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ABSALON
1128—1 9 2 8

anmark har i  Aar fornyet Mindet om denne 
sin store Søn, og han var hele Danmarks 
Mand. Men han var f ra  Sorø Amt. I  Fjen- 

neslev fødtes han 1128. Her var hans Slægts Hjem. 
Og t i l  Boeslunde knyttes Erindringen om Begyndel
sen t i l  den Vender-Besejring, der skulde til, fo r  a t 
Danmark kunde aande fr it .  Og i  Sorø er hans 
Grav imellem hans Frænders Grave.

Det er da i  sin Orden, a t dette Amts Aarbog 
mindes Amtets største Søn, ligesom det i  Aarets 
Løb er sket ved Fester i  Fjenneslev, i  Boeslunde og 
i  Sorø.

I  Fjenneslev var Minderne. Far og M or og den 
forlængst afdøde Bedstefader, Skjalm Hvide, og 
Oldefaderen, Toke Trulle, den første kristne Mand 
i  Slægten. Saa nær var Hedenskabets Tid, men 
Danmarks Rige var meget ældre med store Minder. 
Absalon gjorde Saxo t i l  Danmarks Riges Historie
skriver.



4 Absalon.

Fra Kysterne vældede Danmarks Nød ind i  Form 
a f vendiske Røvere, og Danmark kaldte paa sin 
Søn. Han fu lg te Kaldet.

Og i  Sorø samlede sig alle Tankerne om et 
meget større Rige, t i l  hvis Tjeneste Stormandssøn
ner og Trællebørn er lige nær, Guds Rige. Det 
aller bedste i  Absalon har skaffet sig Vidnesbyrd i  
den Iver og Offervilje, hvormed han rejste det store 
Cistercienserabbedi og selv søgte dertil. Derfor har 
Ærkebiskoppen a f Lund med Rette sin O rav i  Sorø.

Da den store Forsamling, ham t i l  Ære, passe
rede fo rb i Graven i  Sorø Kirke, ligesom lyste hans 
Billede f ra  G rav dækket med den velsignende Haand 
løftet ogsaa mod vor Slægt.



Borrebjerg, set fra Nordvest.

VAR BOESLUNDE BANKE ET OLDTIDS 
HELLIGSTED?

A f

Hans Kjær.

H
f de to store Banker ved Boeslunde synes den 
sydlige fra gammel Tid at være ene om at 
tiltrække sig Opmærksomhed. „Tæt bag Kir

ken ligger en rund Bakke med en vid Udsigt“ , hed
der det i den ældste „Trap“s Beskrivelse af Dan
mark. „Denne skal efter gamle Sagn, der ommeldes 
af Suhm og Pontoppidan, have været Bolig for en 
Næssekonge“ . Eller Traditionen gengives saaledes, 
at Banken i ældre Tid viste tydelige Spor af Befæst
ning, og der skal være fundet Bygningsrester. En
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Sørøver, der kaldes Bo, havde sin Borg her. Som 
Bankens Navn opføres Borrebjerg, Borgbjerg eller 
blot Boeslunde Banke.’ ) Dette lyder jo halvvejs 
prosaisk, men med Døren aaben for Poesien. Stedet 
selv er, som det nu fremtræder, ikke synderlig poe
tisk. I ældre Tid strakte den store, runde Banke sig 
næsten helt hen til Kirkegaardsdiget, saa de Huse, 
som ligger tæt udenfor dette, kun lige kunde faa 
aabnet deres Køkkendør. Henimod Halvdelen af 
Banken er nu afgravet fra østre Side, og mangeaarig 
Dyrkning har fuldkomment udslettet de Mærkelighe
der, som man forhen har ment at kunne se, som Tegn 
til, at Banken var delvis omdannet ved Menneske- 
haand. Disse henførte én Tradition altsaa til en 
Næssekonge, en Sørøver, hvis Navn tydeligt nok er 
taget fra Byens; andre Sagn har her som ved andre 
stærkt fremtrædende Banker, f. Eks. Davbjerg Daas, 
vidst om en Trold, der boede i Boeslunde Banke. 
Til en virkelig Forstaaelse af Stedet, eller til at gøre 
det gaadefuldt, er der som bekendt kommet Bidrag 
ad en ganske anden Vej, nemlig gennem to Fund af 
gyldne Kar og Skaale. At disse er en ingenlunde 
ringe Skat, ogsaa i Metalværdien, er sikkert nok, men 
det kunde dog vanskeligt tænkes at være en Skat, 
som en Næssekonge havde gemt i Banken, navnlig, 
da de er fundne paa 2 forskellige Steder.

Første Gang, der kom Guld for Dagen paa dette 
Sted, var i 1842. Da boede i Bolsstedet nord for 
Bankens Fod en Fæster ved Navn Jeppe Carstensen. 
Han og Hustruen var den 23. Juli begge paa Ar-

>) L. Both, Kongeriget Danmark, kalder den Bolsbjerg, hvilket 
dog vel er en Tryk- eller Skrivefejl for Boesbjerg.
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bejde paa Borrebjergs Topflade; Konen pløjede og 
Manden gravede Sten op. Saa maa Ploven være 
kommet til at gaa lidt dybere end forhen; den sku
rede mod noget i Undergrunden, og en underlig Gen
stand blev „skudt op af Jorden*. „Jeg tror, jeg 
pløjede Troldens Hat op, Jeppe“ , sagde Konen til 
Jeppe, som straks kom til og tog Genstanden i Øje
syn. Han undredes saavel over selve Genstanden, 
som over den blanke Stribe, som Ploven havde kaldt

Fig. 1. Den tørste Skaal fra 1842.
Skaalen er stærkt bulet og krøllet, en Del Steder kendelig slidt. 
Den ene Side viser mindst 2 Reparationer; en Revne er udbedret 
ved Sammenhaniring; men herved er opstaaet Skævhed, som er 
rettet ved Indfældning af et større Stykke, der er forsynet med

Ornamenter. Tværmaal i Mundingen 17 cm.

frem i Metallet, og gav sig til at efterse Stedet nær
mere. Han pillede lidt i Jorden og fik da „en lille 
Stabel gyldne Skaale frem“ , hedder det i den Tradi
tion, som har dannet sig, og som tilligemed hele 
Fundhistoriens ydre Omrids er meddelt i disse 
Aarbøger, 1912, af afd. Gaardejer Jens Andersen. 
Paa dette Punkt er dog Overleveringen mindre rigtig. 
Der blev overhovedet kun fundet endnu én Skaal, 
og den Beretning, som Skolelærer og Kirkesanger
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Ole Rasmussen straks efter afgav til Oldskriftselska- 
bet, er ikke i Stand til med Sikkerhed at sige noget 
om, hvorledes de to Skaale havde været anbragt 
i Forhold til hinanden. Et Eftersyn af Skaalene viser 
dog, at de efter al Sandsynlighed har staaet med 
Mundingsrandene mod hinanden, den ene altsaa paa 
sin Bund, den anden med Randen nedad. Paa den 
ene Skaal ses endnu paa Bundens Yderside en skarp 
Stribe, der temmelig sikkert skyldes Ploven, og denne 
Skaals temmelig krøllede Bundparti tyder ligeledes 
paa, at det er den, der har været nærmest ved Over-

Fig. 2. Den anden Skaal fra 1842.
Væsentlig velbevaret, kun med Smaabuler. Noget slidt under Bun
den og paa den fremstaaende Del. Tværm. i Mundingen ca. 17,5 cm.

fladen, og som allerede, før den endelig fremdroges, 
er blevet trykket af Ploven, medens den anden er 
betydelig bedre bevaret og sikkert maa have staaet 
mere beskyttet. Men det var altsaa to store, brede 
Skaale, der i omvendt Stilling vel kunde minde om 
en Hat, navnlig da en Trold vel maa antages at 
have et noget større Hoved end et Menneske. Og 
de var svært værdifulde. Jeppe Carstensen fik ud
betalt 454 Rigsdaler som deres Metalværdi, en Sum,
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der for henimod 100 Aar siden virkelig maa beteg
nes som betydelig.1)

Der er altsaa dog noget af Poesien over Guld-

i) Efter de i Nationalmuseets Arkiv bevarede Breve fra Lærer 
Rasmussen har Etatsraad, Professor C. C. Rafn, der paa 
Oldskriftselskabets Vegne medvirkede i Sagen, interesseret sig 
for, at denne Sum ogsaa kunde komme til virkelig Nytte for 
Finderne. Hans Brev er ikke bevaret, men i Rasmussens Svar 
af 28. Aug. 1842 hedder det: „Her er næsten al Jord bort
fæstet, og det vil holde vanskeligt for Manden at faa disse 
Penge strax anvendte ved Køb af en lille Ejendom, men jeg 
har faaet ham til at indsætte samme Penge i Ringsted Spare
kasse, hvorfra han lettelig, naar Lejlighed til at faa købt et Stykke 
Jord aabner sig, igjen kan faa dem ud. — Der er Haab om, at 
denne samlede Summa meget vil gavne denne stræbsomme og 
sparsommelige Familie, og ingen Frygt for, at enten Manden 
eller Konen skulde forfalde til Ladhed, Ødselhed eller andre 
Laster; den vil for dem snarere blive en Spore til forøget Flid 
og Paapassenhed. Jeg véd ei nogen Familie heraf Sognet, 
man bedre skulde ønske et saa uformodet Held.“ Jeppe Car- 
stensens Sønnesøn, Folketingsmand F. / .  Borgbjerg, oplyser 
i „Socialdemokraten“ , 1I/8 1928, at Jeppe Carstensen havde T il
navnet „Borgbjerg“ efter Banken. Guldfundet satte ham i 
Stand til at anskaffe 2 gode Heste og en Vogn, hvormed han 
kørte Sten til Landevejsanlæg og befordrede Værnepligtige, der 
kom med Smakken fra Fyen, til Kbhvn. Han erhvervede sit 
Fæste (fra Espe) til Selveje og lod sin eneste Søn, Jens, læse 
til Dyrlæge. Lærer Rasmussen var en meget dygtig Lærer, 
der gav Jens den første Undervisning og stadig stod ham bi. 
— Jeppe Carstensen døde i den høje Alder af 89 Aar og var 
til det sidste en ypperlig Fortæller af Eventyr og Folkesagn. 
Sønnen tog Slægtsnavnet Borgbjerg. Hans 2 Sønner er Lægen 
og Folketingsmanden af samme Navn. — Det er sjælden mu
ligt saaledes at følge, hvilken Betydning et større Beløb af 
denne Art har faaet; i enkelte andre Tilfælde har det som her 
virkelig medvirket til at ændre en Families Kaar. I vore Dage, med 
den ringere Pengeværdi, vil saadanne Tilfælde være sjældnere.
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fundet fra Boeslunde, noget, som minder om Guld
hornene fra Gallehus, og der er ogsaa den Lighed, 
at der er fremkommet to Fund med mange Aars 
Mellemrum. 1 1874 kom der atter gyldent Nyt fra 
dette Sted. Da hed Lodsejeren Rasmus Sørensen. 
Og det var atter Ploven, som drog Guldet frem i 
Dagen. Torsdag Formiddag den 7. Maj, henad Kl. 
11, pløjede han paa Nordsiden af Borrebjerg Banke,

Fig. 3—4. De to Bægere.
Tyndt Guldblik. Begge 11,5 em h. Fig. 3 er velbevaret; Slid 
ses kun paa den ophøjede Rand midt om Foden. Fig. 4 er noget 
revnet, mest dog vist ved Uforsigtighed under Optagelsen; Slid 
er kun svagt kendeligt. Begge Bægere har tynd Mundingsrand.

i Færd med at drage en Fure fra Nord til Syd. Saa 
rev Ploven op af Jorden et gyldent Bæger med cy
lindrisk Fod. Finderen gav sig straks til med Fing
rene at skrabe Jorden bort paa det Sted, hvor Bæ
geret var revet op, og han fandt endnu 3 Guldkar, 
nemlig et Bæger til og 2 Skaale med Hank. „De 
stod i Firkant, saaledes at Hankekarrene vendte Han
kene mod hinanden og stod i Øst-Vest for hinanden, 
Bægrene Nord og Syd for dem, og alle de 4 Kar
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saa tæt ind mod hinanden, som de overhovedet 
kunde; det hele stod altsaa ligesom i Firkant“ . Saa-

ledes berettede Bolsmanden til Dr. Henry Petersen, 
som 3 Dage efter kom til Stede for at søge det mærke
lige Fund nærmere oplyst.
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De 2 Fund har tilsammen en Metalværdi af 1002 
Rd. Det er altsaa ogsaa rent materielt en ikke ringe 
Skat, over 2000 Kroners Værdi.

Der foreligger da ialt 6 Quldkar, 2 Bægere, 2 
store Skaale og 2 Kar, der er forsynede med en lang 
Hank, som ender i et Dyrehoved. Hankene er af 
Bronze, men omviklede med Guldtraad, saa at det 
ser ud, som ogsaa de er af Guld. Dyrehovedet og 
hele Hanken, som er sat fast med gyldne Nagler, 
der indvendigt viser bredt udslagne, profilerede Ho
veder, er afgjort nordisk, dansk Arbejde. Om i øvrigt 
Skaale og Bægere er nordiske, eller de er fremmed 
Arbejde, kan være mere usikkert. Forbilledet er frem
med, sydlandsk, og lignende Kar er nogle Gange 
fundne udenfor Danmark, hidtil dog kun Nord for 
Alperne, men ogsaa i Vesteuropa. Overalt er det 
drevne Kar af noget forskelligt Udseende, men væ
sentlig samme Art af Arbejde. Naar de allerfleste er 
fundne i dansk Jord, kunde det tyde paa, at i alt 
Fald en Del af dem er hjemligt Arbejde. Det største 
Fund er fra Lavindsgaard paa Fyen, fra en Mose 
11 Skaale, hvoraf de 8 med Hank; de var her an
bragte i et stort Bronzekar af utvivlsomt sydlandsk, 
etrurisk Oprindelse, altsaa fra Italien, og man kunde 
næsten sige, at det er et kostbart Bordsæt til Vin, 
der her er gemt hen tilligemed den store Kumme, 
hvori Vinen blandedes. Metalværdien var lidt større 
end Boeslundekarrenes, 2200 Kr. (1862). Et andet 
stort Fund skete paa Avernakø allerede 1685, 6 Guld
kar; 3 Kar blev fundne ved Gjerndrup, Ribe Amt, 
1774; det var 3 væsentlig ens Skaale; af saadan 
Form, altsaa nærmest Drikkekar, er de fleste; 2 smaa, 
flaskeformede Guldkar blev fundne i et Lerkar ved 
Skovvænge, Kallehave Sogn, Sydsjælland.
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De 6 Boeslunde Kar er saa ensartede i Metalarbej
det, at de maa regnes for at være fra samme Tid. Selv 
om de 2 Kar er fundne paa Borrebjergs Top, de 4 
paa et andet Sted, paa Nordsiden, er det nærliggende 
at tro, at det i Virkeligheden er to ens Sæt, hvert 
bestaaende af Skaal, Øsekar og Drikkebæger. De 
synes saaledes at have en naturlig samlet Anvendelse. 
Men derefter bliver Spørgsmaalet, af hvilken særlig 
Art denne Anvendelse vel kan have været.

Man spørger, om der i Fundforholdene er noget, 
som kan tjene til Oplysning. Det er i de senere Aar 
et Par Gange hændet, at selve Findestedets Art gav 
et væsentligt Bidrag til Fastlæggelse af et Oldsags
funds Betydning.

Finderen fra 1842, Jeppe Carstensen, levede endnu 
i 1874, og Dr. Henry Petersen havde Lejlighed til en 
indgaaende Samtale med ham; men i øvrigt var Fund
forholdene for det første Fund oplyst fyldestgørende 
straks efter, gennem Lærer Ole Rasmussens Breve. 
Af de to Skaale har i hvert Fald den, som var den 
underste, staaet nede i Gruset, Undergrunden. Lærer 
Rasmussen tilføjer: „Jeg lod straks med største For
sigtighed grave tre Alen til alle Sider omkring Hullet, 
men kun 1 Alen i Dybden (senere gravede han dog 
dybere). Vi traf paa en Mængde Trækul og en større 
Mængde Aske, samt en Del smaa Kampesten heri
mellem, der alle var sorte som Asken, hvori de, indtil 
omtrent tre Alen i Dybden, temmelig tæt paa hinan
den var beliggende... Jeg maatte heraf antage, at 
Stedet har været et hedensk Offersted.“ Der siges 
ikke udtrykkeligt, at dette Kullag m. m. laa lige under 
Guldskaalenes Findested. Det har det vel da næppe 
gjort. Men paa den anden Side maa Laget aaben-
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bart være fremkommet nær ved Findestedet. Saa 
meget tør nok siges. Man tør ogsaa regne paa, at 
det ikke er Kullag fra nyere Tider; de har ligget 
jorddækket.

Jeppe Carstensen gjorde ved denne Lejlighed 
Henry Petersen opmærksom paa, at der forhen havde 
været „Skanser“ at se paa Borrebjerg. Desværre har 
ingen nulevende set dem, og en Opmaaling eller blot 
nærmere Oplysninger findes ikke. Men der foreligger 
fra forskellig Side væsentligt overensstemmende Efter
retninger, saa der maa dog sikkert ligge i alt Fald 
nogen Virkelighed til Grund. Der skal have været 2 
omløbende Terrasser, hver 5—6 Alen brede, og saa- 
ledes fordelte, at de inddelte Banken i tre nogenlunde 
lige høje Afsnit. Saaledes viser et Rids af Henry 
Petersen Bankens ældre Udseende efter Jeppe Car- 
stensens Oplysninger. I 1874 mente man endnu at 
kunne spore disse Terrasser gennem Jordbundens 
særegne Beskaffenhed, med enkelte frugtbare Striber 
ved Siden af temmelig golde Strækninger, idet Græs
tørvlaget ved Sløjfningen af Terrasserne var ført ned 
paa de tidligere Flader. Jeg mente ogsaa svagt at 
kunne spore Terrassering i Aug. 1928 i de aabne 
Brud i Grusgravens Vestside.

Man skulde tro, at det i 1874 i alt Fald havde 
kunnet ses, om Guldkarrene havde været anbragte i 
en Nedgravning i Jorden; det skulde jo vise sig ved, 
at Jorden var blandet. Men noget saadant kunde 
kun spores til den ene Side, udad mod Nord, hvor 
blandet Jord bemærkedes over en Strækning af 
3 Alen i Længden, det halve i Bredden. I øvrigt for
klarede Finderen, at han kun havde forefundet rent 
Bakkesand. Og en Jordblanding af en saadan Ud-
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strækning kan meget vel have en naturlig Forklaring, 
som intet har med Guldfundet at gøre, f. Eks. stamme 
fra Dyregange. Henry Petersen kom til den Mulig
hed, at Karrene oprindelig havde været anbragte inde 
i Siden af en af Terrasserne.

Der rejser sig da det nærliggende Spørgsmaal, om 
man andetsteds i Landet kender en lignende Terras-

Borrebjerg paa Sejerø.

sering som den, der efter det foreliggende i ældre 
Tid har været at se paa Borrebjerg.

Det er ikke meget, der kan anføres af denne Art.
Paa Sejerø, i Nærheden af Sejerby, findes en na

turlig Banke af noget lignende Dimensioner som 
Boeslunde Banke. Ogsaa den kaldes Borrebjerg og 
har ligeledes efter Traditionen, eller rettere efter de 
Ideer, som Folk har dannet sig, været befæstet. Det 
faktiske er, at den er terrasseret, meget tydeligt den 
Dag idag, idet den ikke er dyrket. Terrasserne danner 
ligesom Opgange, der fører skraat opad til Toppens
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brede Flade. En lignende findes vistnok paa Lange
land, paa Matr. Nr. 11a af Illebølle, Lindelse Sogn. 
For nogle Aar siden søgte jeg efter Anvisning af 
Købmand J. Winther, at lære den nærmere at kende, 
men den var (og er) saa overvokset med tæt Krat, 
at det foreløbig er umuligt. Om Borrebjerg paa Sejerø 
kan der dog siges lidt mere: der er omkring Foden 
fundet betydelige Kulturlag fra ældre Jernalder (under
søgte af Nationalmuseet, se Aarbøger f. n. Oldk., 1906). 
Det mærkelige var, at Lagene her, i Modsætning til 
alle andre Oldtids Kulturlag, som hidtil kendes, inde
holdt et større Antal Vaaben, Spydspidser af Jern og 
Ben. Noget særligt og hidtil ikke virkelig forklarligt 
var der altsaa paa dette Sted.

Er da Guldkarrene fra Boeslunde Banke en „Tempel
skat“ ; har Borrebjerg Banke i Bronzealderen baaret 
et Tempel?

I saa fjern en Tid, vel et Aartusinde forud for 
Kristi Tid, kan det ikke ventes, al man i Danmark 
har haft noget, der kunde kaldes et Tempel. Saa 
vidt var man paa det Tidspunkt kun naaet i de frem
skredne Kulturer i de østre Middelhavslande, knap 
nok endda. Det var jo ved denne Tid, Jerusalem 
fik sit berømte Tempel.

Eller var Borrebjerg en Helligdom? Stilles Spørgs- 
maalet saaledes, bliver Svaret mindre bestemt, Mulig
hederne større. Der er Tegn til, at man i vor Bronze
alder har kendt Helligsteder. Kullaget paa Toppen 
er en Iagttagelse, som det er vanskeligt at frakende 
Betydning. Der kendes ingen Altere fra den Tid; 
muligt, vistnok var det ikke meget mere end en Stenhob 
— et Baalsted paa en særlig Plads. Men et Baal, 
Offerbaalet, hører ret nødvendigt med til en religiøs 
hedensk Handling af nogen Betydning.
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Og det er ikke længere Fantasi eller ørkesløst 
Tankespind at tale om festlige, og det vil sædvanligt 
være religiøse Handlinger af mere sammensat Karakter 
i Bronzealderen. I de velkendte Indristninger paa 
Klippeflader, der med et halvvejs svensk Ord betegnes 
„Helleristninger“ , og som navnlig findes i større Tal 
i Bohuslen, det østre Skaane og i enkelte andre Egne, 
men som heller ikke er helt ukendte hos os, er der 
oftere afbildet Baade, Vogne og i Forbindelse med 
dem Menneskefigurer, med eller uden Genstande, der 
uden Vanskelighed fortolkes som Symboler. Den 
svenske Forsker, Professor Ose. Almgreen, har nylig 
i en større Fremstilling1) paavist, at de i Omrids 
gengiver, eller maaske snarere gemmer Erindring, 
eller som jeg vil foretrække at sige, Mindelse om 
Optog, som er foregaaede i Bronzealderen, for en 
Del netop det Afsnit, som Guldkarrene tilhører. Vore 
Lurer tilhører i Hovedsagen samme Tidsalder, og vi 
kommer til at tænke paa, om det skulde være et 
rent Tilfælde, at et Par Lurer er fundne i Langesø 
Mose, ca. 600 m mod SV. fra Borrebjerg.

Summen af dette er da, at vi nok kan have Lov 
til at tænke os Borrebjerg-Guldkarrene som en Hellig
domsskat. I en anden Sammenhæng har jeg i en 
Afhandling i Aarbøger for nord. Oldkyndighed 1927 
søgt at vise, at en Del af de Bronzesager, som findes 
i Mark og Mose fra vor yngre Bronzealder, naturligt 
kan forstaas som Genstande, der har været anvendte 
paa festlig — og det vil jo under simplere Forhold 
i Reglen sige religiøs Maade, men som havde udtjent 
og derfor henlagdes paa saadan Maade, at de ikke

i)  Hällristningar och Kultbruk, Stockholm 1927.
2
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let igen faldt i Menneskehaand. Dette forklarer nu 
ikke helt Henlæggelsen af Quldskaalene. De er ikke 
nye, men heller ikke udslidte. Men det kan være en 
Del af Forklaringen paa det under alle Omstændig
heder saare mærkelige Fund. Vi maa være glade 
ved hvert lille Skridt fremad paa dette vanskelige 
Omraade. Og dette kan ikke andet end ' føre til 
Bekræftelse af Formodningen om, at der dog er 
noget ganske særligt ved Borrebjerg, og da navnlig 
dens Topflade.

Det er for øvrigt eneste Gang, at Guldskaale er 
fundne saaledes, at der kan være umiddelbar For
bindelse mellem dem og Findestedet. Sædvanligt er 
de fundne paa Punkter, som maa antages i hvert 
Fald at ligge i nogen Afstand fra det Sted, hvor de 
har været anvendte, i Moser for det meste.

