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E ggeslevm agle  k irkes æ ldste kæ rne

Midt i Eggeslevmagle by ligger en smuk gammel kirke tilsyne
ladende som repræsentant for begrebet: »Uforanderlighed«. 
Som den nu fremtræder bygningsmæssigt, er den det nu ikke, 
men tværtimod resultatet af talrige ombygninger og forbedrin
ger gennem de skiftende tider og hver for sig sikkert betinget 
af skiftende forhold. Omgivelserne og terræn såvel som den 
omgivende landsby har også været ude for store ændringer i 
tidens løb.

Bygningen er, som den nu fremtræder, stærkt præget af 
gotikken og det såvel ude som inde. Der er gotisk tårn, gotiske 
hvælvinger, gotisk tagværk, korafslutning, våbenhus, o.s.v. 
Den ældste kærne er alligevel romansk, og den lader sig for 
store deles vedkommende let påvise, idet f. eks. langmurene i 
såvel skib som kor endnu er intakte dele af det oprindelige 
bygværk, som således endnu her er fuldt synlige, medens an
dre dele i tidens løb er blevet gemt under jorden, og derfor 
ikke er medtaget i de hidtidige foreliggende bedømmelser af 
bygningens alder og hele oprindelige fremtræden og funk
tion.

Den oprindelige bygning er opført af frådsten og små gra
nitsten med en særlig omhyggeligt udført kalkmørtel som 
bindemiddel, dog således at frådstenene faktisk overalt dan
ner de konstruktive led, såsom murhjørner, buestik m. v. Fråd
stenene til disse formål er store blokke, der inden opsætningen 
er omhyggeligt tildannede til forbandt og til hvert sit formål, 
som sikkert først efter opsætningen er blevet afhugget udven-
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Emil Andersen

digt med økse. Granitstenene er brugt runde, som de er op
samlet på markerne, og mindre stykker af frådsten er brugt til 
skråtstillede skifter mellem de murede granitskifter. Dette så
kaldte sildebensmønster er anvendt først i England (Bang s. 
53) og først langt senere i Tyskland. I korets ydermure optræ
der de endda som Mønstermur i såvel nord- som sydvægges 
ydersider og fortæller dermed samtidigt om, at ydervægge 
oprindelige må have stået som blank mur, hvilket i sig selv er 
bemærkelsesværdigt.

Mønstrene i sydsiden, et kæmpemæssigt kornaks med toppen 
mod øst, og i nordsiden, en overvunden drage liggende på ryg
gen med opspærret gab, fortæller vel om ældgamle kultforc-

Kornaks i mønstermur på korets sydvag
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Egges! ev magie kirkes ældste kærne

O vervunden drage i mønstermur på korets nordvæg

stillinger, der blev delvist overtaget af kristendommen og 
holdt sig langt op i tiden. Dragen har vel forbindelse med 
dyrkelsen af Set. Mikael, ærkeenglen og hovedanføreren for 
de himmelske hærskarer, selve Lucifers overvinder, og korn
akset har vel med agerbrugernes frugtbarhedskult at gøre.

I »Danmarks Kirker« siges, at kirken her er et gammelt hus 
grundet murværkets karakter; men det næste spørgsmål, der 
melder sig, hvor gammel, er næppe endegyldigt besvaret med 
værkets angivelse af c. år 1100 som opførelsestid. Det med et 
murværks karakter beror på et personligt skøn, og man kan 
vist med lige så god ret skønne, at det er mindst lige så gam
melt, som tilsvarende indvendigt murværk i Helligkors-kirken 
i Dalby, der regnes at være fra år 1060.
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Man må sikkert foruden selve det med murværket, som jeg 
iøvrigt mener mest af alt hjemligt ligner det i Lime kirke i 
Vestsalling, sikkert ind på andre sammenligningsbaner. Sten
huse repræsenterede engang et fremmed indslag her i Nordens 
den gang enerådende træbygningskunst. Et sådant gammelt 
stenhus er at betragte som en lille detaille kommende fra et 
eller andet sted i et ret stort europæisk sammenhæng, og det 
er måske derfor ulejligheden værd, lige at nævne nogle hoved
forhold i bygningens udformning samt visse sammenbygnings
former fra den overgangstid, der her er tale om, for måske 
derudfra at få nogen anelse om, hvilke arter af bygværk og 
sammenbygningsform, det egentligt er, som åbenbarer sig for 
os ved en nøjere gennemgang af det oprindelige romanske 
hus i Eggeslevmagle.

Et særpræg for bygninger, hvis påvirkninger stammer fra 
Normandiet og England, er, at man der ligesom har villet for
ene ydervægge og loft til et fælles hele. Vi får hvælvinger, 
der spænder fra ydervæg til ydervæg eller åbne tagværker. 
Som eksempel på kirker af typen kan nævnes Mont Saint Mi
chel ved Normandiets kyst (efter 1004), og fra Norden et af 
de ældste bygningsværker her, Oddernæs Kirke, ved Kristi- 
anssand, som angives at være fra ca. 1040. Den er dateret af 
en høj bautasten på kirkegården, og den er opført af brud
stensmur og dens tagværk er dækket af en indvendig tønde- 
hvælvning. Foruden kirker har vi efterkommere af typen i for
skellige beboelsesbygninger. I England findes typen således i 
adskillige haller med åbent tagværk på en del gamle herre
sæder, ligesom typen på en bestemt sammenbygnings- og be
boelsesform med tre forskellige arter af bygninger lagt efter 
hinanden på rad, hvorefter det midterste var det egentlige be
boelsesrum og var typisk med sit åbne eller lidet afdækkede
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tagværk. Denne type kom efter den svenske forsker dr. Erik 
Lundbergs undersøgelser her til Norden over England på 
Svend Tveskæg og Knud den Stores tid.

Et ganske andet særpræg havde bygninger kommende syd
fra, fra Sachsen og Vestfalen, i denne periode og senere. Der 
var her en skarp adskillelse mellem vægge og loft, som var de 
udført som to hinanden væsensforskellige ting. Jeg nævner 
som type Sankt Michael i Hildesheim og den repræsentant for 
typen, som vi får her i Norden, udført af bygmestre udgået 
fra domkirken i Hildesheim, nemlig Helligkorskirken i Dalby, 
bygget af Svend Estridsen. Der findes foruden grundplanen 
og formen også her en indmuret søjle, der taler sit tydelige 
sprog om, hvor den er kommet fra. Den er som før nævnt fra 
år 1060, og man kan se den angivet som den ældst bevarede 
stenkirke i Norden (St. Anjou).

Eggeslevmagle Kirke har i sin midterdel oprindeligt haft 
åbent tagværk eller højst loft i tagværket under underste hane
bjælker, indtil hvælvinger så sent som omkring 1450 blev ind
bygget, og dette træk fortæller os ligesom sildebensmønstrene, 
at vi nogenlunde sikkert kan regne med, at engelske bygmestre 
har forestået arbejdet. Anvendelse af frådstenene peger i 
samme retning, ligesom de fortæller om udførsel af håndvær
kere der ikke har haft alt for besværligt med at gøre springet 
fra det tidligere enerådende træhåndværk til stenarbejde, og 
antyder dermed et tidligt udført stenarbejde.

Kornakset og dragen samt måske andre ornamenter i yder
muren er formentligt det eneste af den slags, der går helt til
bage til opførelsesti den. De er usædvanlige og fortæller sik
kert om ælde, og kornakset måske om en vis keltisk påvirkning 
og dragen måske om en tilsvarende forbindelse bagud mod 
nordisk dyreornamentik.
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Runesten i våbenhus. Sandsynligt med bygmesterens navn.

En svær udsvejfet egetræsbaldakinoverligger med tværgå
ende og nedhængende rundstoks- eller dråbeprofiler, som nu 
opbevares i Nationalmuseets afdeling for de ældste ting fra 
middelalderen, stammer rimeligvis også fra omkring opfø
relsestiden. Den må også siges at bære præg af engelsk på
virkning, men om denne senere mere.

En runesten indsat i våbenhuset er det ældste skriftlige, som 
er bevaret i huset, og dens forbindelse med sted og hus er 
vist nøjere end antaget. Den har tidligere siddet i kirkegårds- 
muren, hvilket heller ikke har været dens oprindelige plads. 
Den bærer et kort mandsnavn, som officielt er oversat med 
Ulnod. Det efterfølges af et kors og et lille skåltegn. Sidst
nævnte tyder på at den er fra overgangstiden mellem kristen -
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dom og hedenskab. Runerne er af samme type, som fandtes på 
et rundholt fra Osebergskibet, og den sidste rune kan sikkert 
også oversættes med et »th«, ligesom den førstes betydning 
måske ikke ligger helt fast ved det brugte meget korte rune
alfabet. Jeg har da også set det oversat Alnod, men det kan 
måske også være engelsk og være Elnoth. Det drejer sig vist
nok om bygmesterens navn, idet der foran runerne findes uty
deligt indridset en siddende stenhugger.

Det ældste egentlige skriftlige vidnesbyrd her fra byen er 
Erik Lams gavebrev til Herlufsholm af marts 1142 og udstedt 
her i byen og da formentlig i hovedrummet i byens største 
hus, -  i det, som nu er Eggeslevmagle Kirke. En oversættelse 
findes i lærer Spanges bog om sognet, og en nøjere undersø
gelse af det kan fortælle os væsentligt mere end det direkte 
skrevne. Prof. Hal Koch har beskæftiget sig med visse sider 
af det i Politikens nye Danmarkshistorie, og en kopi af dets 
begyndelse har fået en indrammet hædersplads på Rigsarki
vet, som et af de ældste kongebreve vi har. Mellem linierne 
kan vistnok også læses, at kongen har været ejer her i Eggeslev 
på daværende tidspunkt, og hertil kommer, at kirken, så langt 
man ved tilbage, iøvrigt må siges at have haft fornemme ejere. 
Fra 1312 hører den under domkapitlet i Roskilde, lidt senere 
er den nævnt i Roskildebispens jordebog, og fra 1505-1934 
ejes den af universitetet.

I Danmarks Kirker udtrykkes formodningen om, at der har 
ligget en kongsgård i Eggeslevmagle, samt at kongen har haft 
en finger med i spillet ved byens kirkes opførelse, uden iøv
rigt at komme ind på, hvor kongsgården skulle have ligget 
eller dens evt. bygningsmæssige forbindelse med kirken, evt. 
rester af den på kirkegården eller lignende. Med nærværende 
ville jeg gerne redde nogle lokalt bekendte ting fra at gå i
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glemme, og så vil jeg mene, at andre senere vil undersøge 
disse ting og forhold nøjere og bringe dem i det rette per
spektiv til hinanden og afkræfte eller bekræfte, de af mig 
ifølge sagens natur, rent foreløbig gjorte formodninger.

Tilstedeværelsen af en kongsgård før eller i forbindelse 
med kirken har krævet mange sideløbende og delvis hinanden 
betingende forhold og lokaliteter, f. eks. kultpladser, evt. kult- 
bygninger, plads for ting under åben himmel, en gård, som 
en storbondes avlsgård, visse gode samfærdselsforhold både 
til lands og vands, rimeligvis visse forsvarsordninger og hus
rum i den tilsluttende landsby, for ved visse tider at kunne op
tage et større antal mennesker og dyr. Jeg vil tillade mig kun 
rent antydningsvis i det efterfølgende at gå ind på tilstede
værelsen af disse ting og forhold og nøjes med at holde mig 
nogenlunde til kirken og dens nærmeste omgivelser.

Terrænet, kirken er bygget på, har oprindelig været en lille 
holm omgivet af vand. Spange regner ganske vist med en he
steskoformet sø omkring den, men med de oplysninger, som 
jeg har samlet i årenes løb, kan man sikkert regne med, at der 
har været klart vand eller sump hele vejen rundt. Mod syd og 
vest træffer man i et bælte omkring den tidligere holm overalt 
et stykke nede i jorden et ildelugtende slamlag, der kun kan 
stamme fra bundfældning i vandfyldt terræn, og under dette 
lag er der overalt flydesand i meget stor dybde. Mod øst og 
nordøst har den egentlige sø været.

Det er væsentligt fra funderingsforhold, kloak- og vand
ledningsarbejder, at jeg har fået mit direkte kendskab til disse 
ting. Andre har dog i samme bælte fundet forskellige ting, f. 
eks. fandt gartner Gunner Larsen ved nedlægning af en tank 
i sin have en vildsvinetand og tude eller ben til lerpotter i ca. 
1,50 m dybde.
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Korforhengelsens ostgavl bedes sam m enholdt med nr. 1 og tegninger

Selve holmens undergrund er også bemærkelsesværdig. Den 
består i sin vestlige og sydvestlige del af en stor lerknude, me
dens dens østlige og særlig den nordøstlige del består af fint 
sand, indtil den finhedsgrad, som man kalder melsand. Denne 
forskel i undergrunden skifter under kirkens nordside omtrent 
ud for den fælles mur mellem tårn og skib. Hvorledes under-
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grunden under selve kirken er, vides af gode grunde ikke, 
hvælvingernes midterpille mod tårnet har en lodret revne, der 
nok kan tydes som dårligt underlag her. Kirkegårdens ring
mur hælder et bestemt sted imod nordøst slemt udad, fordi 
underlaget der er i skred under den nede i jorden. Den må 
vist i øjeblikket siges at stå for fald.

Der er grundvand ved kirkens østende, og ud for korets 
nordvæg når omtalte melsand helt op til jordoverfladen. På et 
gammelt kort fra udstykningstiden er kirkegårdens ringmur 
afbrudt ud for korets nordvæg og forsynet med noget så mær
keligt som to indadgående vingemure. Der er indtegnet en 
stiplet linie mellem disse, og den må vel tænkes at markere en 
afvanding og pegende mod et særligt vandførende sted, der 
så efter det netop skulle være ved korets nordvæg, hvor mel
sandet optræder i overfladen.

Tilsyneladende har kirkens østende i betragtning af den 
oprindelige højere grundvandsstand fra første færd været byg
get på en noget problematisk undergrund, som der senere har 
været al mulig grund til at søge forbedret ved afvanding på 
forskellig måde, som det måske skete, da man omkring ved 
1500 af nu ukendte grunde skred til at bygge en ny østende i 
stedet for den gamle, der havde apsis. Man kan måske for
mode, at det er på det tidspunkt, at man afleder søens vand 
mod den nærliggende å, og dermed får sænket vandstanden, 
således at forfoldene bliver sådan, at man nu med rette kan 
sige at kirken ligger på en flad højning midt i byen.

Man kan spørge: »Hvorfor har man dog vovet sig ud over 
så risikabel en byggegrund fra første færd«. Jeg vil her lige 
nævne nogle sagn og beretninger om ting, der er foregået i 
eller tilknyttet et bestemt område nordøst og øst for kirken, 
uden at fordybe mig alt for meget i dette. Lærer Spange fandt
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i sin tid en guldring ret tæt udenfor kirkegårdsmuren ca. 1,50 
m nord for den nuværende østlige låge. Han indsendte den til 
Nationalmuseet. Det er næppe et helt tilfældigt sted, en så
dan værdifuld ting er blevet henlagt i sin tid, vel efter at have 
mistet sin oprindelige betydning og funktion. Kirkens store 
klokke skal være støbt på Heldgårdens mark -  i »Krogen« 
nær Brydediget. Sidstnævnte navn kan både tyde på en avls
gård og på en kongsbryde. Jordbunden i »Stølen« viser, at 
den er en gammel kedelmose. Provst Beyer fortæller, at der 
groede en bestemt art siv i »Stølen«, som blev brugt til at 
binde sæd i, fordi rotter og mus ikke ville bide i det. Spange 
har en fortælling (s. 83) om en gård, Dybkjærgård, der op
rindelig lå i Krogen. Gården havde før haft to porte over for 
hinanden, og igennem disse havde »nattejægeren«, »Goen«, 
haft sin vej på sin natlige jagt efter ellepiger. Grundvandet 
har sikkert med en stærk opaddrivende kraft formået at sætte 
det fine melsand op til jordoverfladen langs nordøstsiden af 
lerknolden, der danner holmens oprindelige kærne. Et sådant 
naturforhold, og hvad de gamle germaner har lagt i det, kan 
udmærket tænkes at være årsag til en tidlig kult på dette sted 
og den indirekte årsag til, at man har ment det nødvendigt at 
fundere østenden af det romanske stenhus så langt mod øst på 
et åbenbart noget voveligt underlag.

Ejnar Dyggve har forsøgt at påvise vier flere steder f. eks. 
i Jelling, Tibirke og Tingsted ud fra bl.a. sit dybtgående kend
skab til tilsvarende i Middelhavslandene, men det må siges at 
være vanskeligt at få fastslået noget sådant med nogen sik
kerhed noget steds. Jeg nævner som adskilligt andet kun før
nævnte forhold for, at de ikke skal gå i glemme.

Eggeslevmagle ligger ret tæt på saltvand -  ca. 3 km fjer
net -  og har i tidligere tid været omgivet af sumpe og morad-
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ser. Vejforbindelse til nærmeste strande samt forbindelse med 
den daværende hovedfærdselsåre tværs over Sjælland lader 
sig let påvise.

Det oprindelige bygningskompleks på Holmen i Eggeslev 
er opført på én gang og som i én støbning. Mange ting ved 
det, særlig den store højde på murene samt af kompleksets 
samlede længde, gør, at man i sammenligning med andet til
svarende kirkebyggeri, kan sige, at det ikke er skabt af bøn
der og for bønder. Her må man huske på, at de ni af ti af lan
dets befolkning i tidligere tider kom ind under, hvad man i 
denne forbindelse kalder bønder.

Man kan endnu konstatere, at komplekset har bestået af tre 
forskellige bygningskomponenter, der er opført på en gang 
og fast sammenbygget med hinanden. Det nuværende tårn er 
delvist skalmuret forneden og fundamenter i jorden vest for 
nuværende tårn har vist os et større to-rumshus, der i hvert 
fald må have været højere end midterbygningen, og som har 
været den oprindelige husform her i vestenden.

Så følger kirkeskibet, der oprindeligt har stået som en sals
bygning med åbent tagværk i hvert fald til underste hane
båndshøjde ,indtil de nuværende hvælvinger blev indbygget 
omkring ved år 1450. Af det gamle tagværk er endnu 3 stk. 
gamle egetræsloftbjælker tilbage, men der er intet spor af loft 
hverken på dem eller på de kalkede indvendige endegavle. 
Disse går begge bindige op indvendigt, hvilket må siges at 
være noget helt ud over det almindelige, særlig for gavlvæg
gen mod korets vedkommende, idet den, som normalt øverst, 
er udvendig overgavl. Den er aftrappet i tykkelse udvendigt 
fra, hvilket er unormalt, og fortæller således også om kirke
skibets oprindelige opførelse som åben halbygning.
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Til slut følger så korbygningen mod øst, der ved en nøjere 
undersøgelse er bemærkelsesværdig ved oprindelig at være 
opført i to etager udnyttende det mod øst skrånende terræn. 
Den oprindelige etageadskillelses højde fremgår tydeligt af 
den omkring 1500 opførte nye og lige østgavl. Denne gotiske 
gavl er opført af munkesten og i ét med det samtidigt opførte 
mod nord liggende sakristi, som formentlig har fungeret som 
indgangshus for begge etager. Denne gotiske gavl er af mun
kesten. Forneden har den en udvendig murblçnding overdæk
ket med en fladbue. Blændingen er udført med knækkede lø
bere langs de lodrette false, og således ved opførelsen bereg
net til senere at kunne tages ud på en let måde. Dette forhold 
er iøvrigt nu blevet delvist dækket af senere udført fugning, 
men var for få år siden let synlig. Fladbuens højde indvendig 
i stik har også været udført med indsættelse af senere dør for 
øje, ligesom den er udført i forhold til den oprindelige etage
adskillelse, således at den evt. dør kunne lukke ind under 
denne. Højere oppe på gavlen sidder to spidsbuede blændin
ger, der må være udført på samme måde som underste dørhul, 
da de er lette at se indvendigt fra, ligesom man også, når man 
først er blevet opmærksom på forholdene, let indvendig i hu
set kan se aftegning af den etagehøjde, der må have været i 
korbygningen, da man murede den nye gavl og forlængede 
bygningen.

Muligheden af store gavlvinduer mod øst synes nærmest at 
fortælle, at man ikke umiddelbart har regnet med, at der skulle 
stilles et alter tæt op ad denne mur, men at det øverste rum i 
korbygningen udmærket kan være tænkt, og måske tidligere 
i tiden har været brugt på en måde, der gjorde rigeligt lys 
ønskeligt også fra øst.
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Det egentlige korrum blev overhvælvet samtidig med kir
keskibet omkring 1450, hvordan det så forholder sig med 
overhvælvingen af den del af koret, som kom til, da den nye 
gavl blev opført. Dette er rimeligvis sket til sidst. Hvælving
overgangens skjoldbuer og tilstedeværelsen af udvendige op
rindelige frådstenshjørner godtgør dog, at der oprindelig har 
været en lige gavlafslutning mod øst, hvor det egentlige kor
rum ender. Den nye gavl med sidemure og sakristi er muret 
først, og så er frådstens- og granitgavlen taget ned, og først 
derefter er sidste fag i hvælvingerne blevet muret.

Aftrykket på indvendig gavl viser at etageadskillelsens 
overflade har ligget ca. 125 cm over nuværende gulvhøjde i 
kirkeskib, hvilket stemmer udmærket med højden på udven
dige dørblænding, som man også kan måle.

I Danmarks Kirker oplyses, at den oprindelige østgavl har 
haft apsis uden at angive størrelse m. m. Spange, der har set 
forholdene, som de var under den nuværende gulvhøjde, op
lyser (s. 42): »I tilbygningen til det oprindelige kor har man, 
1907, fundet den buede grundvold til alteret, under det nu
værende alter«. Trap taler om »fundament til det oprindelige 
højalter af frådsten. Efter dette skulle man, hvis man lavede 
et hul forneden i underste blænding i nuværende østgavl ca. 
1 m inde have ydersiden af den oprindelige apsis. Forholdene 
synes at tale for, at der kun har været apsis i underste etage, 
altså kun i krypten.

Kirkens døbefont er unggotisk, udskåret af klæbersten og 
findes nu i koret, men må oprindelig have haft sin plads in
denfor kirkens hovedindgang, og kan vel være fra begyndel
sen af det 13. århundrede.

Vedrørende den oprindelige udformning af den fælles mur 
mellem skib og korbygning ved man, at der under nuværende
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korbues søndre del findes en gammel stentrappe, der fører 
ned, og at der midt for denne mur fra ældgammel tid har væ
ret et alter. Danmarks Kirker taler om, at det evt. kan have 
været et såkaldt lægmandsalter, men sagen er vist uklar. Det 
har, som endnu eksisterende stenfundamenter viser, sikkert 
oprindeligt været betydeligt større, og det har ialtfald eksi-

Kriger med kort skort. Keltisk ornament under krigerens skjold. 
Vikingeskibe m ed bøje stævne.
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Ryttere med arm bojet i sværgestiHing. Vikingeskibe med boje stævne, 
opbejset sejl, samt forstavn a f skib.

steret, før hvælvingerne blev indbygget i 1450. Det har haft 
en meget større bordflade, og det har nok været brugt som 
alter, formodentlig indtil korrummet blev gjort endelig fær
digt og den nye altertavle opstillet her omkring ved år 1500. 
Det har måske endda været kirkens egentlige alter helt til 
den tid.

Opgangen til det øverste rum i korbygningen må fra skibet 
være sket under den nuværende korbues nordre del. Endnu 
højere oppe i væggen findes endnu bevaret et oprindeligt 
rundbuet murhul over underste hanebjælkehøjde i korbyg
ningen. Det har vel blot dannet forbindelsen mellem to tag
rum, men skal iøvrigt være ret enestående i Danmark.
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Love -  denne vikingetidens yndlingsfignr

Professor Storck (Den buede tagform i jydske landsbykir
ker 1890 s. 382), siger, at han aldrig mindes at have set et 
sådant. Ved korvæggen i den gamle Oddernæs Kirke i Norge 
findes et ganske tilsvarende, men her fra selve det træover- 
hvælvede skib og ind over korets tagrum.

Ved overgangen mellem den oprindelige korbygning og 
tilbygningen findes såvel mod syd som nord indvendige mur
piller, der dels har underlag for buer samt nogle begyndelser 
til bueslag, der dels tyder på, at krypten har været overhvæl
vet, dels antyder højden på denne.

Indvendig er der en tidligere hjørnefals for døråbning el
ler lignende at se på tilbygningens nordvæg mellem indven
dig gavlvæg og dør til sakristi. Udvendig kan man helt for-
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neden på selve korets nordvæg finde antydninger af et halv- 
cirklet vindueshul ca. 70 cm i diameter og med toppunktet ca. 
60 cm over jorden og ca. 115 cm fra hjørnet mod skibet. Der 
er måske også antydninger af dørfals længere mod øst og så
ledes, at mønstermuringen med dragen er ind over evt. dørhul.

Som det vil ses af vedlagte længdesnit, kan eksisterende 
jordhøjde ved østgavlen sammen med den eksisterende indre 
aftegning af etagehøjde, udmærket afgive de nødvendige 
højdeforudsætninger for en kryptkirke, ligesom nedgangsfor
holdene fra kirkeskib ved den gamle stentrappe synes at kunne 
have haft nødvendig ganghøjde over trin og mod etageadskil- 
Iesen mellem krypten og dets overliggende mm.

Vikingeskib med styreåre
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Romansk kors

I 1907 blev under korets nordlige del udført en varme- 
tunnel, og Spange fortæller (s. 48) om en sten med skåltegn 
-  med mange små huller - ,  der da blev trukket frem under 
den firkantede pille, der bærer hvælvingerne i skib og kor, og 
derefter sænket i grunden. Hjemme i sin have havde Spange 
en mindre sten med et ret dybt hul, ca. 10 cm i diameter, som 
han havde optaget ved samme lejlighed. Den findes endnu i

28



Egge sl ev magie kirkes cel (1st e kcerne

haven, men om det er et vievandskar eller en sten med hul 
for stolpen i en stolpeport, der her er bevaret, er vist ikke så 
let at sige.

Arkitekt Schultz har, da han beskrev kirken, sikkert intet 
vidst eller anet noget om tilstedeværelsen af alt dette, så i dag 
må vi nøjes med at glæde os over et rekonstruktionsarbejde, 
som han har udført i Århus Domkirke af et, som jeg skønner, 
ret tilsvarende kryptrum, blot er nedgangen der i det midter
ste fag. Indtil videre må vi tillige nøjes med bemærkningen 
om en tilkastet gravkælder, der, hvor rigtig den end er, ikke 
går nær til bunds i problemet. Rent lokalt vides, at tilkast
ningen skete på den daværende præsts foranledning og, at 
den vakte stor fortrydelse hos øvrige implicerede, men derved 
blev det.

Nu er der tilkastet gravkælder samt varmetunnel under ko
ret. Sænkningen af etageadskillelsen over krypten således, at 
gulvet i det overliggende rum blev ca. 1,00 m lavere, må være 
sket i slutningen af 1500-tallet og hænger formentlig sammen 
med den ændrede gudstjenesteform efter reformationens ind
førelse. Højalterformen har været upraktisk. Universitetet har 
opsat den nye prædikestol l604, og den nyindrettede grav- 
kælder er i hvert tilfælde taget i brug senest l6 l  1. Man kan 
vist regne nogenlunde sikkert med, at krypten oprindelig har 
været anvendt til gudstjeneste. En romansk døbefont glimrer 
i øjeblikket med sin fraværelse i dette gamle hus, men der har 
været mulighed for vand lige under kryptens gulv, så en op
rindelig brønd lader sig formode på samme måde, som man 
har det i Dalby og Lund. For en kryptkirke ville en brønd 
være en ønskelig ting, men for en borg, som to-rumshuset 
mod vest -  hvorom senere -  og beliggenheden på en holm 
stærkt antyder, en nødvendig ting.
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Hvad rummet over krypten oprindelig har været bestemt 
til, hvis det samlede bygningskompleks -  også herom senere 
-  i hovedsagen har været opfyldt til en fyrstes formål og brug, 
kan man kun gisne om ud fra tilsvarende bygningsforhold i 
England og Normandiet. Mest tænkeligt er det oprindelig 
tænkt og brugt til repræsentationsrum og æresgæsteværelse. 
Der vendes senere tilbage til, hvad der var almindeligt i så 
henseende.

Over den ældste del af koret findes romanske egetræsspær
fag med to hanebånd, der har svalehaleblade, svær nagle m. 
m. Undersiden af nederste hanebånd ser ud til at være be
handlet til at stå synlige. De er ikke behandlet med høvl, men 
med flinteskraber eller lignende. Svalehalesamlingerne, som 
jeg har haft lejlighed til at se indvendigt, er ikke udført med 
sav, men med en ca. 5 cm bred retøkse, der må have skåret 
som et barberblad.

Indvendigt i sakristiet findes en gammel egetræsdør, der 
tidligere har været brugt andetsteds. Den er nok et nøjere stu
dium værd. Dens planker er vistnok udført af spejlkløvet eg 
og er ikke skåret med sav, hvilket nok kunne tyde på ælde.

Fundamentet til den nye gavl og til sakristiet er tilsynela
dende udført af meget store sten, der er lagt ovenpå og i 
sandunderlaget og så har man senere muret på det. Det har 
formentlig også været det eneste mulige. Hele den samtidige 
opmurede munkestenskonstruktion er blevet så omhyggeligt 
udført, at den har kunnet virke som et konstruktivt hele -  som 
en samlet blok, igennem hele den tid, der er forløbet siden da.

Både tilbygningen og indbygningen af de forskellige hvæl
vinger er smukt og gedigent håndværksarbejde, der viser, at 
de skiftende biskopper og disses rådgivere stedse har haft for-
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stand på at vælge gode håndværkere og fremskaffe gode ma
terialer.

Det er de store ombygnings- og forbedringsarbejder, som 
blev udført i løbet af det 15. århundrede, der har givet kirken 
dens nuværende udseende såvel ude som inde, og man må 
formode, at der må have foreligget en samlet plan forud til 
disse store ændringsarbejder, som så i tiden fremefter ved 
selve udførelsen, er blevet underkastet fornødne ændringer.

Ældst er tårnet mod vest, men om vi skal helt tilbage til bi
skop Peder Jensen Lodehat’s tid for at finde den biskop, der 
har truffet de første grundlæggende bestemmelser, ved vi 
ganske vist ikke nøjagtig, men kan dog med nogen grund for
mode det. Han var efter først at have været biskop i Vexiø i 
Sverige, biskop i Århus og derefter fra 1395 til 1416 biskop 
i Roskilde. Han var tillige rigets kansler og byggede det sær
prægede Gjorslev, som bispestolens faste sæde i Østsjælland. 
Hvorledes det nu forholder sig med, hvem der har truffet de 
endelige beslutninger, er bispestolen først i århundredet kom
met i gang med de omfattende arbejder i Eggeslevmagle.

En anden af tidens virkelystne og dygtige biskopper i Ros
kilde bør sikkert også nævnes, om ikke andet så i sammenlig
ningsforbindelse mellem byggearbejder her i Eggeslev og ved 
bispestolens hovedsæde, nemlig Oluf Mortensen Baden, der 
var biskop fra 1461-85. I Roskilde opførte han tilbygningen 
syd for domkirken, der nu bærer navnet Oluf Mortensens vå
benhus, samt det sydvestre og det nordvestre våbenhus ud for 
sideskibenes vestender. Det sydvestre var oprindeligt opført i 
to etager, en sjælden type for den slags bygninger, men den 
er nu ændret.

Efter den store brand i Roskilde Domkirke 1443, blev der 
tillige her opført en anden to-etages tilbygning, nemlig Hellig
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Salsbygning og korforhengelsens ostgavl

Trefoldigheds Kapel, der underst kom til at indeholde Kri
stian den Førstes Kapel, og øverst hans riddersal. Denne byg
ning indviedes 1464.

Med disse særprægede to-etages bygninger ved bispestolens 
hovedsæde i erindring forekommer hovedlinierne i tilbyg
ningsarbejdet ved den oprindelige ligeledes to-etages østende 
af det romanske bygningskompleks her i Eggeslevmagle ikke 
at være så utrolige igen, men spørgsmålet rejser sig, hvad 
bispestolen har villet bruge det overliggende store og forlæn
gede rum til med de to store østvinduer plus ét sydvindue, 
som der fra først af har været her. Man må tænke sig, at 
bispestolen her har villet skabe et rum til større gejstlige for
samlinger, og da man vistnok ikke ved, hvor den såkaldte
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herredskirke har været i Flakkebjerg herred -  Sjællands stør
ste -  så har man måske en forklaring på forholdet her.

Det forud for ombygningen værende romanske rums brug 
synes mig ikke helt klart, måske har forlængelsen ikke betydet 
nogen ændring af brugen, men blot mere plads til samme 
brug. Det har haft loft over nuværende underste hanebjælker, 
da ellers det oprindelige murhul over denne højde i den fæl
les mur mod kirkeskibet ikke kan have haft nogen mening og 
formål.

Først med skabelsen af nuværende spidsbuede korbue og 
indbygning af hvælvinger i såvel kor som skib i en lidt senere 
periode under ombygningsarbejdet får man skabt grundlaget 
for den nu så udtalte samhørighed mellem disse rum; men

T il m uret nord dør. »Kvindedør«, i skibet set indvendig fra.
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Sam m e set udvendig fra. M an bemærker, at aftegninger ud- og ind 
vendig er forsat z-form et for hinanden.

den endelige sammensmeltning af de to rum til et hele er dog 
først sket ved den endnu senere sænkning af etageadskillelsen 
og tilmuringen af omtalte østvinduer.

Tilbygningen har ingenlunde oprindelig haft den demokra
tiske karakter, som den nu har, men har oprindelig været 
skabt og formet af det daværende præstevælde til eget brug, 
og funktionen har sikkert været nogenlunde den selv samme 
i de foregående århundreder i det kortere romanske rum.

Det synes mig heller ikke umiddelbart indlysende, at om
talte rum i østbygningen fra første færd kan være planlagt og 
skabt til kor i betragtning af de usædvanlige forhold, der op
rindeligt har været i og omkring selve sammenbygningsmuren,
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idet jeg her tænker på de forannævnte op- og nedgange samt 
på alteret imellem disse. Dette har utvivlsomt fordret en vis 
bagvæg. Som tidligere strejfet og som jeg senere kommer 
nøjere ind på under betragtninger over bygningskompleksets

N uvæ rende hoveddor med den høje og dybe indvendige blænding. 
H vælvingerne dæ kker for et med vinduet symmetrisk anbragt oprin

deligt murhul.
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samlede plan, kan det også være tænkt og skabt til repræsen
tationsrum og æresgæsteværelse i en fyrstebolig. Det bemær
kes dog udtrykkeligt, at nærværende ikke tager sigte på at få 
besvaret den slags spørgsmål endeligt, men på at få bevaret 
viden om ting og forhold ved Eggeslevmagle kirke fra for
glemmelse, således, at de senere kan tages op til nøjere vur
dering i forbindelse med andre undersøgelser.

