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STREJFTOG
GENNEM HOLBÆK AMT.

AF

POVL HANSEN.

1906.
IIOLBÆK-POSTENS BOGTRYKKERI.

.Blandt de kilder, jeg til efterfølgende lille arbejde har
benyttet, er de vigtigste: J. P. Trap: Danmark; J. H. Larsen:
Holbæk amt topografisk beskrevet; J. H. Th. Hasle: Holbæk
amt; C. St. A. Bille i M. Galshiøts: Danmark i billeder og text,
II bind; Karl Madsen: Johan Thomas Lundby; Illustrerede
rejsebøger nr. 2 og 54; F. Rønning: Den Grundtvig-ske slægt;
Ernst Trier: Fem og tyve års skolevirksomhed i Vallekilde;
Thyge Beckers afhandling i Folkekalender for Danmark 1854;
Illustreret tidende, III bind, side 145 og årg. 1876 nr. 898; Hi
storisk tidsskrift III række, II bind, side 418—712.
Enkelte oplysninger har jeg fra studieri rigsarkivet; lige
ledes har jeg benyttet sagn og mundtlige overleveringer her fra
egnen.
Folkehøjskolen i Vallekilde, april 1906.

Povl Hansen.

I.

Nordvestsjællands overflade
er stærkt bølgende og med bratte brud. Stærke bakke
strøg gennemfarer den i alle retninger; nogle af disse
bakker er skovklædte, de fleste nøgne; nogle skyder
sig brat op som korte åse; andre danner lange højde
rygge med toppe på tre til op mod fire hundrede fods
højde.
Kystlinien her bugter sig stærkt ud og ind og
danner dybe vige og lange, smalle halvøer (Asnæs,
Røsnæs, Sjællands odde m. fl.).
Skove.
Den nordre del af Holbæk amt er nu temmelig
skovfattig; men således har det ikke været i ældre tid;
derom kan blandt andet tørvemoserne oplyse os. Dog
fremtræder her den mærkværdighed, at mens man over
alt i moserne finder talrige lævninger af eg, hassel og
andre skovtræer, er der på disse egne endnu aldrig
funden bøg eller el.
Så sent som til Kristian IVs tid skal hele den væl
dige bakkerække fra Vejrhøj og nordøst over have været
skovklædt, og i slutningen af det 18de hundredår fandtes
endnu hist og her store strækninger omkring Grevinge
dækkede med småpurrer, der skød op, hvor storskoven
var fældet, uden dog at komme nogen vegne. — Kron
vildtet var den gang så talrigt, at det undertiden i
strænge vintre vovede sig helt ind på gaderne i Ny
købing.
I en gammel beretning fra 1204 nævnes „Starreklintlund“ som en „mådelig“ egelund, og der lægges til,
at den blev anset for at være af megen værdi. Det er
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dog vanskeligt at forstå, hvorledes en „mådelig stor
egelund“ i de dage, da man havde bygningstømmer
nok, kunde være af megen værdi.
Der skal også samme steds have været en „måde
lig poppelskov“.
I skoven, som fra Trolddalen bredte sig ind over
Nekselø, kunde årlig opfødes 40 oldensvin. Nu er også
den så godt som forsvunden.
Også syd for Lammefjorden bredte skovene sig
frodigt. De store Kundby banker var helt ned imod
slutningen af det 18de hundredår skovklædte. Men
efterhånden afløstes højskoven af kratskov, og nu er
også den forsvunden.

Agerbrug.
Jordbunden i Holbæk amt er ikke særlig frugtbar:
Af flyvesand, stenmarker og andre udyrkede strækninger
findes der betydeligt mere end i noget andet af øernes
amter; og næst efter Bornholms og Frederiksborgs
amter står Holbæk af øernes amter lavest ansat, nemlig
IP/2 td. Id. på en td. hartk., gennemsnitlig omtr. takst
11. Byg dyrkes forholdsvis stærkt, navnlig udmærkede
sig her Samsø; under navn af Kallundborg-byg nyder
denne vare med rette endnu stor anseelse.
Kvægavlen drives dygtigt; men navnlig er svine
avlen langt fremme. Antallet af svin er her større end
i noget andet amt i Danmark. Her findes da også
(i Holbæk) et af landets første og største andelssvine
slagterier.*)
Derimod er fåreavlen nu kun forsvindende, skønt
også den en gang — hvad Danmark angår — har havt
et af sine brændpunkter indenfor Holbæk amt, i Kallundborgegnen nemlig. For 100 år siden var således
Kallundborg stedet for et af Danmarks største uld
markeder. Varerne kom fra de store fårehjorde (schæferier) i byens nærhed, navnlig på herregården Lerchen
borg. I året 1839 solgtes der paa dette marked 80,000
® uld.
*) Grundet 1888, nærmest ved gmd. Povl Sams, Svendsbjærgs,
arbejde for sagen.
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Oldtidsminder.
Det nordvestlige Sjælland er overordentlig rigt på
oldtidsminder. Omkring den nu udtørrede Lammefjord
findes flere affaldsdynger (køkkenmøddinger). En af
disse (ved Hagested) blev ført ud i fjorden med andet
fyld ved tørlægningen. Den største, 200 fod lang, fandtes
ved Vejlekroen i Fårevejle. En mindre findes på Sejrø.
Af andre oldtidsminder findes her et stort tal af
jættestuer, stengrave og kæmpehøje. I det lille Skippinge herred er der nu fredlyst 20 oldtidsminder; men
i alt foreligger der fra dette lille område oplysninger
om 11 jættestuer, 89 stengrave og over 350 kæmpehøje.
Ved Føllesløv findes således to langdysser og en høj
med jættestue; og ved Særslev på Lindebjærg (omtr.
270 fod) ligger en særdeles smuk langdysse med to
gravkamre og omtrent 80 randsten.
I Arts herred findes oplysning om henved 200
stengrave og 375 kæmpehøje; men mange af disse er
dog i tidens løb bievne sløjfede og ødelagte. 19 er
fredlyste.
I det noget større Odsherred findes der vel ikke
så mange jættestuer og stengrave (omtr. 85); men til
gengæld har der været talt op til 600' kæmpehøje.
Højby sogn alene havde tidligere 20 stengrave og 150
kæmpehøje; de fleste er dog nu sløjfede. I hele her
redet er næppe en tredjedel af disse minder bevaret.
33 er fredlyste, og mellem disse findes to liggende på
Bjerresø mark, Vallekilde sogn. Den ene, der dog kun
delvis er bevaret, har et smukt sekssidet gravkammer,
i hvis dæksten der ses et par skålformede fordybninger.
År 1832 skriver en forfatter, at der paa Hørve mark
endnu står fire lave forhøjninger med gravkamre, om
satte med sten; men, føjer han til, for 30—40 år tilbage
var her endnu mange flere hedenoldsgravsteder, som
imidlertid nu alle er forsvundne.
I Hørve sogn findes tre fredlyste gravhøje, hvoraf
den ene når den ualmindelige højde af 16 fod.
Sære sagn går endnu overalt mellem gamle folk
om gravene og højene. Mange af dem skal være bo
sted for højfolk. „Om Skalsbjærget“ (ved Kundby), så
ledes skriver forfatteren J. H. Larsen 1832, „fortæller
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almuen, at det hver julenat står på pæle, og at der da
er assemble af underjordiske damer og herrer i stort
costume, hvortil undertiden også forbigående, som der
til måtte anses at kvalificere sig, bliver indbudte“. Fra
andre af højene kommer de underjordiske for at stjæle
øl fra menneskene. O. s. v.
Af navne som Tinghøj (Vallekilde), Bavnehøj (Tudse)
o. s. v. ser man, at højene dog også har været brugt
af mennesker til andet end gravplads.
Ved landsbyen Vig står den 7 fod høje „Kræm
mersten“, der af kyndige antages for at være en bauta
sten.
Også „helleristninger“ findes her: Ved Herrestrup
(Grevinge sogn) er der således et anseligt, fredlyst
gravkammer, på hvis dæksten findes svagt indhuggede
skibsfigurer og et hjul. Lignende ristninger findes på
en rullestensblok, der blev funden i en mærgelgrav ved
Herrestrup. Den mærkeligste helleristningssten fra den
danske broncealder hidrører også fra disse egne; den
er nemlig funden i Engelstrup. På denne er fremstillet
to skibe og fire stående menneskefigurer. „Herrestrup
stenen“ og „Engelstrupstenen“ opbevares nu i nationalmusæet.
Hertil kommer et særdeles stort antal af enkelt
fund eller samlede fund af oldsager her: 1 Havnsø
strand blev der ved resterne af et skibsvrag opfisket
en svær halsring af guld fra den senere jærnalder.
Dens værdi udgjorde 1800 kr.
På en mark ved Rumperup er der gjort et sær
deles sjældent „votivfund“ (gave til gudeligt brug i følge
et aflagt løfte). Fundet skriver sig fra den ældre bronce
alder og består af ni massive bronceøkser, til dels rigt
ornamenterede.
<
I en bakke ved strandkanten på Sejrø gjordes et
stort sølvfund fra den senere jærnalder. Det bestod
af ringe, spænder, kæder, mønter og et billede af Tor.
Af alt dette fremgår det tydeligt, at amtets kyst
egne, især Odsherred og Røsnæs, må henregnes til de
tidligste og vigtigste beboelsespladser i vort land, og
hvad oldtidslævninger angaar, overtræffes de næppe af
nogen anden egn i vort land. Endnu den dag i dag
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må man indrømme, at alle disse oldtidsminder sætter
sit præg på egnen og er med til at give den karakter.
Især er det broncealderen, der har gjort sig stærkt
gældende.
Kirker.
På enkelte undtagelser nær er kirkerne her nær
mest små og tarvelige; flere af dem er byggede af utilhugne kampesten, deres opførelse går sikkert for manges
vedkommende helt tilbage til Valdemarernes tidsalder.
I amtets nordvestre del, som vi her især vil beskæftige
os med, er dog ikke så få af dem smykkede med kalk
malerier, og her må da især fremhæves den meget
gamle forhenværende herredskirke i Tudse; på skibets
så vel som på korets hvælvinger fandtes der rige og
mærkelige kalkmalerier, der nu efter istandsættelsen har
gjort kirken til en seværdighed. Den kønne, højtlig
gende kirke i Skamstrup er også rigt prydet med
smukke kalkmalerier.*) Også i den lille, lavtliggende
Hørve kirke findes sådanne, men de er temmelig ube
tydelige. I Tudse herred er Skamstrup og Frydendal
kirker de smukkeste, men Kundby den anseligste ud
vendig både ved sin størrelse og sin beliggenhed højt
oppe på den stejle bakke over den lille by, der på
grund af sine fede jorder kaldes „amtets smørhul“.
Kundby kirke kaldtes derfor også af folk fordum: „den
synlige kirke“, i modsætning til Buttrup, der, tårnløs og
lavtliggende, kaldtes „den usynlige".
På grund af denne høje beliggenhed skal Kundby
kirke efter folks sigende i ældre tid have tjænt som sø
mærke under sejladsen på Lammefjorden. Og sagnet
fortæller, at i bakken, hvorpå kirken nu står, skal der
i ældgammel tid have boet en trold, som følte sig så
ilde til pas ved klokkeringningen morgen og aften, at
han flyttede over til Fyn. En gang kom en af de
Kundby mænd til Fyn på en rejse, og der møder han
en mand, som hilste så bekendt på ham og spurgte,
*) I kirkens gamle granitdøbefont findes et døbefad af tin.
Man fortæller — hvad dog næppe er rimeligt —, at det skal
være fundet på en mark ved foden af en banke. Det er
uden indskrift. Magen til det findes i Kundby kirke.
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om han ikke var fra Kundby. Og da manden hertil
svarede ja, bad den fremmede Kundbymanden tage et
brev med. „Hvem skal jeg aflevere det til?“ spurgte
han. „Du behøver blot at kaste det over kirkegårds
muren, så skal det nok nå sit bestemmelsessted", sagde
den fremmede igen. Manden fra Kundby lovede da at
udrette dette ærinde og var kort efter på vejen hjemad.
Da han var kommen et stykke ind i Sjælland, får han
en dag fat på brevet og tager det nu nærmere i øje
syn. Det var meget tykt og var forsynet med fem store
segl. Manden blev nysgerrig. Hvad kunde dette mærke
lige brev dog indeholde; han kunde ikke dy sig forat
pille lidt ved det ene segl. Men hvad sker: Pludselig
begynder der at sive vand ud under seglet, og det løb
stærkere og stærkere. Til sidst måtte manden smide
brevet fra sig og løbe alt hvad han kunde for ikke at
drukne i det fremvældende vand. Inden brevet var
tømt, var den store Tis sø dannet. Den fremmede der
ovre på Fyn var trolden fra Kundby, som for at hævne
sig i sin landflygtighed havde indesluttet fem søers
vand i brevet og glædet sig til ved vandets hjælp at
få den forhadte Kundby kirke ødelagt. Nu mislykkedes
jo imidlertid den onde plan på grund af Kundbymandens nysgerrighed.