1 Fundene kan det se ud til, at Tretallet har 
noget at sige. Borrebjerg-karrene er 2 Sæt, hver 
paa tre Genstande; Avernakø-fundet 2 Gange tre Kar; 
Gjerndrup-fundet tre Skaale; Lavindsgaard, 11 Kar. 
samt, som det tolvte, Bronzekarret. Om der ligger 
noget særligt heri, tør jeg dog ikke sige.

Tilbage staar nu det naturlige Spørgsmaal, om 
der er Tegn til, at Egnen i Bronzealderen havde en 
særlig eller central Stilling.

I Stenalderen skilte Egnen sig, saavidt det kan 
ses, ikke stærkt ud fra Vestsjællands almindelige Præg. 
Vi kender gammel Stenalder fra Korsør Nor og Skelskør 
Nor. Som Minder om den yngre, bofaste Stenalder 
kan der i hele Slagelse Herred optælles vel op mod 
halvandet Hundrede Mindesmærker, og der er mellem 
dem en Del ret fremtrædende som Langdyssen ved 
0. Bøgebjerg med sine 50 Randsten, eller Neble-Dyssen
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med sin kolossale Dæksten. Mere Vægt ligger dog 
vel paa et saadant Forhold som det, at der i Slots- 
bjergby-Jættestuen er fundet gravlagt om ved hundrede 
Mennesker, Mænd, Kvinder og Børn; det tyder paa 
en ganske talstærk Befolkning. For Bronzealderen 
kan man ikke vente at finde umiddelbare Tegn af 
tilsvarende Tydelighed; det skulde jo være gennem 
Højene, men det er jo en velkendt Sag, dels, at man

Atterup Høje.

ikke med Sikkerhed kan kende Stenalderens Høje fra 
Bronzealderens, dels, at en stor Del, maaske de fleste 
af Bronzealderens Høje forlængst er sløjfede. Saa- 
ledes er det uden Tvivl i en Egn, der er saa gammel- 
dyrket. Snarere maa man fæste sin Opmærksomhed 
ved, at 2 Høje som Hashøj og Galgehøj ved Slots
bjergby, der efter deres Beliggenhed maa regnes til 
Bronzealderen, er 2 af de mægtigste i Landet; noget 
syd for dem er fremdraget et andet stort Guldfund, 
tre massive Guldarmringe.1) Endda er der jo i den

!) Se disse Aarbøger, 1926.
2'
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nyeste Tid fra denne Egn fremdraget et tydeligt Tegn 
paa Velstand, eller Offervillie, 2 ualmindelig skønne 
Bronzeøkser og et svært Køllehoved, en Genstand, 
som overhovedet ikke tidligere kendtes fra vor Bronze
alder, ved Faardrup. Eller man kan til Slut rette 
sin Opmærksomhed paa Højene ved Atterup og tro 
paa, at det ikke er en Tilfældighed, at der netop i 
denne Egn endnu findes bevaret saa prægtig en 
Højgruppe.

Tydelige Tegn til, at Borrebjerg nogensinde skulde 
have været befæstet, kan ikke erkendes. Men det 
udelukker selvfølgelig ikke, at det i Ufredstider kan 
have været et Tilflugtssted for de omboende. Borg
plads har det ganske sikkert ikke været, og af Grav 
eller saadant er der ikke det mindste Spor.



SAGN OG TRO 
KNYTTET TIL STEN I SORØ AMT. 

Af

August F. Schmidt.

[aar vi mener at kunne tillægge Nutidsmed
delelser om Almuens Tro og Skik et ikke 

Sfy ringe historisk Værd, er det ud fra den Er
faring, at Landalmuen i det hele har hængt stærkt
ved nedarvede Skikke og Forestillinger, saaledes at 
meget nu kendt og brugt kan have Aarhundreders 
Hævd. Dette vil da ogsaa vise sig at være Tilfældet 
med den Sagngruppe, afgrænset til Sorø Amt, som 
vi i det følgende skal høre nærmere om, nemlig 
Sagn og Tro knyttet til nogle store Sten.

Den til Grund liggende Tanke for disse Sagn er 
det naturforklarende Moment. Almuen, der intet 
kendte til Geologi, mente, at de store Sten var kastede 
til deres Pladser af Kæmper (Trolde, Jætter) efter en 
bestemt Genstand, hyppigst en Kirke (her Nr. 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 28); undertiden efter 
en anden Kæmpe eller Trold (Nr. 21); efter en Greve 
(!) eller hans Slot (Nr. 23); en Bægertyv (Nr. 21); 
efter Dværge, der støbte de for Trolde saa ildelydende 
Kirkeklokker (Nr. 19); eller blot kastet ud i Luften
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(Nr. 18). Kæmpekast efter K irker kan maaske være 
Minder om Folketroen fra hin Tid, da Kristendom 
og Hedenskab kæmpede om Magten her i Landet. 
Man har troet, at de gamle Hedenguder i deres for
trængte Tilværelse i Vrede har ladet de store Sten 
suse efter de langt fra synlige Kirkebygninger.

1 Sorø Amt er der en Del Sten (Nr. 1, 2, 9, 11, 12, 
13, 14, 17, 21, 23, 24, 25) med Fordybninger i, der i 
de til Stenene knyttede Sagn forklares paa forskellig 
Vis: som Djævelens Fodspor (1, 12) eller Fandens 
Hestehov (11; jfr. 2, 17), som Fandens Sæde (13; 
jfr. 7), som Haarbaandsmærke (25), som Kæmpefingre 
(14, 21, 23, 25) eller blot som Huller i Stenen (9), end
videre som to Træskospor i Stenfladen (24).

I de enkelte Tilfælde at afgøre, hvorledes disse 
forskellige Fordybninger er fremkomne, kan kun ske 
ved indgaaende Undersøgelser af de specielle Sten. 
Almuen havde forskellige Forklaringer paa Sten
mærkerne, alt efter deres Udseende. Tiest forklaredes 
Fordybningerne som Kæmpefingre (14, 21, 23, 25), 
fremkomne ved Kæmpehaandens krystende Tag i 
Stenen, inden den ifølge Sagnet susede igennem 
Luften efter den ulykkelige Kirke, som skulde staa 
for Skud. Men i vore Dage kan vi jo ikke nøjes 
med denne, efter gamle Tiders Naturopfattelse, for- 
staaelige Forklaring, og vi maa søge en anden. 
Hovedparten af de omtalte Stenfordybninger er vel 
nok fremstaaet ad naturlig Vej under Stenenes Dannelse. 
Til de naturlige Fordybninger hører langagtige For
dybninger eller Skurer, der forklaredes af Almuen 
som et Haarbaandsmærke fremkommet ved Stenens 
Kast i en Kæmpekvindes Haarbaand eller Strømpe- 
baand (25). Undertiden er Stenfordybningerne huggede
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af Mennesker, og er tit Vidnesbyrd om en mislykket 
eller begyndende Kløvning af Stenen (jfr. Nr. 9). 
Større Fordybninger med Form i Lighed af et 
Menneskes Sæde forklares som Fandens Sæde, en 
Jættekvindes Sæde el. lign. (jfr. 13,7). I en Del Sten 
findes Fodspor, Træskospor, Spor af Hestehov el. lign. 
(1, 2, 11, 12, 17, 24), der forklares som träadt af 
Fanden, af Hellig Anders’ Hest o. s. v. Disse fod
sporlignende Fordybninger i Sten menes nu at være 
et Udtryk for den begyndende Fremstillingskunst hos 
vore Forfædre i Oldtiden. Udhugningen af et Fod
spor eller et Fodpar kendes i hele Europa og indtil 
Indien, ligesom Fodsporet ogsaa forekommer i Amerika 
og Afrika. Det forekommer især iblandt Bronzeal
derens Helleristninger i Sverig og Norge, hvorfor det 
i Danmark vel ogsaa maa være fra denne Tid. Fod
sporet var baade et oldkristeligt og et buddhistisk 
Symbol, der gengav det af Guddommen efterladte 
Fodspor. Dette kunde da ogsaa være udtrykt ved 
Fodsporene fra Bronzealderen, der vel næppe har 
ligget fjernt fra den Tid, da Guddommen endnu ikke 
fremstilledes billedligt, men dog vel tænktes at have 
menneskelig Skikkelse. Senere blev Fodsporene et 
almindeligt helligt Tegn, der kunde gentages i Mængde, 
som det ses i Helleristningerne.1) Hestehovene i Sten 
er uden Tvivl et billedligt Udtryk for Guddommens 
Hest, idet man i en Mængde Sagn og Trosforestillinger 
støder paa Motivet: Hest stamper i Jord eller Sten, 
hvorefter der sker et Jærtegn, f. Eks. udspringer der 
en hellig Kilde. Det er jo bekendt, at Odin red paa 
en ottebenet Hest.

<) Sophus Müller i Arb. f. nord. Oldkyndighed 1920, 126 ff.
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Folkevittiglieden har ogsaa været ude efter de 
tavse Sten, og den fortæller os, at visse Sten (her 
Nr. 19, 26) vender sig, naar de lugter nybagt Brød, 
nybagte Pandekager el. lign.; men da en Sten ikke 
kan lugte, vender den sig aldrigl

Til enkelte af de store Sten knyttedes en Forban
delse, idet det var farligt at flytte eller kløve denne eller 
hin Sten, det vilde hævne sig med en Ulykke (20, 22). 
Havde en Sten Metalklang, naar man slog paa den, 
fandtes der ifølge Folketroen en Skat under Stenen (8). 
Enkelte af Sagnstenene er Bautastene fra Oldtiden 
(15, jfr. I.).

En Del af de store Sten bærer Navne (3, 5, 7, 11, 
12, 14, 15, 22, 26, 27, II, III), hvilke dog ofte er afledte 
af det til Stenen knyttede Sagn eller af den nærmeste 
Landsby, efter Stenens Udseende eller efter den 
Anvendelse Stenen havde i Dagliglivet, saaledes som 
f. Eks. Giidestenen paa Omø (27), hvis store, skraa 
Flade Børnene lod sig glide ned ad.

Foruden det fremførte om Sten indenfor Folke
troen, findes der selvfølgelig mange flere specieliere 
Spørgsmaal om Emnet, hvorom der dog i adskillige 
Tilfælde haves grundige Undersøgelser; saaledes af 
Chr. Blinkenberg: Tordenvaabenet; Folmer Dyrlund: 
Om Stenkaste og Troshøwe (Dania VII. 11900], 
224 ff); Fr. L. Grundtvig: Løsningstenen; Thorkild 
Gravlund: Skelstene; desuden har Th. Gravlund med 
stor digterisk Kunst benyttet Almuens Sagn og Tro 
om Sten i flere af sine Romaner, mest dog i Flinten
stens Ole. Henvisninger til Litteratur om Emnet 
findes i H. F. Feilbergs Ordbog over jyske Almues- 
maal og i Dansk Folkemindesamling i Feilbergs 
Seddelsamling og Folkemindesamlingens Arkivkapsel
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1906/3lb (her forkortet til DFS. 1906/3Ib), hvor 
Stenene er ordnede sognevis, som i den følgende 
Stenliste, hvori vil blive meddelt, hvad jeg hidtil har 
kunnet finde om „Sagnsten“ i Sorø Amt.
1. Ligsten (Sorø) paa Sorø Kirkegaard paa Andreas 

Schüttes Gravsten, har Mærke af en meget stor 
Fod, nu udfyldt med Cement; Djævelen havde 
forfulgt en ung Pige op i det lille Taarn og sprang 
derfra ned paa Stenen, hvor hans Fod trykkede 
Mærket. En Variant af Sagnet fortæller, at Djæ
velen var oppe i Taarnet, da Klokkerne begyndte 
at ringe; saa sprang han ud af Lydhullerne.1)

2. Sten (Sorø) paa Kirkegaarden, en stor firkantet 
Sten med Mærke som af en Hestehov; sat af 
Fanden, da de Sorø Munke jog ham ud af et 
lille Hul oven for Stenen. Spor af den anden Fod 
sees i en Gravsten ca. 40 Alen borte1) (jfr. Nr. 1).

3. Toppensten (Alsted Herred, Munke Bjærgby Sogn) 
paa Rude-Eskildstrup Mark svarer godt til sit Navn. 
Den skal af en Trold i Stenlille være kastet efter 
Munke Bjærgby Kirke.2)

4. Sten (Munke Bjærgby Sogn) ved Døjringe, er en 
stor Sten, „der skal være strittet efter Bromme 
Kirke.“2)

5. Høvestenen (Alsted Herred, Bromme Sogn) skal 
— paa Initiativ af en Sognefoged — være flyttet 
til Bromme Plantage ca. 2 km. Sydøst for 
Bromme Kirke tæt ved Sorø-Kallundborglandevejen. 
Sagnet fortæller ellers, at Stenen er kastet af en 
Trold eller Kæmpe efter Bromme Kirke fra Fre-

I) DFS. 1906/316 : 362.
-) Evald Tang Kristensen: Danske Sagn III, Nr. 144.
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derikslund Skov. Stenen fløj for langt og faldt 
mellem Kirken og Byen. Den skal være kastet i 
Kæmpens Flættebaand. Kæmpen kastede Stenen 
efter Kirken, fordi han ikke vilde have, at en Trold 
hjalp ham med Bygningen af Kirken, som han 
derfor vilde knuse. Han maatte kun kaste tre Gange 
fra Bakken ved Frederikslund Skov, hvor han stod. 
Den første Sten faldt i Maglesø; den anden fløj 
helt over Kirken; den tredje Sten gik i Stykker; 
det ene Stykke faldt i Lillesø, det andet faldt paa 
en Bakke Nord for Kirken, og den Sten kaldtes 
Høvestenen.1)

6. Sten (Alsted Herred, Bromme Sogn) paa Juliedals 
Mark, er den ene Halvdel af en Sten „Sengestenen“ 
(her Nr. 7), der af en norsk Trold blev kastet mod 
Flinterup Kirke.2)

7. Sengesten (Alsted Herred, Flinterup Sogn) i Norden
skoven ved Sorø, er kastet af en norsk Trold mod 
Flinterup Kirke. Stenen spaltedes i Luften, saa den 
anden Halvdel faldt paa Juliedals Mark (Nr. 6). 
Stenen har Navn efter en lejeformet Fordybning 
paa den.3)

8. Sten (Ringsted Herred, Allindemagle Sogn) ved 
Gyrstinge Sø mellem Allindemaglegaard og Allinde
magle Kirke. Stenen har Metalklang, naar man 
slaar paa den, og den ligger oven paa en Skat.4)

9. De borede Sten (Ringsted Herred, Ørslev Sogn) 
„straks ovenfor Hittinge Kilde“ i en Stendysse, 
hvori en af Stenene, der „ligger lidt uden for de

1) DFS. 1906/31» : 379.
■i) DFS. 1906/31» : 381.

DFS. 1906/31» : 382.
4) DFS. 1906/31» : 396.
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andre, er 12 à 13 runde Huller lige store og dybe, 
lige i Linje og lige langt fra hverandre. Hvem 
det har gjort eller hvorfor, kan ikke siges, thi 
Overtro og Kjællingfabel bør ikke have Sted“ .1)

10. Sten (Ringsted Herred, Testrup Sogn) lidt udenfor 
Testrup By, er kastet efter Testrup Kirke af en 
Trold i Tybjærg Skov. Stenen faldt for langt til 
højre for sit Maal.2)

11. Følsfjeddet (Slagelse Herred, Slagelse St. Peders 
Landsogn) Iaa Syd for Vejen mellem Carlsgaard 
og Antvorskov ved et Esketræ. Stenen, der bar 
Mærke af det Føl, Hellig Anders indred Slagelse 
Byjorder med, blev i Foraaret 1923 slaaet itu og 
brugt til Bygningmateriale af en ny Ejer af Parcel- 
gaarden, vistnok af Uvidenhed, ikke af Foragt for 
Sagnet. Følsfjeddets Historie er indgaaende be
handlet af Gunnar Knudsen her i Aarbogen 1912, 
46 ff., hvorfor jeg skal afholde mig fra en nøjere 
Omtale af denne Sagnsten.3)

12. Fandens Spor (Slagelse Herred, Sønderup Sogn) 
paa en Mark ved Sønderup, er et Fodtrin i en Sten 
blandt en hel Række Sten. Om Stenen fortælles, 
at Fanden engang hvilede sin Fod paa den, da 
han havde ført en Brud bort fra hendes Brudgom.4)

13. Sten (Slagelse Herred, Gudum Sogn) mellem 
Kirken og Byen, med Spor af Fandens Sæde, da

9 Præsteindberetnfng lîl Hoffman; Afskr. i DFS.
9  DFS. 1906/31b : 414.
3) Se forøvrigt Henvisningerne til Hellig Anders Kilde i min Bog: 

Danmarks Helligkilder 1926, 119 og Nationaltidende (Aftenudg.) 
G/n, H/n 1919.

>) Thiele: Danmarks Folkesagn 2 II. (1843), 82. Rasks Morskabs
læsning 1840, 382; jfr. Temme: Sagen von Pommern, 216 f.
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han hvilte sig, mens han bar Gudum Kirke bort.1) 
Stenen er sprængt for ca. 25 Aar siden.

14. Høje-Stenen (Slagelse Herred, Ottestrup Sogn) 
paa Skovsø Mark, er kastet af en Trold paa 
Etterbjærg efter Ottestrup Kirke. I Stenen er 
Mærke af en Tommelfinger og et Par andre Fingre.2)

15. Petri Sten (Slagelse Herred, Qerlev Sogn) paa 
Gerlev Mark i Nærheden af Slagelse-Skelskør-Vejen. 
Stenen er nævnt 1809; den omtales da som en 
Sten, der var 4 Alen høj. Den blev senere „sænket 
i Jorden“ .3) St. Petri Sten var vistnok en Bauta
sten fra Oldtiden.4) Tæt Øst for Gerlev Kirke 
fandtes St. Petri Kilde, der var anset som hellig; 
maaske har der været en Forbindelse mellem 
Stenen og Kilden. Kunde der oplyses noget herom 
gennem Folketradition i Egnen, var det udmærket.

16. Sten (Slagelse Herred, Stillinge Sogn) lidt Syd 
for Stillinge, er kastet af en Trold fra Boslunde 
Kirke; eller ogsaa kastet fra Boslunde af hende, 
der byggede Boslunde Kirke efter Stillinge Kirke, 
som hendes Søster blev først færdig med at bygge.5)

17. Sten (Slagelse Herred, Vemmelev Sogn) i Mark
skellet mellem Sognefoged Hans Albrectsens og 
Hans Andersens Marker, Ormslev. I Stenen er 
Mærke af en Hestefod, der ifølge „Mundheld“ i 
Egnen er traadt af Fanden.3)

18. Sten (V. Flakkebjerg Herred, Egeslevmagle Sogn)

•) Jens Kamp: Danske Folkeminder 1877, 267.
•9 DFS. 1906/31«» : 428.
3) Sorø Amtstidende 30. Juli 1923.
*) Aarb. f. nord. Oldk. 1876, 131.
•') DFS. 1906/3 lb : 435.
«) DFS. 1906/31«» : 436.
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i Granskoven. Kiler, der er huggede af Stenen, 
ligger endnu ved Siden af den. Stenen er kastet 
af en Trold. Ejeren begyndte at hugge Stenen itu, 
for at bruge den til Trappesten, men opgav det 
igen og „det gjorde han nok klogt i “ .1)

19. Sten (Egeslevmagle Sogn) paa en Eng ved en 
Grusgrav, hvor iflg. Sagnet Klokken til Egeslev
magle Kirke er støbt. Stenen er kastet af en Trold 
mod en Høj nærved, hvori der boede Dværge, 
som støbte Klokker. Stenen vender sig, hver Gang 
den lugter brændt Pandekage.2)

20. Sten paa Egeslevmagle Bymark paa en Parcel 
af Stenbjergmagle-Gaard kaldet Hulebæk. Stenen, 
der var „6 Alen lang og meget bred og dyb“ 
blev solgt til Broer, da Jernbanen blev anlagt, 
vistnok 1890. Derefter kom der Ulykke over 
Ejeren og hans Familje.2)

21. Sten (V. Flakkebjerg Herred, Skørpinge Sogn) 
ved Broen over Halkevad paa Møllerens Lod, er 
kastet af Trolden Enben efter en Karl, der havde 
stjaalet et Sølvbæger fra Troldene. Stenen, der 
har Spor af fem Fingre, kan hverken kløves eller 
sprænges.2) I Evald Tang Kristensens Danske 
Sagn III [1895], Nr. 132, 133 meddeles følgende 
Former af Sagnet: 1) Kastet af en Trold ved Lynge 
Kirke efter Faardrup Kirke. 2) Kastet af en Trold 
efter Skørpinge Kirke; Kæmpens Haand er tydelig 
kendt i den. „For et Par Aar siden rejstes den 
til en Bautasten for Kong Frederik den syvende.“

1) DFS. 1906/31b ; 441. Fot. i DFS.
-) DFS. 1906/31» : 441.
3) Arne: Fortællinger, Sagn og Eventyr i Slagelseegnen 1862,29.
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Nyere Varianter i DFS. meddeler: Trold kastet 
Sten efter anden Trold. — Kastet af Trold paa 
Fyn eller ved Storebælt, vistnok efter Skørpinge 
Kirke.

22. Høvestenen (V. Flakkebjerg Herred, Hyllested 
Sogn) paa Vejen mellem Hyllested og Haarslev, 
er kastet af en Trold fra Bakken ved Høve Mølle 
efter Haarslev Kirke, der var bygget efter Verdens
hjørnerne, hvilket Trolden ikke skal have sat Pris 
paa. Stenen er nu anvendt som Grundsten i Hylle
sted Præstegaard, men den, som kørte det første 
Læs bort, mistede snart efter begge sine Heste.1)

23. Sten (V. Flakkebjerg Herred, Holsteinborg Sogn) 
i Nærheden af Landsbyen Rude (i en Have ca. 
1 km fra Holsteinborg), skal for meget lang Tid 
siden have ligget paa Lillehøv, Venslev Mark; 
men da Troldeborg (nu Holsteinborg) Kirke 
byggedes, kastede Troldene Stenen efter den. I 
Stedet for at knuse Kirken, faldt Stenen paa 
Stedet, hvor den endnu ligger.2) Stenen, der er 
„meget stor“ , „15 Vognlæs stor“ , fortælles ogsaa 
at være kastet af en Trold i Stenhøj ved Slagelse 
efter Holsteinborg; eller kastet af en Trold paa 
Antvorskov Slot efter Grev Holstein paa Holstein
borg. 1 Stenen er ti Fingermærker.3)

24. Sten (V. Flakkebjerg Herred, Bjerre Sogn) paa 
Ageren Tværsten, Bjerre-Sønders lille Mark, er en 
temmelig stor Sten, „og deri tvende Mærker eller 
Spor som af 2 Træsko. Bonden siger: En Kjæmpe

») DFS. 1906/311» : 452.
2) E. T. Kr.’s utr. Saml. i DFS. DS. I l l 2 A 6 : 454. 
a) DFS. 1906/311»



Sagn og Tro. 31

har stampet der med sine Træsko, ej betænkende, 
Kjæmpen maatte haft enten større Ben eller 
stærkere Sko.“ 1)

25. Sten (V. Flakkebjerg Herred, Aggersø Sogn) paa 
Egholm Nord for Aggersø, er kastet af en hedensk 
Kæmpe fra Østfyn, da han ikke kunde lide at 
høre Boslunde Kirkeklokker ringe. I Stenen er 
Mærke af Kæmpens ti Fingre2) og af et Haarbaand?)

26. Hovnakkesten (V. Flakkebjerg Herred, Omø Sogn) 
paa Sydspidsen af Omø, vendte sig, naar den 
lugtede nybagt Brød. Stenen er slaaet itu og brugt 
til Bygningsmateriale.4)

27. Olidestenen paa Omøs Østerstrand; Børn lod sig 
glide ned ad dens store, skraa Flade.4)

28. Sten (0. Flakkebjerg Herred, Tjustrup Sogn) 
paa Husmand Jørgen Larsens Mark i Vindstrup 
[eller i Oaardejer N. Jensens Have i Vindstrup], 
er kastet af en Trold fra den anden Side af Søen 
ved Bavelse efter Tjustrup Kirke. Stenen er nu 
nedgravet.5)

Kendes der Sagn knyttet til følgende Sten:
I. Oprejst Sten paa aaben Mark mellem Bjernede

og Pedersborg til venstre for Vejen (fra Bjernede) 
ned mod Tuelsø; maaske en Bautasten. Fot. i DFS.

i) Præsleindberetning til Hoffmann, Afskr. i E. T. Kr. utr. Saml. i 
DFS.