Man ved intet om, hvorledes søjlerne har stået i den oprin
delige krybt, men jeg mener at have hørt, at der i den senere 
gravkælder har været to rum, hvoraf det ene var dobbelt så 
stort som det andet. Spange taler om et gravkammer, hvori 
der stod 12 kister (s. 11).

Går vi nu til bygningskompleksets vestende, træffer vi her 
-  ganske vist under jorden -  en vestlig forlængelse af det nu
værende tårns grundplan, som fortæller, at der oprindeligt har 
stået et noget så sjældent som et to-rumshus her. Forholdet 
har i mange år været lokalt bekendt, og Spange, der var lærer 
her i 40 år fra 1874, fortæller i sin bog (s. 41) om frådstens
murværk i jorden vest for nuværende tårn og i samme bredde 
som dette samt i tilknytning til det. Han opgiver også størrel
sen på huset, der har stået her. Dette lokalt bekendte funda
ment, som for fremmede er skjult af jorden, forsvinder stedse 
mere og mere. I 1930 så jeg personligt fundamentets sydve
stre hjørne blive opbrudt for at skaffe plads til en grav. Da
værende kirkeværge, der tillige var amtsvejmand og dermed 
havde forstand på stenmængder, opgav mig dengang, at der 
blev optaget mellem 3^2 og 4 kubikmeter sten ved den lej
lighed. Nu i begyndelsen af 1960-erne har jeg yderligere ved 
to lejligheder set tilsvarende forgå og store dele af det oprin
delige fundaments vestflugt blive optaget fuldstændigt. Begge 
disse to gange har jeg målt og undersøgt forholdene nøje. Fun-
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damentets vestside lå i en afstand af 5,50 m fra nuværende 
tårns vestside, og det var ca. 1,70 m bredt og gik til en dybde 
af 2,00 m under terrænet. Den allerøverste del, der formodent
ligt har været muret, og som er omtalt af Spange, var da for
længst fjernet, men det store underfundament, som nu også 
blev fjernet, var sat omhyggeligt af marksten i lidt forskelligt 
størrelse fra 20-30 cm i diameter vekslende med hinanden og 
mellemrummene udfyldt med mindre sten og stenkiler, så
ledes at der overhovedet ikke var jord i det. Resterne af dette 
fundament må endnu findes nogenlunde intakte inde ved tår
net selv om man også der har været nede i det ved nedlægning 
af elektriske kabler. Det er således allerede nu i sidste øjeblik, 
men forhåbentlig ikke for sent at beskæftige sig med hvad og 
hvilken for en bygningstype disse fundamenter fortæller os 
om, endnu inden fundamenterne helt er forsvundne og glemte. 
Jeg mener, grundplanens form er så rektangulær, at det alle
rede derudfra er rigtigst at tale om et hus og ikke om et tårn.

Fundamentet må sikkert antages at fortsætte i samme di
mensioner ind under nuværende tårn, og dermed oprindeligt 
at have båret ydervægge af selvsamme dimensioner og højde 
som dem i det nuværende tårn. Nuværende vestgavl, der kun 
som det øvrige tårn er skalmuret forneden, har oprindelig kun 
været et skillerum i to-rumshusets samlede grundplan, hvis 
hele længdemål for nordvæggens vedkommende kan sættes 
til ca. 10,60 m fra indadgående murhøjde ved kirkeskib at reg
ne, hvorimod sydvæggen grundet en noget skæv afsætning 
har været lidt kortere, ca. 10,30 m. Dybden af huset har været 
som nuværende tårns, ca. 7,20 m. To-rumshusets højdeforhold 
kan nogenlunde fastlægges ud fra den endnu eksisterende ro
manske mur, som det havde og som tårnet endnu har fælles 
med kirkeskibet, og som er intakt omtrent til dettes kip.
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To-rumshusets vægtykkelse har været som nuværende tårns 
omkring ved 1,25 m mod skibets ca. 1,10 cm og korets ca. 90 
cm, og udfra dette skulle to-rumshuset have været lidt højere 
end skibet. Det har nok været 4 eller 5 stokværk højt.

Vi har her i amtet to romanske kirketårne, der er bevarede, 
og deraf har det ene og det ældste, Vallensved, adskillige lig
hedspunkter med Eggeslevmagle. Det har oprindeligt haft 5 
stokværk, skibets mure er høje der -  ca. 6 m -  som her, og 
der er ved tårnet bevaret en meget interessant stentrappe ud
ført delvis som reposetrappe inde i ydermuren, hvor den også 
tager sin begyndelse ved en ret lille og lav dør et godt stykke 
over jorden. Andet stokværk har oprindeligt haft to mindre 
vindueshuller ind til skibet og midt imellem dem er en slags 
alterniche ind mod tårnet. Det andet romanske tårn er i det 
nærliggende Høve, men det er af noget senere oprindelse. De 
romanske tårne er ellers meget sjældne, og der findes kun 
ganske få af dem.

I Eggeslevmagle blev der i to-rumshusets fælles mur med 
kirkeskibet i 1913 opdaget tre rundbuede muråbninger over 
nederste etageadskillelse. Pudsen i dem cr den oprindelige 
fra opførelsestiden, og er i sig selv et nøjere studium værd. 
Det er vistnok den samme mørtel, der er brugt ved opmurin- 
gen. Dr. Mackeprang opgiver (s. 37), at mørtelen brugt i de 
romanske kirker uden undtagelse dengang har været ulige 
federe end den, der bruges nu til dags, hvor det almindelige 
blandingsforhold er 1 del kalk til 3 dele sand eller grus. Ef
ter det skulle mørtelen her danne en undtagelse, så vidt jeg 
kan skønne, idet den ikke er fed, men snarere oprørt og tilla
vet færdig til brug i dagene forud, måske fem dage efter hin
anden, før den virkelig blev brugt. Det kunne tyde på, at den 
var fra en anden tid end det store gros af de romanske kirker,
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der blev bygget i elleveårhundredtallet. Det selv samme kan 
siges om en anden kirke, hvor jeg har set rimeligvis selv sam
me mørtel anvendt, nemlig Lime Kirke i Vestsailing.

I denne puds er i tidens løb indtil muråbningernes tilmu- 
ring foretaget indridsninger, som måske er sket ved en om
bygning af huset, således at dette blev sognekirke derefter, 
men før havde været brugt til noget andet. Hvælvingeind- 
bygningen i det 15. århundrede er sket op ad tilmuringen og 
ikke først. Disse gamle indridsninger synes at være udført af 
mennesker, der har færdedes rundt i verden, og som har væ
ret nøje fortrolige med kriger- og vikingeliv. Foruden 
den i Danmarks Kirker afbildede kriger med kort 
skørt, sværd og skjold, som nok er den yngste af dem, 
er der skibe med høje stævne, også med dragehoveder 
og med styreåre, to ryttere med armen bøjet og tre fingre op
rakte i sværgestilling. Der er også skibe med sejl, et med sej
let ophejst, en løve, dette vikingetidens hovedmotiv (Brønd
sted s. 184) er der også. Et romansk kors er der ligeså, men 
det er det eneste religiøse motiv, der forekommer. Andre ting 
taget i betragtning, synes det mest nærliggende at antage, at 
det er et vagtmandskab, rimeligvis dele af kongens hird, der 
har fordrevet ledige stunder her. Indridsningerne minder ikke 
meget om at være blevet til under gudstjeneste eller i et hus 
indrettet udelukkende til det brug. De synes mere at fortælle 
om de tider, da landets konge drog om med sin hird fra 
kongsgård til kongsgård. I den første kristne tid havde kon
gen bisper og præster med sig på denne sin stadige rundrejse, 
og først på Svend Estridsens tid bliver landet inddelt i faste 
bispedømmer med hvert sit område og sine kirker.

Huset må begribeligvis være ældre end indridsningerne, og 
de ældste af disse kan være udført mange år efter, at huset
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har stået færdigt. Det er næppe noget af det første man gør i 
et nyt hus, og hvor lang tid selve udførelsen af indridsnin- 
gerne spænder over, er der ingen der ved; men de ser mest af 
alt ud til at være udført ved overgangen fra vikingetid til kri
stendom.

Efter hvad Danmarks Kirker mener, er disse tre muråbnin
ger ind mod skibet rester af et herskabspultipur, men det fore
kommer mig, at det næppe er helt det rigtige ord, der er an
vendt her. Præsteskabet har vistnok ret tidligt afløst kongen 
som ejer, så det er formentligt nærmere i betydningen af en 
gæsteloge til landets konge, at Danmarks Kirker anvender 
ordet i lighed med og anvendt om forhold, som man kender 
fra gamle kirker sydpå, jeg tænker her på de såkaldte west- 
werker ved klosterkirken i Corvey (fra 873-85) og domkir
ken i Minden (genopbygget efter brand 947).

Givet er de tre muråbninger skabt til at danne en syns- og 
lydmæssig, men iøvrigt ret begrænset forbindelse mellem før
ste sal i to-rumshuset og kirkeskibet eller salsbygningen, hvad 
det nu har været. To-rumshusets størrelse og grundplan tyder 
så lidt som førnævnte indridsninger på opførelse til eller ude
lukkende brug til kirkeligt formål, men indridsningerne tyder 
mere på profant brug. Der synes tillige at være et misforhold 
mellem det af munkesten murede alter i kirkeskibets østende 
og indridsningerne, to-rumshusets grundplan m. m., og det 
er vel derfor, at de her omtalte blændinger er blevet tilmurede 
i sin tid.

Under den alterlignende murede forhøjning i skibets øst
ende findes resterne af en stensat forhøjning, der må stamme 
fra husets tilblivelse, da den endnu hist og her rager betyde
ligt udenfor det murede alter, selv om man øjensynlig har 
hugget så meget som muligt af det .Hvad denne stensatte for-
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højning oprindelig har været bestemt til, kan man kun gisne 
om. Måske et alter, måske har den guldring, som Spange 
fandt henlagt udenfor kirkegårdsmuren mod stølen, engang 
haft sin plads her, som troskabssymbol overfor husets herre, 
landets konge, og stenforhøjningen har da haft en noget an
den funktion end et kristent alter.

I den væg, der er fælles for to-rumshus og kirkeskib findes 
foruden førnævnte tre muråbninger endnu et oprindeligt mur- 
hul over disse.

Førstesalsbjælkelaget i det oprindelige to-rumshus må have 
ligget i højde med tærskelen i nævnte murhul. I det senere 
opførte tårns syd- og nordvæg er i omtrent samme højde ud
ført udsparingsriller for senere indlægning af bjælkelag, men 
dette er aldrig blevet indlagt.

Det nuværende bjælkelag under klokkestabel ligger for
mentligt i den tidligere højde af to-rumshusets 2. sals bjælke
højde, og består af meget svære og tætliggende egetræsbjæl
ker, der sammen med fire svære egetræsankerbjælker i det 
ovenoverliggende klokkestabelrum må antages at stamme fra 
selv to-rumshusets oprindelige bjælkelag.

Udvendigt er af to-rumshusets oprindelige murværk endnu 
et stykke intakt ved det nuværende tårns nordøstlige hjørne 
omtrent til tagsammenskæringen med nuværende kirkeskib, 
og indvendigt står det endnu intakt i nord-, vest- og sydvæg
gen i det underste tårnrum. Yderdøre kan der ikke ses spor 
af på de indvendige kampestenvægge i nord og syd, medens 
der på den oprindelige skillevæg mod vest ved visse tempera
turovergange aftegner sig en rundbuet døråbning nær syd
væggen. Opgangen til første sal kan der i øjeblikket ikke kon
stateres spor af på de indvendige kampestensvægge, men om 
ikke før så lige efter skalmuringen af tårnet, må der have væ-
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ret en smal indvendig stentrappe i selve sydmuren, begyn
dende ved den spidsbuede blænding, som nu fremtræder del
vist dækket af endnu senere trappehus ved nuværende tårns 
sydside.

Indvendigt må det underste tårnrum sikkert have haft en 
døråbning mod kirkeskibet, men hvor kan vistnok ikke siges 
nøjagtigt ,selv om den bygningsmæssige sandsynlighed mest 
taler for at det skal have været i midten lige under det over
liggende større hul.

Facitet på overvejelser vedrørende grundplan, fundamen
ter, murtykkelser og højdeforholdene mod skibet af rester fra 
huset mod vest må ud fra bygningsmæssige synspunkter blive, 
at der fra første begyndelse har stået et to-rumshus her i Eg- 
geslevmagle, og at det er bygget samtidigt med det øvrige 
bygningskompleks på Holmen, og at den må have haft nøje 
forbindelse med kongsgården her, og vel efter opførelsen har 
været dens egentlige kerne, hvorledes så kongsgårdens øvrige 
dele har grupperet sig om denne kerne er så et andet spørgs
mål.

Hvorlænge kongsgården så har fungeret og hvornår dens 
kerne, to-rumshuset, er blevet nedrevet, er atter et tredie 
spørgsmål. Kongsgården er vel blevet afløst af den, der kom i 
Skælskør ved denne bys opkomst. Man kan umuligt tænke sig 
to fungerende kongsgårde så tæt ved hinanden, og kongs
gården i Skælskør og byen om den har sikkert været en urolig 
nabo i begyndelsen.

Nationalmuseet har øjensynlig på visse af her behandlede 
dunkle områder opmålingsnotater, idet der i Danmarks Kir
ker står: »Ved Restaureringen i 1907 fandtes Fundamentet til 
det oprindelige Alterbord af Fraadsten o. 50 cm fra Apsidens 
Østvæg.«
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Udgangsstedet for den alfarvej, der fra Sydvestsjælland fra 
meget gammel tid havde gået tværs over Sjælland, lå ved 
Skælskør nor’s sydside. Eggeslev lå ved den ca. 3 km fra 
noret, omtrent som Jelling fra Vejle fjord. Den nye kongs
gård i Skælskør og byen omkring den blev lagt på nordsiden 
af noret, og ved dettes indsnævring til fjord. Ved indsnæv
ringens smalleste sted er desuden lige under den nuværende 
bro en lavere sejldybde, som rimeligvis, enten den så er fra 
naturens hånd eller skabt af mennesker ,har været af afgøren
de betydning for Skælskørs opkomst. Broen er da også regnet 
så betydningsfuld, at den er med på byens segl.

Byen hørte til Valdemar Sejrs kongelev og gik efter ham 
til Erik Plovpenning, og da han blev myrdet tog Abel byen i 
arv og pantsatte den til en ridder Henrik af Æmelthorp. 
Denne befæstede den og leverede i 1252 Kristoffer den I et 
stort nederlag ved kampe i omegnen. Da Kristoffer sluttede 
fred med Abelsønnernc, måtte Henrik af Æmelthorp opgive 
Skælskør. Der er sikkert, som Spange bemærker, faldet lidt af 
til omegnen ved sådanne lejligheder. 1289 gjorde Marsk 
Stig bl. a. landgang i Skælskør og samme år havde hertug Val
demar af Sønderjylland ved pinsetid lagt sig ind i Skælskør 
og blev her genstand for et overfald af Drost Peder Hoseøl. 
Drosten blev fanget og ført til Als. Når vi hører, at Erik Men
ved 1316 gav borgerne i Haderwijk priveligier, hvorfor der 
skulle erlægges afgift først i Nyborg siden i Tårnborg, tyder 
det på, at hovedoverfartsstedet her i Sydvestsjælland allerede 
da havde fået sit tyngdepunkt forlagt til at være ved Korsør 
nor, og ikke mere som tidligst og ældst var ved Skælskør nor.

Da dette tyngdepunkt blev forlagt, har store dele af to
rumshuset i Eggeslev sikkert forlængst været væk og borte
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under måske nogle af lige omtalte begivenheders sikkert vold
somme gang.

Det nuværende tårn regnes efter Trap bygget omkring 1450, 
hvorledes det nu forholder sig, og den store klokke, hvortil 
sagnet om fru Thits sølvpenge og støbningen på Heldgårdens 
mark ved Brydediget er knyttet, skal være fra 1507 og den 
lille fra 1620.

Det romanske to-rumshus, på hvis ene halvdel det gotiske 
tårn senere blev bygget, har ikke mindet meget om et klokke
tårn til en kirke, og har sikkert også haft ganske andre funk
tioner, samt været skabt til sådanne. Det er feudalismen, der 
får skabt huse af den type. I dens tidsalder fra ca. år 1000 til 
år 1300 var samfundssystemet væsentligt bestemt af troskabs
forhold indbyrdes mellem vasal og lensherre, og tilsvarende 
beskyttelse i modsat retning i de øverste klasser, og dette sy
stem forplantede sig nedefter og gav bl. a. et udpræget klasse
delt samfund, men også huse, der egnede sig for systemets 
opretholdelse.

To-rumshuset er et af disse hustyper og danner som sådan 
grundelementer i senere tiders herresæder rundt i Europa. 
Som regel havde de underste rum forrådskamre eller lignende 
og førstesalen udgjorde det daglige opholdsrum. I mere ud
viklede former kunne der være soveværelser m. m. herover, 
og øverst oppe et stort tagrum og et rustnings- og våbenrum. 
En anden form for feudalismens huse var tårnhuset, som 
kunne være kvadratisk og af mere beskedne dimensioner. For
uden disse to former var der en tredie form beregnet til bolig- 
brug, nemlig salbygningen, men den forekommer ikke uden i 
forbindelse med en af de to førstnævnte, og da sammenbyg
gede med dem således, at deres gavle stødte sammen. Der har 
været mange variationer på bygningstypen passende til de for-
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Aftegning uf oprindeligt dorhn! i våbenhusets vestside.

skellige formål, og jeg må henvise til den svenske arkitekt 
Erik Lundbergs bog: »Svensk Bostad«, hvor han viser og be
grunder de forskellige udformninger, herunder fyrsteboligen, 
hvor dagligrummet er blevet til en hal, hvori fyrsten kan præ
sidere omgivet af sine nærmeste medarbejdere, og hvortil om
boende storfolk blev indkaldt til dagligt samvær og under
handlinger.

Hvorom alting er, hvad to-rumshuset vestligt i det roman
ske bygningskompleks egentlig er opført til, kan vi i dag kun 
gisne om, og der er endda forskellige muligheder enten mid
terpartiet -  nuværende kirkeskib -  kan antages at være opført 
som sådant eller evt. oprindelig er opført som en salsbygning 
til en fyrsteboligs brug.
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Tænker vi os at betragte det oprindelige romanske rum, der 
nu er kirkeskibet, er dette det eneste af de rum, som vi endnu 
har gjort til genstand for undersøgelse, der endnu har alle fire 
vægge intakte fra romansk- og opførelsestid. Det har som før 
fortalt oprindeligt været en halbygning med åbent tagværk 
helt op til underste hanebjælkelag, og har virket stærkt højde
betonet og dermed normanisk -  engelsk påvirket i modsæt
ning til 1100-tallets almindelige romanske stil, der havde for
holdsvis lave mure og virkede temmeligt massivt.

På den indvendige side af skibets nordre langvæg aftegner 
sig klart lige overfor hovedindgangsdøren en ca. 245 cm høj 
og ca. 1,34 cm bred rundbuet blænding, der altid har været 
regnet for den gamle kvindeindgangsdør. Undersøger man 
imidlertid væggens udvendige side nøjere, opdager man, at 
der her aftegner sig et dørhul ca. 85 cm bredt og fortsat i vest
lig retning, således at hvis det indvendige virkeligt er et dør- 
hul, har gennemgangen gennem muren været z-formet. Dør
indgangen har i hvert fald ikke egnet sig til processionsoptog. 
Den må nærmest opfattes som en forsvarsmæssig foranstalt
ning.

I den sydlige langvægs øverste del er ialt tre oprindelige 
muråbninger, hvoraf Danmarks Kirker kun har de to yderste 
nævnt eller tegnet. Det midterste sidder nu gemt over hvæl
vinger, men er symetrisk med det vestligste af de andre i for
hold til blændingen omkring nuværende hovedindgang. 
Denne blænding er usædvanlig høj, ca. 3,45 m, også meget 
dyb, og udført fra den indvendige side i bygningen. Hele 
partiet, med de symetriske anbragte vinduer må være udført 
for at fremhæve og højne synsindtrykket, altså også et norman- 
nisk-engelsk træk.
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Ved en ombygning af hovedindgangspartiet til skibet i 
1907 blev en spidsbuet dør udtaget, og samtidig blev udtaget 
og kom endnu engang for dagen et meget svært stykke udsvej- 
set gammelt egetræ, der var indlagt her under en tidligere om
bygning. Selve egetræet, der nu i århundreder havde måttet 
gøre tjeneste som dørtræ, stammede åbenbart fra bygningens 
allerførste tid, hvor -  og til hvad -  det så oprindeligt havde 
gjort tjeneste i denne.

Det udtagne egetræ er tildannet med tappe og bryst i ender
ne, og er udsvejfet i bueform fra neden og er her desuden for
synet med nogle tværgående nedhængende rundstoks- eller 
dråbeprofiler, ligesom der i begge ender nær brysterne er tap
huller for knægte eller lignende underfra. Dimensionen er ca. 
15 cm x ca. 27 cm højt ved enderne, og længden så stor at 
den har kunnet spænde over den 1,60 m brede murblænding.

Denne egetræsoverligger opbevares nu i Nationalmuseets 
rum for de ældste trægenstande fra middelalderen, og regnes 
almindeligt at være en baldakin fra en ciborieopbygning (al
terhus), men kan vel også være en dito fra et højsæde. Et så
dant har været en nødvendighed i rummet, hvis det oprindelig 
er opført som en kongsgårds hal. Overliggeren har det fælles 
med såvel blændingspartiet som selve rummet at være engelsk
påvirket.

Nu var den altså blevet dørtræ, og over den kom i 1907 en 
romansk bue frem, som man, måske dog først i arkitekt 
Schultz’s beskrivelse af kirken fra først i 1930-erne, har tak
seret til også at være fra bygningens tilblivelsestid. Dørtræet 
skulle så efter denne forklaring være hugget ind i buen eller 
lagt ind under den på et eller andet tidspunkt, måske har man 
tænkt ved indsætningen af den spidsbuede dør, hvilket ikke 
nu kan ses at have været nødvendigt.
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Det forekommer mig langt mere naturligt at tænke sig, at 
egetræet er indlagt ved en meget tidlig romansk ombygning, 
og at man derefter har muret en aflastningsbue over det til 
tryk ret svage stykke egetræ. Vi har fra 1907 et fotografi i 
Danmarks Kirker, der viser buen, men tillige må siges at an
tyde, at den stammer fra en senere ombygning, idet mørtelen 
netop er sprunget af, så det viser buen. Det kan tyde på, at der 
er brugt en mørtel med en ringere vedhængningsevne end den 
oprindelige ved denne meget tidlige ombygning. Fotografiet 
viser desuden en mørkere og rimeligvis hårdere sten, der kan 
være indslået som slutsten, hvis buen, hvad jeg anser for mest 
sandsynligt, er udført som aflastningsbue efter indlægning af 
tømmeret som dørtræ.

Skitse a f byplan (nr. 19)
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Hvis døråbningen var den oprindelige fra husets tilblivel
sestid, skulle man også med de ellers overalt omhyggeligt ud
førte frådstenshjørner og buestik i erindring, vente at finde 
rester eller reparationer efter sådanne ved den udvendige mur
flade, men sådanne findes ikke, tværtimod ligger det roman
ske stik over dørplanken lidt tilbage for udvendig murflugt. 
Fotografiet viser heller ikke reparationer efter murstabler, 
gangjern eller tværbomme til evt. indadgående dør. Der kunne 
nævnes flere af disse rent håndværksmæssige biomstændighe
der. Hvis det murstik, som fotografiet viser, virkeligt skulle 
stamme helt fra husets tilblivelsestid, må man undres over, f. 
eks. det utroligt dårlige forbandt, der med den meget dybe 
blænding og lille udvendige pille ville forekomme ved yder
murens udvendige side uden anvendelse af karmsten eller 
lignende. Det er i hvert tilfælde et problem, der trænger til 
nøjere overvejelse. Jeg vil tro, at forholdet er det, at at man 
på et meget tidligt tidspunkt har gennembrudt blændingens 
bagvæg og så indlagt omtalte stykke egetræ, som man måske 
netop da havde ledigt fra tidligere brug i bygningen, samt at 
man så har muret aflastningsbue, indsat dør o.s.v. Og først 
efter den forandring og den tid har man fået hoveddør fra 
syd, og bygningen på det punkt er kommet til at ligne de fleste 
af de eksisterende landsbykirker, og at forudsætningen for 
noget af den smukke kirke, vi har i dag, således først er blevet 
skabt dengang.

Angående indgangsforhold til evt. oprindeligt kirkeskib 
skal bemærkes, at ældst havde disse kirkeskibe rundt i Europa 
retningsbestemt indgangsforhold, det gælder også de to før
omtalte eksempler på kirkerum med gæsteloger, Corvey og 
Minden, men man må dog notere, at selv en så gammel kirke
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Kasseret prorehngget kapitalsten, der muligvis bar forbindelse med 
det romanske byggeri.

som den i Jelling har oprindelige sideindgange, lovrigt var en 
kongsgards kirke ingen sognekirke. (Dyggve s. 45).

Vedr. blænding i stedet for dør bemærkes, at højsædet i 
den nordiske høvdingehal oprindelig menes at have været an
bragt på den ene langvæg (Dyggve s. 15).

Der ligger endnu tre stykker gamle egetræsbjælker tværs 
over skibet. De ligger ca. 65 cm under nuværende gotiske tag
værk og har i begge sider udsparinger for lodret tømmer ca. 
1,20 m fra indvendig mur. Udsparingerne er ca. 5 cm dybe 
og 15 cm brede, men går kun ca. 18 cm op i de ca. 21 cm 
høje bjælker, så hvilken tømmerforbindelse med overliggende
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kam disse udsparinger har været brugt til, fremgår ikke umid
delbart.

Betragter vi langmurene såvel udefra som indefra, falder 
det let i øjnene, at de øverste ca. 65 cm er påmuret senere, 
men da selve taget ser ud til at ligge i oprindelig højde, må 
der have været en anden udformning på gesims og tagfod 
tidligere end nu. En vandret og længere udkraget tagfod er 
vel tænkelig.

Angående ydermurenes udførelse og udseende er udover 
hvad omtrent først er anført kun at bemærke, at stik over vin
duerne er udført med smig og som kilesten. Lysningerne er på 
samme måde udført med smig, og er som stikkene i frådsten. 
Kilesten er noget usædvanligt ved gamle kirker.

Anden side a f samme sten.
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Til sammenligning vil jeg nævne den eneste kirke i Dan
mark, som jeg kender, hvor selve murene er udført på ganske 
tilsvarende måde, kun er murhjørne, kilesten m. m. af til
dannede granitsten, hvor de her er af frådsten, nemlig Lime 
Kirke i Vestsalling. Det er dog kun selve skibet, der har den 
udførelse her. Murværket har aldrig været berappet og kalket 
(J. Uldall s. 5), og ydervæggene »er sat af små runde kam
pesten lagt i kalk og er enestående i Danmark« (Ejler Haug- 
sted s. 198). I Lime er der nogle få sildebensmønstre, medens 
der i Eggeslevmagle er lidt mere anvendelse af disse og nogle 
vandrette skifter af tynde frådstensskaller. Alt i alt uvæsent
lige forskelle, der kommer af materialeforskellen. Opmurin- 
gen er sket i en blød og nødvendigvis særdeles omhyggeligt 
tilberedt kalkmørtel, som har kunnet holde i alle disse århun
drede. I Lime er nordsidens kvindedør udført med et rund
buet bueslag prydet med en såkaldt rullefrise. Noget sådant 
mangler aldeles i Eggeslevmagle, men fortæller i Lime om 
engelsk forbillede. Der er også underdelen af et romansk 
tårn bevaret, og ydervæggene har her kvadre af stadig veks
lende størrelse og lejefuger m. m. og ustandseligt aftrappede. 
Behugningen af kvadrene er meget primitiv og det hele viser 
en meget gammel udførelsesmåde. Koret er opført på samme 
måde, og her har apsis udvendigt mindelser om gammel træ- 
bygningskunst, og på den vistnok samtidige døbefont er der 
en billedrække, hvor bl. a. et hus med tømmerkonstruktion op
træder. Udvendigt har koret en tilmuret præstedør, hvis karm
sten har zigzagornamenter langs kanten, samt nogle halvcirk- 
lede ornamenter længere inde forbundet med stave. Det er ir
ske og engelske påvirkninger, der er tale om i dette hus, der 
iøvrigt er stærkt påvirket af engelsk-normandisk arkitektur. 
Skibet har omtrent samme længde, som det i Eggeslevmagle,
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men det er et par meter smallere. Den indvendige højdevirk
ning er den samme, men Lime har nu bjælkeloft, hvad ikke 
kan være det oprindelige. »Fundamenterne består i det væsent
lige af almindelige temmelig små rullesten, medens der under 
forhallen er lagt store flade sten« (Uldall s. 5). I torumshuset 
i Eggeslevmagle er fundamentet udført på samme måde, og 
under koret m. m. må fundamenterne have været udført på 
samme måde som nævnt i Lime. Til yderligere sammenlig
ning kan anføres, at fundamenterne under Jelling Kirke består 
af »håndsten stablet mod hinanden og nedlagt i en 2 m bred 
grøft med lodrette sider uden mørtel eller jord imellem«. 
(Dyggve s. 47-49).

Vedrørende kirken i Lime er bevaret et dokument fra 1176, 
der siger, at kirken da var så forfalden og faldefærdig, at den 
vakte de forbigåendes hån (Haugsted s. 199). Den må derfor 
allerede dengang have haft en vis alder.

Ved den gamle udfalds- eller indfaldsvej, Limfjordens ud
løb, mod vest findes en anden gammel kirke, Vejerslev, hvis 
granitmurværk m. m. gør et noget andet men også meget pri
mitivt og til en vis grad lignende indtryk som Lime, alt i for
hold til det nøjagtige og præcise kvad rerstensmurværk, der el
lers præger Jyllands kirker. Her har skib, apsis og kor nok 
nogenlunde vandrette lejefuger, men kvadrene er af meget 
forskellig størrelse og meget større end tilsvarende i Lime. 
De er tildannede på samme grove måde som i Lime, så mu
rene virker på samme måde som ved kor, apsis og tårnunder
bygning her. Der er forskellige ting ved Vejerslev Kirke, som 
gør at man føler, at opførelsen må være sket ret tæt på heden
skabets dage. For eksempel rager der en stor dyreskulptur ud 
fra korgavlen lige over apsistagets keglespids. Det er en hest 
-  og man fristes til at sige, at det er Wotans hest, som man
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har den i Neder Sachsens og Gotland’s våbener og på vindske- 
deender og mange andre steder.

Såvel Lime som Vejerslev Kirker er sikkert nogle af de 
ældste, vi har bevarede, og Lime regnes da også, i hvert til
fælde fra en enkelt side, til at være fra før år 1000 (Tage 
Christiansen s. 19), hvordan det så forholder sig med det.

Nu er det, at murværket i Eggeslevmagle Kirke faktisk er 
mage til det i Lime kirkes skib, naturligvis ikke nogen afgø
rende tidsbestemmelse for den, men da det drejer sig om en 
byggemåde, der åbenbart hurtigt er blevet forældet her til 
lands, giver det dog et fingerpeg om, hvor gammel man evt. 
grundet »murværkets karakter«, når andre omstændigheder 
tages i betragtning, kan tillade sig at regne den.

Selve byggemåden og valget af byggemateriale kan også 
give os et tidsmæssigt holdepunkt i hvert tilfælde sammen
holdt med hinanden. Bygherren har valgt de små sten lagt i 
mørtel i stedet for træ, som på det tidspunkt var det normale 
til huse, beboelse m. m., og der må her være tale om en im
puls udefra. Den romanske stils materialer var i foregangs
landene sydpå fra første færd »mursten eller mindre sten, 
fordi bygmestrene endnu ikke havde lært at omgås med de 
tungere« (Fremantle: Middelalderen s. 122). Murstenene 
nåede længe ikke nærmere herop mod end til Neder-Rhinen, 
og romansk bygningskunst nåede højden allerede omkring 
1025-30 nede i det øvrige Europa, men den fik stadig nye 
forgreninger, hvoraf en var den normanniske, en anden den 
rhinske, og en, der strakte sig udover Sydfrankrig helt mod 
Spaniens nordvestlige hjørne, Compostella. Langt de fleste af 
vore granitkirker er opført i det tolvte århundrede, og særlig 
Jyllands mange granitkirker bærer præg af at være opført, 
efter at man har lært at behandle de store sten, og billedhug-
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gerarbejde udført på dem fortæller om påvirkninger sydfra. 
Pilgrimsvandringer har haft sin store betydning igennem på
virkninger for, hvorledes disse granitkirker ser ud i dag.

Dog påvirkninger, som vi erkender dem bl. a. i Lime og 
Eggeslevmagle, er anderledes, og de er sket over England, og 
de er de ældste af påvirkning. Hvornår indflydelsen fra Eng
land hørte væsentligt op, er ikke så let at afgøre. Den var 
størst, da De britiske Øer, Normandiet m. m. beherskedes po
litisk af danskere og nordmænd i tiden omkring år 1000. Tid
ligere havde indflydelsen fra Frisland spillet en betydelig 
rolle, og det vi nu kalder Vesttyskland kom først rigtig ind i 
rollen efter år 1100 (Lundberg s. 48). Vi må tro, at den en- 
gelsk-normanniske påvirkning hurtigst blev erstattet med til
svarende sydfra netop ved kongehusets ejendomme, og at vi 
efter Vilhelm Erobreren nærmest modtager den engelske på
virkning udelukkende formidlet af munkevæsen og præster 
samt måske dog af enkelte fordrevne stormænd. Skulle der 
have været enkelte bygmestre tilbage fra Knud den Stores tid, 
har de, der arbejdede på kongens ejendomme, ret hurtigt 
måttet indstille sig efter forhold og sædvaner i bygningsvæse
net kommende mere sydfra. Vi ser, at Svend Estridsen bygger 
sin kirke i Dalby etter forbilleder fra Hildesheim, og vi ser 
også lignende indflydelse omend nogen anden i kirken ved 
kongsgården i Jelling.