Kirkeklokker.
At klokkerne i Kundby kirke kunde virke så over
vældende på trolden, forstås bedre, når man hører, at
der oprindelig var ikke mindre end tre i tal. På den
ene står med munkeskrift: „Help Jesus, Maria, Su
sanne“. Lignende indskrifter findes på mange klokker
fra det 14de og 15de hundredår. Det var vel meningen
dermed at fordrive de onde ånder (troldene), som, man
mente, ikke kunde tåle de indviede og „døbte“ klok
kers lyd.
Den nedtagne Kundby klokke skal i lang tid have
henstået på Holbæk skibsbro, hvorfra den omsider
førtes til København for at omstøbes. Således gik det i
det 16de, 17de og 18de hundredår mange kirkeklokker,
hvis pladser nu står tomme; alene fra Fyn skal der i
året 1708 være sendt 264 kirkeklokker til København.
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De vejede 642 skippund*). Forgæves væntede Kundby
beboere siden deres klokkes tilbagekomst.
Af andre kirkeklokker med ejendommelig indskrift
eller historie skal endnu nævnes følgende: Den ældste
af dem i Grevinge kirke. Den er indviet til st. Botolf
og bærer ordene: „Oprunden er Botolfus, Englands
strålende stjærne, som i sin tid vil bære frugt, 1518.“**)
På klokken i korskirken i Vallekilde står: „Ikke
os, Herre, ikke os, men dit navn giv ære“! Denne
klokke skænkedes valgmenigheden af venner i Køben
havn kort efter kirkens opførelse 1882.
I Sejrø kirke findes to klokker. Til den ene, som
bærer årstallet 1621, er knyttet den bekendte mærkelige
fortælling om, at Svenskerne i krigen 1658—60 førte
den til Gøteborg og hængte den op i den tyske kirkes
tårn; men her viste den sig så urolig og ringede ofte
af sig selv. Hvorfor man omsider besluttede at føre
den tilbage til øen; ja man ledsagede den endog med
et brev og venlig hilsen, at „ligesom den til forn haver
ringet af sig selv, den herefter mange år fredelig måtte
ringe til gudstjænestens forrettelse“. Den anden af
klokkerne er fra 1715 og givet af øens daværende ejer
Fr. Rostgård som en tak til Gud, fordi han blev sparet
i pestens, tid 1711.

II.
Holbæk.
Købstaden Holbæk er amtets største by. Den
nævnes første gang som en gård „curiam“, der i året
1199 af Absalon skænkedes til Sorø kloster. Den blev
1231 af Ringsted kloster solgt til Valdemar Sejr, der
skal have anlagt og befæstet Holbæk slot. Erik Mén*) J. H. Larsen: Holbæk amt.
**) Grevinge kirke er forholdsvis stor og anselig. Det oprinde
lige parti af den er ligesom den nærliggende Asnæs kirke
bygget i Valdemar Sejrs tid. Grevinge kirke underkastedes
dog en hovedistandsættelse 1865.
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væt skal have givet byen stadsret. Arrild Huitfeldt for
tæller, at den fordrevne svenske kong Birger Magnussøn og hans dronning Margrethe, Erik Ménvæts søster,
fik Holbæk lén til underhold, da de var flygtede til
Danmark; og Suhm siger, at Birger døde her, hvad dog
næppe er troligt.
Da kongemorderne hærjede byen, blev også slottet
indtaget og plyndret. Endelig ødelagt blev det dog
først af Svenskerne 1659. Nogen synderlig betydning
som fæstning kan det næppe have havt, dertil beherskedes det for meget fra højderne bagved.
Voldstedet, hvorpå nu ligger en ny smuk bygning,
er tydelig omgivet af grave, hvori der endnu i mands
minde var vand.
År 1275 fik Holbæk sit sortebrødrekloster, byens
eneste munkebolig. Denne gik sagtens heller ikke ram
forbi, da marsk Stigs svende plyndrede byen; men et
par fløje af det gamle kloster står dog endnu.
Holbæk har tidligere været en betydelig handelsby.
Da korntolden 1846 blev hævet i England, tog korn
udførslen et stort opsving. Holbæk havde en fortrinlig
beliggenhed for tilførsel og udskibning af kornvarer, og
byen havde driftige købmænd. Fra alle egne vidt om
kring kom bøndervogne fuldt belæssede med korn især
byg. Fra tidlig morgen til sildig aften var de store
købmandsgårde fulde af vogne, og det travleste liv ud
foldede sig dér. Det var i de dage, da en bonde kunde
aflevere sine 10 tdr. byg og for dem modtage sine 100
rdlr. Og når skibene atter vendte tilbage efter i Eng
land at have udlosset den dyre kornlast, da kunde de
så prægtigt undgå den trykkende sundtold for de kost
bare manufaktur- og fabrikvarer ved at stå Isse- og
Holbækfjorden ind.
Nu er sundtolden hævet og kornudførslen standset,
og Holbæk atter gieden tilbage i en beskeden stilling.
Dog mirider det store andelsslagteri endnu om den gode
forståelse mellem byen og dens store opland. Med sin
ny, hyggelige kirke, smykket med Blochs altertavle
(Kristus, der velsignende lægger hånden på hovedet
af et lille barn), og med sit smukke lystanlæg langs
fjordbrinken gør byen fremdeles et godt og venligt indtryk.
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Svinninge.
Fra Holbæk udgår Odsherredsbanen, der først
følger landevejen lige mod vest for så senere — ved
Svinninge — at bøje mod nord ud over den tørlagte
Lammefjord og ind i Odsherred.
En mils vej fra Holbæk passeres Tudse med sin
smukke, gamle herredskirke med de prægtige, istandsatte
kalkmalerier.
Ved stationen Svinninge ligger den store landsby
af samme navn. Vi stiger her ud af toget og begiver
os vesterpå, frem ad Kallundborg-landevejen. Her
træffer vi da straks på A. F. Tschernings malmbuste,
der står midt i byen lidt til højre for vejen, her hvor
den gamle frihedsmand så mange gange stod på
valgtribunen, og af vælgerne i Holbæk amts 2. valg
kreds modtog kaldet til at tage sæde i folkets råd.
Lidt længere fremme til venstre står mindesmærket
for kong Frederik VII.
I den vestre del af Svinninge by overskærer Svin
ninge å „kongevejen“, den store hovedlandevej mellem
København (Holbæk) og Kallundborg, hvorefter den
vinder sig videte frem gennem Svinninge enge for kort
efter at udmunde i landkanalen om den inddæmmede
vejle. Før inddæmningen lod åen sig under højvande
befare med både lige op til „kongevejens stenbro“.
Denne bro er et betydeligt arbejde, 22 fod lang, 12 fod
høj og med 8 fod høj opfyldning på hver side.
Da arbejderne i sin tid her var i færd med at ud
grave grunden til brobygningen, udsprang der pludse
ligt på stedet en kilde, hvoraf dagligt fremvældede flere
tusinde tdr. af det ypperste vand. I begyndelsen for
årsagede det dog arbejderne stor ulejlighed, indtil man
omsider fik strømmen ledet hen, hvor den uden hinder
for det planlagte arbejde og uden fare for den ny bro
fremdeles kunde rinde.
Lidt vesten for Svinninge til højre for landevejen
ligger gården Arnakke. Historikeren Suhm antager, at
det skal have været her, Erik Emune blev overfalden af
sin broder Harald Kesia, hvorved gården blev afbrændt.
Det er dog måske rimeligere, at denne begivenhed fandt
sted på Arnakke ved Nyborg.
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Hjembæk.
Et stykke længere fremme, omtrent midtvejs mel
lem Svinninge og Snertinge, drejer en vej af til venstre
fra hovedlandevejen. Følger man denne, kommer man
kort efter til landsbyen Hjembæk, der ligger lunt gemt
i en Dal mellem høje sandige banker. Ved foden af
én af disse, Kildebjærget eller Gunnildsbjærget, ud
springer en kilde, som tidligere ansås for hellig, og
hvis vande man tiltrode lægedomskraft.
Navnet på bjærget og kilden skal hidrøre fra, at
her skal en gang i gammel tid en kvinde ved navn
Gunnild være bleven myrdet. Hvor mordet skete, ud
sprang en kilde. Hver St. Hans kom folk lang vejs fra
for at bade og drikke sig sunde i dens hellige vande.
Heraf opstod da som så mange andre steder et
„kildemarked“, der først for få år siden er bleven op
hævet. En forfatter skriver herom 1832, at dette marked
samler en endnu større folkemængde, end han har set
i nogen sjællandsk købstad; „selv modehandlerinder
findes der flere af og i øvrigt alt hvad man finder på
de sædvanlige markeder, ondt og godt“. Samme for
fatter fortæller videre, at da der hverkeh var gæstgiver
sted eller andre lign, bekvæmmeligheder på den temme
lig øde plet, var der intet andet sted at ty til end
præstegården, til præsten, „der stedse med den ædleste
og godmodigste velvilje modtager og beværter dem,
der ved denne lejlighed besøger ham“.
Folk på egnen véd endnu med stort liv at fortælle
om disse store markeder, der var noget af en begiven
hed. Ikke så få var de brude, som her hos „mode
handlerne“ købte udstyr og brudestads.
Stiftsbjærgby.
Bag Hjembæk by i sydøstlig retning ses herre
gården Aggersvold, opstået af en nedlagt landsby
Agges- el. Ågestorp. Længere tilbage ses Bjærgbygård
ved Stifts- (egentlig Stigs-) bjærgby. Her Var Grundt
vigs fortroligste præsteven Gunni Busck præst i en år
række, og her var det, at Grundtvig en gang kom på
besøg i et af de tidsrum, hvor mørke og tunge lidelser
i længere tid havde plaget hans sind. Da det atter
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havde begyndt at lysne lidt for ham, sad de to venner
en aftenstund ene sammen ude i præstegårdshavens
lysthus, og pludselig siger da Grundtvig til Busck: „Har
du pen og blæk?“ Busck: „Ja.“ Gr.: „Skriv da!“ og
så kom vers efter vers det dejlige digt: „Sov sødt
barnlille“. Og Grundtvig fik atter fred i sin sjæl.
En anden af Grundtvigs trofaste venner (ungdoms
vennen) Povl Dons ligger jordfæstet på den nærliggende
Skamstrup kirkegård.
Bassebjærg.
Men vi vender tilbage til Hjembæk og vedbliver
at følge vejen i sydvestlig retning, indtil vi (det sidste
stykke ad Slagelse landevej) når Stokkebjærg skov.
Straks ved indgangen til skoven har man på højre hånd
det langstrakte Bassebjærg, 257 fod højt, med den brat
begyndende skovlinie (nåletræsplantning).
Udsigten herfra var fordum meget prist for sin
skønhed. Synskredsen var stor, og rundskuet hen
rivende, især gjaldt dette mod syd med Skarritsøens
og Tissøens blinkende vande mellem skovbakkerne og
mod vest med Storebæltets og Kallundborgfjordens
blånende bølger; men netop på disse sider grode op
væksten efterhånden så stærkt til, at udsigten truede
med at forsvinde. For at redde den opførtes på bak
kens top et højt træstillads, der i nogle år gjorde god
fyldest, men nu desværre er styrtet sammen.
Gennem den smukke frodige Stokkebjærg skov
slynger skovvejen sig i maleriske bugtninger frem til
Jyderup st. tæt ved Skarritsøen.

Skarritsø.
Et af de steder, hvor den sjællandske natur ud
folder sin fejreste skønhed og mest smilende ynde, er
egnen om Skarritsø. Alt hvad herligt er i den ødanske
natur findes her samlet på én plet: skyggende skove og
kornrige vange, blånende søer og blomstrende enge,
knejsende bakker, midalderlige borgvolde, rislende
bække med bortgemte vandmøller og nattergaleslag i
de stille aftner. Næppe nogen dansk sø overgår
Skarritsø i skønhed, og kun få kan måle sig med den.
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Fra Jyderup station kommer man ved at følge
Slagelsevejen sydpå forbi Drivsåt skov efter få minuters forløb hen til fiskerhuset, hvorfra man i båd kan
foretage roture ud over søens flade og, om årstiden
passer, plukke de dejligste store, tulipanformede, hvide
åkander, der flere steder ved kysten breder deres mæg
tige blade så tæt, at båden kun med den yderste møje
kan bane sig vej derigennem.
Ved søens sydøstre hjørne, hvor bådene kan lægge
til, løfter Delhoved sin stejle pande og frembyder fra
sin skovgrode top den mest betagende udsigt; man véd
næppe, om man skal foretrække de små henrivende
udkig mellem de mægtige stammer længst fremme på
bakkens yderste rand eller det større og bredere udsyn
fra den åbne plads foran skovriderboligen „Birkenæs
gård“. Fra sidstnævnte sted, hvorfra den åbne mark
skråner ned mod den dybtliggende sø, glider blikket
frit ud over søens blinkende vande helt over til skovene
hinsides og til Bjærgsted bankernes prægtige, bølgende
højder. Er man træt af de vide udsyner, kan man ad
en af de mange velholdte stier gå helt ned til søens
sivkransede bred, og mens man hviler sig på en af
de mange bænke, forsøge på under løvhanget at fange
et glimt af de røde mure på Astrup hovedbygning, så
ledes som de titter frem bag træer og buske ovre ved
søens vestligste vig.
Følger man kørevejen vesterud, kommer man gen
nem en granskov snart til „Kongens møller“, fem i tal;
ja egentlig er der kun én, der bærer dette navn, de
andre er Rangle mølle, Strids mølle, Gryde mølle og
Øresø mølle. „Åløbene glider sagte frem under hæng
ende løv, dækkede af åkandernes brede blade, gemt
bag nejende siv, bredende sig ved hver af de stands
ninger — hvortil industrien har tvunget dem — i drøm
mende småsøer“.
Fortsætter man turen uden om Astrup og de store,
side enge, kommer man efter en stunds forløb atter
ned til søens b;ed (den nordre). Her har man lige for
sig de to vakre øer Magleholm og Lilleholm, mens de
høje stammer med de luftige toppe hinsides søen tegner
sig skarpt mod en ren blå himmel.

