege, der voksede op i Middelalderens 
Slutningstid, synes at have været bredkronede Racer 
med en kort Bul, Træer som kunde give Vægtøm
mer til almindelig Husbygning, Krumtømmer og Knæ
træ til Skibsbyggeriet, men hverken Kølsvin eller 
lange Bjælker. I Tiden omkring Aar 1600, da Kon
ger og Adel kappedes om at bygge Slotte, ser vi, 
hvorledes man mere og mere henter de store Læng
der af Egetømmer fra Norge, Gotland, Halland, Ble
kingen og det indre af Jylland. Da der 1582 skal 
leveres Tømmer til Antvorskov Slot, søger man for
gæves at faa det fra Sorø Skove; ogsaa Kalundborg 
Len mangler passende Egetømmer, og man maa da 
forskrive det fra Norge. Knætræ og Krumtømmer 
kan derimod leveres fra sjællandske Skove, saasom 
fra Sorø; herfra faar man 1622 „4 store Knæer og 1 
Køltræ", altsaa værdifuldt Knætræ af Eg og et sjæl
dent Stykke Langtømmer af Bøg. Da der til Profes- 
sorresidentserne ved det nye Ridderakademi skal byg
ges nogle Huse, faar Just Høeg Ordre til i Klostrets 
Skove at lade hugge „Tømmer til Stolper, Fodstyk
ker og andet, som behøves til 100 eller 150 Bindin
ger Hus", men 1624 skrives til Norge efter Tømmer, 
og der forlanges købt to Skibsladninger fra Gotland.

Til almindelig Husbygning saavel som til Pumper 
og Vandrender har man brugt de rankeste og læng
ste Træer, der fandtes i Ælleskoven. 1834 skriver 
Forstinspektøren: „Æ1 er i tidligere Aar brugt meget 
til Rafter, Spær og selv til Bjælker i Bønderhusene, 
men . . . det begæres nu allerede kun sjældent meer 
og især kun paa de senest erhvervede Godser". 
Akademiet havde jo i Grydebjerg og Bromme selv 
faaet Naaleskov.
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Sandsynligt er det vel, at man her, ligesom i for
skellige andre Egne, har brugt Bøgen til Bjælker og 
Spær, til Lægter og Rafter, maaske ogsaa til Væg
tømmer og i hvert Fald til Støjler og Vender i de 
lerklinede Bindingsværks Mure. — De slanke, rette 
Former af Ask har været særlig efterstræbt til Red
skaber og Kargjorde.

Mennesket har ikke været ene om at efterstræbe 
de værdifulde Træracer.

Vildtet saavel som Heste og Hornkvæg har mis
handlet baade gode og daarlige Træer; men Skaden 
var størst paa de ranke Træer med udpræget Hoved
akse og svag Grenevækst; Dyrene har saaledes hjul
pet de ringere Træformer til Sejr.

Ogsaa Kampen mellem Træer og Buske kan føre 
til, at mindre gode Træformer tager Overhaand. Eg, 
Bøg og Ask, der skal bane sig Vej op gennem et 
Krat af Hassel og Tjørn, maa have en medfødt Evne 
til at danne en Stamme saa høj som Buskene; men 
naar dette Maal er naaet, vil de bredkronede Former, 
de, der med størst Kraft kan overskygge deres slanke, 
smalkronede Naboer, sejre over disse og holde Krat
tet i Ave. Vi faar da en Overskov med kort Bul, 
med vidt udbredt Krone og mægtige Grene, men 
uden tydelig Hovedakse i større Højde.

De bredkronede, lavstammede Løvtræer, som for
skønner Sorø-Egnen, er saaledes Racer, der hersker 
i Skoven, fordi de er vragede, da man efterstræbte 
de teknisk værdifulde Former. Afkom efter de præg
tige Kæmpebøge her paa Parnashøjen har arvet Moder- 
træernes Egenskaber: Væksten er kraftig, men Stam
merne er ikke ranke, og Grenene breder sig stærkt. 
Arveligt er ogsaa det tidlige Løvspring, som er en
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Fordel i Kampen mellem Racerne, naar den fugtige 
Søluft mildner Stedets Klima og afværger Faren for 
Nattefrost. Gaar vi herfra til Ægir, vil vi finde bred
kronede, kæmpestore Bøge (Fig. 1), hvis Bulhøjde, 4 
Meter, svarer til Højden af den gamle Hasselskov. 1 
Baggrunden staar en Plantning af Bøge, som nu er 
80 Aar gamle, og som udmærker sig ved en ypperlig 
Stammeform, skønt de er plantede paa stor Afstand. 
Ved deres Vækst vidner de om, at Stedet kan bære 
god Bøgeskov; sandsynligvis er Planterne for c. 75 
Aar siden udsøgte i Krebshusvængets vellykkede 
Foryngelse.

Den folkelige Opfattelse af Træformerne har fundet 
Udtryk i Stednavne som Krogelunden (ved Slange
rup) og Vrange Skov ved Haraldsted. Her findes 
endnu Øst for Kapellet, altsaa tæt ved det ældgamle 
Skovbryn, vrange Bøgeracer, og Forstaaelsen af et 
Sted hos Saxo lettes ved at antage, at de ogsaa 
fandtes her paa Knud Lavards Tid. Han blev mod
taget a Magno, occiduum ar bor is truncum insidente, 
hvilket kan oversættes ved: „af Magnus, der sad paa 
en nedgaaende Træstamme.“ De to Kongesønner har 
kunnet sidde godt paa et Træ som det Fig 2 viser, 
men naar de ikke havde Fodfæste paa Jorden, var selv 
en Idrætsmand som Knud Lavard  ude af Stand til 
at værge sig mod det pludselige Overfald, idet Magnus 
sprang op og greb ham ved Kappehætten.

Med Udskiftningen i Slutningen af det 18de Aar- 
hundrede begyndte en ny Tid for Skovene; Kreatur
græsningen aftog efterhaanden, og samtidig blev Hjorte
vildtet skudt bort. Dygtige Forstmænd indførte den regu
lære Skovdrift, og hvor der fandtes gammel, frugtbærende 
Storskov, spirede Opvæksten frodigt frem af en Jord-



Fig. 1
Stor Bøg Nordøst for Ægirshuset, set fra Syd.

I Baggrunden 60 Aar gammel, velformet Bøgeskov. 1908.
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bund, som var forberedt ved Svinenes Roden og ved 
tidligere Tiders Kreaturdrift. Paa Agre og Græssletter 
saaede man Agern eller Frø af Fyr og Gran, alt 
efter Jordens Godhed, eller man plantede Bøg; i 
Moserne fandt Birken en udstrakt Anvendelse ved 
Siden af Ællen.

Saaledes opstod de regelmæssige, tætte og ens- 
aldrende, ofte ogsaa ensartede Strækninger af ung 
Opvækst, der i Løbet af 100 — 140 Aar er vokset frem 
til Storskoven, hvis Søjlehaller omgiver Sorø. Løv
træerne vedblev at herske, men Naaletræerne satte 
dog deres Præg paa enkelte Dele af de gamle Skove; 
72 Tdr. Ld. af Grydebjerg Skov var tilsaaet med Fyr 
og Gran, der siden overvejende har maattet vige for 
Bøgeskoven; endnu staar her dog enkelte prægtige 
Kæmpetræer af Skovfyr. Ogsaa anden Steds, saasom 
ved Næstved Landevej, findes smukke gamle Fyrre
træer; store Lærk forekommer i Filosofgangen, gamle 
Rødgraner hist og her.

Trangen til Bygningstømmer af Naaletræ var stor 
og blev imødekommet ved Anlæg af Bromme Plan
tage paa 500 Tdr. Ld. magre Jorder Nordvest for 
Sorø. Anlægget begyndte 1795 paa en Strækning, 
som vistnok allerede ved Udskiftningen blev fraskilt 
Bromme Bys Jorder, og en halv Snes Aar senere 
indtog man betydelige Arealer, som hørte under 
Byerne Døjringe, Krøjerup og Löng.

Skovfyrren var den Træart, man i Begyndelsen 
fortrinsvis dyrkede. Den trivedes en Tid godt, men 
allerede kort efter 1800 „gik mangfoldige ud“, og 
1817—18 maatte man borthugge over 80 Tdr. Ld. 
udgaaet Ungskov. Sandsynligvis skyldes Angrebet 
en Snyltesvamp, Lophodermium pinastri, i Forbin-



Fig. 2
Den vrange Bøg i Haraldsted Skov. Efter et gammelt Fotografi.
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delse med en Række fugtige Aar og Mangel paa 
rettidig Udtynding af den tætte Ungskov. 1821 skriver 
en ung Forstmand, at „efter hans 4-aarige Iagt
tagelser og Undersøgelser . . . .  maa Aarsagen til 
Fyrrens Bortdøen mere søges i Klimaets end i Jord
bundens Beskaffenhed“ . Hertil maa dog føjes, at 
man overvejende havde anvendt Frø af tysk Lav
landsfyr, vistnok fra Egnen ved Celle, som er mere 
følsom over for vort raakolde Klima end visse Racer 
fra Skotland og Skandinavien. Rødgranen fik nu 
Fremgang paa Fyrrens Bekostning, men blev i Aar- 
hundredets Midte, efter nogle varme Somre, angreben 
af Nonnen, Liparis Monacha, hvis Larver gjorde saa 
stor Skade, at 50 Tdr. Ld. maatte hugges bort; for
gæves søgte man at bekæmpe den farlige Sommer
fugl, og Angrebet standsede først, da der indfandt 
sig Snyltehvepse, samtidig med at Vejret blev fugtigt. 
Bromme Skov har leveret meget Materiale til Pumpe
træer, Telegrafstænger og Hustømmer. I nyere Tid 
har forskellige Snyltesvampe, særlig Rodfordærveren, 
Polyporus radiciperda, gjort stor Skade paa Naale- 
træerne i Bromme Skov, især paa Rødgranen, til 
Dels fordi man ikke havde tyndet Skoven tidligt nok, 
hvilket atter staar i Forbindelse med den økonomiske 
Tilbagegang 1878—1895, som førte til en stor Ind
skrænkning i det landlige Byggeri. 1863, 1880 og 
1894 har Storme hærget Plantagen.

Skovfyrrens Sygelighed vakte megen Opsigt. Træ
arten voksede jo baade Nord og Syd for Danmark; 
enkelte Steder forekom den plantet i Haver, formodent
lig indført fra Norge, og i det 17de Aarhundrede var 
der Fyrreskov paa Fur. Sandsynligvis findes der 
endnu vildtvoksende Skovfyr i Jylland; fra Sjælland
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forsvandt den tidligere, men det er dog muligt, at en 
fordomsfri Undersøgelse af Sorøegnens Stednavne 
kan vise, at Fyrren har vokset vild her i Middel
alderen. Ved Gunderslevholm, paa Granbierg, fandtes 
i det 17de Aarhundrede en Fyrrebevoksning, som 
Joachim Burserus regner til den danske Flora; en 
Kvist findes endnu i hans Herbarium, der opbevares 
i Upsala; sandsynligvis stammer Frøet fra Skove ved 
Sejlstrup—Børglum i Vendsyssel, hvor der 1548 blev 
hugget en halv Tylft Fyrrebjælker.

De sidste 40 Aar har indført en Række nye Træ
arter i Sorøegnens Skovnatur, uden at de dog endnu 
har kunnet præge den stærkt. Fra det vestlige Nord
amerika kom Douglasien, hvoraf der i Bromme Skov 
allerede findes store Tømmertræer, Sitkagranen (Tidsel
gran), og den smukke Lawsons Cypres; fra Kaukasus 
Nordmannsgranen; fra Østasien og Sibirien kom 
sjældne Lærkearter; fra det østlige Nordamerika Rød
egen hvis Løv om Efteraaret forhøjer Skovens Farve
pragt. Side om Side med Rødegen finder vi en frodig 
Ungskov af vor almindelige danske Egeart, som ud
mærker sig ved særlig ranke Stammer og udprægede 
Hovedakser, der minder om de gode Bøgeformer ved 
Æ gir; disse Ege er frembragt af Agern fra Holland, 
hvor man længe har dyrket Egen og Bøgen som 
Allétræer; man har altsaa udsøgt de ranke og de 
hurtigt voksende, og har Side om Side anvendt Planter, 
der var saa nær muligt lige store; og alle disse Egen
skaber genfindes hos Afkommet. Her er altsaa fore- 
gaaet en positiv Udvælgelse, i Lighed med den som 
Forstmanden gennemfører, naar han tynder Ungskoven. 
Til Gengæld har vi faaet en Race, der mere end vor 
egen angribes af Efteraarsfrosten saavel som af
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Meldug og Myxosporium lanceola, to Svampe der 
gør stor Skade paa den unge Egeskov.

Dette lille Strejftog ind paa Skovbrugets Omraade 
viser os, hvor sammensat Skovnaturen er. Men fælles 
for de mangfoldige Skovformer er det, at de rummer 
store Skønhedsværdier. Over for Publikums Ønsker 
og Krav maa det fremhæves, at Skovejerne mere end 
andre Jordejere freder om Landets naturlige Skønhed, 
og at Skovbrugerne mere end nogen anden Klasse 
af Teknikere arbejder paa at værne de gamle Skønheds
værdier, frembringe nye og gøre dem alle tilgængelige 
for et Publikum, der ikke alt for stærkt krænker Skov
brugets Interesser eller forulemper Skovejeren. Skov
bruget er en Næringsvej, som saa mange andre, og 
det tynges i vore Dage af mægtige Skatter, der truer 
med at sluge det hele Overskud. Men Skovbruget 
er mere „naturligt“ end noget andet Jordbrug; paa 
mange Omraader harmonerer de tekniske Hensyn 
med de æstetiske, og i mange andre Tilfælde kan vi 
med smaa Midler opnaa en stor Skønhedsvirkning, 
naar vi forstaar at dyrke Skoven paa rette Maade. 
Nu, saavel som for hundrede Aar tilbage, værner 
Forstmændene om Naturskønheden i Sorøegnens 
Skove, men de trænger til Støtte fra Pressen, Skolen 
og Hjemmene over for den Ufred og det Hærværk, 
der skyldes tankeløse eller ildesindede Mennesker.



CHRISTIAN HVIID BREDAHL.
A f

H. Holten-Bechtolsheim.

a Christian Bredahl i 1824 flyttede ind paa 
Damsgaard, den sydligste af Qaardene i Bo
rød By, blev han en ensom Mand. Indesluttet 

havde han altid været. Allerede som Skoledreng i
Slagelse havde han holdt sig paa Afstand fra sine 
Kammerater, selv i Frikvartererne, hvor han gik op 
og ned mellem de store Lindetræer, idet han passede 
sin Mad og sin Bog. Nu og da kunde han standse 
sin Gang for at kaste en Sten over Kirkefløjen eller 
stoppe en stor Dreng i at plage en lille. Og naar 
han som ung Mand færdedes i det soranske Selskabs
liv, holdt han sig ogsaa der paa Afstand fra de andre, 
og de andre fra ham; de frygtede den unge, selvsikre 
Mand, hvis ironiske Spottelyst kunde eksplodere naar 
som helst. Han var „som Krudt, der om sig slaar, 
paa liden kastet“ — for at bruge et af hans egne 
Udtryk.

Ved Indflytningen paa Damsgaard kom til denne 
Indesluttethed den ydre Ensomhed. Gaarden laa af
sides; Bredahl ombyttede der Velstand med Fattigdom, 
Sundhed med Sygelighed; han forstemmedes ved al
drig at faa noget rigtigt ud af sit Arbejde, hverken med

7
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Plov eller Pen; Ulykkerne ramte ham og hans Slægt 
Slag i Slag; det tungeste var vel nok, da hans eneste 
Søn blev dødelig saaret ved Isted. Selv i Sorø By 
blev han næsten en fremmed, hvor man i hans Alder
dom knapt nok kendte hans høje, ludende Skikkelse 
med det sorte Haar og det hvide Skæg, naar han 
skridtede ned ad Hovedgaden midt ude paa Sten
broen i sin grove Bondedragt uden at hilse paa noget 
Menneske — en Slags Dovregubbe, der var kommet 
ind til Staden ude fra de store, mennesketomme Fjeld
vidder.

Hvilken Modsætning til hans eneste soranske Ven, 
Ingemann, som daglig var at træffe i sin hyggelige 
Have eller paa Tur i Akademiparken eller under Filo
sofgangens Bøgetræer, vennesæl og hilsende til alle 
Sider. Det vidner om Spændvidden i de to Menne
skers Aand, at de trods al Forskel har kunnet vurdere 
hinanden, — den naive, inderlige Stemningsdigter og 
den Retfærdighed krævende Samfundstugter. Og det 
vidner om Ægtheden i deres Takt overfor hinanden, 
at Ingemann Gang paa Gang har kunnet hjælpe Bredahl i 
hans økonomiske Nød uden at krænke hans ærekære 
og stejle Natur. Trods al Forskel mellem dem var 
der alligevel Punkter, hvor Retningslinierne i de to 
Mænds Aand rørte hinanden. Bredahl kan skildre 
en Solopgangsmorgen, hvor Muldvarpen skyder sin 
Tue op, hvor Sommerfuglen flagrer fra Blomst til 
Blomst, og Lærken hæver sig syngende mod Himlens 
Blaa — et helt Ingemannsk Sceneri. Og Ingemann 
har i sin vidunderlige Miskundhedssalme hævet sig 
til en Patos, der søger sin Lige, ikke alene hos 
Bredahl, men overhovedet i dansk Digtning. Salmen 
er skrevet paa en syg Piges Bøn, og til hende er
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Linjerne rettede om den tørstende Sjæl, der kvæges 
i Ørkenen, og den bævende Due, der i Mulmet søger 
Tilflugt under Guds Kærlighedsvinger. Men fra dette 
Inderlighedens Udgangspunkt hæver Digtet sig til en 
Michelangelosk Vælde, hvor Guds Retfærdighedshaand 
ses udstrakt over Bjærge, over Dale og Byer.

Christian Hviid Bredahl.

Ingemann var og blev den eneste Ven, Bredahl 
omgikkes, om end med Mellemrum. Hauch anmeldte 
hans dramatiske Scener med stor Anerkendelse i 1840, 
men kendte ham ikke personlig. En og anden kunde 
nu og da komme til Damsgaard, som da Vermehren 
opsøgte ham for at tegne det kendte Billede af ham. 
Ellers levede Bredahl ukendt. Da han en Januardag

7*
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i 1860 blev begravet paa Pedersborg Kirkebakke, 
var der foruden Familien kun en Snes Mennesker af 
de nærmeste Naboer til Stede. Kort efter blev hans 
Gaard nedbrudt og ombygget; de Stuer, hvor han 
levede, findes ikke mere. Bevaret er derimod Nødde- 
gangen i Haven, hvor han har gaaet og udarbejdet 
sine Replikker. Øst for Haven ligger den saakaldte 
Garveridam, Før Bredahl fik Gaarden, havde der 
været Garveri, og Bredahl havde sat 2 à 3000 Daler 
i det Foretagende; han mistede dem alle; det var 
omtrent den sidste Rest af en betydelig Arv. Da 
han flyttede ind paa Damsgaard, var han en ruineret 
Mand.