-) J. Kamp: Folkeminder, 274,35.
•>) DFS. 1906/316
•i) DFS. 1906/316 ; 461.
•'■) DFS. 1906/316 : 471.
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II. Halkensten paa Alsted Bymark; fredet Minde; 
findes paa Maalebordsblade nær Susaa med Kilde 
lige nedenfor.

III. Hyldehøj i Stillinge Sogn mellem Knudstrup og 
Bildsø; Konger blev hyldede her; Fot. i DFS.

Rettelser og Tilføjelser til ovenstaaende Stenliste 
bedes indsendt til Dansk Folkemindesamling, Kgl. 
Bibliotek, København K.



SORØ AMTS KLOSTERSOGNE 
OG FRIGØRELSEN 1569.

Af

P. Severinsen.

en kristne Kirke har altid været ordnet stedligt, 
! idet Menighederne samledes til hver sin fælles 

Gudstjeneste, hvis Kerne var Herrens Bords 
Fest, „Messen“ som den kom til at hedde i Middel
alderen i Vesteuropa. Inden Kristendommen naaede 
vort Land, havde denne Sag for Landdistrikternes 
Vedkommende faaet den Form, vi endnu har, det vi 
kalder Sogne. Et Sogn har en Kirke, der er en selv
ejende Institution, som vedligeholdes a fjo rd  og Tiender. 
Dens egentlige Præst er i og for sig Biskoppen, men i de 
store Bispedømmer betyder dette kun, at visse Hand
linger var forbeholdt Biskoppen. Ellers er der en 
Sognepræst, til hvis Underhold der ligeledes er en 
selvejende Stiftelse „Præstebordet“ , eller som vi siger 
Præstekaldet, ligeledes med Jorder og Tiender og 
enkelte andre Rettigheder. En Kirke kan egentlig 
ikke indvies, uden der er tilstrækkelige Midler baade 
til Kirken og Præsten. Og Præsten skal blive ved 
sin Kirke ligesom Biskoppen ved sin. De maa ikke 
„forflyttes“ . Thi de er ikke en Slags omrejsende 

3
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Apostle men Mænd af den stedlige Menighed med 
Tjeneste der.

Imidlertid har Folk tit villet have meget for deres 
Penge. Mange af vore Sogne var stiftede saa knebent, 
at en Præst i Virkeligheden ikke kunde leve deraf. 
Og ganske vist stod det fast, at en Præst overhovedet 
ikke maatte have mere end eet Sogn. Men Nød 
bryder Love. Det endte med, at man gav ham Lov 
at forene to, man annecterede.

Efterhaanden gik det raskere med den Slags 
Uregelmæssigheder. Der var jo Penge at tjene, hvis 
man kunde faa et Sognekald ekstra. Domkapitlerne 
eksisterede paa denne Trafik. Benediktinerklostrene 
lagde sig ogsaa efter den. Det var jo dog meget 
bedre, at Sognet betjentes af en „omvendt“ (i Middel
alderens Sprog det samme som Munk) inde fra Klo
steret end af en „verdslig“ Præst, der levede derude 
i Verden! Dette kom der efterhaanden meget ud af.

Systemet med at lægge Kirker under Klostre 
begyndte her paa Sorø Amts Omraade med Skov
kloster ved Næstved. Det var et Benediktinerkloster 
og kom tidlig til at ligge ude i Skoven, hvad efter 
den Tids Begreber ikke var noget dejligt men en 
Verdensflugt, thi Skoven var for dem „Ørkenen“ , og 
en Eremit (Ørkenboer) var en Mand, der „bor i en 
stor Skov“ . Skovene var jo dengang de vilde Dyrs 
og de fredløse Menneskers „Ingenmandsland“ .

Forholdet begyndte fra selve Klosterets Stiftelse. 
Stifteren var den store sjællandske Herremand Peder 
Bodilsøn og hans Moder Fru Bodil samt to Brødre 
til ham, Hemming og Jørgen. Man antager, at Fru 
Bodil var af Kongeslægten. Peder Bodilsøn hørte 
til Datidens vakte, som var grebne af Hildebrandts
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Ideer. Han havde en Kapellan Nothold, der fik Peder 
Bodilsøn til at ophidse Sjællands Bønder mod de 
Præster, der levede i Ægteskab. Man har vist i 
Tidens Stil forestillet dem, at der var Forbandelse ved 
de hellige Handlinger, som saadanne Præster udførte. 
Det førte til mange Mishandlinger af Præster, og den 
gamle Biskop Arnold  i Roskilde kunde ikke beskytte 
sin Gejstlighed. Efter Slaget ved Fodevig 1134, da 
der faldt saa mange Biskopper, blev Nothold Biskop 
i Ribe. Samtidig blev den unge og dygtige Eskil 
Biskop af Roskilde, og han og Peder Bodilsøn fandt 
hinanden i et voldsomt Brud med Kongen Erik Emune, 
som de fordrev fra Sjælland. I denne Situation er 
det, at Peder Bodilsøns Slægt beslutter sig til at 
grundlægge et Kloster, og de tager Biskop Eskil med, 
saa at Brevet er udstedt af denne. 1 sin Studietid i 
Hildesheim havde han under en haard Sygdom haft 
en Drøm om, at han skulde blive Biskop og komme 
til at stifte fem Klostre, et af hver Orden. I Doku
mentet gives der af alle Stifterne en Del Gods, men 
først nævnes Kirken i  Næstved (St. Peders) med dens 
Tilbehør, ved hvilken et Kloster af St. Benedikts Regel 
skal oprettes. Hertil føjer Biskop Eskil Kirkerne i 
Tjæreby og „Hasleve“ (Haarslev). Dokumentet er 
udstedt i Næstved med mange Vidner 29. November 
1135. (Pont. Ann. I. 359). Peder Bodilsøn maa have 
haft Patronatsret over St. Peders Kirke og brugt den. 
Derimod var Tjæreby og Haarslev Kirker frie Sogne
kirker, som Biskoppen saaledes tillader sig med Magt 
at lægge under Klosteret som en Indtægt. Ved Tjæreby 
Kirke synes der endda at have være noget særligt i 
Vejen med Retten. Baade Kong Erik Glipping og 
forskellige andre har 1284 afstaaet deres Patronatsret

3*
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til Klosteret, saa det endelig kom i rolig Besiddelse 
af Tjæreby Kirke (SRD. IV. 387).

„Hasleve“ kan være baade Haslev i Ringsted Her
red og Haarslev i Flakkebjerg Herred. Af et senere 
Forhold ses det, at det var Haarslev. Kirken ejede 
nemlig en Skovlod i Lynge Sogn. Denne Skovlod 
solgtes 1439 til Sorø Kloster, og man ser af Salgs
dokumentet lidt af Forfatningen under Klosteret. Kirke
værgerne har solgt Lodden med Samtykke af Ab
beden og hans Konvent, „til hvem Kirken hører med 
fuld Ret“ , og med alle Sognefolks Samtykke. Det 
sker paa Flakkebjerg Herreds Ting (SRD. IV. 503).

Baade Tjæreby og Haarslev laa for langt borte 
til at kunne betjenes af Klosteret. Det har maattet 
nøjes med at tjene noget paa Kirketienden og Kirke
jorden og muligvis paa Præstekaldet ved at holde 
en billig Kapellan. Men derfor søgte det ogsaa at 
faa sine Kirker i Nærheden. 1455 mageskiftede det 
med Biskop Oluf Daa og fik i Stedet for Haarslev 
Kirke Vallensved Kirke. Der tilføjes udtrykkelig, at 
Klosterets Brødre maa besidde Præstegaarden, og at 
Præsten ikke skal være pligtig at holde Messer paa 
Solte (Saltø), uden hannem lyster. Bagved ligger 
formodentlig den Tanke at lade Kirken betjene fra 
Klosteret (SRD. IV. 346. VII. 71). Straks er dette 
dog maaske ikke sket, da der i Klosterets Dødebog 
anføres en Sognepræst i Vallensved Peder Bendtsen, 
som først kan være død henimod 1500. Muligvis 
har han levet i Klosteret, og formodentlig har man 
efter hans Død betjent Kirken fra Klosteret. Der 
nævnes i al Fald ikke nogen senere Sognepræst.

Den næste Kirkeerhvervelse er formentlig Ladby 
Kapel, som en Biskop Peder har skænket Klosteret
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med den Forpligtelse, at Brødrene daglig skulde holde 
Guds Moders Messe og deri sige en Kollekt for Bi
skopperne i Roskilde (SRD. IV. 402). Formentlig er 
det Dronning Margrethes Hjælper Biskop Peder Lode- 
hat (1395— 1416). 1438 annekterede Biskop Jens Jern
skæg Qunderslev Kirke til Klosteret „til evig Ejen
dom“ (SRD. IV. 356). Og endelig 1460 foretog Klo
steret et Mageskifte med Domkapitlet. Dette fik Hol- 
løse Mølle, og i Stedet fik Klosteret Vridsløse Kirke 
og Præstekald (SRD. IV. 394).

Tjæreby Sogn har selvfølgelig stadig maattet have 
sin Præst boende. Der synes længe at være bevaret 
Sognepræst i Qunderslev. I al Fald er en saadan, 
Jens Alexandersen, død 1503 og begravet i Kloster
kirken (Løffler: Gravstene fra Middelald. S. 33. SRD. 
IV. 330). Derefter kendes ingen Sognepræst. Til 
Næstved St. Peders Kirke anføres der ogsaa en 
Række Sognepræster i Dødebogen. A4en Vridsløse 
og Ladby har dannet et Klosterpastorat, tilsidst mulig
vis sammen med Vallensved og Gunderslev.

Det fine kongelige Benediktiner-Abbedi Ringsted 
Kloster blev tidligt rigt udstyret, da det først var 
kommet til at rumme Hertug Knuds Grav. Den før
ste Kirkeoverdragelse laa dog langt borte og var kun 
et Indtægtsspørgsmaal. Det var Kong Valdemar den 
Store, der (1159?) overdrog H o f Kirke i Halland til 
Klosteret med alt Tilliggende „til Baade for min Sjæl 
og mine Forældres“ . Det er een af Kronens Patro- 
natskirker, der saaledes skifter Patron. Ærkebiskop 
Eskil føjede et Kapel i Hof Sogn til. Næste Gang 
var det atter Kong Valdemar, der skænkede Halsted 
Kirke paa Laaland 1177. Ved denne Kirke var der 
imidlertid et begyndende Kloster, som skulde fort-
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sættes (det senere Herresæde Juellinge). Formodent
lig  har Kronen ikke haft Patronatskirker i Nærheden 
af Ringsted.

Men 1291 fik Ærkebiskop Absalon sin unge Frænde 
Peder Sunesen anbragt som Efterfølger paa Roskilde 
Bispestol. Han var een af de mange Sønner hos 
Absalons Fætter Sune Ebbesen, Bjernede Kirkes Byg
herre. Selv er han kendt som Bygherre for Frue 
Kirke i København. Han begynder at forære Nabo
kirker til Ringsted Kloster. Først aabenbart Ringsted 
Bys Kirke, St. Hans Kirke. Til Gengæld har Brød
rene lovet, at de hver Dag ved Messen for de Døde 
skulde mindes ham og hans Forældre. Derefter over
drog han dem ogsaa Benløse Kirke uden Forheftelse 
og med Domkapitlets Samtykke. Det er Menigheder
nes frie Sogne- og Præstekald, som Biskoppen saa- 
ledes tillader sig at forære bort. 1309 fortsattes det 
af Biskop Oluf, der ligeledes med Domkapitlets Sam
tykke overdrog Kværkeby Kirke til Klosteret imod 
stedsevarende Forbøn for Biskoppen, hans Efterfølger 
og hans Forældre.

Der er altsaa stadig en lille Handel deri an- 
gaaende det store og hellige Munkebroderskabs For
bøn i al Fremtid.

Senere maa endnu Haraldsted, Slanerup (norden 
for Benløse), Høm og Vetterslev Kirker være kommet 
til, ligesom Kapellet i Haraldsted ved Hertug Knuds 
Mordsted. Haraldsted blev dog ved at have sin 
Sognepræst. Men med St. Hans Kirke, Benløse, 
Slanerup, Kværkeby, Høm og Vetterslev har Kloste
ret ordnet sig saaledes, at den præstelige Betjening 
skete ved præsteviede Munke i Klosterel, der tog ud 
og holdt Messe. Fra Haraldsted Sø og til Susaaen
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har der været som eet stort Pastorat med 6 Kirker 
foruden Klosterkirken. Kirkerne har stadig deres Jor
der, men Præstegaarde og Degneboliger har Kloste
ret ladet forsvinde i alle disse Sogne, saa at der 
1567 ingen er. De er bortfæstede som almindelige 
Klostergaarde.

Antvorskov var fra første Færd et udpræget Herre
kloster, der stod i et nært Forhold til den ledings
pligtige Adel. Det er formentlig stiftet af Valdemar 
den Store omkring 1164 og var Hoved for alle Nor
dens Johanniterklostre. Formentlig fra Begyndelsen 
var det Herre over Stillinge Kirke, som da regnedes 
til Løve Herred.

1310 afstod Klosteret Kirken til Domkapitlet, men 
der blev alligevel et Forhold tilbage, idet Biskop Oluf 
tilstedte, at Valget af en fast Vikar (vicarius perpe
tuus, altsaa ikke rigtig Sognepræst) skulde ske ved 
Prioren og Konventet i Antvorskov samt Sognemæn- 
dene, og opkom der nogen Strid mellem Vikaren og 
Klosterets Tjenere (Fæstere) skulde den paadømmes 
af Herredets Official i Priorens Nærværelse. Men i 
Tilgift annekterer Biskoppen Kimtnerslev og Bjergby 
Kirker til Klosteret.

1319 fik Klosteret Patronatsretten til Sørbymagle 
Kirke tilligemed noget Bøndergods. Det gik saaledes 
til, at Marsken Grev Herman af Gleichen pantsatte 
dette Gods til Klosteret paa den Betingelse, at hvis 
det ikke blev indløst inden 3 Aar, skulde det tilfalde 
Klosteret. Men kort efter solgte han det rent ud. 
Grev Hermans Farmoder var Esbern Snares Datter
datter, saa denne Patronatsret i Sørbymagle kan være 
et Stykke af Hvideslægtens Arv.

1408 fik Klosteret af Hertug Wratislaw af Pom-
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mern St. Mortens Kirke i Maskenholte paa Rygen, 
der dengang hørte til Sjællands Stift. Den overdro
ges med Præstegaard og alle Rettigheder (Pont. 
Ann. II. 507).

Dette fjerntliggende Sogn kunde selvfølgelig ikke 
drages ind under Klosterbrødrenes Betjening, men 
det kunde Kimmerslev Kirke ikke heller. Ved et stort 
Mageskifte 1454 med Biskop Oluf Daa afstod Kloste
ret Kimmerslev Kirke og den store Gaard Svenstrup, 
som efter Klosteret kaldtes Brødre-Svenstrup men 
nu blev en bispelig Fogedgaard. Til Gengæld fik 
Klosteret Gørlev Kirke i Løve Herred og Havrebjerg 
Kirke samt hele Havrebjerg Børtdergods (SRD. VII. 
69. Ældste Arkivregistr. IV. 108).

Det, som her interesserer, bliver en Kreds af 
Sogne udenom Slagelse: Havrebjerg, Sørbymagle, 
Bjergby (Brødre-Bjergby, senere Slots-Bjergby), des
uden utvivlsomt Sludstrup og Kirkerup. Alle disse 
ses i Stiftsbogen 1567 at være uden Præstegaard og 
uden Degnestavn. Klosteret har altsaa inddraget det 
hele og ladet Sognene betjene af Brødre.

Imellem de tre Klostre var der et stort Midter
parti, hvorhen deres Omraader ikke naaede. Her laa 
Klosteret i  Soer. Det var oprindelig stiftet som et 
Benediktinerkloster af Asser Rig og hans Brødre, vel 
en lille Smule som en Efterligning af, hvad Peder 
Bodilsøn havde gjort. Men det var fattigt og døde 
ud. Ca. 1161 kaldte Biskop Absalon det til Live 
paa ny, men nu som Cistercienserkloster.

Cistercienserordenen var en oprindelig fransk Op
position mod, at Benediktinerne efterhaanden havde 
lempet sig efter Forholdene og efter den germanske 
Overklasses aristokratiske Tankegang. Der blev for-
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langt, at Munkene igen skulde arbejde legemligt, rigtigt 
Markarbejde. Og de burde ikke besidde Kirketiender, 
saa at „det, som tilkommer Præsterne, unddrages dem 
af os ved List og Vold“ . Benediktinerne svarede, at 
det var meget godt, som det havde udviklet sig, „at 
Bønder skal gøre Bondegerning og Trælle overalt 
udføre Trælledont, medens Munkene, som for at tjene 
Kongernes Konge friv illig  har vendt denne Verdens 
Forfængeligheder Ryggen, lig Kongedøtre rolig skal 
sidde hen i Ly af Klosterets Mure, for at de ved 
Læsning kan granske flittig i den hellige Lovs Hem
meligheder. . . .  Gud forbyde, at Bønderne, hvis natur
lige Lod er dagligt Slid, skulde slappes ved Ledig
gang, blive kaade af Overmættelse og spilde deres 
Tid paa Fjas og Grin, medens ypperlige Riddersmænd, 
skarpsindige Filosofer og veltalende Lærde, naar de 
giver Afkald paa Verden, som usle Slaver skulde 
tvinges til at tage fat paa Gerninger og Idrætter, der 
sømmer sig for Trælle og ikke for dem! At Klerkene 
og Guds Tjenere faar deres Livsophold af de troendes 
Tiender og Ofre, er noget, der har almindelig Hævd. 
. . .  Saaledes har og Herren befalet, at de, som præ
diker Evangeliet, skal leve af Evangeliet. Men vi 
er baade af Stand og Embede Klerke og bringer vor 
Klerketjeneste som et Offer til den store Ypperste
præst, der har gennembrudt Himlene, paa det at vi 
med hans Bistand maa faa Lod og Del i den him
melske Arv. Desaarsag har vi Ret til Besiddelsen af 
kirkelige Præbender og er i Følge fælles Vedtægt 
fast besluttede paa at beholde dem“ (Orderik 
Vitais Hist. Beretninger, overs. af P. Kierkegaard, II. 
165. 170).

Dette er, om jeg saa maa sige, Røsten fra Ring-
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sted og Skovkloster. Men fra Soer skulde det mod
satte jo lyde, og den omtalte Peder Sunesøn var da 
ogsaa bange for at blive Cistercienser, bl. a. paa 
Grund af Markarbejdet. Men i Virkeligheden faldt 
disse Principper bort igen. Som det gamle, flade 
Cistercienserkrucifix, der nu hænger i Kirkens nordre 
Kors, er blevet afløst af det regelstridige, der smykker 
Kirken, saaledes gik Soer Kloster ud af Middelalderen 
rigeligt beslaaet med alle Slags Tiender og Præstekald.

Der gik dog nogle Menneskaldre inden man satte 
sig ud over Regelen og ligefrem bemægtigede sig 
Præstekald under Soer. Det var Biskop Jens Krag  
af Roskilde, der gjorde Begyndelsen i Anledning af, 
at Præstekaldet i Lynge var blevet ledigt 1297 ved 
Sognepræsten Hr. Jons Død. Med Domkapitlets Sam
tykke overdrager han „Kirken med alle dens Rettig
heder“ , d. v. s. Præstekaldet, til Klosteret. (Rep. 678). 
Ved sin Død 1300 blev Biskoppen selv begravet i 
Soer Kirke, hvor hans Ligsten ses. Det var ret na
turligt, at Begyndelsen skete med Lynge Kirke, thi 
Absalon havde samlet Lynge By som Fæstegods og 
skænket den til Klosteret, ligesom Klosteret havde en 
Grangia i Lynge. Saaledes kaldes en Avlsgaard, som 
Klosteret driver. Cisterciensernes Grangier hører vist 
til de første Forsøg i Danmark paa Stordrift i Land
bruget, det som siden efterlignedes, da Herregaardene 
samledes.

Den næste var Alsted Kirke, som Biskop Henrik 
Geertsen gav 1360. Sognepræsten Grimo var død, 
og saa har Abbeden „ydmygelig andraget“ om at 
faa det ledige Præstekald. „Kirken“ overdrages saa 
med Kapitlets Samtykke til Brødrenes Bord,, dog at 
de skal holde en duelig residerende Vikar (Rep. 2608).
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Saa kom Toager Kirke i Halland 1375. Paa dette 
Sted havde Absalon skaffet Klosteret Ejendomme, der 
gav det Salt, Jern og Bygningstømmer. Nu giver 
Ærkebiskoppen Kirken til, dog paa samme Betingelse, 
at Klosteret skal holde en duelig residerende Vikar 
(Rep. 3067). I det fjerne Halland maatte dette selv
følgelig overholdes, men overfor Alsted har man 
strejfet denne Forpligtelse af sig. Selv en billig Ka
pellan var jo en Udgift i Forhold til at lade een af 
af Klosterets Munke ride ud, og saa tage Præstegaard 
og det hele.

Den største Erhvervelse i den Retning skete dog 
1414, da Biskop Peder Lodehat og Abbed Niéls 
Clemensen foretog et stort Mageskifte. Klosteret er
hvervede den store bispelige Fogedgaard Bjernede 
og en Masse tilliggende Bøndergods, men ogsaa 
fire Sognekirker, Broby, Slaglille, Bjernede og Peders
borg med Ret til at indsætte og afsætte Præster, idet 
dog Præsterne skal møde til Landemode, og at Præ
laterne i Kapitlet skal høre Kirkernes Regnskaber.

Endelig har 1462 Biskop Oluf Mortensen tilbyttet 
Bispedømmet forskellige Ejendomme imod Nørre- 
Bjergby (derefter Munke-Bjergby) Kirke.

For de sidste fem Kirke-Erhvervelser gælder det, 
at Biskoppen skaffede sig Embedsindtægter ved at 
disponere over Kirker, som ikke paa den Maade var 
hans.

Foruden disse, som vi kender Papirer om, maa 
endnu Fjenneslev Kirke være gledet med. Fjenneslev 
selv havde Klosteret erhvervet gennem Fru Ingeborg, 
Enke efter Johannes Hviding til Niløse, en Mand, 
som havde lovet meget, men som fortrød og var 
Klosterets Fjende, til han blev forligt og fik Løfte om
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at blive mindet som een af Klosterets store Vel
gørere. Det var jo ‘ i den kullede Greves Tid! Hun 
lavede 1343 som Enke et Testamente, hvorved hun 
gennem en Pengegave og gennem Pantsættelse af 
Fjenneslev for Pengene og med Hjemfaldsret for 
Klosteret forberedte Overgangen til Klosterejendom. 
(SRD. IV. 480). Ende paa Sagen blev der dog først 
ved Kong Olufs Rettertingsdom 1378. Derved tildømtes 
hele Fjenneslev Klosteret, „undtagen Præstegaarden“ . 
Da har der altsaa været en Præstegaard, men 1567 
er der hverken Præstegaard eller Degnestavn. Klosteret 
har slugt det hele, Præstekaldet med.

Ogsaa Kindertofte er 1567 uden Præstegaard eller 
Degnestavn og synes at være under Klosteret. Det 
samme synes at gælde Bromme. Bjergby (Nørre- 
Bjergby) og Bromme Jordegods kom tidlig til at 
høre til Klosteret som Gave fra Esbern Snare for 
hans afdøde Hustru Ulmfrid (SRD. IV. 468), og Bispe- 
tienden af disse Sogne, ligesaa Bromme Kirke, maa 
være gledet efter Bjergby.

Endelig nævnes Oudum ved Slagelse 1567 som 
„en Kapel til Soer“ , uden Præstegaard og Degnestavn. 
Kirken er altsaa ikke regnet for nogen rigtig Sogne
kirke. Dette Forhold hænger formodentlig sammen 
med, at Gudum (Guthem) var en af Klosterets tidligste 
Erhvervelser. Absalon og Esbern Snare samlede det 
ved Køb og Mageskifte og gav det til Brødrene i 
Soer. Disse indrettede her en Grangia, og som saa- 
dan omtales Gudum 1186. (SRD. IV. 468. 563). Det vil 
formodentlig sige, at hele Byen har været ophævet 
som Bondeby og har været drevet som Storgaard af 
Lægbrødre. Da der ikke hørte flere Byer til Kirken, 
blev den altsaa til et Kapel for disse Brødre, der



Sorø Amts Klostersogne og Frigørelsen 1569. 45

var en Del af Klostermenigheden. Den lille Kirke 
selv er ældre, en romansk Kampestens-Bygning. Deri
mod er vel Taarnet en Tilføjelse fra Klostertiden, og 
Korsfæstelsesgruppen i Korbuen er ogsaa fra den Tid.