— 15 Lidt til venstre for vejen ligger et lille hus midt
på en gammel voldplads omgivet af grave. Huset har
endnu bevaret navnet på den borg, som fordum lå her
på dette sted, nemlig Skarritsholm.
I gamle dage lå her det stolte herresæde, en
ridderborg. Den tilhørte hertug Knud af Lolland og
Bleking, en uægte søn af Valdemar Sejr og Asbjørn
Snares enke, den skønne Helene Guttormsdatter fra
Sverige, der havde sit enkesæde på det nærliggende
Sæbygård. Hertug Knuds efterkommere ejede Skarrits
holm i flere slægtled, der regelmæssigt skiftede med
navnene Erik Barnumsen og Barnum Eriksen. Også
Løvenborg fik slægten i eje; men så gik det tilbage for
den, og ved år 1400 døde dens sidste mand, og Skar
ritsholm gik da ved giftermål over til en gren af Bille
slægten, men skal så være bleven købt af dronning
Margrethe, der rimeligvis nedlagde den.
Borgen har åbenbart fra først af været bygget på
en holm i søen; men lidt efter lidt har bølgerne trukket
sig tilbage og givet plads for de nuværende frodige,
skovomkransede enge. Længst mod øst kan man endnu
finde lævninger af den port eller den lille skanse, som
på denne side har skærmet indgangen til borgen.
En fortsat vandring mod øst vil ad smukke, vel
holdte skovstier med talrige hvilebænke og herlige ud
syn over søen snart føre vandreren frem til afdøde
lensgreve Lerches smukke villa „Sølyst“ med det nær
liggende rekonvalescenthjem for kvinder, bygget af
greven til minde om hans afdøde datter.
Ad Kallundborgbanen.
Lidt efter er man atter ved Jyderup st., knude
punktet for færdselen i denne egn. Vest på fra stationen
skærer jærnvejen sig gennem mægtige skovklædte bakker
og løber, endnu inden næste station nås, tværs gennem
en af Danmarks geologiske mærkværdigheder, nemlig
de store stenrøs: hele marker, hvor man kun ser sten
på sten, de antages for lævninger af istidens moræner,
stendæmninger, som isbræen afsætter ved sin smelt
ning („jokelgærde“). I en dybde, hvis bund endnu ikke
er funden, ligger her rullesten af alle arter dynget oven-

— 16 —

på hverandre umiddelbart op til frugtbar mark. Nu er
der i disse stenørkener anlagt store stenknuserier, hvor
uhyre mængder af skærver fabrikeres. Mange af disse
blev anvendte ved anlægget af Københavns fæstnings
værker. Man må i højeste grad beklage, at ikke i det
mindste en del af dette mærkelige stenrøs er bleven
fredlyst. Vedbliver man arbejdet her endnu nogle år,
vil det blive vanskeligt at finde en sådan del i sin op
rindelige og ejendommelige skikkelse.
Forbi Svebølle og Værslev stationer fører jærnvejen snart ud til amtets vestligste købstad, Kallundborg.
Kallundborg.
Denne by, der mellem amtets købstæder ejer den
rigeste historie, skylder sin oprindelse til den stærke
borg, som omkring år 1170 byggedes her ved fjorden
af den berømte Asbjørn Snare. I forbindelse med
denne borg ved Hærvig, som fjorden den gang hed,
byggedes desuden den ejendommelig skønne kirke med
de fem tårne. Slottet brugtes til tider både som konge
bolig og fangetårn. Det belejredes af Valdemar Atterdag, og her holdt samme konge i pinsen 1360 igen
danehof for første gang efter rigets lange opløsningstid.
Kristian II.s mand Claus „Slippeslot“ lod sig underkøbe
til at overgive den stærke fæstning, som så nogle år
efter blev Kristian II.s alderdomshjem og dødssted. På
Kallundborg var „rigens dressel“, arkivet for landets
vigtigste dokumenter.
Kallundborg kirke var indviet til „vor frue"; og
det store midtertårn bar hendes navn, mens de mindre
tårne var indviede til fire helgeninder. Bygningens
form er enestående i Nordeuropa, og man må helt over
til det gamle Byzants for at finde noget, der kan kaldes
forbilledet for den. En septemberdag 1827 faldt midter
tårnet ned og knuste kirkens hvælvinger; men 1866
bevilgedes penge til genopførelsen, og således står da
kirken lige skøn og herlig fremdeles, mens den stærke
borg (Kallundborg) forlængst er sunken i grus og for
svunden, så endogså dens sted kun med vanskelighed
kan påvises.

— 17 —
Omkring borg og kirke byggedes siden den lille
by, der arvede borgens navn. Dens havn hører til en
af Sjællands bedste, og dens beliggenhed til en af de
skønneste.
Til amtets tredje købstad Nykøbing i Odsherred
knytter sig intet historisk mærkeligt, ligesom dens rolle
som handelsplads bestandig har været yderst beskeden.

III.
Svinninge vejle.
Vi vender atter tilbage til Svinninge:
Omtrent midtvejs i byen, lige overfor Frederik
VII.s mindesmærke, bøjer Nykøbing landevej af fra
„kongevejen" og går i nordlig retning ud af byen. Ad
denne vej og ud over Svinninge vejle (d. e. vadested)
gik fra gammel tid den meste vognfærdsel mellem Ods
herred og det øvrige Sjælland. Førend landevejen blev
bygget, var færdselen her dog yderst brydsom, snart
var det højvandet, der vanskeliggjorde overfarten, og
snart var det is eller andet „brydføre", der kunde umu
liggøre overfarten i flere dage. Og det samme kunde
stormen, især når den kom fra nordvest, ti da piskedes
vejlens vande frem mod det smalle og grunde sted så
ledes, at de svulmede op og truede med at rive både
vogn og heste med sig. Dertil kom, at bunden bestod
af temmelig blødt lér, hvori der stadig dannedes dybe
huller. Disse forsøgte man vel undertiden at fylde med
sten, men det lykkedes kun sjældent at skaffe ordent
lig bund; tit opnåde man derved det modsatte, så at
nu blev det først rigtig galt. Man prøvede da at op
rejse varder for at angive den bedste vej; men disse
forsvandt igen lige så hurtigt, som de rejstes; kunde
storm og bølgeslag nemlig ikke slå dem ned, så kunde
i hvert fald isen skrue dem til side eller støde dem
omkuld. Til sådanne tider kunde overfarten ofte være
meget farlig. Til fods var det i den kolde årstid helt

— 18 —
umuligt at komme over; og gamle folk kan endnu for
tælle om, hvorledes de i halve ja hele dage her syd
eller nord for vadet måtte vænte på tilfældig skyds for
således for gode ord eller betaling at blive taget med
over til den anden bred.
Alle disse besværligheder blev først afhjulpne for
et par menneskealdre siden ved anlægget af den store
dæmning og landevej derud over.
Dæmningens længde er ialt 2532 fod; deraf de
1332 fod over selve vadestedet. På det dybeste sted
er dæmningen fra bund til overflade 10 fod lodret målt.
Dæmningens bundbredde er her 88 fod; og vejens
bredde ovenpå 28 fod. De øvrige 1200 fod dæmning
ligger hovedsagelig på „Svinninge enge“, som kun ved
højvande kunde overskylles. Dæmningen aftager da i
højde, alt som den stiger op ad engene, fra 10 til 3
fod og bundbredden fra 88 til 36 fod. Ovenpå har
vejen her kun almindelig bredde nemlig 24 fod. Sider
nes skråning udad (dosseringen) er her langsomt af
sænket; og for at beskytte dæmningens fod mod bølge
slaget, blev samme dækket med store sten, nedlagt i
tang. Efter Lammefjordens inddæmning er denne sik
kerhedsforanstaltning naturligvis bleven overflødig.
Arbejdet ved dæmningens bygning blev udført af
de 15 omliggende sogne, således at de nærmere gjorde
forholdsvis mere arbejde end de fjærnere. Dæmningens
højde blev delt i tre afdelinger, hver på 3 fod 4 tom.
De 5 nærmestliggende sogne fik så den nederste, de
5 længere fraliggende sogne den mellemste, og de 5
længst fraliggende sogne den øverste afdeling af dæm
ningen at påføre.
Omtrent midt på dæmningen byggedes af rå kampe
sten en mægtig bro i 8 sluser, hvoraf de 4 midterste
var 6 fod brede; de andre 4 sluser, to ved hver side,
var 4 fod. Alle sluserne blev dækkede af store udflakte dæksten af kamp. Ovenpå langs broens sider
sattes 22 hugne kampestens afvisere for at hindre fejl
kørsel og nedstyrtning; og på bægge sider af broen ved
indgangen til sluserne anbragtes ege-isbrydere, 7 ved
hver side. På dæmningen plantedes en allé af kana-
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diske popler, hvoraf dog nu de fleste er gået ud og
har givet plads for nyplantede elme.
Mens vandet omkring dæmningen tidligere i nord
veststorm kunde stige indtil 6 fod over dagligt vande,
og således true både den og broen med ødelæggelse,
så er enhver fare fra den kant jo nu forsvunden med
Lammefjordens (og Svinninge vejlens) tørlægning. Hver
ken dæmning eller bro har dog nogen sinde lidt synder
ligt mén, og når nu alligevel broen år 1905—6 ombyg
ges, er det næppe så meget på grund af brøstfæld,
som fordi bundforholdene skal omreguleres.
Det inddæmmede område er omtr. 300 tdr. land
stort. Ved broen byggedes en vindmølle, der trækker
en vandsnegl til udpumpning af vandet. Tørlægningen
begyndte omtr. 1850. Noget senere anbragtes også en
dampmaskine til hjælp ved pumpearbejdet, og efter at
der blev gravet landkanaler og en midterkanal holdes
alt det inddæmmede land bestandig tørlagt, og stykke
efter stykke forvandles det nu til agerjord.
Ved fremskaffelsen af den mængde store sten, der
medgik til disse vej- og broarbejder her og anden steds,
gik det frygteligt ud over egnens mange jættestuer,
stendysser og gravkamre. Her forsvandt således Maglestenen el. Holmerstenen på Tudsenæs, berømt ved Bar
tholins bekendte opskrift. Den sprængtes og brugtes
i grundvolden under broen over Svinninge vejle. De
store sten, der fordum stod i krans om Tinghøjs fod,
flaktes og brugtes her til dæksten over sluserne. Flere
af de store dysser ved Hørve forsvandt som skærver i
bunden af den ny landevej o. s. v. Man må sande den
gamle forfatters ord*), at om end her endnu i egnen
er en del af disse gamle minder tilbage, så „trues de
dog hver dag af stenhuggernes ubarmhjærtige hamre;
ti når en bro el. sluse skal sættes, så søger stenhug
geren dem alle vegne, og gør han ej andet, så øde
lægger han dem dog for fode . . . Siden man i stedet
for hvælvede broer af kampesten brugte udflakte kampe
sten over broerne, har de omtalte alderdomslævninger
især lidt; ti sten af så store dimensioner, som til at
*) J. H. Larsen: Holbæk amt (1832—42).
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udspænde nogenlunde vide buer behøves, findes nu
næppe nogen steds uden på oldtidens gravminder.“
Vejleby.
Fra dæmningen over Svinninge vejle fører lande
vejen op over den skønt beliggende tidligere halvø, der
omfatter Vallekilde og Hørve sogne. I en lavning ved
vejen mellem bakkerne ligger her Vejleby (byen ved
vadestedet). Det mærkeligste ved byen forhen var dens
gadekær, der var berømt dels for dets usædvanlige
størrelse og dels for dets farlige beliggenhed, der fik
adskillige rejsende i fordums dage til ufrivilligt at måle
dets betydelige dybde.

Hørve.
Lidt længere nordpå fører landevejen forbi sta
tionen og byen Hørve (rimeligvis af ordet horre =
hvirvle, svinge; byen, hvor vejen svinger). Også denne
by var kendt for sit store gadekær, hvor usædvanlig
store gåseflokke havde tilhold. 1 det hele var Hørve
og Vallekilde sogne i ældre tid kendt viden om for
deres mange gæs. For Hørves vedkommende siges
gadekærets udtørring siden at have nødt folk til stærkt
at mindske gæssenes antal, og nu er der næppe mange
tilbage af den fordums mængde.
På Hørve mark, vest for Dragsmølle, tæt ved lande
vejen stod for 100 år siden en lille forkrøblet egelund,
som kaldtes „Pigernes grav“. Hvorfra dette løjerlige
navn skriver sig, er nu næppe muligt at oplyse. Det
er vel en lævning af denne skov, der endnu dækker
klinten bag ved møllen yderst mod den inddæmmede
fjord.
Tinghøj.
Fra Hørve st. drejer vejen af mod vest op mod
de høje banker omkring Vallekilde, til venstre ses flere
kæmpehøje, deriblandt den fredlyste Tinghøj, egnens
højeste punkt (173 fod), liggende på Vallekilde folke
højskoles grund. Til alle sider har man her den præg
tigste udsigt. Efter gammel overlevering var dette her-
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ligt beliggende sted i ældre tid tingsted for Sjællands
nordvestre syssel; stolt har denne tingplads taget sig
ud, som den lå dér yderst på bakkekammen med de
mægtige kampesten i ring uden om.
En af højens tidligere ejere havde imidlertid be
stemt den til at udslettes: en stor mærgelgrav blev
kastet ved dens fod (sporene deraf ses endnu). Herfra
blev hans mark mærgiet, og det var så meningen bag
efter at vælte højen ned i graven og på den måde ved
at fylde graven og slette højen slå to fluer med et
smæk. Dette blev dog heldigvis afværget, og det her
lige minde bevaret for efterslægten, ved at en af høj
skolens lærere, Povl Sams, nuv. ejer af gården Svends
bjærg, købte højen af ejeren. Den kom så senere
sammen med den omliggende mark i højskoleforstander
Ernst Triers besiddelse. Han lod den fredlyse.
Af andre ejendommelige højdepunkter i sognet
må nævnes Tudebjærg (140 fod) med kæmpehøjen
„Barnet“ og navnlig det stolte, ejendommelige og frit
liggende Vallebjærg (129 fod), der som en vældig trolde
borg skyder sig stejlt op fra de lave omgivelser på
alle sider.
I det hele taget er Vallekilde sogns overflade høj,
bakket, stenet, skovløs og vandrig.