Men det var ikke sunget for Bredahls Vugge, at 
han skulde lide Skibbrud allerede som 40-aarig Mand. 
Hans Mor var fra et velstaaende Hjem; hans Far 
havde tjent Penge og var i Christians første Barn
domstid Forpagter paa den store Hellestrupgaard Nord 
for Sorø. Efter Moderens Død flyttede Faderen 1802 
til Sorø, hvor han paa Hovedgaden købte en anseelig 
Ejendom med 11 Vinduer paa Række ud mod Gaden. 
Bygningen laa der, hvor nu Sorø nye Bank er op
ført. Christian var velbegavet og blev Student fra 
Slagelse 1801 ; men allerede efter to Aars Studier ved 
Universitetet tog han hjem og levede i nogle Aar i 
det livlige soranske Selskabsliv, deltog i Køreture, 
Roture paa Søen, Baller, Chokoladegilder og Musik
sammenkomster. Naar han blev træt af Selskabelig
heden, tog han paa Jagt i Sorøskovene; han jagede 
Nat og Dag, en kold Efteraarsnat lagde han Grunden 
til den Gigt, som plagede ham de sidste Aartier af 
hans Liv. Han levede sorgløst som Junker og var 
stolt af at kunne ramme 11 Bekkasiner i 12 Skud.
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Sin Fremtid ofrede han ikke mange Tanker, og da 
en ulykkelig Forelskelse rev op i ham, blev det hans 
Agt, som det havde været Johannes Ewalds, at slentre 
Livet igennem. Ved Faderens Død 1810 blev Hjemmet 
opløst, men han arvede saa meget, at han kunde 
fortsætte sit gamle, uafhængige Liv.

* *
*

Bredahls egentlige Læreaar indskrænkes til hans 
Skoletid og de to Universitetsaar. I Skolen blev han 
en dygtig Latinist; samtidig læste han Holberg, Joh. 
Ewald, P. A. Heiberg og Baggesen. Ved Universitetet 
begyndte han paa Theologi; men han naaede aldrig 
længere end til et Par forberedende Examiner, som 
han tog med ringe Karakterer i alle Fag undtagen 
Qræsk. Steffens’ Forelæsninger, som netop faldt i 
hans Studenteraar, har han sikkert ikke hørt. Af 
moderne Sprog tilegnede han sig Tysk.

De følgende Vandreaar, hvor han, som sagt, først 
levede i Faderens Hjem i Sorø, senere paa forskellige 
Gaarde i Omegnen, varer i Virkeligheden fra 1803, 
til han i 1824 flytter ind paa Damsgaard. Han har 
i disse Aar opmærksomt fulgt, hvad der foregik i det 
literære Liv i Danmark, han har læst Goethe og 
Schiller paa Tysk og Shakespeare i den nye danske 
Oversættelse; han har digtet for sin egen Fornøjelse, 
men navnlig har han iagttaget Mennesker. Henimod 
Vandreperiodens Slutning samler han sig til sit Hoved
værk: Dramatiske Scener, hvoraf de fire første Dele 
udkom 1819—22; de to sidste først 1832 og 1833.

* *
*
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Bredahl satte sig i dette Værk den gigantiske 
Opgave at stævne hele sin Samtids Danmark og den 
Verdenshistorie, der kunde huskes i Mands Minde, 
for sin Domstol.

Samfundet er af Lave, fordi Mennesker ikke vil 
lade hinanden vederfares Retfærdighed. De hovmodige 
Adelsmænd, de intrigerende Hofmænd, de fejge Office
rer, de snu gejstlige, de underkøbte Skribenter — alle 
danser om Guldkalven og tramper paa Retfærdigheden. 
Bredahls parodiske Skildringer fra Retslivet med falske, 
underkøbte Vidner, vilkaarlige Domsafsigelser og bru
tale Straffe hører til det bedste i de Dramatiske Scener. 
I dette Samfund pines Aandsmennesker til Døde som 
de ulykkelige, der hensattes i Venezias Blykamre. Den, 
der lever friest, er Hofnarren, der i Kraft af sin Stil
ling har Frisprog og kan kalde Narren Nar og 
Tyven Tyv.

Det er i ikke ringe Grad de samme Personer, der 
optræder gennem det store Værks 1200 Sider; men 
de Milieuer, hvori de optræder, skifter fra Del til 
Del og strækker sig fra Rousseau til den gryende 
Liberalisme i Trediverne i forrige Aarh. Første og 
anden Del bærer Rousseaus Stempel. En ond Dværg, 
kaldet „Kultur“ , og hans Ellepige, „den fine Leve- 
maade“ , lukker to unge .Mænd ind i et Fjæld for at 
de skal granske sorte Cifre paa gamle Pergamenter. 
Da de omsider bryder ud, har de tabt Evnen til at 
læse, hvad den levende Natur skriver med gylden 
Skrift, let læselig for enhver, der er sund og ufordærvet. 
Tredje Del kredser om det fra Heinrich v. Kleist’s 
Novelle: Michael Kohlhaas kendte Problem: Den lov
lydige Borger, der i Forbitrelse over, at Samfundet 
ikke vil give ham hans soleklare Ret, bliver Mord-
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brænder; lians Godtroenhed fører hatn i Myndig
hedernes Magt, og han ender paa Skafottet.*) Hos 
Bredahl er Thurno en ædel Natur, der føler sig hjemme 
i Poesiens vidtstrakte Rige, hvor

„ej iler Flod, ej ru ller nogen Bølge, 
ej suser nogen Storm, der saa dets Grænser.“

Men han kommer paa Kant med det religiøse Bigo- 
teri, kastes i Landflygtighed, fanges ved List og føres 
til Skafottet, men benaades i sidste Øjeblik. Røver 
Thurno skal vist betragtes som en Repræsentant for 
den franske Revolution, hvor det misregerede Folk 
tog sig selv til Rette. 1 fjerde Del svinger Bredahl 
sit tunge Sværd mod Romantikkens Interesser for 
Oldsager og Oldsagn, Mystik, Kirketro og Munke
væsen; der er tydelige Hug efter Grundtvig; det er 
næppe tilfældigt, at Stykkets lumske Munk bærer Navnet 
St. Nikolao. For Bredahl var Kirken den store Tiende
kræver, der berigede sig ved Bøndernes Slid med 
Jorden. Bredahls Vrangbillede af Romantikken repræ
senteres af den lede Kæmpe Murku, der fældes af 
Murmoll, Bredahls egentlige Idealskikkelse. I femte 
Del er Hovedpersonen Napoleon, her kaldet Kejser 
Glomer. Betagende er Skildringen af Kejseren efter 
det sidste Nederlag paa Valpladsen. Ene vandrer 
han til Kæmpefjældet; han ser tilbage over sit Liv, 
forstaar, han har misbrugt sine store Kræfter, beruset 
af den Drik, Forfængelighed og ydre Glans rakte ham. 
Nu maa han sone. I Nederlaget har han sejret over 
sig selv, bøjer sig for Skyens Majestæt, der taler

) R v. Ihering har i:  Der Kampf urn’s Recht S. 59 flg. be
handlet Michael Kohlhaas-problemet juridisk.
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til ham med Dommens Røst, og higende efter at frigøre 
sin Sjæl styrter han sig i sit Sværd med Udbruddet: 

Flyv du in in  Ørn i Skyen!

Sjette Del er Forsoningen og Afslutningen. Den 
hellige Alliances Fyrster, Giar (russisk Zar) og Gormall 
(tysk Konge), overvindes af Murmoll, der kaares til 
Landets Regent og bestiger Tronen med sin elskede, 
den borgerlige unge Pige Norna, i Virkeligheden en 
Hyldest til Frederik V l’s Danmark med den begyn
dende Liberalisme og den borgerlige, „højt elskede 
Familie“ paa Tronen.

De dramatiske Scener blev ingen Sejr for Bredahl.
Kritikerne kunde nok saa meget fremhæve de gode
Sider; det almindelige læsende Publikum blev frastødt
af de mange sære Indfald, af Overdrivelserne, af
Manglen paa Sammenhæng, af en Legen med Ordene,
der ganske vist nu og da kan minde om Shakespeares,
men som Regel virker flovt og anstrengt. Den Form,
hvori Bredahl klædte sine Tanker, var for svag til at
skaffe ham Ørelyd; han var som en Kriger, der taber
en Kamp, fordi hans Rustning ikke kan holde. Selv
ironiserede han over, at han maatte betale Skat af
den saakaldte Parnasbanke ved Sorø Sø; han saa
deri en Straf, fordi han havde forsøgt at skaffe sig
Plads paa det danske Parnas. Bredahl har utvivlsomt
været fornøjeligst at tale med paa Tomandshaand; der
er morsomme Indfald i hans Breve. Han takker
engang Ingemann for Laan af 2 Speciedaler med flg.
Tilføjelse: I Morgen farer den ene i vor Degn, den
anden i vor Præst; — dog vil jeg ikke sige, at Fanden
tager begge Skillingerne.

* *
*
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Bredahl fik da ingen Indtægt af sin Pen; ogsaa 
hans arvede Formue smuldrede hen ved sorgløse 
Laan til Slægt og Venner. Han blev gift 1821, og 
for at faa Tag over Hovedet købte han 1824 Dams-

Chrislian Hviid Bredahl.

gaard — for 5 Rdlr. Qaarden var værdiløs; der 
skyldtes Penge til Akademiet, der var ikke saaet 
Vintersæd; den forrige Ejer havde brændt løs paa 
Paneler og Loft og Gaardens 1500 Humlestænger; 
Karle og Piger havde ikke faaet deres Løn. Bredahl 
forstod snart, at Købet var en Dumhed.
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Saa levede da Bredahl sine sidste 36 Aar i Om
gang med Bønder, der først og fremmest respekterede 
en Bog, hvis den var en „oprigtig“ Bog, d.v. s. trykt 
med store Bogstaver. Ved Liebenbergs forkortede 
Udgave af de dramatiske Scener tjente han 1600 Rdlr.; 
Gang paa Gang fik han offentlig Understøttelse som 
Forfatter. Men til syvende og sidst tjente han mere 
ved sit Arbejde med „Hakke og Møgtyv“ , saaledes 
at Boet efter hans Død vurderedes til 6000 Rdlr.

Den sidste Dom om en Digters Værk er ikke 
Dommen over det, som han faktisk fik skabt, men 
over det, som hans skabende Trang tilstræbte at frem
bringe. Bag Værket staar Manden, der skabte Værket, 
og bag Manden staar Tiden, der skabte Manden.

I Bredahls Sind bølger den stærke Retsbevidsthed. 
Det var den, der gjorde ham til en Kampens Mand, 
thi det ligger dybt i Rettens Væsen, at den kun vindes 
gennem Kamp. Retten er ikke givet umiddelbart af 
Naturen, thi i Naturen gaar Magt for Ret; men den 
er vundet paa Trods af det naturgivne i Kamp med 
Uretten; med Retsbevidstheden har Mennesket over
vundet Naturen og frigjort sig som Aandsvæsen.

Bredahl kæmper for Retten, — i Liv som i Digtning.
Naar Borødbønderne satte sig imod Autoriteternes 

formodede Overgreb, var Bredahl deres Forkæmper. 
Og han fortæller selv, at han blev drevet til Udar
bejdelsen af Scenerne af Harme over, at en Skov
foged skød efter en gammel Kone i en af Sorøskovene, 
fordi hun „stjal“ en Smule Pindebrænde i Skovbunden. 
Den Smerte, hans saarede Retsfølelse voldte ham, var 
Prisen, han betalte for at blive sig sin Poesi bevidst. 
Og gennem hele Værket mærkes Bredahls Bestræbelse 
efter at vække Harme hos Læseren over den Uret,
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Samfundet tilføjer den enkelte, snart ved ét Overgreb, 
snart et andet.

Det var altsammen Tanker, der allerede 1789 havde 
fundet sit store Udtryk i Erklæringen om Menneske
rettighederne. Det var Idealer, der foresvævede Filo
soffer og politiske Skribenter som de soranske Pro
fessorer Sneedorff og Andreas Schytte, der sad ved 
Frederik V’s Akademi og teoretiserede om de bedste 
Forfatninger. Det var Oplysningstidens nye, stærke 
Retsbevidsthed, Bredahl digtede om..

Men hans Samtid sad til Halsen i Romantik, og 
den soranske Junker, der blev Bonde i Borød, agtede 
ikke at lempe sig efter Tidens Smag for at vinde 
Læsere. Hauch og Ingemann, Borchsenius og Brandes 
har peget paa den æstetiske Skønhed i hans Poesi; 
men Bredahl er aldrig blevet stort mere end et Navn 
i Literaturens Historie. Dog bør det nævnes, at Stu
denter 1891 opførte nogle af hans Scener paa Teatret, 
og 1917 tog soranske Gymnasiaster Initiativet til at 
rejse ham en Mindesten paa Parnas.

Men Bredahl fortjener et bredere Minde i vort 
Folks Bevidsthed. Hans Krav om Retfærdighed er 
evigt. Det toner gennem Historien fra de ældste 
Tider, det vil lyse for Fremtidens Slægter som et 
Haab, der skal fri os fra den brutale Magts Tyranni.

Til dette straalende Haab — Haabet om Retfær
dighed — har Bredahl uløseligt knyttet sit Navn. 
Dette er hans Ære.

Hovedværkel om Bredahl er: Oskar Thyregod: Christian Bre
dahl 1918.
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L. F. la Cour.

ine Tilhørere!
Naar jeg har bestemt mig til ved dette 

det 5te danske Hjemstavnsmøde at drage 
Hvideslægten frem, har det først og fremmest sin
Grund i, at vi her befinder os saa at sige midt i 
Hvideslægtens Land. Hvor vi end vender Blikket 
hen, vil Øjet møde Minder fra dens Velmagtsdage, 
og til mangfoldige Steder og Punkter, som er spredt 
over denne Del af vort Fædreland, er der knyttet 
Tildragelser og Begivenheder, der stammer fra Hvide
slægtens Dage. Blot vi gaar udenfor denne Sal, vil 
Blikket straks fanges af den ærværdige Kirke, en af 
vort Lands skønneste, der, som alle og enhver véd, 
skriver sig fra Hvideslægtens ypperste Mand, ham, 
der med Rette er bleven kaldt den største af alle 
danske. Og ved dens Side, hvor Fr. V l’s impone
rende Bygning senere fandt Plads, laa det Kloster, 
der fra en ringe Begyndelse — ogsaa takket være 
Hvideslægtens og først og fremmest Absalons virk
somme Støtte — hævede sig til det betydeligste og 
mest ansete i vort Land. Endnu bærer Fratergaar- 
den Vidne om dette Kloster. Klosterporten, der staar
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som dette Steds Vartegn, kan ogsaa følges tilbage til 
Hvideslægten. Og Møllediget, der skulde lede Vand 
fra Sorø Sø til Tuel Sø og som den Dag i Dag 
hører til de interessanteste Punkter i Sorøs umiddel
bare Nærhed, kan ogsaa føres tilbage til Hvide
slægten. Men dernæst ligger der i Krans om Sorø 
Punkt ved Punkt, der nævnes blandt denne Slægts 
Ejendomme og hvor endnu ærværdige Kirkebygnin
ger vil kunne bringe Bud til sene Tider om dens 
Magt og Kraft. Jeg tænker her paa Steder som 
Pedersborg, Bromme, Bjernede og Slægtens Vugge 
Fjenneslev, blandt hvilke den sidste er kendt snart 
sagt af hvert Barn i Landet gennem Oehlenschlægers 
Digt om De tvende Kirketaarne. Syd paa ligger 
Lynge, hvor Absalon indrettede en af Klostrets æld
ste og vigtigste Avlsgaarde. Og noget fjernere lig
ger Steder som Slagelse og Boslunde paa den ene 
Side, Bringstrup, Haraldsted og Pingsted paa den 
anden, der ogsaa en eller flere Gange nævnes i 
Slægtens Historie.

Men dernæst staar Hvideslægten som maaske den 
ypperste, Landet har fostret, og derfor som en af 
dem, man helst dvæler ved. Vel skal det indrømmes, 
at som der i enhver Slægt som Regel er nogle sorte 
Faar, har der ogsaa i denne Slægt været Mænd og 
Kvinder, som ikke gjorde Slægten Ære, men de for
dunkles ganske af dem, der i deres Livstid udførte 
et Værk, som til evige Tider vil sikre dem mod For
glemmelse, og som vi med Stolthed nævner som vore 
Landsmænd.

Men endelig har jeg tænkt mig, at naar De nu i 
disse Dage hører om og bliver ført rundt til Hvide
slægtens Arnesteder, saa kunde det have sin Betyd-
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ning gennem en kort Skildring at faa en Oversigt 
over denne Slægt og dens vigtigste Medlemmer. 
Mere end en Oversigt maa De imidlertid ikke vente. 
Adskillige indenfor Slægten har været af en saadan 
Storhed, har haft en saadan Betydning og har indlagt 
sig et saadant Navn blandt os, at de kunde give 
Stof nok til mange Foredrag, og i det hele taget 
vilde Skildringen af Hvideslægtens Historie let blive 
ensbetydende med en Skildring af Danmarks baade 
indre- og ydrepolitiske Historie i det Tidsrum, hvori 
de virkede, og det kan der jo slet ikke være Tale 
om, at der er Tid til.

Men hvad er Hvideslægten? Ja, Navnet tages 
paa to Maader, idet man dels lader den omfatte alle 
Efterkommere efter Skjalm Hvide, baade Agnater og 
Cognater, hvorved f. Eks. en Skikkelse som Marsk 
Stig, Stig Andersen Hvide, kommer til at høre til 
Slægten. Men dels nøjes man med Mandslinjen eller 
Mandslinjerne, og det er det, jeg i alt væsentligt har 
gjort her, da det andet vilde føre os altfor vidt. Og 
selv indenfor Mandslinjerne har jeg maattet skære 
adskillige bort, idet jeg har ment at maatte nøjes 
med at optage dem, der har haft større — god eller 
slet — Betydning for Land og Folk. De vil derfor 
paa den omdelte Stamtavle, der er udarbejdet paa 
Grundlag af Meddelelserne i Danmarks Adels Aarbog 
1893 og 1898, suppleret med Oplysninger andetsteds 
fra, se, at der hyppigt staar: „bl. a.“ , da jeg til Tider 
har maattet gøre et Udvalg blandt den enkeltes Børn, 
har maattet skære saadanne bort, der døde tidlig og 
ikke særlig mindes. Om det Udvalg, jeg har gjort, 
da er rigtigt, er en Skønssag; gerne havde jeg op
taget mere, men fandt det rigtigst at nøjes med det
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her nævnte. Et Par Undtagelser fra udelukkende at 
holde sig til Mandslinjerne har jeg dog maattet gøre.