I Stenløsemagle (Stenmagle) Sogn ejede Klosteret 
ogsaa al Jord. Det var sket ved Gave af Esbern 
Snares Søn Johannes. Han havde i mange Aar trodset 
og nægtet at udlevere Klosterets Arv efter Faderens 
Testamente, men dødssyg i Lybæk 1213 lod han Abbed 
Gaufrid kalde til sig og testamenterede dette Sogn til 
Klosteret, som for Resten endda først fik det endelig 
udleveret 1293 efter Strid med Arvinger og Arvingers 
Arvinger. Men Kirken og Præstekaldet var ikke 
under Klosteret, saa at Præsten ikke havde Abbeden 
i Soer men Biskoppen i Roskilde til Herskab. Der
imod var alle hans Sognefolk i højeste Grad Abbeden 
undergivne, og Klosteret betegner dem som stavns
bundne „Trælle“ , der kan sælges og bortgives, og 
ofte er blevet det. Og det ser ud til, at Klosteret 
ved denne Tid (1489) ogsaa har drevet sine Grangier 
ved saadanne Trælle og ikke ved Lægbrødre. Maaske 
skal det forstaas om vordende Fæstebønders Hoveri
tjeneste, saa at Cistercienserklostrene i alle Maader 
har givet Forbilledet paa Herremændenes senere Stor
drift, der da endnu knap var begyndt.

Saa sker det, at Præstegaarden brænder. Det 
maa være sket før 1444, thi Abbeden var da Niels 
demensen, som var Farbroder til Præsten Oluf Lau
ridsen. Abbeden hjalp da sin Slægtning, satte en 
Bonde ud og lod Præsten faa Fæstegaarden at bo i. 
Saa lod Præsten være at bygge, og Brandtomten 
blev liggende. Eftermanden Hr. Oluf Jensen samlede 
Tømmer til en ny Præstegaard men flyttede, inden



46 P. Severinseit:

der blev bygget. Hans Eftermand Ingver var der til 
1471, og saa kom Hr. Jens Mortensen, der gik af 
1489 og afløstes af Hr. Jens Olsen. De tidligere 
havde betalt Afgift af Fæstegaarden, men det nægtede 
Hr. Jens.

Abbeden blev naturligvis stødt over dette, og nu 
udviklede der sig en Række Begivenheder, som er 
ægte middelalderlige og viser os noget af det, som 
Reformationen gjorde op med. Tidspunktet er jo, da 
Drengen Martin Luther kom i Skole i Mansfeld.

Abbeden foretog en Rejse til Fyn og overlod 
imidlertid Forretningerne til Prioren. Saa skete det 
8. Maj 1489, at Prior Mads Jepsen og to Munke 
mødte hos Præsten i Stenmagle og lod ham sætte 
ud. Efter hans egen Fremstilling skete det med 
Stokkeprygl og Pisk. Hans Ejendele blev kørt hen 
i Degnens Hus ved Kirken. Efter hans Fremstilling 
har ogsaa Bønderne plyndret og ødelagt.

Præsten klagede alt dette for sin Herre Biskoppen 
i Roskilde. Denne var den stridbare Niels Skave 
(1485-1500), som Paven efter Kongens Ønske havde 
indtrængt i Embedet mod Domkapitlets Vilje. Han 
stævnede da Abbeden, Prioren og Bønderne til at 
møde for Landemodet i Roskilde i Juni. Abbeden 
protesterede i Henhold til Cistercienserordenens Pri
vilegier. Cistercienserklostrene og deres undergivne 
laa ikke under Biskopperne og kunde ikke stævnes 
for hans Ret. De mødte ikke. Men Biskoppens 
Landemode dømte Abbeden og Bønderne som ude
blevne og satte dem i Ban.

Nu havde Sognepræsten altsaa opnaaet at staa 
med en banlyst Menighed. Men Abbeden løste sine 
Bønder af Bannet, og det holdt de sig til. De var
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jo hans „Trælle“ . Præsten, der var Bispens, regnede 
dem derimod stadig for banlyste. Men de trodsede 
paa Abbedens Afløsning, mødte paa Trods i Kirken 
eller stillede sig op ved Kirkedøren og hindrede Præsten 
i at komme ind. Og Abbeden indgav Klage til Paven, 
hvis Auditør stævnede Biskoppen for sig.

Som Modtræk havde imidlertid Præsten med Bi
skoppen i Ryggen stævnet Sagen ind for Sjællands 
Landsting. Abbeden protesterede imod, at en verdslig 
Ret skulde kunne dømme. Men man dømte Bønderne 
til Bøder. Da de i Overensstemmelse med deres 
Abbeds Ord ikke mødte og vel var forbudt at møde 
ved de senere Retsmøder, blev de paa Præstens For
langende berøvede deres Mandhelg, d.v. s. gjort halvt 
fredløse, saa at man selv kunde tage sig til Rette 
over for dem.

Saa blev det Biskoppens Tur. 1 Begyndelsen af 
September hjemsøgtes Stenmagle af en Skare paa 
80 væbnede Mænd med Peder Lauridsen til Skaftelev- 
gaard og Biskoppens Halvbrødre Jakob og Søren 
Daa i Spidsen. Klosterets Foged, som nu boede i 
den tidligere af Præsten beboede Qaard, blev med 
Kone og Børn jaget ud under Haan og Mishandlinger 
og alle deres Ejendele plyndrede og ødelagte. Nogle 
af Bønderne lykkedes det at flygte. De øvrige blev 
paagrebne og blev efter Abbedens Beretning „anbragte 
i snævre Fangehuller, hvor de næppe kunde aande, 
lagte i Baand og Jern, der var trange, grusomme og 
umenneskelige, tillige underkastede en frygtelig Tortur, 
saa at deres Hænder, Arme, Fødder og andre Lemmer 
mistede Kræfterne og blev stive og ubrugelige“ . 
Sammen med Biskoppens væbnede Svende kom 
Præsten Jens Olsen tilbage og blev indsat i den
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Gaard, han i Maj var blevet udjaget af. Præsten 
havde foreløbig sejret, og det var et Slag i Luften, 
at Abbeden lod Klosterets Birketing i Pedersborg 
erklære Deltagerne i Toget mod Stenmagle fredløse.

Kong Hans maatte nu gribe ind, at der ikke lige
frem skulde blive Krig paa Sjælland. Fredløsheds- 
dommen over Bønderne ophævedes og de fængslede 
frigaves. Høsten paa Markerne i Stenmagle var ikke 
blevet bjerget 1489, og man vovede ikke at berede 
Markerne til det kommende Aar.

Processen sled sig fremad for den pavelige Ret 
og var blevet en Strid om Kompetence. Men det 
saa ikke godt ud for Biskoppen, og saa endte det 
med, at Kongen mæglede et Forlig i Korsør 1493. 
Hvis Gaarden virkelig var Klosterets, skulde det have 
den tilbage, men saa skulde det skaffe Præsten en 
Gaard.

Men de for Paveretten fremlagte Dokumenter kaster 
et interessant Lys over mange Ting, selv om de maa 
læses med Forsigtighed. Biskoppens Sagfører ud
slynger de voldsomste Beskyldninger mod Munkene 
i Soer for deres Levned, — saa voldsomme, at de 
formentlig er Løgn. Men han kommer ogsaa ind 
paa det med Kirkerne. Han klager over, at Klostrene 
har fjerntliggende Sognekirker, ved hvilke der skulde 
ansættes faste Præster (perpetui vicarii), men som de 
lader betjene af deres Munke og Sjælesorgen udøve 
ved samme, skønt de er utilgængelige om Natten i 
det lukkede Kloster. Derfor dør i Pesttiden ofte Folk 
uden Skriftemaal og Sakramenter (Acta Pont. Dan. 
IV. 484).

Biskop Niels Skave havde jo Brug for Anklager, 
men man har altsaa dog følt de uheldige Sider ved
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disse Klostersogne. Abbeden har dog ingen Betænke
lighed men søger at faa Paven til at stadfæste det 
altsammen for paa den Maade at have Vaaben mod 
Biskoppen. I et Pavebrev af 1491 er Klosterets An
søgning refereret, men det pavelige Kancelli har kludret 
slemt med Navnene. Først nævnes den Birkeret, som 
Kong Hans havde givet 1485, hvorefter Klosterets 
Bønder ikke skal svare for nogen anden Dommer end 
Abbeden, og der er oprettet et Birketing i Pedersborg, 
hvortil Folk skal søge hver Lørdag fra Sognene 
Alstede, Biernet, Padersburgh, Brumu, Bierbi, Swar- 
torp(Sorterup), Guidioni (Gudutn), Rynnortopt (Kinder
tofte) og fra begge Byerne Oorsloff (Ørslevvestre og 
Ørslev u. Sk.) samt Byen Walbry (Valby i St. Mikkels 
Sogn). Derpaa fortsættes med, at Sognekirkerne i disse 
Sogne ogsaa hører med. For Sorterups Vedkommende 
er dette utvivlsomt urigtigt, og de aldeles sikre Lynge, 
Broby og Slaglille mangler. Saa ved man ikke, hvor 
meget man kan regne med Resten af Listen. Men 
Oplysningen om Klostersognenes Behandling i Abbe
dens Fremstilling er følgende:

„Desuden har ogsaa Sognekirkerne i de nævnte 
Sogne, der er grundlagte og opførte paa Klosterets 
Gods, fra Arilds Tid hørt til Klosterets Ejendom og 
Bord og hører fremdeles dertil, og til dem sender de 
nuværende Abbeder nu een, nu en anden Munk uden 
nogen anden Regel, og ved dem besørger de de gud
dommelige Ting fejrede og Sakramenterne forrettede.“

Det er rene Ord for Pengene fra en Tid, da man 
ikke generede sig. Paven stadfæster det forsigtigt 
„for saa vidt som det er i Brug“ . (Acta Pontificum 
Danica IV. 539. Johs. Lindbæk: Biskop Niels Skave 
og Sorø Kloster, Hist. Tidsskr. 8. I. 254 ff.).

4
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Altsaa stod Cistercienserklosteret i Soer, hvis Or
densregler forbød Tilegnelse af Sognekirker, som det, 
der var rigeligst forsynet med saadanne. En stor 
samlet Rundkreds paa ti Landsogne foruden det nu
værende Sorø Sogn og saa Gudum lidt bagved.

Resultatet er, at ialt 25 Sogne betjentes fra fire 
Klostre. Baade Klosterfolk og andre har sandsynlig
vis forsvaret Forholdet med, at det netop var det 
allerbedste. Det gav ganske anderledes hellige Præster 
end disse „Verdenspræster“ i Præstegaardene. Præ- 
monstratenserordenen havde ligefrem det kirkelige 
Program at faa inkorporeret Sognekald under deres 
Klostre, idet Ordenen jo selv bestod af Præster, der 
levede et klosteragtigt Samliv efter Augustins Orden. 
Danmarks første Præmonstratenserkloster stiftedes i 
Tommerup i Skaane 1155 af Ærkebiskop Eskil. Mest 
bekendt er vel det noget senere Børglum. Men 
hvad var en Præmonstratenser i Hellighed mod en 
Cistercienserl!

Da Reformationen kom, var det en forsvarlig 
Sognebetjening, man interesserede sig for, og det er 
altid Sognepræster, der tales om. Munkes særlige 
Fortræffelighed er falmet. For det første skulde man 
jo have saadanne evangeliske Sognepræster. Det 
synes at have jevnet sig ret let, idet Præstestanden 
næsten uden Undtagelse forblev i Tjenesten og tjente 
videre med evangelisk Gudstjeneste. Det viser, hvor 
dybt Bevægelsen var gaaet ned, og hvor stærkt de 
alle var paa Gled. Reformationen havde da ogsaa 
først og fremmest været en Bevægelse i Præstegaardene.
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Men naturligvis var der mange af de gamle, der 
trængte til en Kapellan og fik ham.

Men dernæst var det galt med Fordelingen. Den 
utrolige Maneer, hvorved under pavelig Beskyttelse 
og til Indtægt for Pavens Kasse, kirkelige Embeder 
var blevet en Handelsvare, der samledes paa, — 
havde bragt Rammerne i Uorden. Det oprindelige 
var jo, som før bemærket, een Præst til hver Kirke, 
og der var stiftet Underholdning dertil, men rigtignok 
ofte saa fattigt, at en Mand ikke kunde leve deraf, 
saa at To-Sogns Pastorater blev nødvendige. Men 
der var Steder, hvor en adelig Gejstlig havde samlet 
en hel Klump Embeder sammen og holdt en fattig 
Kapellan, der skulde ride rundt og passe Kirkerne. 
Flere Steder har man Sagn om en saadan „Ride
præst“ . Christian den Anden havde i sin Reform- 
Lovgivning været inde paa, at det skulde forandres, 
endda radikalt, idet en Sognepræst ikke maatte sige 
mere end een Messe en Søndag. Men kunde han 
ikke opnaa en fastsat Mindsteindtægt, maatte flere 
Sogne lægges sammen, og vilde Sogneboerne ikke 
nøjes med den ene Messe i den ene Kirke, maatte 
de hjælpe Præsten til en Kapellan. Dette blev en 
død Paragraf. Men da den nye Kirkeordning skulde 
gennemføres, maatte man dog se at finde en Regel.

I Ordinantsen 1537 kom det da til at hedde:
Fremdeles findes vel her de Sogne udi Riget, hvor 

hverken er saa meget Folk eller saa rundelig for
sørgede, at hver kan holde sin Sognepræst. Deraf 
kommer det da, at een Sognepræst nødes til at tjene 
mange Sogner, baade med sin store Umag og deres 
føje Forbedring. Thi skal ingen Sognepræst have 
flere Kirker, end han t i l  Qavns kan med Prædiken 
og Sakramenters Tildelelse vel bestaa . . .  Saa maa

4*
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der da a f flere Sogner blive een Sogn, hvor som 
Superintendenten, Provesten og vor Lensmand saa 
synes. Og skrive Os det saa til, at Vi det stadfæste.

Man søgte saa at gennemføre dette Program, og 
derfra stammer mange overflødige Kirkers Nedbry
delse. Men man naaede foreløbig ikke del satte 
Maal. Med visse Mellemrum blev nu Biskopperne 
sammenkaldt til Bispemøder („Nationalsynoder“ ), 
hvor de vedtog Fællesregler eller indskærpede Lov
givningen.

Den lutherske Biskop i Lund Frands Vormordsen 
har affattet en Indstilling til Kongen om en Regulering 
af Sogneforholdene i Lunds Stift. Den er formodentlig 
affattet i Anledning af nogle Møder, Kongen holdt 
1539, bl. a. et udi vort Kloster* Soer 14. November, 
med alle Herredsprovster og to Kirkeværger for hvert 
Herred. Biskoppen foreslaar beskikket Kommissærer, 
som landskabsvis skal indstævne Præsterne og fuld
mægtige Bønder fra alle Sogne, valgte paa Sogne
stævnene, til en Forhandling i Biskoppens Nærværelse. 
De skal enkeltvis høre de enkelte Sognes Afsendinge:

Item skal ingen Præst have fler end een Sogn. 
Dersom den er ikke saa god, at Præsten kan nære 
sig deraf, da skal den Kirke, som plejer at ligge der
til, ødelægges og nederbrydes og lægges til den an
den, og alt Messerede, Klokker og andet, som vaar 
i den Kirke, som nederbrydes, skal komme den anden 
Kirke tilbedste.

Ville og nogen Sognemænd have deres Kirke ved 
Magt og ikke nederbrødt, da skal overvejes, hvad 
Præsten haver, og om han kan holde sig derudaf, 
og hvormed de ville forbedre hans Rente, eller og 
have Kirken nederbrødt. Da skulle fornævnte gode 
Mænd have Fuldmagt med Superintendentis Raad og 
Samtykke at give Befaling og byde, hvilken Kirke
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nederbrydes skal. Og den Kirke, som af dennom 
med Superintendentis Raad og Samtykke bliver nævnt 
neder at brydes, skal Lensmanden straks bestille at 
saa sker.

Findes og nogen Præst, som haver to Kirker eller 
flere, hver saa god, at hun kan holde sin Præst, da 
skulle de det og overveje, og da maa samme Præst 
beholde sine Kirker udi sin Livs Tid, dog saa, at 
han holder en Kapellan, som tager Vare paa den 
ene, og udvælger hannom til samme Kirke efter sin 
Død (Ny kh. Sml. II. 706).

Dette er jo i Stil med Christian II.s Reformforslag. 
Det gaar over Stregen og blev ikke taget til Følge, 
men viser, hvor forskrækket man var over Senmid
delalderens Slendrian, og hvor megen Magt de op
rindelige Regler endnu havde, naar man tænkte sig 
normal og forsvarlig Menighedsbetjening.

For den nye Betragtning maatte ogsaa Kloster
sognene være noget abnormt. Men paa den anden 
Side var man vant til det, og Klostrenes nye Opgave 
faldt ganske godt i Traad dermed. Man gjorde dem 
nemlig til Præsteseminarier. Det foreskreves i Uni- 
versitetsordinantsen 1539, og var jo strengt taget, 
hvad der hidtil var sket, idet Klostrene havde ud
dannet deres egne Præster. At tage til Universitetet 
var noget helt ekstra. I Klosterskolen kan man faa 
sin Uddannelse. „Der skal være en Theolog, enten en 
Klostermand eller en anden i saakaldet verdslig Dragt, 
en Mand af Lærdom, som kan holde Forelæsninger 
over den hellige Skrift og prædike. Af Klosterbrød
rene skal ogsaa udvælges eller andenstedsfra hidkal
des Mænd, der kan undervise i Grammatik, Dialektik 
og Rhetorik, samt tyde nogle Autores. Mens de 
[unge Mænd] studerer der, skal de være deres fore-
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satte lydige, leve i Kyskhed, Ærbarhed, Bøn og Stu
dering, og hver Dag synge og læse i Koret efter den 
i Kirkeordinantsen foreskrevne Skik samt bære Munke
dragt“ . Bagefter kan de ansættes ved Kirker eller 
Skoler. (Rørdams Univ. Hist. I. 52).

Dette er ogsaa blevet gennemført i de fire Klo
stre, her er Tale om. Det er bare kun daarligt op
lyst og fortjente en historisk Behandling. Bedst, 
men kun tarveligt, véd vi Besked om Soer. Her er 
altsaa levet et ejendommeligt evangelisk Klosterliv, 
hvori de gamle Munke dannede Grundstammen. Den 
gamle Abbed Henrik Christensen fortsatte som Ab
bed efter Reformationen og blev endda gjort til Over
hoved for alle Danmarks Cistercienserklostre, men 
døde i December 1538. Han efterfulgtes 1539—56 
af Niels Jespersen, hidtil Abbed i Herresvad i Skaane. 
Saa traadte „Konventsbrødrene“ i Soer Kloster sam
men under Forsæde af Abbed Peder fra Esrom og 
valgte een af deres Medbrødre Hr. Oluf Lauritsen 
Karsemose til Abbed, atter en gammel Klostermand, 
hvad Kongen stadfæstede. Han døde 1565, og nu 
beskikkedes en ny Mand, den hidtilværende Lektor 
Mag. Morten Pedersen.

Under disse Abbeder har Klosteret da virket som 
Præsteskole. Vi kender Navnene paa Lektorerne 
(Læsemestrene), der har været de egentlige Lærere i 
Theologi. Erasmus Sartorius („Rasmus Skræder“ ) 
har formodentlig været der fra 1539. Vi træffer ham 
1544, og 1554 forflyttedes han velanbefalet til Lund 
for at være Lektor der. Han efterfulgtes af Mag. Chri
stopher O ifft, død 1556. Derefter kender vi fra 1562 
den nævnte Mag. Morten Pedersen, og efter at han 
var bleven Abbed 1565, Mag. Knud Pedersen Riber,
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død 1569 (godt Portæt paa Ligsten). Derefter Mag. 
Christian Machabæus 1569—71, der senere vendte 
tilbage som Forstander for den kongelige Skole paa 
Soer ( f  1598) og bl. a. har ladet sætte lutherske Alter
tavler i mange af de under Sorø liggende Kirker.

Under disse Mænd maa vi tænke os en hel Række 
unge Præster uddannede. Og adskillige af disse har 
vel været „Præst paa Soer“ og taget ud og betjent 
Klosterets Landsbykirker, inden de fik selvstændig 
Stilling. En kender vi af hans Dagbog, en Christian 
Nielsen Juel, født 1533, lidt i Skole i Aalborg, derpaa 
i Vitskøl Kloster og derfra til Soer 1554, altsaa sam
tidig med Mag. Gifft. Han uddannes og bliver saa 
præsteviet i København 5. Maj 1557 og synger sin 
første Messe paa Soer 16. Maj. Som god Lutheraner 
forsikrer han i Optegnelsen, at han er ordineret 
til en bestemt Menighed, og dette fremhæver han vel 
netop, fordi der kunde tvivles. Han er tydeligt nok 
Præst „til Raadighed" i to Aar, indtil han i Sommeren 
1559 drager til Vitskøl, hvorefter han siden bliver 
Præst og Provst i Strandby og dør 1596 (Ny kh. 
Sml. V. 342). Vi kan endda faa et Glimt af Gilderne, 
der blev holdt i Klosteret efter middelalderlig Skik, 
naar en Præst „sang sin først Messe“ . Det var denne 
Gang dog en Lektor, den nævnte Morten Pedersen, 
der 21. Juni 1562 sang sin første Messe og havde 
som Gæst Meddeleren, en vanskelig Herre fra Haders
lev, der var paa Gennemrejse til København og 
meddeler, at man „paa daarlig sjællandsk Grisemaner 
spiste og drak hele Dagen“ . Abbeden fra Ringsted 
Mag. Frants Andersen var indbudt tilstede (Ny kh. 
Sml. IV. 248). Lutheranerne var for Resten ved at 
afskaffe disse Gilder. Ved Fyens Landemode 1563
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bestemmes, at nye Præster skal herefter være fri for 
at gøre Gæstebud (Suhms Samlinger II. 2. 144). Men 
det er vel næppe trængt igennem paa et saa konser
vativt Sted som Sorø Kloster.

Man har altsaa endnu længe efter Reformationen 
Samlinger af Sogne, der kirkeligt betjenes af Kloster
brødre, til Dels vel af Klosterbrødre fra den gamle 
Tid. De unge saa naturligvis kritisk paa disse Arve
stykker, og vi har et lille ondskabsfuldt Portræt, 
tegnet af den unge Rektor i Helsingør Hans Chri
stensen Sthenius, den senere Salmedigter. Han har 
lavet et ret ubehændigt Skuespil Kortvending, hvori 
alle mulige Typer fra Tiden faar vendt op og ned paa 
deres Forhold i en Haandevending. Det er fra 1565, 
han tegner naturligvis til Dels efter Barndomserindring. 
Der optræder da ogsaa en Munk.

Munken siger i første Omgang, at det nu er daar- 
ligt imod i hans unge Dage:

Da vilde jeg heller en Ungbroder være 
end Abbedens Kappe nu selluv at bære.
Dog have vi endnu ingen Nød.
Vi have end dog baade Flæsk og Brød.
Sankt Barnardus er ikke endnu saa arm, 
at han sine Brødre vil gøre den Harm, 
at de skulde gaa omkring at tigge, 
den Stund de ville udi Kloster ligge.
Jeg haver og en fuldgod Rente, 
og mere vil jeg mig endnu vente.

Han venter nemlig at blive Abbed endda. 1 anden 
Omgang er det naturligvis blevet værre for ham og 
Munkene, og paa en pudsig Maade udtales her den 
nye Tids Syn paa de Munke, der endnu kunde være 
tilbage. Han klager over, at Folk kalder Munkene 
Sjælemordere og Ulve.
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Aldrig vaar jeg Sjæle-Hyrde, 
thi kan jeg ingen Sjæle myrde!
To Sogne havde jeg af Kloster et Stund.
De laage paa Klosters egen Grund.
Stundom jeg til dennom for, 
og stundom stod jeg hjemme i Kor.
Stundom for een og stundom en anden, 
men jeg prædike! hverken Løgn eller Sanden.
Messen jeg nok højtidelig sang, 
og mest udi Højtid til Offergang.
Dermed jeg Folket Gud betol, 
men aldrig kom jeg udi Prædikestol, 
fordi jeg haver saa sludder et Maal, 
som jeg skuld søbe gloendes Kaal.