Vallekilde.
Sognekirken i Vallekilde har en såre skøn belig
genhed på den søndre rand af bakkerne; fra ringmuren
om kirkegården falder jordsmonnet stærkt ned mod den
inddæmmede Svinninge vejle. Den stejle opgang vestfra mod kirkeporten er forskønnet med en lille træ
plantning. Kirken selv er ret smuk og tager sig godt
ud med sit anselige tårn, sit sakristi (mod nord) og
sine to våbenhuse, et mod syd og et mod nord (det
sidste bruges nu som ligkapel). Skib og kor er op
førte af frådsten med kamp foroven. I tårnet hænger
to klokker fra 1508 og 1745, bægge med usædvanlig
rén og skøn klang. Altertavlen er fra slutningen^af det
16de hundredår men senere ommalet. Prædikestolen
er et temmelig tarveligt arbejde omtrent fra samme tid
som altertavlen. I våbenhuset er der en jærnbeslået
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dør med dyrefigurer, udmærket arbejde. Den er nu
naglet fast til væggen. 1 tårnrummets væg findes ind
muret en ligsten af sort marmor over præsten hr.
Schytte, død 1759. Desuden findes i kirken flere andre
ligsten og — lige for indgangsdøren — et velbevaret
krucifix.
Blandt præsterne i Vallekilde kan nævnes N. F.
S. Grundtvigs bedstefader Otto Grundtvig, født d. 16.
april 1704, kaldet af Fr. Rostgård til præst på Sejrø
1732, hvorfra han 1760 flyttede til Vallekilde. Lige så
lidt her som på Sejrø var hans sognebørn lette at
komme til rette med, i hvert fald fortælles det, at da
han en gang i året 1777 stod i kirken og skulde døbe
et barn, trængte samme barns fader — der var fuld —
sig hen til den kone, der skulde holde barnet over
dåben, og vilde rive det fra hende, idet han råbte, at
han vilde bære sit eget barn. Hvad enden på striden
blev, nævnes ikke.
Samme år, som denne begivenhed fandt sted,
brændte hele præstegården. Den blev dog atter opført
i god stand: 66 fag hus i alt; deraf 17 fag stuehus.
Den blev, hedder det, opbygget efter den tids lejlighed
med bindingsværk og stråtag.
Den ny bygning blev i de første år indviet ved
en hel række bryllupsfester i præstens familie. Den
første fejredes d. 9. jan. 1770, det var, da præstens dat
ter Christiane blev gift med en købmand fra Holbæk.
Så fulgte den store dobbelte højtid den 8. oktbr. 1771.
Den dag viede Otto Grundtvig selv i hjemmet to af
sine døtre, nemlig Frederikke Severine til Nic. Ed. Balle,
sognepræst til Kellerup og Gøtrup — senere biskop
over Sjælland — og Anne Catrine til H. Chr. From,
res. kap. i Viborg. Og den 21. juli 1772 havde han
den glæde at døbe Balles og Frederikkes søn: Severin
Vilhelm Arctander. Balle var den gang bleven profes
sor theologiæ i København. Samme sommer stod endnu
to bryllupper til i præstegården: Den 29. septbr. viede
O. Gr. sin søn Jørgen og afsluttede derpå selv rækken
ved at lade sig vie til mad. Anna Margrethe f. Jensen,
enke efter en provst Friis.
Ved alle disse lejligheder havde en anden af hans
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sønner Christian gået ham til hånde som degn, kaldet
dertil 1762 af Adeler på Dragsholm.
Gamle Otto Grundtvig levede dog ikke længe efter
sit ny giftermål. Han jordedes på Vallekilde kirkegård.
For få år siden lod hans sønnesøns søn præsten Fre
derik Lange Grundtvig en mindesten sætte på det sted,
som overleveringen udpegede som den gamle præsts
gravplads.
Honoratus Bonnevie, hvis slægt stammede fra
Frankrig, blev 1824 præst i Vallekilde. Dette var da
den nærmeste grund til, at hans søstersøn, den unge
begavede kunstner Johan Thomas Lundbye også blev
godt hjemme i Vallekilde. Kunsthistorikeren Karl Mad
sen skriver således: „Et af Lundbyes tidligste forsøg
med oljefarve fremstiller Vallekilde præstegård, og et
af hans første landskaber, udstillet 1837, „Et sjællandsk
landskab fra egnen ved Vallekilde“. Den lille Hanke
høj hæver sig op over en gul kornmark: i baggrunden
til venstre ses Kattegat, til højre den kegledannede top
af Vejrhøj. Som staffage er i forgrunden anbragt en
lille strikkende pige med en mægtig kyse og lange
drengebukser under korte skørter, — præstens niårige
datter, den lille Regine;— hun staar i samtale med en
vogterdreng, der hviler på jorden ved siden af sine
får . . . Billedet er den første åbenbaring af Lundbyes
ejendommelighed som landskabsmaler; . . . der er her
for første gang i dansk malerkunst fortalt om storheden
i ægte dansk natur; . . . synet i dette billede var nyt.
. . . Han var Sjællands maler“.
År 1840 maler Lundbye et nyt billede omtrent fra
samme sted: „Sjællandsk landskab, i baggrunden Vejr
høj og det gamle Dragsholm slot“.
Motivet er fra Bjerresø mark ved stendyssen. Bag
grund og belysning er omtrent den samme på de to
billeder.
Fra en lidt senere tid er hans lille billede af
Hankehøj på præstegårdens mark: den lille grønne høj
løfter sig skarpt op mod en ganske klar, kold luft med
små skyer. Det er efterår, og kvæget går løst, vogtet
af en dreng. På højen står et par store tjørn, som
luder stærkt fremover, tvunget af nordvestvinden. Om
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dette lille billede skriver Karl Madsen, at vel har det
enkelte mangler; „men al den glæde, som maleren har
følt ved synet af den danske natur, fortæller det lille
billede for os. Det er så ejendommelig stemningsrigt;
i al sin lidenhed så storladent og karakterfuldt, at det,
én gang set, vil være uforglemmeligt for ethvert men
neske med nogen sans for kunst.“
Som bekendt faldt Lundbye for et vådeskud 1848
i begyndelsen af krigen, hvori han var gået med som
frivillig.
I den gamle Vallekilde præstegård blev senere
bestemmelsen taget om oprettelsen af en folkehøjskole
i Vallekilde (se Ernst Trier: 25 års skolevirksomhed i
Vallekilde). Den gang bode den unge V. J. Hoff Som
kapellan også i præstegården; og i hans lille lejlighed
blev sagen forhandlet og afgjort, og skolegerningen
næste år (1865) begyndt i lejede stuer i nabogården.
Lidt østen for sognekirken ligger folkehøjskolen
og Korskirken, omringede af en helt ny, lille by med
præstebolig, friskole o. s. v. Yndigt breder den sig
med sine huse og frugtbare haver ned oyer den syd
lige skråning af de store bakker. Højskolens bygning
opførtes af theologisk kandidat Ernst Trier 1866*); kirken
opførtes 1882 af valgmenigheden og efter tegning af
højskolelærer og bygmester Andreas Bentsen. Alter
tavlen (den tabte søns hjemkomst) er malet af prof.
Roed efter et udkast af hans tidligt afdøde søn Holger
Roed.
— Af den hovedgård, som fra Valdemar Atterdags
tid og til op mod reformationstiden skal have ligget i
Vallekilde, er der nu intet som helst spor, ikke en gang
stedet, hvor den har ligget, véd nutiden at nævne.
Ved præstegården i Vallekilde deler sig vejen fra
Hørve st. Til højre fører den nord på op over den høje
bakkekam forbi Hankehøj — lidt henne på marken til
*) Vest for denne bygning står nu E. Triers mindesmærke,
modeleret af Joakim Skovgård og hugget i bornholmsk
granit af Bundgård. Underliggeren, en mægtig stenblok,
er hidskaffet fra Palæstina.
Et tusende alen øst for skolen findes den Trier-ske
gravplads med Triers (og fleres) grav.
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venstre. Til samme side lidt længere fremme ses sten
dyssen, som genfindes i Lundbyes maleri.
Fra det øverste af vejen har man en storladen
udsigt til bægge sider: lange bløde bakkelinjers rythmiske og højtidelige skønhed, vidt udsyn over bølgende
bakker med korn og skove, og længst borte i nordvest
det blå hav. Gennem den lille, højtliggende by Bjerresø
slynger vejen sig nu fremad og daler lidt efter ned mod
Nykøbing landevejen for at forene sig med denne nede
ved bredden af den inddæmmede Lammefjord.
Den inddæmmede Lammefjord.
Dette mægtige inddæmningsarbejde, et af de største
i Evropa, har en lang og trang historie: „Diggreve
Grove fra Slesvig fremsatte først tanken, den optoges
senere af ingeniør Hannemann; men det var dog først
daværende lensbaron Zytphen-Adeler på Dragsholm,
som sammen med grev Ahlefeldt-Laurvigen, prokurator
Jørgensen og kapitain Rovsing fik koncession på ar
bejdet efter en plan af ingeniørkapitain Brummer. Aktie
kapitalen var bestemt til 2 millioner kroner (1 million
rigsdaler). Man forsøgte at skaffe penge fra Tyskland
(Hamborg). Efter modtagelsen af de franske milliarder
var man den gang ikke bange for at vove sig ud i ny
og store foretagender. Men da man d. 18. marts 1873
fik den endelige koncession med 20 års skattefrihed
for det tørlagte land, havde man dog endnu kun til
rådighed 950,000 kr., en ringe sum til så stort et fore
tagende. Man begyndte først på dæmningen (ved Avdebo), lidt over en fjærdingvej lang. Vandets dybde
var indtil 25 fod; der krævedes 80,000 kubikfavne fyld.
Til sine tider var arbejdet stærkt truet; men dæmningen
lukkedes dog heldigt den 23. septbr. 1874 og førtes
derpå op til lO1^ fod over dagligt vande. Den inde
lukkede vandflade var lidt over en flademil stor og
havde en kyststrækning på 5‘/3 mils længde. Fjorden
havde hidtil modtaget vandtilløbet fra et område på
omtr. 33,000 tdr. land navnlig fra sydsiden, hvor Svinninge å og Gislinge å udmundede i den. For at skaffe
disse vandmasser andet afløb gravedes der rundt om
det hele dybe kanaler, ialt hen imod 6 mil i længden,
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med opkastede diger indad mod fjorden. Kanalerne
havde udløb dels mod øst ved dæmningen og dels mod
vest ved „Draget“ ud til Nekseløbugten, idet der på
bægge disse steder var anbragt sluseporte.
For at skaffe vandet bort fra selve den inddæm
mede flade byggedes nu maskinhuset ved Avdebo med
6 kedler og 5 dampmaskiner på tilsammen 450 hestes
kraft. Pumpningen begyndte den 18. januar 1875, og
efter 130 dages arbejde var vandet bragt ned til 8l/2
fod under dagligt vande, og senere sænkedes det yder
ligere til 10 fod. Der var nu indvunden 6640 tdr. Id.
Men at bringe sagen så vidt havde allerede kostet op
mod 2 millioner kr. altså over det dobbelte af aktie
kapitalen.
Med salg af den indvundne jord gik det kun meget
småt; endnu sidst i 1878 var der kun solgt 200 tdr. Id.,
og da stod foretagendet ved den tid bogført for næsten
21/2 mili. kr. Ved denne tid lykkedes det imidlertid at
sælge omtr. 1000 tdr. Id.; det første landbrug med korn
avl blev anlagt, og gården Skovly blev således bane
bryder på dette område. Herved vovede den tyske
kapital sig atter frem, og ny summer blev skudt ind.
Men endnu kneb det. Den 8. decbr. 1879 danne
des „Lodsejerlaget“ for at sikre foretagendets fremtid.
Det udgjordes af alle jordejerne indenfor diger og
dæmning.
Men kort efter tabte Tyskerne tålmodigheden, og
„Internationale bank“ i Hamborg bragte aktieselskabet
til undergangens rand ved pludselig at sætte de fleste
af sine aktier til offentlig avktion. Dette skridt blev
imidlertid, tvært imod hvad man skulde vænte, selskabets
frelse, idet grosserer Bernburg for en ringe sum ind
købte dem alle og benyttede dem til dannelsen af sam
laget „Stubberup enge“, som derpå for 966,300 kr. af
købte det hårdt betrængte aktieselskab 1320 tdr. Id.
mest dyndjord i den vestlige del af det inddæmmede
land. Det var det nydannede samlags plan atter at
sælge de købte strækninger, og det lykkedes efterhånden
særdeles godt, så der gjordes gode forretninger.
Samlaget havde forpligtet aktieselskabet til yder
ligere at sænke vandstanden til 12 fod under dagligt
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vande; derved blev samlaget sat i stand til grundigt at
udgrøfte og udvande jordsmonnet og gøre det skikket
til kornavl. Næsten hele det købte flademål solgtes i
løbet af få år til en pris af 300 til 500 kr. td. Id. Kø
berne har i reglen også været vel tilfredse; jordbunden
var yderst frugtbar, ti det fede dynd lå favnetykt, flere
steder til mellem 20 og -30 alen. Man behøvede blot
at pløje lidt dybere end sædvanlig for at skaffe jorden
gødning.
En uvæntet indtægtskilde fik det oprindelige aktie
selskab ved den sø, som endnu blev tilbage længst ude
mod dæmningen; den viste sig nemlig ualmindelig fiske
rig. Saltvandsfiskene forsvandt vel hurtigt; men til
gengæld kom der en utrolig rigdom af ål. Fiskeriet
blev forpagtet ud til meget høje priser, men endda
spandt forpagterne silke ved forretningen. Omsider
købte forpagterne, brødrene Clausen i Holbæk, søen
mod at betale aktieselskabet 360,000 kr. Søen med
tilstødende bred udgjorde ved handelen i alt 550 tdr. Id.
Der fiskes dog nu næppe så mange ål som tidligere; vand
standen er også senere på ny bleven sænket indtil 15 fod.
Ved denne handel bedfedes aktieselskabets stilling
yderligere, selv om den endnu langt fra var god. Er
der end således fra begyndelsen tabt millioner — nær
mest tyske penge, så vil disse rimeligvis efterhånden
indvindes igen om end af andre ejere. Og under alle
omstændigheder: Et nyt, stort og dyrkbart område er
her indvunden for menneskene; mangfoldige nybyggere
har efterhånden slået sig ned her; hele landsbyer nydannes på dette fra havet erobrede land. Efter at den
ny jærnvej 1898 åbnedes forfærdselen ud over „Lamme
fjorden“, og station byggedes midt ude, skrider opdyrk
ningsarbejdet frem med kæmpeskridt fra år til år.
Men på Avdebodæmningens styrke og vedlige
holdelse afhænger nu hundreder af menneskers velfærd
og liv.
Er Lammefjordens inddæmning end det største, er
det dog ingenlunde det eneste store udtørringsarbejde
i denne egn af landet: I Odsherred findes således
Sidinge fjord, 1230 tdr. Id., der trods en lignende række
af vanskeligheder dog også nu må siges at være
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gennemført med held. Dette kan desværre næppe siges
om det tredje af egnens store foretagender af den art,
nemlig Saltbæk vig på nordstranden vest for Nekselø i
Arts og Skippinge herred. Ved en dæmning fra Alles
have over øerne Store Vrøj og Lille Vrøj til halvøen
Mulen i Raklev sogn fik man inddæmmet et område på
4864 tdr. Id., men kanalgravningen, sluseanlæggene og
udpumpningen af vandet oversteg snart selskabets
kræfter, især da det viste sig, at bunden var temmelig
ufrugtbar. Tre store vindmøller blev bygget på dæm
ningen for at medvirke ved pumpearbejdet, der el
lers besørgedes ved dampkraft. Det viste sig dog
umuligt at føre sagen igennem. Da vigen var tørlagt
på 70 tdr. Id. nær, måtte man holde inde af mangel
oå driftskapital, og værket stilledes til avktion. Tørloldelsen sker nu kun ved hjælp af de tre vindmøller,
og over halvdelen af vigen står nu atter under vand.
Det tørlagte er kun af ringe godhed og henligger mest
som tarvelige græsgange. På foretagendet er ofret
omtr. 2 miil. kr.