Sotn Slægtens Stamfader nævnes almindelig Skjalm 
Hvide, og længere tilbage kan vi foreløbig ikke naa; 
om det nogensinde skulde lykkes, er vel tvivlsomt. 
I Slutningen af Middelalderen nævntes ganske vist, 
at Skjalm Hvide skulde have været Søn af Toke 
Trylle og Sønnesøn af Slau. Endvidere sagde man, 
at Toke Trylle havde været den første kristne Mand 
af Slægten, hvad der dog vanskeligt kan stemme 
med hans Levetid, og om Slau fortaltes det, at han 
skulde have grundlagt Slauløse (o: Slagelse eller 
mulig det nedlagte Slagelsebo), men man kender 
ellers ikke noget Mandsnavn Slau, og Byerne paa 
-løse har deres Oprindelse fra en langt fjernere For
tid. Heller ikke det Forsøg, man senere i det 16.— 
18. Aarhundrede gjorde paa at danne en Slægtrække 
bag disse Mænd op til Palnatoke, har noget historisk 
ved sig. Vi maa derfor, som alt nævnt, betragte 
Skjalm Hvide som Slægtens Stamfader, og da han 
levede i Aarene fra c. 1035 til c. 1112, og den sidste 
af hans mandlige Efterkommere, Stig Jurissen, der 
stammer ned fra hans næstældste Søn, Ebbe Skjalm- 
sen, døde før 1350, er det altsaa et Tidsrum paa nær 
op ved 300 Aar, der er Hvideslægtens egentlige 
Levetid.

Kun faa — om overhovedet nogen — Slægter i 
Landet har været i Stand til i et saadant Spand af 
Aar at fremvise saa mange Stormænd — baade 
verdslige og gejstlige. Ved en løselig Gennemgang 
viser det sig, at man indenfor Slægtens Rammer kan 
nævne 17 Høvdinge eller verdslige Stormænd, der 
sad inde med en Magt, som langt overgik de fleste
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i deres Samtid; ikke mindre end 10 Bisper taltes i 
deres Rækker, og af disse blev endogsaa de 5 Ærke
biskopper, og blandt Kvinderne naaede to frem til 
at bære den svenske Dronningekrone. Allerede dette 
er nok til at vise, hvilken Betydning Slægten har 
haft, og det vil yderligere godtgøres, naar vi ser lidt 
nærmere paa de enkelte Skikkelser.

Efter foranstaaende Indledning, der paa visse Punkter frem 
træder i noget forkortet Skikkelse, gennemgik Taleren Hovedparten 
af de i nedennævnte Uddrag af Stamtavlen optagne Personer, men 
en Gengivelse af dette Afsnit af Foredraget vilde kræve mere 
Plads, end der raades over, og det er derfor nødvendigt at ind
skrænke sig til at meddele Stamtavleuddraget og henvise dem, der 
skulde ønske Oplysninger om den ene eller den anden af de — 
for Størstedelen — velkendte Personer, til de forskellige lettilgænge
lige Værker, hvor disse omtales: Danmarks Riges Historie, Biografisk 
Leksikon m. m., eller t il saadanne Specialværker, hvor de skildres 
eller nævnes.
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HVIDESLÆGTEN.

S k ja lm  H v id e , Høvedsmand paa Sjælland, saaret 
og fanget 1062 i Slaget ved Nisaa, Høvedsmand 
paa Rügen, Knud Lavards Fosterfader, f  ved 1113, 
begr. i Fjenneslevlille Kirke, men siden af Bisp 
Absalon henført til Sorø; g. m. Signe. Børn:

A. Toke Skjalmsen  til Eskebjerg paa Hinds- 
iioim,-  gav sin Hovedlod og 16 Mark Guld til 
Sorø Klosters Opførelse, levede 1150, var f  1161, 
g. m. *) Ragnhild, 2) Gyde, Børn bl. a.:

a. Stig Tokesen, grundlagde Essenbæk Klo
ster, faldt paa Svend Grates Side i Slaget ved 
Viborg 1151, g. m. *) Margrethe, Knud La
vards Datter, 2) Christine. Børn bl. a.:

1. Aage Stigsen, drog 1191—93 til d. hell. 
Land.

2. Christine, g. m. Kong Karl (V il) Sverker- 
sen af Sverig.

b. Skjalm Bang, levede 1158. Børn:
1. (?) Peder Bang, 1252 Biskop i Roskilde, 
Tilhænger af Jacob Erlandsen, maatte 1259 
forlade sit Stift, vendte først tilbage 1274, 
t  1277.

7
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2. Cecilie, g. m. ’ ) Torbern, 2) Olaf Thor- 
kilsen.
Søn i 1ste Ægteskab:

Jens Grqj}d, 1280 Domprovst i Roskilde, 
1289 Ærkebisp i Lund, fængslet 1294, 
1310 Ærkebisp i Bremen, f  1327 i Avig
non.

3. Ingefred, g. m. Gert.
Søn: Tyge Bost, Kammermester.

B. Ebbe Skjalmsen, stiftede med sine Brødre 
Sorø Kloster, + 1150, begr. i Sorø, g. m. Reg
nild. Sønner bl. a.:

a. Sune Ebbesen til Knardrup, byggede Bjer- 
nede Kirke, f  H86, g. m. Cecilie, begge begr. 
i Sorø. Børn:

1. Peder Sunesen. 1192 Biskop i Roskilde, 
t  1214.
2. Andrens Sunesen, 1201 Ærkebisp i Lund, 
t  1228.
3. Jacob Sunesen af Møen, g. m. Estrid, 
t  1246, Søn bl. a.

Peder Jakobsen, 1215 Biskop i Roskilde, 
+ 1225.

4. Torbern Sunesen, f  1198.
5. Laurids Sunesen, f  1208.

6. Ebbe Sunesen til Knardrup, + 1208. Børn 
bl. a.:

/  Peder Ebbesen til Knardrup, |  1256. 
y  Benedicte, g. m. d. sv. Konge Sverker.

7. Johannes Sunesen, f  1208.
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8. Margrethe, g. m. Herluf. Datter:
Cecilie, g. m. Erland, dræbt 1250. Børn 
bl. a.:
Johannes Erlandsen til Ellinge, f  1272. 
Jakob Erlandsen, 1250 Bisp i Roskilde, 
1254 Ærkebisp, f  1274.
Niels Erlandsen, Gjældkær.
Erland E rlandsen, Ærkedegn, Ærkebiskop.

b. F in Ebbesen.
c. Toke Ebbesen. Søn:

1. Stig Gallen, Søn bl. a.:
Juris Stigsen, t  1246, Søn bl. a.:

S/zg- Jurissen, nævnes 1280, Søn bl. a.: 
Juris Stigsen, var død 1350, Søn:

S/z# Jurissen, f  før 1350.

C. Asser Rig, boede i Fjenneslev, gav ligesom 
sine Brødre meget Gods til Sorø Klosters Stif
telse og gav sig selv ind i dette Kloster, + 1151, 
g. m. Inge Eriksdatter, Datterdatter af Knud d. 
hell., f  1157. Børn:

a. Esbern Snare, f. 1127, byggede Borgen 
ved Kalundborg og Kalundborg Kirke, berømt 
for sit Mod og Snille, + 1204, g. m. Holm
fred, 8) Ingeborg, 3) Helene. Børn:

1. Absalon Bæ Is, skal have været en gru
som og begærlig Mand, der tilbageholdt det 
Gods, som Broderen gav til Sorø Kloster, 
t  1131—32.
2. Johannes, Marsk, testamenterede sit Gods 
til Sorø Kloster, f  1213.
3. Niels Mule, Staldmester, Søn:

Esbern Snerling eller Mule, f  1233.
7*
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4. Cecilie, g. tn. Anders Grosøn af Tersløse.

5. Ingeborg af Borg, f  1267, g. m. Peder 
Strangesen til Kalundborg.

b. Absalon, f. 1128, 1158 Biskop i Roskilde, 
genoprettede 1161 Sorø Kloster og opførte 
Klosterkirken, opførte Borgen i København, 
1178 Ærkebiskop i Lund, lige berømt som 
gejstlig og for sine Krigstog mod Venderne, 
t  21/s 1201.
c. Ingefred, levede 1157, g. m. Peder.

D. Sune Skirtlm fien. g. m. x) Cecilie, 2) Inge. 
Søn:

Jon Galen. Datter:
Cecilie. Søn :

Jens Kaare, var 1247 Abbed i Sorø.

E. Cecilie, levede 1161, g. m. Peder Thorstensen 
af Borg.

F. Mogga, indgav sig som Enke i Roskilde Kloster.

G. M argrethe, Nonne i Roskilde.
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Efter Gennemgangen fortsatte Taleren ined omtrent følgende 
O rd:

Vi staar nu ved Slutningen af vor Gennemgang. 
Mange store, ædle Skikkelser har vi haft Lejlighed til 
at fremdrage. Og derom kan der ikke tvistes, at 
Hvideslægten som Helhed betragtet indtager en af de 
ypperste, vel ogsaa en enestaaende Plads i vort 
Folks Historie.

Lad os da ende med de saa ofte gentagne Linjer, 
hvormed Ingemann i „Valdemar den store og hans 
Mænd“ tegner den Kreds, der sluttede sig om Kongen 
og hans Sønner og hvoraf vi her har dvælet ved nogle:

Stig op af Graven, Du Slægt, som døde, 
forkynd Dit Fald og afmal Din Brøde, 
advar os for Udslettelsens Dom, 
og vis os, hvorfra Din Frelse kom.
Men 1, som lyste i Tider dunkle,

. som klare Nordlys ved Midnat funkle,
1 store Aander, som over Jord
med Frelsens evige Banner for,
der Herren mægtig sin Haand udstrakte
og Folkeaanden til L iv genvakte,
lys atter for os fra natlig Tid
I Aandekæmper i Herrens Strid!
Og blunder atter i Blødheds Drømme 
m it Fødeland ved de dybe Strømme, 
hvad heller raser i blinde Lyst 
forvildet Slægt mod sit eget Bryst, 
saa ryster Sjælen og vækker Aanden 
og styrker Hjærtet og ruster Haanden 
til dansk, til stor og til herlig Id, 
til Danmarks Frelse i Nødens Tid.



SORØEGNENS KIRKER.
A f

M. Mackeprang.

et er i dobbelt Henseende en noget vanskelig 
Opgave at give en Særskildring af Sorøegnens 
Kirker. Først og fremmest fordi selve det 

geografiske Begreb Sorøegnen er ret svævende.
Skarpe Grænser findes jo egentlig kun mod Vest, 
hvor de store Skove skiller den fra Slagelseegnen; 
tilnøds tillige mod Syd i Tjustrup Sø og Susaaen. 
Her er det nærmest opfattet som identisk med A l
sted Herred, dog saaledes, at der ikke sjælden hentes 
Eksempler fra Naboherrederne. — Men dernæst ogsaa 
fordi Egnen er lidet lokalpræget. Kirkerne danner 
ikke som f. Eks. omkring Holbæk og paa Stevns 
nogen fast samhørende, fra Nabolaget forskellig 
Gruppe. Paa Forhaand skulde man have ventet det 
modsatte, saavist som Sorøegnen er et saa udpræget 
Klosterland. Selve Hvidernes berømte Kloster flan
keres jo paa hver Side af de store kongelige Stiftel
ser i Ringsted og Antvorskov, og mod Syd grænsede 
dets Besiddelser tæt op til Skovklosters ved Susaaen. 
Alle disse Kirker er — eller var — af Tegl og de to
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af dem: Ringsted og Sorø ovenikøbet Hovedmonu
menter indenfor vor romanske Teglstensarkitektur. 
Naar Klosterkirkerne her som andetsteds alligevel 
i forbavsende ringe Grad har paavirket de omlig
gende Landsbykirker, er Grunden den ganske simple, 
at de tilhører et yngre Kirkesæt. Da disse store og 
skønne Munkekirker rejste sig, var Landet i det hele 
kirkeforsynet.

Noget Særpræg har Sorøegnens Kirker altsaa ikke. 
Snarere maa man karakterisere dem som et typisk 
Udsnit af de sjællandske, eller nærmere bestemt af 
de vestsjællandske. Arkitektonisk set udgør Sjælland 
nemlig intet Hele; tværtimod sætter en Linje fra Hol
bæk til Næstved Skel mellem Øens Kirkebygninger. 
Forskellen ligger ikke i Tid — begge tilhører de den 
ældre Middelalder, Rundbuestilens eller den roman
ske Stils Periode —, men i det anvendte Materiale. 
Ganske vist har baade mod Øst og Vest Kampesten 
været Hovedbygningsemnet, men øst for Skellet op
træder jævnsides hermed forskellige Kalkstensarter, 
der paa sine Steder helt behersker Billedet. Der er 
Kridtstenen fra Stevns Klint, som ikke blot er absolut 
eneraadende paa Stevns, men strækker sig langs 
Stranden helt op forbi København. Der er Fakse- 
kalken, som navnlig træffes i den sydlige Del af 
Ringsted Herred, omkring Haslev, og der er endelig 
Fraadstenen eller Kildekalken i Holbæk- og Roskilde- 
egnen samt i Hornsherred. Sorøegnen ligger saa at 
sige paa Grænsen mellem de to Omraader. Den har 
ingen egentlige Kridtstenskirker, omend Kridtet her 
som vanlig hele Øen over er bleven brugt som 
Indfatning om Vinduer og Døre samt, hvad der er 
mere sjældent, ogsaa til en billedlig Fremstilling, det
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mærkelige, desværre ret ødelagte Relief over Slaglille 
Kirkes Sydportal, der antagelig maa tolkes som Evan
gelisten Johannes’ Martyrium. Derimod er Alsted 
Kirkes gamle Del helt bygget af Faksekalk, og den 
samme faste, flødegule Sten er ligeledes anvendt paa 
Broby og Fjenneslev. Endelig har den mere porøse, 
ved sine Aftryk af Blade og Plantestængler saa let 
kendelige Kildekalk været Hovedmaterialet i den stærkt 
ombyggede Kirke i Bringstrup, ligesom den har fun
det Anvendelse paa Slaglille og Munkebjergbys Kor
runding og paa Bjernede.

Som sig hør og bør paa Sjælland er Hovedemnet 
dog jævnt store, glatte Kampesten, lagte i nogen
lunde regelmæssige Skifter, men f. ø. uden nogen 
Tilhugning som i Jylland og det nordvestlige Fyen. 
Alene Bjernede Rundkirkes nederste Del og Peders
borg Kirke er opførte af regelmæssig tilhugne Kvadre 
— sidstnævnte Sted tnaaske stammende fra Peder 
Thorstensøns Borg — ellers var det kun Bygningens 
Hjørner, der blev udmærkede paa denne Maade. I 
Tidens Løb blev Murene dækkede af et tykt Lag 
Hvidtekalk, men ved de Restaureringer, Sorø Akade
mis Kirker blev underkastet i 1860—70erne, rensede 
man dem, saaledes at Kampestenene atter blev syn
lige. Saaledes troede man nemlig, at de oprindelig 
havde staaet. Dette er dog ikke rigtigt. Senere 
Undersøgelser har tilfulde vist, at Stenene fra første 
Færd næsten helt har været dækkede af et tyndt Lag 
Mørtel, i hvilken man med Murskeen har ridset lod
rette og vandrette Streger, hvorved der fremkom en 
Slags grov Kvaderinddeling, saaledes som den mange 
Steder kan iagttages, hvor yngre Tilbygninger har 
skærmet Murene. Overhovedet har de midtsjælland-
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ske Landsbykirker oprindelig virket ganske ander
ledes end nuomstunder. Skal vi danne os et B il
lede af dem, som de stod, da de gamle Mestre rejste 
dem i Løbet af det 12. Aarh., maa vi tænke os dem 
som lave, kullede Bygninger uden den Krans af 
Udenværker, der i Tidens Løb er skudt op omkring 
dem: Taarne og Vaabenhuse, Sakristier og Kapeller. 
Selve den gamle Kærne, den egentlige Kirkebygning, 
bestod af Skibet og et lavere og smallere Kor, der 
kunde være afsluttet med en halvrund Udbygning, 
en Apsis som den kaldes i det arkitektoniske Fag
sprog. Og her er det karakteristisk for Sorøegnen, 
at netop saa overordentlig mange af dens Kirker har 
Apsider; ja saa hyppige er de, at den ellers al
mindelige, lige Korafslutning her nærmest er en Und
tagelse. Stundom kan Apsiderne være prydede med 
Halvsøjler (som i Munkebjergby) eller med flade Mur
piller (Lisener) som i Slaglille, hvor modsat Munke
bjergby ogsaa de dobbelte Bueslag, der forbinder 
dem, er i Behold. Men taget over en Bank er de 
sjællandske Kampestenskirker saare enkle; forgæves 
søger man her efter de Relieffer, hvori Jyderne fandt 
saa megen Glæde, eller efter søjlesmykkede Portaler. 
Af de to Døre, der regelmæssig førte ind til Kirke
rummet, er den nordre, Kvindedøren, næsten altid 
tilmuret, men har som Følge deraf ofte bevaret sin 
Form bedre end Syddøren, der hele Tiden har været 
i Brug. Den kan enten være høj, slank og rundbuet 
(Fjenneslev) eller lavere, undersætsig firkantet (Flinte- 
rup). De meget højtsiddende, rundbuede Vinduer 
har saavel udad- som indadtil skraa Sider og virkede 
derved som en lyssamlende og lysspredende Tragt; 
trods deres ringe Størrelse giver de derfor forholds-
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vis meget Lys. Deres Antal retter sig naturligvis 
efter Bygningens Størrelse; et paa hver af Korets 
Sider samt tre og tre i Skibet synes at være Normen 
i Sorøegnen. De fremtræder tydelig med deres Kridt
stensindfatning paa en Række af Akademiets restau
rerede Kirker, smukkest virker de paa en urørt Kirke 
som den lille uskyldige Gudum nord for Slagelse,

Gudum Kirke.

hvor de staar velbevarede mod Nord. Paa Fjennes- 
Iev, hvor de endnu er i Brug, er de udvidede. Kun 
undtagelsesvis som i Rudsvedby træffer vi dem paa 
Skibets Vestvæg. Apsiden har altid kun en enkelt 
Lysaabning, der kan være rund som i Bromme, fir- 
kløverformet som i Fjenneslev og Bjernede. Begge 
Former kendes ogsaa andetsteds fra; enestaaende er 
derimod den ottebladede „Lysrose“ , der smykker Ap
siden paa Lundforlund Kirke. Indvendig forbindes
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Kor og Skib ved en høj og smal, halvrund Aabning 
i Skibets Østmur, Korbuen eller Triumfbuen, der paa 
hver Side kan have en slank, foroven rundbuet, Alter- 
nische, saaledes som vi ser det i Bjernede og Siger- 
sted. Selve Korbuen er ofte i Tidens Løb bleven 
ommuret, i gammel Stand er den dog bevaret i flere 
Kirker som Fjenneslev og Slaglille. De Hvælvinger, 
der nu dækker Kirkerummet, tilhører den senere 
Middelalder. Fra først af var alene Korrundingen 
overhvælvet, medens Kor og Skib havde Bjælkeloft 
eller rettere fladt Bræddeloft, idet Sømspor paa de 
Bjælkestumper, der hyppig er bevarede over Hvæl
vingerne, viser, at Loftsbrædderne var sømmede paa 
Bjælkernes Underside. Bjernede Kirkes ejendomme
lige Byggesæt nødvendiggjorde dog fra første Færd 
Hvælvinger, og ogsaa Pedersborg har man aaben- 
bart haft i Sinde straks at overhvælve. Ganske vist 
er de nuværende Hvælvinger senere indbyggede, men 
over dem ser man paa Murene Ansætninger til ældre 
Hvælvinger, der dog aldrig er bleven opførte. An
tagelig er det Eksemplet fra Klosterkirken i Sorø, 
der har smittet. Dennes Midtskib blev nemlig over
hvælvet kort efter Branden i 1247, og den korsprydede 
Døroverligger, der er indmuret paa Pedersborg Kir
kes Nordside, viser, at Bygningen maa være rejst 
saa nogenlunde {paa denne Tid ved Overgangen fra 
Rundbue- til Spidsbuestilen.