Da det stadig viste sig vanskeligt uden Indgreb fra 
oven at skaffe en forsvarlig Præstelønning, sammen- 
stævnede Kongen alle Biskopper og Stiftslensmænd til 
Møde hos sig Søndag efter Paaske 1555 med 
Indberetninger gennem Provsterne fra alle Præ
ster om, hvad de trængte til. Der holdtes en Raad- 
slagning sammen med Rigsraadet, og Resultatet blev 
de saakaldte Klemmebreve (d. v. s. forseglede med 
Rigens Klemme, det store Rigssegl), der udstedtes 9. 
Maj 1555, eet for hvert Stift. Her bruges meget af 
den gamle Bispetiende („Kongetienden“ ) til Lønfor
bedring, og saa sker der ellers en Del Omlægninger, 
Sammenlægninger og Nedlægninger. De sidste blev 
for Resten ofte ikke til Alvor. Almuen vilde ikke 
slippe de gamle Kirker, selv hvor de laa lovlig nær 
ved hinanden. Her i Amtet skulde Tingjellinge og 
Haldagerlille Kirker „ødelægges“ , men de staar som 
bekendt endnu. Ligesaa Merløse Kirke ved Holbæk 
og Ulse Kirke ved Haslev. Man slaas med Tresogns
pastoraterne, som kan være gode nok for Præsterne 
men ikke for Sognene. I Klemmebrevet for Skaane
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hedder det: „Hvor nogen Præst haver tre Sogner, 
som ikke kunne adskilles, eller den ene Kirke afbry
des, da skal Præsten være pligtig til at holde en Ka
pellan til den ene Kirke“ . Paa Sjælland er man op
mærksom paa Klostersognene: „Efterdi der findes, 
at de Kirker, som ligger til Antvorskov, Soer, Esrom 
og andre Herreklostre her udi Sjælland, ikke ere be
sørget med lærde Mænd til Sognepræster, thi at 
Præsterenten oppebæres til Klosterne, da skal dermed 
saa holdes, at hvor der ikke udi Klosterne kan hol
des lærde Præster, som kan ride ud til Sognekir
kerne og gøre Sognefolket der sammesteds deres til
børlig Tjeneste, da skal Forstanderne for samme Klo- 
stere være pligtig at sætte bosiddendes Præster hos 
Kirken og udlægge dennom Præstegaarde og tillægge 
dennom en tilbørlig Underholdning“ .

Programmet var altsaa kastet ud, og ved Skov
kloster synes man forholdsvis tidlig at have refor
meret. Om maaske allerede Biskop Ove Bille, der 
var forlenet dermed ( f  1555), har begyndt? Qunders- 
lev har ganske vist endnu 1567 hverken Præstegaard 
eller Degnestavn, men det er kommet under Patro
nat af Hr. Christopher Oøe til Gunderslevholm, der 
vel har haft Præsten boende paa Oaarden. Kun 
Vridsløse og Ladby synes at være forblevet under 
Klosteret. De havde ingen Præstegaard. 1560 fik 
Herluf Trolle som bekendt Skovkloster ved Mage
skifte. 5 Dage senere (6. Juli) udstedtes et kongeligt 
aabent Brev, at Sognefolket i Vridsløse og Ladby 
herefter skal søge til Skovklosters Kirke. De to Kir
kers Prydelser og Klokker skal komme Klosterkirken 
til Gode, og Herluf Trolle skulde have Patronatsret. 
Til Præstegaard gav Kongen en Gaard i Rejnstrup.
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Da denne Gaard laa ubekvemt, gav Herluf Trolle og 
Birgitte Gøe 1533 en Gaard i Lille Næstved til Præ- 
stegaard. Saaledes opstod Herlufsholm Sogn. Men 
Kirkegaardene i Vridsløse og Ladby med Ruinerne 
af Kirkerne ligger endnu.

Efter dette laa dog endnu Ringsted, Soer og Ant
vorskov Klostre med deres Sogne som en mærkelig 
abnorm Stribe hen gennem Midtsjælland. Først 1569 
rørtes der ved dem.

Vi véd ikke, hvor mange der kan have været med 
til at rejse Spørgsmaalet, eller hvor meget Kongen 
selv har grebet ind. Men jeg har det Indtryk, at 
den bevægende Kraft var den daværende Abbed paa 
Soer Mester Morten Pedersen. Ham skal vi standse 
lidt ved. Han var født i Grenaa Mortens Aften 1537 
og førte aabenbart Slægtsnavnet Hviid, hvorfor han 
kaldtes Alban paa Latin, foruden at han nævnede 
sig paa Græsk efter sin Fødeby Ernopotamius. Han 
blev Student fra Aarhus, studerede i København og 
i Wittenberg og kom hjem som Magister, hvorpaa 
han 1560 blev Lektor paa Soer for at „læse udi den 
hellige Skrift for de unge Brødre og de andre unge 
Personer“ . Efter Hr. Oluf Karsemoses Død blev han 
1565 Abbed, endnu knap 28 Aar gammel. 1572 blev 
han Sognepræst ved Roskilde Domkirke, hvor han 
døde 1595. Han var en historisk interesseret Mand, 
som har efterladt sig en Del historiske Notitser fra 
Samtiden (trykt Ny kh. Sml. III. 483 ff.), men som 
ogsaa i sin Sorø-Tid har samlet Stoffet til den Bog, 
der har gjort ham mest bekendt: Biscops Absalons 
oc Her Esbern Snaris Herrekomst oc adelige Stam
me: Desligeste Sore Closters første Fundatz oc 
Fundatores. Sammenscreffuen met f l jd  a f  Morten
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Pedersøn, den 50. Abbet i  Sore Closter. København 
1589. Det er fra den, man har Historien om „de 
tvende Kirketaarne" i Fjenneslev.

Denne unge Abbed har vel set med unge Øjne 
paa det forældede Forhold. Han var jo selv Lærer 
for disse Korpræster, der skulde passe Sognene, og 
har vel selv som Præst været med i Betjeningen.

Saa kom i Sommeren 1569 Kong Frederik I I  paa 
et længere Ophold paa Soer. Han var der den 5. 
Juli og formodentlig et Par Dage før og endnu den 
14. Juli. Jeg formoder, at Abbeden har forberedt 
Sagen. Allerede 9. Juli er der fra Soer udstedt et 
Kongebrev til Abbederne i Soer og Ringsted og Prio
ren i Antvorskov. Indholdet er følgende:

Da der hidtil til Klostrene har ligget nogle Sogne, 
hvis Sognepræster have haft Bolig og Underholdning 
i Klostrene, hvilket har givet Anledning til megen 
Uskikkelighed og til Forsømmelse af Sognefolket, har 
Kongen bestemt, at disse Præster herefter skulle bo 
ved Kirkerne og selv nyde Præsterenten dertil. De 
skulle derfor straks lade Præsterne faa Sognene, dog 
saaledes, at en Præst faar to Sogne, hvor disse ligge 
saa nær ved hinanden, at han kan betjene dem or
dentligt, udlægge dem al tilbørlig Præsterente, som 
andre Præster paa Landsbyerne have, og gode Præ- 
stegaarde, saa de kunne leve ærligt af dem og af 
Præsterenten. De Præster, der faa Præstegaarde i 
Skovbygden, skulle have fri Olden til deres egne 
hjemmefødte Svin, lidebrændsel af Vindfælder og 
fornede Træer, og Tømmer til deres Huses Bygning. 
Hvis Klostrene allerede have oppebaaret noget af 
den Rettighed, som tilkommer Præsterne for iaar, 
skal det straks tilbageleveres Præsterne. De skulle 
give Biørn Andersen og M. Povel Madsen al nød
vendig Oplysning, rette sig efter den Skik, disse gøre,
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og herefter ikke mere befatte sig med Præsterne og 
deres Rente.

Samme Dag er der sendt en Afskrift af dette Brev 
til Stiftslensmanden Bjørn Andersen og Biskoppen 
Povel Madsen med Befaling til med det første at 
begive sig til disse Klostre og gøre en Skik og Ord
ning, „saa at Sognerne med gode, gudfrygtige, lærde 
Præster maatte blive forsørget, og Præsterne mue 
fange deres nødtørftige Underholdning“ .

Som saa tidt, naar Frederik II. skulde lave noget, 
har det haft Hast. Formodentlig er Ordningen virke
lig blevet lavet i Løbet af Sommeren 1569, om end 
vel næppe alle Præsterne straks har kunnet flytte i 
Præstegaarde. Dertil hørte jo, at nogle Fæstegaarde 
skulde gøres fri, og det kunde ikke gøres uden Var
sel. Præsterne har vel, ogsaa efter at Sogne var 
dem tildelt, maattet blive i Klosteret indtil en Præste- 
gaard var tilgængelig.

Hele Udstedelsesmaaden falder imidlertid bag
vendt. Det normale vilde være, at Stiftslensmanden 
og Biskoppen fik Brev og Instruks og Klosterforstan
derne en Afskrift samt Tilhold om at være behjælpe
lige og følgagtige. Derfor antager jeg, at Initiativet 
har ligget paa Soer. De tre Klosterforstandere har 
formodentlig lavet Forslagene. I Ringsted var Ab
beden Magister Frants Andersen (1512—82) ogsaa 
en Mand, der havde studeret i Wittenberg, og som 
havde været Rektor i Roskilde, indtil han 1561 blev 
Abbed her, en Stilling, hvorfra han tog sin Afsked 
1571, hvorefter han henlevede sine sidste Aar som 
Kannik i Roskilde. Han har altsaa forestaaet Ord
ningen og Udlægningen af Præstegaarde under Ring
sted Kloster. I Antvorskov var Prior Niels Foss død
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1568 og efterfulgt af en ny Mand Bertel Sørensen 
(Prior 1568— 1580), hvem et lignende Hverv er t il
faldet for Antvorskovs Klostersogne.

Stiftslensmanden og Biskoppen har formodentlig 
ikke haft stort andet Arbejde end at godkende Kloster
forstandernes Forslag, — skønt vi ved jo ikke, hvor 
meget der har været at rette. Bjørn Andersen til 
Stenalt (1532—83) havde indtil 1566 været Lands
dommer og som saadan forlenet med Fredsgaarde. 
Næste Aar blev han Lensmand paa Københavns Slot 
og Roskildegaard og Stifslensmand. Denne Herre
mand var selv en lærd Mand, og hans Hus var et 
Samlingssted for Datidens lærde Verden. 1573 er
hvervede han Cistercienserabbediet Vitsbøl Kloster, 
der har- bevaret hans Navn som Herregaarden 
Bjørnsholm.

Biskop Povel Madsen Strobius havde 1562—69 
været Hans Tausens Eftermand som Biskop i Ribe. 
1 Sjællands Stift var Biskop Hans Albertsen død 
25. Maj 1569. 9. Juni fik Povel Madsen Beskik
kelse til at være hans Efterfølger. Først den 30. 
August ankom han til København (Rørdam, Univ. 
Hist. II. 457). Paa Skrivelsens Tidspunkt har han 
altsaa ikke været tiltraadt, og det maa have hørt til 
hans første Embedsgerninger at tage Stilling til denne 
Nyordning af Midsjællands Klostersogne.

Der er ingen Papirer i Behold om, hvad der saa 
blev lavet 1569. Først ved en kongelig Stadfæstelse 
1574 faar vi en Oversigt. Men i Mellemtiden er der 
sket noget i og ved Ringsted. 1569 har man ikke 
lagt Sogne til Klosterkirkerne. Baade Antvorskov, 
Soer og Ringsted Kirker er blevet liggende som
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Stiftelseskirker uden Sogne. Soer laa jo dengang i 
sin Skovensomhed, og Slagelse laa et godt Stykke 
Vej fra Antvorskov, saa der tilbød heller ikke en 
anden Ordning sig. Men anderledes i Ringsted, hvor 
Byen med St. Hans Kirke laa lige ved Klosteret. 
Desuden laa Slanerup Kirke nede ved Haraldsted Sø 
i det meget lille Slanerup Sogn, der bestod af de to 
smaa Torper Slanerup og Ejlstrup. Jeg har den 
Tanke, at man 1569 har annekteret St. Hans og 
Slanerup, men der vides intet derom.

1 Ringsted havde fra Nytaar 1571 at regne en 
mærkelig Mand afløst Abbed Frants Andersen. Det 
var Magister Iver Bertelsen. Da Kongen og Abbed 
Morten Pedersen forhandlede paa Soer i Sommeren 
1569, sad han som Fange i Soer Kloster, der i det 
hele husede forskellige Præster, som var kommet 
paa Kant med Tilværelsen. Det er den gamle middel
alderlige Skik at putte saadanne sorte Faar i Kloster. 
Mester Iver, en Fiskersøn fra Middelfart, havde en 
kort Tid været Professor i København, men havde 
lagt sig ud med Kollegerne. Saa blev han 1565 
Præst i Stege, men her var der en brutal Foged paa 
Stegehus, der klagede over ham. Han blev virkelig 
1567 dømt fra sit Embede for Ulydighed og fordi 
han egenmægtigt havde forandret i Daabsritualet 
ved at udelade Exorcismen. Han blev da forpligtet 
til i Soer Kloster „at leve og være under Abbedens 
Lydelse roligen og stille“ . Først 1570 lykkedes det 
ham at komme til at forhandle med Kongen, og han 
blev nu een af Frederik den Andens Yndlinger, der 
først blev hjulpet med den anselige Stilling som Abbed 
i Ringsted Kloster. Siden blev han 1572—80 Abbed 
i Soer og derefter atter til sin Død 1583 i Ringsted,
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hvor hans Ligsten og Monument findes. Desværre 
mangler det meste af Hovedet paa hans Billede paa 
Ligstenen, der staar noget udsat paa St. Bendts 
Kirkegaard ved Hegnsmuren.

M. Iver Bertelsen viste sig i sin Abbedtid som en 
Mand med megen historisk Interesse. Han lavede 
for Kongen den lille danske Rimkrønike, som dannes 
af Vers, der skulde staa under Kongernes Billeder 
paa Kronborg Slotstapeter. Det var ham, der i Sorø 
fandt Haandskriftet af Adam af Bremens Bispehistorie, 
en af de vigtigste Kilder til Danmarks ældre Historie, 
og fik A. S. Vedel til at udgive det. Denne historiske 
Sans har aabenbart vakt en Kærlighed hos ham til 
Ringsted Kirke med Valdemarernes Grave. Kirken 
var forfalden i en truende Grad. Men skulde nogen 
af Kirkerne falde, var det dog rimeligere, at St. 
Hans faldt.

I al Fald gik der kun et halvt Aar efter hans Em
bedstiltrædelse, inden der fra Frederiksborg, 6. Juli 
1571, er udstedt et Kongebrev:

Efterdi der findes mange Vore Forfædre, Konnin- 
ger saa og Drotninger, som have regeret her udi 
Danmark, at være begravet udi Ringsted Klosters 
Kirke, da paa det deres Lejersted maa blive hæderlig 
holdet dennom til en evig Ihukommelse, og samme 
Klosters Kirke saa møget des bedre kan blive bygget 
og altid ved god Hævd og Magt færdig holdes, have 
Vi undt og tilladt og nu med dette vort aabne Brev 
unde og tillade, at Sognefolket udi Sancti Hans Sogn 
udi Ringsted herefter mue og skulle søge til Ringsted 
Klosters Kirke og den holde for deres rette Sogne
kirke, og hvis Tiende og Rettighed som gaves til 
forskrevne Sancti Hans Kirke, skal herefter gives til 
Ringsted Klosters Kirke.
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Samme Dato er der udstedt et Brev til Mester 
Iver Bertelsen om at indrette Kirken til evangelisk 
Gudstjeneste. Den stod endnu med hele sit gamle 
Klosterudstyr.

Paa det Folket des bedre kunde fange Plads og 
Rum udi Kirken, bede Vi Eder og ville, at I lader 
nedbryde de gemene Altar, der findes nedre i Kir
ken, som ingen af fremfarne Konninger eller Drot- 
ninger have stiftet, og igen lader ordentlig bygge og 
opsætte Stole, som Almuen og Sognefolket kunne 
stande og høre Prædiken og Guds Ord.

Senere paa Sommeren, 27. Juli, kommer der et 
nyt aabent Brev, hvorved Kongen befaler M. Iver 
Bertelsen at nedbryde Slanerup Kapel og bruge Sten, 
Tømmer og andet derfra til Klosterets Bygning, hvor
for de Bønder, der hidtil har søgt til Kapellet, her
efter skal søge Ringsted Klosterkirke.

Dermed blev den gamle Klosterkirke Sognekirke 
i stor Stil ganske som nu. Og den kom til at skifte 
Navn. Der var vistnok fra ældre Tid et lille St. 
Bents Sogn, bestaaende af Klosterets Bønder i Tor
pet, der havde Kirkens sydligste Kapel (St. Bents 
Kapel) til Kirke. Nu gik Sognenavnet over paa den 
tidligere Vor Frue og St. Knuds Kirke, saa den blev 
St. Bents Kirke.

Iver Bertelsen begyndte paa en Hovedreparation 
af Kirken. Jeg formoder, at han allerede nu, for at 
kunne bruge Munkekoret til Altergangskor, har afløst 
de gamle Kongegrav-Dæksler med de flade Indskrift
sten, der laa indtil Frederik den Syvendes Sten blev 
lagt. Formodentlig er samtidig de 9 vestligste Sæder 
paa begge Sider med deres Billeder savede bort af

s
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Munkestolene for at forkorte Munkekoret til evange
lisk Altergangskor. Imidlertid blev han forflyttet og 
hans Eftermand sattes til at fortsætte, mens Sorø 
Kloster skulde brænde Mursten og Tagsten. Da han 
vendte tilbage, maatte der atter sættes Kraft paa Ar
bejdet. Sjællands Kirker fik Befaling til at støtte, og 
det sidste, vi hører, er et Kongebrev 3 Uger før Me
ster Ivers Død med Tilladelse for Kirkeværgerne i 
Benløse til at nedbryde og sælge til Mester Iver 
Bertelsen en Kirkelade, som staar og forfalder, da 
der skal være Brøst paa Mursten til Ringsted Kirke. 
En Frugt af disse Byggearbejder er Kirkens anselige 
Taarn og Spir, der altsaa er lutherske. Prof. Storck 
har dog ikke villet forny det oprindelige Renaissance- 
spir men har sat et af egen Konstruktion.

Alt ialt maa man vel sige, at havde Iver Bertel
sen ikke faaet denne Sogneordning lavet, saa havde 
det sagtens gaaet med St. Bents Kirke, som det gik 
med Antvorskov Klosterkirke. Det svarer til, at man 
reddede Herlufsholms Kirke ved at ofre Kirkerne i 
Vridsløse og Ladby. Det var i Klemmebrevet 1555 
Meningen paa samme Maade at redde Æbelholt Klo
sterkirke ved at ofre Tjæreby og Alsindrup Kirker. 
Det skete dog ikke.

Det første skriftlige Vidnesbyrd om, at der er sket 
noget i selve Sognesagen, er ellers — at Bønderne 
i  Alsted og Slaglille har klaget t i l  Kongen. Da der 
nys var udlagt Præstegaarde, „saa var der sket dem 
mærkelig Skade paa deres Qaardes Tilliggende, saa 
de enten maatte have Nedsættelse i Landgildet eller 
opsige deres Gaarde“ . Det er det vanskelige Lands
byfællesskab, der har været rørt ved. 1. Decbr. 1573 
faar Iver Bertelsen kongelig Befaling til at undersøge
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Sagen „og siden igen udlægge til fornævnte Bønder 
saa megen Jord, som hver haver mistet“ .

Dette ærgerlige Vrøvl er formodentlig Grunden 
til, at man har søgt højtidelig kongelig Stadfæstelse 
paa den trufne Ordning. En saadan er udstedt under 
27. Januar 1574 og har Karakter af en kongelig Fun
dats for alle disse Pastorater. Sagens Forhistorie 
nævnes, og det meddeles og stadfæstes, at Bjørn 
Andersen med Superintendenten efter Vor Befaling 
disse efterskrevne Sogner to og to tilsammen have 
annexerede, som er Benløse og Kværkeby, Vetterslev 
og Høm, Bjergby og Sludstrup, Sørby og Kirkerup, 
Havrebjerge og Quddum, Bjergby og Bromme, Pe
dersborg og Kindertojt, Liunge og Braaby, Slavlille 
og Bjernet, Alsted og Fjenitslev, og Harrested at 
blive for sig selv uden Annex. Desuden er der en 
særlig Stadfæstelse paa de Præstegaarde, som Os 
elskelig hæderlig og højlærd Mand Mester Morten 
Pedersøn, den Tid Abbed i Soer Kloster, efter Vor 
Vilje og Tilladelse haver udlagt. Det er de fem 
Præstegaarde i Pedersborg, Munke-Bjergby, Slaglille, 
Alsted og Lynge, hvis Marker opregnes. Desuden 
stadfæstes Tilsagnet om fri Olden, Brændsel og Byg
ningstømmer (Rørdams Danske Kirkelove. II. 219).

Som man vil se, har de gode Mænds Ordning 
holdt ganske godt, idet der ikke er sket anden For
andring, end at Benløse-Kværkeby siden 1687 er for
delt mellem Ringsted og Vigersted. — Og saa at der 
siden da uden for Soer Klosters Port er opvokset en 
navnkundig Stad, som hedder Sorø, der fik Brug for 
den store Klosterkirke som Bykirke.

AUindemagle Kirke laa til Allindemaglegaard, de 
Billers gamle Hovedsæde. Præsten boede paa Gaar-

5‘
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den. Da Gaarden 1575 tilbyttedes af Kronen, blev 
Sognet Anneks til Haraldsted.

Skønt nu alle Sogne er annekterede to og to, 
opnaaedes praktisk talt en Ordning, der svarede til 
den oprindelige Mening med Sognene. Reformatio
nen afskaffede omsider den Forstyrrelse, Klostrene 
havde voldt. Nu er Ordningen noget saa indlevet 
og fastslaaet, at det ikke vil gaa stille af, om man 
vil forsøge at lave om derpaa og f. Eks. gaa Sog
nenes Ret for nær ved at gaa bag om Reformationen 
og forsøge Sammenlægninger af 3 og 3 Sogne.



D E  G A M L E S  F O R S Ø R G E L S E  
I FORRIGE AARHUNDREDE. 

AFTÆGTSFORHOLDETS ORDNING I LANDBOHJEMMENE. 

Af

Johs. T. Christensen.

I.
Det er en ganske egen Sag 
at eje Fædres Bolig, 
thi Slægtens Aander Nat og Dag 
omsvæve den saa trolig.

(V. S im o n s e n .)

(SS^Kædres Bolig og Fædres Jord er i Aarhundreder 
gaaet fra Slægt til Slægt. Qaar vi tilbage til 
Fæstebondens Tid i det 18. Aarhundrede, da

Jorden var i Fællesdrift, og de lave, lerklinede Bønder- 
gaarde og Huse laa tæt sammenbyggede i Lands
byen langs den hyppigt brolagte Landsbygade eller 
rundt om Kirken, var vel hverken Bolig eller Jord 
arvelig efter Loven, men Slægt efter Slægt har dog 
levet i de samme Hjem, idet det ofte var en praktisk 
Ordning, at Fader afleverede Gaarden til Søn eller Dat
ter, som saa tog Forældrene paa Aftægt, og da Bonde
jorden i det 19. Aarhundrede i stort Omfang blev 
Selveje, fortsattes dette Forhold, som muliggjorde, at 
Børnene uden at blive spændt alt for haardt for 
økonomisk kunde tage Fædrenehjemmet i Besiddelse 
og samtidig sikre deres Forældre livsvarig Kost, Husly, 
Varme, Pleje og hæderlig Begravelse.



70 Johs. T. Christensen :

I Landets forskellige Egne har dette Aftægtsforhold 
været ordnet noget forskelligt, men Grundprincippet 
er overalt det at undgaa, at de Unge skulde ud
rede Kontanter. Kunde unge og gamle leve i Fællig, 
drejede det sig jo kun om Naturalforplejning, og den 
var i tidligere Tider, da Bønderne levede tarveligt, 
om end solidt og væsentlig af egne Produkter, ikke saa 
trykkende. Inden de moderne Landbrugsmaskiner — 
og ganske særlig Tærskemaskinen — endnu havde faaet 
Indpas, var Folkeholdet paa Bøndergaardene betydeligt 
større end i vore Dage, og Kosten til de gamle var kun 
en lille Del af det daglige Husholdningsforbrug.