Hvilken konge i Harald Blåtands efterslægt, der har bygget 
det store samlede bygningsværk, som den oprindelige roman
ske kærne i Eggeslevmagle Kirke har været, lader sig ikke sige 
nu i øjeblikket. Det eneste virkelige kildemateriale, man har 
at holde sig til, er de endnu tilstedeværende mure, udførelses- 
måden, bygningstype m. v. Selve kirkeskibet har omtrent nøj
agtigt samme udvendige mål, som det en konge af samme
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slægt har bygget i Jelling, hvilket vel i sig selv fortæller om 
en vis samhørighed. I Eggeslevmagle er målene 17,16 m x 
10,40 m. udvendig mod i Jelling 17,20 m x 10,50 m. (Dygg- 
ve s. 47). Ejnar Dyggve kalder kirken i Jelling en velpropor
tioneret tidligromansk kirke. Vægge og loft er der skarpt ad
skilte ved udførelsen af bjælkeloft, ligesom skibet har proces
sionsdøre i nord og syd samt er nøje forbundet med det tre 
trin højereliggende rektangulære kor.

Selve kirkeskibet her i Eggeslevmagle er i sin oprindelse af 
en helt anden type og karakter. Tilsvarende halbygninger, 
som er lignende det oprindelige kirkeskib, findes endnu ved 
enkelte engelske herresæder. Foruden at selve kirkeskibet er 
af en anden type, er også sammenbygningsforholdene og alle 
de tre sammenbyggede bygningsdele hver for sig ganske an
derledes end i Jellinge. Det samlede bygningskompleks i 
Eggeslevmagle må være ældre end det i Jelling efter såvel sin 
karakter som udfra de politiske forhold at dømme.

Man må gøre sig klart, at enten har salsbygningen i det 
samtidigt og samlede opførte romanske bygningskompleks ved 
opførelsen været bestemt til at være hovedopholdsrummet i en 
kongsgård med fyrstebeboelse, eller også har det været bestemt 
til kirkeskib og opholdsrum under gudsdyrkelse for menighed 
og lægfolk. Til profant brug kunne et kirkeskib kun i ringe 
grad benyttes, idet kristendommen fordrede, at dens kultbyg
ninger helt og fuldt skulle stå i kultens tjeneste. (O. Olsen s. 
101). Dette krav kunne en gårds samlingsstue ikke opfylde.

Spørgsmålet om salsbygningen er opført til profant eller 
kirkeligt brug, må dog vist vente på sin endelige besvarelse til 
andre og mere kyndige folk har beskæftiget sig dermed f. 
eks. ved afhugning af mure, gravning i gulv m. m.
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Påpeges kan, at hvis rummet oprindelig var gårdens sam
lingsstue, kan såvel den fundne guldring, som den oprinde
lige kampestensforhøjning og den fundne udsvejfede ege
træsbaldakin have haft hver sin bestemte plads og funktion. 
Nævnte ting er alle blevet overflødige, skulle ændres eller 
bruges på anden måde, hvis rummet samt hele komplekset 
skulle overgå til andet formål.

En sådan situation må nødvendigvis være opstået, da hele 
kongsgården blev forlagt og opstod i Skælskør, af hvilke 
grunde dette den gang skete, besejlingsmæssige eller handels
mæssige. Intet ville være naturligere med de daværende stærke 
tilknytningsforhold mellem kirke og statsmagt, -  de var om
trent to sider af samme sag, -  end at kongen så overlod kirken 
sin kongsgård, hvilket imidlertid arvemæssigt kunne være 
vanskeligt. Det er dog sket.

Glemmes må heller ikke, at en kirke ved en kongsgård ikke 
var en sognekirke, og at der derfor også må være sket en over
gang hertil på et eller andet tidspunkt.

Hvornår det romanske bygningskompleks er overgået til 
at blive sognekirke, må man vistnok gisne om, men tager man 
Erik Lams kongebrev samt dette, at kirkeligt inventar, der har 
samme alder som huset, totalt mangler, i betragtning, må man 
vel nærmest regne, at overgangen er sket i midten af 1100- 
tallet. De fornødne ombygninger er formentligt udført ved 
brug af trediedelen af den dengang indførte tiende, som 
skulle bruges til den slags ting.

Tilbage bliver så, om det kan have sin rimelighed, at et af 
de ældste stenhuse herhjemme helt eller delvis skulle kunne 
være opført til kongemagtens brug. Vi er opfødt og oplært i, 
at først var huse, kongsgårde, kirker m. m. alle bygget af træ, 
så begyndte man at bygge kirker af sten, og først da dette be-
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hov var dækket, kom turen stort set til at opføre borge og an
dre profane huse af sten.

Ser man lidt nøjere på de i foregående nævnte ting, er de 
afvigende forhold i Eggeslev måske ikke så utrolige endda.

Stenbyggeriet repræsenterer så afgjort ny impulser udefra 
og ovenfra. Impulserne stammer uden tvivl fra England i fore
liggende tilfælde, idet såvel grundplan som udførelse både 
ved selve huset, og ydermure m. m. fortæller os derom. Fra 
hvilken tid skal jeg undlade at sige noget om, men jeg vil dog 
gøre opmærksom på, at bygherren skal søges blandt danske 
konger, der har haft let ved at skaffe folk, der var fortrolige 
med engelsk byggeri.

Vi ved, at tyngdepunktet i den engelske kirke, hvorfra mis
sionen til Danmark i en vis periode udgik, ikke lå i menig
heder og kirker, men i klostre. Vi ved ligeledes, at i samme 
periode fandtes der borge i England, hvorfra landet styredes 
og beherskedes. Når Knud den Store sendte biskopper, præ
ster, munke og håndværkere til Danmark (Fabricius s. 111) 
er det derfor naturligt at tænke sig, at sidstnævnte blev sat i 
gang fortrinsvis på arbejder af samme art: Klostre og borge. 
Vi kender i øjeblikket intet nøjagtigt til omtalte håndværkeres 
arbejder, men måske har vi det her i Eggeslevmagle kirkes ro
manske kærne enten direkte eller i hvert tilfælde som efter
virkning.

Hvornår en dansk konge har fundet det passende og nød
vendigt at opføre det oprindelige borgkompleks på holmen i 
Eggeslevmagle og netop her, er et spørgsmål, man i dag kun 
kan overveje sandsynligheden af. Thorkil Ramskou har i Po
litikens Danmarkshistorie, bind 2 (s. 434) gengivet et konge
brev fra Knud den Store i sin fulde ordlyd. Det er det ældste 
kongedokument, vi kender, og er rettet til englænderne, og
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deri lover han at sørge for, at der ikke kommer flere overfald 
fra Danmark. Han skriver heri bl. a. »Den slags ulykker har 
jeg hindret for fremtiden. Herefter skal ingen ufred komme 
til Jer derfra, så længe folket styres på rette måde, og mit liv 
varer«. Ovennævnte kan i hvert fald tænkes at være et motiv 
til at lægge en borg netop her i Sjællands største herred og på 
en plads, hvorfra en del havne og bådelejer i det sydvestlige 
Sjælland let lod sig kontrollere.

Den gamle base, Trelleborg, har nok haft ganske andre 
formål i sin begyndelse og oprindelse. Den romanske kerne i 
Eggeslevmagle Kirke er i hvert tilfælde udført til et mange- 
sidiget behov, og udelukkende indrettet for præster og menig
hed, som d ie  kristne kirker ellers er, er dette borgagtige byg
ningskompleks i hvert tilfælde ikke.

SAMMENBYGNINGSFORHOLDET. Som hvert af de 
tre forskellige dele, det oprindelige romanske kompleks har 
været sammensat af, hver for sig kan give stof til eftertanke, 
så kan selve sammensætningen af den måske give en vis tids
mæssig bedømmelse. Selv om sammenstillingen af de tre for
skellige huse efter hinanden er som den ved kirker alminde
lige, er de enkelte led oprindelig hver for sig udformet ander
ledes end almindeligt ved kirker, og vi må derfor søge et sam
menligningsgrundlag andet steds end ved rene kirker.

Som før omtalt regner man med, at vi her i Norden på 
Svend Tveskægs og Knud den Stores tid modtog impulser fra 
England til en sammensat bygningstype til beboelse m. m., 
hvis væsentligste kendetegn er, at man lagde tre huse, hver 
udformet efter sit formål, på række efter hinanden. Af disse 
tre udgjorde det midterste det egentlige hovedopholdsrum. 
Dette havde delvis synligt tagværk og gik op i tagrummet, 
medens der for hver sin ende lå højere, mindst to-etages huse,
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hvoraf det ene var noget længere og højere end det andet. Vi 
har efterkommere af typen endnu her i Norden i nogle sær
prægede hustyper forskellige fra egn til egn. Fra de tidligere 
grænseegne mellem Danmark og Sverige har vi den såkaldte 
Blekingestue, hvis mest bekendte repræsentant vel er Kyrk- 
hultstugan på Skansen i Stockholm. Fra Norge er Setesdal
huset, der nu findes på Bygdø nær Oslo, vel den mest kendte 
type. Sidstnævnte har et tre-etages hus for den ene ende af 
beboelseslængen og et to-etages for den anden ende.

Alle de her nævnte hustyper er udført som tre træhuse lagt 
på rad efter hinanden , men efterkommere i mursten findes 
også f. eks. på Gotland, nogle med et højere hus for enden af 
beboelseslængen. I selve Danmark har man hidtil ikke ment 
at have bevarede huse af den type hverken i træ eller sten, 
men vi har dog ordene »Radelang« og »Højenloft« som bevis 
på, at de engang har eksisteret og været almindelige her.

Der har her i Norden som andet steds været mange varia
tioner på bygningstypen passende til de forskellige formål, og 
jeg må henvise til den svenske arkitekt Erik Lundbergs bog: 
»Svensk Bostad«, hvor han viser og begrunder de forskellige 
udformninger, herunder fyrsteboligen, hvor dagligrummet er 
blevet til en hal, hvor fyrsten præsiderer. Det var vist almin
deligt med et højsæde i hallen, og i forbindelse med hallen 
kunne være et særligt modtagelsesrum, der også kunne bru
ges til overnatning af særlig højfornemme gæster, ligesom et 
huskapel, et lille kirkerum, også var tilknyttet hallen.

Bygningskomplekset, som vi endnu kan påvise her i Egges- 
lev, har bestået af salsbygningen 17,16 m lang flankeret i 
vest af to-rumshuset 10,60 m og i øst af en toetages bygning 
med krypt underst 7,70 m plus apsis ca. 2,50. Samlet længde 
ialt ca. 37,96 m.
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Det forekommer mig, at det samlede romanske bygnings
kompleks her i Eggeslevmagle svarer til typen med huse lagt 
efter hinanden, og med de danske kongers politiske historie 
i den periode, hvor typen skal være kommet her til Norden 
fra England, i erindring i forbindelse med selve bygnings
arbejdets udførelse, må nævnte siges at give et vist tidsmæs
sigt holdepunkt, som kan have betydning ved senere under
søgelser.

Undersøgelser af det romanske bygningskompleks enkelte 
dele og deres sandsynlige brugsmæssige funktioner, hånd
værksmæssige opbygninger og materialevalg m. m. kan dog 
naturligvis kun give visse tidsmæssige muligheder, men in
gen konkrete oplysninger om, hvem der har udført selve byg
ningsarbejdet, eller under hvilken konge dette er sket.

Tyngdepunktet i Knud den Stores rige lå i England, og 
Danmark blev i en årrække søgt regeret derfra, og at tro det 
omvendte er vist en misforståelse. Thorkil Ramskou siger (Po
litikens Danmarkshistorie, bind 2, s. 461): »Det er uvist om 
Knud den Store har grebet ind i den daglige regering i Dan
mark, eller om han ganske har ladet sine stedfortrædere passe 
forretningerne«. Han døde 1035, og han var den første vest
europæer blandt vore konger; han begreb kirkens vidtrækken
de magt, og skatternes nødvendighed for et ordnet styre (la 
Cour s. 89). Hans udnævnelse af svogeren, den engelske her
tug Wulfsige Spraclingssøn, til jarl, har været et led i hans 
regeren fra England. Som jarl må denne uden tvivl have haft 
forskellig forbindelse med Sjællands største herred, og ho
vedvejen mod dettes forskellige havne her i Sydvestsjælland 
kan ikke have været ham ubekendt, hvorimod det må siges at 
ligge helt i historiens tågeslør, om netop fyrsteboligen her i 
Eggeslevmagle skulle være blevet til under hans auspicier.
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Man kan kun gisne herom; måske i årtierne før, måske i år
tierne efter. Dog vil jeg mene, at fremdragne forhold peger 
tilbage mod dette tidsrum for opførelsestiden, og ikke til at 
denne skulle have været omkring ved år 1100, som Danmarks 
Kirker angiver. På Knud den Stores tid kunne den faktiske 
bygherre tilmed have været en engelsk stormand og fyrste.

Hvorom alting også er, forbindelsestråden mod Roskilde 
er mere mangeartet og rækker sikkert længere tilbage i tiden, 
end man umiddelbart tænker, og den urgamle hovedfærdsels
linie tværs over Sjælland er kun en del af sagen, som er blevet 
efterfulgt af meget andet, som tiden gik.

Erik Lams Kongebrev. Jeg vil lige citere slutningen af dette 
ret lange brev (Spange s. 8-9), idet jeg synes det ligesom be
folker og viser kongsgården i funktion, ganske vist mange 
år efter opførelsen af to-rumshus, salgsbygning og kryptkir
ken med overliggende rum. Som før omtalt antager jeg konge
brevet er skrevet i hovedopholdsrummet, idet jeg tillader mig 
at gå ud fra, at salsbygningen har været dette. Slutningens 
ordlyd: »Udfærdiget og stadfæstet i Eggeslev i det Herrens 
Aar 1140, 3die Indikition, 21. Marts, i følgende Vidners 
Nærværelse: Peder og hans Brødre, Jørgen Jarl og Hemming, 
Ingemar Ubbesøn, Asser, Kongens Kapellan, og Rejnbald 
samt Provst Elias tillige med mange andre, efter vor Herre 
Jesu Christi Tilskyndelse. Hans er Hæderen og Æren i Evig
hed, Amen!«

Omtalte Peder er Peder Bodilsøn (kendt fra Næstved) og 
hans brødre hed Jørgen og Hemming.

Våbenhus m. in. Den ældste tilbygning er indgangshuset 
eller våbenhuset, og dette er måske tilmed bygget af to gange 
efter bl. a. den meget forskellige grad af nøjagtighed, der gi
ver sig tilsyne henholdsvis i under- og overdel af dette hus.
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Underdelen er udført af kampesten, og dennes sydvestlige 
hjørne er meget spidsvinklet udført, medens murstensgavlen 
mod syd, gesims m. m. er udført med stor håndværksmæssig 
nøjagtighed. I vestsiden af kampestensmuren er der nær det 
sydvestlige hjørne udvendig en aftegning af et dørhul ca. 1,10 
m højt x 78 cm bredt og hævet ca. 25 cm over terræn. Kampe
stensunderdelen kan udmærket have været forsynet med tag
værk og dannet hus, før man påmurede murstensoverdelen. 
Våbenhusets indgangsparti er åbenbart ombygget flere gange. 
Gulvhøjden i det oprindelige hus kan godt have ligget en del 
under nuværende, der i øjeblikket tilmed ligger en del under 
det omgivende terræn her på den naturlige bakketop. Man vil 
ikke tro, at terrænet har hævet sig her, tværtimod.

Spange fortæller i sin bog (s. 46-48), at indtil ombyg
ningen i 1907 bestod tærskelen her af kantstillede røde mun
kesten, men da disse og noget underliggende fyld var fjernet, 
kom en granitsten, kirkens eller våbenhusets oprindelige 
dørtærskel, til syne. Spange fortæller endvidere om de mange 
små huller, der var boret i tærskelstenen samt, at de var mage 
til dem, han fandt i den sten, der blev trukket frem under den 
firkantede pille, der bærer hvælvingerne i kor og skib. Det 
har sikkert været de såkaldte skåltegn, som begge disse to 
sten har været oversået med, selv om Spange tyder dem lidt 
anderledes.

Tærskelstenen blev slået i stykker, og den ved korbuen gra
vet ned.

I Trap menes, at våbenhuset er bygget omkring ved år 1500, 
og at dets underdels granitkvadre kan være fra det nedrevne 
romanske tårn. Det sidste må der nu sættes et spørgsmålstegn 
ved, fordi alle nu eksisterende hjørner i det på en gang op
førte romanske bygningskompleks stort set er udført af store
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frådstensblokke. Som før nævnt er det heller ikke sikkert, at 
kampestensunderdelen er bygget samtidigt med den øverste 
gotiske del, men i forvejen kan have været bygget som et hus 
for sig til helt andre formål end til at være indgangshus til en 
kirke. En kongsgård havde formentlig brug for huse til mange 
slags formål.

Frådstenene til det store byggeforetagende er nok hentet i 
lejer ved Bjærge å i Fårdrup Ellemose (Trap, s. 896), og 
kalken kan måske tænkes at være kommet fra lejer nær samme 
å ved Kildegård og andre steder i Sønder Bjerge. Det er dog 
ikke helt sikkert, da den anvendte kalkmørtel nødvendigvis 
må have været af en ganske særlig og god kvalitet.

Nederst i den meget senere tilbyggede tårnopgang sidder 
en firkantet granitsten, der er mærket med et hjul. Spange 
fortæller om den side 45, og han har næppe set andet. Nu er 
der en tilsvarende sten med indsat generalstabsmærke her, og 
det er vistnok den selv samme sten, der er blevet forsynet med 
dette også i årenes løb. Over selve tårnopgangsdøren er ind
muret nogle mindre granitsten, der alle har små indhuggede 
ringe af ca. 2,5-3 cm diameter. Man har ved opgangens op
førelse haft sans for at søge disse sten bevaret.

Fra en gravplads nord for kirken skal et bomærke, støbt i 
bly og forsynet med navn, et hjul og en opgående sol, være 
fundet og indsendt til opbevaring på Nationalmuseet (Spange 
s. 46).

På kirkegårdens vestlige halvdel har der foruden af to
rumshuset også været andre fundamenter, der efterhånden er 
blevet delvis fjernet. De har været forskellige i udførelse, og 
nogle af dem rækker sikkert langt tilbage i tiden.

Spange fortæller i sin bog (s. 45) om en række store sten 
i jorden ved vestsiden af kirkegården, og tyder dem som væ-
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rende rester af en kirkelade, der blev nedbrudt i 1654. Det 
er sikkert rigtigt for et vist stykkes vedkommende, idet der 
nemlig oprindelig har været tale om to forskellige funda
mentsflugter og fundamenter med fælles udgangspunkt ved 
den nordligste af pillerne til nuværende indgangsport. Kirke
gårdsmuren, der udgår derfra, kan godt se ud til at være en 
senere omdannet rest af murværket til en sådan lade med sine 
indvendige kurvehangsbindinger. Under selve hjørnepillen 
er et gammelt hjørnefundament udført med udvendige hjør
nebanketter og med en vinkelret murflugt også op mod tår
net. Selve kirkegårdsmuren har en nordligere retning end den 
stenrække, Spange taler om, og som bestod af en række store, 
flade sten med det samme udgangspunkt, men med mere 
østlig retning. De nåede også længere mod nord end den nu
værende munkestensmur. Jeg husker godt disse sten. De var 
ca. 1,00 x 2,00 m store og lå i række og omtrent i jordhøjde, 
hvor ikke rødderne fra et par store elmetræer, som stubbene 
stod af, havde formået at løfte dem. De lå med en flad side 
opad, men både de og stubbene er forlængst væk.

Efter omlægning af kirkegården, som begyndte først i 30- 
erne, har man i de senere år opgravet, sprængt og bortkørt en 
tilsvarende række af sten i den omtalte størrelse, der ligeledes 
lå i nogenlunde éns højde og med en flade opad, længere 
inde på kirkegården. Retningen var parallel med nævnte ved 
kirkegårdsmuren. Man har undertiden samlet og bortkørt en 
halv snes af disse store og udsøgte sten, og en enkelt af dem 
står nu på talerpladsen på sportspladsen bag Eggeslevmagle 
forsamlingshus. Fundamentsrækken lå udelukkende i jord, og 
må have dannet underlag for et stort trækompleks med syl
drem. Dette fremskridt i træbygningskunsten fremfor jord- 
gravede stolper kom her til Norden over England i begyn-
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delsen af det elvte århundrede. Det kan være, en række sam
menbyggede huse af Blekingestuens type har stået på disse 
sten, eller det har måske været underlag for huse af bulhus
typen. Vi ved det ikke; men lave og lette bindingsværksbyg
ninger er disse store og udsøgte sten ikke lagt til .Den sidste 
optagne række kan, ligesom den af Spange omtalte, let sted
fæstes endnu.

I det sydvestre hjørne af kirkegården har man indtil de se
nere år kunnet se en række sten, der stod på række. De var 
sat på højkant og var af mindre og tilfældig form og stør
relse. Det drejer sig vel også om fundamenter til et hus, men 
af en hel anden slags end det, der havde stået på de store, 
flade sten.

Fra nordsiden af kirkegårdens vestende har både en nu af
død ringer og en afdød kirkeværge fortalt mig om fundamen
ter. som de havde set der. Kirkegårdens vestende har således 
været omrammet af huse fra ældgammel tid; men mig bekendt 
er der aldrig fundet ting, der kunne fortælle om brug eller 
datere.

En gang i tiden blev i sumpen syd for holmen fyldt en del 
op omkring den tunge af lerknolden, der i forvejen strakte 
sig noget derned, og på denne opfyldning samt den eksiste
rende del af lerknolden blev den nu nedrevne præstegård 
bygget således, at dens nordlænge også dannede kirkegårds- 
mur. Ved udstykningen fik præstegården her som andre ste
der matr. nr. 1. Mod nord blev den senere degnestavn bygget 
væsentligt på opfyldning. Den fik matr. nr. 2, og dens syd
længe dannede også kirkegårdsmur. Mod vest blev den se
nere lærerbolig, matr .nr. 3, bygget udover sumpen i ringe af
stand fra kirkegårdsmuren, ligesom de senere skoler også 
delvist er blevet bygget udover sumpen.
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Den antagelig oprindeligste adgangsvej over sumpen mod 
holmen kan påvises som en vej- og stenopfyldning sydvest for 
holmen. Den er indtegnet på vedlagte skitse, og den danner 
endnu her et slags vandskel, selv om de brugte veje her syd 
for holmen har fået et helt andet forløb i tidens løb.

Rent tidsmæssigt må man have sænket vandstanden i søen 
øst for kirken og i sumpen omkring den, før man byggede præ
stegård, degnestavn m. m. Mod syd blev der så en stor bred 
grøft tilbage og mod vest og nord en dito meget dyb grøft, der 
ligesom omarmede den tidligere holm, indtil de i løbet af dette 
århundrede efterhånden er blevet rørlagte, ligesom selve stø
len øst for kirken første gang i 1914 blev rørlagt. Denne sid
ste store rørledning er endnu to gange i dette århundrede ble
vet lagt om med endnu større og dybereliggende rør, hvorved 
vandstanden i terrænet omkring kirken er blevet yderligere 
sænket.

Landsbyens fonn m. tn. På et udstykningskort fra 1782 er 
vist to indbyrdes forskellige planer af byen, hvoraf det ene 
viser en rundby syd for kirke og præstegård med nogle skæve 
sammenbyggede gårdformer, der sikkert fører langt tilbage i 
tiden .Rundbyen mangler ligesom en gård i det sydvestre 
hjørne udfor den tidligere vej mod Gjerdrup og noret. Denne 
ældgamle gård, Gjerdrup, der ifølge Trap kan føres helt til
bage til 1100-tallet, hvor den skal have tilhørt Hvideslægten, 
er efter navnet at dømme en udflyttergård, og det er naturligt 
at forestille sig dens oprindelige plads nævnte sted i den 
gamle rundby.

Rundbyen repræsenterer formentlig en ældre form for 
Eggeslev og har sikkert langt op i tiden været noget for sig, 
hvilket bl. a. fremgår af den kendsgerning, at ved udstyknin
gen i 1782 var samtlige de gårde, der havde ligget der, sam-
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men med kirke, præstegård og degnestavn tillagt universitetet 
eller dets institutioner.

Den del af byen, der ligger vest for kirken, udgør ligesom 
en langby for sig langs en gennemgående vej, og gårdene her 
kom alle ved udstykningen til at tilhøre Gjerdrup. Ifølge H. 
V. Clausens kort har der oprindelig vest for byen været gam
melt skovland; hvorledes det så forholder sig med denne by
dels opkomst, så må langbyen sikkert også være meget gam
mel. Foruden de på skitsen viste gårde lå en meget væsentlig 
del af byens sammenbyggede rækkehuse -  oftest med gavlen 
op til den vej.

Helt op til vore dage har der i Eggeslev været et usædvan
ligt stort antal hussteder, hvoraf mange var sammenbyggede 
til lange længer med 5-6 selvstændige beboelser i hver. De er 
sikkert blevet bygget om mange gange i århundredernes løb, 
men adskillige af dem skal nok kunne føre deres alder lige så 
langt tilbage som til kirkens romanske kærnes opførelsestid. 
Der har i de tider været brug for langt mere husrum og ar
bejdskraft end rundbyen og andre nærliggende byer kunne 
huse og præstere. Bygningskomplekset på holmen har været af 
en sådan størrelse og omfang med hensyn til fremskaffelse af 
arbejdskraft, at mennesker har måttet skaffes langvejs fra, og 
der har måttet skulle skaffes nødtørftigt husrum til dem. Siden 
har vel kongens periodiske rundrejser ved visse lejligheder 
trukket flere mennesker til byen end normalt, og alt dette er 
måske den egentlige kim til langbyen og de forholdsvis mange 
husrums opstående her i Eggeslev.

Ved en ombygning af langbyens oprindelige sydligste hus, 
matr. nr. 7 f., fandt man 7 lag stampet lergulv, deraf 5 lag 
direkte over hinanden. Heraf var det underste dækket af et 
brandlag, og der var brændte pælespidser i forbindelse med
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brandlaget. Huset over det havde haft halvrund nordende sat 
af store sten. Under dette gamle hus blev fremdraget en syld
sten, som var prøvehugget til kapitæl på begge sider med 
hvert sit mønster. Stenen var imidlertid fundet uegnet, og er 
derfor blevet kasseret til det brug, den må have været tænkt 
til. Ved huset, hvor den er fundet, kan den ikke være tænkt 
brugt som kapitæl, men måske nok i det romanske byggeri, 
der nu gemmer sig i Eggeslevmagle Kirke. Stenen opbevares 
nu ved huset, og den kan måske fortælle virkelige sagkyndige 
et og andet om, hvilken tid der blev prøvehugget i. Jeg har 
endnu ikke truffet nogen, der kunne sige det med bestemthed. 
Dens forbillede er måske anglo-normanniske, men har under 
alle omstændigheder Grækenland som forudsætning.

Nord for kirken ligger på en bakkeryg lidt for sig selv 
Heldgården og det område, der kaldes Krogen. Heldgården 
og to andre gårde, der dengang var kommet til at ligge der, 
blev ved udstykningen udlagt til Holsteinborg, hvad måske 
har sin årsag i, at Holsteinborg har sin rod i den gamle bispe
gård, Bråde, der var i biskoppens besiddelse helt fra før 1357. 
Sagnet om fru Thite fra Heldgården, der bar sølv til klokken 
ved dennes støbning, fortæller vel om en særstilling af denne 
gård. Der har nok ikke været andre fruer i Eggeslev på det 
tidspunkt. Navnet Brydediget fortæller vel noget om en 
kongsbryde eller ombudsmand. En sådan, hvem kongen over
lod en gård til brug, førte på kongens vegne tilsyn med syslet 
eller herredet, hvori han boede, sørgede for, at forbrydelser 
påtaltes, og at bøder til kongen blev ikendt og betalt (Aldal 
s. 261). Den oprindelige kongsgård eller måske en senere 
avlsgård kan måske formodes at have en eller anden forbin
delse her, men jeg har aldrig hørt om bygningsrester eller an
det hverken der eller andre steder i byen.
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Sydvestlig i byen lå som et led i langbyen gården »Hylde
tofte«, og yderst i den mark, der ved udstykningen blev tillagt 
den, ligger en mose, som hedder »Tingmosen«. Den førom
talte idrætsplads bag forsamlingshuset ligger på Hyldetofte’s 
jord, og der er fra den en pragtfuld udsigt mod vest. Måske 
har vi her en plads, der har været brugt som tingplads i til
knytning til kongsgården, også efter overgangen til kristen
dommen på et eller andet tidspunkt har været vedtaget på så
dan en plads. Tingpladsen i Flakkebjerg herred har sikkert 
flyttet noget rundt. Man må tænke sig at den ældst har været 
i eller ved Flakkebjerg, som har givet herredet navn, men på 
et eller andet tidspunkt kommer Ting Jellinge sikkert også ind 
i billedet, og efterhånden som flere herreder samles sammen 
kommer vel tinget -  det store samlede område nordvest for 
Boeslunde, som i dag er delt i stednavnene: Neble Ting, 
Stude Ting og Ormslev Ting. Dette ting har nok haft en vis 
relation til den store militærbase »Trelleborg«.

Denne lå ved Bjerge å’s sammenløb med Tudeå nær Store
bælt, og det er utænkeligt, at der ikke har været forbindelser 
mellem en kongsgård i Eggeslev og denne. Midtvejs mellem 
dem ligger i en luftlinie syd for Lundforlund og nær Johan- 
nesdal en kæmpehøj, der bærer navnet »Trellehøj«, og som 
derfor måske i sin tid har været brugt som en art forbindelses
led. i y 2 km sydvest for byen ligger den store bronze-eller jern
alderhøj, »Kanehøj«, der vel gemmer en eller anden tidligere 
stormand, og hvor der ialtfald før har været rettersted og må
ske også tingsted.

I den ret nærliggende Kanehøj Møllegård skal Flakkebjerg 
herredsting, som da ofte benævntes Kanehøj ting, også en
gang i tiden være blevet holdt, men hvornår vides vistnok 
ikke (Spange s. 91).

70



Eggeslevmagle K irke

I Gråmosen mellem Holmegård og RøjIsgård er opgravet 
oldsager af guld, der gemmes i Nationalmuseet (Spange 
s. 77).

Det samlede færdige anlæg i Eggeslevmagle må ved sin 
færdiggørelse have givet et fæstningsagtigt og borgagtigt ind
tryk, idet det store to-rumshus må have behersket det samlede 
anlæg synsmæssigt, især i forbindelse med det øvrige høje til
sluttende bygningskompleks på holmens isolerede terræn. 
Ved en nøjere gennemgang af eksisterende rester får man ab
solut indtryk af en forudgående, sagkyndig og omhyggelig 
planlægning i overensstemmelse med bestemte formål. For
uden det romanske hus har der sikkert samtidigt, vel også før, 
stået andre huse på holmen.

På vedføjede skitser har jeg søgt at vise det romanske an
læg i grundplan og længdesnit samt de tre forskellige byg
ningsdeles indbyrdes forhold og forskellige karakter. To
rumshuset minder ikke meget om at være bygget til klokke
tårn, men må være bygget til andre formål, som ophold, for
svar, vagttjeneste m. m. Salsbygningen i midten -  det nuvæ
rende kirkeskib -  ser med sin sammenbygning med to-rums- 
huset mest af alt ud til at være bygget som hovedopholdsrum
met i en fyrstebolig, og at være skabt til at danne en tilstræk
kelig imponerende, arkitektonisk ramme for en fyrste og hans 
sammenkomster med sine nærmeste rådgivere og undergivne. 
Indgangsforholdene til dette rum synes mig i øjeblikket at 
være uafklarede. Den underste etage i korbygningen har uden 
tvivl fra først af været bygget til en kryptkirke og til det 
sakrale og hellige rum i komplekset. At der skulle have været 
to forskellige rum til dette formål i det samlede byggeri, synes 
mig med dettes samlede karakter i tanker, ikke sandsynligt.
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Det overliggende rum har da naturligt været skabt om det, 
til en fyrstebolig almindeligt hørende repræsentations- og 
æresgæsteværelse.

Tidsmæssigt må man kunne komme sagen nærmere ved 
forskellige kulstof 14 prøver, ligesom et nøjagtigt opmålings
arbejde ville kunne give bedre tegninger, samt forskellige 
spørgsmål må kunne få bedre og måske anden besvarelse ef
ter afhugning af puds på vægge, undersøgelse af gulve m. m., 
men dette har jeg af letforståelige grunde måttet overlade til 
andre, der måske vil tage sagen op ved lejlighed. I øvrigt kan 
der eksistere nu ukendte skriftlige oplysninger, idet en kon
duktør hos arkitekt Martin Borch, murermester Schledermann 
eller tømrermester Weber i Roskilde ved ombygningen i 1907 
opmålte en hel del, deraf bl. a. ved den så brat afbrudte un
dersøgelse af den nu tilkastede gravkælder.

Den store, smukke og velholdte kirke med samt dens inven
tar er udførligt beskrevet i værket om Danmarks Kirker i 
bindene om Sorø amt. Værket er forsynet med gode illustra
tioner, og jeg tillader mig derfor at henvise videre interesse
rede til dette værk.

Denne undersøgelse synes at føre til den antagelse, at det 
sammenhængende oprindelige romanske bygningsværk fra 
først af må være tænkt og udført som en kongsgård med til
hørende fyrstebeboelse og kryptkirke. Kirkerummet ved en 
kongsgård har ikke været sognekirke. Gudstjeneste har som 
tinget måttet foregå i fri luft. Husets kæde af omskiftelser for
længes vel med dette en smule længere bagud, hvis antagelsen 
er rigtig; men den efterfølges i hvert fald med bølge på bølge 
af forandringer i og omkring den oprindelige bygning i de 
århundreder, der efterfulgte. Jeg skal ikke komme nøjere ind 
herpå, men først derefter har vi huset, som det ser ud nu, og
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som danner grundlaget for beskrivelsen i Danmarks Kirker. 
Dette at medtage et sådant stof til belysning af spørgsmålene, 
som jeg har forsøgt at gøre her, falder naturligt fuldstændigt 
udenfor nævnte værks rammer.

Vi har en enkelt kirke -  Ibskirke på Bornholm - , der har 
et stort rektangulært fæstningstårn (Mackeprang s. 54), og 
det vil måske senere synes en fejl, at jeg ikke også har søgt et 
sammenligningsgrundlag her, men jeg synes ikke rigtigt, at 
det kan have været påvirkningernes vej.