Der er ovenfor givet et sammentrængt Billede af 
en midtsjællandsk „Normalkirke“ . Men op over dem 
rager to, der hver paa sin Vis hører til de mærke
ligste af vore Landsbykirker: Fjenneslev og Bjernede. 
Selve den oprindelige lille Kampestenskirke i Fjennes
lev adskiller sig ikke fra sine Naboer, det eneste
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skulde da være, at den er højere og slankere, lige
som mere ædelbaaren i sit Anlæg. Intet Under, da 
den var Qaardkirke for Sjællands fornemste Slægt: 
Hviderne, af hvis Gaard der er funden Rester tæt 
ved Kirken. Naar dens Navn er landskendt, skyldes 
det derfor dens sjældne Prydelser, de to Tvilling- 
taarne, eller rettere det til dem knyttede skønne Sagn

Fjenneslev Kirke.

om de to „Tvillingbrødre“ Absalon og Esbern Snare, 
som Øhlenschlågers ungdomsfriske Digt har givet 
evigt Liv. Men alene Materialet, de store røde Tegl
sten, viser, at disse Taarne maa være senere end 
Kirken, og det ligger da nær at tænke sig Absalon 
som deres Bygherre, ligesom han kan have været 
Ophavsmand til det bekendte Kalkmaleri af Foræl
drene, der overrækker Herren en Model af den taarn- 
prydede Kirke. Selve Idéen til Taarnene har han
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sikkert faaet fra Kirken i Tveje-Meriøse ved Holbæk, 
der var hans Fædrenearv, og derfra stammer ogsaa 
det Galleri i Kirkens Vestende, hvormed Taarnrummet 
er sat i Forbindelse med Skibet. Men Anlægget er 
langt rigere og elegantere udformet. De to kraftige 
Granitsøjler, der har afløst Tveje-Merløses murede 
Piller som Bærere for Galleriet, har saaledes polerede

Bjernede Kirke iør Restaureringen.

Skafter, og deres Fodstykker har Ornamenter, vel
kendte fra andre af Hvideslægtens Kirker.

Helt afvigende fra vanlig Byggesæt er derimod 
Bjernede. I Stedet for det rektangulære Skib har vi 
her en rund, taarnagtig Bygning i to Stokværk, af 
hvilke det underste, overhvælvede bæres af 4 høje, 
murede Granitpiller, medens det øverste nu virker 
som Tagrum, men oprindelig har staaet i Forbindelse 
med Underkirken, saaledes som vi kender det fra
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Dobbeltkirken i Ledøje ved København. Det er nu 
Sjællands eneste Rundkirke — tidligere har den haft 
Fæller i Selsø ved Roskildefjord, Hørve ved Foden 
af Odsherred og Himlingøje i Køgeegnen — og dens 
nærmeste Slægtning maa søges langt af Led, nemlig 
i Thorsager i Djursland. Selv om Forsvarshensynet 
ikke er saa stærkt betonet som ved de bornholmske

Bjernede Kirke efter Restaureringen.

Rundkirker, maa dog ogsaa Bjernede have tjent et 
dobbelt Formaal, dels været Gudshus, dels Værn i 
Ufredstider. Som en kærkommen Undtagelse giver 
den selv Besked om sin Bygherre. Paa to Fraad- 
stenstavler over den søndre Indgang er nemlig ind
hugget en latinsk Indskrift, der beretter, at „Ebbe 
Skjalmsøn og hans Hustru Ragnhild byggede her en 
Kirke, som deres Søn Sune siden rejste af Sten til Ære 
for Gud, Vor Frue og St. Laurentius“. Ebbe døde c.
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1150, hans Søn Sune, Absalons Fætter, 1186; mellem 
disse to Aar, og sikkert nærmest ved det sidste, fal
der altsaa Kirkens Opførelsestid. Som den nu staar 
med kegleformet Tag og et lille Centraltaarn, har 
den i det hele og store set ud i Valdemarernes Dage. 
Men fra Slutningen af Middelalderen til Midten af 
1890’erne fremtraadte den i en ganske^,anden Skik
kelse, saaledes som Billedet S. 125 viser. I Stedet for 
Kegletaget havde den nemlig faaet et almindeligt Sad
deltag, der gav den en vis Lighed med en Bispehue. 
Den af Professor Storck ledede Ombygning var i 
fuld Overensstemmelse med Tidens Løsen, hvorefter 
alt skulde føres tilbage til sin „oprindelige Stil“ . 
Nuomstunder vilde man dog sikkert være gaaet 
mindre følgestrengt frem. Man vilde have nøjedes 
med at genopføre Kor og Apsis i sin gamle Skik
kelse, men ikke have nænnet at ændre den karakte
ristiske Silhuet, der havde Aarhundreders Hævd.

Ikke blot som arkitektonisk Mindesmærke har 
Bjernede Kirke Betydning, ogsaa rent teknisk set ind
tager den en ejendommelig Plads i vor Bygnings
historie. Medens de nederste Dele af Rundkirken 
som tidligere nævnt er opført af Kvadre, er de øverste 
Partier af store, rødgule Tegl. Ganske som paa 
Valdemar den Stores Takkekirke, Vitskøl ved Lim
fjorden, har der altsaa under selve Byggearbejdet 
fundet en Materialveksling Sted, og uden Tvivl er 
det Eksemplet fra den nærliggende Ringsted Kirke, 
der har smittet. Netop paa denne Tid afløstes nem
lig paa Kong Valdemars Bud den ældre Fraadstens- 
kirke af den nu staaende, hvor ikke blot som i Lund 
norditaliensk Byggeskik, men ogsaa det fra Nord-
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italien lærte nye Byggeemne, den brændte Teglsten, 
for første Gang toges i Brug.

Synderlig Udbredelse fik det nye Materiale dog 
foreløbig ikke paa vort Strøg. Da hverken Benløse 
eller Vetterslev med god Samvittighed kan regnes til 
Sorøegnen, bliver Kindertofte den eneste Landsbykirke, 
der helt er opført af Tegl. Dens af Taarnet skjulte, 
i Zigzag („Sildebensmønster“ ) murede Vestgavl peger 
tydelig hen paa Sorø. Anderledes i den følgende 
Stilperiode, den gotiske eller Spidsbuestilens, hvor 
Teglen saa nogenlunde fortrænger Naturstenen. Da 
den nye Stil i Tiden 1250—1300 trængte igennem, 
var Landet stort set kirkeforsynet. Tages Danmark 
under ét, er kun 6—7 pCt. af vore Landsbykirker 
gotiske. Ingen af dem ligger i Alsted Hrd., men i 
Naboherredet mod Syd, Øster Flakkebjerg, er der 
Haldagerlille, der.dog er ganske romansk i sit Anlæg 
med det lige afsluttede Kor og de senere indbyggede 
Hvælvinger, saaledes at alene Dørenes og Vinduernes 
Form røber, at man staar overfor en Bygning fra 15. 
Aarh. Helt gotisk er derimod dens Nabokirke, Ting- 
jellinge, hvor det tresidet afsluttede Kor gaar i ét 
med det lille Skib.

Trods det ringe Antal Nybygninger maa Gotikens 
Betydning ingenlunde undervurderes. Først og frem
mest fik Kirkerne nu Taarne, hvad der paa Sjælland 
gennemførtes saa konsekvent, at kun 11 af Øens 
godt halvfjerdehundrede Landsbykirker er kullede. 
Som bekendt ligger Taarnet næsten altid i Vest, men 
fra denne Hovedregel findes der netop forholdsvis 
mange Undtagelser i Sorøegnen: Pedersborg, Sønde
rup og det 1817 nedrevne Taarn i Bringstrup, der 
laa ved Korets Nordside. Ved Pedersborg har sikkert
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den gamle Borgbankes bratte Fald mod Vest spillet 
ind (jfr. Lyngby og Kregome ved Frederiksværk), men 
ved Sønderup maa det vel skyldes økonomiske Grunde, 
at man som i Baarse ved Præstø har bygget Taarnet 
ovenpaa et ældre Vaabenhus. Ogsaa disse rejste sig 
snart sagt ved hver eneste Kirke; til Præsten opførtes 
der — regelmæssig ved Korets Nordside — et Sakristi,

Broby Kirke.

og saavel mod Syd som mod Nord kunde Skibet faa 
tilbygget Kapeller, der antaglig har været foranledigede 
ved den stigende Helgendyrkelse og samtidig har 
tjent til Lejersted for Sognets Herremand. Smukke 
Eksempler herpaa er Stenmagle, hvor Kapellet dog 
er ombygget, Munkebjergby og navnlig Broby, der 
foruden det vanlige Sakristi har hele to, tæt sammen
byggede Nordkapeller. Men ogsaa selve den egent-

9
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lige Kirkebygning kunde ændres ved Udvidelser, snart 
af Skibet mod Vest som i Sørbymagle, Broby, Lynge 
og Bringstrup, snart tillige mod Øst ved at man 
nedrev Koret som i den sidstnævnte Kirke. Sjældnere 
er det, at selve Koret forlængedes som i Kindertofte. 
Medens Udvidelserne mod Øst snarest skyldtes Ønsket 
om at øge Gudstjenestens Pragt, maa Vestforlængel
serne være foranledigede ved, at Sognets Folketal er 
vokset, og det er derfor naturligt, at de netop op
træder saa forholdsvis hyppig i denne skovrige Egn, 
hvor der var god Lejlighed til at tage ny Jord under 
Plov. Alle disse Tilbygninger og Udvidelser, der 
altid fik takkede, blændingsprydede Gavle, gav Kir
kerne et Udseende, der var vidt forskelligt fra det 
lave, undersætsige, romanske Kirkehus, som vi endnu 
saa ofte møder i Jylland. Her skabtes i Virkelig
heden en hel ny Kirketype, som er bleven en uad
skillelig Bestanddel af et dansk Ølandskab. Men 
ogsaa Kirkernes Indre omformedes. De flade Bjælke
lofter gav overalt Plads for Hvælvingernes hvide Kupler, 
hvis Ribber og bærende Led kan løbe ned paa mor
somme Kridtstenshoveder som i Pedersborg. Enkeltvis 
som i Broby er disse fra Midten af 14. Aarh., men 
i det hele og store tilhører de ligesom Kirkens Uden
værker Tiden fra o. 1450 og nedefter, hvor der over
hovedet udfoldedes en Bygningsvirksomhed, der i 
Omfang ikke staar tilbage for Valdemartidens. Fra 
Middelalderens Slutning stammer ogsaa de statelige, 
murede Kirkegaardsportaler, hvorpaa navnlig Slagelse- 
egnen er rig (Gudum og Hemmershøj, Slotsbjergby 
og Sludstrup), medens de i Alsted Herred kun er 
repræsenteret i selve Navnebyen.

Aledens i hvert Fald Kirkernes Kærne gaar tilbage
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til Valdemarernes Dage, er der kun levnet os lidet 
af deres ældste Udstyr. Bortset fra enkelte Alterborde 
og da navnlig den prægtige Skive af sort belgisk 
Marmor i Fjenneslev egentlig kun Fontene. Egnens 
romanske Granitfonte falder i to Hovedtyper, den 
almindelige kalkformede, der f. Eks. kendes fra Fjen
neslev og Bjernede, hvor Kummen dog er firkløver
formet, og en helt cylindrisk, der navnlig har hjemme 
i Sydvestsjælland, men har Udløbere i Tjustrup og 
Munkebjergby. Det er hæderligt og reelt Haandværk, 
men heller ikke mere. Andetsteds er disse hjemlige 
Arbejder i stort Flertal, men netop ved Sorø har vi 
adskillige Fonte af Kalksten, der er importerede fra 
Gotland, hvor der havde udviklet sig en fuldstændig 
Fonteindustri. Saaledes i Kindertofte, i Alsted, hvor 
Kummen er smykket med en Række udhvælvede Blade, 
og i Flinterup, hvis nærmest som Tegning virkende 
rige Bladdekoration tilhører Gotiken, medens de to 
andre maa betegnes som senromanske. Ganske for 
sig staar Fonten i Bromme. Ogsaa her er Foden 
af gotlandsk Kalksten, men Kummen dannes af en støbt, 
sentmiddelalderlig Malmgryde. Helt nede fra 17. Aarhs. 
Midte er endelig de to af samme Mester skaarne, 
næsten ganske ens Træfonte i Pedersborg og Sten- 
magle.

Adskillig mere er levnet os fra den yngre Middel
alder. Først og fremmest er der talrige Krucifikser, 
af hvilke det ældste, fra c. 1300, hænger i Fjenneslevs 
Vaabenhus, medens det paa Kirkens Alter staaende, 
tilhører Katholicismens sidste Dage. Det er nemlig 
skaaret af den bekendte Billedskærer Claus Berg, 
den samme Mester, hvem vi skylder det pragtfulde 
store Korbuekrucifiks i Sorø Kirke fra 1527. Mod-

9'
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sat Fjenneslevkrucifikset, der i ny Tid er kommet til 
Kirken fra Fyen, møder vi i Stenmagle en Type, der 
har Rod i Egnen. Ganske den samme Komposition 
med de svævende Engle, der opfanger Blodet fra 
Christi Vunder, genfinder vi f. Eks. i Kvandløse Kirke 
ved Holbæk. Fra 14. Aarh. stammer et Krucifiks i 
Broby, fra o. 1500 Lynges og Pedersborgs. Nu er 
de alle ophængte paa forskellige Steder i Kirkerne, 
men oprindelig var deres Plads over Korbuen; saa- 
Iedes som i Gudum, hvor ikke blot selve Krucifikset 
men ogsaa dets to Sidefigurer, Jomfru Maria og Apost
len Johannes, er i Behold.

Endnu har Pedersborg sin sentmiddelalderlige Alter
tavle, hvis Midtskab har en skaaret Fremstilling af 
Christi Nedtagelse fra Korset, medens der i Fløjene 
er 6 Relieffer af Lidelseshistorien sluttende med Grav- 
læggelsen og Opstandelsen. Ogsaa Ottestrup har sin 
katholske Fløjaltertavle med de hellige Trekongers 
Tilbedelse og Statuetter af Apostlene. Men her er 
den rigtignok indbygget i en stor Renæssanceramme 
fra c. 1597 ganske paa samme Vis som i det noget 
fjernere liggende Stillinge (1602). De tre Figurer af Jom
fru Maria, hendes Moder den hl. Anna og Barbara, der 
er opstillede i Lynge, har ligeledes oprindelig hørt 
til et Alter, og det samme er Tilfældet med den lille 
Bispefigur i Bjernede.

Sentmiddelalderlige er ogsaa de svære, jernbeslaaede 
Montranshuse i Bjernede og Munkebjergby. De har 
nære Slægtninge i adskillige andre midtsjællandske 
Kirker f. Eks. Vigersted og Alindemagle og har i deres 
solide Plumphed sikkert gjort god Fyldest som Gem
mested for Kirkens hellige Kar, omend de rent æste
tisk unægtelig ikke kan maale sig med det elegante
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Monstranshus i Haraldsted. Samtidig med dem er 
vel den solide gamle Kirkedør i Bromme, hvor det 
væsentlig er Smedens Arbejde, vi lægger Mærke til, 
medens Døren i Stenmagle, der ved stærkt fremsprin
gende Lister ligesom er delt i smaa firkantede Fyldin
ger, er et typisk Snedkerarbejde fra Overgangen 
mellem Middelalderen og nyere Tid, nogenlunde sam
tidig med den smukke Degnestol i samme Kirke, der 
bærer Aarstallet 1533. Et tidligt Eksempel paa de 
Stolestader, Protestantismen maatte kræve indbygget i 
Kirkerne, har vi i Sigersted (1546); de fortløbende 
historiske og religiøse Indskrifter, der er skaarne paa 
Endestykkerne, er karakteristiske for Midtsjælland (jfr. 
f. Eks. Fuglebjerg).

Sorøegnen har ingen af de skønne, gotiske Alter
kalke, der endnu gemmes i flere Kirker i Slagelses 
Omegn som Hejninge, Sludstrup og Hemmershøj. 
Derimod er der en Del middelalderlige Kirkeklokker, 
saaledes i Bjernede og Stenlille (14. Aarh.), Lynge 
og Slaglille (15. Aarh.). Mærkeligst er dog paa sin 
Vis den smukke, lille Klokke i Kindertofte fra 1600. 
Den er nemlig støbt til Byen Zechow i Brandenburg 
og maa antagelig være kommen til Sjælland som 
Krigsbytte fra Trediveaarskrigen.