Naar man har en stille Time i sit Hjem, der er 
gaaet i Arv fra Slægt til Slægt, hænder det, at 
Minderne om Fortiden bliver saa levende, at man 
ser de gamle træde ind i Stuen. Ja, selve Stuen 
skifter Præg. Bænken staar bag Bordet under de 
smaa Vinduer til Gaarden. I Lænestolen mellem 
Sengeforhænget og den gamle lave Bilæggerovn sidder 
Farfar. Han er i tykke Vadmelsbenklæder, som er 
gledet lidt op og viser de hvide, uldne Hoser. Den 
stribede Hvergarnsvest slutter tæt i Halsen, saa Trøjen 
er overflødig, naar man er inde. Et Par solide, stribede 
Uldtrøjeærmer af godt, hjemmelavet Stof viser, at der 
ogsaa er noget indenfor Vesten. De gamle skarpe 
Træk, randet af Hagens og Kindernes Skægkrans, og 
den rundede Ryg taler om Livets Arbejde, Møje og 
Sorger, men i Børnebørnene, som tumler i Stuen, 
lever hans egen Barndom. Og saa begynder han at 
fortælle.

Mærkeligt lyder det for den unge Slægt at høre, 
om da Farfar var Dreng og vogtede Gæs og Køer
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om end ikke paa de samme Agre, hvor Børnene har 
levet og Børnebørnene lever deres Barndom.

Morsom er han, den gamle Farfar. Han kan lege 
med Børnene. Paa sine Ture gennem en nærliggende 
Skov til Faster, der bor i en lille Gaard paa den 
anden Side, skærer han sig hver Gang en god Hassel
kæp, og disse Kæppe gemmer han bag det gamle 
Bornholmerur inde i sin egen Stue.

Naar Børnebørnene besøger ham herinde, faar de 
Lov at lege med de blanke Kæppe, og saa er der 
Løjer og Støj i Aftægtsstuen. Farfar sidder ved 
Bordenden med Albuerne hvilende paa Bordpladen 
og Hænderne om Pibehovedet og ser til. Det hænder, 
at Moder kigger ind ad Døren for at tysse paa 
Børnene, at ikke de skal gøre det for broget for 
gamle Farfar, men gennem Tobaksrøgen fra det stærke 
Nr. 1-Tobak, der fylder den lille Stue med en krads 
Taage, lyder Farfars Røst:

„Lad du dem dog bare lege. Jeg skal nok jage 
dem yd, naar jeg ikke vil have dem herinde mere“ .

Alle Ordene lyder i det gamle sydvestsjællandske 
Bondedialekt. Alene det lille Ord „yd“ i Stedet for det 
mere korrekte „ud“ lægger sin egen Stemning over 
Mindet og fører os tilbage i Tiden, thi allerede i vor 
Barndom for en fyrretyve Aar siden var det sjældent 
at høre de tidligere saa almindelige Udtryk yd, nør 
(ned) og adskillige andre, deriblandt den hyppigt 
forekommende Vending „Det er voller“ (Det er fordi).

Udenfor kører vi Hest med Farfar, og han kan, 
saa gammel han er, endnu galoppere som en Plag 
og løbe løbsk med Køretøjet. Der er mangfoldige 
Løjer i saadan en gammel Mand, naar han er rask, 
og det er han for det meste. Gigten kan jo ganske
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vist gnave en Gang imellem, og Benene er noget 
stive. Livet har jo taget paa ham. Men selve Livs
kraften er endnu i Behold. Det har et Liv i Nøjsomhed 
og Arbejde bidraget til.

I Brændehuset staar tørt Bøgebrænde stablet op i 
svære Favnestykker. Det maa ingen anden arbejde 
i. Farfar har forbeholdt sig dette Arbejde. Det giver 
saadan en god Varme i Kroppen at save Brænde.

I Marken udretter han ikke meget, og han synes 
ogsaa af og til, at et og andet gaar forkert. Det er 
ikke saa let for gamle at følge med det ny, som de 
møder med en vis Mistænksomhed, og naar han 
synes, at nu er det da rent galt, som de unge bærer 
sigad, gaar han ind i Køkkenet og klager til Sønnekonen:

„Nej, se tosset han dog bære.r sig ad nu. Han 
mejer jo Rugen kaalgrøn“ .

Men Mor tager ham mildt og venligt, og saa gaar 
den gamle igen med Stok i Haanden og Pibe i 
Munden, smaasnakkende med sig selv, ti, Børnene 
igen er om ham og lokker ham til at lege og 
fortælle.

Vi sætter os under det gamle Pæretræ, det, som 
var stort allerede i 1835, da Farfar kom til Gaarden. 
Han knapper den kortlivede, langskødede Frakke om 
sig og siger, det er koldt, men det kan vi ikke mærke. 
Vi leger og jubler i Pæretræets Skygge.

Naar man nu som halvgammel Mand færdes under 
det samme knudrede Frugttræ, gennemlever man i 
Tankerne de mange glade Stunder, de store, bløde 
Sommerpærer har givet Børnene i de tre Slægtled. 
Det staar fremdeles i Foraarets Blomsterpragt og 
Høstens rødmende Fylde, og fortæller om henfarne 
Slægter. Meget har det set og oplevet.
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Og gaa ud paa Marken. Du kan ikke sætte din 
Fod paa en eneste Plet Jord, som ikke dine Forfædre 
har betraadt i Arbejdet for at fremskaffe det daglige 
Brød eller paa Markvandring for at nyde Synet af 
Arbejdets Frugter. De gamle, nu hensygnende Vold
gærder har tit tjent som Spadseresti for glade Arbejds- 
mennesker, som, medens Solen dalede over gyldne 
Aks eller gik ned bag Traver, nød Aftenfreden med 
Tak i Hjertet, for hvad der groede frem efter deres 
Arbejde.

Det er sandt, hvad Digteren siger, at Slægtens 
Aander omsvæve Stedet troligt. Vi føler det som et 
Mindevæld, der undertiden faar en til at glemme 
Nutiden, medens man læser i henfarne Tiders brogede 
Billedbog. Ved en eller anden Forbedring af Drift 
eller Bygningen eller ved større Familiebegivenheder 
udbryder man: Hvad vilde Far eller Mor, hvad vilde 
Farfar eller Farmor sige hertil.

Ja, Slægtens Aander er her, baade fordi de er
knyttet hertil, og fordi der gennem Mindernes rige
Verden kaldes paa dem.

* *
*

Som selve Aftægtsordningen var groet frem af 
praktiske Hensyn, saaledes udformedes den først og 
fremmest med Henblik paa de gamles Forsørgelse 
og Pleje. Det ses bedst af nogle Eksempler.

I Gimlinge levede i Begyndelsen af det 19. Aar- 
hundrede en Gaardejer, der hed Jens Madsen. Han 
havde en af Byens bedste Selvejergaarde, som endnu 
bebos af Sønnesønnen Niels Andersen. Da Jens Madsen
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i 1849 overdrog Qaarden til sin Søn Anders Jensen, 
affattedes en Kontrakt, der giver Aftægtsnyderne Ret 
til, saa længe de føle sig tilfredse dermed, at leve 
og bo sammen med Sønnen og hans Familie og dér 
at erholde Kost, Logis, Klæder, Renlighed og Pleje 
lige saa godt som den øvrige Familie.

Kontraktens første Bestemmelse var dog i dette 
Tilfælde af foreløbig Art, idet dens næste Punkt gaar 
ud paa, at naar Jens Madsen „i tilstundende Efteraar“ 
flytter ud af Qaarden, opfører han selv en bekvem 
Aftægtsbolig paa det Sted ved Qaarden, hvorom Fader 
og Søn bliver enige, og hertil skal Sønnen eller efter
kommende Ejere i Jens Madsens og Hustrus Levetid 
levere:

Til Hjælp ved Boligens Opførelse 200 Rigsbank
daler en Gang for alle. Aftægtsboligen vedlige
holdes af Sønnen, men er efter Jens Madsens og 
Hustrus Død hjemfalden til Qaarden.

1 Aftægtsboligen leveres aarlig:
4 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 2 Tdr. Malt, 6 Pd. Humle, 
1 Fedesvin af 8 Lispunds1) Vægt i Siderne, leveret 
med Hoved, Ryg, Ben og Fedt, 4 levende Gæs, 
som „vi selv“ udtage af Flokken, naar de er fede, 
1 Lisp. Svinefedt og 1 Lisp. Smør. Smørret leveres 
med 4 Pd. i Maj, 4 Pd. i Juli og den anden Halv
del i Oktober Maaned. Svinefedtet leveres i Vinter
tiden. 1 Lisp. Sødmælksost i Oktober, 1 Lisp. 
Bedekød, 1 Lisp, afsmeltet Talg, 1 Skæppe Koge
ærter, 2 Tdr. Kartofler, 8 Snese Æg (2 Snese hvert 
Fjerdingaar) l l/2 Lisp, renskættet Hør.

Endvidere erholde vi 1 Ko og 2 Faar fodret

9  1 Lispund =  16 Pd.
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og græsset paa Gaarden iblandt Gaardens egne 
Kreaturer, dér, hvor disse staar bedst til Foder og 
Græs, og naar en Ko er udmalket, leverer Gaardens 
Ejer os en anden i dens Sted.

Ligeledes holder Gaardens Ejer en Tjenestepige 
til vor Opvartning, naar det behøves, og naar vi 
forlange det, og til at malke vor Ko. Denne Pige 
maa ikke fæstes uden efter Overlæg med os.

Endvidere leveres: 1 Favn forsvarlig kløvet 
Bøgefavnebrænde og et Læs Bøgefavnebrænde samt 
12 forsvarlige Læs Tørv. Ejeren skal save, hugge 
og indsætte i Hus det leverede Brænde inden Mikkels
dag, Tørven inden St. Hansdag.

I Penge betales 40 Rigsdaler, der erlægges med 
Halvdelen til de sædvanlige Betalingsterminer.

Til Have afstaas 1 Skæppe Land forsvarlig 
hegnet af Ejeren.

Denne er ogsaa pligtig til i Sygdomstilfælde 
at skaffe fri Læge og Medicin.

1 de enkelte Tilfælde, hvor vi forlange det, skal 
Ejeren levere forsvarlig Befordring for os til Køb
staden eller i Egnen uden Betaling. Dog maa 
saadanne Befordringer af os ikke forlanges i Vaar- 
sæds- eller Høsttiden.

Aftægtsfolkene har Ret til at medtage til Aftægts
boligen, hvad de ønsker. Til Gengæld skal det 
tilbage til Gaarden ved deres dødelige Afgang. 
Ligeledes tilfalder Aftægtshuset Gaardens Ejer „mod 
at han bekoster vor agtværdige Begravelse“ .

Kontante Efterladenskaber deles mellem samtlige 
Arvinger.

For Aftægtsydelserne gives Panteret og Sikker
hed i Gaarden.
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Ved Beregningen af Stempelafgiften sættes de an
førte Effekter til følgende Værdi:

4 Td. R u g .............................
4 — Byg ......................
2 — M a lt.............................
1 Fedesvin.............................
6 Pd. Hum le..........................
4 Fedegæs..............................
1 Lisp. Smør..........................
1 — Svinefedt..................
1 — O s t ............................
1 — Bedekød....................
1 — T a lg .........................
Kogeærter, Kartofler og Æg
P/2 Lisp. H ø r.......................
Kos og Faars Græsning. . . .  
Opvartning af Tjenestepige . 
1 Favn og 1 Læs Bøgebrænde
12 Læs T ø rv ..................
Pengeydelse............................
Øvrige Præstationer..............

12
12
7

16
2
6
3
2
2
2
2
4
5

16
40
10
12
40
20

Rigsd 76 Sk. 
12 „

32 .

214 Rigsd. 24 Sk.

Opførelsen af særskilt Aftægtsbolig var paa disse 
Egne ret sjælden, men som Forholdene kom til at 
ligge, gjorde Boligen særdeles god Nytte, idet Anders 
Jensens Moder levede og blev 96 Aar gammel, saa 
at baade Moder og Søn i en Del Aar nød Aftægt 
fra Gaarden.

Anders Jensen var en af de sidste her paa Egnen, 
som vedblev med det fra Fædrene nedarvede Korn
salg i Stedet for at omsætte Høsten i Fremstilling af 
dyriske Produkter. Jeg mindes ham bedst som siddende
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paa en solid, stiv Vogn, lugtende langt bort af Tjære, 
og forspændt to store, fede Heste. Naar vi gik i 
Skole i Qimlinge, mødte vi den høje Mand i den 
blaa Vadmelsfrakke med de i ældre Tider brugte 
snævre Ærmer med Opslag og de lange Frakkeskøder. 
Han kørte som Regel to Gange om Ugen til Slagelse 
med Korn.

Dette Billede af den stive Vogn, læsset med Korn
sække, og den gammeldags klædte Bonde oven paa 
Sækkene var sjældent i 80-erne. Foruden Anders 
Jensen var der vist nok kun en Mand til, nemlig 
Gdr. Lars Pedersen, Gimlinge, som da solgte Korn 
i større Stil, men det var et dagligdags Billede i lidt 
ældre Tid, ja, saa almindeligt, at hvis en Landmand 
skulde til Slagelse for at gøre Indkøb, vilde han helst 
have om aldrig mere end en Tønde Sæd i Vognen, 
saa at han kunde undgaa at slippe af med Kontanter.

Da Anders Jensen trak sig tilbage, affattede han 
Afætgtskontrakt med sin Søn Niels Andersen, som 
sammen med Gaarden overtog to Hold Aftægtsfolk, 
idet hans gamle Bedstemoder fremdeles levede i Af
tægtsboligen. Hun var aandsfrisk omtrent til det 
sidste og kunde fortælle om længst henrundne Tider, 
saaledes at man ved Samtale med hende kunde naa 
helt tilbage til Ejendomsfællesskabets, de gamle Træ
ploves og Hoveriets Dage.

Kontrakten mellem Anders Jensen og Niels Andersen 
er fra 1889 og giver Anders Jensen Ret til eget 
Værelse i Gaardens Stuehus med fuld Kost og For
plejning. Endvidere leveres’ ham 6 Læs Tørv og 1 
Favn tørt Bøgebrænde, fri Læge og Medicin.

Anders Jensen betinger sig Ret til at holde en 
Tjenestepige, som han selv lønner, hvorimod Sønnen
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skal give hende Kost og Husly. Han køber selv en 
Vogn men Sønnen skal levere Hest og sørge for 
For- og Fraspænding naar Anders Jensen ønsker at 
køre.

I Stedet for øvrige Naturalydelser betinger Anders 
Jensen sig 650 Kroner aarlig, og hvis han ønsker at 
fraflytte og bo andet Steds, forhøjes Summen med 
150 Kr.

Derimod skal Gaardens Ejer intet yde til Anders 
Jensens hæderlige Begravelse, hvilket maa forstaas 
saaledes, at Aftægtsnyderen har regnet med, at han 
ved sin Død vilde efterlade sig tiistækkelige Midler 
hertil. Men hvis han er fraflyttet Gaarden og dør 
paa en anden Bopæl, skal Gaardens Ejer dog yde 
200 Kr. hertil.

Begge disse Kontrakter giver Billedet af et efter 
de Tider særdeles velhavende Hjem, hvor man ved 
Aftægtsordningen ikke af Nødvendighed var henvist 
til kun at regne med Naturalier, men ogsaa kunde 
dvæle i den Tryghed det giver at have noget paa 
Kistebunden.

I Tidsrummet mellem de to her nævnte udstedtes 
en Aftægtskontrakt til Gdjr. Jørgen Hansens Enke, 
Vollerup, hvis Ejendom, der var af lignende Størrelse 
som Niels Andersens, samtidig med Kontraktens Ud
stedelse i 1858 deltes mellem to af hendes Sønner 
Chresten Jørgensen og Morten Jørgensen. Chr. Jør
gensen, som overtog det i Byen beliggende gamle 
Hjem og Hovedparcellen, skulde efter Kontrakten 
aarlig udrede 8 Læs Tørv og 10 Rigsdaler og bi
drage til Omkostningerne ved hans Moders Begra
velse med 20 Rigsdaler.

I Morten Jørgensens Gaard, som byggedes paa
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Gaardloddens bagerste Marker, de saakaldte Kirke
bjergagre, og som nu ejes af Sønnen Gdjr. Chr. 
Kirkebjerg, skulde indrettes Aftægtsbolig, og Resten 
af Aftægtsydelsen, som paahviler denne Gaard, fast
sættes saaledes:

Lejlighedens Istandsættelse, Vedligeholdelse, Ind
retning og Forsikring paahviler Gaardens Ejer.

4 Td. Rug, 4 Td. Byg (leveret med */4 hvert 
Kvartal), 2 Td. Malt, leveret Mortensdag, 4 Pd. 
Humle ved Mortensdag, 1 Fedegalt à 6 Lisp. Flæsk 
i Siderne med tilhørende Hoved, Ryg, Ben og Fedt, 
1 3 Aar gi. fed Bede med Ulden, 4 levende Fede- 
gæs med Fjerene, 2 Snese Æg hvert Fjerdingaar, 
1 Favn frisk tørt Bøgebrænde inden Udgangen af 
November, 12 Pd. Hør, 8 Pd. Blaar, 20 Rigsdaler 
(betalt med Halvdelen Maj og November), 2 Pd. 
Smør hver Uge, 1 Lispund god Ost (leveret med 
Halvdelen ved Skt. Hans og den anden Halvdel 
Mortensdag, eller om ønskes betalt med 12 Skil
ling pr. Pd. til de nævnte Tider), 2 Kd. nymalket 
Mælk daglig fra Maj til November, 1 Kande dag
lig fra November til Maj. Hvis Aftægtsnyderen 
ikke skulde finde sig tilfreds med Mælken, kan hun 
fordre den betalt halvaarsvis med 6 Skilling pr. 
Kande. 1 Faar med Ret til at faa det græsset 
blandt Ejerens Faarekreaturer.

Ejeren er pligtig til, om det forlanges, at koste 
og lønne en Pige til hendes Opvartning og i Syg
domstilfælde betale Læge og Medicin. Han er 
endvidere pligtig til paa Forlangende at køre til 
Mølle for hende og bage hendes Brød.
I Kontrakten er yderligere bestemt, at Aftægts

ydelsen skal leveres hvorsomhelst, Aftægtsnyderen
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maatte ønske det indenfor en Mils Omkreds, ligesom 
hendes Aftægtslejlighed altid skal være i tilbørlig 
Stand, saa hun kan flytte tilbage, naar hun ønsker 
det. Ved Bortrejse bortfalder den daglige Levering 
af Mælk og ombyttes med en halvaarlig Ydelse af 
6 Skilling pr. Kande.

Endelig har Enken betinget sig hæderlig Begra
velse efter Egnens Skik og Brug, hvortil Ejeren af 
Hovedparcellen skal bidrage med 20 Rigsdaler.

Paa de smaa Qaarde var det endnu mere sjæl
dent end paa de større at opføre en særskilt Bygning 
til Aftægtsbolig, men de fastsatte Ydelser var af lig
nende Art. Ret konstant for alle Ejendomme er 
Brændselsydelsen, der som Regel bestaar i 4—8 Læs 
Tørv og 1 Favn tørt Bøgebrænde, ligesom det gaar 
igen i næsten alle Kontrakter, at unge og gamle 
helst skulde leve i Fællig, og Kontrakterne var saa- 
ledes affattet, at de, hvis Parterne kunde enes, aldrig 
traadte fuldt i Kraft. De gamle kunde, hvis Forhol
det til Børnene kunde vedblive at være godt, nyde 
Familielivet sammen med Børn og Børnebørn, og de 
unge var interesseret i at vedligeholde et saadant 
godt Forhold, da det tillige var langt det billigste. 
Man havde fra begge Sider god Forstaaelse af, at 
den Situation aldrig maatte opstaa, da de gamle skulde 
med nogen Ret — eller blot Skin af Ret — sige, at 
de havde givet alt fra sig og nu var henviste til den 
unge Slægts Barmhjertighed.

Som Eksempel fra en mindre Gaard kan nævnes 
en Aftægtskontrakt fra 1866 mellem min Farfar Chr. 
Jensen og min Fader Lars Christensen, Vollerup.

Dens Bestemmelser er:
Aftægtsfolkene er berettigede til at bo i Fællig 

med Familien,
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berettiget til med 3 Maaneders Varsel at faa ind
rettet to Fag til Stue og Køkken og 2 Fag i Ud
hus til Brændehus (Boligen vedligeholdt og forsik
ret af Ejeren) samt til Halvdelen af den ved Ste
det værende Have.

Nedennævnte Naturalydelser leveret i Boligen:
Aarlig:
4 Td. Rug, 2*/2 Td. Byg, x/2 Td. Malt, 7 Lisp. 

Flæsk, 1 Lisp. Svinefedt, P/2 Bisp. Faarekød, 2 
Lisp. Smør, 1 Lisp. Ost, 2 Td. Kartofler, 4 Pd. 
hvid Faareuld, 1 Lisp. Hør og Blaar, 4 Læs Tørv, 
20 Rigsdaler.

Daglig:
1 Kande nymalket Mælk i Tiden fra 1. Maj til 

1. November, 1 Pot daglig den øvrige Tid af Aaret.
Endvidere: Fri Vask, Pleje, Lægehjælp, Medi

cin og Ret til Brug af Stedets Køretøj med paa- 
lidelig Kusk.

Ejeren skal paa Anfordring besørge deres Brød 
bagt, Øllet brygget, Brændet savet, hugget og 
opstablet i Brændehuset i tør Stand.

Aftægten ydes kvartalsvis, et Kvartal forud eller 
iøvrigt paa den mest passende Tid.

Aftægtsfolkene tiljcommer en hæderlig Begra
velse efter Egnens Skik og Brug.

Halvdelen af Aftægten bortfalder, naar en af 
Aftægtsfolkene dør, naar undtages den aarlige 
Pengeydelse.

Hvis Aftægtsfolkene ønsker at tage Bopæl andet 
Steds, bortfalder Kontrakten, og i Stedet ydes et 
aarligt Pengebeløb paa 150 Rigsdaler og 85 Rigs
daler aarlig til én. Pengene betales kvartalsvis og 
stedse forud.

6
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Aftægten er for Stempelafgiftens Skyld kapitaliseret 
til et Beløb af 5 Gange den aarlige Ydelse og sat 
til 750 Rigsdaler +  50 Rigsdaler i Begravelsesom
kostninger, for hvilket Beløb Ejeren giver Panteret i 
Ejendommen.

Paa alle Ejendomme var Systemet det samme, 
ogsaa paa de mindre.

Den første af den her i Sognet nu talrige Buch- 
waldslægt var en Skolelærerkone Bodil Sofie, f. Buch- 
wald, og gift med Lærer og Kirkesanger H. Borreby, 
Gimlinge. Denne Borreby købte i 1820 den gamle 
Skolelod, ca. 10 Td. Land, som laa i Kanten af Gim
linge Enghave og nu ejes af Boelsmand Otto Mikkel
sen, og da Borreby nogle Aar efter døde, flyttede 
Enken ud paa Skolelodden, som hun i 1846 over
drog til sin Svigersøn Jens Nielsen, Gimlinge. Da 
hun havde en lille Pension som Skolelærerenke bø
dede det lidt paa Aftægtskontraktens Fordringer. Hun 
havde egen Stue og eget Køkken og holdt sin egen 
Husholdning, ligesom hun ved Ejendommens Over
dragelse til Svigersønnen betingede sig en Haveplet 
og en fast aarlig Ydelse, bestaaende af 8 Læs Tørv 
og 1 Favn tørt Bøgebrænde, 1 Td. Rug til Brød, en 
Del Smør, Flæsk og Fedt og en daglig Ydelse af 1 
Kande Mælk i Sommermaanederne og 1 Pot i Vinter- 
maanederne.

Skolelærerkonen levede og blev gammel og hen
des Datters endnu levende Steddatter, som sammen 
med sin Mand, nuværende Husmand Hads Jensen, 
Gimlinge, overtog Ejendommen efter Jens Nielsen, 
mindes hende som en lille god Kone, der var meget 
afholdt. Hun var lidt halt og gik med Kæp, men 
der var noget pynteligt over hende, naar hun til
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daglig færdedes i sin Stue eller i Have og Mark. 
Hun gik efter Egnens Skik klædt i en rød- og blaa- 
stribet Hvergarnskjole med stribet Forklæde og paa 
Hovedet en sort Kappe, men naar hun var i Stadsen, 
bar hun hvid Hovedkappe med sort Nakke og sort 
Kjole, sort fransk Shawl med enkelte Smaablomster 
og sort Forklæde, og om Halsen et fint Silketørklæde 
af den Slags, som hun havde adskillige af og gemte 
omhyggeligt og vel sammenlagte. Hans Jensens 
Hustru mindes hende som en særdeles rar Bedste
mor af et roligt og glad Sind. Hun husker tydeligt 
det lille kappeindrammede Ansigt og de faste Træk, 
der endnu gaar igen i Slægten, hendes lille Skikkelse, 
hendes hurtige Opfattelsesevne og store Livserfaring. 
Hun har ingensomhelst Minder om, at der nogen
sinde skulde have været Kurrer paa Traaden i For
holdet mellem hende og hendes Afløsere i Ejendom
mens . Ledelse, men hun husker den Ærbødighed 
Børnene blev vænnet til at vise Bedstemor, et Træk, 
der gaar igen alle Vegne, og viser, hvorledes A f
tægtsforholdet bidrog til at opøve den unge Slægts 
Ærbødighed for de ældre. Det kunde der fortælles 
mange Eksempler paa. Her skal nævnes et Træk 
fra et andet Hjem, fortalt af Qaardejer P. Jørgensen, 
Vemmeløse.