Broder Nissen fortæller i sin »Danskerfolkets Historie« 
bl. a.: »Kongerne Svend Tveskæg og Knud den Store er begge 
en underlig blanding af hedenskab og kristendom og typiske 
for mange i overgangstiden« (s. 17). Bygmesteren af den ro
manske kærne giver visse steder udtryk for at have haft nogen 
af den samme sammenblanding i sit sind. Jeg tænker her på 
de mønstermurede ydervægge i korbygningen og på det di
skrete skåltegn, der følger efter korset på runestenen i våben
huset. Måske har den temmeligt svagt udhuggede siddende 
stenmester eller bygmester også i udformningen af sit billede 
et stænk af magi i sig. Ansigtet er vendt frontalt, og fugter 
man det en smule, vil man under den påfølgende optørring, 
pludselig se stenmesteren eller bygmesterens øjenpar stirre på 
sig en kort stund.

Uden tvivl giver runestenens navn og foransiddende figur 
udtryk for den samme skaberglæde og mesterstol thed, som vi 
fra en senere periode møder f. eks. i de berømte ord på sme
dejernsgitteret for Chr. d. IV’s kapel i Roskilde: »Casper Fin- 
cke bin ich genant, Dieser Arbeit bin ich bekant«, men for
holdet med øjnene synes tillige at antyde et lidt andet indhold. 
Givet er, at hvis vi tager kors og skåltegn med, giver det sam
lede billede af runestenen udtryk for noget af den sammen-
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blanding mellem hedenskab og kristendom, som Broder Nis
sen mener er typisk for mange i en bestemt periode af vor 
historie.

Runestenen giver just ikke udtryk for, at det udelukkende 
er en kirke, som bygmesteren har skabt og bygget her. At jeg 
mener at være kommet til samme resultat ved at betragte 
mure, grundplan m. v. af selve huset er i denne forbindelse 
en hel anden side af samme sag.

Jeg vil endnu en gang betone, at hovedformålet med denne 
artikel er at redde nogle lokalt bekendte ting fra forglemmelse, 
og ikke at få noget slået historisk fast, som der i hvert fald 
kræves nøjere gennemgang af, for at det overhovedet kan gø
res med tilpas sikkerhed.

Eggeslevmagle Kirke er som den nu fremtræder en sjælden 
stor, høj, lys og smuk kirke. Som den nu er, er den et virkeligt 
klenodie og et direkte minde om forrige tiders religiøse livs
syn samt om disse tiders formåen og kunnen, men som sogne
kirke er den ældste kerne i den nu ikke bygget.

Denne ældste kerne er i sig selv et mægtigt minde og hører 
vistnok til noget af det ældste byggeri, vi overhovedet har be
varet her i Danmark. Her som ved alle ældgamle byggerier 
trænger spørgsmålene: Hvorfor, hvordan, hvornår sig på, men 
lader sig i første omgang næsten aldrig og heller ikke her 
endegyldigt besvare.
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A f  Karl Ro fine

Hellig Anders kors på Hvilehøj ved Slagelse er landskendt 
efter det berømte sagn og på grund af den litterære opmærk
somhed, stedet har nydt ved omtale af så kendte skikkelser 
som H. C. Andersen og A. Oehlenschlæger. Mindre kendt er 
de to kors rejst ved Sludstrup lige syd for Slagelse og de sagn, 
der knyttes til dem.

Gennem landskabets ellers jævne overflade syd for Slagelse 
strækker der sig ved Sludstrup en bred fladbundet dal, der 
sine steder har ret stejle skrænter. Fra gammel tid er denne 
slugt blevet sat i forbindelse med byens navn, så det endogså 
på udskiftningskortet fra 1769 skrives Slugtstrup. Andre har 
fra gammel tid søgt landsbynavnets oprindelse i ordet sluse, 
der skulle have været et sluseanlæg i dalbunden for at regulere 
vandtilførslen til en mølle. Den ældst kendte skrivemåde fra 
1324 er imidlertid Slustorp, og da torpnavnene næsten altid 
er forbundet med et personnavn i forleddet, må forstavelsen 
også her formodes at dække over et nu ukendt personnavn. 
Den bratte dalsænkning ved Sludstrup og Falkensten sættes 
imidlertid af arkæologerne i forbindelse med omegnens rig
dom på kildevæld. Deres nedbrydende virkning på jordover
fladen skal gennem tiderne have medvirket til skrænternes 
opståen. Det oprindelige navn for Falkensten var da også 
Pebringe, et navn, der måttes i forbindelse med ordet pible, 
altså stedet hvor kilder pibler frem, og netop ved en af disse 
kilder finder man det ene kors.

Det står i et krat lidt nord for Sludstrup kirke, men kun
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hvis man er godt stedkendt, er det muligt at finde frem til det. 
For blot et halvt hundrede år siden, før beplantningen blev 
foretaget, lå det på åben mark. Det andet kors findes meget 
synligt lidt inde på marken ved landevejen mellem Sludstrup

Skorpitige-korsetKorset red Brosi kilde

og Skørpinge. De to kors er ganske ens af udseende, knapt 
et par meter høje og med korsarme på henved en meter. De 
skal fra gammel tid være fornyet af egetræ i uændret skik
kelse.

Disse kors må i deres oprindelse føres langt tilbage, selv 
om man ikke med sikkerhed kan føre deres tilstedeværelse 
længere tilbage end til omkring 1720. Imidlertid mener Thor
kild Gravlund at kunne påvise, at de gamle herredsgrænser 
ofte har været afmærket ved kors. For Skørpingekorsets ved
kommende kunne dette godt passe, det står i al fald nær græn
sen mellem Flakkebjerg og Slagelse herred. At man fra meget 
gammel tid har rejst kors på bemærkelsesværdige steder viser 
bl. a. bynavnet Korsør, som tolkes i retning af »strandbredden 
med kors«, her måske som sømærke. Men først fra godt og vel 
to århundreder siden har man sikker historisk viden om kor-
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sene ved Slagelse, da de ældste efterretninger om dem findes 
i en præsteindberetning.

Helt fra den tid har der rådet den opfattelse, at deres for
fald ville medføre »Skade ey alene paa Jordens Afgrøde, men 
ogsaa paa Quæg og Bæster«. Endnu i 1962 kunne følgende 
beretning herom høres på stedet: Da korset her ved kirken for 
et par år siden blev knækket under besøg af nogle højskole
elever, varede det ikke længe, før der kom sygdom blandt 
besætningen oppe på Falkensten. Flere kreaturer døde, uden 
at man vidste hvorfor. Men da godsejeren fik at vide, at kor
set var knækket, gav han straks en gammel tømrer besked på 
at lave et magen til det gamle. Tømreren gik ud til kilden for 
at hente stumperne, men da han bøjede sig ned efter dem, 
gav det et mærkeligt knæk i ryggen, som han ikke forvandt, 
før korset igen var rejst. Da forsvandt sygdommen iblandt 
kvæget også snart igen.

Kilden, hvorved korset står, var endnu for få år siden en 
stensat brønd ca. 3 alen i diameter, men fremtræder nu des
værre blot som en ubestemmelig sump. Det var i høj grad 
ønskeligt, om også denne del af det lille minde blev istandsat 
og passet og oprenset efter gammel skik. Kilden benævnes 
med flere navne, der dog synes af samme oprindelse: Brikses 
kilde, Brixi, Brøsi eller Prøjses kilde. En i Nordens middel
alder kendt helgen Set. Bricius er det nærliggende at tænke 
på i denne forbindelse, men også andre navne kan sættes i for
bindelse med kildenavnet: Set. Brictiua og Set. Brictinis. Slud
strup kirkes værnehelgen den svenske Set. Birgitte kan tilsyne
ladende ikke komme i betragtning her. Men i helgenforteg
nelser anføres navnet meget ofte som Set. Brigitta, og skal man 
herefter pege på et bestemt navn som oprindelse til kildens må 
det vel blive den hellige Brigitta.
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Her ved kilden har der ved sankthanstid fundet de kendte 
tilstrømninger sted af syge og lidende om det helbredende 
vand som ved andre gamle helligkilder. Dagen forud fore
toges der -  fortælles det -  ved herremanden på Pebringe- 
gården en oprensning og istandsættelse ved kilden. Mønter fra 
kildeofre er da også fundet for ikke så forfærdelig mange år 
siden. Her ved Brixi kilde skal en hollandsk skipper have gen
vundet førligheden i sit »visne« (lamme) ben. Han skænkede 
derfor kirken et ben af guld, som kirken anvendte til køb af 
jordegods. Selv om man forholder sig skeptisk til denne be
retning som helhed, er i al fald så meget rigtigt, at Sludstrup 
kirke fra gammel tid virkelig har ejet meget jord. Det gælder 
nu for det første jorden om kilden. Denne jord har, som ud
skiftningskortet fra 1769 viser, været »kirkejord«, men spredt 
om både i Sludstrup og Harrested har der på den tid ligget 
adskilligt kirkejord. Allerede fra 1398 berettes endelig om 
»Sludtorp Kirckegaardt udj Sorbylille«, som kun kirkeværgen 
må befatte sig med, utvivlsomt en gård henhørende under 
Sludstrup kirke og så anselig, at der til den var knyttet gæste- 
ripligt for prioren på Antvorskov. Udskiftningskortet viser 
foruden en del jord betegnet som kirkejord også ret omfat
tende spredte arealer betegnet som »præstejord«, selv om 
præstegården altid har ligget i Slotsbjergby. Det må formodes, 
at denne præstejord har sin oprindelse fra 1509. Da fik nem
lig præsten i Slotsbjergby skænket en gård i Sludstrup som 
erstatning for det tab i præstetiende, han led, ved landsbyen 
Gækkelunds nedlæggelse og indlemmelse i Antvorskov gods. 
Bønderne i Gækkelunds 9 gårde måtte jo fraflytte sognet, og 
tabet af disse tiendeydere søgtes altså opvejet med gården i 
Sludstrup. Bl. a. lå der præstejord langs grøften mellem Fal
kenstens jord og Sludstrups byjord, broen over den kaldes
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endnu »Præstebroen«. Det kunne da tænkes, at det oven
nævnte sagn om guldbenet har tjent det formål at give en 
forklaring på Sludstrup kirkes usædvanlige jordtilliggender 
for en ellers ubetydelig landsby.

Vender vi os nu mod Skørpingekorset, rejst lidt fra vejen, 
men dog synligt for alle, der kommer forbi, så møder der os 
her følgende beretning om dets rejsning: En rig frue har 
på dette sted født et barn, mens hun var på rejse og satte 
korset til minde. Det er ikke i samme grad som kildekorset 
omgivet af en sagnkreds, men bevares dog stadig, selv om det 
står temmelig ubekvemt et stykke inde på marken. Der for
tælles da også, at dets oprindelige plads var ved vejkanten, 
men da vejen for nogle år siden blev lagt om, flyttede ejeren 
det ud til den nye vej. Men så kunne de ikke få ro i huset. 
Hver nat gik hakkelsesmaskinen af sig selv, og det nyttede 
ikke, de bandt den fast om aftenen. Først da ejeren flyttede 
korset hen til sin gamle plads, blev der atter ro om natten.

Endelig er de to kors også knyttet sammen ved en sagn- 
kreds om to brødre, der kom i strid om en pige på Falkensten. 
Ved den ovennævnte Præstebro gav de hinanden »ulivssår«, 
den ene sank død om ved kilden, den anden søgte at flygte, 
men ved vejen til Skørpinge sank også han død om. Begge 
steder blev der rejst kors, som siden holdes ved lige af frygt 
for ulykker på kvæg og afgrøde. Denne beretning kendes i 
mange forskellige udformninger, der dog i hovedtrækkene er 
de samme som ovenstående. Den findes både fortalt hos Uhr- 
skov, Thiele, Sv. Grundtvig, i Arnskovs samlinger, Slagelse, 
og Dansk Folkemindesamling har tre andre udformninger. 
Kun om de to dræbte hersker der nogen uenighed. De angives 
snart som to kræmmere, to munke, to karle på Falkensten eller 
som to disciple i Slagelse skole, men altid opfattes de som
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brødre. Fyldigst og farverigest findes sagnet gengivet i »Sorø 
Amtstidende« 2. august 1869 som en længere novelle i stærkt 
romantiseret form. En frodig folkefantasi har stadig arbejdet 
videre med stoffet og broderet omkring det. Der skal yder
ligere -  siges det for sandt -  findes et tredje kors, der sættes 
i forbindelse med pigen, men det er muret inde under hoved
trappen på Falkensten.

Kun én lokal beretter er helt uenig med den her anførte 
tradition. Han fortæller, at de to kors er rejst over faldne 
munke fra Antvorskov kloster. De kæmpede mod røvere eller 
vendere, der ville overfalde byen. N u er der jo virkelig histo
risk baggrund for venderkampe i disse egne gennem Saxos 
beretning om Absalons kamp ved Boeslunde d. 12. april 1158. 
Efter vendernes forsmædelige nederlag -  fortælles det nemlig 
- at rester af de slagne fjender søgte skjul i omegnen af Ant
vorskov, og det er da nærliggende at antage, at man herfra 
har søgt at uskadeliggøre dem. Det omhandlede sagn kan 
udmærket passe ind i denne sammenhæng. Udtrykket »to 
brødre« kan naturligt forstås som to munke, at de »fik ulivs
sår i kamp« passer også godt i venderberetningen. Tilføjelsen 
i de senere beretninger »med hinanden« må da tilskrives sam
menblandinger med andre sagn eller blot en tilføjelse, der 
kunne skabe ny sammenhæng, da den egentlige var gået i 
glemme. Der ville heller ikke være megen grund til at rejse 
mindekors over et par brødre, der i jalousi kommer op at top
pes om en pige. Derimod er det helt i overensstemmelse med 
gammel skik at hædre frihedskæmpere med mindesmærker på 
det sted, hvor de satte livet til i kamp mod fjenden.

Nogle beretninger slutter da også: Der er dem, der påstår, 
at man undertiden om natten kan se de to brødre gå arm i arm 
ad vejen fra Skørpinge til Antvorskov, en slutning, der peger
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i retning af, at de to brødre skal opfattes som munke, og at 
disse munke har udstået en fælles kamp.

Selv om denne tolkning kan bringe lidt sandsynlighed ind i 
sagnene omkring de to kors, er og bliver den kun en formod
ning, som næppe lader sig sandsynliggøre tydeligere. Det er 
dog på den anden side altid af interesse, når spredte lokale 
træk kan sættes ind i en rigshistorisk sammenhæng.
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(Et tidsbillede fra Marvede-Hyllinge)

A f  Erling Petersen

I 1639 blev Marvede og Hyllinge sogne efter mange års 
adskillelse igen forenet til ét sognekald, og præsten i Hyllinge, 
Hans Mortensen Colding, som i årene siden 1619 havde hen- 
siddet i stor fattigdom, for Hyllinge alene var et suitekald, 
blev præst for begge sogne ( 1 ). Han havde i sine sidste år en 
kapellan ved navn Peder Svendsen Rhode, der tidligere havde 
været rektor ved latinskolen i Stege, men som i øvrigt stam
mede fra København, og da Hans Colding i 1649 døde, blev 
kapellanen sognepræst og røgtede sit kald i mere end 30 år. 
Han opnåede i den periode at være gift ikke mindre end fire 
gange (2). Han efterfulgtes i I68O af Vilhelm Jørgensen 
Kruck, der var fra Sorø, søn af Georg Kruck, der i en årrække 
havde været professor i medicin ved Sorø Akademi, men han 
fik kun en halv snes år at virke i og døde allerede i februar 
1690 (3). Hans efterfølger i embedet blev udnævnt den 15. 
marts samme år, og det var denne gang én af egnens præster, 
der kom i betragtning, nemlig Søren Hansen Lollich, der i næ
sten 11 år havde været præst for menighederne i Hårslev og 
Ting Jellinge (4).

Søren Lollich var ikke -  skønt hans navn jo ellers kunne 
tyde derpå -  fra Lolland, men fra Sjælland. Det fremhæves 
udtrykkeligt, at han var sjællænder (5), og han blev da også 
i 1672 sammen med sin broder Peder dimitteret til universi-
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tetet fra latinskolen i Slagelse (6). To andre brødre synes ikke 
at være blevet studenter. Den ene, Niels Loli ich, nævnes som 
borger og indvåner i Kalundborg, mens den anden, Rasmus 
Lollich, hvis hustru hed Magdalene, var skomager i Næstved 
(7). Der findes i Gyrstinge kirkes våbenhus en ligsten over 
Peder Lollich, der døde 1710 som sognepræst i Gyrstinge- 
Flinterup (8). Ifølge aldersopgivelsen på denne ligsten var 
Peder Lollich født 1651, og da han og broderen Søren blev 
studenter på samme tid, kan aldersforskellen imellem dem ikke 
have været særlig stor. Måske var Søren Lollich et år eller to 
ældre end broderen, for så vidt som han afsluttede sine teolo
giske studier og ydermere fik præstekald før denne. Det skete 
i 1679, da Søren Nielsen Roskilde døde efter i 22 år at have 
været præst i Hårslev og Ting Jellinge. Den 27. august, dagen 
efter Søren Roskildes død, blev Søren Lollich af Fuirendals 
herskab kaldet til embedet, og den 8. september prædikede 
han for første gang i de to kirker (9).

Fuirendals herskab var på den tid den senere højesterets- 
assessor Diderik Fuiren, der i 1677 var blevet ophøjet til fri
herre af Fuirendal, og hans frue. Hun hed egentlig Margrethe 
Eilersen, men ved sit bryllup den 16. oktober samme år blev 
hun særlig optaget i friherrestanden som baronesse Elers (10). 
Nogle år senere kvitterede Søren Lollich for kaldelsen ved 
anonymt at udgive en tryksag med følgende omstændelige 
titel: »Did. Fuiren aff Fuirendal, Herre til Syndesvang, med 
sin Frue Marg. Elers sampt deris Børn, offereret Ao. 1682 
d. 2. Nov.« (11)

Ud over dette lille skrift er det kun lidt, der kan fortælles 
om Søren Lollichs virke fra de år, han var præst i Hårslev. 
Som så mange andre præster i hine tider fik han på én gang 
kjole, kald og kone, da han i 1679 kom til Haarslev. Forgæn-
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geren Søren Roskildes kone, Barbara Jensdatter, levede til ja
nuar I69I, da hun blev begravet i Hårslev, men eftersom det 
legat, præsten Peder Damphius i 1648 stiftede for præste- 
enker på Hårslev præstekald, aldrig kom til udbetaling (12), 
må hun også have levet i ægteskab med Søren Lollich. I Gyrs- 
tinge kirkebog nævnes 1689 ved Peder Lollichs søn Christen 
Globs dåb Barbara hr. Søren Lollichs i Hårslev blandt fad
derne, og hun omtales også ved sin død som Barbara hr. Sø
rens. Hun blev begravet i Hårslev den 31. januar I691 ved 
sin første mands side, men på det tidspunkt havde Søren 
Lollich i næsten ét år været præst i Marvede-Hyllinge, kaldet 
dertil af fru Margrethe Elers, da Marvede kirke -  og dermed 
også kaldsretten -  hørte under Fuirendal gods.

Søren Lollich havde dog ikke i sinde at sidde i ensomhed 
til sine dages ende, og den 17. december 1691 trolovedes »hæ
derlige og vellærde hr. Søfren Hansen og velædle og velbårne 
mademoiselle Maria Jørgensdatter Kruck«. Vielsen fandt sted 
i Marvede den 22. februar 1692. Maria Kruck var søster til 
Søren Lollichs forgænger i præsteembedet og altså datter af 
den oven for nævnte professor Kruck, der var død i Sorø 
1659, og hustru Christenze Marie Heinemark, der fra 1670 
havde været gift med kaptajn Hans Spormand, men først døde 
i 1687.1 Sorø kirke ses endnu ægteparret Krucks gravsten, lagt 
over dem 1696 af datteren og svigersønnen fra Marvede (13).

Ved sit bryllup med Maria Kruck var Søren Lollich på ny 
gledet ind i ægteskabets sikre havn, og inden for et ret kort 
åremål kom fire døtre til verden i Marvede præstegård. Da 
den ældste blev døbt den 7. april 1693, viste præsteparret den 
nærmeste familie alle mulige hensyn. Pigebarnet fik i dåben 
navnet Christenze Wilhelmine, hvorved både mormoder og 
morbroder blev opkaldt, og som faddere mødte foruden godt-
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folk fra sognet præstekonens broder, magister Jørgen Quirin 
Kruck, samt præstens broder fra Næstved, Rasmus Hansen, 
og hans svigerinde, Else Globsdatter, hr. Peders fra Gyrstinge. 
Den næstældste pige blev født i 1694 og ved dåben kaldt 
Barbara Maria, og ved således at opnævne sin afdøde ægte
fælle havde hr. Søren på bedste måde imødekommet, hvad der 
var skik og brug i hine tider ( 14).

Det præstekald, som Søren Lollich den 15. marts 1690 blev 
forflyttet til, var både større og i økonomisk henseende bety
deligt bedre aflagt end embedet i Hårslev-Ting Jellinge. I 
året 1700 var der i Hårslev sogn 38 ægtepar i alt og i Ting 
Jellinge kun 17, men på samme tid var der i Marvede sogn 
59 ægtepar og 69 i Hyllinge (15), og da kaldets indtægter i 
høj grad afhang af, hvor mange indbyggere der var i sognet, 
er det indlysende, at Søren Lollich havde stor fordel af for
flyttelsen til Marvede. -  Hårslev-Ting Jellinge var da også et 
af de dårligst aflagte embeder i de to Flakkebjerg herreder 
og vedblev i øvrigt at være det. Ofte blev det, som i Søren 
Lollichs tilfælde, kun et springbræt til et i økonomisk hen
seende bedre kald, og det var kun undtagelsen, der bekræftede 
reglen, når Hårslev-Ting Jellinge præstekald undertiden blev 
den eneste og sidste mulighed for en ældre, vanskelig kapel
lan (16).

Om Søren Lollichs forhold til sine omgivelser findes der 
ikke så få vidnesbyrd, men det bør retfærdigvis nævnes, at de 
i de fleste tilfælde er at finde i de gamle gejstlige retsproto
koller. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være ensbety
dende med, at han skulle være af en særlig uomgængelig eller 
vanskelig natur. Fraregnet en enkelt undtagelse var han altid 
den, der indstævnede andre -  og i regelen med god grund! 
Han kunne måske undertiden være lovlig nærtagende, men så
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må det til gengæld erindres, at han levede i en tid, hvor præ
sten gennem sine kirkelige og verdslige funktioner var den, 
der havde ansvaret, ikke blot for sognebørnenes åndelige, men 
også for en væsentlig del af deres timelige velfærd, for så vidt 
som han måtte have omsorg for dem på mange områder af 
deres tilværelse. Den mest mærkbare følge heraf var, at det 
så også var ham, der havde alt vrøvlet, først og fremmest med 
udstedelsen af skudsmål ved fraflytninger, da ingen kunne 
antages til skriftemål eller altergang i deres nye sogn uden 
først at aflevere et skudsmål fra deres tidligere sjælesørger. 
Hertil kom så besværet med inddrivningen af visse skatter 
samt flere andre rent verdslige gøremål (17). Endelig må det 
heller ikke glemmes, at der også dengang i ethvert sogn fand
tes folk, som var vanskelige at have med at gøre, folk, som 
var stridbare og kværulantiske, eller som blev det, når de fik 
for rigeligt af de våde varer inden for vesten.

Et par år efter, at Søren Lollich var kommet til Marvede, 
fik sognet også en ny degn, som hed Peder Hansen Haar ( 18). 
Det havde i sommeren 1693 vakt nogen forargelse i sognet, 
at degnens søster og hendes søskendebarn, en studiosus fra 
København, skulle »hafve ligget nogle nætter tilsammen udi 
degnens hus, der de vare komne at besøge hannem«. Da dette 
omsider også kom præsten for øre, henvendte han sig til deg
nen og formanede ham på det indstændigste til at fjerne år
sagen til forargelsen, men Peder Hansen viste sig modvillig 
og opsætsig, og til trods for, at Søren Lollich havde afgivet 
sin formaning under fire øjne og uden andres vidende, gik 
degnen alligevel selv og talte om sagen til alle og enhver. Præ
sten så nu ingen anden udvej end at indstævne degnen for 
provsten, der først suspenderede synderen og dernæst pålagde 
ham offentligt at gøre afbigt for sin forseelse, bede om for-
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ladelse for sin opsætsighed og love, med Guds hjælp, ikke 
oftere at gøre sig skyldig i sligt, »så og at bevise sin sogne
præst herefter tilbørlig hørighed og lydighed i alle måder efter 
loven og sit embedes pligt«. Desforuden skulle Peder Hansen 
betale ham, der havde passet embedet, mens han selv havde 
været suspenderet, samt give 2 slette daler i sagsomkostninger, 
»hvormed denne sag er ophævet og, som foreskrevet står, i 
mindelighed forligt« (19).

Hr. Søren synes i det hele taget at have været på vagt over 
for alt, hvad der kunne vække forargelse, og han tog med 
stor nidkærhed affære, når den slags forekom inden for hans 
menigheder, ja, han gik endda i enkelte tilfælde så vidt, at 
selv om den, der havde været årsag til forargelsen, forlængst 
havde forladt hans sogne og slået sig ned andetsteds, så skulle 
vedkommende så sandelig ikke dø i synden, om det da ellers 
var muligt at få ram på ham. Således kom i vinteren 1696 en 
karl ved navn Jørgen Rasmussen til ham og begærede skuds
mål til sin nye sognepræst, Didrik Grubbe i Kvislemark, så 
denne kunne trolove ham med en enke i Bisserup. For nu at 
kunne afgive dette skudsmål prøvede Søren Lollich at erindre 
sig, hvad han vidste om Jørgen Rasmussen, men kom efter 
nogen overvejelse til det resultat, at han vist ikke havde hørt 
til Guds bedste børn. Så vidt han huskede, havde Jørgen Ras
mussen ført et uskikkeligt levned i hans menighed, endda på 
de hellige dage, og ydermere foregivet at være forlovet med 
en pige fra Spjellerup, hvor han havde tjent, så i god tro 
nægtede Søren Lollich at give ham skudsmål, indtil han of
fentligt havde afbedet sin uskikkelighed for menigheden. 
Jørgen Rasmussen blev harm i hu, da han ikke kunne få sit 
skudsmål. Han indhentede nu fra Marvede sogn et sognevidne, 
hvoraf det med stor tydelighed fremgik, at ingen der i sognet
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vidste noget om ham uden det, som var ærligt og godt, og 
for at stå endnu stærkere udtog han fra Flakkebjerg herreds
ting et tingsvidne, der bekræftede sognevidnet. Med det i 
lommen gik Jørgen Rasmussen til Didrik Grubbe, der nu uden 
betænkning lovede at trolove ham med Elisabeth Jensdatter, 
gi. Niels Nielsens enke i Bisserup. De gjorde dog regning 
uden vært, thi hr. Søren nedlagde hos sin kollega forbud mod 
trolovelsen og opholdt derved sagen en fjorten dages tid, 
hvorpå Didrik Grubbe efter samråd med provsten, hr. Povl 
Munchgaard i Herlufsholm, bragte trolovelsen i orden.

Nu var det Søren Lollichs tur til at blive vred, men han 
vendte al sin vrede mod den formastelige bonde, der havde 
understået sig i at gå uden om ham for at opnå, hvad han 
ønskede. Han udtog omgående stævning mod Jørgen Rasmus
sen »nu boendes udi Bisserup, fordi han hafver trolofvet sig 
med et quindfolk Maren Lauridsdatter, tienendes Mads Olsen 
i Spieldrup, og siden trolofvet Elisabeth Jensdatter, gi. Niels 
Nielsens enke i Bisserup«, og gjorde gældende, at Jørgen 
Rasmussen ved denne sin adfærd og på anden måde havde 
givet forargelse i menigheden. Han, Søren Lollich, havde 
ganske vist ikke straks »talt efter loven«, men var nu i stand 
til at fremlægge adskillige vidnesbyrd.

På Jørgen Rasmussens vegne mødte fuldmægtigen på Fui- 
rendal, seigneur Niels Andersen Wiger, der få dage i forvejen 
havde erhvervet kontrastævning mod Søren Lollich. Niels W i
ger var af den formening, at denne af hr. Søren påbegyndte 
sag ikke burde modtages eller komme til nogen fremgang, da 
det af stævningen klart fremgik, at hr. Søren havde forbigået 
dem, det var mest nærliggende at indkalde i denne sag, nemlig 
»hæderlig og højlærde mand mag. Didrik Grubbe«, som 
havde trolovet Jørgen Rasmussen med Elisabeth Niels Niel-
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sens, samt Ove Jensen i Bisserup, som tillige med Ole Ras
mussen i Spjellerup havde været forlovere ved trolovelsen. 
Sr. Wiger morede sig desuden meget over, at hr. Søren åben
bart ikke engang kendte navnet på Mads Olsens pige, men 
kaldte hende Maren Lauridsdatter, skønt det var bekendt for 
alle og enhver, at den pige, der tjente hos Mads Olsen i Spjel
lerup, vitterligt hed Maren Jensdatter. Niels Wiger gjorde 
derpå gældende, at med en stævning af slig beskaffenhed og 
i betragtning af, at hr. Søren havde indrømmet, at der var 
givet ham lovligt kald og varsel til Flakkebjerg herredsting 
»til sognevidne at påhøre om fornævnte Jørgen Rasmussen«, 
da burde sagen ikke denne dag nyde fremgang ,og han kræ
vede kendelse om, at sagen burde hvile, indtil det tingsvidne 
var fremskaffet, hvoraf »sagens rette opkomst og beskaffen
hed bliver at fornemme«.

Søren Lollich havde ikke selv givet møde i retten, mærkeligt 
nok, eftersom det jo var ham, der var kommet først med sin 
stævning, men sendte i stedet Mads Jensen, der var vicedegn 
i Hyllinge. Han var ny i tjenesten, havde først for nylig fået 
kaldelsen og var meget usikker, men åbenbart bestemt på at 
yde sit bedste i denne for ham så helt uvante situation. Han 
mente, at sagen burde føres i overensstemmelse med stævnin
gen, eftersom både Jørgen Rasmussen og to af forløftnings- 
mændene (forloverne) var til stede i retten. Mads Jensen 
kunne heller ikke se, at sagen skulle kunne hindres, fordi 
pigens navn var skrevet forkert. Hvad angik det kald og var
sel, som hr. Søren skulle have fået til Flakkebjerg herredsting, 
så påstod han ikke at være kaldet dertil for at høre på et 
sognevidne, men »alleneste for Jørgen Rasmussens skudsmåls 
benyttelse«. Mads Jensen krævede derpå vidnerne kaldt til 
forhør og dom afsagt i sagen. Retten fandt imidlertid, at da
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sr. Wiger havde bevist, at rette vedkommende ikke var ind
stævnede, og ydermere havde udtaget kontrastævning, og hr. 
Sørens fuldmægtig ikke syntes at have »så fuldkommen magt 
i sagen at tale og handle« som nødvendigt, da burde sagen 
hvile, »enten til hr. Søfren hiemkommer eller imidlertid stiller 
anden nøjagtighed at udføre i sagen«.

Ti dage senere blev sr. Wigers kontrastævning oplæst 
for provsteretten. Wiger og Jørgen Rasmussen havde begge 
givet møde, men Søren Lollich glimrede atter ved sin fravæ
relse: »Hr. Søfren Hansen blev trende gange lydeligen påråbt, 
men mødte ikke selv -  eller nogen på hans vegne«. Sagen 
blev derpå udsat i fire uger, hvis det til den tid behagede hr. 
Søren enten selv eller ved sin fuldmægtig at svare hertil.

Det behagede virkelig hans velærværdighed at give møde. 
Den 8. april 1696 mødte for retten »hæderlig og fornemme 
vellærde mand hr. Søfren Hansen« og hans modpart Jørgen 
Rasmussen med sin sagfører, sr. Niels Wiger. Først blev 
parterne tilspurgt, om de ville lade sig bekvemme til en venlig 
forening i denne sag uden videre proces, men hr. Søren sva
rede, at »Niels Andersens begyndte vidtløftighed og angri- 
belse var alt for hårde at fordøje, at der jo ville svares deri
mod«. -  Det kom nu til et ordskifte mellem Søren Lollich og 
Niels Wiger, og sidstnævnte begærede først at få at vide, fra 
hvem stævnemålet var? Hr. Søren svarede, at provsterettens 
stævning var begæret af ham, og at det for øvrigt fremgik 
tydeligt af stævningens indhold. Hertil sagde Niels Wiger, 
at da hr. Søren var sagsøgeren, og det af stævningen kunne 
formodes, at han ville føre vidnesbyrd, »som letteligen kan 
ses at skulle blive efter hr. Sørens tanke«, stridende imod 
sognevidnet, som først var meddelt mundtligt på Marvede 
kirkegård og senere bekræftet ved ed på tinge, så kunne ingen
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nu blive modtaget til at aflægge vidnesbyrd, førend man lov
ligt havde indkaldt dem, som tilforn havde vidnet, altså også 
dem, der havde vidnet på Marvede kirkegård. Søren Lollich 
svarede, at han regnede ikke med, at Niels Wiger ville søge 
at forhindre det, som kunne være til oplysning i sagen, da 
denne jo vidste, at han ikke for sin rejses og sit lovlige for
falds skyld kunne bringe vidne imod vidne til tinge efter den 
måde, sr. Niels Andersen ville. Niels Wiger gjorde gældende, 
at han »ikke ville anden måde end den, som kongen i sin lov 
haver foreskrevet«, og satte derpå i rette, at der ikke blev ført 
vidner af hr. Søren, førend de, der havde ført sognevidnet, 
også var lovlig indstævnet, hvorpå han begærede dom afsagt i 
sagen. Rettens kendelse faldt otte dage senere og lød således:

»Såsom Niels Andersen Wiger beviser med et sognevidne 
dateret Menstrup den 4. febr. I696 og derpå forhvervede 
tingsvidne af dato den 7. febr. I696, at Jørgen Rasmussen i 
Bisserup haver lefvet skikkelig og ærlig, og hannem intet util
børligt påsiges af sognemændene, og hr. Søfren intet haver 
produceret, som kunne svække bemeldte vidne, ei heller noget 
fremført, som kan hindre bemeldte Jørgen Rasmussens ægte
skab med Elisabeth sal. Niels Nielsens i Bisserup, hvorpå og 
ingen taler uden alene hr. Søfren, men quindfolket, som det 
mest angår, intet derpå for denne eller anden ret haver anket, 
da vidstes ikke andet her udi retten at kendes, end jo hr. Sø
fren Hansen efter sådan beskaffenhed bør at gifve Jørgen 
Rasmussen skudsmål efter loven, og som præsten haver intet 
at befatte sig med ægteskab uden at trolove og vie folch sam
men, som loven formelder pagina 250, da sees ikke, hr. Søfren 
videre tiltale at kunne have mod forbemeldte Jørgen Rasmus
sen eller hannem i hans ægteskab nogen hinder at kunne gøre. 
Sagens omkostninger svarer hr. Søfren Hansen til efter billig-
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hed og Niels Andersen Wigers påstående med penge syv slette 
daler«.