IV.
Vejrhøj.
Fra bredden af den inddæmmede Lammefjord tager
Nykjøbing landevej sin retning lige mod Vejrhøjs stolte
højder. Jorderne paa bægge sider af vejen tilhører
herregården Dragsholm, de små arbejderboliger med
nr. over dørene vidner derom. Jorden er let; i storm
vejr ser man stærke støvskyer stå hen over de pløjede
agre, og små grå driver af det fine sand lægger sig i
landevejsgrøften.
Ved kilden og den gamle mølledam i den nu ned
lagte Vindekilde by bøjer en bivej af fra landevejen, og
gennem skoven med de smukke bugtede stier når man
snart op på Vejrhøj, „bakkernes konge i Holbæk amt,“
et af de højeste punkter på Sjælland. 385 fod hæver
bakken sig så^at sige lige op af vandet, og netop denne
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omstændighed bidrager end mere til at fremkalde ind
trykket af en højde, der efter danske forhold må kaldes
vældig. Bakkepartiets øverste top dannes af en mæg
tig kæmpehøj, Vejrhøj (eller af andre kaldet „Hatten“).
1 denne skal der efter sagnet være jordet en kæmpe i
fuld rustning.
På højens overflade afbrænder ungdommen hvert
år et vældigt st. Hans blus. Skæret derfra lyser mange
mil ind over land som ud over hav. Hvad der heller
ikke falder én underligt, når man husker på, i hvilken
højde det er tændt.
Udsigten, som fra toppen frembyder sig, er ikke
mindre overvældende. Rigt, afvekslende og skønt lig
ger land og strand her for ens fod. Sender man blik
ket ind over land, møder det talrige landsbyer, kirker,
skove og frodige marker, og glider det ud over havet,
fanges det af de blanke flader med de større og min
dre øer eller længere inde af bugterne og de mang
foldige indskæringer af fjorde og vige og overhovedet
af al den rige afveksling, der stedse fremkommer ved
vidtstrakte kystpartier.
I klart vejr ser man Roskilde, Holbæk, møllerne
ved Kallundborg, Jyllands østkyst, Sjællands odde, ja
under særdeles heldige omstændigheder skal man endog
kunne se Hesseløen, Frederiksborg og Frederiksberg.

Nekselø.
Dybt under én mod vest blinker Nekseløbugtens
blå vande, længere ude fortsat af Kattegattets, hist og
her oplivet af fiskerbåde, en enkelt større sejler eller
nu og da af en damper.
Vandfladens ensformighed brydes dog navnlig ved
de to større øer Nekselø og Sejrø; de synes at svømme
som måger på havet. Navnlig den førstnævnte, der
tillige er den nærmeste, tager sig henrivende ud, især
når morgensolen lyser ind mod den høje smukke kyst,
„Guldklinten“, der skjuler „Trolddalen“, en malerisk
dalsænkning, som med sine bøge, sine frugttræer og
sin kilde åbner sig over mod beskueren. Dalen skal
en gang i gamle dage have været beboet af en gyselig
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trold, lyder sagnet — deraf dens navn. — Da klokke
klangen fra Føllesløv kirke for første gang lød over til
Nekselø, blev han så rasende, at han greb en stor sten
og slyngede den mod kirken. Heldigvis traf den ikke
men faldt til jorden, lidt før den nåde målet. Der lå
den så, indtil den for nogle år siden blev kløvet og
ført til Favrbogård. De store stentrapper dersteds skal
være dannet af denne sten.
Fra Nekseløs sydspids går en stenrævle over til
Havnsø. Ved lav vandstand kan man her køre over;
hvor vandet er dybest kan der dog ofte være fare for
bunden med en sådan køretur. Når vinteren hersker
med storm og is, er øens beboere tit ilde stillede, når
de skal i kirke eller hente læge eller jordemoder. Under
tiden skal det nok også kunne knibe med maden; man
véd således at fortælle om en mand, der en gang måtte
kravle over den skøre is på alle fire med to rugbrød
hængende i et reb over skuldrene. Adskillige menne
sker har da også endt deres liv på den tur.
Farvandet mellem ovennævnte stenrævle og Or
drup næs i nordvest kaldes Nekselø bugt. Det er så
dybt, at selv orlogsmænd kan søge herind, hvad ikke
så sjældent sker.
Kysten på Sjællandssiden er meget flad og lav;
et sted omtrent ud for Dragsholm findes en lille bitte
lynghede og et endnu mindre klitparti med marehalm
over flyvesandsdannelser. Klinter findes kun et enkelt
sted nemlig ved foden af Vejrhøj, hvor Knarbos klint
når 65 fod.
I Nekselø bugt fangedes fordum marsvin; nu finder
dette næppe mere sted; men talrige sælhunde ses ofte
at sole sig på de store rullesten ved øens kyster.
Sagnet fortæller, at i havet ved Nekselø druknede
en gang en prins. Over hans lig, der blev bjærget og
jordet oppe i nærheden af, hvor Føllesløv præstegård
nu ligger, opkastedes en høj; den bærer nu navnet
Gundshøj.
Sejrø.
Til højre for Nekselø og længere ude ses Sejrø,
som bugten mellem Ordrup næs og Sjællands odde
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har navn efter. Sejrø bugt er nu et stille og lidet be
færdet farvand; skibene går nu længere ude over det
skønne majestætiske hav; men minder fra fjærne tider
liver det stille farvand op: Her var det, at Erik Emune
slog kong Niels og Magnus i et søslag 1131; og her,
siger Sakse, var det, at den samme Erik „på Sejrø“
modtog efterretningen om kong Niels’ død; hertil var
det, at han førte sin myrdede broder Harald Kesies ni
sønner for at dræbe dem. Dette lykkedes ham dog
kun for de ottes vedkommende, mens den niende und
slap, forklædt som kvinde. De otte lig blev alle slængt
ned i samme grav. Og således fik da også Sejrø sin
grav med mænd af kongeblod.
Ved Sejrø var det, at Asbjørn Snare, middelalderens
Tordenskjold, i sit ensomme lille skib mødte den ven
diske vikingeflåde. Sakse fortæller, at han allerede ved
Odden havde fået besked om, at omtrent 40 vendiske
vikingesnekker lå på lur under Sejrø. Asbjørn håbede
dog i nattens mørke at kunne slippe forbi uden at
blive opdaget. Men uheldigvis stod månen netop op,
da Asbjørn var lige foran Venderne, og de gjorde sig
straks rede til at spærre ham vejen. Her var gode råd
dyre, men Asbjørn vilde heller ligge med næsen i vejret
end vende om. Han gav sine folk enkel og klar be
sked og så fremad mod fjenden for at bryde igennem.
Det lykkedes to gange, men hver gang blev der atter
spærret. Venderne havde måske opgivet jagten, om de
ikke tilfældigvis havde opdaget, hvem de havde for sig;
ti da blev de, som det hedder (Grundtvigs oversættelse)
så rasende ivrige, „at de bad Fanden tage hverandre,
tog de ikke Asbjørn“, og rode med stavn ved stavn
ind imod ham; men det hjalp altsammen ingen ting.
For at skaffe sig luft hittede han imidlertid på råd, lod
en mand forsynet med fyrtøj gå til tops og slå ild. Da
Venderne så dette, trode de, det var tegn til en anden
og større fjende og skyndte sig af sted, sjæleglade ved
således at undgå det listige anslag. „Det var da As
bjørns lykke, at han både kunde køre og vende; ti
tapperheden alene vilde ej gøre sagen klär, men nu
hjalp det ene med det andet, fordi han vidste at sno
sig“.
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Omtrent på samme sted forefaldt også i 1808 en
lille træfning, idet Frederik Rudbeck Biilow, den senere
sejrherre fra Frederits, som ung officer med sine kanon
både jog nogle engelske skibe bort fra Sejrø.
En lille men gammel skanse på øens sydspids
vidner om, at man også i sin tid på selve øen har be
redt sig til at tage værdigt mod mulige fjender, hvis de
skulde forsøge en landgang.
Den „største“ begivenhed i øens nyere historie er
Frederik Vll.s morsomme besøg derovre:
Med sin damper „Falken“ havde kongen forgæves
gjort forsøg på at lande ved Sjællands odde; han
styrede derfor til Sejrø og lagde til udfor „Kongshøjen“ ved øens sydøstlige spids. Her gik han i land
med sit følge og steg op på Kongshøjen for at nyde
den smukke udsigt.
Kongen opholdt sig her i flere timer og lod pastor
Ravn fra Sejrby hente. Mange mennesker samlede sig
efterhånden om majestæten, og en fædrelandssang istemmedes. Det syntes kongen godt om og lod skænke
vin til sangerne. Oprindelig var kongen i dårligt lune,
fordi der trods alle signaler fra „Faiken“ ingen lods
var kommen ud fra Gniben på Sjællands Odde; men
da han nu fik at vide, at stedets eneste lods kort før
kongens ankomst var bleven taget af et andet skib, fik
kongen sit gode lune igen.
Fra byen Mastrup blev der hentet en trælænestol,
hvori kongen tog plads på Kongshøjen „min egen høj“,
som han udtrykte sig. Stolen opbevaredes senere som
en helligdom.
En gammel invalid, der i 1801 havde mistet sin
næse „eller det meste af den", fik 10 rdlr. Der blev
talt om at udgrave højen; men det blev atter opgivet,
fordi den gjaldt for sømærke.
Efter således at have opholdt sig her i flere timer
gik kongen atter om bord; men flere herrer af følget
kørte med præsten til Sejrby, hvor „Falken“ skulde
hente dem ved havnen. Kongen havde lovet at gå i
land her igen, men han følte sig utilpas, og den store
menneskeskare blev skuffet i håbet om at se ham
endnu en gang.
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Indbyggerne på Sejrø — omtr. 800 — kaldet
„Sireboere“ skal tidligere have været noget vanskelige
at komme til rette med, især var de slemme efter deres
præster. Bekendt er historien om, hvorledes „øens
stærkeste mand“ Jens Langkniv vilde kyse og knægte
præsten derovre, Grundtvigs bedstefader Otto Gr. Det
slap han dog dårligt fra; ti da han trak sin kniv og
truede med at stikke den i brystet på Gr., rev denne
kjolen til side, pegede på sit nøgne bryst og gav ham
koldblodigt anvisning på kun at stikke til; men dåden
anden betænkte sig, forvirret ved præstens ro, fik han
i næste øjeblik et sådant slag over armen, at kniven
for hen ad gulvet, hvorefter den stærke mand blev
grebet af den endnu stærkere præst, der løftede ham
op og slyngede ham ned ad trappen til hans væntende
kammerater.
Et af de første år, Ernst Trier holdt højskole i
Vallekilde, havde han blandt lærlingerne også nogen
fra Sejrø, og som han da en aften fortæller denne hi
storie, føjer han til, henvendt til „Sireboerne“: „Men
mon det nu også er sandt“. „Jo“, svarer en af disse,
„det er rigtigt nok; ti den Jens Langkniv, det var min
oldefader“. Den oplysning morede Trier meget
— Da der ikke på øen fandtes skov, havde be
boerne ondt ved at skaffe det nødvendige brændsel.
Lyng var det vigtigste, halm kunde også bruges; men
desuden plejede man om sommeren med stor omhu at
opsamle al gødning, som faldt fra kvæget — ikke for
at bruge den på marken, men for at soltørre den og
derefter hengemme den som brændsel til vinterbrug.
Efter en udskiftning, der for resten skal være
meget dårligt udført, blev „Sireboerne“ selvejere i året
1805.
Som naturmærkværdigheder kan nævnes, at her
findes en samling vildtvoksende kristtjørn (omtr. 50
stkr.). Ingen sådan findes på Sjælland, og det er den
største samling, der findes så langt mod øst i Europa.
Ligesom på Nekselø findes her også klokkefrøer,
men ingen ræve, rotter eller muldvarpe.
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Udsigten ind over landet.
Mod nordøst set fra Vejrhøj har man liggende for
sig det egentlige Odsherred, af Holbæk amts herreder
det næststørste men mindst frugtbare; der går i gennem
snit 131/4 td. Id. til en td. hartk.
Den forreste del af herredet består dog kun af
vilde bakker og øde lyngstrækninger langs Sejrø bugt.
Et landskab, der med sin sønderrevne bakkekæde, sine
stejle skrænter og dybe kløfter mere end måske noget
andet i Danmark — Bornholm undtagen — frembyder
lighed med bjærgegne.
Lidt længere mod øst breder sig som et uhyre
broget tæppe den inddæmmede Lammefjords milelange
slette. Længst ude ser man røgen fra dampmøllerne
på dæmningen. De har stadig travlt med at holde den
vidtstrakte flade fri for det overflødige vand.
Mod sydøst og syd ser man ud over en jævn,
rigtbebygget slette, tre—fire mil ind i landet indtil skov
ene ved Skarritsø, Frydendal, Knabstrup og Løvenborg.
Ned ad den skrænt, hvoraf vi nys steg op, og som
danner forgrunden af dette herlige rundmaleri, ligger
den tredobbelte skov Kulås (hvori findes en bøg på
henved 120 fods højde), Brydebjærg og Vejrhøjskov.
Ved skræntens fod ligger landsbyen Vindekilde, der har
lånt sit navn fra en kilde, som vælder frem under
bakkeskrænten. Dens vande samler sig hinsides lande
vejen til en dam, der tidligere afgav drivkraft til en
vandmølle; nu er denne imidlertid nedlagt.