Er saaledes ikke faa middelalderlige Sager i Be
hold, er det dog her som andetsteds Christian IV’s og 
Frederik I l l ’s Tid, Højrenæssancen og Barokken, der 
præger vore Kirkerum. Fjenneslev, Slaglille og Munke
bjergby har saaledes gode Prædikestole fra Aarene 
omkring 1600, enkle, men kultiverede i deres Opbygning 
og alle udgaaede fra et Værksted, ligesom de rigere 
Stole i Bringstrup og Qyrstinge. Bjernede Kirkes 
ældre Altertavle, der nu gør Tjeneste som Vægpry-
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delse, er en ganske statelig Type paa en Højrenæs- 
sancetavle fra c. 1625, men har dog særlig Interesse ved 
sine samtidige Malerier af tre kirkelige Handlinger: 
Daab, Skriftemaal og Nadver, medens vi paa Sønde- 
rups Prædikestol fra 1616 møder selve Sognets Fader 
Hr. Knud Nielsen, der er udskaaret i en af Fyldingerne. 
Det store Epitafium „Oberförster og Wiltmester, By- 
og Birkefoged“ Mads Christensen 1691 lod ophænge 
i Bjernede — selve Rammen synes ældre — er et 
pompøst Stykke Barok, og Maleriet af den saa alsi
dige Foged og hans nærmeste giver et udmærket 
Tidsbillede fra Enevældens ældre Dage. Men ellers 
lader det sig ikke nægte, at Sorøegnens Kirkeinventar 
staar tilbage for Naboernes mod Nord og Syd. For
gæves søger man efter Arbejder af Holbækmesteren 
Lorens Jürgensen eller Næstvedbilledsnideren Abel 
Schrøder, og heller ikke Henrik Werner, der i 1650erne 
gav Sorø Kirke dens pragtfulde Barokudstyr, har sat 
sig Spor i Omegnens Kirker.

Fra de senere Tider er der kun Grund til at 
nævne to særlig soranske Navne: Ingemanns Hustru 
Fru Lucie, af hvis talrige mere velmente end vel
lykkede Alterbilleder til Egnens Kirker kun det i 
Bromme endnu er i Funktion, og den gamle, fine 
Mester Dalsgaards Alterbillede af Maria og Elisabeth 
i Stenmagle Kirke.

Denne lille Oversigt vilde være ufuldstændig, hvis 
den ikke til Slut dvælede lidt ved Egnens Kalkmalerier. 
Noget af det ypperste, den romanske Kunst har ydet 
paa dette Felt, findes — eller fandtes — nemlig i de 
tre Nabokirker Alsted, Fjenneslev og Slaglille, der 
omkring 1200 er blevet udsmykkede af en Mester, 
som ogsaa har virket andetsteds f. Eks. i Hjørlunde
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og Hagested. Hovedinteressen samler sig om Apsi- 
dens Udsmykning, der er beJst bevaret i Alsted. 
Paa dybblaa Grund og omgivet af en regnbuefarvet, 
mandelformet Glorie troner Christus i sin Herlighed 
som Verdensdommer. Om nam flokkes de 4 Evan
gelisters Tegn, medens« Jonfru Maria og Johannes 
samt to Ærkeengle staar Aed hans Fødder. Nederst 
afsluttes hele den skønne, rolige og dog saa magt
fulde Fremstilling af en yndefuld Frise med Bladværk, 
Fugle og nydelige, smaa Brystbilleder af Helgene 
med Palmegrene. Til dette Hovedbillede slutter sig 
andre paa Korets Vægge, hvor der i Slaglille har 
været malet Apostle, paa Korbuens Underside og paa 
Skibets Østvæg, hvor saavel Slaglille som Fjenneslev 
har det samme Motiv: Øverst de hellige Trekonger, 
der bringer Gaver, nederst Stiftere, der overrækker 
Herren en Model af Kirken. Ogsaa i Munkebjergby 
har den samme Mester virket, hvorimod det er en 
anden Kunstner, der har malet det saa nænsomt 
restaurerede Billede af den sejrende Christus i Broby. 
Korhvælvingen i samme Kirke har udmærkede Male
rier fra Midten af det 14. Aarh., bl. a. med Billeder 
af Skabelseshistorien, hvorimod den sentgotiske Maler
kunst, hvis Værker er saa almindelige i Naboherre
dernes Kirker, ikke har Repræsentanter i den egent
lige Sorøegn. Her som paa andre Omraader falder 
dennes Glanstid i den ældre Middelalder.
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Poul ttvrlinnd.

g
nhver, der kender lidt til de to historiske, midt
sjællandske Skoler, Sorø og Herlufsholm, vil 
vide, at der bestaar et vist Konkurrenceforhold 

imellem dem, fuldt venskabeligt — men dog et Kon
kurrenceforhold. Det er ganske ejendommeligt, at 
dette Forhold kan føres næsten 800 Aar tilbage i Tiden, 
til de to Stifteisers første Grundlæggelse som Bene
diktinerklostre.

Danmark var dengang, i 12. Aarhundrede, hoved
sagelig befolket af jævne Bønder af Middelvelstand, 
nogle lidt ringere, andre lidt bedre stillede, men uden 
nogen afgørende Forskel i deres Kaar. Over dem 
hævede sig kun nogle ganske faa Slægter, som ved 
deres uhyre Rigdomme indtog en dominerende Stilling 
i den Egn eller Landsdel, hvor de hørte hjemme. 
En saadan Slægt var Bodilssønnerne i Sydsjælland, 
en anden — den rigeste og mægtigste af dem alle — 
var Skjalm Hvides Sønner i Midtsjælland.

I 1135 grundlagde Bodilssønnerne Set. Peders 
Kloster i Næstved (det senere Skovkloster, hvoraf 
Herlufsholm dannedes), og straks har Hviderne været 
klare over, at noget saadant maatte de ogsaa gøre.
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Det varede dog en halv Snes Aar, før de naaede saa 
vidt. Den ene af Brødrene, Toke, var da død efter 
paa sit Dødsleje at have truffet Dispositioner til det 
længe planlagte Klosters Stiftelse. Ebbe Skjalmsøn 
var optaget af de heftige Borgerkrige, og det blev 
derfor den tredje af Brødrene, Asser Rig, som kom 
til at sætte Planerne i Værk. "Tiet var paa hans 
Ejendom, at Klostret fik Plads; paa den lille 0  midt 
i Skovene laa i Forvejen en Landsby, som i den 
Anledning blev nedlagt. Asser naaede da ogsaa før 
sin Død at se den lille, meget beskedne Klosterkirke 
fuldført — den har ligget øverst oppe paa Bakken bag 
Rektorboligen og Sygehuset; selv var han paa sine 
gamle Dage, træt af Verdens Fortrædelighed, indtraadt 
som Munk i Klostret. Men dette Kloster trivedes ikke. 
Man var saa uheldig at faa daarlige Forstandere til 
at lede det, og efter Ebbe Skjalmsøns Død blev den 
unge Stiftelse helt opgivet og forladt, — mens Søster
stiftelsen ved Næstved havde bedre Held med sig og 
trivedes udmærket.

Til al Held voksede en ny, daadkraftig Generation 
op indenfor Hvideslægten, først og fremmest Asser 
Rigs to Sønner Absalon og Esbern Snare. Absalon 
nyskaber Sorø Kloster helt fra Grunden af. Han henter 
i 1162 Cisterciensermunke fra Esrom og indkalder 
udenlandske Abbeder til at lede dem. Han skænker 
Klostret en Række store Ejendomme, og han bevæger 
sine Slægtninge til ogsaa at ofre af deres Overflod. 
Naar Sorø Kloster blev Landets rigeste, mægtigste 
og mest ansete Klosterstiftelse, der overfløj selv de 
kongelige Stiftelser, saa skyldes det først og fremmest 
Absalon.

Faa eller ingen har faaet en Plads i Danmarks
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Historie som Absalon. Han var i dansk Politik en 
Samlingens og Reorganisationens Mand, den „stærke 
Mand“ , som man trængte til efter den lange Opløs
ningstid. Hans største Egenskab var, tror jég, denne 
hans faste Myndighed, hans stærke, undertiden næsten 
haarde Karakter, og ogsaa i Sorø er det som den 
faste, stærke Organisator, at vi lærer ham at kende.

Esbern Snare støttede trofast sin Broder. Flere 
store Besiddelser overdrager han Klostret, bl. a. som 
Sjælemessegave for sine to Hustruer, og han byggede 
Munkene en Vandmølle, som har ligget nede i Aka
demihaven eller maaske snarere i Rektors Have. Ogsaa 
Fætteren Sune Ebbesøn — bedst kendt som den, der 
byggede Bjernede Rundkirke, og vistnok den rigeste 
Mand i Landet — var Klostret meget bevaagen. De 
tre Stormænd, Absalon, Esbern og Sune, lovede høj
tidelig foruden alle deres andre Gaver at efterlade Sorø 
Kloster en halv Arvepart af al deres Ejendom; men 
dette Løfte, som Abbeden med Rette fandt saa betyd
ningsfuldt for Klostret, at han søgte pavelig Bekræf
telse derpaa, kunde først effektueres efter deres Død 
af deres Arvinger, og dermed naar vi frem til den 
tredje Generation af Skjalm Hvides Efterkommere.

Nu ændrer Billedet sig noget, Reaktionen begynder 
at melde sig. Sunesønnerne var meget kirkelig sindede 
— Peder blev jo Biskop i Roskilde og Anders blev 
Absalons Efterfølger paa Ærkebispesædet i Lund —, 
og de viste ogsaa Slægtens Klosterstiftelse megen 
Gunst. Bl. a. var det dem, der bekostede det lange 
Mølledige mellem Tuel og Sorø Sø, som endnu tildels 
løber langs Filosofgangene. Derimod var de meget 
sendrægtige til at udrede alt det Gods, som de var 
Klostret skyldige som Følge af deres Faders Løfte
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om den halve Arvelod; det er karakteristisk, at selv 
de to Bisper begge ventede til deres allersidste Leve
tid med at udrede deres Parter.

Men helt galt var det med Esbern Snares Sønner. 
De var i Modsætning til Sunesønnerne verdsligsin
dede Godsejere uden særlige kirkelige Interesser, og 
de følte sig i Forvejen forurettede ved alt, hvad 
deres Fader og Farbroder havde skænket Munkene 
i deres levende Live; nu stillede de sig paa det 
Standpunkt, at de slet ingen Ting vilde udrede. Der 
er imidlertid i Klostersproget et Udtryk, som hedder 
„sera poenitentia“ , d. e. Angeren i den sidste Time, 
og hertil satte Munkene deres Lid. Det viste sig da 
ogsaa, at da den første af Brødrene, Johannes Marsk, 
i 1215 skulde til at dø og laa paa sit Smertens Leje 
i Lübeck, fik han alvorlige Betænkeligheder og lod 
Abbed Gaufrid hente fra Sorø for at modtage Sakra
mentet af hans Haand, idet han til Gengæld over
drog Klostret det store Stenmaglegods nord for Sorø, 
der mere end dækkede hans Andel i den halve Arve
lod efter Faderen.

Heraf fik Munkene imidlertid foreløbig ingen 
Glæde, thi efter Johannes’ Død beslaglagde hans 
Broder Absalon Bælg hele Godset, og man maatte 
igen vente en halv Menneskealder, til ogsaa Absalon 
skulde til at dø og i sin sidste Time besluttede sig 
til at skænke Klostret det samme Gods — for sin 
Sjæls Frelse og for Begravelsesplads i Kirken. Men 
ogsaa hans Arvinger beslaglagde Godset, og dette 
Spil frem og tilbage gentog sig nu den ene Gang 
efter den anden ned igennem Aarhundredet, sidste 
Gang ved Lage Lities Testamente i 1291. Men Skæb
nen vilde, at han da sad som Fange paa Kalund-
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borg Slot, han blev dømt for Majestætsforbrydelse, 
og alle hans Godser, ogsaa Stenmaglegodset, konfi
skeredes. I de Dage tør man nok antage, at Mun
kene i Sorø har skælvet for, at den store Ejendom, 
som den ene efter den anden havde skænket dem, 
og som de ved Processer Gang paa Gang havde 
faaet sig tilkendt, dog til syvende og sidst skulde 
slippe dem af Hænde. Men Kong Erik Mendved 
bøjede sig for deres klare Adkomst dertil og gav 
dem i 1293 Gavebrev paa Godset.

Det var dog ikke alle Hviderne der stillede sig 
som Esberns Snares Efterkommere. Sorø Kirke blev 
Gravkirke for den mægtige Hvideslægt, og den ene 
Ejendom efter den anden skænkedes som Betaling 
for Begravelsesplads og for Sjælemesser. Det er 
karakteristisk nok, at skønt det egentlig var Cister- 
cienserne forbudt at lade verdslige Folk blive begravet 
indenfor Kirkens Mure, saa ligger de der dog, alle 
de store Herremænd og deres Kvinder, og til Minde 
om dem, til Forherligelse af dem, maledes i Slut
ningen af det 13. Aarh. den stolte Skjoldefrise, som 
endnu pryder Højkirkens Vægge.

Under Valdemar den Store og hans Sønner havde 
Hviderne trofast stillet sig ved deres Kongers Side, 
de staar i denne Tid for os som de store Patrioter. 
Men i den følgende Splittelsens Tid blev de Førere 
for den skarpe, hensynsløse Opposition mod Konge
magten, hvad enten det drejede sig om Bispernes 
Kamp for Uafhængighed af den verdslige Magt eller 
om Stormændenes Kamp mod Erik Klipping, der 
endte med den blodige Set. Cæcilienat. De færreste 
var i hine Tider i Stand til at bevare deres Uafhæn
gighed, og selv mangen Klosterstiftelse blev blandet
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op i den bitre Strid. Men her maa man beundre de 
kloge Abbeder i Sorø; de lod sig trods al deres 
Forbindelse med Hviderne aldrig rokke fra den usvi
gelige Neutralitet. Derigennem muliggjorde de i 14. 
Aarh. en Tilnærmelse til Kongefamiljen, og Sorø kom 
til at afløse Ringsted som Gravkirke for de kongelige 
Lig. Kristoffer II var den første, danske Konge som 
blev begravet i Sorø, og man kan naturligvis sige, 
at det ikke var nogen særlig glansfuld Begyndelse. 
Det store Spørgsmaal i den følgende Tid blev: hvor 
vilde Kristoffers Søn, Valdemar Atterdag, Rigets Gen
skaber, lade sig begrave?

Her led Munkene baade i Sorø og Ringsted en 
stor Skuffelse. Valdemar Atterdag døde i 1375 paa 
Gurre og havde ikke bestemt nogen Klosterkirke til 
sit Hvilested, hans Lig førtes efter hans Ønske til 
Slotskirken i Vordingborg; men Abbeden i Sorø havde 
aabenbart ikke svært ved at overbevise hans Datter 
Margrete om det usømmelige i, at hendes Fader blev 
bisat i en Kirke, hvor der ikke var noget stort Præste
skab til at læse Messer over ham, og i 1377 søgte 
og opnaaede hun Pavens Tilladelse til at overflytte 
Kong Valdemars Lig til Sorø Kirke. Her kom ogsaa 
hendes Søn Oluf til at hvile, og da hun selv var 
død, førtes hun efter sin Bestemmelse fra Flensborg 
til den samme Kirke, hvor nu baade hendes Fader 
og hendes Søn var begravede.

Men Aaret efter indtraf den forfærdelige Begiven
hed, som Munkene aldrig forvandt, at Roskildebispen 
Peder Lodehat sendte sine Svende til Sorø for med 
Magt at hente Dronningens Kiste ud af Kirken og 
føre den til Domkirken, som siden da har været 
Kongehusets Gravkirke.
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I Roskild hviles nu mine Ben, 
som der staar nu beskrevet, — 
havde jeg haft nogen hulder Ven 
i Sorø da havde jeg blevet,

siger Margrete i den danske Rimkrønike. Det er nemt 
at høre, at Krønikens Forfatter, Broder Niels, var 
Munk i Sorø Kloster.

Sorø Kloster samlede sig efterhaanden en vældig 
Qodsmasse. Ved Middelalderens Slutning sad det 
inde med 625 Fæstegaarde, der tilsammen ydede en 
Landgilde paa ca. 7000 Tdr. Landgilde-Hartkorn. Det 
meste af dette Gods erhvervedes ved Sjælemesse
gaver; men man maa ikke tro, at Gaverne kom gan
ske af sig selv. At være Abbed i Sorø var en stor 
og besværlig administrativ Bestilling, der krævede 
Initiativ og Forudseenhed. Vi tør nok gaa ud fra — 
og vi kan se det Gang paa Gang af Aktstykkerne — 
at de verdslige Stormænd var sene til at træffe Dis
positionerne for deres Begravelse og Sjælefrelse. 
Initiativet maatte mangen Gang udgaa fra Klostret. 
Der maatte foretages „indledende Skridt“ fra Munke
nes Side for at bringe Herremanden paa den gode 
Tanke at skænke Klostret denne eller hin særlig efter
tragtede Ejendom. Der gives ofte Modydelser i Form 
af Lejegods; Klostret laa ogsaa i Reglen inde med 
mange rede Penge, medens Herremændene manglede 
rørlig Kapital, og man kom nemt overens om et 
større Pengelaan, for hvilket der stilledes Gods i 
Pant. Men det var ikke udelukkende Ydelser af ma
teriel Art, som Abbeden kunde byde; der kunde og
saa gives „Meddelagtighed“ i alle de gode Gernin
ger, der udførtes i Klostret, og Klostret paatog sig 
endog at besørge Pilgrimsrejser. Der fandtes blandt
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Brødrene ligefrem hvad vi kan kalde „professionelle 
Pilegrimme“ , som sled deres Fødder til Blods paa 
Europas Landeveje for at frelse de rige Syndere, som 
ikke selv havde faaet Tid og Lejlighed til at gøre 
Bodsvandringer og i Stedet for betalte Klostret for 
at lade dem udføre.

Sorø Kirke er præget af Minderne om Klostrets 
Stiftere og Velgørere; de kongelige Gravmæler, Ab
salons Grav, Hvidernes Skjoldefrise. Langt spar
sommere er Minderne om dem, der boede og virkede 
hernede. Der er dog for mig intet i Kirken, der taler 
saa stærkt til Fantasien som Trappen i det søndre 
Kors. Den ender nu blindt, men førte i sin Tid op 
til Munkenes Sovesal, Dormitoriet; ad dens slidte 
Trin er de søvndrukne kommet tumlende, naar de 
kaldtes til Messer ved Nat eller i de mørke Vinter
morgener. I Kirkens Vestende sidder i Muren en Lig
sten af Granit, hvorpaa blot er hugget en Abbedstav, 
intet Navn, intet Aarstal, kun Tegnet paa hans Vær
dighed. Han tjente en Sag, hans Person var lige
gyldig. Der er noget smukt i denne uselviske Op
hævelse af jeg’et, og jeg tænker altid med en vis 
Andagt paa denne navnløse Skare, som har vandret 
hernede. Det var sikkert ikke Helgener allesammen, 
men de fleste af dem har vel passet deres Dont.