Det siger sig selv, at Søren Lollich ikke var tilfreds med 
den afgørelse, provsteretten var kommet til, skønt den jo 
ifølge sagens natur var ganske logisk. Formentlig har han ha
get sig så fast i de rygter, der gik om Jørgen Rasmussen og 
Maren Jensdatter, at han ikke har kunnet se anden udvej end 
at indbringe sagen for den højeste gejstlige instans, landemo
det. Men skønt han her prøvede at sætte en endnu grimmere 
plet på Jørgen Rasmussens ære, havde han ikke heldet med 
sig. Skønt landemodet venligst anerkendte, at »hr. Søren Lol
lich fornemmes med tilbørlig nidkærhed i sit embede at have 
givet agt på, hvad usømmeligheder, der spargeredes (gik ryg
ter om) i menigheden«, så havde han dog været uden beviser, 
og det var derfor imod lovens klare ord, når han nægtede at 
udstede skudsmål til Jørgen Rasmussen, hvorfor landemodet 
stadfæstede provsterettens kendelse. Også her måtte hr. Søren 
betale sagens omkostninger, denne gang med 10 sidir., så han 
var nu i stand til i rede penge at opgøre, hvad landemodets 
anerkendelse af hans nidkærhed var værd, når han regnede 
alle ærgrelser og fortrædeligheder fra (20).

Det skal dog siges, at dette nederlag ikke mindskede Søren 
Lollichs nidkærhed. Tværtimod hævdede han til stadighed 
med styrke kirkens pligt til at tugte og ave de genstridige i 
menigheden og retten til på sit hellige embedes vegne at kalde 
de uordentlige til orden og -  om nødvendigt -  udelukke dem 
fra nådemidleme, fra skriftemål og nadver.

I vinteren 1697 stævnede Oluf Jørgensen fra Menstrup sin 
sognepræst for provsteretten og beklagede sig over uden føje 
at være bortvist fra skriftestolen, da han kom og ville til skrif-
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temål. Fuld af harme over at være udsat for en så grov be
handling agtede han nu ved sin fuldmægtig, velfornemme 
seigneur Povel Olufsen på Ravnstrup, at demonstrere det for 
retten. Hr. Søren var dog ikke til sinds uden videre at give 
møde, men skyndte sig at udtage kontrastævning, da det var 
hans agt at overbevise Oluf Jørgensen om, at han ikke havde 
årsag til stævne- og klagemål, men snarere selv burde tiltales 
for modvillighed i at lade sig undervise, skønt han var »adva
ret af Guds ord«, og selv om det »efter lovens rette form og 
måde« var ham tilladt at møde for sognepræsten og hans med
hjælpere, så havde han hele tiden ringeagtet alt det og des
uden holdt sig selv og sin hustru fra alterets sakramente.

Derpå blev parterne af provsten tilspurgt, om de ikke uden 
videre proces ville forsøge at indgå på et forlig. Povel Olufsen 
og Oluf Jørgensen svarede, at de nu som tilforn »var over- 
bødig at lade sig forlige med hr. Søren Lollich«, og de håbede, 
at hr. Søren havde det brev med, som Povel Olufsen for nogen 
tid siden havde skrevet til ham om denne sag, for så ville de 
bede ham lægge det frem, så retten heraf kunne se, at Oluf 
Jørgensen ikke havde lyst til stridigheder. Hr. Søren svarede, 
at »hvad hans person var vederfaret, om det var ti gange så 
groft«, så var han skyldig at forlade, når Oluf Jørgensen, som 
hidtil havde været langt fra forligstanker, blot mælede et ord 
derom. Dog ville han henstille til provsten, at denne ville tage 
hensyn til, at det ville blive de fattige og præsteembedet til 
skade, hvis loven ikke fik sin gænge.

Povel Olufsens brev havde hr. Søren ikke med, da det kun 
var en forespørgsel, men når Oluf Jørgensen, som både før og 
efter brevets dato havde været »aldeles stridig imod føjelighed 
eller forligelighed«, nu i alvor ønskede at gøre afbigt »for sin 
givne forargelse« med oprigtighed, så ville hr. Søren gerne
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efterlade ham det, da ingen skulle kunne sige om ham, at 
han havde været mod forlig.

Forliget kom så i stand. Oluf Jørgensen måtte krybe til 
korset og love, at han ville afbede sin synd »udi Marvede kirke 
for hr. Søfren Lollich udi de tvende medhjælperes og de otte 
første mænds og kvinders overværelse«. Desuden skulle han 
give en sietdaler til de fattige og levere den til lir. Søren samt 
love »at bevise hr. Søfren Hansen Lollich og præsteembedet 
den respect og lydighed, som vedbør«. Dermed blev sagen hæ
vet, og Oluf Jørgensen gav hr. Søren sin hånd til fred og for
soning. Han holdt sig da også siden hen kønt i skindet (21).

Søren Lollich var i øvrigt ikke bange for, når det gjordes 
fornødent, at give sine sognebørn en hjælpende hånd. I april 
1703 kom en af hans medhjælpere, Morten Laursen i Men
strup, op til ham i præstegården og brød ud i svære beklagel
ser. Han fortalte, at han sidst forgangne 3. påskedag havde 
været til barselsgilde hos sin nabo, Niels Pedersen. Blandt gæ
sterne var også Søren Olsen Dragon, der tjente hos Jens Jen
sen, og en indrulleret soldat, Hans Nielsen Rytter, der var i 
tjeneste hos Ole Jensen, som også var gårdmand i Menstrup. 
Morten Laursen havde hverken skiftet ord med de to karle 
eller haft noget udestående med dem, men sildigt om aftenen 
kom de og trængte sig ind på ham og beskyldte ham for at 
have angivet dem for præsten og degnen, at »de fandtes i ide
lig druckenskab og fylderi med videre«. Han prøvede at gå 
sin vej fra dem, men de fulgte efter ham og kastede ham ned 
i en grøft med vand og dynd. Niels Pedersen havde dog været 
vidne til den medfart, han havde fået. Efter at have hørt på 
Morten Laursens klagemål tog Søren Lollich affære og ind
stævnede de to slagsbrødre for retten, men skønt præsten og 
Morten »trende gange lydeligen påkaldte de tvende«, så hjalp
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det ikke. De var og blev borte. Sagen blev så udsat i tre uger, 
men ses ikke senere genoptaget, så de to karle må enten have 
gjort sig usynlige eller være blevet forligt med Morten Laur
sen (22).

Det var således ikke altid hr. Søren selv, der søgte striden, 
og undertiden havde han den så nær inde på livet, at den var 
vanskelig at undgå. Det var blandt andet tilfældet i efteråret 
1704, da hans nærmeste nabo, Peder Christensen Væver, der 
med sin hustru Mette Mortensdatter boede i Marvede kirke- 
lade, måtte sagsøges for adskillige grove forseelser som »sabba
tens overtrædelse, skælden og banden, så og i et lasteligt lev
ned«. Efter loven blev de dømt til forvisning fra herredet, og 
for deres øvrige forseelser blev de overgivet til den verdslige 
øvrighed -  »til vederbørlig straf og eksekution« (23).

Noget billigere slap Hans Andersen i Hyllinge, da han i 
1706 sammen med sin kone Sidsel Hansdatter havde afholdt 
sig fra at gå i kirke i Hyllinge, uden når »hand fornam, en 
anden præst der tjenesten at forrette«. Ligeledes havde han i 
lange tider holdt sig fra både skriftemålet og den hellige 
nadver, skønt han både af sin sognepræst og af andre var ad
varet om, at »hånd sig med andre Guds børn skulle indfinde«. 
Da han nu sad alle påmindelser overhørig, vidste hr. Søren 
ingen anden udvej end at indstævne Hans Andersen for prov
sten. Først mødte han ikke, og sagen blev flere gange udsat, 
men omsider gav han møde sammen med sin fuldmægtig 
Peder Olsen, der forelagde sit indlæg for retten med to tings
vidner fra Harrested birketing samt en ubeediget attest, hvor
med han søgte at bevise, at Søren Lollich havde bortvist Hans 
Andersen fra skriftemålet. Det viste sig dog at være helt for
gæves, og Peder Olsen havde åbenbart læst både tingsvidnerne 
og attesten, som en vis mand læser bibelen, for provsteretten
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kom til det resultat, at de fremlagte dokumenter langt fra at 
bevise noget sådant om hr. Søren tværtimod viste, at han sna
rere havde formanet ham efter loven til at søge Guds kirke og 
gå til skrifte, og hvad angik Hans Andersens påstand om, at 
hr. Søren uden for skriftestolen skulle have skreget op og truet 
ham med bøsse og kniv, så var den ubevist og forklaret af præ
sten og burde derfor ikke holde Hans Andersen fra skrifte
mål og altergang. Retten kunne derfor ikke se andet, end at 
Hans Andersen havde forset sig imod loven ved opsætsigheden 
mod sin sognepræsts formaninger og ved sit afhold fra sakra
mentet .Da han ydermere havde forarget menigheden med 
trodsighed imod sin sjælesørger, både i sit eget hus og i kir
ken, dømtes han til at gøre afbigt hos sin sognepræst i over
værelse af dennes medhjælpere og de vidner, han havde ført 
for retten. Desuden måtte han betale sagens omkostninger med 
6 rdl. Det siges udtrykkeligt i sagens akter, at Søren Lollich 
havde indstævnet Hans Andersen for at håndhæve kirkens 
myndighed og ikke for sin egen persons skyld (24).

Mens Søren Lollich således nidkært røgtede sit embede og 
med omhu tog vare på, at kirken og præsteembedet fik, hvad 
der tilkom dem, fik han dog også tid til at fortsætte sine litte
rære sysler, og i 1697 udgav han en hyldest til den enevældige 
konge i anledning af dennes fødselsdag under følgende meget 
omstændelige titel: »Danmarks Ælde og Eben-Ezer, forfatted 
udi allerunderdanigste Gratulation til Konning Christian V på 
Hs. Kgl. May’s Fødsels-Fest d. 15. Aprilis 1697«. Det var 
et digt i danske vers, hvis indhold fuldkommen svarede til tit
len. Nogle af versene findes i en ufuldendt afskrift i Det kon
gelige Bibliotek (25).

Hr .Søren fik dog også tid til at fortsætte sine lærde studier. 
Han synes til visse tider at have været borte fra sit kald ret
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hyppigt. Sandsynligvis var han ikke sjældent i København, 
hvor han søgte at øge sin lærdoms mængde. Hans flittige stu
dier gav da også resultat. Den 1. juni 1698 tog han magister
graden i København og blev sammen med godt og vel et halvt 
hundrede andre lærde folk fra alle dele af Danmark-Norge 
indskrevet i universitetets matrikel. Han var i øvrigt ikke den 
eneste fra sin egn. Blandt de nybagte magistre var også Peder 
Sørensen Winther, der i 1690 havde efterfulgt ham i embedet 
som præst for Hårslev og Ting Jellinge sogne, provsten Niels 
Holgersen Olivarius’ søn Holger Olivarius fra Ørslev og præ
sten fra Vemmelev-Hemmeshøj, Rasmus Schnabel, der havde 
været discipel i en af de nederste lektier i Slagelse latinskole, 
da Søren Lollich i 1672 blev dimitteret til universitetet (26).

Der er ingen tvivl om, at magister Søren, som han fra 1698 
altid kaldtes, har været en meget vidende og meget lærd mand. 
Hans bogsamling rummede ikke så helt få kendte teologiske 
skrifter, blandt andet Niels Hemmingsens »Syntagma« samt 
andre store lutherske teologers bøger, og var for øvrigt af et 
ret betydeligt omfang. Under opgørelsen af hans bo viste det 
sig, at han ejede 85 bind i oktav, 16 i folio og 100 i kvart- 
format, hvortil kom 4 bind i duodez og 41 andre bøger, i alt 
246 bind (27).

Om Søren Lollichs forhold til sine embedsbrødre på egnen 
vides der kun lidt. Når herredsprovsten havde forfald, brugte 
han undertiden hr. Søren som stedfortræder, og denne be
klædte så dommersædet, når retten var sat. Det skete blandt 
andet den 26. marts 1705, da han »producerede en dom« mel
lem Anne Lisbeth Vind til Gerdrup og hr. Mads Hemmingsen 
i Kvislemark, der ikke var meget for at udrede den enkepen
sion, han var pligtig at yde den nådige frue, der var enke efter 
hans forgænger i Kvislemark, Didrik Grubbe. Også et par
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gange senere inden for samme år sad hr. Søren i provstens 
sted under nogle retssager (28).

I 1699 var Søren Lollich lige ved at komme på kant med en 
af egnens betydeligste præstemænd, nemlig ovennævnte Did
rik Grubbe. Det var kommet så vidt, at de havde indstævnet 
hinanden for nogle skrivelser, der var passeret imellem dem, 
men inden provsteretten havde nået at få sagen frem, viste det 
sig, at de allerede havde sluttet forlig og bedt hinanden om 
forladelse, »på det at al uenighed skulle være ophævet og al 
broderlig og naboelig kærlighed sluttet imellem dem«. De 
havde også afgivet et højtideligt løfte om, at de fra denne dag 
ikke ville give anledning til uenighed, da sagen ellers igen 
ville stå ved magt og på ny blive optaget (29).

Den af nabolagets embedsbrødre, som Søren Lollich havde 
mest udestående med, var præsten i Vallensved, Mathias Mar
tin, der var født i Erfurt i Thüringen og opvokset i det augu
stinerkloster, hvor Martin Luther i sin tid havde været munk. 
I 1669 var han som ganske ung kommet til Danmark og sat 
i Sorø skole, hvor hans morbroder, Georg Witzleben, havde 
haft sit virke, og i 1682 blev han præst i Vallensved, kaldet 
af Holger Vind til Harrested, som han en tid havde været 
huslærer hos (30).

Grunden til, at der opstod nogen uoverensstemmelse imel
lem de to nabopræster, var den, at Mathias Martin den 5. maj 
1700 i hr. Sørens fravær havde forrettet altertjeneste i Hyl
linge kirke uden at være anmodet derom. Da de åbenbart var 
ude af stand til at tale sig til rette med hinanden, indstævnede 
hr. Søren den 24. maj Mathias Martin, fordi han imod loven 
havde understået sig i »at forrette altarfunction med kommu
nion og messe i Hyllinge kirke onsdag den 5. maj uden sogne
præstens begiering, villie eller vidskab i nogen måde«, efter-
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som der var beskikket en anden præst til at forrette, hvad der 
kunne forefalde i embedet, mens Søren Lollich var fravæ
rende.

På hr. Sørens vegne fremkom i retten en prokurator fra 
Lille Næstved ved navn Niels Pilemarch og spurgte Mathias 
Martin, om han ville benægte, at han den 5. maj -  »ubefalet 
af gejstlig øvrighed og uombedet af mag. Søfren Lollich« -  
havde haft »velbårne fru kanslerinden fru Margrethe Gjedde« 
og hendes jomfru til alters. Hr. Mathias svarede, at »den ret
sindige gudstjeneste var forrettet for lyset og iche i mørchet«, 
og det behøvede man ikke at tvivle på, eftersom der havde 
været en stor del af menigheden til stede. Når hr. Søren hæv
dede, at sligt ikke måtte ske efter loven uden præstens eller 
superintendentens (biskoppens) tilladelse, så var det jo gan
ske rigtigt, men den havde han ikke kunnet få med så kort 
varsel, da præsten selv var bortrejst, og ingen vidste, hvor han 
var. Biskoppen var heller ikke til at få fat i så hurtigt, da han 
jo boede så langt borte, medmindre gudstjenesten helt skulle 
blive forsømt. Derfor -  og kun derfor -  havde hr. Mathias 
understået sig i at efterkomme patronens anmodning, da ingen 
anden præst var at få, om at betjene hende »med det højær
værdige altarens sacramente i hendes store svaghed og høje 
alderdom«. Han var da også aldeles overbevist om, at hun 
som kirkens patron agtede at svare og forsvare den sag, hvilket 
hun da også gjorde ved sin fuldmægtig, monsieur Christen 
Danholm, der for øvrigt få år senere fik bestalling som birke
foged i Harrested birk.

Niels Pilemarch sagde hertil, at han nok mærkede, at hr. 
Mathias var klar over lovens ord om, at ingen præst måtte 
befatte sig med andres kald, men at han nu undskyldte sig 
med magister Sørens bortrejse og derfor mente, at fru kansler-
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inden som patron for kirken i Hyllinge skulle kunne give ham 
tilladelse til at forrette gudstjeneste dér. Han -  Niels Pile- 
march -  henholdt sig alene til lovens ord om, at ingen præst 
måtte rejse ud af herredet uden først at have underrettet prov
sten. Disse lovens ord havde magister Søren efterlevet og med 
provstens tilladelse anmodet hr. Cornelius Povelsen i Karre
bæk om at tage sig af de forretninger, som kunne forefalde, 
mens han selv var bortrejst, så hr. Mathias havde ikke haft 
årsag til at bekymre sig om præsteembedet i Hyllinge, og 
»hafde det behaget velbemeldte fru kanslerinden at gå til 
altars en ordinær dag, nemlig søndagen, så hafde hendes vel
bårenhed bleven betjent af hr. Cornelius, som da comparere- 
de«« Nu havde det imidlertid behaget den velbårne frue at 
kommunicere en onsdag, hvad ingen vidste, før hr. Mathias 
ankom til kirken.

Mathias Martin undlod helt at komme ind på, om hr. Søren 
havde givet sin provst besked om rejsen eller ej, og udtalte sig 
heller ikke om, hvorvidt han selv havde bedt hr. Cornelius 
forrette gudstjeneste om søndagen, men når Niels Pilemarch 
mente, at det ikke var nødvendigt med altertjeneste om ons
dagen, så var det dog, syntes hr. Mathias, »udisputerligt«, at 
den pågældende onsdag den 5. maj var der ingen præst til 
stede i Hyllinge, hvilket også degnen Mads Jensen kunne 
bevidne. Niels Pilemarch fandt det unødvendigt at svare noget 
hertil, eftersom hr. Mathias ikke var ordineret til at have ind
seende med sin nabopræst eller at visitere i dennes menighe
der, men krævede i stedet de indkaldte vidner ført frem. Her
til svarede Mathias Martin, at seigneur Pilemarch gik hoved
sagen forbi og blandede noget ind, som han, hr. Mathias, al
drig havde haft i tankerne, at han den pågældende dag havde 
været ordineret af kirkens patron til at betjene hende i hendes
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saligheds sag med sakramentet, da ingen anden præst var til 
stede.

Niels Pilemarch begærede på ny, at vidnerne blev forhørt, 
og nu fremkom Mads Jensen, degn i Hyllinge, og »vandt ved 
ed med oprakte fingre efter loven«, at hr. Mathias hin onsdag 
havde stået for alteret i Hyllinge kirke og haft fru kansler- 
inden med den velbårne jomfru til alters. På spørgsmålet, om 
han vidste, fruen ville til alters, svarede Mads Jensen, at han 
søndagen næst tilforn havde været på gården og efter sin 
underdanigste pligt spurgt den velbårne frue, om hun havde 
noget at befale til om onsdagen, og om hun ville komme til 
kirken, hvortil hendes velbårenhed havde svaret, at hun ikke 
vidste, om hun kunne komme til kirken, uden hr. Søren selv 
kom hjem. Han vidste derfor ikke, at fruen ville til alters, 
førend jomfruen havde sagt det til ham i våbenhuset. Da han 
så efter hendes befaling havde sat kalk og disk på alteret og 
derpå ville gå hjem igen, mødte han hr. Mathias på gaden. 
Andet og mere vidste han ikke at fortælle.

Nu tilkendegav Christen Danholm over for provsteretten, 
at når den velbårne frue søndagen i forvejen ikke kunne op
lyse Mads Jensen, om hun kom til kirken om onsdagen, så 
skyldtes det alene, at hun kun ville til Guds bord om onsda
gen, såfremt magister Søren kom hjem, »men som hendes 
svaghed tiltog, og hun frygtede sig ikke at oppebie hans hjem
komst, lod hun det begære af hr. Mathias Martin om onsdag 
morgen«. -  Niels Pilemarch vidste intet til sligt ubevisligt at 
svare, og straks derpå kom degnen i Marvede, Peder Hansen, 
frem og vidnede, at han intet vidste, uden at hr. Mathias 
havde forrettet altertjeneste og betjent fru kanslerinden og 
jomfruen i deres saligheds sag. Efter dette vidnesbyrd frem-
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lagde Christen Danholm den nådige frues indlæg, der »blef 
leveret, læst og påskrefvet og dernæst indført i acten«.

Så kom turen igen til Niels Pilemarch, der dog opgav straks 
at besvare dette indlæg, »formedelst dets vidtløftighed og der- 
udi indførte beskyldninger«, og i stedet anmodede om at få 
sagen udsat til den 3. juni, hvilket hr. Mathias og Christen 
Danholm gik med til. Da man så igen mødtes, protesterede 
Danholm imod straks at besvare Søren Lollichs indlæg, hvilket 
gav udsættelse til den 30. juni, hvor hele sagen på ny blev 
nøje gennemgået. Dommen faldt den 5. juii, og det hedder i 
præmisserne, at hr. Mathias ved at forrette altertjeneste med 
nadver og messe i Hyllinge kirke uden magister Lollichs be
gæring eller viden havde handlet i strid med lovens pag. 285 
art. 3, der siger, at ingen må befatte sig med en andens kald, 
og skønt hr. Mathias påstod, at magister Søren ikke var 
hjemme til at betjene fru kanslerinden, så kunne det ikke bort
forklare, at han jo havde befattet sig med andres kald uden 
den rette sognepræsts begæring. Men da loven ikke havde 
fastsat nogen mulkt for den slags overtrædelser, måtte man 
henvise til en højere ret, og hr. Mathias blev derfor kun dømt 
til at betale denne sags omkostninger med 4 rdl. til vidnerne 
og skriveren. Retten fandt desuden, at den ikke på dette tids
punkt kunne behandle fru Margrethe Gjeddes indlæg med 
adskillige beskyldninger mod magister Søren, da der ikke var 
udtaget nogen stævning. Det måtte derfor vente til senere.

Det har været umuligt at efterforske, hvad det var for be
skyldninger, den velbårne frue havde rettet mod hr. Søren, 
men et og andet kunne tyde på, at der i visse henseender var 
hold i dem. I hvert fald foretrak Søren Lollich at søge forlig 
med Mathias Martin, der sikkert var mere end villig. Det hed
der herom i justitsprotokollen: »Angående denne sag, da er
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parterne imellem sig selv indbyrdes forligt, og formenede 
således, at denne sag er ganske ophævet imellem mag. Severin 
Lollich og hr. Mathias Martin. Angående de 4 rixdaler, som 
dommen melder, da kommer de ikke hr. Mathias til nogen 
præjudice (skade) eller nachdeel« (31).

Således endte denne affære med fred og forsoning, og hr. 
Søren synes ikke oftere at have været på kant med sine em
bedsbrødre på egnen. Det er dog forståeligt, at han reagerede 
imod Mathias Martins optræden i Hyllinge kirke, og denne 
har da uden tvivl også vidst, at han derved var kommet på 
gale veje, men han har vel ment, at den yndest, som han vitter
lig stod i hos den nådige frue på Harrested, sikkert ville 
bringe ham frelst gennem de ubehageligheder, han muligvis 
ville blive udsat for ved sin tjenstvillighed hin dag i Hyllinge 
kirke.

I de sidste år, han levede, beskæftigede Søren Lollich sig 
igen med litterære sysler, der i 1708 resulterede i en bog med 
forskellige slags poesier. Bogen, der blev trykt i København, 
havde som de to småskrifter, han tidligere havde udsendt, en 
meget lang og meget omstændelig titel. Den hed: »Saligheds 
Vandre-Bog eller Haandledning til Himmelen, efter Anled
ning af Cardinal Bona hans latine Skrift i samme Materie 
indholdende Kiærnen af de Helige Fædris og Marven af de 
gamle Viisis Skrifter« (32).

I denne bog findes et kobberstik, der i en oval ramme med 
akantusløv indeholder et portræt af Søren Lollich iført sin 
præstedragt med kalot. Det viser et markeret, karakterfast an
sigt med et fuldskæg, der ikke skjuler det faste drag omkring 
munden, og et langt hår, skilt i midten. Under billedet findes 
en latinsk indskrift, hvori han i rosende vendinger omtales
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som en strålende videnskabens dyrker, begunstiget af skæbne
gudinden, og som en lysende kunstner, blandt de første i faget.

Søren Lollich fik dog ikke selv ret megen glæde af bogen, 
ja, han fik næppe den færdigtrykte bog at se, eftersom han 
døde allerede i foråret 1708. Han oplevede derfor heller ikke, 
at nogle ytringer i fortalen affødte en polemik på vers mellem 
præsten og digteren i Lyderslev på Stevns, Jørgen Sorterup, og 
to andre af samtidens digtere, Hans Nordrup og Christian 
Rose, der af mange mentes at være forfattere til bogens for
tale, hvori der stikledes til Sorterup, der replicerede med at 
udgive sin »Poetiske Skantze-Kurv, fremsat til Beskiermelses 
Bryst-Værn imod de grumme Læsere, som med calumnieuse 
Skand-Skrifter ville anfalde de hundrede tre og tredsinds tyve 
danske Riim-Sange, som ere kaldede Saligheds Vandre-Bog« 
(33). Dette rimskrift, der i sit anlæg var en efterligning af 
en af Tøger Reenbergs bøger, gav Sorterup anledning til, dels 
at brillere med sine versifikatoriske variationer, dels at frem
hæve sig selv på bekostning af Søren Lollich, hvis poesier var 
særdeles mangelfulde, og endelig for at harcellere over sine 
formodede angribere, Hans Nordrup og Christian Rose, men 
det fremkaldte også flere indlæg, dels fra en anonym og dels 
fra et pseudonym, Christen Sand ru, men også en poetisk ripost 
fra Christian Rose under titlen: »Skjægge, laant af Fæstningen 
og opført paa Parnassum for at beskyde den Schandsekurv op
rejst efter det udvortes Skue, som et Brystværn for sal. Severin 
Lollich, men i Gierningen for at beskiemme ham, forfatted 
af Jørgen Sorterup, men paa retskaffen Krigsmaneer demole- 
red af C. R.« (34). -  Det er dog næppe lykkedes for Rose 
at rette nævneværdigt op på tingene eller at give samtiden et 
indtryk af Søren Lollichs habilitet som poet, eftersom han da 
forlængst lå under mulde. Hans jordefærd fandt sted den 1.
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maj 1708 (35), og han efterlod sig hustruen Maria Kruck 
samt fire døtre i alderen fra 10 til 16 år. Den 13. maj blev 
enkepensionen, som skulle udredes af den nye sognepræst, 
fastsat til 63 sldlr. årlig. Denne pension skulle betales i to 
terminer, til jul og påske, af sognenes nye præst, Jens Pedersen 
Horsens, der blev kaldet allerede den 8. juni samme år (36).

Den 2. april 1709 begyndte skiftet efter Søren Lollich. En
ken, Maria Kruck, havde som lavværge byskriver Peder An
dersen Stub i Slagelse, mens døtrenes interesser blev varetaget 
af deres farbrødre, Rasmus Lollich, borger i Næstved, og 
Peder Lollich, der var præst i Gyrstinge og Flinterup. Det var 
et meget velhavende bo, Søren Lollich efterlod sig. Alene i 
rede penge var der 2339 sldlr., hvortil kom en mængde smyk
ker i ædelt metal, deriblandt en »diamantes guldring« med 
syv safirstene, fire »gulddopper«, to guldknapper med fili
gran, en guldkæde »af ducate guld, vog« (ringe), endnu flere 
guldting, en mængde sølvsager, tin, kobber og messing, ad
skillige skilderier, deriblandt ét af dronning Margrethe, ét af 
kansler Christen Thomescn Friis, et af Christian Laurenberg, 
der fra 1663 havde været præst i Slaglille-Bjernede, et af den 
ulydige søn og ét af »Thomas hos Christum«, det sidste uden 
ramme.

Som før nævnt ejede Søren Lollich en omfattende bogsam
ling med en mængde teologiske skrifter, hvortil kom, at den 
store præstegård var fyldt med møbler og andet bohave. Det 
hele vurderedes til 2074 sldlr. 3 mk. 6 sk., således at boets 
samlede formue i alt androg 4186 sldlr. 1 mk. 14^2 sk. Gæl
den beregnedes til 534 sldlr. 12 sk., hvorefter den samlede arv 
beløb sig til 3652 sldlr. 1 mk. 2 sk. Heraf fik enken halvdelen, 
mens de fire døtre hver fik en ottendedel, nemlig 456 sldlr. 
2 mk. 2V2 sk., der dog foreløbig beroede hos deres respektive
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værger. Det var for den yngste Maren Quirins vedkommende 
hendes farbroder, Rasmus Lollich, for Barbara Maries hr. 
Claus Castan i Førslev og for Birgitte Elisabeths faderens efter
mand, hr. Jens Pedersen Horsens i Marvede, mens den ældste, 
Christenze Wilhelmine, som lawærge havde hr. Mads Holm i 
Kvislemark (37).

Maria Kruck havde dog ikke i sinde at sidde hen som enke 
resten af sit liv, og i 1709, da skiftet var sluttet, giftede hun 
sig med sognepræsten til Skovlænge-Gurreby-Søllested på 
Lolland, Mogens Rahr, der samme år havde mistet sin hustru, 
men hun døde i 1712 efter -  som det hedder -  »at have trø
stet ham i tre år« (38). Mogens Rahr døde 1722, men på det 
tidspunkt var den ældste af Søren Lollichs døtre afgået ved 
døden. Det fremgår af et brev, Mogens Rahr skrev, kort tid 
før han døde. Det var stilet til præsten Jan Samuel i Vester- 
borg, hvem han anmodede om at tage sig af hans tre steddøtre. 
Det må have drejet sig om de tre yngste af Søren Lollichs og 
Maria Krucks piger, da disse i årene efter stedfaderens død fik 
udbetalt deres fædrene arv. Kun de to af dem har det imid
lertid været muligt at følge, nemlig den næstældste, Barbara 
Marie Kruck, der 1724 ægtede enkemand og købmand Jesper 
Hansen i Nakskov, og den yngste, Maren Quirin Kruck, der 
i 1747, da hun var et halvt hundrede år gammel, blev gift med 
Rasmus Bruun, der var degn i Horslunde (39).

I et par hundrede år efter reformationen var det i Danmark 
skik, at præstebørn kom til at bære deres fødesogns navn. Hr. 
Sørens brodersønner fra Gyrstinge, hvoraf én blev sognepræst 
i Førslev, en anden slotskantor på Fredensborg, mens to andre 
fristede livet i vel aflagte degnekald på Sjælland, kom alle til 
at bære navnet Gyrsting (40), men med Søren Lollichs egne 
børn kom det til at forholde sig helt anderledes. Hans hustru
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var jo af meget anset familie, og derfor kom børnene til at 
bære hendes navn, mens hans eget ikke førtes videre. Så me
get mere grund kan der vel være til at fremdrage hans navn.

Søren Lollich var en særdeles mådelig digter, men en meget 
lærd mand og en trofast og ihærdig arbejder i vingården. Men 
han var også -  på godt og ondt -  et barn af sin tid, en nidkær 
præst med omsorg for menigheden og dens trivsel. Han vog
tede den vel og brugte uden skrupler de midler, der stod til 
hans rådighed. Kun på ét område synes han at være forsøm
melig, og det var med hensyn til kirkebogen, som han ellers 
førte med en fast og let læselig håndskrift. I den sidste halve 
snes år, han levede, blev der overhovedet ikke ført kirkebog 
for Marvede sogn. Skønt kirkebogens sider godt nok er delt 
i to spalter, én beregnet til indførsler fra Hyllinge sogn og én 
for Marvede sogn, findes der i årene fra ca. 1697 til 1708 kun 
kirkebogsindførsler for Hyllinge sogn, og de er tilmed ret 
fyldige og udførlige, mens spalterne for Marvede sogn er 
ubeskrevne. Det er vanskeligt at finde en fornuftig forklaring 
på denne forsømmelighed fra Søren Lollichs side, eftersom 
han jo ellers havde været en særdeles flittig og pligtopfyl
dende præstemand. Men måske havde han gjort sine opteg
nelser andetsteds rent midlertidigt, og de kan så være gået 
tabt efter hans død .

Det bør måske til sidst anføres, at Søren Lollich, skønt han 
jo ikke sjældent optrådte i retsprotokollerne, i den henseende 
ikke adskilte sig synderligt fra sine embedsbrødre, -  tvært
imod! Det var langtfra usædvanligt, at præsterne af og til så 
sig nødsaget til at indstævne de mest ustyrlige af sognebør
nene for den fejstlige ret. Også hr. Sørens eftermand i em
bedet, Jens Pedersen Horsens, kom ud for den kalamitet, og 
allerede tre måneder efter indsættelsen måtte han indstævne
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ladefogeden på Harrestedgaard, Clemens Lorentzen Brems, 
for lang tids forsømmelse af kirkegang, hvad han da også 
blev dømt for. Men det er en helt anden historie!