V.
Dragsholm.
Omtrent en fjærdingvej længere fremme hæver sig
den gamle borg Dragsholm med sink blå tage, sine
takkede gavle, sine hvide mure, der lige under be
skuerens fødder træder stolt frem blandt alle sine om
givelser ligesom i fuld bevidsthed om sin ælde og sin
store betydning igennem århundreder.
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Dragsholm ligger på en ensomt liggende bakke,
der hæver sig op fra den ellers så flade slette, som
landtungen her danner. En stor del af denne slette er
enge, der endnu kaldes, hvad de i ældre tider var,
„Søerne“. Et vandløb slynger sig til dels om bakkens
fod og løber ud i Nekseløbugt som den sidste lævning
af de søer, der i fortiden omgav bakken, på hvis top
dette Dragsholm eller Adelersborg nu troner, omgivet
af grave; i ældre tider et vigtigt militært punkt og må
ske endnu den dag i dag i stand til at opholde en
fjendes fremrykning.
På denne bakke, fortæller sagnet, bode i den
fjærne oldtid en stor lindorm eller drage, der daglig ad
„Ormevejen" syd over søerne gik ud efter føde, til stor
skræk for de omboende, hos hvilke den hentede denne.
Stedet kaldes derfor „Dragesholm“ eller „Ormeholm“*).
Da lindormens ødelæggelser blev altfor følelige, opfødte
man imidlertid, som brugeligt var ved slige lejligheder,
to tyrekalve, der til sidst blev stærke nok til at binde
an med ormen, som de efter en hård kamp fik dræbt.
Hvad der gør dette ellers temmelig almindelige
sagn mærkeligt her på stedet, er først navnet „Orme
vejen“ — som den vej, der fra bakken imod syd går
over engene, bærer den dag i dag —, hvilket vidner
om, at en orm virkelig er indviklet i stedets ældre hi
storie, dernæst gamle folks faste tro på sagnet; den
har holdt sig så usvækket, at et par usædvanlig store
og smukke uroksehorn, som for et halvt hundrede år
siden blev fundne i en mose, bragtes til ejeren af
Dragsholm med det spørgsmål, om det ikke kunde
være hornene af den ene af de tyre, som dræbte lind
ormen.
Det må nu stå enhver frit for at tro på sagnet
eller ikke; om man vil holde fast på’den ordrette form
om d en virkelige lindorm, eller om man hellere deri
vil søge en dybere sindbilledlig betydning, hvor sagnet
da f. eks. kunde hentyde på en vendisk sørøver, der
kunde have sat sig fast på denne bakke og dér lod sit
*) Rettest forklares navnjt dog måske af „Draget“, den smalle
landtange, hvorpå borgen var bleven lagt.
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banner med den vendiske lindorm vaje, medens han
med sine folk hærjede omegnen og derfra hentede sin
føde. Dette sagn er i hvert fald det ældste, der for
tælles om stedet.
Bakken med hele den omliggende egn kom senere
til den roskildske bispestol, hvorefter der, rimeligvis i
det 13. eller måske allerede i det 12. århundrede på
bakken blev opført en meget fast borg, kaldet Drags
holm, efter sigende af en gejstlig, som hed Byrge.
I året 1370 var dette slot et af bispestolens anse
ligste lén med 13 underliggende hovedgårde foruden
slottet og meget bøndergods i de fire nærmeste herreder
samt bispetiende af 45 sogne; det nævnes som bispe
stolens hovedslot og var forlenet bort til adelsmænd,
der dog delte magten med provsterne på Dragsholm.
Skulde bispen dø, var det lensmandens pligt at holde
slottet for prælater og kapitel ved Roskilde domkirke
og ikke for nogen anden. Lensmandens indtægter be
stod i to af hovedgårdene med deres underliggende
gods. Dronning Margrethe skænkede bispestolen i året
1395 for ringe vederlag kronens ret til slottet Hvori
denne ret bestod, vides ikke, men at hun, som det for
tælles, skænkede bispestolen slottet selv, må være urig
tigt, som det foregående noksom viser.
Med det gejstlige herredømme lakkede det imid
lertid ad enden; i den blodige borgerkrig — „Grevens
fejde“ — gik det under. Det var i 1534, at den ud
brød, og snart efter gik største delen af Danmark grev
Kristoffer af Oldenborg til hånde — som det hed: i
den fangne Kristian den andens navn. Men bladet
vendte sig imidlertid igen, og hertugen (senere Kristian
den tredje) vandt nu det ene landskab efter det andet,
den ene sejr efter den anden.
Sjællands biskop, Joakim Rønnow, havde under
alt dette måttet følge strømmen og hylde grev Kristoffer;
men da det begyndte at gå tilbage med grevens sag,
forlod han atter denne og erklærede sig for hertugen.
Det lykkedes ham at undgå grevens forsøg på at tage
ham til fange. Han undkom — rimeligvis til Drags
holm, hvor flere af de sjællandske herremænd, deriblandt
ridder Knud Rud tilaVedbygård, havde fundet et fristed.
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han hyldede Kristian den tredje, der senere skulde blive
ham så stræng en herre.
Grev Kristoffer, der endnu en Tid efter bispens
flugt var herre på Sjælland, sendte nu sin betroede
mand, greven af Hoya, med fire fænniker knægte for
bispestolens faste hovedslot Dragsholm, den eneste
fæstning i Sjælland og øvrige øer, som han endnu ikke
var i besiddelse af.
I begyndelsen af belejringen manglede hæren skyts,
men omsider skal den have fået 10 svære kanoner,
som blev opplantede i den nuværende have øst for
slottet. I lang tid arbejdede disse nu på at ødelægge
hjørnetårnet mod nordøst. Det led også meget, ja til
sidst fremkom der endog flere huller. (Det således
ødelagte murværk er senere på nogle steder erstattet
af en bindingsværks mur, på andre er en simpel for
skallings mur klinet op foran hullerne, så at tårnet nu
ser fuldkommen massivt ud.)
Borghøvdingen Ejler Hardenberg og de andre der
værende herremænd forsvarede sig med stor tapperhed,
og det lykkedes ikke at nedskyde murene således, at
det kunde komme angriberne til nogen væsentlig nytte.
Imidlertid begyndte forsyningen at slippe op, men de
belejrede var ikke rådvilde, de førte hver dag deres
køer, får og svin hen til volden, hvor de stak og kneb
dem, indtil de skreg. Soldaterne vilde ikke storme, og
de belejrede antoges for vel forsynede, da det lod til,
at de slagtede hver dag, hvorfor greven til sidst op
hævede belejringen og lod sig nøje med at bygge et
blokhus, som skulde afskære tilførslen.
Kallundborg slot var tidligere erobret og overgivet
til Kristoffers uægte halvbroder, den lange Hermand,
en virksom' og tapper mand, der ved list havde ind
taget Tranekær slot uden at have skyts med sig. Han
gjorde sig nu megen umage for på samme måde at
vinde Dragsholm, da magten intet havde udrettet.
Blandt hans anslag var det farligste, at han en
nat i både rode op fra Nekseløbugt ad den lille å, som
forbandt slotsgraven med havet. Han lagde sig under
slotsbroen i håb om at kunne trænge ind igennem
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slotsporten, når denne efter sædvane blev åbnet ved
dagens frembrud; men borgfogden var påpassende og
undersøgte først omgivelserne, forinden han lukkede
oorten op, og da han ved denne lejlighed fik øje på
jenderne, gjorde han allarm, og disse måtte skynde sig
bort, varmt hilsede fra alle skydehullerne. De forsøgte
sig ikke oftere i den retning.
Kristian den tredjes landgang på Sjælland i juli
måned gjorde også ende på blokaden og tillod de be
lejrede efter et halvt års forløb frit at gå ud af den
borg, de så tappert havde forsvaret.
I året 1536 endtes „Grevens fejde“, og hertug Kri
stian anerkendtes overalt som konge under navn af
Kristian den tredje. En af hans første regeringshand
linger var at afskaffe den katolske gudstjæneste her i
Danmark og i dens sted indføre den lutherske. I den
hensigt lod han alle landets bisper fængsle. Joakim
Rønnow, som da opholdt sig i København, blev sat
fast d. 12. august; han kom aldrig senere på fri fod igen.
Samme dag, som dette skete, sendte kongen et
meget alvorligt brev til Didrik Henningsøn, som i Ejler
Hardenbergs fraværelse havde haft befalingen på Drags
holm. I brevet bød kongen ham straks at overgive
slottet til Brun Buk og Arved Ulftand, der skulde mod
tage alle bispestolens gårde i Sjælland. Med brevet
fulgte desuden en befaling til alle de bønder og tjænere,
der hørte til slottet, at de i ét og alt skulde være
kongens folk behjælpelige med, hvad de forlangte af
dem, i modsat fald truedes de med hård straf.
Disse kongelige befalinger anså man dog ikke for
tilstrækkelige overfor den borg, der lige havde vist så
uovervindelig en modstandskraft, og overfor den borg
høvding, der nylig havde svoret kun at åbne portene
på bispens bud. Der måtte tages endnu kraftigere for
holdsregler. Ti et så vigtigt punkt, der nægtede at
underkaste sig den ny tingenes ordning, vilde øjeblikke
lig bringe det katolske parti på benene over hele landet;
en ny borgerkrig vilde da forestå, og udfaldet af en
sådan kunde være uvist nok, så meget mere som biskop
Rønnow var en fast og viljestærk mand, der selv fra et
fængsel kunde lede en opstand.
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Kongen sendte derfor den navnkundige Johan
Rantzau, sin sejrrige feltherre, til bispen, der sad i Blå
tårn i København, for at opfordre ham til at overgive
Dragsholm slot Rønnow vilde imidtertid nødig af med
sin sidste og stærkeste fæstning og undskyldte sig der
for med, at da Dragsholm var det eneste af alle hans
slotte, der ikke var indtaget og brændt „nu i sidste
fejde“, så fandt han sig ikke foranlediget til at efter
komme Rantzaus opfordring. Men Rantzau var af dem,
der forstod at rydde hindringer af vejen, han lod bispen
føre med op til Krogen, det nuværende Kronborg, hvor
han selv var befalingsmand, og — rimeligvis på pine
bænken — fravristede han her Rønnow et skriftligt
samtykke, som få dage senere åbnede Dragsholm for
kongens sendebud.
Datidens sæder og sagens vigtighed får, om man
vil, undskylde de anvendte midler.
Fra nu af var Dragsholm kongeligt slot og lén.
Selve borgen blev i lange tider brugt til statsfængsel,
og de første fanger, der måtte sukke bag dens skumle
mure, var bisperne Ove Bilde og — Joakim Rønnow,
borgens tidligere herre. Her bag de tykke mure havde
den strænge, myndige mand nu i sit livs aften rig lej
lighed til at beklage lykkens ustadighed, der i løbet af
så kort tid havde forandret hans kår fra den mægtige
kirkefyrstes til den fattige fanges.
Af andre mærkelige statsfanger, som her har siddet,
skal jeg endnu nævne følgende: Ejler Brokkenhus til
Søndergårde (1584), bekendt for sit uterlige levnet. I
det strænge fængsel gik han fra forstanden og påstod,
at englene havde åbenbaret sig for ham og betroet
ham, at det danske rigsråd havde myrdet Frederik den
anden og pønsede på det samme med hensyn til Kri
stian den fjærde. 1609 fængsledes Sigvart Friherre von
Reinchatt til Herningholm, fordi han så ubarmhjærtigt
havde mishandlet — ikke alene sine bønder, men også
sin frue. 1615 fængsledes Hans Lindenov til Ørslev
kloster for sørøveri; det oplystes dog senere, at han
kun havde gjort det i kådhed, hvorfor han også tre år
senere blev benådet imod at tjæne syv år på Ceylon
og i Ostindien.
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Den mærkeligste af alle de herværende fanger var
dog uden sammenligning den skotske Jarl af Bothwell,
dronning Marie Stuarts landflygtige mand. Men om
hans skæbne mere senere.
Af lensmændene på Dragsholm skal her ligeledes
blot nævnes et par af de mærkeligste, nemlig den alle
rede nævnte Ejler Hardenberg, der så tappert forsvar
ede slottet under „Grevens fejde“, og som senere blev
ridder, „rigens råd“ og hofmester, men 1564 faldt i
unåde hos kongen og gik af fra alle sine embeder.
Endvidere den berømte admiral Otto Rud samt den
lige så berømte historieskriver Arild Huitfeldt, rigens
råd og kansler, som på den gamle borg skrev en del
af Danmarks krønike.
Den næstsidste lensmand var Sivard Urne, rigens
råd og ridder. I hans tid var det, at Svenskerne under
Karl Gustav oversvømmede landet, og de kom da også
til Dragsholm og åbnede en regelmæssig belejring mod
den faste borg. De nærmere omstændigheder ved
kampen er ikke kendt, kun véd man, at slottet efter
nogen tids belejring blev indtaget og afbrændt til de
nøgne mure. Ilden er rimeligvis opkommen ved fjender
nes beskydning. Af gamle afbildninger ser man, hvor
ledes slottet indtil da må have haft et udseende temme
lig forskelligt fra, hvad det ’efter en senere istandsæt
telse fik og til dels endnu har.
Under belejringen havde Svenskerne opslået deres
lejr i landsbyfcn Egemarke, der imidlertid ved den lej
lighed kom i brand; hele byen afbrændte på én eneste
gård nær. Også de øvrige byer syd for slottet led
såre meget; dette var derimod ikke tilfældet med dem,
der lå nord for; men måske de også først blev besat
efter erobringen. Dette skete allerede i krigens første
år, 1658.
Da slottet som sagt — på murene nær — var
aldeles nedbrændt, så kunde sejrherren, den svenske
øverstbefalende, fyrst Immanuel af Anhalt, ikke dér få
kvarter, men måtte søge sig et sådant i landsbyen
Vindekilde i den såkaldte Rødegård, som 1610 meget
ansélig var bleven opført af slotsskriver Peder Jensen.
Foruden fyrsten selv lå der i Vindekilde by 100 mand,
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svenske ryttere, fordelte mellem byens forskellige gårde.
De øvrige tropper lå mere spredt rundt omkring i nabo
byerne. Og således forløb vinteren 1658—59.
Imidlertid gik rygtet om Dragsholms indtagelse og
sagernes derværende stilling ud omkring i landet og
kom omsider også til Samsø. Som værn for øen lå
her i foråret 1659 den danske kaptejn Robbert med
nogle få soldater. Kaptejnen, der synes at have været
en modig og foretagsom mand, beslutter da at foran
stalte et overfald på fyrst Immanuel og hans folk. Men
da hans mandskab var så fåtalligt, henvender han sig
til Ejler Hansen i Nordby om hjælp. Denne lod sig
heller ikke bede to gange, men fik i en hast samlet en
del frivillige, hovedsagelig bønder, og med disse fulgte
han så kaptejn Robbert om bord i hans både. Endnu
syntes de dog, det var for knebent med mandskabet,
og for yderligere at øge dette lagde de undervejs ind
til Sejrø for at forsøge, hvorvidt der også her kunde
være stemning for at deltage i det forvovne æventyr.
En del gik også med, så da de atter lagde fra land,
var de alt i alt 68 mand.
Silde om aftenen d. 22. april 1659 gled bådene
mod land ved stranden lige ud for Vindekilde. 22
mand blev tilbage ved landingsstedet for at passe på
bådene og sikre tilbagevejen under en mulig flugt.
Men hovedstyrken, de øvrige 46, sneg sig nu, dækket
af nattens mørke, op mod Vindekilde.
Det lykkedes for dem at komme ubemærket ind
i byen, og først, da de stod udenfor Rødegård, hvor
fyrsten lå i sin sødeste søvn, opdagedes de af vagten,
men endnu inden denne kunde få gjort allarm, straktes
den til jorden af en velrettet salve.
Danskerne brød nu ind i Rødegård og fangede
fyrsten tillige med hans 8 tjænere.
Imidlertid havde geværskuddene vækket de svenske
soldater, der lå rundt omkring i byen; og det gik da
som sædvanlig ved slige lejligheder: De overfaldne,
søvndrukne soldater blev grebne af panisk skræk og
tænkte hver for sig kun på at redde livet og slippe
bort. De fleste flygtede over hals og hoved, som de
bedst kunde; kun 12 mand gav sig tid til at komme
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til hest og galoppere bort; men af dem blev endda én
stoppet i farten af en dansk kugle. Det lige så for
vovne som snildt anlagte overfald var fuldstændig lyk
kedes: Fyrst Immanuel selv og en del af hans folk
var fanger, andre var nedskudt, resten spredt for alle
vinde, og alt dette, uden at Danskerne havde mistet én
eneste mand.
Fyrst Immanuel søgte for enhver pris at undgå
krigsfangenskab, ja bød til sidst de til dels fattige folk
40,000 kr. for sin frihed; men som de kække mænd
tidligere ikke havde ladet sig skræmme af faren, så
ledes lod de sig heller ikke nu lokke af en sum, der
sikkert for de fleste af dem har stået som noget ganske
overordentligt. Enten han peb eller han sang, så måtte
fyrsten følge med. Han førtes til Odense og blev over
givet til feltmarschal Schak, som lå dér med den danske
hær, og Schak slap ham heller ikke løs igen, så længe
krigen varede.
Efter at krigen med Svenskerne var til ende, bode
lensmanden foreløbig på Rødegård i Vindekilde, man
havde nemlig ikke penge i statskassen og kunde der
for ikke få den afbrændte gård genopført, og til sidst
(1664) besluttede man sig til at afhænde godset til
rentemester Henrik Møller for penge, han under krigen
havde forstrakt regeringen med. Dog forbeholdt kronen
sig ret til, når som helst lejlighed gaves, atter at måtte
indløse slottet.
Møller overtog hver tønde hartk. bebygget bønder
gods for 90 kroner og det øde og ubebyggede for 50.
Han nedrev derpå de fleste af gårdene i Vindekilde by
og forenede disses jorder med slottets, hvorefter han
atter begyndte at opføre den afbrændte hovedbygning,
idet han dog hovedsagelig brugte de gamle mure; men
kun den søndre fløj, der bærer årstallet 1675, nåde han
at få færdig, ti da imidlertid landejendommene i dette
tidsrum så godt som intet indbragte, og han desuden
måtte forrente store summer, så måtte han i året 1688
gøre opbud, og hans hovedkreditor, den portugisiske
Jøde Manuel Teixera i Hamborg, overtog da Dragsholm
med alt underliggende gods, hvoriblandt hele Odsherred,
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ialt 6265 tdr. hartkorn, for 633,586 kroner, altså omtr.
105 kr. for hver td. hartkorn.
Møller, der på denne måde havde — ikke alene
reddet sine penge, men endog haft fortjæneste af at
overtage godset, kunde prise sin lykke; anderledes for
holdt det sig derimod med Jøden, den fremmede, der
åbenbart ikke ret havde nogen forestilling om, hvor
ledes den rædselsfulde krig havde udpint det ulykke
lige land. Kun 6 år kunde han — stadig væntende
3å bedre tider — beholde ejendommen, så måtte også
lan sælge, og medens han i indkøb havde givet 105
cr. pr. td. harik., så fik han kun 28 kr. for den femte
del, han fik bedst solgt; det andet blev afhændet endda
adskilligt under denne pris. Så betydeligt faldt jordegodserne i pris som følge af krigen og dens sædvan
lige ledsagere: svære skatter, misvækst og fattigdom.
Bøndergodset var i hine tider så elendigt og usselt, at
næppe én gård af hundrede var i stand til at svare
både skatter og landgilde, og man regner, at omtrent
hver femte bondegård lå efter krigen øde og udyrket
hen. Men af disse øde bøndergårdes jord oprettede
man så ny hovedgårde, og mangen en forhen blomst
rende landsby undergik i dette tidsrum en sådan for
vandling. På Dragsholm gods skete det f. eks. med
landsbyen Egemarke.
Den mand, der nu kom i besiddelse af Drags
holm, var kammerjunker — siden gehejmeråd — Fre
derik Kristian Adeler, yngste søn af den bekendte Kort
Adeler, hvis bedrifters ægthed historikerne nu i vore
dage strides om. Denne ny ejer havde fået en betyde
lig formue med sin hustru og så sig derved i stand til
at fuldende genopførelsen af slottet. Inde i slottet finder
man endnu hans og fruens navne med årstallet 1697,
det år, på hvilket hele den østre og en del af den
nordre fløj kom under tag. Arbejdet var forholdsvis
ikke så uoverkommeligt, da han bibeholdt alle de gamle
mure, for så vidt da branden nogenlunde havde skånet
dem.
Indtil Svenskekrigen havde slottets ladegård været
i Vindekilde by, men på dette tidspunkt blev den af
brændt af fjenden. Den lod Adeler også genopbygge;
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dog ikke på sit gamle sted i Vindekilde, men derimod
ude ved foden af den bakke, hvorpå hovedbygningen
stod. I stedet for den afbrændte og øde Egemarke by
oprettede han her en ny hovedgård af samme navn,
dog søgte han ellers så vidt mulig atter at få de øde
bøndergårde besat med ny fæstere og gjorde for øvrigt
alt, hvad tid og omstændigheder vilde tillade, for igen
at bringe gård og gods på fode.
Sine mange penge brugte han til indkøb af ny
ejendomme, hvorved han yderligere øgede godset. Så
ledes f. eks. kirker og kirketiender i Fårevejle, Asnæs,
Vallekilde, Hørve, Svinninge og Holmstrup samt et par
vejrmøller i Fårevejle og en i Asnæs. Sidstnævnte bort
fæstede han senere til sin faders gamle tjæner, en båds
mand, der havde fulgt admiralen på en mængde togt.
Efter Frederik Kristian Adelers død arvede hans
søn Lente Adeler Dragsholm. Under ham blev slottets
ældgamle kirke genopbygget og 1731 indviet. Med
præsten i Fårevejle sluttede Adeler aftale om, at han
fremtidig også her skulde holde gudstjæneste.
Ved sin død efterlod Lente Adeler gård og gods
til sin brodersøn, som 1757 efter farbroderens ønske
deraf oprettede et stamhus under navnet Adelersborg.
År 1785 blev stamhuset baroni, men 1810 blev i stedet
for dette sat et fideikommis, medens Adelersborg på ny
blev ubunden ejendom, hvad det var til 1843, da det
af den daværende ejerinde, kammerherreinde Løven
skjold, født baronesse Adeler, for anden gang blev op
rettet til baroni for hendes datter og svigersøn, kammer
junker Zytphen-Adeler.
Som ejer af dette store gods, der nu spændte
over et flademål på omtr. 31,100 tdr. Id., viste ZytphenAdeler i mange måder stor virksomhed; han afskaffede
hoveriet, han anlagde teglværker og et kalkbrænderi,
sørgede for bedre afsætningsforhold og forbedrede på
flere lignende måder den ejendom, der endnu besiddes
af hans efterkommere.
Efter hans død har godsets beboere rejst ham en
smuk mindestøtte i Brydebjærg skov.
Fra den tid, kronen afhændede slottet, og i løbet
af omtr. 200 år satte ingen dansk konge sin fod på
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Dragsholm, først med Kristian den ottende så den
gamle borg igen en kongelig gæst På sine jagtture
til krongodset i Odsherred opholdt han sig flere gange
et par dages tid på Dragsholm. Ved en mægtig bøg
— nu kaldet „Kongebøgen“ — plejede kongen at have
sin post under klapjagterne i disse skove.