Hvad bestilte da egentlig Munkene? Først og 
sidst: De læste Messer for Klostrets Velgørere, det 
var deres Hovedopgave, deres Eksistensberettigelse. 
Dertil var Klostret stiftet, og paa en Maade var denne 
Sag endnu vigtigere, end at de selv levede et fromt 
og asketisk Levned. Lærde Studier var ikke særlig 
Cisterciensernes Sag. Nogle magre Aarbøger og den 
allerede omtalte Rimkrønike er praktisk talt de eneste



144 Poul Nørlund:

litterære Produkter, der vides udgaaet fra Sorø Kloster. 
Man har ment, at den Afskrift, der er bevaret af den 
saakaldte „Kong Valdemars Jordebog“ , skulde være 
skrevet i Sorø af en Munk ved Navn Jakob Jyde; 
men Sammenhængen er snarere den, at Jacob Jyde 
oprindelig har siddet i Kongens Kancelli og paa sine 
gamle Dage har trukket sig tilbage til et fredeligere 
Liv bag Klostermurene. Munkene var for en stor 
Del udtjente og trætte Folk, der havde en Livsger
ning bag sig, ikke mindst forhenværende Sognepræ
ster og Kanniker. Derfor skaTvI heller ikke stille 
overdrevne Krav til deres Arbejdskraft!

Cistercienserne lagde mere Vægt paa praktisk Ar
bejde end paa Studier. Baade i Frankrig og i Tysk
land har de vel nok ydet deres største kulturelle Ind
sats paa Landbrugets Omraade. Storgodsbedriften 
faar en hel Renæssance gennem deres Virksomhed, 
og de har Fortjeneste af, at store uopdyrkede Stræk
ninger blev taget under Plov. Ogsaa indenfor Sorøs 
Ciodsomraade indrettedes en Række store Avlsgaarde, 
Grangier, som dreves af Lægbrødre, klostergivne 
Mænd, som levede efter mindre strenge Regler end 
Munkene, og som i Reglen rekruteredes fra et jæv
nere socialt Lag. Munkene selv var sikkert for den 
væsentligste Del udgaaet fra Herremandsklassen.

For Danmarks Vedkommende skal man dog vist
nok ikke overvurdere Cisterciensernes Betydning for 
Landbruget. Sorøs Grangier holder sig heller ikke 
længe, allerede i Løbet af det 13. Aarh. opløses de 
fleste, eller der tages i det mindste verdslig Arbejds
kraft til Hjælp, og ved Middelalderens Slutning har 
det selv paa Klostrets egen Ladegaard saa godt som 
udelukkende været verdsligt Tyende, der passede 
Landbruget.
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De danske Klostres Trængselsaar begynder en 
god Stund inden Reformationen; men i denne Periode 
hævder Sorø sig mere og mere som det førende 
Kloster. Dets eneste virkelige Konkurrent var Nabo
klostret i Antvorskov. Baade Abbeden i Sorø og 
Prioren i Antvorskov sad i det 15. Aarh. som de 
eneste Klosterrepræsentanter i Rigets Raad. Abbeden 
var blevet til en mægtig Prælat.

En saadan Prælat, stor i Linjerne, djærv og mun
ter, var Klostrets sidste Abbed, den højtfortjente 
Henrik Tornekrans, en Mand af sjælden Kunstforstand 
og stor historisk Interesse. Ham skylder Kirken 
baade Absalons prægtige Ligsten og det store Kruci
fiks foran Koret, som han bestilte hos Landets første 
Billedskærer, Claus Berg i Odense. Udadtil forstod 
han med stor Dygtighed at hævde Klostret, der ikke 
som de fleste andre blev bortforlenet til en Adels
mand. Den nye Tingenes Orden, som Reformationen 
medførte, synes han at have affundet sig med uden 
større Vanskelighed, og i 1538 udnævntes han til 
Visitator over alle endnu bestaaende Klostre.

Reformationen for jo meget lempeligt frem over
for Herreklostrene. For at forhindre en Strid med 
Adelen om, hvem der skulde arve Klostrenes Sjæle
messegods, foretrak Kongen at lade alt være ved det 
gamle, blot at den katolske Gudstjeneste selvfølgelig 
maatte ophøre. Munkene faar endog Lov til at be
holde deres særlige Ordensdragt, og det staar dem 
frit for at blive boende i Klostret eller forlade det, 
alt efter som de ønskede det. Men al denne Lempe
lighed var kun tilsyneladende. Der kom ingen nye 
Munke, og Klostrene var bestemt til at dø ud, ét 
efter ét. Sorø Kloster fik i denne Periode en ejen-
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dommelig Anvendelse som Detentionssted for de mest 
forskelligartede Mennesker; ikke mindst var det af
satte Sognepræster, som forvistes hertil, nogle fordi 
de ikke havde villet opgive deres papistiske Tro, an
dre fordi de var fo r  ivrige for den nye Lære.

Men ved Ordinansen af 1539 var det blevet be
stemt, at Herreklostrene skulde være Skoler for fat
tige Ynglinge, og allerede i den katolske Tid havde 
der været Skoler i Klostrene, dog ikke just for de 
fattige. Dette skulde blive Udgangspunktet for en 
ny Tid i Sorøs Annaler; den mærkelige Overgangstid 
er forbi i 1586, da Fundatsen udstedes for den nye 
Skole. Det økonomiske Grundlag for denne Stiftelse 
blev det gamle Klostergods, som dog blev noget 
beskaaret.

Og nu er der gaaet næsten 350 Aar, siden den 
sidste Munk døde i Sorø Kloster, og man tør nok 
sige, at Munkeaanden er ryddet grundigt ud hernede. 
I Stedet for de blege Munke med Tonsuren under 
Kutten ser man nu raske Drenge med rødmossede 
Kinder og blanke Knapper.

Det er kun godt altsammen. Og naar man dyr
ker Sorøs Fortid er det forstaaeligt, at man med For
kærlighed dvæler ved Absalon og Esbern Snare eller 
ved Ludvig Holberg. Men jeg siger dog: Glem ikke 
Munkene, glem ikke de kloge Abbeder, der ogsaa 
forvaltede det jordiske Pund, der var dem betroet, 
saa godt; hvor meget er der ikke ved andre lignende 
Institutioner bortødslet ved Uforstand, Ødselhed og 
daarlig Administration. Det var maaske ikke noget 
særlig gudvelbehageligt Værk, men det var i god 
verdslig Forstand dygtigt Menneskeværk.



OM SORØ SKOLE OG 
AKADEMIER.*)
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H. Raaschou-Nielsen.

8
tejine Damer og Herrer.
p  De har hørt om Sorø Kloster, den ældste

og hidtil længste Del af denne berømte Stif
telses Historie, og jeg skal nu have den Ære i korte 
Træk at opridse for Dem Skolens og Akademiernes 
Historie. Det sker i denne Sal, i hvilken Kongebille
derne paa Væggene markerer de vigtigste Afsnit. Det 
er nemlig ejendommeligt for Sorø Institutionen i dens 
senere Historie, at den har haft svært ved at falde 
til Ro i den engang givne Form. Medens den om
trent samtidige Herlufsholm Skole har bevaret Kon
tinuiteten fra Stiftelsen til vore Dage, falder Sorø 
Stiftelsen i forskellige Afsnit. Hertil kan i hvert Fald 
anføres 2 Grunde, dels at Sorø Stiftelsen har været 
saa meget rigere, at der har været Grundlag for at 
fatte videregaaende Planer, dels at medens Herlufs
holm var en privat Mands Stiftelse, var Sorø en kgl. 
Stiftelse, som senere Konger eller Regeringer har følt

*) Afsnittene om Fr. l l ’s Skole og Chr. IV ’s Akademi følger 
nøje Dr. Mackeprangs Frem stilling i Værket „Sorø“ , 1924.
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sig mere berettigede til at ændre end en privat In
stitution.

Første Afsnit knytter sig til Kong JFj^yxÜ£__irs 
Navn, og det er ham, som vi med Rette anser for 
Skolens Stifter.

Dette vil ikke sige, at der ikke har været Skole 
her før hans Tid, for det har der. I den katolske 
Tid øvedes der Skolevirksomhed, og vi ved, at den 
berømte Søhelt Otte Rud var Elev af Munkene i Soer; 
og efter Reformationens Indførelse holdtes her stadig 
Skole, og i det ældste bevarede Regnskab, som er 
fra 1562, findes der Udbetalinger til Skolemesteren, 
6 Degne o: Elever i ældste Klasse og til 22 Peblinge.

I Aaret 1580 blev Klosteret og alt dets Gods ind
draget under Kronen, og 1585 udsteder Kong Frederik 
II en Fundats, der ordner den allerede eksisterende 
Skoles Forhold og fastsætter dens Elevantal til 28, 
hvad der svarer til de i 1562 omtalte 6 Degne og 22 
Peblinge, og de skal undervises af en Skolemester 
og en Hører.

Samtidig undervistes og opdroges Kongens 7-aarige 
Søn Christian, den senere Kong Christian IV, og hans 
Broder, den 6-aarige Ulrik, en kort Tid her sammen 
med nogle adelige Drenge.

Det betydningsfulde og grundlæggende, der nu 
sker, er det, at Kongen d. 31̂ ^ g ^ 5 8 6  udsteder en 
ny Fundats, hvorved han oprettede, hvad han kaldte 
en „besynderlig og bedre Skole“ i Sorø, og til denne 
Skole skænkede han „vort og Kronens Kloster Sorø 
med al sin Ejendom og Tilliggelse, Fiskeri, Skove 
og anden Herlighed“ .

Der udarbejdedes en meget indgaaende „Skik og 
Ordning“ for Skolen, som blev dens Grundlov lige
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til Ophævelsen 1737. Det fastsættes, at der i denne 
kongelige, frie SkrU*, som den kaldes, skal under
holdes og optugtes 3p adelige-og sn horgerlige unge 
Personer, for at de „udi Guds Ord og den christelige 
Religions saa vel som udi politiske Bestillinger at 
bruge kunde være tjenlige“ . Det første Aar skulde 
være et Prøveaar, og ingen maatte blive mere end 
6 Aar i Skolen. Skolegang og Ophold var frit, og 
Skolen sørgede for fri Beklædning for de ikk&adelfge 
Børn, der havde ubemidlede Forældre.

Til at bestyre Stiftelsens hele Økonomi indsattes 
en Forstander, der nærmest var stillet som en kgl. 
Lensmand, medens Skolen lededes afen „Skolemester“ , 
hvis Titel senere ændredes til det latinske „Rektor“ , 
der som Hjælpere havde 2, senere 3, Locater eller 
Hørere. Skolemesteren havde Straffemyndigheden, 
men det blev forbudf at bruge Ferie og at „sla nogen 
under Øren, hvoraf nogen kunde fange Skade paa 
Hørelsen eller i andre Maader komme i Ulykke; men 
hvem sig forser, han skal skarpeligen straffes med 
Ris, som sig bør“ .

Aarlig holdtes i August en Eksamen af Bispen og 
en af de fornemste Professorer ved Universitetet.

Det er af Interesse at forfølge vore gamle Kam
merater i denne den ældste Skole i deres daglige Liv, 
men jeg maa holde mig til de store Træk: Til at 
begynde med laa Eleverne i Kamre, spredt omkring 
i Bygningen, men det varede kun en Snes Aar, saa 
gik man over til Sovesale ved Siden af Skolemesterens 
og Hørernes Kamre, og der laa altid to i hver Seng. 
Men de fik ikke Lov at ligge og drive i Fjerene; nej, 
Kl. 4 blev de jaget op af Halmen om Sommeren og 
Kl. 5 om Vinteren. Derefter Vask i et stort fælles
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Kar; hver Klasse fik eet Haandklæde om Ugen. Til 
at to og klippe Hovederne var der ansat en særlig 
Badskærer. Derefter holdtes Morgenandagt.

løvrigt er Dagsordenen følgende:

Kl. 6—7 Skole.
Kl. 7 Kirkegang. Derefter Davre: Øllebrød og 

Smørrebrød.
Kl. 8— 10 Skole.
Kl. 10 Middag, afsluttet med Øvelser i Grammatik 

og Disputering.
Kl. 11 — 12 Fritime med Boldspil og anden tugtig Leg.
Kl. 12— 1 Musik og Sang.
Kl. 1—2 Skole.
Kl. 2—3 Kirkegang.
Kl. 3—5 Skole. $
Kl. 5 Aftensmad med samme Andagts- og Dispu- 

tereøvelser som om Middagen.
Kl. 6—7 Legetime.
Kl. 7—9 Lektielæsning, en Tid afbrudt af Kirke

gang Kl. 8, som man dog opgav, da Drengene var 
saa tilbøjelige til at lave Spilopper.

Kl. 9 kom alle i Seng, alt blev lukket, og Nøglerne 
afleverede til Forstanderen.

Saadan gik de 4 Dage om Ugen. Onsdag og 
Lørdag var der en Del Fritimer, som skulde anvendes 
til Stilskrivning, og om Søndagen gik hele Formid
dagen med Gudstjeneste og Andagtsøvelser.

De ser, at man ikke laa paa den lade Side, men 
Dagen blev godt udnyttet, og Ferier kendtes ikke i 
de Tider. Forplejningen var god og solid efter Tidens 
Skik, og der serveredes 4 Retter Mad baade til Mid-
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dagen Kl. 10 og til Aftensmaden Kl. 5. Saltmaden 
spillede naturligvis en stor Rolle, og den gjorde tør
stig. Der beregnedes 1 Pot Øl til hver ved hvert 
Maaltid.

Denne „besynderlige og bedre Skole“ nød stor 
Anseelse og var i stadig Fremgang til Aar 1623, i 
hvilke 37 Aar der i den undervistes 195 adelige og 
501 ikke-adelige Elever. Det var dog ikke meget 
over Halvdelen af Eleverne, som opholdt sig i Skolen 
saa længe som i Fundatsen bestemt, og som derfra 
kunde overgaa til Universitetet. Men selv af dem, 
der var i Stand dertil, var der mange, der ikke gjorde 
det, og det gælder særlig de unge Adelsmænd. Uni
versitetet var jo særlig en Præsteskole, og de unge 
Adelsmænd kunde ikke dér erhverve de Færdigheder 
og Kundskaber, som deres Stand og deres senere 
Virksomhed i Statåjenesten krævede af dem, og 
derfor drog de efter endt Skoletid paa Udenlandsrejse, 
ja, mange afkortede Skolegangen herhjemme og rejste 
ud med en Hovmester. Rejserne begyndte i 14—16 
Aars Alderen og strakte sig i Reglen over 6, men 
ikke sjældent over mange flere Aar. Det var ikke blot 
unge danske Adelsmænd, der saadan drog paa Uden
landsrejse, men det samme Træk findes i andre 
Lande. Da Rejserne var meget kostbare og Udbyttet 
ofte var af tvivlsom Værdi, var man — særlig i 
Tyskland — begyndt at oprette Akademier for de 
unge Adelsmands Uddannelse. Tanken om et saadant 
Ridderakademi kom ogsaa frem herhjemme og blev 
efter Christian IV’s Ønske drøftet i Rigsraadet, der 
fremsatte Forslag om Oprettelsen af et saadant i Sorø. 
Planen blev godkendt af Kongen, som med over
ordentlig stor Iver arbejdede for dens Virkeliggørelse.
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Som hans særlige Raadgiver skal nævnes Holger 
Rosenkrans den Lærde og Kansleren Chr. Friis til 
Kragerup.

Fundatsen for den nye Stiftelse. det adelige, r id
derlige Akademi i Sorø, udstedtes d. 30, Novbr. 1623.

Til at underholde dette Akademi henlagdes Maribo 
og Børglum Klostres Gods og det eventuelle Overskud 
af Sorø Skoles Gods. Det blev forbudt Adelsmændene 
at sende deres Børn udenlands for at studere før 
deres fyldte 19. Aar, og det blev meddelt dem, at 
Kongen gerne saa, at de sendte deres Sønner til 
Akademiet. Til at styre Akademiet og Skolen i For
ening indsattes en Forstander, der udnævntes af 
Kongen efter Rigsraadets Indstilling. Til Lærere for 
Akademisterne ansattes foruden Skolens Rektor 6 Pro
fessorer og 9 Exercitiemestre. Karakteristisk med 
Hensyn til den Vægt, man lagde paa de specielt 
adelige Interesser, er det, at Berideren og Fægte
mesteren lønnedes med 800 Rdlr., medens Gennem
snitslønnen for Professorerne var 400 Rdlr.

Den normale Alder for Ophold ved Akademiet var 
16— 18 Aars Alderen.

Medens Skolens Elever stadig alle var Gratister, 
betalte Akademisterne 150 el. 200 Rdlr. om Aaret, 
men en Del af dem fritoges dog for Betalingen.

Det var en storstilet og ypperlig Stiftelse, Kong Chri
stian skabte til den danske adelige Ungdoms Uddan
nelse heri det gamle Klosters Bygninger, og han gjorde, 
hvad han kunde, for at den kunde trives. Han ud
styrede Akademiet med alt, hvad der kunde fremme 
dets Virksomhed, deriblandt ogsaa et eget Bogtrykkeri, 
da han mente, at „lige saa lidt som Soldaten til en 
hæderfuld Kamp kan undvære de fornødne Vaaben,
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og det blev saaledes en lang Tid, en ung Adelsmand 
kunde tilbringe i Sorø. Rekorden indehaves af Corfits 
Ulfeldts Broder Mogens Ulfeldt, der kom i Skolen 7 
Aar gammel og tilbragte 12 Aar i den, hvorpaa han 
efter 6 Ugers Ferie gik over i Akademiet, hvor han 
var i 2 Aar — ialt en Soranertid paa 14 Aar. — 
9—10 Aar var ingen Sjældenhed.

Men Herligheden varede kun kort. Antallet af 
Akademister sank efter en 20—30 Aar betydeligt, og 
værre endnu var det, at en stor Mængde af de adelige 
Forældre var meget slette Betalere, hvem end ikke 
Henvendelser fra Kongen og Trusler om Rettergang 
kunde presse de Kontingenter ud af, som de var 
skyldige. Samtidig voksede Folkeholdet og Driftsud
gifterne, særlig naar der var mange fyrstelige Akade
mister, som skulde leve standsmæssigt. Akademiet 
skulde jo leve af Maribo Klosters Gods, men dettes 
Indtægter svigtede snart, idet det sank fra 9 à 10,000 
Rdlr. til 4000, medens Professor- og Lærerlønningerne 
alene udgjorde 6600 Rdlr. Skolens Overskud var ikke 
i Stand til at dække saa store Underskud, selv om 
den stadig, taget alene for sig, var solvent, og Resul
tatet blev, at Akademiets Gæld voksede. Forholdene 
var saa elendige, at Professorerne i adskillige Aar 
kun fik en Brøkdel som Vr, el. */«. ja et enkelt Aar 
kun Vio deres Løn udbetalt, og de klagede, som 
rimeligt er, jammerligt baade paa Dansk og Latin, 
paa Prosa og paa Vers. Under Svenskekrigen indtraadte 
yderligere en almindelig Forarmelse, og Bønderne 
kunde ikke betale deres Afgifter. Nedgangen fortsattes 
baade med Hensyn til Indtægterne og Søgningen af 
Akademister, og det hjalp ikke, at der blev nedsat 
Kommissioner til at bringe Stiftelsen paa Fode. I den
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saa kunde ej heller Professorerne til deres litterære 
Virksomhed undvære et saadant Trykværk“ —, og 
han sendte sine to Sønner, Frederik (III) og Ulrik 
hertil som Elever, og saa længe Kongen var i Live, 
besøgtes det ogsaa af unge af næsten alle danske 
Adelsslægter og af en Del udenlandske adelige og 
fyrstelige Personer. Det berettes, at den svenske 
Konge Carl X Gustav som Kronprins har studeret 
ved Akademiet, men en kritisk Undersøgelse af dette 
Spørgsmaal viser, at det hele indskrænker sig til, at 
han paa sin Udenlandsrejse har aflagt et Eftermid
dagsbesøg i Sorø og spist til Aften hos Forstanderen.