N o te r  o g  henv isn inger

1) Sorø amts årbog 1954, s. 26—33. -  2) Personalhist. Tidsskrift 
1961, s. 92. -  3) Wiberg II, s. 392, Marvede kb. -  4) Wiberg I, s. 
513, II, s. 393. -  5) Vester Flakkebjerg herredsbog 1647-1835. -  6) 
Københavns universitet matr. II, s. 31. -  7) Marvede kb. 1693, Gejstl. 
skifteprot. 0 . Flakkebjerg h. 1708. -  8) Wiberg I, s. 506. -  9) Ve
ster Flakkebjerg herredsbog 1947-1835. -  10) Dansk biogr. leks. VII, 
s. 506. -  11) Ehrencron-Müller: Dansk Forfatterleksikon V. -  12) 
Hiort-Lorenzen og Salicath: Legater og milde stiftelser, II, s. 256. 
Quistgaard: Præstehustruer, s: 72. -  13) Danmarks kirker, Sorø amt 
I, s. 95. -  14) Marvede kb 1693-94. -  15) Skrubbeltrang: Husmand 
og Inderste. 1940, s. 383. -  16) Wiberg I, s. 513. -  17) Georg Han
sen: Præsten, s. 139-45. -  18) Sjæll. stifts degnehist. kalder ham 
fejlagtigt Peder Hansen Gøde, men justitsprotokollen kalder ham Pe
der Hansen Haar, og iflg. Gyrstinge kb. viedes 4. maj 1693 i Gyr- 
stinge kirke Peder Hansen Haar, sognedegn til Marvede, til Kirsten 
Hansdatter Gøde(!), trolovede den 27. januar. -  19) Gejst, justits- 
prot. 0 . Flakkebjerg h. 29/1 1694. -  20) S. st. 26/2, 5/3, 8/4 og 16/4 
1696 samt i Stenfeldt: Retssager fra Roskilde landemode til 1730, s. 
348ff. -  21) Gejstl. justitsprot. 0 . Fl. h. 18/2 1697. -  22) S. st. 30/4 
1703. -  23) S. st. 2/10 1704. -  24) S. st. 25/6 og 23/7 1706. -  25) 
Ehrencron-Müller: Dansk Forfatterleksikon V. Katalog over Det kgl. 
Biblioteks håndskrifter III, s. 27. -  26) Københavns univ. matr. II, 
s. 235. -  27) Gejstl. skifteprot. 0 . Fl. h. 1709. -  28) Gejstl. justits
prot. 26/3 og 18/11 1705. -  29) S. st. 15/2 1699. -  30) Erl. Petersen: 
Vallensved sogns historie, s. 58 og 68f. -  31) Gejstl. justitsprot. 0 . 
Fl. h. 24/5, 3/6, 30/6 og 5/7 1700. -  32) Ehrencron-Müller: Dansk 
Forfatterleksikon V. -  33) Dansk biogr. leks. XXII, s. 319. -  34) 
Katalog over Universitetsbibliotekets håndskrifter II, s. 161. Dansk

110



Noter og henvisninger

biogr. leks. XX, s. 7, og XXII, s. 319. -  35) Marvede kb. -  36) Wi- 
berg II, s. 393. -  37) Gejstl. skifteprot. 0 . Fl. h. 1661-1716, s. 349- 
374. -  38) Præstø amts Årbog 1959, s. 235. -  39) Gejstl. justitsprot. 
0 . Fl. h. 1728 og 1733, Præstø amts årbog, 1959, s. 235, Personal- 
hist. Tidsskrift 1883, s. 71, Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og 
skoleholdere, s. 89f. -  40) Wiberg I, s. 413. Sjællands stifts degne- 
hist., s. 51, 103 og 185.

111



Valsølille kirke og præstegård
A. Strange Nielsen

Der er en egen stemning over Valsølille kirke og dens om
givelser; de ærværdige asketræer, som tildels omgiver kirke
gården, er dybt rodfæstede i sognets muld, ligesom selve 
kirken er det åndeligt set. Engang samlede den en hel landsby 
under sig på bakkehældet ud mod Storesøen, som Valsølille 
sø også kaldes. Meget er forandret i Valsølille, men kirken 
med en alder af rundt regnet 800 år ligger omtrent uforandret 
på sin plads. Der er et præg af oprindelighed over den, et 
præg som slægternes virke og færden har efterladt sig. Når 
dette taler så stærkt til sindet netop i Valsølille, skyldes det 
måske, at et væld af fine detaljer umærkeligt virker sammen 
og giver en helheds virkning så stærk, at den, der sindet op
ladt, ikke kan undgå at blive grebet deraf. Den særlige stem
ning understreges desuden deraf, at kirken blev liggende om
trent alene tilbage, skånet og fredet, mens den oprindelige 
bebyggelse omkring den forsvandt.

Valsølille kirke er meget gammel, sikkert fra før murstens- 
brændingens tid, i hvert fald hvad skib og kor angår. Disse 
to bygningsdele er nemlig oprindelige og opført af frådsten 
og kridtsten, hvilket stadig træder frem i de nedre dele af 
murene i koret og skibets nordside. Skib og kor er romanske, 
og det ses, at de gamle bygmestre fra 1100-årene har præsteret 
et dygtigt og skønt arbejde, som har kunnet bestå gennem 
århundreder frem til vor tid. Navnlig er korrundingen et 
ypperligt arbejde af stor skønhed, fordi den er smykket med 
dobbelte rundbuer over hver af de fem lodrette blændinger,
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som rundingen er inddelt i. Det var næppe sognets egne folk, 
som ledede et så gedigent byggeri. Snarere var det en byg
mester udefra, måske endda den samme, som byggede kir
kerne i Kværkeby og Slaglille, hvor korrundingerne er af 
samme type som den i Valsølille.1 )

Den oprindelige romanske kirkes skib havde tre små rund
buede vinduer i hver side og fladt bjælkeloft, og her er vi ved 
en af kirkens store ejendommeligheder. Mens de romanske 
bjælkelofter så godt som alle steder blev erstattet af hvælvin
ger i løbet af middelalderen, beholdt Valsølille kirke sit. At 
denne kirke således aldrig har haft hvælvinger er noget ene
stående blandt landsbykirkerne i Sorø amt. Måske hænger 
dette sammen med særlige omstændigheder.

I vor tid kan man synes, at Valsølille kirke har en stille og 
bortgemt beliggenhed, men sådan har det ikke altid været. 
Den gamle kongevej, Valdemarsvejen, fra Roskilde og Lejre 
passerede gennem Valsølille by og fortsatte derfra til Harald- 
sted og videre vestpå.2) Det vigtigste knudepunkt på denne 
vej var Skjoldenæs slot, der lå øst for kirken på et næs i Valsø
lille sø. Af slottet er nu kun voldstedet tilbage, men engang 
var det midtpunktet i Skjoldnæs len, og det var dette slot, 
som Valdemar Atterdag i 1346 med »stormende hånd« erob
rede fra holstenerne, da de havde nægtet at lade sig udløse 
fra den pantsatte borg.3) Det var da ikke underligt, at egnens 
befolkning i disse og efterfølgende ufredstider søgte at skabe 
sig et godt tilflugtssted. Nu var kirkebygningen jo mange 
steder det eneste stenhus, som den jævne befolkning havde 
adgang til, og da den tilmed var et helligt sted, var det ikke 
underligt, om folk fandt på at søge ly dér.

Omtrent på denne tid -  måske lidt senere -  vi er ikke i 
stand til at afgøre det så nøje, har Valsølille kirke fået tårn.
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Den øverste del af tårnet synes ombygget i nyere tid, men 
dets flad-rundbuede indgangsdør i mellemstokværkets syd
side ser ud til at være oprindelig. Fra kirkegården fører endnu 
i vore dage en udvendig træstige op til denne dør højt oppe 
i muren. Dette kan bedst forklares som et synligt minde om 
den tid, da kirken var tilflugtskirke for befolkningen i ufreds
tider. Thi når sognets folk havde trukket stigen -  måske en 
rebstige -  op efter sig, var de så nogenlunde i sikkerhed.

Befolkningen tog da ophold oven på det flade bjælkeloft 
over skibet. Til dette loft var der adgang fra klokkestokvær- 
ket gennem en fladrundbuet dør i skibets vestgavl. Denne dør 
synes at være middelalderlig. Der er næppe heller noget i 
vejen for, at folk kunne komme ind på kirkeloftet gennem
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denne dør, før tårnet blev tilbygget. Dette forhold sandsyn
liggøres ved, at denne dør forekommer ældre end tårnet, hvis 
uregelmæssige inddeling i stokværk kan være præget af hen
synet til denne dørs funktion. Adgangsdøren til skibets lofts
rum er en del hævet over dettes gulv, hvad der før tårnets 
tid ville give bedre beskyttelse for dem, der opholdt sig på 
kirkeloftet.

Tårnets underste rum, som står i forbindelse med skibet 
ved en fladbuet gennembrydning af skibets vestgavl, har op
rindeligt krydshvælv. Endnu ved den tid, da tårnet tilføjedes, 
ville man øjensynligt ikke ødelægge tilflugtsrummet over kir
kens skib ved her at indbygge hvælvinger, som jo ikke var 
velegnede at opholde sig på. Alt i alt kan det vel siges, at 
befolkningen her boede på et utrygt sted ved den sjællandske 
hærvej og i nærheden af en borg, der let blev omstridt. Det 
er derfor forståeligt, hvis man tøvede meget længe med -  
efter tidens skik -  at indbygge hvælvinger i kirken. Ja, man 
trak tiden så længe ud, at der aldrig kom hvælvinger. Ander
ledes gik det i Jystrup, hvor man ser det tilsvarende anlæg 
med udvendig træstige, men hvor hvælvingerne skønnes ind
byggede i 1400-årene.

Tårnets underste rum, som står i forbindelse med kirken, 
har et ganske usædvanligt gulv. Det danner nemlig en tem
melig stærk skråning med fald mod kirkens skib. Om dette 
forhold er oprindeligt og indrettet for at fundere tårnets 
grundmure bedre, vides ikke. Kirken er placeret på skrånende 
terræn. Men den mulighed foreligger også, at man på denne 
måde har tænkt sig at skabe noget i retning af et pulpitur i 
kirken, idet kirkebænkene er anbragt på det skrå gulv, så de 
bageste kirkegængere kan se de foransiddende over hovedet.

Det gamle bjælkeloft er borte. Loftet i Valsølille kirke lig-

116



Foto j^68 Udvendig opgang til kirketårnet j .  ti. Larsen



A. Strange Nielsen

ner nu mest af alt et ganske pænt gipset loft med stor hulkehl 
af den slags, som ofte ses på herregårdene. Hvordan gik det 
da med det gamle loft? I Jystrup-Valsølille sognekalds »Liber 
Daticus« (sognepræstens embedsprotokol) 1804-62 findes de 
foretagne kirkesyn fra denne periode indført. Selv om de ofte 
er sparsomt af fattede, giver de dog adskillige oplysninger.4)

Synet 20. juni 1808 foretoges af amtsprovst P. H. Mønster, 
Gyrstinge (senere Ringsted), sognepræst Otto Grundtvig, Ha- 
raldsted (da sognepræsten, hr. A. Teilmann, var fraværende), 
tømmermand Jens Pedersen fra Bjernedehuset og murermester 
Tiedemann fra Sorø. I synsforretningen hedde rdet bl. a.: 
»Gulvet i kirkegangen bør omlægges. Ligeledes bør brædde
loftet over kirken på østre og søndre side omlægges, hvortil 
loftet i tårnet under klokkerne også trænger. Taget er for det 
meste helt og tæt, dog behøves der på enkelte steder nogle 
tagsten og indvendig understrygning, såvel på taget over kir
ken som på det over tårnet og våbenhuset. Murene og tøm
merværket findes i forsvarlig stand undtagen i kirkens vestre 
del op til tårnmuren, hvor en bjælke befindes at være opråd- 
net. Vinduer, porte og døre befindes at være anstændige, dog 
må der indsættes nogle manglende ruder og nogle efterses 
med kit. Indvendig i kirken behøves et trin på trappen til 
prædikestolen og beklædning i en af fruentimmerstolene. En 
tavle anskaffes til den nederste del af kirken. Omkring kirke
gården findes på nordre side risgærde, hvilket ikke kan anses 
for forsvarligt hegn. På østre, vestre og søndre side behøver 
stengærdet flere steder at repareres, hvortil lågen på den østre 
side også trænger«.

Efter dette indgående syn forivrede man sig ikke. Landet 
var jo også i krig, og dyrtiden havde begyndt at melde sig. 
Det årligt tilbagevendende syn henviste gang på gang blot
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til, at de udsatte mangler endnu ikke var afhjulpne. Endelig 
i 1817 kunne synet notere: »Kirken er ved den i år fuld
endte hovedreparation meget forskønnet«. Det kan anføres, 
at den »oprådnede« bjælke ikke engang udskiftedes, men for
ankredes til muren ved jerndragere.

At det gamle bjælkeloft fik lov til at blive, fremgår des
uden af biskop /. P. Mynsters bemærkninger fra hans visi- 
tats i Valsølille kirke den 7. juli 1837. Det hedder her: »Kir
ken, som tilhører Skjoldnæsholm, har kun bræddeloft, men 
er ellers ret smuk og vel vedligeholdt«.

Det ser ud til, at bjælkeloftet forsvandt ved den store ho
vedreparation i 1863 og erstattedes med det nuværende gips
loft. Nu kunne man spørge: »Ja, men sidder det gamle 
bjælkeloft da ikke skjult under gipsloftet«? Ak, nej. En un
dersøgelse har vist, at alt tømmer er nyere firskårne fyrre
bjælker, der efter alt at dømme er lagt netop på de gamle 
loftsbjælkers plads.

Det må beklages, at man ikke viste den forståelse at bevare 
det gamle loft, men dette skyldes især tidens syn på kirke
restaureringer. Denne periode kom altså til at sætte sit stærke 
præg på Valsølille kirke, og således er denne kirke også et 
vidnesbyrd om de skiftende slægters omsorg for deres guds
hus. Måtte det blive ved med at være det sikre tilflugtssted 
for sognets beboere.

PRÆSTEGARDEN
Tæt op til kirken, ved det sydøstre hjørne af kirkegården, 

ligger et gammelt hus, hvis historie er nøje knyttet til kirken. 
Indtil 1959 fungerede det som ringer- og graverbolig, idet 
graver Niels Madsen i dette år trak sig tilbage efter 35 års
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trofast tjeneste ved kirken; men han blev fortsat ved med at 
bebo huset, som hører til Skjoldenæsholm.5)

Når man står i kirkegårdens sydøstre hjørne og kigger ned 
på den stenbrolagte gårdsplads, der hører til huset, bemærker 
man, at stenbroen er lagt i et sådant mønster, at en iøjnefal
dende gang fører fra husets indgangsdør og lige hen til kir
kegårdens hjørne, hvor der i ældre tid var låge ind til kirke
gården. N u er denne låge flyttet.

Denne direkte forbindelse fra huset til kirken fører tan
ken tilbage til den tid, da denne bygning var sognets præste
gård. I middelalderen lå både Jystrup og Valsølille kirker 
så langt fra købstæderne Roskilde og Ringsted, at gudstjene
sten ikke kunne forrettes af munke fra klostrene i disse byer. 
Man havde derfor fastboende præster i begge sogne. Ved 
reformationen blev de to sogne forenede til ét pastorat, og 
når Valsølille præstegård blev foretrukket som residens for 
den fælles præst, skyldes det sikkert den bedre trafikale be
liggenhed og den omstændighed, at herskabet på det nærlig
gende Skjoldenæs slot har ønsket at beholde præsten i deres 
sogn.

Vi véd ikke meget om de præster, der har boet her, men i 
1584 var sognepræsten til Valsølille og Jystrup, hr. Tøger 
Pedersen, af herredets præster udpeget til at deltage i konge
hyldningen på Sjællands landsting i Ringsted. Det var den 
lille prins Christian -  senere Christian IV -  der blev hyldet 
ved denne lejlighed.6)

At Valsølille præstekald dengang ikke hørte til de fedeste, 
fremgår af et kongeligt åbent brev af 1589, hvorved der år
ligt tilstås sognepræst Tøger Pedersen 3 pund (d.v.s. 12 tøn
der) korn leveret fra Antvorskov.7)

Den næste præst, man kender navn på, var Mads Morten-
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sen, og han nævnes bosat i Jystrup i I6O8. Endvidere synes 
dennes efterfølger, Thure Mikkelsen, død 1628, at have boet 
i Jystrup. Derefter ligger det uklart, hvilket sogn der bør 
regnes for hovedsognet, for rentemester Henrik Müller til 
Skjoldenæsholm, får i 1673 skøde på kaldsretten til »Hvalsø- 
lille med Jystrup som annex«. I skødet til rentemesteren får 
vi at vide, at kirkens tiende, 16 tdr. 4 skp. hartkorn, kirkens 
landgilde, degnestavnen, kirkeladen, et kirkehus og en kirke
skov fulgte med i handelen.8)

Om kirkeladen véd vi endvidere, at den i middelalderen 
fungerede som opbevaringssted for det tiende-korn, som sog
nets beboere svarede til kirkens vedligeholdelse. Senere har 
den sikkert også tjene som kornmagasin, for møller Lars 
Christensen i Kiøls mølle i Valsølille sogn havde den i fæste
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1664, da borger- og hofslagter Niels Olufsen i København 
erhvervede Ringsted klosters gods, hvorunder den hørte.9) 
Det er klart, at møller Lars Christensen havde brug for lade
plads, for han havde tillige den tilbageværende del af lade
gården til det i 1567 nedbrudte Skjoldenæs slot i fæste. Hans 
ligsten i Valsølille kirke melder, at han døde 1672. Kirke
laden menes at have ligget i kirkegårdens nordvestre hjørne, 
således at denne lades ene væg gjorde det ud for hegn om 
kirkegården. Som nabo til kirkeladen lå den i 1829 nedlagte 
Valsølille skole, der flyttedes ud i skoven.

Det er sandsynligt, at Jacob Olsen Abild, der var præst 
her 1670-98, blev den sidste sognepræst med bopæl i Valsø
lille. Ved rentemester Müllers overtagelse af kaldsretten, næv
nes Valsølille endnu som hovedsognet, men ved Ulrik Frede
rik Gyldenløves erhvervelse af Skjoldenæsholm gods (her
under kaldsretten) i 1683 nævnes Jystrup som hovedsog
net.10) Det må da være rentemesteren, der sørgede for, at 
Jystrup fik præsten -  formentlig ved at indrette den davæ
rende annexgård til en bedre bolig end den hidtidige præste
gård i Valsølille.

Ved Ulrik Fr. Gyldenløves overtagelse af Skjoldenæsholm 
i 1683 ser det ud til, at præsten kom i en vanskelig situation, 
idet han blev sat i skat af Valsølille gamle præstegård. Han 
søgte derfor 1684 kongen om eftergivelse af skatterestancerne 
på sin annexgård i Valsølille.11) Dette blev bevilget, og to 
år senere blev denne skattefrihed gjort permanent.12) I 1702, 
da hans søn, Peder Jacobsen Abild, sad i embedet, opnåede 
denne kongelig stadfæstelse på,13) at han måtte »i betragt
ning af kaldets lidenhed nyde samme frihed af sin annexgård 
i Valsølille i Ringsted amt som hans formand før ham«.

Da Jystrup og Valsølille ved reformationen blev forenet
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til ét pastorat, skulle præst og degn færdes frem og tilbage 
mellem de to kirker. Til fods eller med hestekøretøj var vejen 
lang og tung, og det kunne være besværligt nok, men de 
forstod at nedskære vejlængden til en trediedel.

Fra præstegården var der ikke langt ned til Storesøen, og 
længe varede det heller ikke at ro over til øen midt i søen. 
Når man så havde en båd liggende ved den anden ende af 
øen, var der ikke langt at ro ind til bredden nedenfor den 
modsat beliggende kirke. Øen i Valsølille sø er skovklædt, 
men endnu kan man skimte en stribe på langs over øen, hvor 
der ikke er tilgroet med træer og buske.14) Denne stribe kal
des endnu den dag i dag for »præstens vej«.

Ved skødet af 1673 til rentemester Miiller, nævnes det, at 
degneboligen lå i Valsølille, og dette gentages i Gyldenløves 
skøde 1683. På et eller andet tidspunkt, senest i degnen Jens 
Jacobsen Lunds tid 1713-45, flyttede også degnen til Jystrup. 
Sejlturen over søen kunne være farlig. Det blev den for deg
nen Peder Mortensen, der 1695 afløste sin fader som degn, 
for han omkom den 3. juni 1713 ved en ulykkelig hændelse 
på en tur over søen. Hans kone var med i båden og druknede 
ligeledes.15)

Den nedlagte præstegård i Valsølille havde endnu i mange 
år en standard, der overgik almindelige bondebygningers. 
Derfor kunne den stadig bruges til bolig for standspersoner. 
Folketællingslisten fra 1787 viser, at den er beboet af to 
provste-enker.16) Det forholder sig sikkert således, at ejer- 
inden af Skjoldenæsholm, grevinde Anna Joachimine Danne- 
skiold-Laurvig, havde fattet godhed for de to vanskeligt stil
lede enker og havde sørget for bolig til dem.

Den ene af dem, den 49-årige Ulricca Eleonore Sletting, 
havde i forvejen tilknytning til godset, for hun var datter af
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pastor F. C. Holbech, der virkede i Jystrup-Valsølille 1736- 
48 og derefter i Haraldsted-Allindemagle 1748-72. Skjolde
næsholds ejere havde kaldsret til begge disse pastorater. Ul- 
ricca Eleonore var således født i Jystrup og tilmed opkaldt 
efter den forrige grevinde på Skjoldenæsholm. Enkegrevinde 
Anna Joachimine havde altså kendt Ulricca Eleonore fra denne 
var barn. Ulricca Eleonore havde været gift første gang med 
sognepræst /. W7. P. Monrad til Rorup-Glim og anden gang 
med provst Niels O. S le l lin g i Ejby-Nr. Dalby. Hun havde 
en stedsøn boende hos sig i Valsølille og holdt desuden to 
tjenestepiger.

I den anden ende af den forhenværende præstegård boede 
den 53-årige Karen Sophie Kruuse, født Bang, enke efter 
provst V. A. Kruuse i Grevinge. Under et besøg hos hendes 
broder, Jacob Bang, der var godsforvalter på Ledreborg, døde 
hendes mand pludselig i 1774. Året efter blev broderen amts
forvalter i Ringsted. Ved folketællingen oplyses det, at enke
provstinden havde en datter boende hos sig, og at hun holdt 
to tjenestepiger.

Provstinde Kruuse døde 22. maj 1794, og boet blev taget 
under behandling af Ringsted herreds gejstlige skifteret. I 
»Valsølille Annexgaard«, som boligen stadig blev kaldt, 
mødte pastor Otto Grundtvig fra Jystrup samt skovrider Møl- 
1er og gårdmand Rasmus Nielsen, begge fra Valsølille.17) 
Der blev udfærdiget en fortegnelse over boets ejendele, og 
pastor Grundtvig forseglede boet. Gennemgangen af boet for
mede sig som en vandring gennem hjemmet, og vi får på 
den måde at vide, at lejligheden bestod af: Dagligstue med 
bl. a. en jernbilægger kakkelovn. Øverstestue med bl. a. en 
to-etagers vindovn med tromle, rør og jernfod. I denne stue 
fandtes også et perlefarvet slagbord med 6 gyldenlæders stole.
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Kammer med bl. a. en to-etagers kakkelovn, som tilhørte for
valter Giessin g på Skjoldenæsholm. Endvidere Sengekammer, 
Køkken, Spisekammer og loftet over lejligheden.

Endnu i dag kan man se, at Valsølille præstegård har væ
ret en bygning af større anseelse end en almindelig bonde
bygning. Den er bredere og har højere rejsning; bindings
værket er af svært og godt egetræ, som endnu er i god stand 
de fleste steder. I flere felter og i udhus-skillerumsmure fin
des genanvendte røde munkesten, som utvivlsomt stammer 
fra det i 1567 nedrevne Skjoldenæs slot.

Man lægger også mærke til de originale vinduer med 
gamle, grønlige, blærede og ridsede rudeglas. For en del år 
siden sad der i et af vinduerne en rude med indridsede navne
træk og et årstal fra 1700-årene; denne rude knustes des
værre under børns leg på gårdspladsen. På vinduesrammerne 
ses endnu de gamle håndsmedede baroktids-beslag i to for
skellige typer.

Der er også stil over de indvendige døre, som er forsynede 
med én svær fylding med ophøjet hul-kehl hele vejen rundt. 
De er så enkle, at de kan være vanskelige at tidsfæste. For
modentlig er de fra baroktiden, men håndtag og beslag er 
fornyede, undtagen på én af dem. Denne ene har endnu de 
originale smedejerns hængsler og beslag, som viser en påfal
dende lighed med det kunstfærdigt smedede låsetøj på døren 
mellem våbenhus og skib i Valsølille kirke. Da dette låsetøj 
er smedet i 1656 af Niels Poulsen, smed i Tåstrup, er det 
muligt, vi her har en omtrentlig datering af præstegårdens 
døre.1) Den ene af skorstenene er endnu helt original -  en 
stor åben skorsten, hvor den åbne side dog nu er tilmuret, 
så den kan bruges til aftræk for komfur og kakkelovne.

Der er ikke indlagt vand i bygningen, så alt vand må bæ-
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Val sold le kirke og præstegård

res ind fra brønden ved den gamle bygade øst for kirkegården. 
Den nuværende brønd er nyere, fordi den gamle stensatte 
brønd -  få meter derfra -  løb tør. Det var en åben brønd 
med brøndværk omkring af træ. I et asketræ ses endnu den 
sidste rest af det hejseværk, hvori der permanent var fast
gjort en spand. Her hentede man også vand til kirkens og 
kirkegårdens brug. Vandet var ikke alt for appetitligt, for 
det rummede ofte både blade og tudser. Stensætningen fik lov 
at blive stående, da den gamle brønd tilkastedes.

Valsølille præstegård er ikke, hvad den har været, men det 
trefløjede anlæg, der ses på udskiftningskortet fra 1807, er 
endnu nogenlunde i behold.1) Dog synes den østre længe 
at være ombygget, og selve stuehuset må være afkortet nogle 
få fag. Meget er gået i forfald, og meget trænger til at rettes 
op; det kan godt blive bekosteligt, men det er ikke for sent 
at gøre det. Der har været talt om helt at nedrive bygnin
gerne, men det ville være stor synd at gøre det, for der er 
kun få steder i vort land, hvor der findes lignende originale 
præstegårdsan læg.

Valsølille kirke, kirkegården, den gamle landsbygade og 
den forhenværende præstegård udgør tilsammen et miljø, 
som ikke kan forstyrres, uden at sognet lider et smerteligt 
og uerstatteligt tab.
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Fra de danske tropekoloniers tid. 
En gravsten i Sorø kirke.

Af L. Balslev

Der ligger foran kordøren i Sorø kirke en gravsten af blå
ligt norsk marmor over Christine Wendelboe, død i Sorø 
1778. Hun har måske ikke været nogen særlig betydnings
fuld person, men stenen er smuk, og hvis man giver sig til 
at læse indskriften, kan man have svært ved at få den ud af

Foto: Chr. Jorgensen, Soro 

Fig. 1. C blisline irend et boes gravsten.



L. Balslev

hovedet igen; hendes familieforhold har i hvert fald været 
usædvanlige.

AF SØNLIG ERKIENDLIGHED 
HAVER

CHRISTIAN KNUDSEN,
OBERST I ENGELSK TIENISTE I BENGALEN, 

LADET DENNE STEEN LÆGGE 
OVER SIN MODER 

CHRISTINE WENDELBOE,
FØDT I KIØBENHAVN D:XIII JUNII MDCCXV, 

GIFT MDCCXL MED 
TORSTEN KNUDSEN, 

EQVIPAGEMESTER OG BENGALSK RAAD 
I FRIDERIKS NAGOR,

HVIS DØD I TRANQVEBAR 
D: XXIII APR: MDCCLXVII 

STANDSEDE DEN FORØNSKTE HIEMREISE 
TIL HENDE,

HAN I XI AAR IKKE HAVDE SEET.
AF TOLV BØRN EFTERLOD HUN TRE 

VED SIN DØD I SORØE 
DEN X MARTII MDCCLXXVIII.

DIN TROE, DIT HAAB, DIN DYD FORTIENE 
MINDESMÆRKER

LANGT STÆRKERE END DE, AF MARMOR REISES OP, 
NAAR DISSE BLIVE STØV SOM ANDRE STOLTHEDS 

VÆRKER,
STAAE HINE FASTE SOM GRUNDFÆSTED KLIPPES 

TOP.
KIRKEN ER BETALT

FOR AT DENNE STEEN ALDRIG MAA FLYTTES.
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Fra de danske tropekoloniers tid -  en gravsten i Soro kirke

Som man ser, er hun født 1715, og 25 Ir gammel er hun 
blevet gift med Torsten Knudsen (1740). Wendelboe må 
være hendes pigenavn.

Hvad hendes mand oprindeligt har været, må stå hen. Han 
har sikkert ikke boet i Sorø. Om hans tilværelse i det frem
mede kan man søge oplysning i Kay Larsen: Dansk-Ostindiske 
Personalia og Data (Håndskrift på Det kgl. Bibliotek). Tor
sten Knudsen er blevet ansat i Asiatisk Kompagni 1756 som 
ekvipagemester på Nicobarøerne, hvor man havde planer om 
at kolonisere. Ordet ekvipagemester er fransk; det kommer 
af equiper, der betyder udruste, særligt skibe (eller tropper), 
men dækker vistnok, i hvert fald inden for søværnet, over 
ret forskellige og vist også ret betydningsfulde bestillinger.

Ekspeditionerne til Nicobarøerne forfulgtes af uheld, og 
Torsten Knudsen kom i første omgang ikke længere end 
til Trankebar, den danske hovedkoloni i Forindien på syd
østkysten. Her skulle han gøre ingeniørtjeneste og specielt 
føre tilsyn med krudtværket og laboratoriet i Admiralshaven. 
Det har dog åbenbart ikke været så spændende, som det lyder, 
eftersom han allerede i september 1758 rejste videre til Fre- 
deriksnagore i Bengalen.

Det var en næsten nyanlagt dansk koloni, opkaldt efter 
Frederik V. (Frederiksnagore =  Frederiksstad). Den lå ved 
Hooghlyfloden, der er en arm af Ganges, mellem Chander- 
nagore (anlagt af franskmændene 1688) og Calcutta (anlagt 
af englænderne 1690). Af gravstenens oplysning om, at Tor
sten Knudsens død 1767 standsede den forønskte hjemrejse 
til hende, som han i 11 år ikke havde set (1756-1767), må 
man slutte, at Christine Wendelboe ikke har fulgt sin mand 
og aldrig har været i Indien. Hun er blevet i Danmark med 
børnene, og det har nok været det bedste for hende. Dels på
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grund af klimaet, dels på grund af de urolige politiske for
hold i de år, da englænderne under den berømte Robert Clive 
grundlagde deres politiske magt i Bengalen.

Det skete gennem krig, dels med den indfødte hersker 
(Naboben), som Clive besejrede ved Plassey 1757, dels med 
franskmændene under den store kolonikrig 1756-63. Flyg
tende franskmænd søgte tilflugt hos danskerne, som derved 
kom på kant med englænderne. I oktober 1758, en måned 
efter Torsten Knudsens ankomst, blokerede de en tid Fre- 
deriksnagore. Disse forhold skabte vanskeligheder for det 
asiatiske kompagnis handel, men ejendommeligt nok ikke 
i samme grad for embedsmændenes private forretninger. De
res lønninger var yderst beskedne, men mange forstod at 
bøde på det, og det har formodentlig også været tilfældet for 
Torsten Knudsens vedkommende. Det fremgår ikke af Kay 
Larsens oplysninger, hvad han egentlig har foretaget sig fra 
1758 til 1764, da han nævnes som pakhusmester. Samme år 
tager han sin afsked, men genansættes året efter og nu som 
ekvipagemester og materialskriver. 1766 er han en kort tid 
konsumptionsskriver (skatteopkræver?), og 22. januar 1767 
bliver han endog medlem af rådet. Det hænger nok på en 
eller anden måde sammen med det samtidige chefskifte; »op- 
perhovedet« Tyrholm døde den 20. januar og afløstes af 
Thede. Torsten Knudsen fik dog ikke megen glæde af sin 
stilling som »Bengalsk Raad« (Se gravstenen). Få måneder 
efter døde han; om i Trankebar den 23. april og på vej hjem, 
som der står på stenen, eller i Frederiksnagore den 24. marts 
(Kay Larsen), må stå hen.

Mange år efter arver hans datter og svigersøn i Frederiks
nagore 20.000 rd. efter ham, og han må altså ved sin død 
have været en velstående mand. Boet skal ifølge Kay Larsen
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først være gjort op i 1786. Det kan synes utroligt, men be
kræftes til en vis grad af en anden kilde, nemlig skiftet efter 
Christine Wendelboe i Skiftebehandlingsprotokol for Sorø 
købstad 1772-1834. Det oplyses her, at bogholder de Batie 
ved Det ostindiske Compagnie har udtalt om skiftet efter 
Torsten Knudsen, at der formodentlig »vil forløbe en deel 
Aar før samme til Endelighed vil blive foretaget«. Det er i 
1778. Christine Wendelboe har altså først måttet undvære 
sin mand i 11 år, indtil døden standsede hans forønskte hjem
rejse, og derefter har hun, ligeledes i 11 år (1767-78), måt
tet vente forgæves på arven efter ham. Hvis man kan tro på 
mindeverset på stenen, har hun båret sin skæbne med tålmod: 
Din Troe, dit Haab, din Dyd forblive Mindesmærker 
Langt stærkere end de, af Marmor reises op, . . .

Nogen særlig nær tilknytning til Sorø har hun næppe haft. 
Hun kaldes i skifteprotokollen »Madame Christine Wendel
boe, som her til Sorøe Bye var ankommen«, og boet betaler 
en kuriøs regning fra justitsrådinde Birgitte Kraft, enke efter 
landsdommer og godsinspektør ved Sorø Akademi Peder 
Kraft. Hun ejede »De unge Herrers Gaard«, hvor Christine 
Wendelboe åbenbart har boet.

Pro Memoria
For det Aar salig Mad. Knudsen og Arvinger har beboet 

min Gaard her i Byen, tilkommer mig, efter den mellem os 
sluttede Contract:
For Huus leye 40 (dl.)
For Leye af min Stoel i Kirken 1 (dl.) 4 (mk.)
og efter indlagte Glarmester Jørgensens Regning 1 (dl.) 4 
(mk.) 8 (sk.).
Tilsammen 43.1.8.
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Derfra afgaaer 10 Rd. efter Foreening med Arvingerne 
for det Aar, som jeg i Sommer selv har beboet Gaarden, 
bliver altsaa tilbage 33.1.8, som jeg af Hr. Byfogden qua 
Skifte Forvalter, til Udbetaling af Stervboet vil bede mig 
anviist. B. Kraft.

Til Hr. Byfoged Jessen.

Arvingerne var den 24 årige søn, Andreas Knudsen, og 
hans søster, Birgitte, for hvem sognepræsten, professor Pon- 
toppidan, optræder som værge. Desuden den anden søn, 
oberst Christian Knudsen i Bengalen, men om ham udtaler 
Andreas, at han ikke trænger til den arv »og formodentlig 
skiænker ham og hans Syster samme«. Pontoppidan slutter 
sig til denne formening, og der bliver derefter til deling mel
lem Andreas og Birgitte 274 (dl.) 4 (mk.) og 14 (sk.)

Det må noteres, at moderen har fået en skikkelig begra
velse, idet der i kirkebogen står: Tirsdagen den 17. Martii 
b lev . . . Equipagemester Torsten Knudsens Enke 62 Aar 
gammel med Ceremonier og Liigprædiken begraven i Kirkens 
mellemste Gang lige for Choret. D.v.s. der, hvor stenen lig
ger i dag. Sml. indskriften: Kirken er betalt for, at denne 
Steen aldrig maa flyttes.