*

*

*

Ja, således lyder i sine hovedtræk, om end kun
lidet kendt, den gamle borgs saga. Hvis den selv fik
mæle, kunde den fortælle meget: Om de skønne borgfrøkeners dans på de bonede gulve i tusend kærters
glans, under diamanternes lyn og til gigers og fløjters
klang; om de stolte riddere, som med skingrende hallo
vendte hjem fra jagtens glæder gennem Fruerlunden
mod borgen, medens hundene halsede, sværdene raslede,
og latteren klang; om de vilde lanseknægte, der bag
slottets mure lo ad sværdenes hvin som ad kuglernes
brummen; om bægerklang og tærningekast; men også
— og kanske mere — om sukket fra den „usselige
bonde“ med den krummede ryg, det ludende hoved og
det slukte blik; om træhest og hundehul, skam og for
nedrelse, og sidst, men ikke mindst, om de mørke
fængslers gru: Samvittighedskval, dødsangst, fortvivlelse
og vanvid. Ja, om alt dette kunde den fortælle, den
gamle borg, ti den har oplevet det altsammen, set det
altsammen, så vidt spænder dens levnets saga. Men
den tier; mørk og tavs, som hensunket i dybe tanker
om de svundne tider og skæbner, står den, rugende
over sin fortid. Men i gamle sagn, i ammestuesnak
og folketro er det, som hvisker der endnu en døende
genlyd af kampens bulder, som af den frygtsomme træl
bondes klage. Slottet har været sprængt i luften af
Englænderne i 1807, kan man høre gamle folk sige, kun
den fløj, ellefolkene bebor, blev stående uskadt, de små
tog minerne væk. Eller gamle mørke borgherrer eller
fruer spøger derinde. Vogt dig, om du møder dem, de
har endnu den samme magt som i gamle dage; med
bøjet hoved, med ludende ryg og rystende knæ lister
du dig forbi.
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Ja, du har ret, gamle, det tager tid at vokse sig
ud af sin fortid, at få ryggen rettet, hovedet løftet og
set, at fortidens nat er forbi, fremtidens morgen oprunden.