Men Akademiet besøgtes i de første 30 Aar af 
dets Liv af c. 300 unge danske Adelsmænd, særlig af 
de fornemmere Slægter, og næsten alle de Adelsmænd, 
som fra Christian IV’s sidste Dage og en Aarrække 
frem i Tiden fik Betydning i vort Lands Historie, har 
været Akademister i Sorø. Blandt de berømteste kan 
nævnes Hannibal Sehested og Niels Juel. Desuden 
besøgtes Akademiet af talrige fremmede, især Tyskere. 
Af Kongens egne Sønner gik 6 paa Akademiet, og 
desuden flere Medlemmer af Kongehusets Sidelinier.

I Akademiets Fundats hedder det, at det er stiftet 
ved Siden af den kongelige Skole i Sorø, „hvis Fun- 
dation Vi i alle Maade vil have uforkrænkt“ .

Men det kunde naturligvis ikke være andet, end 
at al denne Herlighed maatte fordunkle og nedtrykke 
Skolen. Særlig skæbnesvangert blev det, at der ind- 
traadte en Spaltning mellem dens adelige og borger
lige Elever, idet de adelige holdtes for sig og for en 
Del sammen med de adelige Akademister, medens de 
borgerlige var et ringere Sæt. For de adelige blev 
Skolen i stor Udstrækning en Forskole for Akademiet,
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sidste kgl. Kommission stilledes der Forslag om at 
overflytte Akademiet til København. Dette blev dog 
ikke gennemført. Derimod blev man klar over, at 
Akademiet var haabløst, og at Skolen led saa meget 
baade økonomisk og paa anden Maade ved Forbin
delsen med det, at den i Stedet for 60 Personer efter 
Fundatsen ikke havde en Tredjedel, mederis den, hvis 
den kunde nyde sine egne Midler, formentlig kunde 
opfylde sit Formaal. Kongen befalede da £ April 
1665, at Skolen skulde separeres fra..Akademiet, og~ 
at man for dens ”Vedkommende helt skulde vende til
bage til Fundatsen af 1586. Dette skete, og Akademiet 
hørte dermed faktisk op at eksistere, idet d. 20. U k” 
td6er~T665"dé'to sidste' Akadémister, Brødrene Claus 
og Niels Krabbe, forlod Sorø.

Tilbage af hele den stolte Bygning var der kun 
nogle gamle Lærere og Professorer, som sad paa 
Ventepenge eller Pension.

Saa stod der da tilbage, at man skulde genrejse 
Frederik II’s gamle Skole; men heller ikke det lykkedes. 
Uagtet Skolen ejede Qods paa 3200 Tdr. Hartkorn, 
indgik dets Afgifter saa sparsomt, at Elevantallet 
maatte nedsættes til 24, der skulde undervises af en 
Rektor og to Hørere, og for at spare Penge nedlagde 
man for en Tid Husholdningen og tingede Eleverne 
i Kost i Byen. Det hjalp dog ikke; Skolen kunde ikke 
genvinde sit gamle Ry, og Godset forarmedes mere 
og mere.

Skolen selv synes dog i en Periode at have været 
vel anskrevet i den offentlige Mening, da der stadig 
var et stort Antal, som havde kgl. Ventebrev paa 
Plads, efterhaanden som saadan blev ledig. Rent 
galt blev det under den store nordiske Krig (1709—20)
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da Skatter og Afgifter foruden Misvækst og Kvæg
pest igen trak Bønderne ned i den dybeste Fattig
dom.

Da Krigen var forbi, kom Bønder og Gods paa 
Fode igen; men nu var Skolen kommen i Vanry. 
Grunden hertil kunde man ikke rigtig enes om. Rek
toren mente, at det kom af den slette Bespisning, 
medens Spisemesteren hævdede, at det kom af Rek
tors Haardhed, hvorpaa der gives nogle Eksempler. 
Saaledes lod han Fastelavns Mandag to Drenge 
„nøgen udklæde“ i Borgestuen og af hver Discipel 
give 3 Slag. Da han ikke syntes, at de slog haardt 
nok, hudflettede han selv den ene og lod ham der
efter, skønt det var meget koldt, nøgen overvære den 
andens Afstraffelse. Til sidst maatte begge Synderne 
to Gange læse det Vers: „Min Ungdoms Brøst og 
Ufornuft“ .

En Elev, som Rektoren havde slaaet blaa og blo
dig, løb hjem til sine Forældre og kom ikke igen.

En Kendsgerning er det, at Skolen i ingen Hen
seende overgik de almindelige Latinskoler, og Ele
verne maatte ligesom andre Steder opvarte i Kirken 
ved Begravelser og Bryllupper, o: synge; Uddannel
sen førte kun til, at man kunde studere til Præst eller 
blive Degn. Der var saaledes et sørgeligt Misforhold 
mellem Skolens oprindelig saa rige Midler, og hvad 
der kom ud af det, og da i 1735_en af Skolens gamle 
Elever, Wilhelm August von Ostan. blev Forstander, 
fremkom han med Reformforslag, som fik vidtgaaende 
Betydning. Det gjaldt foreløbig om at faa den gamle 
Skole afviklet, hvorfor der ikke blev optaget ny Ele
ver, og St. Hansdag 1737 dimitteredes 10 som Stu
denter, deraf 2 med Udmærkelse, og de tilbagevæ-
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rende 6 Elever overførtes til andre Skoler eller 
sendtes hjem med et Aars Kostpenge.

Hermed endte f ^ ^ b i g  Frederik U's besyqdeilige og 
bedre Skole efter et Liv af godt 150 Aars Varighed; 
de første 37 Aar var lykkelige, og alt gik paa bedste 
Maade; derefter kom 42 Aars svækkende Forbindelse

med Akademiet, der kun fortsattes af 72 Aars Kamp 
mod Døden.

Der blev nu brugt 10 Aar til at opspare Stiftel
sens Indkomster og til at overveje, hvad man vilde 
indrette.

Det gamle Klosters Bygninger blev nedrevet med 
Undtagelse af Kirken og den Buegang, som omgav 
Klostergaarden, og der opførtes efter Tegning af
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Thura en ny og pragtfuld Bygning i fransk Renais
sancestil til at huse det ny adelige, ridderlige Aka
demi. som Kong Christian VI besluttede at op
rette, og som hans Efterfølger, Frederik V, fuldførte 
og højtidelig indviede i Aaret 1747. Det var til dette 
Akademi, at Holbey* testamemerede sine Godser, 
Tersløse og Brorupgaard, sin Formue og sit Biblio
tek, og han opnaaede til Gengæld, at Godset op
højedes til et Baroni. Værdien af Holbergs Gave er 
1300 Tdr. Hartkorn eller saa meget som c. 1/5 af 
Akademiets Formue. Formaalet med dette nye Aka
demi var i det væsentlige det samme som tidligere, 
nemlig at overflødiggøre de unge adeliges Udenlands
rejser ved at give dem en Uddannelse, der passede 
for deres Stand og gjorde dem skikkede for Stats
tjenesten, hvad der jo stemte godt med Holbergs Syn 
paa Opdragelsen. Han har ikke blot muliggjort Aka
demiets Oprettelse med sin Gave og taget virksom 
Del i Planens Udformning, men man kan med Rette 
hævde, at det var Holbergs Aand, som raadede her 
under dette Akademis kortvarige og straalende Blom
string, da det ved Mænd som Jens Schjelderup Snee- 
dorf, Kraft, Schytte o. fl. bidrog saa meget til at 
føre moderne europæiske Tanker ind i Landet og til 
at forme det nyere danske Skriftsprog, ja i det hele 
blev Midtpunktet for et virkelig dansk aandeligt Liv. 
Som Elever kan nævnes Joh. Biilow og Brødrene Revent- 
low, der er kendt fra Bondereformerne. Der gik imidler
tid ikke mere end 25 Aar, før Akademiet begyndte at 
gaa tilbage. De senere ansatte Professorer kunde ikke 
maale sig med de første, man havde ingen Tillid til de 
Eksaminer, der afholdtes her, og Antallet af de studerende 
tog stærkt af. Det hjalp ikke, at man aabnede Por-
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tene for borgerlige Studenter; Søgningen blev stadig 
mindre, og i 1793 rejste de sidste Studenter, og der 
kom ikke nye igen, — og endelig brændte A kade
miet en Juninat i 1813. Kun Kirken og de to*Pavif- 
loner, Ingemanns og Molbechs Hus, blev staaende; 
ellers brændte alt: Thuras Bygning, det værdifulde 
Bibliotek, Arkiver fra Klosterets Tid og Malerier.

Under denne Nedgang og Ulykke arbejdedes der 
paa Grundlaget for den nuværende Skole.

Den bekendte Poul Christian Stemann var 1801 
blevet Amtmand og Bestyrer af borø Akademis Gods. 
Han overtog det i en daarlig og forgældet Forfat
ning, med 200000 Rdl. Gæld, men ved sin store Klog
skab og Dygtighed fik han det bragt saaledes- paa 
"Fodßr-at han, da han 1827 forlod Sorø for at blive 
Statsminister, afleverede Godset gældfrit, forøget med 
Gaardene Mørup og Nordruplund foruden en Formue 
paa 600000 Rdl., ja, og saa tillige en ny Bygning, 
den hvori De befinder Dem.

1 1822 havde Kong Frederik VI nemlig igen aab- 
net Skolen som en almindelig lærd Skole, der var 
Kostskole, og til den optørie man aerf nuværende 
Skolebygning efter Tegning af Peder Malling. Den 
blev færdig 1826 og indviedes 1827. Endnu kunde 
man dog ikke opgive Akademitankerne, og man knyt-, 
tede derfor til Skolen en saakaldt Akademisk Indret
ning, hvis Opgave i det væsentlige var aL undervise 
Skolens Studenter til dpp tunsnfiske Eksamen.

Der ansattes en Direktør og 8, senere 10, Lek
torer, der dels skulde holde Forelæsninger for Stu
denterne, dels undervise i Skolen, og desuden nogle 
Adjunkter til at undervise i Skolen og holde Inspek-
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tion over Alumnerne. Dertil kom Lærere i Gymna
stik, Tegning og Musik.

Denne akademiske Læreanstalts største Betydning 
blev det, at en Række fremragende Mænd, som knyt
tedes til den, fik Embede og tilstrækkeligt Otium til 
at gøre en betydningsfuld Gerning i dansk Aandsliv, 
og vi faar for anden Gang en Række straalende

Sorø Akademi.

Navne knyttede til Sorø: Først og fremmest Inge
mann og Hauch, men dernæst Mænd som Peder 
Hjort, Bredsdorff, Historikeren Estrup, Chr. Wilster, 
Wegener, Japetus Steenstrup o. fl. I sig selv fik 
denne Studenterundervisning her i Sorø kun ringe 
Betydning, og det var kun et meget ringe Antal Stu
denter, som den kom til gode. Desuden viste For
bindelsen af Akademi og Skole sig igen uheldig, 
hvorfor man i Begyndelsen af Fyrrerne skilte dem 
ad, saa Skolen, som trivedes godt, blev selvstændig.
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Samtidig begyndte der en Drøftelse af Spørgsmaalet, 
om den akademiske Indretning simpelthen skulde op
hæves eller erstattes af noget andet og bedre.

Grundtvig havde jo allerede i 1838 udsendt sit 
Skrift om „Skolen for Livet og Akademiet i Soer“ , 
hvori han fremsatte den Tanke foruden Skolen at 
oprette en folkelig Højskole her, en Tanke, som i 
ikke ringe Grad havde Tilslutning fra hans Ven Inge
mann, og det er Dem bekendt, at det lykkedes ham 
at vække Kong Christian VIII’s og ikke mindst Dronnin
gens levende Interesse herfor, medens Planen mødte 
stærk Modstand hos Direktionen for Universitetet og 
de lærde Skoler og hos Mænd som H. C. Ørsted og 
A. S. Ørsted. Talrige Forhandlinger endte med, at 
Kongen den 31. December 1847 udsendte en Resolu
tion om Oprettelsen af Sorø Akademis Realhøjskole. 
Men i 1848 blev Kongen syg og døde, og Monrad 
og Madvig, som var Ministre i den nærmeste Tid 
derefter, var bestemte Modstandere af Planen, hvor
for A kaH pm ip t h lpy n prilag t i 1849,

Som bekendt virkeliggjordes Tanken om Folke
højskoler paa anden og, tror jeg, mere frugtbringende 
Maade, og jeg nærer ingen Tvivl om, at det har 
været en Lykke for Frederik I l ’s gamle Skole 
at faa Lov at leve i Fred som en om ikke „besynder
lig “ saa dog formentlig bedre Skole. Den kan i 
hvert Fald glæde sig ved god Tilgang, et godt Navn 
og sine gamle Elevers Hengivenhed. Den har nu 
omtrent 350 Elever, af hvilke 150 bor paa Skolen, 
og den dimitterede i Aar 41 Studenter og 16 Realister.

Som det fremgaar af denne Oversigt, har det sta
dig vist sig at være et Fejlgreb her i Sorø at ville

l i
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skabe enten en Skole for en særlig Klasse af Folket 
eller noget i Retning af et Universitet.

Men Grundtanken i Frederik H’s Skoleplan 
har staaet sin Prøve og er det, man er vendt tilbage 
til, ændret efter Tidens Forhold.

Skolen er nu en Folkets Skole, hvor Drenge fra 
alle Samfundslag og fra alle Egne af Landet foruden 
en Del Sønner af Danske i Udlandet for en Betaling, 
der retter sig efter Forældrenes Kaar, kan leve og 
oplæres sammen og lære at forstaa og respektere 
hverandre uden Hensyn til andet end, hvad de selv 
præsterer, og hvordan de optræder i Samlivet, — en 
god Skole for Livet.



A N T V O R SK O V .
KORT RESUMÉ.

A f

Poul Nørlund.

ohannitterne, som boede her paa Antvorskov, 
var ikke nogen egentlig Munkeorden som f. 
Eks. Cistercienserne. De indtog, særlig i den 

første Tid, en Særstilling, hvilket hænger sammen
med Ordenens Oprindelse.

Den gaar tilbage til S. Johannes-Hospitalet i Je
rusalem, der tog sig af de mest forkomne blandt de 
Tusinder af Pilegrimme, som vovede den farefulde 
Rejse til det hellige Land. Oprindelig var det sim
pelthen et Gæstehjem, men i 11.— 12. Aarh. blev det 
et virkeligt Sygehus, der havde Plads til over 2000 
Syge. For at underholde dette Hospital stiftedes der 
rundt om i Europa Døtreklostre, hvis Hovedopgave 
det var at skaffe Midler til Johannes-Hospitalets fort
satte Drift. I den første Tid, da Døtreklostrene ude
lukkende fandtes i Italien og Frankrig, sendte man 
hovedsagelig Varer, Naturalleverancer, til Jerusalem; 
siden blev det Pengeleverancer, særlig efter at Johan
niterne havde taget en anden Opgave op ved Siden 
af Sygeplejen, idet de efter Jerusalems Fald i 1187 

li*



164 Poul Nørlund:

organiserede et Korps af Riddere til Kampen mod 
de Vantro. Disse militære Opgaver blev siden de 
dominerende, og Kampen mod Tyrkerne kostede 
umaadelige Summer.

Antvorskov var Hovedklostret for Norden, Prioren 
havde til Opgave at indsamle Bidragene fra alle Klo
strene her i de nordiske Lande og ekspedere dem 
videre til Tyskland. 1 14. Aarh. var Afgiften heroppe- 
fra omkr. 140 Guldfloriner. Men det er meget for- 
staaeligt, hvis man rundtom i Johannitterklostrene 
ikke har følt sig fuldt tilfredsstillet ved, at Pengene 
gik til saa fjerne og problematiske Formaal som 
Johannitterriddernes endeløse og resultatløse Kampe 
med Tyrkerne, og de nordiske Johannittere har og- 
saa brugt en Del af deres Overskud i deres egen 
Hjemstavn, hvor de — i mindre Stil naturligvis end 
i sin Tid i Jerusalem — optog et haardt tiltrængt 
Arbejde for Sygeplejen. 1 Antvorskov véd vi, at de 
særlig tog sig af de Spedalske. Her i den danske 
Middelalder var Johannitterne de første der for Alvor 
tog dette Barmhjertighedsarbejde op, og selv om det 
strængt taget kun var et Biformaal for dem, er det 
dog hovedsagelig af den Grund, at vi med Respekt 
og Taknemmelighed maa mindes Johannitterne, naar 
vi staar her ved Antvorskovs Ruiner.

Om disse Ruiner er der det at sige, at de dels 
stammer fra Antvorskovs ældste, dels fra dets yngste 
Tid. Blandt Bygningerne er der en 3—4 Stykker, 
som gaar tilbage til Tiden før og efter 1200, og vi 
faar Indtryk af, at der dengang ikke har været noget 
regulært Klosteranlæg, men blot en Samling spredte 
Bygninger. Først i Slutningen af det 13. Aarh. flytter 
Johannitterne fra denne lune Dal op paa Toppen af
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Bakken og byggede her en lang og anselig Kirke, hvor
til senere føjedes tre Klosterfløje, saaledes at der dan
nedes et firfløjet Anlæg ganske som i Sorø. Sagen 
var jo, at naar Johannitternes Hovedopgave var at 
samle Midler til Korstogskampene, maatte de ogsaa 
tænke paa, hvorledes de bedst skaffede sig disse 
Midler. I Begyndelsen tiggede de, men det var en 
besværlig Vej. Derimod havde Forholdene ved Herre
klostrene, fremfor alt da i Sorø, vist, at det største 
Aktiv for et Kloster var en stor Kirke, hvor Herre
mandene kunde købe sig Begravelsesplads, og hvor 
Munkene kunde paatage sig at læse Sjælemesser over 
de Døde. Betragtningen viste sig ogsaa at holde 
Stik her i Antvorskov, som samlede sig uhyre Rig
domme gennem Sjælemesseofre.