Hun er desuden blevet mindet i Adresseavisen, hvor der 
ofte indrykkedes dødsannoncer eller ærevers. Hendes navn 
nævnes ikke, men der kan ikke være tvivl om, at det gælder 
hende, når der i 20. årg. nr. 59 står: I Anledning af Døds
faldet i Sorø den 10. Martii; og derpå to vers. Det første 
er et citat af cn italiensk middelalderdigter Guinicelli.

Det handler om den smerte og modgang, vi må opleve i 
denne mørke verden og slutter:
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Beata Talma, ehe lasso tal pondo 
e va nel ciel, dove é compita gioglia, 
giojoso il cor, fuor di corruccio e d’ira.

Hvilket efter kyndiges mening kan oversættes omtrent således: 
Salig den sjæl, der kaster en sådan byrde fra sig 
og går til himlen, hvor der er fuldkommen glæde; 
lykkeligt det hjerte, som er hinsides smerte og had.

Det andet vers er dansk og skal anføres i sin helhed, bl. a. 
på grund af den overraskende nævnelse af Valhal, som den 
afdøde kaldes til at forskønne. Digtet er underskrevet N . . 
Man ville godt vide, om det er en eller anden repræsentant 
for det lærde Sorø, der ytrer sig.

Smelt kun til Taarer, ømme Datter, 
og svøm i Graad, o følsom Søn, 
thi Døden tog -  Tab uden Lige! -  
den bedste Moder bort.
Svøm kun i Graad og smelt til Taarer,
thi hun er eders Smerte værd -
Den bedste Moder, Kiønnets Ære,
er eders Smerte værd -
Svøm kun i Graad og smelt til Taarer
for eders Ungdoms Ledere -
Taknemmelige Taarer ære
Afdødes Støv og grædende -
Dog stands dem -  af Alfader i det Høie
Hun kaldtes, for Valhal
Med hendes smukke Siæl end at forskiønne. -
Hver Helgen hende seer
forundringsfuld i Dødelige
at finde Helgens Dyd.
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Omringe er hun nu af varig Glæde 
og hver af Dyderne 
den kommende sin Søster helser, 
og hende glad i Møde gaaer.

Det er bestemt ikke den store poesi, men det var dog ikke 
enhver, der fik mindevers i adresseavisen. Måske har Chri
stine Wendelboe alligevel ikke været helt, som folk er flest.

Når der kun nævnes to sørgende børn, en datter og en 
søn, ses der altså bort fra oberst Christian Knudsen i Ben
galen, fordi han var så langt borte. Han var rejst ud i 1759 
og kom i 1761 til faderen i Frederiksnagore. Han skulle være 
underassistent med 8 rd. i månedsløn, men var naturligt 
nok ikke særligt tilfreds. 18. august 1762 fik han sin afsked 
og gik i det engelsk-ostindiske kompagnis tjeneste.

I »Vore gamle Tropekolonier« (I s. 236) nævnes det, at 
den danskfødte Demarchis, der var blevet opperhovede 14. 
august 1762, havde vanskeligheder med sine undergivne. 
Ekvipagemesteren tog fri, når det passede ham og krævede 
sin søn løst fra tjenesten, for at han kunne blive ansat hos 
englænderne. Det kan være Torsten og Christian Knudsen, 
der hentydes til. Økonomisk må sønnen ligesom faderen have 
klaret sig godt, siden alle 1778 er enige om, at han må være 
ligeglad med arven efter moderen, og siden han alene bekoster 
den smukke sten.

Tilbage er spørgsmålet om, hvem der har udført den. Jeg 
mener, uden at kunne bevise det, at det må være billedhug
geren Johannes Wiedeivell, mesteren for Holbergs sarkofag 
i Sorø (1779-80).

Gravstenen er smykket med slyngebånd og mæanderbort, 
som man også finder på Holbergs sarkofag; den har desuden
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de såkaldte »fascesstave«, der egentlig var de romerske kon
sulers værdighedstegn; de er anbragt i fordybede felter langs 
randen, sikkert fordi stenen skulle ligge i gulvet. Man skulle 
ikke kunne falde over dem og fristes til at flytte den. Wiede- 
welt har benyttet lignende stave f. eks. på et udkast til et 
monument over Frederik V (Se Danmarks Kirker III. 4. 
1924). Desuden på et nu forsvundet epitaphium i Hellig
åndskirken i København over Martha Sophia Garboe, gift 
med stempelpapirforhandler Frederik Adam Müller. Det ken
des fra et stik af F. C. Bradt, se fig. 2.

Måske er disse motiver så almindelige i klassicismens tid 
i slutningen af det 18. århundrede, at de ingenting beviser, 
men hertil kommer et andet forhold. Christian Knudsen levede 
i Bengalen, og i Calcutta kan han have set et monument, som 
Wiedewelt i 1774 havde udført til missionæren Kiernander, 
der ville sætte sin hustru, Anna Wooley, et minde. Efter 
beskrivelsen i Wiedewelts papirer på Det kongelige Biblio
tek viser det ingen lighed med stenen i Sorø, men det kan 
have givet Christian Knudsen ideen til at bestille en gravsten 
hos tidens mest fremtrædende danske billedhugger. Det Kier- 
nanderske monument var udført efter anmodning af kaptajn 
Elphinston. Hvis også Christian Knudsen har haft en mel
lemmand i Danmark, kan det have spillet en rolle, at Wiede
welt havde arbejdet så meget i Sorø. Han ledede nyopstillingen 
af de kongelige gravmæler 1776-77 og udførte mindetavlen 
over de i Sorø begravede fyrstelige personer (i højkoret) 
1777 foruden altså Holbergs sarkofag 1780.

Det er lokalhistoriens opgave at kaste lys over det nære 
og fortrolige, men det er ganske forfriskende, når det somme 
tider kan sættes i forbindelse med det fjerne og fremmede. 
Den stille klosterkirke med de gamle danske tropekolonier.
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Om udskiftningen under Giesegård
A f Niels Fr. Rasmussen

I ca. 49 hundrede år er Danmarks jord dyrket, af disse 
ved vi kun med nogenlunde sikkerhed besked om de sidste 
7 århundreder.

I 147 slægtled har Danmarks jord været dyrket, -  21 slægt
leds arbejde kan vi berette om, medens 126 slægtleds arbejde 
ligger i det dunkle.

Først udskiftningen og udflytningen ca. 1800 tilvejebragte 
en ændring i landets bebyggelse, som det overhovedet er
værd at omtale. Historikeren Erik Arnf).

I dette mægtige udsyn, som professor E. Arup her giver 
over Danmarks ca. 5000 årige landbrugshistorie, tillægger 
han udskiftningen, og den dertil knyttede udflytning af går
dene, en revolutionerende betydning -  og sikkert med rette.

I det følgende skal forsøges en detaljeret beskrivelse af, 
hvorledes udskiftningen blev gennemført på et stort sjæl
landsk gods, nemlig Giesegård.

Giesegård har for øvrigt i år 300 års jubilæum, idet grun
den hertil blev lagt, da kammersekretær Fr. Giese den 13. 
februar 1668 fik skøde på kronens bøndergods i Skivede by, 
Nordrupøster sogn, hvoraf han oprettede en gård, der fik 
navn efter ham selv. 1683 fik gården privilegier og friheder 
som andre adelige sædegårde.

Selvfølgelig er udskiftningen i hovedsagen et resultat af 
landets, regeringens, reformlovgivning, aim. kaldt landbo
reformerne, og noget kendskab til denne lovgivning vil der-
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for være en nyttig forudsætning for forståelse af det føl
gende. Har man ikke et sådant kendskab, vil jeg meget an
befale dr. phil. Hans Jensens værk: »Dansk Jordpolitik«. 
Men i øvrigt findes der som bekendt en meget righoldig lit
teratur om emnet.
Kontorchef, landinspektør P. Nissen, har foretaget en fuld
stændig undersøgelse af udskiftningens forløb i Præstø amt. 
Da man ikke har en tilsvarende undersøgelse for Sorø amt, 
medtages her et skema fra denne undersøgelse, efter Årbog for 
historisk Samfund i Præstø Amt.

Udskiftningen i Præstø amt af kontorchef i landbrugs-
ministeriet, P. Nissen.

Samlet
antal

I pCt. 
heraf

Areal 
tdr. land

I pct. 
af areal

Før 1781 ......... 8 2 5120 2
1781-1785 ..... ....... 16 4 9340 4
1786-1790 ..... .......  14 4 8360 3
1791-1795 ..... .......  61 17 37600 16
1796-1800 ..... .......  130 36 86840 37
1801-1805 ..... .......  58 16 41360 18
1806-1810 ..... .......  14 1 11330 5
1811-1815 ..... .......  17 5 10730 5
Efter 1815 ..... .......  20 6 13330 6
Opl. mgl. om .. ....... 21 6 9470 4

I alt ................. .......  359 100 233480 100

Det fremgår heraf at udskiftningen i Præstø amt kulmi-
nerede i årene 1796-1800.

En løselig undersøgelse, som jeg har foretaget over ud
skiftningen ved Giesegård gods, viser omtrent den samme

140



Om udskiftningen under Giesegård

udvikling her. Min undersøgelse er imidlertid ikke baseret på 
areal, men på landsbyer. Dette giver selvsagt de små byer 
for stor vægt, og en direkte sammenligning er heller ikke 
mulig.

Oversigt over udskiftningen under Giesegård gods:
1773 Vollerslev (dog kun en enkelt gård).
1775 Fløjterup by.
1778 Vollerslev (nu hele byen).
1784 Ulstrup by.
1785 Bøjede by.
1791 Vemmendrup, Lundsgårde og Vindegårde.
1794 Heinerup og Assendrup byer.
1798 Gørslev, Bjæverskov, Gummersmark, Kjulerup og

Ødemark.
1800 Slimminge og Årløse.
1801 Ørslev og Terslev.
1802 Nordrup, Klippede og Farringløse samt Jersie.
1803 Bjerrede by.
1809 Ringsbjerg by.

Fra 1760 til sin død 1790, var greve Fr. Chr. Schack be
sidder af stamhuset Giesegård, der foruden de sjællandske 
besiddelser også omfattede Gram og Nybøl i Sønderjylland. 
Stamhuset var blevet til på grundlag af hans stedmoder, grev
inde A. S. Schacks testamente af 1760.

Den ny tids tanker var langtfra ukendte for greve Fr. Chr. 
Schack. Efter sin skolegang på Sorø Akademi var han i nogle 
år beskæftiget på enkegrevinde Schacks godser, hvorefter han 
studerede videre i København: jura, politisk verdenshistorie 
og sprog. Han kom i den tid ofte i huset hos grev Moltke, 
hvor landbrugsproblemer ivrigt blev drøftet. Den nyere land-
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Greve Fr. Cbr. Schack 
1736-1790

brugslitteratur, der vælder frem, læste han med interesse. 
Praktiske reformer studerede han også, for eksempel refor
merne på Hørsholm og Bernstorf godser.

Han var da også ivrig for at få landboreformerne ført ud 
i livet på sine godser og støttedes heri af sin fremskridtsven
lige inspektør, Søren Klestrup.

Grevens reformvenlighed og sociale syn fremgår klart af 
følgende pro memorie fra inspektør Søren Klestrup til dr. 
Mangor, Næstved. Skrivelsen er i øvrigt et afslag på et 
andragende om oprettelse af spindeskoler:
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»Jeg håber at De kender min Greve for nøje til, at De skul
de kunne tvivle på at han har fuldkommen ivrig Lyst til at 
iværksætte på hans Godser alt, hvad der kan tjene til at gøre 
Almuens Kaar bedre end de nu ere, og som i nogen Maade 
kan sigte til fordel for Staten, alt for så vidt det kan stemme 
overens med hans Casse og øvrige Omstændigheder.

Men da han for nærværende Tid har Fællesskabets Ophæ
velse, Gårdenes Udflytning og andet adskelligt for, hvortil 
medgaar en Del Penge, og han desuden tror, at fra Fælles
skabets Ophævelse og en Indførelse af bedre Jorddyrknings- 
og Landhusholdningsmaade, skal Almuens bedre Kaar egent
lig begynde, og naar først sligt er sket, vil Folket paa God
serne faa Lyst til at iværksætte, hvad der vorder dem anvist 
som Spinderier og deslige, uden dertil at lade dem drive og 
tvinge som nu er fast almindeligt formedelst deres fattigdom, 
og uden at man skulde være beføjet til at holde og bekoste 
en Slavefoged, der skulde drive dem frem til de for dem 
selv fordelagtigste Haandteringer«.

Udskiftningen på Giesegård tog sin begyndelse allerede 
i året 11773. Søren Klestrup fortæller herom følgende:

»I året 1773 afbrændte en bondegård i Vollerslev by. -  
I steden for den opbyggede grev Schack en ny gård på mar
ken længst fra byen ude ved markskellet, hvor den fik sine 
jorder samled på et sted.

Jorderne var af de såkaldede ndjorder, som alle tider har 
været besået med havre og aldrig har fået gødning, men be
boeren på denne gård avler nu, da den dyrkes bedre, mere 
og renere korn end før. Og endskønt han nu er 64 år, viser 
han den fuldkomneste afsky for den gamle indretning og for
fatning og den fuldkomneste lyst til det nye, uagtet han i 
begyndelsen viste så megen ulyst til den nye forfatning, som
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fordomme kan vise hos noget menneske og sagde, at han 
aldrig troede, det var muligt, at han eller nogen anden bonde 
kunne leve ved gården. -  Nu derimod, er han fuldkommen 
fornøjed med den nemhed, han har fremfor dem, der boer 
inde i byen.

Bemeldte gård kostede foruden opbyggelsen i de første 4 
år til forstrækning af kornvarer, beester og kiør omtrent 200 
rdl. -  Dette upåagtet har håbet om, at han ej herefter skal sætte 
til på denne gård, og at beboerne derpå kan leve bedre end 
før, bevæget greven til at give hver af de 14 bønder i Vol- 
lerslev deres jord sig selv til næstkommende efterår, 1779.

Gid derfor der kunne findes udveje til en klekkelig hjælp 
i det forskud som de få, der har lyst til fælledsskabets ophæ
velse, nødvendigvis må gøre. Da kunne man håbe, at exemp
ter hist og her i landet og de deraf flydende fordele, ville 
opvække lyst hos mange af dem, som nu ikke tænke derpå. 
Da kunne man vist håbe, at bondestanden blev velhavende, 
at der blev flere familier og at såvel det almindelige som 
hver mands vel blev befordret«.

Som S. Kleestrup her antyder, blev Vollerslev by udskif
tet 1778-79, -  sikkert den første større udskiftning under 
Giesegård.

En væsentlig hindring for udskiftningens og udflytningens 
fremgang var selvsagt de store omkostninger, der var for
bundet hermed. Det angives jo, at den enkelte gårds udskift
ning i Vollerslev 1773, kostede ikke mindre end 200 rdl., 
og da Giesegård gods omfattede ca. 200 bøndergårde, ville 
det løbe op i store summer, om alle disse gårde skulle ud
skiftes og en stor del af de mtillige udflyttes inden for en 
overskuelig tid.

Greve Fr. Chr. Schack fattede derfor i 1786 den plan at
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ansøge kongen om et lån til dette formål, han skriver: » —  
Når bønderne bekommer frihed, eller hoveriet dog således 
indskrænkes, så tabes anseelig i indtægter af hovedgården. 
Bønderne må da altså betale noget klækkeligt for det hoveri, 
de befries for, men det kan de ikke uden fællesskabets op
hævelse, som sætter dem i stand til at bruge deres frihed dem 
selv til nytte ved at dyrke og benytte jorderne bedre og bringe 
dem til at give flere frugter og indtægter af sig. Til fælles
skabets ophævelse, hvoraf følger opmåling, grøfters grav
ning, gårdenes udflyttelse med meget mere, behøves penge 
til forskud. Disse formåer jeg ikke at udrede i betragtning 
af de ovenanførte svære udgifter og tilstødte vanheld, samt 
den på stamhusets gæld mig pålagte årlige afdrag af 2500 
rdl.

Jeg beder derfor allerunderdanigst, at Deres Kongelige
Majestæt allernådigst vil forhjælpe mig til et lån på 20.000 
rdl.

Såsnart denne kapital er mig allernådigst bevilged, skal
1 ) Jeg ingen magt have til at kræve meere eller andet hoveri 

af Giesegårds bønder, som ere boende i Nordrup, Klip
pede, Slimminge, Kongsted, Bøjede og Farringløse byer, 
i alt 46 bønder, når hver bonde vil svare årlig i hoveri- 
penge 25-30 rdl.

2) Være pligtig, inden 10 års forløb at have fælledsskabet 
ophævet, så at hver mand bekommer sine jorder for sig 
selv.

3) Til samtlige i ovenmeldte byer befindende 34 huse være 
pligtig at henlægge 68 tdr. land til græsning eller afbe- 
tjening, som huusmanden synes bedst, hvilken jord al
drig må tages fra huusene.
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4) Når fælledsskabet er ophævet, skal jeg være pligtig at 
meddele arve-fæste til hvilken bonde, som forlanger det.

I sandhed et mægtigt reformprogram, som desværre aldrig 
blev til virkelighed, fordi forudsætningen, lånet, aldrig blev 
bevilget.

Da greven i 1790 døde, var man ikke nået ret langt med 
reformernes virkeliggørelse. Men hans omsorg for sine bøn
der fik et rørende udtryk i hans testamente, hvor han bl. a. 
bestemte, at han skulle bisættes i Terslev kapel ved siden af 
sin afdøde hustru, og at han ønskede at bortbæres af bønder, 
så mange, som dertil behøves. Der skulle ingen følge ham 
undtagen hans nære medarbejder, Søren Klestrup, og præsten 
i Nordrup, hr. H. U. Fugl, hans hovmester på Sorø Akademi.

Der skulle ikke ringes, ingen kirkelys måtte brændes, og 
der skulle intet begravelsesgilde være, ikke engang »de føl
gende« skulle bespises.

Hans afsjælede legeme skulle kun svøbes i et lagen, her
ved ville spares mindst 100 rigsdaler, som skulle uddeles til 
de fattige. Man ser af disse bestemmelser, at grevens inter- 
essee for bønderne og deres kår var usvækket til det sidste.

Efter greve Fr. Chr. Schacks død tilfaldt godset den æld
ste søn, greve Knud Bille Schack. Denne blev dog først myn
dig i 1798. I mellemtiden skulle godset styres af hans moder, 
Ida Bille Schack, og hendes svoger, major Ax. Rosenkrantz 
til Søby Søgård.

Majorens administration af Giesegård fulgte sikkert samme 
reaktionære linie, som han praktiserede på sit eget gods, men 
herom henvises til min artikel i årbogen for 1963.

Hvorvide grev K. Bille Schack var særlig reformvenlig 
vides ikke, men det er en kendsgerning, at det blev i hans
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tid som godsbesidder, at udskiftningen kulminerede og fuld
førtes. Et imponerende antal landsbyer udskiftedes i årene 
1798-1803.

Vi skal nu følge en af disse udskiftninger fra først til sidst, 
for at erfare, hvorledes en sådan udskiftning i praksis blev 
ført ud i livet. Det bliver den store udskiftning af Nordrup, 
Klippede og Farringløse byer i årene 1802-1803.

Men først et par praktiske oplysninger. I 1802 fungerede 
hr. justitsråd Arctander, commiteret i Rentekammeret, som 
Giesegårds administrator, og som ny inspektør var, efter S. 
Kleestrups død, antaget hr. Sonnesen (for nemheds skyld 
udelades herefter titlerne).

Der foreligger i sagen nogle meget omfangsrige dokumen
ter, som det vil kræve urimelig plads at aftrykke i deres hel
hed, men der henvises til de afskrifter, som findes i Midt-

Giesegaard, set fra ost, 1843. Efter en tegning
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Sjællands lokalhistoriske arkiv i Ringsted (herefter benævnt 
som M.-A.)

Det må erindres, at da man i slutningen af året 1801 be
gynder at forberede udskiftningen af disse 3 byer, var man 
endnu midt i arbejdet med udskiftningen af Terslev og 
Ørslev byer samt de vanskelige forhandlinger med bønderne 
vedrørende afløsning af hoveriet med en pengeydelse, så der 
var nok for hr. Sonnesen at gøre. Han skriver den 3. december 
1801 til justitsråd Arctander, København:

3/12 -  1801
Giesegaards Bønder har jeg i disse Dage haft samlet Byevis, for 

at faa deres Bestemmelse angaaende Hoveri-Pengenes Erlæggelse, 
med mere: Og forventer jeg med første el. anden Post at kunne ind
berette Hr. Justitsraaden, hvad for enhver By, dette angående er af
handlet og tilbuden.

Samtlige Gaard og Husbeboere i de trende Byer Nordrup, Klippede 
og Faringløse, som til næste Som m er skal udskiftes, har jeg ogsaa ha ft 
sam menkaldet for at betyde dem de agtende Forslag til Byernes U d
skiftning, saa og den Plan hvorefter H usm andene kunde vente Jord, 
-  de første var hermed ganske fornøjet, -  men de sidste begærede 
Nedsættelse i Fæstepengene og tilbød da at svare efter Loddernes 
Godhed.

1801 -  11/12
Vedlagt følger et Forslag til en Hoveriforening for Giesegaard Gods 

Bønder, saaledes som de ved Forhandling har vedtaget at ville svare.
Nordrup og Klippede Bymænd har gjort mig mange Indvendinger, 

og de bruger deres forestående U dskiftning til at paaskylde, at de 
ikke kan  taale at svare saa højt som dem i Terslev. -  D et er bekendt 
at disse Byers Beboere er i meget maadelig Tilstand, især K lippede 
By, saa jeg tror ogsaa de vil faa Byrde nok, fo r at tilvejebringe Pen
gene, jeg har gjort mig al mulig Umage for at kunde faa det drevet 
hojere, men det har ikke kunnet lykkes mig.

Ligeså følger til Hr. Justitsraadens Aprobation et Forslag til For
ening, hvorefter Husmændene i Nordrup, Klippede og Farringløse
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ønsker Jord. -  Husmændene har jeg forelagt samme. De har ikke 
noget derimod, de gør (dog) den Indvending, at de Ønsker at faa 
Udskiftningen og Lodderne afsat, førend de ganske vedtog Fæste
pengenes Bestemmelse. -  Da det mulig i sin Tid kunde være nyttig 
at faa Arbejdsdage af Husmændene ved Giesegaard, især ved Hove
riets Ophørsel, saa har jeg i den 1ste Post anført, at hver Mand 
skulle være forbunden at forrette 52 Dage aarlig imod at de for en 
Dags Arbejde aftjene 20 Skilling. Denne Post giver Anledning til at 
Herskabet ikke blive sat saa meget i Forlegenhed for Arbejdsfolk, om 
disse ved en eller anden nødende ny Indretning skulle behøves.

Den 22. febr. 1802 foreligger Justisraad Arctanders samlede plan, 
kaldet »Forening til de tre Byers Udskiftning«. Af det omfangsrige 
dokument (28 paragraffer) kan kun medtages enkelte af de vigtigste 
paragraffer. Afskrift af dokumentet findes i M-A, Ringsted.

§ 4. De Gaard- og Husmænd, som efter Udskiftningsplanen skulde 
ud flyttes, besørger selv Udflytningen af deres Bygninger paa det Sted 
som dem anvises, hvilket saa vidt muligt skulle blive i Midten af 
Lodden.

§ 5. Forinden 2 Aars Forløb efter at en Gaard- el. Husmand har 
faaet sin Jordlod tildelt, skal han paa det anviste Sted have sin Gaard 
el. Hus udflyttet.

§ 6. Efter at jeg haver bestemt de Gaarde, jeg vil have liggende, 
maa det overlades Gaardboerne selv at bestemme, hvem af Mændene 
der skal ud flyttes, og hvilke der skal blive i Byerne, om de kan enes 
derom, i andet Fald bestemmer jeg det.

§ 7. For hvert Fag i en hel Længe, som en Gaardmand i det første 
Ar efter Udskiftningen nemlig i Året 1803, har opbygget i lovmæssig, 
god og forsvarlig Stand, gives ham for Faget af Stuehuset 7 Rdl. 
og for Faget af Udhusene 3 Rdl.

§ 10. Mindre end 10 Fag Stuehus og 30 Fag Udhus maa ingen 
Udflytter Heelgaard være, og mindre end 8 Fag maa intet Udflytter 
Hus opføres.

Til nærmere oplysning vedrørende bygningernes opførelse citeres 
her fra et brev, som Sonnesen den 16. november 1801 sendte til Hr. 
Arctander:
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»Jeg har været omkring hos de agtende nye Udflyttere i Terslev - 
Ørslev for at bestemme Pladser til deres Gaardes Udflytning.

Jeg forklarede Bønderne, at Stuelængerne absolut maatte sættes i 
Sønder og Udhusene derefter i Nord m. m. Dette var ikke ganske 
efter Bøndernes Ønsker. Da ingen Tid her paa Godserne har været 
brugt denne Regel ved de nye udflyttede Gaarde, men ved at for
klare Bønderne Nytten deraf, samtykkede de alle og var villige til 
omgaaende at udflytte deres Gaarde som den hosfølgende Tegning 
viser (Tegningen dog ikke bevaret), hvilken jeg forklarede dem, og 
de fandt, at Indretningen kunde være dem meget nyttig.«

Men tilbage til planen fra 1802. Den slutter således:
»Alt forbemeldte lover og forpligter vi os til at opfylde, og hvad 

Dag det bestemmes, skal vi møde for Amtmanden for ifølge Forord
ningen af 15/6 1792 endvidere at vedtage denne Forening« (derefter 
Bøndernes Underskrifter).

Den 11. marts mødte Sonnesen og bønderne på Sorø Amtshus, for 
at vedtage Foreningen. Bønderne tilstod vel frivilligt at have vedgået 
og underskrevet samme, men de havde nu ved nærmere eftertanke 
måttet gøre påstand om en del forandringer og tillæg. Man nåede 
derfor ikke til ende med forhandlingerne den dag, men Sonnesen 
lovede at forelægge de ønskede forandringer for greven og indhente 
hans beslutning herom.

Greven eller måske snarere justitsråden kunne som ventet ikke 
imødekomme bøndernes ønsker, og den 27. marts beretter Sonnesen 
følgende:
»I Gaar d. 25. Marti var samtlige Gaard- og Hus-Beboere i Nordrup, 

Klippede og Farringløse Byer mødte paa Giesegaard Skrivestue, og 
blev dem da samtlige tilkendegivet den af Herr. Justitsraaden under 
23/3 sidstleden givne Resolution for disse 3de Byers Udskiftning d. 
Aar, og erklærede da paa ny, omendskønt de for Amtmanden havde 
yttret nogle Forandringer, vare de dog villige at afgive følgende Svar:

a) Nordrup Gaardboere forklarede, at de vel havde begæret nogle 
enkelte Poster forandret i Foreningen, men siden disse ikke a f H er
skabet har vceret at kunde indgaas, saa bad de dog at Udskiftningens 
Fremme for Nordrup By, snarest muligt maatte ske, da enhver Mand

152



Om tid ski f  Inbi gen under Gie se gård

tydeligen indsaa at det vilde blive til uendeligt Tab, om de i flere Aar 
skulde henligge saaledes i Fællesskab, og desaarsag erklærede, alle 
at frafalde de for Amtmanden yttrede Forandringer, ligesom de 
ogsaa vare villige til, paa ny endten for Amtmanden selv eller og, 
som de helst ønskede (for Vejenes Skyld) da at vedtage denne For
ening for Herredstinget, naar det af Herskabet maatte begæres.

Husmændene i Nordrup By, var ligesaa tilstede, men erklærede: 
»at de for nærværende Tid, ikke kunde indgå den 24. Post i For
eningen, som bestemmer Indfæstningen for Husbeboerne, men at 
de vilde modtage Jorden, og der svare den aarlige Afgift, men med 
deres fattige Omstændigheder vilde det være umuligt for dem at be
tale saa høj Indfæstning, allerhelst saa længe de ikke havde faaet 
deres afsatte Huslodder.

b) Klippede Gaard- og Husmænd, forklarede i et og alt som ved 
Nordrup.

c) Farringløse Gaardmænd, der ligesaa var tilstede, vare alle sam
men enige om at frafalde deres gjorte Erindringers Poster for Amt
manden, og ligesaa i et og alt vedgaa den forhen indgaaede Forening, 
kun bad de at Udskiftningen, uden længere Henstand, i denne Som
mer hastig maatte ske, og vare de villige til, hvad Tid Herskabet det 
begærede, at møde for Amtmanden, eller Herredstinget, for paa ny 
at vedtage Foreningen. Husmændene i Farringløse svarede, at de for 
Tiden, ikke kunne bestemme sig til at betale de ved Foreningens 24. 
Post, bestemte Fæstepenge, førend de fik Jorden at se, og Huslodden 
var afsat.

Efter samtlige Gaardmænds Begæring i bemeldte Byer, lovede jeg 
at indberette deres Ønsker til Herr. Justitsraaden, for om muligt, 
endnu i dette Foraar, at faa sat Udskiftningen i Gang.

Det vil vist blive Bønderne til meget Tab, om de længere skulle 
henligge i Fællesskab, og deres Ønske er ogsaa, at Udskiftningen i 
Sommer maatte ske.

Vel have de ytret og paastaaet nogle Forandringer, for Amtmanden, 
og da de erfarede, at denne saa berømte Mand (Stemann) talte noget 
til deres Fordel, saa vilde de og prøve, hvorvidt de dermed kunne 
komme.

Imidlertid om Justitsraaden endnu tror, det kunde lade sig gøre
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at faa Udskiftningen begyndt i disse Byer, hvorom Bønderne bede, og 
som jeg tror ville være saare nyttig, da kunde man for at gøre For
eningen sikker nok, maaske lade dem møde for Herredstinget, for paa 
ny at indgaa samme. Amtmanden talte jeg i Gaar herom med ved 
Sesionen, og han var af samme Mening.

Husmændene fik da for det første, at blive hvad de vare og tvivler 
jeg ikke paa, at de nok til sin Tid kommer igen om deres Huslodder.

Giesegaard d. 27 Marti 1802 ærbødigst sign., Sonnesen

Endelig den 22. maj bliver foreningen vedtaget i sin oprindelige 
skikkelse og den 26. maj fremlagt og læst i Ringsted-Tybjerg Herreds
ret. Det juridiske grundlag for byernes udskiftning var nu til stede. 
Tilbage stod dens praktiske udførelse.

Som landinspektør blev antaget hr. H. N. Munch fra Birkerød, 
mens jordernes opmåling overlodes til landmåler Møller, Terslev. 
Opmålingen foretoges i sommeren 1802 og var fuldført den 1. august.

Den 6. august var Sonnesen i Farringløse, og havde bymændene 
samlet, og efter at han havde fået kortet over byens jorder med ste
dernes beliggenhed, tog han til Eskildstrup, for at tale med Hr. Kam
merjunker v. Barner og for at fornemme hans tanker med hans 
tvende bøndergårde der i byen.

Sonnesen rører her ved et vanskeligt problem. Hvor der var flere 
lodsejere i en by tørnede deres interesse ofte sammen og således 
også her.

Den 3. september skriver Sonnesen:
»Aasteds Møde med Landvæsencommisionen i Anledning af Nor- 

drup, Klippede og Farringløse Byers Udskiftning er nu bestemt til 
Løverdag d 11/9 d. Aar i Nordrup By. Det vil da komme an paa, 
hvorledes at Greven bliver fraskildt de øvrige Lodsejere, -  er det 
muligt at Godsets Bønder i Farringløse kan blive fraskildt fra Øen 
(en daarlig Græsjord), da gør jeg Paastand herpaa. For det øvrige 
tror jeg ikke nogen Vanskelighed af Betydning vil opstå, allermindst 
nu da Justitsraaden har talt med Landinspektøren, hvilket jeg også 
meget ønskede maatte ske inden Mødet. Maaske det ville være godt, 
om der ved Justitsraadens Nærværelse ogsaa blev udvist nogle Ege-

154



Om tul skiftningen under Giese gard

træer til Tømmer for bemeldte Byers Udflyttere, saa man kan be
gynde med Saugskæringen saa snart muligt, at Udflytterne ikke skal 
mangle i Aar det som de i den kommende Vinter ville ophugge til 
deres Stuelænger.

Et referat af åstedsmødet kan ikke finde plads her i årbogen (findes 
i M-A, Ringsted); men Sonnesens efterfølgende beretning røber også 
meget bedre de vanskelige forhandlingers forløb. Sonnesen skriver:

I Gaar havde vi da Landvæsensmøde i Nordrup, der mødte mig 
adskellig Modsigelse, saavel af Provsten, Præsten som af Kammer
junker von Barner. Modet varede fra om Formiddagen kl. 10 til om 
Aftenen Kl. 7, førend man kom til Enighed.

Amtmanden med Landvæsenscommissærerne var alle personlig 
mødte, og der blev da, efter en lang Dispute og Demonstration, ved
taget omtrent følgende Plan:

Forhandlingerne om Nordrup og Klippede byer frembød ikke sær
lige vanskeligheder, hvorfor omtale heraf udelades. Anderledes med 
Farringløse, herom fortæller Sonnesen følgende):

Med hr. Kammerjunker v. Barner havde jeg megen Tvistighed, da 
jeg saa ganske paastod, han burde tildeles Øen og Enghaugen, som 
begrænser Eskildstrup. -  Commissionen fandt vel at min Paastand 
var vel begrundet og rigtig, men da Kammerjunkeren paa ingen 
Maade vilde bekvemme sig dertil, endten Byen i dette Aar blev ud
skiftet eller ikke, han anførte især til Undskyldning, at han ikke 
udflyttede nogle af sine Gaarde, da han intet Tømmer havde, og ved 
at tage sin Andel Jord ved Byen og over Øen, troede han det vilde 
være nødvendigt at begge Gaarde maatte flyttes. Han var fornøjet, 
om Jorden blev ham tildelt fra Byen til Markskellet i Vester, saa at 
den ene af hans Bønder ikkun fik Adgang til Jordlodden, medens 
den anden, som er beliggende paa den anden Side af Gaden ganske 
afskæres fra Marken, og at dennes Vænge udlægges til Skole Jord, 
saa vel som Gaards og Hauge Plads, naar den for godt selv at 
udflytte.

Commissionen propaganderede, at Giesegaards Ejer skulle give von 
Barner endten Tømmer eller Penge til en Udflytter for Eskildstrup, 
og naar saa skete, da skulde von Barner tage hele Øen og Enghaugen. 
Dette maatte jeg afslaa, og Kammerjunker Barner vovede ogsaa at
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begære 200 Rdl., fordi han ved en saadan Udskiftning troede det 
fornødent, at begge hans Gaarde da flyttedes.