Da P. Jørgensen en Dag i sin Barndom var med 
sin Fader ude at vande Køer, manglede der et Par 
Tøjrpæle, og Peter blev sendt hjem for at hente dem. 
Da han stod og trak dem ud af Tagskægget paa en 
gammel Bod, hvor man plejede at sætte dem ind, 
efterhaanden som man om Vinteren fik tilhugget dem, 
kom den gamle Aftægtsmand, Anders Didriksen, og 
vilde sende ham et Ærinde. »Det kan jeg ikke“ ,

6*
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svarede Drengen og stak af Sted med Trætøjrpælene. 
Efter dette gik den gamle og var lidt smaagnaven, 
og da hans Søn, Gaardens Ejer Jørgen Andersen, 
spurgte, hvad der var i Vejen, svarede Aftægtsman
den først undvigende, men sagde tilsidst, at Peter 
ikke vilde lyde ham. Jørgen Andersen gik saa i Lag 
med Peter og formanede ham til endelig altid at være 
høflig og lydig mod Bedstefar, skønt han, da Dren
gen undskyldte sig, maatte indrømme, at Tilfældet 
havde været lidt vanskeligt.

Da Jens Nielsen og hans Hustru, som havde 
overtaget Stedet efter Skolelærerenken, blev til Aars, 
blev Hjemmet overdraget til Datter og Svigersøn, 
den nævnte Hans Jensen og Hustru. Deres Aftægts
kontrakt, som er dateret 1876, lyder paa, at saa 
længe de gamle finder sig tilfreds med at leve i 
Fællesskab med Familien, skal de nyde forsvarlig 
Kost, Pleje, Husly og Varme og samme Bekvemme
ligheder iøvrigt som Familien.

Hvis de forlanger en særskilt Aftægtsbolig, er 
Ejeren forpligtet til at indrette to Fag i Stuehuset til 
Værelse, med Bræddegulv, og Køkken samt det nød
vendige, nærmere betegnede Bohave. I Lejligheden 
leveres endvidere følgende Naturalydelser:

Aarlig:
8 Læs Tørv, l j2 Favn Brænde, 3 Tdr. Rug, 2 

Td. Byg, 1 Td. Kartofler, 1 Skæppe Ærter, 8 Lis
pund Flæsk, 8 Pd. Fedt og 12 Pd. Smør (leveret 
i Oktober), 10 Alen Hørlærred og 2 Pd. Uld.

Maanedlig:
4 Kroner.
Ugentlig:
1 Pd. Smør.
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Daglig:
1 Kande nymalket Mælk fra Maj til November,

1 Pot daglig fra November til Maj.
Halvdelen af Ydelsen bortfalder, hvis Manden dør

først, og Tredjedelen, hvis Konen dør først. Dog 
forbliver Brændsels- og Pengeydelsen uforandret.

I Kontrakten er endvidere betinget fri Læge og
Medicin, fornøden Opvartning og Pleje og en hæ
derlig Begravelse.
Som Sikkerhed for Aftægten gives Pant i Ejen

dommen for 1100 Kroner.
Paa en anden, mindre Ejendom, tilhørende Bmd. 

Niels Hansen, Vollerup, læstes i 1863, da Ejendom
men overdroges til en Svigersøn, Jens Peder Chri
stensen af Vollerup, en Aftægtskontrakt, der ligesom 
Aftægtskontrakterne paa den omtalte Qaard i Qim- 
linge afviger noget fra de normale og antyder, at 
de gamle Folk, som trækker sig tilbage, selv beholdt 
en lille Reserve af de sammensparede Specier. Dette 
var et efter Tidens Forhold meget velstaaende Hjem, 
men forøvrigt var det ret almindeligt, særlig i første 
Halvdel af Aarhundredet, inden de flotte Bønder- 
gaarde og -huse havde afløst de gamle lerklinede 
Boliger, at der i Landbohjemmene fandtes en Del 
Spareskillinger.

Kontrakten giver Ret til fri Bolig i 5 Fag af Stue
husets nordre Ende, saaledes som det er indrettet 
(Boligen holdes forsikret og vedligeholdes af Ejeren), 
1 Skæppe Land Havejord, 8 Læs Tørv eller 3 Rigs
daler pr. Læs, 1 Kande nymalket Mælk om Dagen i 
Sommerhalvaaret og 1 Pot daglig i Vinterhalvaaret 
eller en Betaling af 10 Skilling pr. Kande, 30 Rigs
daler aarlig.
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Ønsker Aftægtsnyderne at fraflytte, erstattes de 
20 Rigsdaler aarlig for Boligen, og Naturalydelserne 
omsættes til Penge efter de fastsatte Priser. Der 
sker ingen Halvering ved Dødsfald, og der er ikke 
stillet nogen Betingelser om hæderlig Begravelse, 
idet de gamle Folk selv har Penge hertil og bestemt, 
hvorledes Begravelsen skal ordnes.

Disse Eksempler fra Ejendomme, hvor Landbruget 
var Familiens egentlige Erhverv, viser, at Aftægts
kontrakterne vel kunde være mere eller mindre om
fattende, men de var næsten alle bygget over det 
samme Princip, nemlig, at de gamle, idet de gav 
Ejendommen fra sig, sikrede sig en rundelig Natural
ydelse, saaledes at der aldrig kunde blive Tale om, 
at de kunde komme til at savne Føde, Husly, Varme 
eller Pleje, ligesom der ogsaa ved Afstaaelsen gjor
des Udvej for, at de ved deres Død kunde komme 
„hæderligt i Jorden“ , som man plejede at udtrykke 
det. Endvidere er Pengeydelserne som oftest ansat 
temmelig smaa i Betragtning af, at man samtidig 
med, at man sikrer sig selv, gerne vil indrette det 
saaledes, at Børnene faar gode økonomiske Kaar.

Ydelserne er, som man ser, omtrent de samme, 
enten man ser en gammel Aftægtskontrakt eller en 
fra et senere Tidspunkt.

For ganske smaa Ejendomme gælder den samme 
Regel som for større, at de gamle søgte at sikre 
deres Alderdom saa godt de kunde. Ejede de et 
Hus, betingede de sig Kost og Pleje hos det Barn, 
der overtog Hjemmet. I visse Tilfælde sikrede de 
sig en beskeden Sum for det Tilfælde, at de skulde 
flytte ud, og hvor Forholdene var saa smaa, at en
hver Ydelse udover den daglige Føde og Pleje vilde
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være for byrdefuld for de unge, nøjedes man med 
slet og ret at betinge sig Kost, Husly og Pleje. Der 
er ogsaa mange Eksempler paa, at en Søn eller Dat
ter har følt det som sin moralske Pligt at holde For
ældrene fri af Fattigvæsenet, da der jo ellers ikke 
var anden Udvej for Forsørgelse af de gamle end 
Kommunens Fattigpleje.

Men ved Vedtagelse af Loven af 1891 om Alder
domsunderstøttelse ændredes dette Forhold noget, 
skønt der dog lige op til vore Dage findes gamle, 
der trods smaa Midler har gjort Udvej for at holde 
sig fri af al offentlig Hjælp. Man satte en Ære i til 
det sidste at klare sig selv, og der findes rørende 
Eksempler paa, hvorledes gamle Mennesker har holdt 
fast ved dette Livssyn, medens andre, hvis Børn godt 
kunde hjælpe dem, har søgt og faaet Alderdoms
understøttelse eller Aldersrente.

En gammel Kone, som boede hos en Søn, der 
havde paataget sig hendes Underhold, kunde efter Be
stemmelserne godt faa Aldersrente. Hendes andre 
Børn havde været i Lag med Sønnen, hos hvem hun 
boede, om, at han skulde søge Aldersrente til hende, 
og en Dag sagde Sønnen:

„Hør, Mor, vil du ikke have Aldersrente. Det 
kan du godt faa?“

Den gamle Kone fik Taarer i Øjnene. Hun saa 
granskende og bange paa Sønnen for at finde ud, 
om det var hans Alvor, og sagde med moderlig Øm
hed i Stemmen:

„Trænger du til Pengene, min Dreng?“
Som et Moderoffer til sit Barn vilde hun indvilge 

i, at hendes Ønske aldrig at ligge det offentlige til 
Byrde, skulde blive uopfyldt.
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Sønnen kunde heldigvis glæde hende med, at han 
trængte ikke saa haardt til Pengene, at han vilde 
gøre sin gamle Moder den Sorg.

Selvfølgelig var mange saa daarligt stillede, at 
de ikke godt kunde sørge for Forældrene. Hos an
dre var Ønsket herom maaske heller ikke saa stærkt, 
og juridisk Pligt var det jo aldrig. Derfor var det 
egentlige Fattigvæsen i forrige Aarhundrede ogsaa 
forholdsvis større end nu, da Aldersrente og anden 
Hjælp er sat ind.

En Del Omstrejfere var der, som helt op i deres 
ældre Aar holdt sig fri af Fattigvæsenet ved at tigge, 
rapse og paa andre mere eller mindre lyssky Maa- 
der, men der var mange hæderlige Arbejdere, som 
paa deres gamle Dage ikke saa anden Udvej end at 
melde sig til Sognet. Størstedelen af dem boede i 
Sognets Fattighus, hvor de fik deres Almisse, der 
var indrettet efter fuldstændig de samme Regler som 
de i Aftægtskontrakterne fastlagde.

Hver 14. Dag fik de et 10 Pd.s Rugbrød og hvert 
Kvartal 6—8 Pd. Smør om Sommeren og 6—8 Pd. 
Flæsk om Vinteren samt 1 Skæppe Byggryn, 1 Skæppe 
Malt og 1 Rigsdaler i Penge.

Kunde de ikke klare sig med det, maatte de selv 
være om sig for noget mere, og mange af de gamle 
Koner snurrede flittig t med Rokkehjulet, kartede og 
spandt og skaffede sig en beskeden Indtægt paa 
disse og andre Maader, saa længe de kunde.

Almissen udrededes af Sognets Beboere i Forhold 
til Hartkornet og mærkedes ikke som nogen særlig 
trykkende Byrde, og ved Sogneraadets Uddeling var 
der al Tid god Vægt, saaledes at der blev noget til 
Rest til de faste Fattiglemmer, som var under fuld 
offentlig Hjælp.
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Endnu i min Barndom foretoges denne Almisse
uddeling i Gimlinge Sogn, og jeg mindes at have 
baaret Almisse op i en Gaard i Gimlinge, den Gang 
tilhørende Niels Pedersen, hvor Sogneraadet var 
samlet og vejede ud til de fattige, som kom og mod
tog deres Portioner, men dels havde de nyere Tiders 
Lovgivning ændret Forholdet, saa der ikke var saa 
mange Almissenydere, dels er alle Produkter nu mere 
omsættelige i Penge, hvorfor Pengene langt mere end 
i fordums Dage er bleven den store Generalnævner.

II.
Aftægtsforholdets største Lysside var den, at der 

handledes uden rede Penge. Kontrakterne affattedes 
rundeligt til Fordel for de gamle, og et meget væ
sentligt Punkt var den Tryghed, de gav de gamle 
for, at der var nogen til at pleje dem i deres Alder
dom. Mange vedblev helt at betragte sig som hø
rende til Familien, saaledes at Aftægtskontrakten i 
egentlig Forstand aldrig traadte i Kraft.

Forholdet, som det ordnedes gennem det 19. Aar- 
hundrede, var groet frem af Nødvendigheden. For 
stadig at kunne bevare Slægtshjemmene maatte man 
staa sammen om Arbejdet og sammen om Byrderne, 
være i Stand til af ofte smaa Indkomster ikke blot 
at svare hver sit, men ogsaa at sikre sig for den 
Tid, da man ikke længere var i Stand til at bidrage 
synderligt til sit Underhold. Det var en smuk Form 
for Selvhjulpethed og gav saavel gamle som unge 
en vis Tryghed overfor Fremtiden. Det var Foræl
drenes Glæde at kunne sætte Børnene godt i Vej, ja, 
det var mere, det var Tidens Form for Velstand 
blandt Bønder. Ved Velstand forstod man netop, at
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man var i Stand til at leve ordentligt, svare, hvad 
man skulde, og have lidt til Bedste til at hjælpe 
Børnene i Gang.

Man var til op imod Aarhundredets Slutning 
bange for de store faste Gældsbyrder, og de, der 
ønskede at fortsætte deres Forfædres Arbejde med 
Jorden, var i Virkelighedert ogsaa interesserede i, at 
Ejendomspriserne ikke blev for høje. Jorden laa der 
med sine Muligheder. Hvert Aar gav den sin Grøde, 
der kunde anvendes til Føde og Klæder. I Moserne 
sad den sorte Tørvemasse. Træet i Skovene kunde 
man købe billigt og selv forarbejde til Byggetømmer, 
Rivetænder, Tøjrpæle, Hammelstøj og meget andet. 
Det var Naturalier altsammen, Naturalier og Arbejde.

Men Arbejdet var en Glæde, naar det fulgtes af 
økonomisk Fremgang. Naar saa den Dag kom, da 
man selv maatte lægge Arbejdsvaabnene, var der 
lidt paa Kistebunden eller i Sparekassen til Hjælp til 
Børnene, og i Stalden kunde i hvert Fald tages en 
Ko eller to, en Hest og et Faar til en Søn eller Dat
ter, der skulde sætte Bo andetsteds. Til sit eget 
Underhold behøvede de gamle jo kun at udstede en 
Aftægtskontrakt. Saa kunde en Søn eller Datter 
magte at overtage Hjemmet, hvilket maaske ikke 
havde været muligt, hvis Forældrene havde holdt paa 
fuldstændig ligelig Arvedeling mellem Børnene i 
Penge og Værdier og Renteydelse til Forældrenes eget 
Underhold.

Vel sandt, Aftægtskontrakterne var affattet saale- 
des, at de gamle, om de ønskede det, kunde rejse 
fra Hjemmet, medtagende deres Aftægt, og saa kunde 
Byrden, selv om det væsentligst drejede sig om Na
turalier, blive ret trykkende for den nye Ejer, men
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man gik ogsaa al Tid ud fra, at man skulde kunne 
leve i Fællig, unge og gamle.

„Saa længe de ønsker at leve i Fællig“ . Saadan 
begynder næsten alle Aftægtskontrakter, og det del
vise Fællesskab opretholdtes da ogsaa i langt de 
fleste Tilfælde, naar undtages de Steder, hvor Hjem
met, der havde Aftægtsforpligtelsen, kom i fremmed 
Eje. I saadanne Tilfælde flyttede Aftægtsnyderne i 
Reglen hen til et andet Barn for at sikre sig kærlig 
og omhyggelig Pleje, naar Sygdom eller Alderdoms
svækkelse stødte til.

Noget af Fællesskabet blev dog i Reglen brudt. 
De gamle, navnlig saa længe de var to, satte ret 
naturligt Pris paa at bo i deres egen Stue og have 
den opvarmet, ogsaa undertiden at nyde Maaltiderne 
inde hos sig selv, og Lejlighed til at lave sig en 
Kaffetaar eller tillade sig andre Behageligheder, som 
faldt udenfor den almindelige Husorden.

I den tarvelige, men hyggelige Stue sad de to 
gamle Mennesker, der efter et Liv som en lang Ar
bejdsdag nu nød Aftenfreden. Foran Sengen med 
det Sirtses Forhæng stod Garnvinden og Tøjekurven 
og ved Siden sad Bedstemor, som endnu holdt af at 
være i Virksomhed, og snurrede med Rokken. De 
stive Fingre kunde endnu af Tøjerne i Kurven spinde 
den fineste Uldtraad. Og de unge havde nok at 
gøre. Det var godt, man kunde hjælpe lidt til med 
at karte, spinde, strikke og stoppe. Det gamle An
sigt var indrammet af den sorte Kappe. Uldfnuggene 
hang i det grove, stribede Hvergarnsskørt og i de 
graa Haar, som stak frem under Kappen. Men Bed
stefar, som sad for Bordenden i Nattrøjeærmer og 
Vadmelsvest, saa paa hende, og syntes, hun var køn
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endnu. Lommepengene, som Kontrakten gav Ret til, 
holdt de gamle som Regel meget af at faa, men det 
skete, at de fleste af dem blev samlet sammen, me
dens mindre Beløb brugtes til at glæde Børnebørnene 
med. Naar der var Eksamen, skulde Børnene efter 
Skik og Brug have lidt Smaaskillinger med til at 
købe Slikkerier for, og Bedsteforældrene havde tit 
Fornøjelse af at forhøje Summen, Forældrene havde 
bevilget, ved at spæde lidt til. Det var saa morsomt 
at se de straalende Barneansigter.

I det hele var det almindeligt, at lidt mere af Af
tægtskontrakten traadte i Kraft de første Aar og min
dre de sidste Leveaar, da Spørgsmaalet om Pleje blev 
det væsentligste.

Saa gik de da iblandt deres nærmeste, frydende 
sig ved Børnebørnene, der lærtes til al Tid at være 
høflige og opmærksomme overfor de gamle. Det gik 
i Reglen ogsaa godt, thi Børn og Bedsteforældre kan 
som oftest godt sammen. Børnebørnene mærkede 
sjældent noget til, at der kunde komme Misstemning 
mellem Forældre og Bedsteforældre.

Men det kunde der, ganske særlig hvis de gamle, 
tvunget af Omstændighederne, havde givet Tøjlerne 
for tidligt fra sig og nu gik og ærgrede sig over, at 
de unge ikke tilstrækkeligt paaskønnede det eller 
fortsatte Bedriften paa rette Maade. Sværest var det 
vel nok som Regel at komme ind i et Hjem som 
Sønnekone, thi selv om Viljen til at gøre det godt for 
hverandre er aldrig saa god, kan der saa let under 
det daglige Samvær komme noget i Vejen, og er der 
først en Kløft, er der Fare for, at den uddybes, og 
var Forholdet først i Ulave, var det ogsaa forfærde
lig strengt for den unge Mand, der skulde gaa imel-
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lem sin egen Moder og sin Hustru, de to, han el
skede højst. Der er Eksempler paa, at det er gaaet 
saa galt, at Naboer maatte skride mæglende ind, 
hvorefter man lidt efter lidt vænnede sig til hverandre 
og fik genoprettet det gode Forhold.

Thi som Regel gik det godt, og næsten al Tid, 
naar der kun var én Aftægtsnyder. Hun eller han 
følte sig, som Aarene gik, mere og mere knyttet til 
den ny Slægt, og Lysten til selv at raade mindskedes.

Man har dog Tilfælde, hvor ældre Folk over
hovedet ikke vilde udsætte sig for, at de unge skulde 
lave om paa noget, hvorfor de vedblev selv at føre 
Sceptret til deres Død, medens de unge kun var 
deres Karl og Pige. Dette Forhold var al Tid særlig 
strengt for den unge Mand, der følte det som en 
Ringeagt.

En anden mindre behagelig Side ved Aftægtsfor
holdet var det, at naar de gamle flyttede til et andet 
Barn for dér at modtage Aftægten, kunde Forholdet 
medføre Rivninger mellem Søskende, ligesom der 
ogsaa, naar Naturalydelserne skulde udredes, kunde 
opstaa Klager over deres Beskaffenhed.

* *
*

Disse Vanskeligheder tilligemed alle Produkters 
nemmere Omsættelighed i rede Penge førte til, at 
Aftægtsforholdene henimod Aarhundredets Slutning 
blev sjældnere og sjældnere, skønt de økonomiske 
Forhold iøvrigt godt kunde tilskynde til en Fortsæt
telse ad de gamle Veje. Hvor en enlig Mand eller 
Kvinde trængte til Pleje, blev de vel hos Sønnen 
eller Datteren, men Garantien for deres Underhold 
bestod som Regel i, at de slet og ret havde Pant i



94 Johs. T. Christensen-.

Hjemmet for en bestemt Pengesum, som saa udslette
des ved deres Død, eller i, at de ejede en større 
eller mindre Sum, hvis Renter om fornødent kunde 
tages.

Helt op til vore Dage sker det ogsaa, at enlige 
gamle, naar de ikke længere er i Stand til at klare 
sig selv, flytter tilbage til deres gamle Hjem og ny
der Pleje hos en Søn eller Datter.

Det almindeligste Aftægtsforhold, hvis det kan 
kaldes saadan, blev omsider, at de gamle satte et 
fast Prioritetslaan i Hjemmet, som saa forrentedes til 
dem, saaledes at Summen enten udslettedes ved Af
tægtsnydernes Død eller forfaldt til Deling mellem 
deres Børn.

Ved Aarhundredets Slutning begyndte en Udvik
ling, som er fortsat til vore Dage, gaaende ud paa, 
at de ældre, naar de fratraadte, overdrog Hjemmet til 
deres Børn paa almindelige, om end som Regel 
lempelige, Salgsvilkaar, hvorefter de flyttede ud. Der 
rejste sig en Del Villaer og pæne Smaahuse omkring 
i vore Landsbyer til Bolig for fratraadte Landmænd. 
I andre Tilfælde flyttede de gamle efter Afstaaelsen 
af Hjemmet til Kirkebyen, hvor de enten lejede Lej
lighed eller købte Jord til Byggegrund.

Og i meget stort Antal findes de gamle forhen
værende Landmænd i vore Købstæder, hvor de har 
nær til Kirke og Læge, og hvor de nyder Renterne 
af deres større eller mindre Kapital eller den ved 
Lov bevilgede Aldersrente, der sammen med den 
forudgaaende Lov om Alderdomsunderstøttelse har 
bidraget stærkt til at formindske Aftægtsnydernes Tal.

Nødvendigheden byder jo ikke længere Folk, som 
ikke har ret store Midler, at passe paa at sikre sig
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for de gamle Dage, og som et storslaaet Vidnesbyrd 
herom ser man i mange Landsbyer og Købstæder 
store, smukke Alderdomshjem, som samtidig med, at 
de sikrer gamle, som trænger dertil, omhyggelig 
Pleje, slider stærkt paa de offentlige Budgetter.

Den ny Tid har medført ny Skikke, som ny Tider 
al Tid gør.



SØBJERGGAARD I SLAGLILLE SOGN.
ET AFSNIT AF DENS HISTORIE

ved

H. Zangenberg.

en farvelagte Pennetegning, som gengives paa 
hosstaaende Billede, og som bærer Under
skriften „ved Kræbshuset tegnet den 5. Sept. 

1801“ , er tegnet af Landskabsmaleren Søren Læssøe
Lange. Han fødtes i 1760 i Faaborg og kom i 1781 
til København for at blive uddannet paa Kunstakade
miet. Her fik han i 1786 den lille Sølvmedaille og i 
1788 den store Sølvmedaille (ensbetydende med Af
gang fra Akademiet). Han raderede en Række Land
skabsbilleder, hvoraf han i 1805 havde udgivet ialt 
12 og havde endnu fire under Arbejde. Han døde 
den 19. Juni 1828, altsaa 68 Aar gammel.

Hans Billede af Krebshuset er fortrinligt Supple
ment til det Billede af Krebsekroen, som findes i 
nærværende Aarbogs IV Bind Side 153, kun er Per
spektivet i Langes Billede videre, og dette er derfor 
mere meddelsomt i landskabelig Henseende end det 
i fjerde Bind gengivne Billede. En Sammenligning 
mellem Billederne viser en Forskel i Krebsekroens



Ved Kræbshuuset, tegnet den 5. Septemb. 1801.
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Udseende, idet Korsfløjen med Gavlen mod Vejen 
paa det ældre Billede fra ca. 1790 (i IV Bind) ikke 
findes paa Langes Billede og Korsfløjen maa altsaa 
være forsvundet i Tidsrummet fra ca. 1790— 1801.

Trods de 125 Aar der er gaaet siden Langes 
Billede blev til i 1801, er Landskabet dog nogenlunde 
genkendeligt, endog den endnu eksisterende Rotonde 
paa Kongevejen genfindes paa Billedet. Derimod er 
det mærkelige Hus tilhøjre ganske forsvundet, det er 
det daværende Stuehus til Søbjerggaard, og vi skal i 
det følgende se lidt nærmere paa denne Gaards Historie.