Men af dette slore firfløjede Anlæg er nu kun de 
sørgeligste Rester bevaret under Jorden, til Trods for 
at det dog for ca. 150 Aar siden endnu var fuldt i 
Behold. Efter Reformationen indrettede Kongerne det 
store Kloster til et Slot og boede der ofte, naar de 
dyrkede Jagtens Glæder i de midtsjællandske Skove, 
eller naar de var paa Gennemrejse til eller fra Jylland.

Bygningerne hernede i Dalen blev derimod mere 
og mere degraderede til Avlsbygninger og til de 
allerede staaende føjedes i det 16.— 17. Aarh. store 
Stalde og Ridehuse, hvoraf Ruiner tildels endnu er 
bevaret.

Tal. gav derefter en Oversigt over de historiske 
Personligheder, hvis Navne er knyttet til Antvor
skov Kloster og Slot: Hans Tausen, Frederik d. II, 
som døde her paa Slottet, Kristian d. IV og Kirsten 
Munk, Sofie Amalie, Helene v. Viereggen, Frederik 
IV.s Elskerinde, som dog døde i Barselseng, inden
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hun fik taget det for hende indrettede Grevskab Ant
vorskov i Besiddelse.

Det 18. Aarh. er for Antvorskov den store Op
løsningstid, og efter Forsøg i forskellige Retninger 
blev endelig det hele Gods solgt ved Auktion i 1774, 
og Hovedparten af Slagelseegnens store Gaarde er 
opstaaet af dette Gods.

Antvorskov Hovedparcel har siden da Gang paa 
Gang skiftet Ejer; men jeg maa have Lov til tilsidst 
at nævne den Slægt, som i de sidste Menneskealdre 
har ejet Antvorskov, og nævne dem med al den 
Hæder, som tilkommer den ogsaa paa dette Otnraade: 
Familien Schou. Det er Oberstløjtnant Th. Schou 
og efter ham hans Sønner, hvis historiske Interesse 
og Pietet overfor det minderige Sted det først og 
fremmest skyldes, at de gamle Ruiner er gravet frem 
og Stedet i det hele gjort til Genstand for omfat
tende arkæologiske Undersøgelser, altid i Samarbejde 
med Nationalmuseet. Dette Arbejde kan ikke siges 
at være tilendebragt — det drejer sig jo om umaade- 
lige Arealer — men det meste af hvad der over
hovedet kan overkommes, er dog gjort. Ruinerne 
blev fredlyst under Nationalmuseet allerede dengang 
de i 1890erne var fremgravede og restaurerede; men 
i de seneste Aar er yderligere hele det store Kloster
areal, der nu optages af en Park, blevet fredlyst, saa- 
ledes at „den nye T id“ ikke vil faa Lov til at trænge 
ind her paa Johannittermunkenes gamle Enemærker.
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FRA AFSLUTNINGEN i<>/8 1927.

I akket være Egnens herlige Natur
— dog ej at glemme Komiteen og Lederen, Hr. la Cour, 
har v i alle følt, at det gamle, kendte „So’r “
er, med Citat af V ilh. Andersen (og Goethe), 

om end liden — dog stor.
Og de mange Indtryk, hvormed vi har maattet bakse 
fra Ingemann, Bredahl, Sneedorff, Holberg — lige til Sakse 
fra Skjalm Hvide og alle de andre Hvider
og fra M ullerup Folket i umulige Tider —
har gjort, at v i fremmede Hjemstavnsfolk aner
hvad det vil sige : at være Soraner!
V i har lært at fiske baade Gedder og Løjer
— mens Hr. Otterstrøm forgæves efter Myggelarver sø’jer. 
Lektor Simonsen grundig vore Hjerner træner
til at kende alle mulige Slags Moræner.
Paa Bredahls Høj — histovre paa Parnasset,
har vi daset og over Sorø Skove os gasset
og lyttet andægtigt til Professor Oppermann
som til Respekt for Skoven os rig tig  oppe kan — 
ja — selv sine Forstmænd gav han jo en Lussing! 
men nok om det — vi vender os til Lektor Ussing. 
Bestandig for Ørene det ringer og klinger, 
naar vi tænker paa hans leve’r  og løse’r og inge’r — 
fra dem i Byerne og til Fruen — hin højbaarne, 
som efter Sagnet har skaffet Fjenneslev Taarne. 
Oldtidsminder fra mangt et kønt Sted
er os fortolket af Doktor Brøndsted.
Ved Gunderslevholm vi til Minderne lytted’, —
hvor Grundtvig Bøge med Ege forbytted’.
T il Klostrets Historie har Doktor Nørlund
ført os klart og sikkert til ganske tør Bund.
Om Bibliotheket ved Akademiet —
har Hr. Glahn os forta lt: der er Skatte i ’et.
Gennem selveste Rektor fik vi meget at vide
om Drenge, der i Skole og Kirke maatte slide,
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mens saa dejlig de har det den Dag i Dag, 
da det ikke mer* gaar ud over deres Bag.
Egnens Kirker af højeste Rang 
er vist os af Doktor Mackeprang.
Og saa har vi turet fra Tjustrup og Bavelse, 
Bjernede, Ringsted, Antvorskov, Slavelse — 
opsporet Ting, som man ellers ej ænser, 
lige til Istidens Rande og Grænser — 
kort sagt — vi har faaet saa meget at lære, 
at vi nu til Drøvtygning paa det maa tære ! 
Hjemstavnssøskend* vi kender fem —
Stakkel, som ej kender dem !
Fra hver af dem straaler Minder frem.
Naar til Klippeøen vi næste Gang drager, 
haaber vi, at Lykken vi med os tager!
Men synes De ikke, det femte skal ha’ 
endnu et rig tig  rungende Hurra!

Joh. Hoick.

ET NYT OG FORBEDRET STYKKE AF DEN 
DANSKE RIMKRØNIKE.

Trykt i Sor anno domini MDCCCCXXVII.

D e n  Gang Absalon paa Gaden 

i den Stad Paris
fandt, at Hjemmets Gaard med Laden
vandt ej første Pris;
da han svor ved gode Magter:
naar jeg kommer hjem, jeg agter
at omplante Verdensbyen,
naar den end til Skyen!
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Han tog fat med begge Hænder 
her ved Sorø Sø.
(Se Historien os kender 
som Pariser Frø!).
Det er meget længe siden, 
men blev Sorø næsten liden, 
da er Skylden, v il jeg mene, 
Frøets vist alene!

Saxo var vor store w Digter“ , 
større end Fru Lis.
Og han kendte sine Pligter 
som vor Bys Avis.
Han fortalte os det hele, 
det med Thyra og de Dele. — 
Han la’r  Brix og Arup snakke 
ned ad Jelling Bakke!

En Gang Dronningen, Margrete, 
ogsaa var i Sor’ ; 
men Hr. Lodehat beredte 
os en Sorg saa stor !
Thi han stjal ved Nattetide, 
udaf Kirken, maa De vide,
Liget af den høje Dame 
til en Slags Reklame!

Her Kong Frederik den anden 
glad drak ud sit Glas.
Vin og Visdom elsked* Manden 
saa omtrent tilpas!
Kristian Firtal gav os Kroen, 
maaske ogsaa Kongebroen?
Op og ned han vendte No’ren, 
mens han trak i Snoren!
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Men Kong Frederik, den femte 
slog os halvt ihjel, 
da han L iv  af Skolen klemte; 
det var ikke vel!
Og skønt Holberg speged’ Skindet 
og drak Vand til Ro for Sindet, 
var der snart ej mer tilbage 
end en Bønnestage!

Senere regered’ Fruen,
Nina, stolte Navn!
Dronningfjer hun tog i Huen 
med fra København.
Hun i Kongesalen troner 
langt fra Øresundets Zoner. —
„H un som Gorm os Landet bøder“ , 
siger Lis — og gløder!

Der er mange andre Navne, 
som har præget Sor.
Steincke lyser som en Baune 
ved et festklædt Bord !
Hauch staar højt paa Taa i Haven. — 
Hvem tør tage ham i Kraven?
Skære ned ham fra sin Højde?
Saa han faar lid t Drøjde!

Nu maa Krøniken vist slutte, 
ende maa jo alt.
Her i Sorø vi kan rutte 
med saameget Salt!
A lle Egnens smaa Profeter 
møder hver paa sit Kateder. — 
Jo, vi har i Sæk og Pose; 
her er nok at rose!

Broder Niels.
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Fru Sognepræst Harder, „
Landsarkivar Saxild, Viborg.
Fru »
Lærer H. Chr. Frydendal, Krarup, Espe.
Fru Dagmar Frydendal, „ „
Lærerinde Frk Magdalene Madsen, Østbirk.
Amtsforvalter A. Hoick, Maribo.
Landsdommer A. la Cour, Viborg.
Lærerinde Ingeborg Kildeberg, Gaaskærgade 18, Haderslev. 
Frk. Marie Larsen, Tarpen, Humlebæk.
Frk. Erna Rasmussen, Fodslette, Humble.
Frode Bendixen, Humble.
Portør Hoick, Sorø.
Oldfrue Frk. Rasmussen, Sorø.
Lærerinde Frk. Nora Rasmussen, Maribo.
Sognepræst Holger Trautner, Flødstrup, Ullerslev.
Fru Dagmar Trautner, .  „
Inspektør ved Odense Bys offentlige Samlinger Chr. M. K.

Petersen, Odense.
Fru Clara Petersen, f. Trautner, Odense.
Forfatterinde Frk. Christine Reimer, Odense.
Pens. Lærer L. Jørgensen, Carl Baggers Allé 37, Fruens Bøge. 
Frk. M. E. Gabe, Platanvej 24, København V.
Ingeniør Axel Smidt, Sukkerfabriken, Nakskov.
Aksel Nielsen, Blyskovgaard, Ringsted.
Karl Jensen, Fredsgaarde, Sneslev St.
Lærerinde Frk. Johanne Jensen, Værløse Skole, Fakse.

„  Frk. Frida Pedersen, Brixbøl Skole, Esbjerg.
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36. Vald. Pedersen, Terpyej, Viby, Jylland.
37. Lærerinde Frk. Benedikte Nøkkentved, Rustenborgvej 6,

Lyngby.
38. Frk. Rigmor Christensen, Drewsensvej 2, Silkeborg.
39. Lærer V. Sørensen, Ringive, Farre.
40. Frk. Hulda Sjöström, Helgonabacken 10 b, Lund, Sverrig.
41. Frk. Inez Sjöström, „ „ „
42. Lærer P. Christensen, Havnelev, Rødvig.
43. Lærer R. Schiøth, Tranebjerg.
44. Adjunkt Gudrun Gregersen, Kongevej 100, Sønderborg.
45. Bogholder Hugo Østerby, Sortedamsgade 5, København.
46. Postbud H. P. Rasmussen, Otterup.
47. Kommunelærerinde Frk. M. Monrad-Nielsen, St. Annægade

3 1, København.
48. Frk. Benta Rasmussen, Manufakturforretningen, Stenløse.
49. Fhv. Gdr. Jens Toft, Lem.
50. Klosterforst. Helmer, Slagelse.
51. Fru V. Stærke Kristensen, Sorø.
52. Lærer H. Sørensen, Tiset Skole pr. Hørning.
53. Fru K. Sørensen, „ „
54. Sognepræst Joh. Hoick, Nakskov.
55. Husbestyrerinde Frk. Lizzie Hoick, Nakskov.
56. Tandlæge Frk. Gudrun Larsen, Nykøbing F.
57. Enkefru Larsen, Nykøbing F.
58. Enkepastorinde Jensen, Nyborg.
59. Konservator, Musæumsforst. H. P. Hansen, Herning.
60. Trykkeribestyrer Carl G. Fich, Karen Brahesvej 2 A, Odense.
61. Lærerinde Frk. Cecilie Povlsen, Øresundsg. 252, Kbhvn.
62. Frk. Agnes Povlsen, Bengtas Vej 141, Hellerup.
63. Lærerinde Frk. Anna Lund, Slagelse.
64. Lærer V ilh. Kristensen, Hellested, Haarlev.
65. Amtsraadsmedlem, Gdr. K. Jørgensen, Suserup, Sorø.
66. Kommunelærerinde stud. mag. Frk. Valborg Petersen, E lm e

gade 15 t. v., København N.
67. Lærer P. Bjarne, Thorvaldsensgade 19, Aarhus.
68. Lektor R. Knudsen, Aarhus.
69. Fru Lektor Knudsen, Aarhus.
70. Lærerinde Frk. Ebba Løve Østerby, Frk. Langs Seminarium,

Silkeborg.
71. Fru Lektor Simonsen, Sorø.
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108. 
109.

Deltagerliste.

Fru Gudrun Stub, Paludan Møllers Vej 7, København. 
Fodermester Julius Larsen, Abed, Søllested.
Gunhild Kjeldgreen, Torstensonsgade 34, Borås, Sverige. 
Lærer Carl Petersen, Fru Ingesvej 7, Sorø. 
Modehandlerinde Frk. Laura Jensen, Sorø.
Frk. Marie Glahn, Sorø.
Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Erholm , Aarup. 
Amtmand, Baron Bille Brahe, Sorø.
Rektor Raaschou-Nielsen, Sorø.
Fru Rektor Raaschou-Nielsen, Sorø.
Forstander Johs. Jensen, Kærehave, Ringsted. 
Højskoleforst. Fred. Nørgaard, Antvorskov, Slagelse. 
Akademikasserer, cand. mag. L. F. la Cour, Sorø.
Fru Marie la Cour, Sorø.
Boghandler Anna Hyldgaard, Sorø.

„ Gunhild Svegård, Sorø.
Graver Niels P. Larsen, Sorø.
Fru Graver Larsen, Sorø.
Overlærer J. C. Olsen, Sorø.
Fru Overlærer Olsen, Sorø.
Dr. phil., Lektor H. Ussing, Sorø.
Fru Dr. Ussing, Sorø.
Lærer N. K. Hansen, Horne, Tistrup.
Lektor Simonsen, Sorø.
Frk. Sofie Hansen, Silkeborg.
Borgmester Graversen, Ringsted.
Redaktør J. V. Christensen, Ringsted.
Borgmester P. F. Hansen, Sorø.
Borgmester H. P. Hansen, Slagelse.
Redaktør Hans Jensen, Slagelse.
Fiskeriforpagter Fru Dr. Hoffmeyer, Sorø. 
Økonomiinspektør Corneliussen, Sorø.
Fru Økonomiinspektør Corneliussen, Sorø.
Cand. mag. Luja Balslev, Nakskov.
Stud. theol. E rik Balslev, Sorø.
Bibliotheksassistent Frk. Ragnhild Glahn, Sorø. 
Kommunelærerinde Frk. A. Albrechlsen, Sorø. 
Kommunelærerinde Frk. Frida Munch, Sorø.
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AFSLUTNINGSORD.

Ved Afslutningen af Arbejdet med Hjemstavnsbe
retningen føler man Trang til paany at rette en Tak 
til dem, der har staaet os bi ved Ordningen og Gen
nemførelsen af vore Planer, og blandt hvilke der her 
kunde være særlig Grund til at nævne Foredrags
holderne, der ogsaa ved beredvilligt at overlade os 
deres Manuskripter har en ikke uvæsentlig Del i 
Hjemstavnsberetningens Form og Værdi. Endvidere 
skylder vi Tak til Soranersamfundet, der ved sin 
Sekretær, Kontorchef H. G. Olrik, satte os i Stand til 
at uddele til hver Deltager et Eksemplar af det sidst 
udkomne Nummer af Soranerbladet, der tilmed var 
formet særlig med Hjemstavnskursuset for Øje, til 
Turistforeningen fo r  Sorø og Omegn, der velvillig 
overlod os saa mange Eksemplarer af dens smukke, 
lille Reklamehefte, at hver Deltager kunde faa sit og 
bringe det med hjem som et synligt Minde om Dagene 
i Sorø. Men mange andre staar vi ogsaa i Gæld til, 
Lektor Regnar Knudsen, der, som nævnt, var med i 
Planlæggelsen og ved et af vore Møder varmt og 
indtrængende lagde Deltagerne Hjemstavnsrøgt og 
Hjemstavnsundervisning paa Sinde, dem, der hjalp os 
i Bibliotek og Læsestue, Frk. Ragnhild Glahn, cand. 
mag. Luja Balslev og stud. theol. Erik Balslev og 
adskillige andre.

Nævnes bør ogsaa Ingeniør Axel Smidt, Nak
skov, og Boghandler O. Bager, Faaborg, der velvil-
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ligst har stillet deres righoldige Samlinger af Ama
tørfotografier til vor Raadighed. Fra den første stam
mer den Række Prospekter, der er optaget paa for- 
anstaaende Side 175—79, fra den sidste en Del af 
de Side 173 gengivne Portrætter af Foredragsholderne. 
Med Hensyn til Billederne skal forøvrigt bemærkes, 
at det Side 99 optagne Portræt af Bredahl er en 
Gengivelse af en af Fredrika Bremer 1849 udført Teg
ning, der nu er Amtsmusæets Ejendom, medens det 
Side 105 indsatte Billede gengiver Vermehrens Teg
ning af Bredahl, udført 1855, der ligeledes ejes af 
Amtsmusæet. Til alle, der paa den ene eller anden 
Maade ydede os Haandsrækning og som derigennem 
har Del i Hjemstavnskursusets gode Forløb, bringer 
vi vor bedste Tak.



Paa disse Aarbogens og Hjemstavnsberetnin
gens sidste Sider kunde det mulig forsvares — da 
Pladsen alligevel er der — at optage det smukke 
soranske Digt af Ingemann: Aftensang i Høst, som 
Professor Vilh. Andersen fremdrog i Fratergaarden, 
hvad Tilhørerne sikkert mindes, og hvortil Fru Sig
rid  Henriette Wienecke, f. Stadf eldt, ( f  1907) har 
komponeret den ogsaa under Hjemstavnskursuset 
fremdragne Melodi.

AFTENSANG I HØST.

Her er Fred -  o, her er saa stille, 
jeg kan høre hvert faldende Blad. 
Gennem Lindene Stjernerne spille, 
hvor i Sommernats-Drømme jeg sad.

Her er venligt i Havestuen,
hist staar Halvinaanens blinkende Segl 
med Orion paa Høsthimmelbuen 
den nedblinker i Skovsøens Spejl.

Som en Guldbrud den gamle Sommer 
staar forvandlet i guldgule Høst, 
og med Evighedsanelsen kommer 
hendes Stjerner fra Dybet i Øst.
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Med det højeste Liv fortro lig  
straaler Natten med Sirius-Glans, 
og i Syvstjerne-Sløret saa ro lig  
staar Naturen med Gyldenskov-Krans.

Her er Fred, o her er saa stille, 
som al Strid var i Verden forbi. 
Over Livsdybet Stjernerne spille 
og en Evigheds Glans er deri.
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