Jeg gjorde ogsaa Forslag om at flytte een Gaard, mod at han saa 
ogsaa flyttede een, -  men herom kunde man heller ikke blive enige. 
Da Kammerjunkeren paastod meget nyt Bygningstømmer, og han 
foregav ikke at kunne komme overens med sine Bønder, der helst 
ønskede at blive i Fællesskab.

Efter megen lang Ventilation troede Commissionen, at siden ingen 
af Parterne vilde bekvemme sig til at modtage hele Øen, da at un
dersøge Aarsagen. Jeg paastod det var upassende for Giesegaards 
Bønder af adskellige forklarede Aarsager, og Hr. Barner især, at han 
ikke kunde udflytte sine Bønder og at ingen af dem laa bekvemt 
for Jorden til den Side, og endelig at der var et Stykke Jord, nemlig 
Enghaugen, som man ikke troede kunde afbenyttes til Pløjeland.

Commissionen fandt det da mest rigtigt at den hele Strækning, fra 
Møllen og om til Annexgaarden, skulde blive ved Giesegaard, og der
næst at Øen blev til en udflytter af Giesegaards Bønder, det øvrige af 
Enghaugen mod Eskildstrup, som Hr. Barner formente var ubrugeligt 
til Pløjeland, skulle han tage sin ^5 Deel af. Og blev det da fastsadt 
saaledes at ingen Fælledsskab meere med Giesegaards Bønder kan 
blive for Eftertiden.

Da Aftenen var for Haanden, og Commisionen ikke havde udsat 
Aastedsmødet, troede jeg det rigtigst, at antage Commisionens Be
stemmelse. Nogle af Bønderne bliver vel hermed misfornøjede, og 
nogle ikke, men ved at forklare dem Sagen tror jeg, at de blive rolige.

Denne omstændelige redegørelse er medtaget for at vise, hvor van
skelige sagerne kunne være at ordne, når der var flere om afgørelsen.

Den 18. september foreligger svar fra Arctander, han skriver:
»Ved min Hjemkomst i Gaar modtog jeg Hr. Forvalterens Brev, om 

Udfaldet af det afholdte Landvæsens-Møde, og hvormed jeg i det 
hele er fornøjet. Jeg tror ogsaa, at med Tiden vil det være fordel
agtigere for Greven, at han beholdt Øen, end om Eskildstrups Bønder 
havde faaet den, og dermed eet saa uforholdsmæssigt stort Areal, 
imod Giesegaards Bønder, som allerede ved Prøvegaardens særskilte 
Udskiftning (1779) har tabt så meget.

Jeg har tænkt mig, at vi på Mandag 14 Dage kunde afgøre Ud-
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skiftningen for alle 3 Byer, og dermed kunde Bønderne ogsaa være 
tilfreds«.

Den 12. oktober holdes det afsluttende møde om udskiftningen af 
Farringløse by. Da dette er et meget interessant dokument, og da en 
lignende detaljeret beretning om en landsbys udskiftning ikke tidli
gere har været aftrykt her i årbogen, gengives dokumentet i sin hel
hed:

»Anno 1802, den 12. Oktober var undertegnede forsamlede i Fa- 
rendløse Bye, for at tilendebringe denne Byes Udskiftning, hvorhos var 
tilstede samtlige denne Byes Gaardbeboere for at imodtage deres 
afsatte Lodder, efter at samme var af pælet i Marken og indpløyede 
med behørige Fuger, alt i Overensstemmelse med det fremlagte Ud
skiftnings-Kort, saaledes som samme er fuldført af Herr Landinspec- 
teur Munck.

Ved denne Byes Udskiftning bliver at udflytte 5 af Gaardbeboerne 
og 3 bliver bestemte til Indboere.

Først blev ved frivillig Forening af samtlige 8 Gaardbeboere ved
taget, hvor meget enhver af Indlodderne skulde svare til Udflytterne, 
saavel af Giødskning, Langhalm og Penge Understøttelse etc. foruden 
det som ved Forening af 22. Febr. d. a. er fastsat at faaes fra Her
skabet.

Og blev vedtaget saaledes:
§ L

Giødningen betræffende:
Indlodden No. 1 afgiver Giødning i 2 Aar, hvert Aar til IV2 Td. 

Ld. Giødskning, der tilsammen lagt udgiør 3 Tdr. Lands Giødskning. 
Nabo Indlodden der paa Kortet er betegnet No. 6 afgiver aarlig 
Giødskning i 2 Aar, hverts Aar 2 Td. Ld. er ialt 4 Td. Ld. og Ind
lodden No. 7 eller Lykkelodden afgiver aarlig Giødskning i 3 Aar 
-  for det første Aar efter Udskiftningen 1 Td. Ld. og det andet Aar 
2 Td. Ld., og ligesaa det 3die Aar 2 Td. Ld. som er tilsammen 5 
Td. Ld. Giødskning.

Forestaaende Giødskning blive altsaa i det hele i 3 paafølgende Aar 
af disse 3 Indloddere at afgive til 12 Td. Ld.

Samtlige Gaardbeboere blev eenige om at alt forbemeldte Giødsk
ning skulde tillægges Udlodden No. 8 da de troede at den især frem 
for de andre var den sletteste og derfor kunde behøve det.
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§ 2.
Reiser og Kiorsei angaaende:
Da vedtog samtlige Gaardbeboere, at de som fik de 3 Indlodder 

skulde afgive til samtlige $ Udflyttere hver 7 Kiøgerejser efter Fyrre- 
tømmer og hver 10 Reiser i Skovene alle til Giesegaard efter Tømmer 
etc. og hver af de 3 Indboere at udkøre 30 Læs af de gi. Gaardes 
Materialer til Udflytterstedet -  ligeså afgiver enhver af disse forbe- 
meldte 3die Indlodder 30 dags Arbejde, hver med 2 Bud daglig til 
Hiælp for de Udflyttere med Klining Royling, og hvad mere som 
kunde behøves ved de nye Udflyttergaardes Opførsel.

Alt forestående Arbejde der afgives af Indboerne reparteres og 
modtages af de 5 Udflyttere saaledes at enhver af dem faar lige 
Deel, hvorhos tillige blev bestemt at vedkommende Indlodder afgiver 
denne Hiælp saasnart de derom vorder tilsagt uden Ophold, dog 
skulde det Indtræffe at Indboerne skulde til mere end en Udflytter 
paa en Tid, da skal Udflytterne være fornøyet med at Arbejdet be
stemmes saaledes som Indboeren kan taale.

§ 3.
Langhalm betræffende:
Enhver af de 3 Indboere leverer til samtlige Udflyttere, hver Ind

boer 16 Læs Langhalm, der tilsammen lagt udgiør 48 Læs.
Denne Langhalm reparteres og modtages lige igien af samtlige 

Udflyttere, og udgiør til hver Mand 93/5 Læs, som leveres saa for
svarligt til Udflytterstedet som uvillige Mænd finder det passende at 
skiønne, og skal samme i seeneste være leveret til April Maaneds 
Udgang næste Aar.

§ 4.Penge Bidrag angaaende:
Da samtlige Byemænd troede at være betydelig forskiel paa Lod

derne, saa blev de samtlige foreenede om og tog til Hensyn at Udflyt
terne ikke for Fremtiden kunde vente Bygningshielp af den kgl. Kasse 
og derfor bestemte at den som fik Indlodden No. 1 skulde betale en 
Udflytterhjælp af 35 Rdl. og den som fik Naboe Indlodden, som paa 
Kortet er betegnet med No. 6 betaler ligesaa 35 Rdl. og den som faar 
Indlodden No. 7 betaler 70 Rdl. tilsammen 140 Rdl. Der blev bestemt 
til Udflytter-Lodderne, saaledes: Den som fik Øelodden, som paa

159



N iels Fr. Rasmussen

Kortet er betegnet No. 8 faar deraf 100 Rdl. og den som faaer Ud
lodden No. 2 eller Kulsager-Lodden faar 5 Rdl. samt den som faaer 
Udlodden No. 3 eller Præste-bro-Lodden 5 Rdl. samt den som er
holder Lodden No. 5 Tørne-ager-lodden, faaer 30 Rdl.

Dette Penge Bidrag blev bestemt at vedkommende Indloddes Be
boere afgiver saaledes: Det halve til næstkommende Nytaar, og det 
øvrige til førstkommende St. Hans dag 1803, til vedkommende Ud
flytter, der til disse Tider modtager enhver sin halve Deel.

Derefter blev bestemt Gaardenes Udflytning saaledes: Indlodden 
No. 1 der er beliggende for Gaarden No. 11 og som beboes af Gaard- 
mand Rasmus Børresen blev for ham bestemt.

Indlodden som paa Kortet er betegnet No. 6 og hvortil Gaardene 
No. 6 og 7 ere lige godt beliggende, som beboes af Mads Sørensen 
og Jens Jensen, lodtrak herom og tilfaldt Gaarden No. 7, som er 
Jens Jensens, denne Indlod og Gaarden No. 6 tilfaldt en Udflytter 
Lod.

Indlodden, som paa Kortet er betegnet No. 7, og som lige godt 
er beliggende for Gaarden No. 2 og 3, der beboes af Lars Jørgensen 
og Kristen Pedersen, blev ligeså bestemt til Lodkastning, men begge 
beboere fremstod og anmeldte, at de var eenige om at Lars Jørgensen, 
som har Gaarden No. 2 Udflytter og Kristen Pedersen, som har 
Gaarden No. 3 modtager denne Indlod.

I følge heraf, bliver Udflytterne disse:
Udflyttere:

Gaarden No. 2 Lars Jørgensen 
Gaarden No. 5 Anders Nielsen 
Gaarden No. 6 Mads Sørensen 
Gaarden No. 8 gi. Niels Hansen 
Gaarden No. 9 Hans Børresen

Der ved ordentlig Lodtrækning imellem hinanden tilfaldt Udlod
derne saaledes:

Udlodden No. 2 tilfaldt Gdm. Mads Sørensen 
Udlodden No. 3 tilfaldt gi. Niels Hansen 
Lodden No. 4 tilfaldt Hans Børresen 
Lodden No. 5 tilfaldt Anders Nielsen 
Lodden No. 8 tilfaldt Lars Jørgensen
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Og da samtlige Byemænd endnu erindrede at denne sidste Udlod 
sc. Lodden No. 8 eller Øen endnu kunde behøve lidet hielp, da Lod
den især har mange Sten og Udflytteren derved faar megen Bekost
ning, saa lovede Forvalter Sonnesen paa sit Herskabs Vegne at denne 
Udflytter godtgøres hans Landgilde for første Aar alt paa Grund af 
denne under 22. Febr. d. a. indgaaede Foreening til Byens Udskift
ning.

Hvad Huusmands-Jord anbelanger, saavelsom Møllerens saa vel 
Hartkorns Jord som den tilbageblevne Jord fra Prøvegaardens Jorders 
Separation tilligemed det udlagte Jordstykke til Tørvemoser og Sætte- 
pladser, anfører Landinspektøren sin Fremgangsmaade i Udskiftnings- 
forretningen eftersom samme findes paa Kortet og i Marken eere 
afsatte, ligesom og anlangende Vejenes Udlæg og Godtgiørelse.

Og saaledes blev Farringløse Byes Udskiftning med Tilstedeværen
des Samtykke sluttet og tilendebragt.

Datum Farringløse ut supra.

N. H. Munch

Paa Herskabets Vegne:
Sonnesen

Som nærværende og fornøyede med Udskiftningen:

lairs L. /. S. Jorgensen 
Anders A. N . S. Nielsen 

Jens l. /. 5. Jensen 
Huns H. B. S. Bor resen

Kristen C. P. S. Pedersen 
Mads Ål. 5. 5. Sorensen 
Niels N . H. S. Hunsen 

Rusrnus R. B. S. Borresen

Nu var udskiftningen endelig ført til ende, men tilbage stod det 
meget store arbejde med gårdenes udflytning. Denne kunne selvsagt 
først ske i foråret 1803.

Den 3/3 skriver Sonnesen, at udflytterne har fået udleveret byg
ningstømmer -  og 20/4: Nu er stuelængerne rejst og nogle af mæn- 
dene er begyndt på udhusene. Bygningerne tager sig langt bedre ud, 
end de andre udflytteres i forrige år.
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Og 15/6: De 3 byers udflyttere er nu alle udflyttede i deres nye 
gårde, og det viser sig i det hele, at disse bygninger vil blive gode.

Alle de forskaffede Materialier er betydelig kostbare, men Bønderne 
søger dog hver især at forskaffe sig, hvad de behøver, -  dog Tække
kæppe kan de ej forskaffe sig nok a f ------- jeg indser at alle vil
komme at mangle og jeg anmoder derfor om Tilladelse til at Bøn
derne skære det nødvendige heraf i Skovene. Jeg ser ellers at Føl
gerne vil blive, at endten griber de virksomme Bønder til at stjæle, 
eller også de maa lide med de fattige, at Arbejdet standses.

I det hele er Udflytningen i Aar saa betydelig, at mit Herskab ikke 
for denne ringe Ting, bør hindre Beboerne i denne Attraa og Virk
somhed. Jeg tror sikkert at herskabet indser, hvor tryksomt og be
sværligt, det er for enhver Udflytter i Ar, da det er så kostbart, at 
alle maa tilsætte betydeligt selv, og mange ere fattige og taaler ikke 
mere G æ ld ------- man risikerer, at Lysten tabes og Arbejdets Fort
sættelse standses. Jeg haaber derfor at Hr. Greven og Justitsraaden 
forstaar, at jeg kun begærer hvad jeg finder nyttigt og fordelagtigt 
for enhver til Udflytningens Fuldførelse.

Jo, den nye Tid var kommet til Nordrup-Farringløse Sogne, -  men 
den kostede både Slid og Penge. N  Pf Rasmusse„, Ryeshus

Kilderne er to pakker med sager vedrørende udskiftningen ved 
Giesegård beroende i landsarkivet for Sjælland m.. m., København.
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Litteratur om Sorø amt 1966-68:
A. Strange Nielsen

Slotsbjergby Galgebakke. I rigsantikvar P. V. Globs prægtige bog 
»Danske oldtidsminder« (Gyldendal 1967) bringes der på siderne 
164-72 en beretning om Nationalmuseets udgravning af højen i 19-16 
og en vurdering af resultaterne. Beretningen er ledsaget af 8 frem
ragende fotografier fra udgravningsarbejdet.

Vejhistorie. I Torben Topsøe-Jensens bog »Ad hjulspor og landeveje« 
(Hasselbalchs Forlag) bringes et interessant stof om færdselens 
historie i Sorø amt. Man kan læse, om munkene fra Sorø, der drog 
på pilgrimsfærd, om Sasserbroen ved Fjenneslev, om Hellig Anders 
Høj ved Slagelse, om Alfarvejen over Sjælland og Frederik den An
dens kongeveje i Midtsjælland. En vanskelig vinterrejse fra Korsør 
til Næstved 1674 omtales, og beretningen om gæstgivernæringen i 
Korsør (8 sider) udgør et fint bidrag til Storebæltsoverfartens histo
rie. De store vej reformer i slutningen af det 18. århundrede, da den 
nuværende hovedvej 1 anlagdes, beskrives også. Bogen slutter med 
et udmærket register over kilderne til vejenes historie.

Middelalderlige g /ddm øntfnnd  i Sorø amt. I årbøger for nordisk old- 
kyndighed og historie har Anne Jacobsen og Otto Mørkholm skrevet 
en artikel, der behandler danske guldmøntfund fra middelalderen. Fra 
Sorø amt nævnes det store møntfund i Slagelse 1883, hvor der ved 
udgravning i en kælder til en købmandsgård blev fundet 186 guld
mønter (og 270 sølvmønter). Denne skat må være hengemt ca. 1380. 
De øvrige fund fra amtet er enkeltfund, nemlig 3 stk. gylden; den 
første fra 1438, fundet 1891 på Harrestedgårds mark; den anden fra 
1522, fundet 1854 i en have i Marvede og den tredje fundet 1851 på 
Sorø Akademis grund. Endelig blev der i 1873 fundet en engelsk 
nobel fra 1300-årene på Vallensved kirkegård.

Kalkmalerier i Soro amts kirker. Politikens Forlag har udsendt hånd
bogen »Jeg ser på kalkmalerier«. Alle danske kirker med kalkmale-
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rier omtales heri. De bevarede malerier beskrives og forklares. Man 
får at vide, fra hvilken stilperiode de stammer, og billederne sammen
lignes med beslægtede malerier i andre kirker. Fra Sorø amt er med
taget 3-1 kirker. De to lokale mestre »Morten Maler« og »Kongsted- 
maleren«, som begge har været flittige i Sorø amts kirker, får en 
speciel omtale. De udførligste afsnit fra amtet behandler kirkerne i 
Fjenneslev, Gerlev, Kr. Stillinge, Ottestrup, Ringsted, Sorø, Vallens
ved, V. Broby og Viger sted.

Soro. I anledning af hundredåret for sin grundlæggelse har »Sorø 
Spare- og Lånekasse« udsendt et smukt jubilæumsskrift, forfattet af 
redaktør Jørgen Blix. Det fortæller alle væsentlige fakta om den ud
vikling, der har fundet sted her, siden det første kloster blev grund
lagt i 11-15. Der er lagt særlig vægt på at fortælle om stedets betyd
ning som kulturelt centrum. Den lille bog er i fint tryk og rigt illu
streret med tegninger og velvalgte fotografier fra byen. Vi har her 
Sorøs historie i en håndevending, en nydelig præsentation af byen i 
fortid og nutid.

H yllested, Hdrslev og Tingjellinge sognes spare- og lånekasse har 
markeret sit 100-års jubilæum den 3. november 1967 med udsendelsen 
af et nobelt jubilæumsskrift, forfattet af lærer Erling Petersen, Sand
ved. Indledningsvis opridses baggrunden for oprettelse af sparekasser 
og udviklingen af sparekassebevægelsen i Sydvestsjælland, hvor ikke 
mindre end 8 sognesparekasser blev oprettet. I fortællingen om spare
kassens historie gives en fin skildring af dens stifter, lærer A. Jacob
sen, Hyllested. Der tegnes et markant billede af ham og hans om
fattende folkelige virke. Fra periode til periode fortælles der om de 
100 år, således at en del af livet og udviklingen på egnen træder frem 
gennem den indsats, der er ydet af sparekassen og dens ledere.

Erindringer fra Haslev. Andet bind af politimester Vagn Bros erin
dringsboger omhandler tidsrummet 19-10-65, da han var politimester 
i Køge-Haslev. Han fortæller heri en række minder og oplevelser, 
dels fra sit politiske arbejde, men også fra hele sin politikreds. Man 
hører om Køge-Haslev egnens store herregårde, om politiet i Haslev, 
om byens farverige dyrskuer, om Haslev som skoleby og desuden om
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nogle af de mennesker, han kom i forbindelse med. Især må hans 
skildring af sognepræst Chr. Bartholdy have interesse.

Lægeplanter på Omø. Midtsjællands naturhistoriske Forening har ved 
formanden, overlærer Evald Larsen, Ringsted, udgivet et lille skrift 
på 8 sider om plantevæksten på Omø, som er undersøgt af 5 af for
eningens medlemmer. Af lægeurter har man fundet i alt 105 for
skellige arter, som ifølge den foreliggende litteratur kan have fundet 
anvendelse i folkemedicinen. Der gøres udførligt rede for flere af 
arterne.
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Midtsjællands
lokalhistoriske arkiv, Ringsted

Arkivets arbejdsudvalgs medlemmer har som hidtil haft 
møde en gang om måneden, men til trods herfor har det væ
ret svært at nå registreringen af alt det indsamlede materiale 
samtidig med avisregistreringen. Arkivet har derfor besluttet 
at ansætte en dame til indtil videre nogle timer ugentlig at 
assistere med den mere kontormæssige del af dette arbejde.

I årets løb har vi haft den glæde at modtage afdøde musik
direktør Laurits Hansens værdifulde arkiv. Fra Ringsted kom
mune har vi modtaget en samling billeder m. v. fra besættel
sestiden. Endvidere har vi opnået tilsagn fra Dagbladet om 
fremtidig at få bladets mange fotografier og har allerede i år 
modtaget 3 kasser, som nu skal sorteres og registreres.

Flere af arbejdsudvalgets medlemmer har i lighed med tid
ligere år været flittigt benyttet som foredragsholdere i for
eninger, hvorved man har haft megen glæde af Laurits Han
sens billedsamling. Medlemmer af arkivet har deltaget i de 
i Næstved og Århus arrangerede kurser og har herved kunnet 
tilføre os ny inspiration til arbejdet.

Til det kommende efterår er udarbejdet plan om en fore
dragsrække i lighed med det i 1966-67 afholdte hjemstavns
kursus.

I anledning af Ringsteds 700 års jubilæum i 1970, arbej
der arkivet på at få udgivet en bog om Ringsteds historie, og 
håber også på anden måde at kunne bidrage til dette jubi
læum. Carl Jonsén
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Skælskør egnshistoriske arkiv

Arkivet er nu kommet gennem sit første år. Der har fra 
alle sider været vist den største interesse og forståelse for sa
gen. De kommunale myndigheder har været meget forstående, 
og arkivet er optaget på bibliotekets budget -  egnens og byens 
befolkning har været flinke til at aflevere ting af interesse, 
vi kan således nævne en del meget interessante billeder fra 
byen. Arkivudvalget, der består af bibliotekar S. Clausen, to
bakshandler C. J. Brinck, viceinspektør E. Nielsen og skole
leder J. Lyshjelm, mødes den første uge i måneden og regi
strerer indkomne ting. For at skabe interesse om arbejdet, har 
man haft en vinduesudstilling i byen. Her viste man eksemp
ler på ting, som man var interesseret i at modtage -  dette var 
yderst vellykket, idet man modtog 15 pakker af forskellig art.

/. Lyshjelni.
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Haslev lokalhistoriske arkiv

Haslev lokalhistoriske Arkiv har fået 3 sammenhængende 
og rummelige lokaler i kælderen under festsalen på den nye 
Borger- og Realskole. Efter at lokalerne endeligt er bragt i 
orden af håndværkerne i august 1968, vil vi i efteråret få 
særdeles gode muligheder både for det forhåndenværende, 
ret omfattende materiale og plads til meget mere kommende, 
bl. a. fra vor lokalhistoriker, sognepræst Arne Majvang, Sdr. 
Dalby, vort nabosogn. Han har lovet os efterhånden at få 
det omfattende materiale fra udarbejdelsen af Haslev og 
Freerslev sognes historie (se nedenfor).

Der kommer til stadighed meget forskelligt materiale til 
arkivet fra nuværende og tidligere haslevitter, også fra ud
landet.

Fra Haslev kom 3 deltagere til det veltilrettelagte og værdi
fulde lokalhistoriske weekend-kursus på Næstved bibliotek, 
der blev ledet af skoleinspektør Strange Nielsen.

Også ved deltagelse i møder med andre grupper af lokal
historisk interesserede og ved bidrag til regionalradioen, har 
der været aktivitet. Men det (eller de - )  forløbne år har dog 
i særlig grad været præget af det omfattende medarbejder
skab ved pastor Majvangs: Haslevs historie (Haslev og Fre- 
erslevs sognes historie), hvor det har været arkivets opgave 
at søge at fremskaffe det bedst mulige illustrationsmateriale 
med nyere og gamle fotos, kort, tegninger, talmateriale m. m. 
Det kan f. eks. nævnes, at vi har mødt megen velvilje og haft 
et usædvanligt godt samarbejde med AERODAN luftfoto fra 
København, der har familiær tilknytning til Haslev. Der har
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derfra 5 gange været optagelser blot til første bind af vær
ket, både af den gamle bydel omkring kirken og f. eks. af den 
nye Borgerskole.

Det første bind af Haslevs Historie udkommer i efteråret 
1968, omfatter 470 sider og over 200 illustrationer, i blåt 
helbind med et kraftigt smudsomslag med 4 store luftfotos. 
Det vil kunne fås i enhver boghandel (gennem Danske Bog
handleres Kommissionsanstalt).

Vi har både fra kommunal og fra privat side mødt megen 
velvilje og bistand, også med fremskaffelse af en betydelig 
mængde brugbart inventar, f. eks. skriveborde, reoler, skabe 
og stålkartoteker med hængemapper. Da vi har særdeles fine 
muligheder for at få affotograferinger i ønskeudførelse, er 
vi også interesserede i at få overladt egnet materiale blot til 
låns.

Arkivet ledes af læge Ole Weber, Søndergade 2, Haslev, 
telf. (03) 695 -  67.
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Næstved by-og egnshistoriske arkiv 1966-67

I 1966-67 har arbejdsudvalgets 12 medlemmer haft 2 re
gistreringsaftener om måneden. Selv om det er strømmet ind 
med arkivalier, har det været muligt at overkomme arkive
ringen. Fra Øster Flakkebjerg herred, som er den del af 
Sorø amt, hvori arkivet arbejder, er indgået en lang række 
værdifulde sager, således:

Billede af gården »Olesminde« i Hyllinge, ca. 1900 -  31 
billeder fra Herlufsholm sogn -  17 bd. dagbøger 1914-59 
ført af gårdejer J. P. Jensen, Rosengården, Spjellerup i Mar
vede sogn -  2 fotografier af Fuirendal, ca. 1910 -  kopier af 
matrikelkort 1794 for Haldagermagle og Bendslev-Krumme- 
rup -  vandsynsprotokol for Marvede sogn -  skøde på går
den, matr. nr. 24-a, Menstrup by. -  Desuden adskillige tryk
sager, prospektkort, skudsmålsbøger, personbilleder og per
sonlige papirer.

Arkivet afholder hver sommer en historisk ekskursion til 
en lokalitet i sit virkeområde; heri deltager arbejdsudvalgets 
medlemmer med ægtefæller. I 1967 gik turen til Gunderslev 
kirke og Gunderslevholm, hvor provst Steen-Petersen og 
godsejer Rolf de Neergaard og frue fortalte og viste om.

Arkivet er fortsat interesseret i at modtage dokumenter, 
protokoller, dagbøger, billeder, tryksager o.s.v. og beder om, 
at sådanne sager må blive afleveret i centralbiblioteket i Næs- 
tve<̂ ’ A. Strange Nielsen
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Lokalhistorisk arkiv for Sorø og omegn

Arkivet er oprettet i foråret 1967. Det er en afdeling af 
Sorø bibliotek, og her modtages arkivalier og billeder, som 
folk ønsker at aflevere, uden at der dog i øjeblikket kan 
stilles et særligt rum til rådighed til opbevaringen. Der er 
gode muligheder for, at det senere skulle kunne lade sig gøre.

Der er nedsat et arbejdsudvalg, der i vinterhalvåret 1967- 
68 har holdt møde den første (en enkelt gang den sidste) 
mandag i måneden. Arbejdet tilrettelægges af bibliotekaren, 
fru Lebahn.

Banken for Sorø og Omegn har stillet sit udstillingsvindue 
til rådighed for en udstilling, der sammen med pressens vel
villige omtale har tilskyndet stærkt til afleveringer. Arkivet 
har en båndoptager, og der er optaget adskillige beretninger 
fra det gamle Sorø. En del billeder er gennemgået med bi
stand af ældre Sorøborgere. Der er indledt et samarbejde med 
Sorø Fotoklub, som vil være behjælpelig med at fotografere 
de ikke få bygninger, der i den nærmeste fremtid skal vige 
pladsen for mere tidssvarende. Det egentlige ordnings- og 
registreringsarbejde kan først komme rigtigt i gang, når 
arkivet får eget lokale.

Adskillige omegnskommuner har været regelmæssigt re
præsenteret ved arbejdsudvalgets møder. Specielt Lynge, 
Bromme. Kirke Flinterup og Munkebjergby.

L. Balslev.
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Historisk Samfund for Sorø amt 1967

Bestyrelsen havde i november 1966 indbudt tillidsmændene 
i de enkelte sogne til et kontaktmøde i Ringsted. Man sam
ledes i det lokalhistoriske arkiv, som blev forevist af hr. 
Jonsén. Senere samledes man på Hotel Postgården, hvor be
styrelsen kort gjorde rede for tankerne om det fremtidige 
arbejde, og der var lejlighed til at drøfte forskellige ting, 
der kunne blive aktuelle i det fremtidige arbejde.

Foreningens vintermøde var henlagt til Haslev Højskole, 
idet det var 75-året for denne skoles start. Mødet på skolen 
havde samlet ca. 100 deltagere. Vi blev på bedste højskole- 
maner budt velkommen af skolens forstander, og skolens kor 
sang en del sange. Skolens forstander, J. Kr. Krarup, fortalte 
om: »De forskellige vækkelser på Midtsjælland og Haslev 
Højskole«. Foredraget var lagt til rette, så det i store linier 
belyste vækkelserne og deres ledere -  men man fik tillige 
et billede af vækkelsesbevægelsens politiske betydning. Der 
var i tilknytning til foredraget en serie lysbilleder, og i en 
særlig afdeling på højskolen var der arrangeret en udstilling 
af billeder fra Haslev gennem tiderne.

Årsmødet blev afholdt den 3. december 67. Man mødtes 
i Gerlev kirke, hvor lektor L. Balslev, Sorø, fortalte levende 
og interessant om kalkmalerierne, der så righoldigt smykker 
kirken. Hr. Balslev redegjorde ligeledes for Morten Malers 
specielle kendetegn som maler, ligesom vi fik mange interes
sante detaljer ved de forskellige motiver -  det var en gen
nemgang, der gav lyst til en anden gang at besøge dette 
smukke kirkerum.
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Mødet fortsatte i Skælskør kirke, hvor pastor Chr. Jessen 
fortalte om kirken, dens udsmykning og de forskellige restau
reringer, der er foretaget gennem de senere år. Tobakshandler 
C. J. Brinck fortalte om byens historie, først om dens stor
hedstid i middelalderen, hvor den var den vigtigste overfarts- 
by ved Storebælt, senere om de mindre lyse åremål, hvor ilde
brand og fremmede tropper hærgede byen -  dette foredrag 
blev af mange efterlyst som en artikel i årbogen, og det er 
taget under overvejelse, om dette kan lade sig gøre.

Efter besøget i kirken deltes deltagerne i grupper, der be
søgte en udstilling af billeder fra det gamle Skælskør i by
rådssalen (denne udstilling var arrangeret af C. J. Brinck) 
og en kort rundtur i byen. Mødet havde samlet ca. 200 del
tagere.

Generalforsamlingen fandt sted i Skælskør Lystskov. Lands
retssagfører C. Jonsén, der var valgt til dirigent, udtalte 
smukke mindeord over musikdirektør Laurits Hansen. For
manden aflagde beretning, hvor han kort omtalte den møde
virksomhed, der havde været, og sluttelig omtalte, at for
eningen havde rettet en henvendelse til Hashøj kommune, om 
man ville udvirke, at der fremover blev holdt omkring Minde
lunden i Halkevad.

Kassereren, viceinspektør R. Henneke, aflagde regnskab.
Alle valg til bestyrelsen var genvalg.

/. Ly s hjelm.
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Resumé af regnskabet 1966

INDTÆGT:
Overført fra 1965 ..................................................................  1.023,63
Medlemskontingent ..............................................................  10.230,00
Salg af ældre årbøger ..........................................................  401,90
Tilskud fra stat, amt og kommuner ..................................  2.415,00
Tilskud fra pengeinstitutter ..............................................  1.375,00
Diverse indtægter ..................................................................  139,96
Lån i Banken for Slagelse og Omegn ............................... 2.500,00

18.085,49

UDGIFT:
Arbogen 1966 .......................................................................  6.624,00
Porto ......................................................................................  1.269,75
Administration ......................................................................  2.899,18
Møder .....................................................................................  1.233,00
Afbetalt gæld ........................................................................  3.000,00
Diverse udgifter ....................................................................  854,60
At overføre til 1967 ..............................................................  2.204,96

18.085,49

Foranstående regnskab er gennemgået efter de foreviste bøger og 
bilag, beholdning i bank og giro samt kasse konstateret, uden at 
finde noget at bemærke.

Slagelse, den 28. august 1967.
sign. Fr. Andersen, viceinspektør. sign Kai Jensen, bankfuldmægtig.

Medlemstal pr. 1. jan. 1967: 687.
Historisk Samfund har i 1966 modtaget tilskud fra ministeriet 

for kulturelle anliggender og amtsfonden.
Endvidere bar følgende kommuner givet tilskud: Jystrup -  Valsø

lille -  Kindertofte -  Munkebjergby -  Pedersborg -  Slagelse -  Slag- 
lille-Bjernede -  Vemmelev-Hemmeshoj -  Vetterslev-Hom og Ørslev.
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Desuden har vi modtaget bidrag fra følgende pengeinstitutter: 
Banken for Ringsted og Omegn, Banken for Slagelse og Omegn, 
Banken for Sorø og Omegn, Næstved Diskontobank, Den sjælland
ske Bondestands Sparekasse, Skælskør Låne- og Diskontobank, Sorø 
Spare- og Lånekasse, Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Om
egn, Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn, Sparekas
sen for Ringsted og Omegn, Sparekassen for Slagelse og Omegn 
samt Vestsjællandsbanken, Slagelse.

Vi takker alle, der på denne måde bar støttet vort arbejde.

R. Hennecke.
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Ældre årbøger
I nedenstående oversigt er opført de udkomne årbøger. Bøgerne kan 

købes ved henvendelse til kassereren, viceinspektør R. Henneke, Kon
gelyset 104, Slagelse.

Pris pr. bind: Medlemmer 10 kr., ikke-medlemmer 15 kr.

Bind
1 1912 (udsolgt)

Bind
17 1929

Bind
35

Argang
1947

2 1913 18 1930 36 1948
3 1914 19 1931 37 1950
4 1915 (udsolgt) 20 1932 38 1951
5 1916 (udsolgt) 21 1933 39 1952
61 1917 (udsolgt) 22 1934 40 1955
62 1917 (udsolgt) 23 1935 41 1954
71 1918 24 1936 42 1955
7- 1919 25 1937 43 1956
8l 1920 26 1938 (udsolgt) 44 1957 (udsolgt)
8-’ 1920 27 1939 (udsolgt) 45 1958
9 1921 28 1940 (udsolgt) 46 1959

10 1922 29 1941 (udsolgt) 47 I960
11 1923 30 1942 (udsolgt) 48 1961
12 1924 31 1943 (udsolgt) 49 1962
13 1925 32 1944 50 1963
14 1926 33 1947 dobbeltbind 51 1964
15 1927 (udsolgt) 34 52 1965
16 1928 53 1966

54 1967

Desuden er følgende bøger på lager: Johs. C. Jessen: Alsted og 
Ringsted herreders skolehistorie. Samme forfatter: Slagelse herreds 
skolehistorie.
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