Søbjerggaard er en Udflyttergaard fra Slaglille By. 
I Sorø Akademis Fæste-Forestillingsprotokol 1768— 
1782 meddeles om Gaardens Tilstand den 15. Marts 
1773, at „Gaardmand Christen Sørensen i Slaglille har 
nu saaledes ødelagt Gaarden, at der hverken findes 
brugelig Vogn og Plov Redskab, ej heller meere end 
2de Bester, da Resten er døde af Skab og anden 
Syge, thi er hand removeret fra Gaarden, og den igen 
fæstet ung K arl Jørgen Nielsen fød i B raabye...“ . 
Vilkaarene bestaar i visse Lempelser for Skatter og 
Afgifter, og alt hvad der er registreret og vurderet 
efter den forrige Fæster overlades ham. Endvidere 
gives ham „2 Vognbeester og 4 Plov Beester“ til ialt 
71 rd. 5 mrk., og 16 Rdr. til en Vogn, en Del Sæde- 
og Fødekorn og en Tønde Kalk til at kalke Stalden med.

I Tiden omkring 1784 udflyttedes Gaarden til Sø
bjerg, Øst for Tuel Sø, og fik Navnet Søbjerggaard. 
Jørgen Nielsen var stadig Fæster, og som Nabo mod 
Øst fik han en af sine Byfæller, Jens Olsen, der var 
Fæster af den ligeledes fra Slaglille udflyttede Gaard, 
Stengaarden. De nye Jordlodder synes imidlertid at 
have været meget brydsomme at opdyrke for disse
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Slaglille-Gaardmænd, og indtil Tidsrummet omkring 
1795 havde Jørgen Nielsen paadraget sig følelige 
Restancer til Sorø Akademi. Hans Dyrkningsmaade 
var forældet, og han syntes at have svært ved at 
bjerge sig Udkommet paa den nye Jordlod. Paa 
nævnte Tidspunkt kom han paa en eller anden Maade 
i Forbindelse med en Landinspektør N. Lund, der 
vilde bosætte sig ved Sorø og havde vanskeligt ved 
at faa Bopæl der.

Landinspektør Lund1), der af det kgl. Landhus
holdningsselskab havde faaet en Opmuntrings-Beløn
ning for at have fundet Mergel mange Steder i Landet, 
hvor den hidtil havde været ukendt og unyttet, havde 
fortsat sine Efterforskninger og havde nu ogsaa fundet 
Mergel paa Egnen fra Sorø indtil og forbi Ringsted, 
hen mod Skjoldenæsholm, og ønskede sig nu en 
Bondegaard for at kunne gøre sin Opdagelse frugt
bringende paa en Plet, der i Almindelighed ansaaes 
for at være daarligt skikket til Fremdrift, og paa 
denne Maade foregaa Egnen med et gavnligt Eksempel. 
Oa Jørgen Nielsen var villig til at afstaa Fæstet, 
indsendte Landinspektøren den 1. August 1795 en 
Ansøgning til Rentekammeret, hvori han fremstillede 
Sagen som ovenfor nævnt, og androg om at maatte 
faa Søbjerggaard i Fæste mod at han affandt sig 
med Jørgen Nielsen ved at bygge ham et 8 Fags 
Hus, og overlade ham en Del af Jordlodden indhegnet,

>) Niels Nicolai Lund født 1. Marts 1765 i Nødager ved Aarhus.
Udnævntes i 1794 til Landinspektør og blev som saadan ansat 
ved de økonomiske Indretninger paa Sorø Akademis søndre 
Godsdistrikt, men afskediges herfra paa Grund af Forsømme
lighed. Udgav 1802—04 Maanedsskriftet Nordisk Landvæsens- 
og Landhusholdningsmagasin (4 Bind). Døde 9. April 1824.

V
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samt at holde ham fri for Restancer og Bygningsfæld 
(Mangler ved Bygningen). Endvidere ansøgte han 
om at maatte blive fri for Indfæstning, og fri for at 
overtage Jørgen Nielsens Korn-Restancer, samt om 
at der maatte blive tilstaaet ham en Bygningshjælp. 
Om sidstnævnte Punkt hedder det i hans Ansøgning:

„Vel er Jørgen Nielsens Qaard for kort siden ud
flyttet, og for saavidt nye, at den nyeligt er bygt, 
men endskiøndt den kun kort Tid har staaet paa 
den nærværende Stæd, saa har dog en slet Bygnings 
Maade af gammelt og halvraadent Træ foraarsaget, 
at endeel af Bygningerne har givet efter for Tyngdens 
Love, saa at den alleene holdes i Vejret ved til sadte 
Stiver. Og kunde de endog staae uden disse, saa 
ere dog Bygningerne saa smaae og faae at ingen 
Mand der giør mindste Forbædring i Loddens Land
brug kan nytte dem, thi i Udhuuse af næppe 7 al. 
Bredte og 2l/2 al. Høyde til Bielkerne kan hverken 
rummes Sæd eller haves Besætning uden af Dværg 
Slægten, den ingen klog Landmand kan eller bør 
beholde. Kort Udhuus Bygningerne især, synes at 
være bygte til Skranker for Landbrugets Udvidelse 
og Forbædring, og de synes at staae der for at sige 
Landmanden der vil længere end hans Formand: 
Du skal bøde for din Hensigt ved først at rydde os 
af Vejen — og disse Bygninger staae ved den alfare Vej!

Stuelængden taler ieg ikke om. Mennesket kan 
bedre udholde Ubeqvemnieligheder end de fleste andre 
Skabninger, thi Haabet om Forbædring letter det nær
værende Øyebliks ubehagelige Byrder. Hos mig er 
heller ingenlunde Synet den Herskende Sands, — 
ieg forlanger derfor heller ikke noget for Øyet. Men 
hensigtsmæssig og beqvem Indretning søger ieg. —
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Derfor anmeldes Jørgen Nielsens Gaards Beskaffenhed, 
og derfor tør ieg bede ikkun om den aliersparsomste 
Hielp til denne Gaards bædre Bygning, som ieg attraaer, 
hvilken til Udhuusene ikke kan være ringere end 450 
til 500 al. Egetømmer i Stolper og Løsholter efter 
nærmere opgave — Fodtømmer kan undværes ved 
enhver Bygning, — samt Penge Bygnings Hielp 
300 rd. Til denne Hielp vil ieg af hvad ieg kan 
fortiene, lægge saa meget, at Gadrden skal blive 
opbygt, saaledes at den passer til Avlingen, og at 
den paa Stædet, hvor den staaer til Skue ved Lande
veien, ikke skal give de forbifarende et vrangt Begreeb 
om Bygnings Alaaden for udflytter Gaarde paa Akade
miets G o d s ...“ — Endelig forbandt Lund sig til at 
betale Arvefæste Afgift af Gaarden, naar Arvefæste 
maatte tilstaas ham.

Hans Ansøgning blev bevilget af Rentekammeret 
den 26. September 1795, dog fik han ingen Penge
hjælp til Bygningerne. Forpligtelserne over for Jørgen 
Nielsen ordnede han ved en Undentægtskontrakt den 
12. December 1795, og den 25. Januar 1796 indgik 
han almindelig Fæste Accord med Akademiet, hvorfra 
han fik Fæstebrev den 10. Marts 1796. Samme Dag 
overleveredes ham Gaarden med tilhørende Bygninger, 
Besætning, Sæd og Inventarium ved en Syns- og 
Taxationsforretning, der desværre ikke findes mere. 
Gaardens Hartkorn var Ager og Eng 8 Tdr. 2 Skp. 
1 F. I 2/;, Alb. og Skovskyld 1 F. 2/s Alb., ialt 103 
Tdr. Land. Den 17. Januar 1797 fik han Arvefæste- 
og Skødebrev paa Gaarden, men dette var endnu 
ikke tilstrækkeligt for den virkelystne Landinspektør. 
Inden December 1797 søgte han Rentekammeret om 
at der maatte overlades ham enten alt eller en Del
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af sin Nabos, Jens Olsens Gaard, Stengaarden, for 
at han lettere kunde forbedre Søbjerggaards Jorder 
ved skadeligt Vands Afledning og faa friere Raadighed 
til at foretage Ændringer ved Søbjerggaard, ved hvilken 
han havde anlagt et Teglværk og nu agtede at om
bygge Bygningerne. Da Jens Olsen ikke saa sig i 
Stand til at opdyrke sin Lod „formedelst de derpaa 
værende mangfoldige store Stene“ , var han villig til 
at afstaa den för 950 Rd., og Landinspektøren tilbød 
da at betale 100 Rd. i Indfæstning og udlægge 40 
Tdr. Land til 10 Huse, som han forbandt sig til at 
opbygge inden 3 Aar, mod at han fik Tilladelse til 
at nedlægge Stengaarden og lægge dennes Avl ind 
under Søbjerggaard.

Ansøgningen blev bevilget, dog skulde 2 af de 10 
Huse stedse forblive Fæstehuse. Han blev fritaget for 
Indfæstning og fik Arvefæste paa Stengaarden den
2. Juni 1798. Denne Gaard havde samme Hartkorn 
som Søbjerggaard, og Arealet var 82 Tdr. Land. Af 
et Pantebrev til den almindelige Enkekasse ses det, 
at han d. 11. Juli 1798 optog et Laan paa 5500 Rd. i 
begge Gaardene, samt de Huse han havde opført og 
dem som han derefter skulde opføre. Den første 
Brandtaksation maa formodes at være gaaet tabt, 
men den næste, der blev foretaget den 27. August 1801, 
meddeler følgende om Bygningerne paa Søbjerggaard:
1. Stuehuset til Sønder Side, 26 Alen lang, deelt i

10 Fag, de 6 Fag 13‘/2 Alen bred og de 4 Fag
14 Alen breed af en Etage Grundmur, med fron
tispice og 1 Tag Vindue, en Skorsten og Bagerovn, 
en indmuret Kobber Kiedel paa en Tønde, skraae 
Gavl paa den østre Ende. Kielder under heele 
Længdens nordre Side til Midten, — men til Østen
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og Vesten heelt igiennem — indrettet i Kielderen 
til Bryggerhuus, Borgestue og Gang, — overalt 
Engelske Vinduer (med Træsprodser), ordinaire 
Døre (simple Bræddedøre). — I Etagen over Kiel
deren indrettet til daglig Stue med Gibsloft og 
aftrukne Vægge, ligeledes et Sovekammer med af- 
trukne (kalkpudsede) Vægge og Brædde Loft, deri 
en Bilæggerkackelovn, Haugestue, Kiøkken og For
stue med dito Loft, i Værelserne overalt dobbelte 
Engelske Vinduer, hollandske Dørre Hængsler og 
Laase (Fyldingsdøre), samt Frontispicen til sønder 
Side indrettet til en Stue, og Kammer, med Engelske 
Vinduer, hollandske Dørre Hængsler og Laase, 
Bræddeloft og Gulv; — Heraf de 5 Fag 13’ /2 (al.) 
breed a Fag, efter deres nuværende Tilstand 100 
rd. =  500 rd., det eene Fag af samme Bredde 
for 80 rd., og de øvrige 4 Fag med Frontispicen 
a Fag som formelt efter sammes nuværende Be
skaffenhed a Fag 100 rd. =  400 rd. Forhen taxeret 
de 6 Fag 13l/2 Al- breed a 200 rd. =  1200 rd., de 
øvrige 4 Fag med frontispicen a Fag 250 rd. — 
1000 rd. —
Grunden til denne Reduktion af Stuehusets As

surancesum fra 2200 rd. til 980 rd. er ikke angivet 
og er ret gaadefuld.

Her har man altsaa en fortrinlig Beskrivelse af 
det paa Langes Billede viste Stuehus. Midterpartiet 
med Frontspidsen er 4 Fag lang og */2 Alen bredere 
end Sidebygningen paa hver Side. Vest for Front
spidsen findes kun et Fag, medens der Øst for findes 
5 Fag, hvori er Skorsten og derfor naturligvis Bagerovn 
(i Bryggerset i Kælderen?) samt Køkken og Sove
kammer med Bilæggerovn. De lange jordgravede
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Stænger, der ses paa Billedet er formodentlig endnu 
ufjernede Stilladsstolper, ligesom Brædderne og Baljen 
uden for Stuehuset. synes at fortælle, at Byggeriet 
endnu var ufuldendt.

De øvrige Bygninger bestod af en Østlænge (takseret 
til 1400 rd.), en Vestlænge (700 rd.), en Længe paa 
8 Fag (240 rd.) og en Længe paa 4 Fag (60 rd.), et 
Hus nordvest for Gaarden (100 rd.), 2 Huse (hver 
350 rd.) og endelig Brøndværket i Gaarden (10 rd.). 
En Længe midt i Gaarden (220 rd.) var borttaget, 
ligeledes en Længe paa 7 Fag (175 rd.) og endelig 
var Stengaardens Stuehus paa 12 Fag (120 rd.!) 
nedtaget. Tidligere var Assurancesummen 5960 rd., 
nu reduceredes den til 4190 rd., men den blev kort 
Tid efter yderligere reduceret.

Den 4. September 1801, altsaa Dagen forinden 
Lange tegnede Billedet, oprettede Landinspektør Lund 
en Købekontrakt med Kammerjunker Jacob August 
Castenskjold1), hvorved han solgte Ejendommen (begge 
Gaardene) for 9000 rd., men Kammerjunkeren fik dog 
først Skøde den 14. Juni 1804. Han overtog straks 
Gaarden og nedrev Størsteparten af Stuehuset, der 
ifølge en Brandtaksation af 10. Juli 1802 nu bestod 
af 4 Fag af 1 Etage Grundmur, indrettet til Stue og 
Køkken, og Kælder under, med en Skorsten, Bagerovn 
og en indmuret Kobberkedel paa en Tønde, og med 
Skraagavl paa østre Ende. Kælderen var indrettet 
til Bryggerhus, Borgestue og Gang. Overalt var der 
engelske Vinduer og i Stuerne hollandske Døre med 
indstukne Laase, samt ordinære Døre i Kælderen. 
Stuehuset takseredes nu til 360 rd., de øvrige Byg-

l ) Se Soransk Tidsskrift VI. Side 206.



Søbjerggaard. 105

ninger var urørte. Det er vanskeligt at finde nogen 
Aarsag til denne Nedrivning og Indskrænkning af 
Stuehuset, saa meget mere som det ikke kan ses, at 
der er foretaget noget Byggeri eller andet med dette 
mærkelige Stuehus førend i 1821, medmindre det 
skulde være det, der er udgaaet af Assurancesummen 
med 360 rd. i 1805, og saaledes blevet nedrevet. 
I 1821 takseredes den 14. September et nyt Stuehus, 
„en Længe til Sønder 9 Al. lang 3 Fag 113/-* Al. 
bred paa en muret Kampestensgrund som er 3 Alen 
høy og P /2 Al. tyk, Ege Kæmningsværk (Bindings
værk, hvor Bjælkerne ligger oven paa Tagremmen). 
Fod med Stormstiver i Gavlene med brændte Murstens
vægge og Gavle, Fyrre og Elle Overtømmer under 
Straatag“ . Stuehuset var da indrettet med en Kælder, 
hvori var Køkken, Borgestue og Gang, og over 
Kælderen 2 Stuer, Kammer og Gang. Huset havde 
en Skorsten muret af brændte Sten, 1 Bilægger Kak
kelovn, en „Grydeovn af B lik“ , 2 een Etages ditto 
med Tromle og Rør.

Kammerjunker Castenskiold solgte Søbjerggaard 
den 11. December 1811 til Jens Larsen a f Slaglille, 
der gav 5200 Rd. for den.

Lieutenant Carl Frederik Linderstrøm') købte 
Gaarden af Jens Larsen ifølge Skøde a f 22. December 
1812, og den kostede da 6000 Rd. Løjtnant Linder- 
strøm, der senere blev Ritmester, paadrogsig Restancer 
paa kgl. Skatter og jorddrotlige Afgifter, og Gaarden 
blev da den 18. Oktober 1820 stillet til offentlig Auktion 
og blev tilstaaet Inspektør Christian Lindback for 
835 rd. rede Sølv. Han fik Auktionsskøde den 21.

9  Se Soransk Tidsskrift VI. Side 89.
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April 1821, men stillede selv, allerede den 27. April 
1822, Gaarden til Auktion. Gaarden beskrives i 
Konditionerne saaledes:

1. Hovedbygning med grundmuret Kjelder-Etage, 
hvori er Kjøkken, Borgestue og Forstue. Stue 
Etagen er af Egebindingsværk, deri en stor Stue 
med Udsigt til Haugen og Kongevejen, et Kammer 
til Gaarden, samt Forstue og Trappegang til Loftet, 
og et vakkert Quistkammer.

2. En stor Staldbygning af Egebindingsværk, udgiør 
vestre Fløj, hvori er Hestestald til 10 Heste, Karle
kammer, Seelekammer, Foderloe, Tærskeloe og 
Lade, og over Hestestalden et splinternyt Kornloft.

3. En ligestor grundmuret Ladebygning, udgiør østre 
Fløj, hvori er Kornlade, Tærskeloe, Vognremise 
og Hønsehuus.

4. En Bygning 6 Fag Egebindingsværk, vesten for 
vestre Fløybygning, hvori er Qvægstald for 24 
Qvæghøveder, og en Tilbygning.

5. En Bygning 6 Fag Egebindingsværk, østen for 
østre Fløybygning, hvori er Brygger og Bager- 
huus, Maltkjølle, Melkestue, en Haugestue, samt 
et Kornloft over denne Bygning.

6. Ved østre Side og Ende af Staldbygningen, er en 
Tilbygning paa 3 Fag til Materialkammer, og ved 
østre Ende af samme en Tilbygning til 3de Svine
huse, med separat Svinegaard til hvert Huus. —

Ved Auktionen købtes Gaarden (Hovedparcellen 
og 2 mindre Parceller) af

Frederik Juel, der gav 210 rd. Sedler for den og
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fik Skøde den 3. Maj 1822. Han solgte Hovedpar
cellen den 11. December 1823 til

Jens Jørgensen, Husmand a f  Slaglille, der gav 
200 rd. Sedler for den.

Senere Ejere af Gaarden er:
Peder Jensen, den 2. November 1847, og 
Jens Pedersen, den 24. Juni 1848.
I Slutningen af 1840erne skal de gamle Bygninger

være blevet nedrevne og Stenene brugtes til den 
Gaard, der ligger der endnu.



FRA NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 
1928.

^a man for nogle Aar siden søgte ved en Lands
indsamling at skaffe en Del af de Midler til
veje, som vilde være nødvendige, for at Na

tionalmuseet kunde faa bedre og mere betryggende 
Arbejdsvilkaar, udsendtes der — ved Bidrag af Gyl
dendalske Boghandel, Nordisk Forlag og Firmaet 
Egmont H. Petersen — et smukt udstyret og ind
holdsrigt Arbejde med Titlen Nationalmuseets Bog 
om sjældne Fund f ra  de seneste Aar. Det tilegne
des Nationalmuseets Venner med følgende Ord:

Det har alle Dage været Nationalmuseets Styrke 
og en Forudsætning for dets Trivsel, at det Lan
det over — og ogsaa ude i Verden, saa langt 
Danske er naaet frem — har ejet Venner, der har 
støttet dets Virken for at samle og værne Fortidens 
Minder.

Aldrig tidligere i sin mere end hundredaarige 
Tilværelse har Nationalmuseet dog kunnet se ud 
over en saadan Skare af Venner som den, der nu 
i Foraaret 1925 trofast ofrer Tid og Arbejde paa 
at samle alle Danske i Kravet om en betryggende 
Sikring af de uerstattelige nationale Samlinger.
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Bogen beretter om seks store Fund og Ny
erhvervelser, som siden 1920 er indkommet til Natio
nalmuseet. Hver paa sin Vis staar de alle i første 
Række, og flere af dem maa regnes blandt de yp
perste og mærkværdigste, som nogensinde er erhver
vet for Museet.

Og i Fortalen hedder det videre:

Over hele Landet vil man endnu mindes den 
3000-aarige Egekiste med Resterne af en ung Kvinde, 
iført Hjemmedragt og Bronzesmykker, som for fire 
Aar siden [o: 1921] kom for en Dag ved Sløjfnin
gen af en Høj i Egtved Sogn ved Kolding. Tu
sinde Aar yngre, men ikke mindre mærkværdig, er 
den Krigerbaad, som i 1921 og 1922 fremgravedes 
af en Mose ved Hjortspring paa Als, den første 
store Gave, som den sønderjyske Jord efter Gen
foreningen har bragt os. Og som en Aabenbaring 
af ædel forfinet Skønhed virker de romerske Sølv- 
og Bronzekar, som i 1920 fandtes hensat i en 
Grav — en hedensk Høvdingegrav — paa Lollands 
Sydkyst ved Landsbyen Hoby.

Nordbofundet fra Grønland og de vestindiske 
Fund, der begge er hjemført af danske Ekspeditio
ner, bringer Bud fra fjerne Egne, som staar Dan
marks Hjerte nær, og Femte Thule-Ekspeditions 
eskimoiske Samlinger, det stolte Resultat af et mo
digt og udholdende Forskningsarbejde, betyder for 
Nationalmuseet en Forøgelse, som er uden Side
stykke i noget andet Lands Museer.

Om disse seks Fund handler det paagældende 
Værk, og hver enkelt Afhandling er ledsaget af en 
Række smukke og udmærket gengivne Afbildninger



110 L. F. la  Cour:

af de Genstande, som omtales. Det er de kyndigste 
Folk — Nationalmuseets egne Arbejdere —, som har 
skrevet den ledsagende Tekst, og man faar ved at 
læse den ikke blot et Indtryk af den Omhu og Sam
vittighedsfuldhed, hvormed de enkelte Funds Afdæk
ning og Konservering foregaar, men — samtidig med 
at man ser ind i Nationalmuseets „Værksted“ — op
rulles der for Læseren en Række Skildringer af den 
allerstørste Interesse.

At denne Bog blev modtaget med stor Taknem
lighed og at Nationalmuseets Folk blev klar over, at 
den „smagte efter mere“ , er det et Vidnesbyrd om, 
at man bestemte sig til at prøve paa at udsende en 
aarlig Publikation i nogen Maade af samme Art, 
og saaledes fremkom Arbejdet Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1928.

Museets Direktør, dr. phil. M. Mackeprang, ind
leder Bogen med en Fortale, hvori det hedder:

Den foreliggende lille Bog er et første Forsøg 
paa et aarligt Budskab fra Nationalmuseet til dets 
Vennekreds ud over Landet. Ikke gennem lærde 
Undersøgelser, men jævnt og ligefrem, saa det kan 
forstaas af Læg som af Lærd, skulde disse Hefter 
vise, hvorledes der arbejdes af Museets Mænd, og 
efterhaanden give et Indtryk af, hvor vidtspæn
dende deres Arbejdsmark er: Fra Stenalderen helt 
ned til vor egen Tid, fra Grønland til Indien.

Det er Museets Haab, at dette første Forsøg 
maa blive modtaget paa en saadan Maade, at det 
kan faa mange Efterfølgere og saaledes blive et 
nyt Middel til at fæstne det Venskabsbaand, der 
siden „gamle Thomsens Dage“ har knyttet Museet
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til Befolkningen, og som mere end noget andet 
har bidraget til dets Trivsel og fremmet dets Vækst.

Bogen, der ligesom den tidligere omtalte er stærkt 
illustreret, indeholder 6 Afhandlinger: Hans K jæ r: 
Oldtidshuse ved Qinderup i Thy, Carl Neergaard: 
Jernalders-Gravpladserne ved Lisbjærg, Oeorg Qal- 
ster: De fredløses Falskmøntnerværksted paa Hjelm, 
Chr. Axel Jensen: Roskildemesteren Brix Michael 
Snedkers Skab i Nationalmuseet, Jørgen O lrik: Gam
melt dansk Lertøj i Folkemuseet og K a i U ldall: Le
vende Billeder i Dansk Folkemuseums Tjeneste.

Det er ikke Tanken her at gennemgaa de enkelte 
Afhandlinger kritisk, men kun at gøre opmærksom 
paa det foreliggende Arbejde, hvad der kan være saa 
meget desto større Grund til, som de historiske Amts
samfunds Medlemmer, efter en os tilsendt Meddelelse, 
har Ret til at købe det enkelte Hefte for en reduceret 
Pris af 2 Kr. +  Porto. Bogen for 1928 rummer 80 
Sider. Bogen for 1929 vil udkomme til Februar.

la  C.
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