VI.
Fårevejle kirke.
Følger man Nykøbing landevej fra Vindekilde
videre nordpå kommer man efter kort tids forløb frem
til landsbyen Fårevejle*) i hvis kirke Skotten James
Hepburn, jarl af Bothwell, fandt en grav efter fangen
skabet på Dragsholm. I stedet for kronen, han i sit
fædreland greb efter, fandt han et fængsel og en grav
på en afsides kyst i det fremmede Land. Men ved
hans jordfæstelse i Fårevejle kirke er denne da også
indtrådt i kredsen mellem de historiske mindesteder i
Holbæk amt.
Denne kirke og dens minder, hvorved her skal
dvæles lidt nærmere, er efter kenderes dom en af
egnens ældste. Skønt den, hvad bygningsstil angår,
næppe adskiller sig synderligt fra andre almindelige
landsbykirker, er der dog et par egenheder ved den,
som folk fra gammel tid har været opmærksomme på,
og som har sat fantasien i bevægelse. Som sådan må
først nævnes den højst sælsomme og ejendommelige
beliggenhed på den ensomme, afsondrede højde eller
skrænt lige ude på Lammefjordens kyst. Efter gammel
folketro skulde den i ældre tider, når stormfloden stod
på, helt kunne omskylles af fjordens bølger, idet disse
da skulde kunne overskride den lave dalsænkning,
*) Dette navn, der i sin nuværende form er meningsløst,
skulde efter nogles mening egentlig skrives „Forevejle11
og således betyde det første vadested, medens Svinninge
vejle da skulde være det næste eller bagerste, når man
kom fra Odsherred. Andre derimod udleder navnet som
„Farevejle“, det vil da sige rejsevadestedet, det sted, folk
fra Odsherred måtte over, når de skulde på længere rejser.
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Til sådanne tider, når kirken på sin lille holm,
der omtrent helt kan dækkes af kirkegården, lå afspær
ret fra det øvrige land, må den i sandhed have afgivet
et mærkeligt syn med sin bølgebrænding og sine
skrigende søfugleskarer.
Om sådant virkelig har kunnet finde sted, ligger
det dog forud for skriftlige optegnelser, men det er
måske ikke helt umuligt, at noget lignende én og anden
gang i fortiden har kunnet ske.
Mod nord og vest dækkes kirken og den nær
liggende lille Fårevejle by af den vældige bakkekam,
der længst mod vest afsluttes af det herlige højttonende
punkt „Vejrhøj“.
Denne kirkens sælsomme beliggenhed har fra
gamle dage sat folks sind i bevægelse og affødt ad
skillige sagn. Et af disse lyder således:
I ældgamle dage levede der på Risegård en rig
og fornem frue, som hed Inger. Hun fik en gang i
sinde at ville bygge en kirke ved sin gård, men hendes
fromme forehavende så i lang tid ud til ikke at kunne
virkeliggøres, idet at alt det arbejde, der om dagen var
bleven gjort, blev den påfølgende nat stedse ødelagt,
uden at det var muligt at opdage, hvorledes dette skete*).
Til sidst måtte fru Inger da søge råd hos en klog
mand, og denne oplyste hende nu om, at det var alle
kirkebygningers og kirkeklokkers uforsonlige fjender,
troldene, der her var på spil for at forstyrre og for
hindre det fromme værk. Kun ved at følge en bestemt
fremgangsmåde var det muligt at undgå dem. Denne
bestod da i følgende: Når fruen kom hjem, skulde hun
lade spænde to stude for kirkedøren, der allerede var
færdiglavet. Studene skulde hun lade gå, hvorhen de
*)

Dette sagn kendes også fra andre kirker her i amtet, f.
ex. Kallundborg og Stigsbjærgby. Om den sidste hedder
det: Udenfor byen ligger den temmelig høje, stejle og
bratte bakke „Kirkebjærget“, ligesom opskudt af den flade
slette. På denne bakke var det først bestemt, at kirken
skulde bygges; men alt, hvad man om dagen byggede,
blev om natten revet ned og ført hen til den plads, hvor
kirken nu står; indtil man forstod meningen og byggede
kirken der.

— 48 lystede, men på det sted, hvor de først lagde sig ned,
skulde hun bygge kirken, der skulde troldene nok lade
den ligge i fred.
Fruen fulgte den kloge mands råd; så snart hun
kom hjem, blev de to stude spændt for kirkedøren og
derpå slupne løs. De søgte da ned i engdragene ved
fjorden, og efter her at have fyldt sig med det saftige
græs, gik de op på skrænten længst ude, og her lagde
de sig da endelig til hvile.
Dermed var altså kirkens beliggenhed givet. Fruen
lod straks tage fat på bygningsarbejdet, og snart stod
kirken fiks og færdig; ingen trold kunde her forstyrre
værket Men til minde om, at det var en kvinde, som
havde været bygherre, lod hun tårnets tag vende skrå
ningerne øst og vest, altså modsat kirkeskibets. Der
fra denne temmelig sjældne omstændighed.
Da fru Inger døde, blev hun — fortsætter sagnet
— jordet på en ø ude i Lammefjorden. Øen fik navn
derefter og blev kaldet „Ingerøen“ (nu sædvanlig Inder
oen). En sten med indskrift blev sat over graven.
Denne sten med sine sære ridser og streger (indskriften)
findes endnu der på øen. Men efter kyndige mænds
udsagn skal denne såkaldte indskrift nok ikke skrive
sig fra menneskehånd, men blot være dannet af naturen.
I måneklare nætter, når tågen bølger hen over grønsværet, kan det vel for et opskræmt øje og et mod
tageligt sind se ud, som om rækker af runestave dæk
kede den store rullestens vejrbidte overflade; men ved
dagens frembrud og ved roligt, koldblodigt eftersyn
viser der sig kun at være talrige, vilkårligt krydsende
linjer tilbage, frembragte af vind og vejr paa stenens
forskelligartede bestanddele.
Fru Ingers gård, Risegård, sank senere i grus, og
nu er den sporløst forsvunden, men ved midten af
forrige hundredår skal dens ruiner endnu have været
synlige.
Et andet sagn giver derimod en helt anden grund
til valget af denne plet som byggeplads: På den bakke,
hvor nu Dragsholm ligger, bode der, — hedder det —
i den fjærne oldtid en stor lindorm eller drage, der
daglig drog ud i omegnen for at hente sin føde. Tit
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og ofte kom den på disse ture også ud ad Odsherred,
hvor beboerne da skælvede af rædsel.
Da ødelæggelserne til sidst blev altfor følelige, fik
man omsider det råd, som ved slige lejligheder blev
givet: Man skulde med fløde og hvedebrød eller med
nøddekærner, som nogle siger, opføde to tyrekalve til
at tage kampen op med uhyret. Rådet blev fulgt, og
ved den kraftige føde blev tyrekalvene efterhånden, da
de vokste til, af en så uhyre størrelse og styrke, at
man omsider vovede at lade dem binde an med den
frygtelige modstander. Kampen var forfærdelig, men
endte dog med ormens død. Tyrene var imidlertid
bievne så ilde tilredte og så forbrændte af dens gift,
at de kort efter bægge lagde sig til at dø på et af de
forbjærge, der gik ud i Lammefjorden eller — som
andre siger — rasende af smærte styrtede sig fra
skrænten i bølgerne og omkom. I taknemmelig er
indring om de to faldne kæmpers bedrift opførte man
da her på stedet Fårevejle kirke.
Sagnet om lindormen, der muligvis kan være
fremkaldt ved de mærkelige, fantastiske ormeslyngninger
i gammel stil, hvormed kirkens dør er prydet, går igen
i flere skikkelser. Således hedder det i en anden af
disse, at lindormen på troldenes bøn havde lagt sig
udenfor kirkens dør en søndag, mens menigheden var
forsamlet til gudstjæneste, så intet menneske, som var
derinde, atter kunde komme ud. Folk søgte på alle
måder at få den bort, men den lod sig hverken lokke
eller drive fra sin plads. Man lod da på kirkens nord
side hugge en ny døråbning, hvorigennem menigheden
så slap ud. Dette blev da anledningen til en anden
sjældenhed ved denne kirke, den nemlig, at døren findes
anbragt på nordsiden. Men lindormen voksede efter
hånden så stærkt — hedder det videre —, at den til
sidst omslyngede kirken ganske og bed sig selv i halen.
Og da var det, man endelig fandt på at opføde de
stærke tyre, der omsider gjorde det af med den. Ind
gangen på kirkens sydside skøttede sognefolkene imid
lertid ikke om at benytte efter den tid, hvorfor den blev
tilmuret og kun den i nordre side brugt. Men til minde
om denne tildragelse naglede man til kirkens dør —
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— mellem våbenhuset og skibet — afbildningerne af
lindormen, to fantastiske drageskikkelser. Disse ses
derpå den dag i dag og gør i forbindelse med den
øvrige ejendommelige udsmykning af smedede orna
menter og planteformer, der ligeledes er fastnaglede på
egeplankerne, denne dør til en af de mærkeligste og
efter stilen i arbejdet at dømme tillige til en af de
ældste kirkedøre, landet kan fremvise. Den er rimelig
vis mindst sine 600 år gi.
— Så vidt sagnene; men fra disse vender vi os
nu til de historiske minder.
Skønt sagnet, som fortalt, sætter Fårevejle kirke i
forbindelse med Risegård, véd vi dog intet derom med
sikkerhed. Derimod kom kirken allerede tidlig i for
hold til Dragsholm som sognekirke for godset. Gennem
flere hundrede år har kirken således mellem gamle
minder desangående opbevaret den berømte lensmand
på Dragsholm, Ejler Hardenbergs kirkestol, prydet med
hans våben.
Kort efter Svenskerkrigen 1658—60 blev kirke og
kirketiende indkøbt af Dragsholms ny ejer, den rige og
foretagsomme Kristian Frederik Adeler, søn af den be
kendte søkriger. 1731 blev Dragsholms gamle slots
kirke på ny opført, efter at den i krigen var bleven
afbrændt. Bygherren Lente Adeler traf da aftale med
sognepræsten ved Fårevejle kirke om, at han for frem
tiden også her skulde holde gudstjæneste. Det var den
gang 73 år siden, en sådan sidst havde været afholdt
i den gamle slotskirke. I al den tid havde menigheden,
som bestod af beboerne af hovmarken og de såkaldte
„Bjærge“, måttet drage til Fårevejle; nu kunde den atter
betræde de gamle kirkestier. Men fra den tid har
Dragsholms slotskirke været anneks til Fårevejle.
Da der naturligvis hverken er kirkegård eller be
gravelsesplads på Dragsholm, så er de afgangne her
rers og fruers støv selvfølgelig ført til Fårevejle; den
nordre fløj midt for kirkeskibet er således nu grav
kapel for Dragsholms ejere, hvis kister dér findes ind
satte.
Men denne omstændighed, at ligene fra Dragsholm
førtes til Fårevejle, gav den nærmeste anledning til, at
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denne lille, ubetydelige og ukendte landsbykirke fik et
navn i vor historie, idet Dragsholms navnkundigste
statsfange, jarlen af Bothwell, her fandt sit sidste hvile
sted, efter at han i Dragsholms kælderfængsel havde
afsluttet sit vilde og stormfulde liv.
I februar måned 1567 blev den skotske dronning
Marie Stuarts mand, Henrik Darnley, myrdet, og blandt
hans mordere udpegede rygtet blandt andre også
James Hepburn, greve af Bothwell,
og skønt det ved den påfølgende retssag vel lykkedes
ham at blive frikendt, blev den offentlige mening dog
ikke derved forandret Tværtimod. Også til den unge,
skønne og begavede, men lidenskabelige dronning be
gyndte der at klæbe sig mistanke, idet hun kort efter
ophøjede Bothwell til hertug over Ørkn- og Shetlands
øerne og derpå ægtede ham. Af den forargelse, som
derved opstod, benyttede hans og hendes fjender sig
til at gøre oprør og vinde sejr. Dronningen blev kastet
i fængsel, hvorimod Bothwell undslap ved flugt. Rigs
dagen erklærede ham da fredløs og udsatte en høj pris
på hans hoved, og for at fange ham udsendte man
krigsskibe i alle retninger.
Bothwell var imidlertid med et lille følge flygtfet
om bord på to skibe, der førtes af en mand, som af
den offentlige mening var stærkt udpeget som en grum
sørøver. Udklædt som simpel matros lykkedes det
Bothwell, trods langvarig storm og uvejr, at undslippe
de skotske krigsskibe og nå over i læ af den norske
kyst. Men netop da, som han trode faren ovre, be
gyndte den først rigtig.
Under den norske kyst, ikke langt fra Bergen,
mødte de nemlig et norsk orlogsskib, og da høveds
manden herpå antog de fremmede for sørøvere, for
langte han at efterse skibspapirerne, og da disse var i
den største uorden, blev de to skotske skibe bragt ind
til Bergen.
Ved Ankomsten til denne by blev Bothwell gen
kendt af en norsk adelsdame, som han i sine velmagts
dage havde ægtet og derefter forstødt. Der blev da
nedsat en ret til ordentlig at undersøge hans forhold.
Det lykkedes for resten ikke at skaffe bevis for, at han
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selv havde deltaget i sørøveri; man kunde derfor heller
ikke modbevise hans udsagn, at han blot havde lejet
disse skibe for på den måde at komme til udlandet og
skaffe sig hjælp.
Skønt man således ikke kunde ovet bevise ham
om nogen ulovlig handling, blev han dog for en sikker
heds skyld sendt som fange ned til København, og i
slutningen af septbr. måned overraskedes kong Frederik
II, som den gang opholdt sig i Ålborg, ved den til visse
mærkelige underretning, at den skotske dronnings mand
sad som fange i hans hovedstad.
Mange forskellige hensyn, som det her bliver for
vidtløftigt at oprede, bragte omsider Frederik II til den
beslutning vel at behandle Bothwell godt, men dog
foreløbig sikre sig hans person. Skulde Marie Stuart
atter komme til magten, kunde kongen give det ud
seende af blot at have skærmet hendes mand mod for
følgerne; og blev det hendes modstandere, der bar den
endelige sejr hjem, kunde han gøre sig disse meget
forbundne ved at have holdt Bothwell fangen.
Således blev den skotske hertug da foreløbig ind
sat i et tårnværelse på det stærke Malmøhus i Skåne.
Og kort efter var han genstand for de mest levende
forhandlinger mellem det danske og det skotske hof;
ti aldrig så snart var rygtet om hans skæbne nået til
Skotland, før Marie Stuarts og hans fjender, som endnu
var herrer i landet, fordrede ham udleveret til dom og
straf på grund af hans deltagelse i Darnleys mord.
Disse fordringer støttedes på det ivrigste af den rege
rende dronning Elisabeth i England. Sendefærd på
sendefærd ankom fra Skotland til Danmark i den an
ledning. En gang bl. a. med den anmodning, at Both
well, som dødsdømt i Skotland, måtte blive udleveret
til Skotlands sendeherre, kaptejn Clark, som da skulde
lade ham halshugge i København og kun sende hans
hoved til Skotland.
Frederik II vægrede sig dog standhaftig ved at
udlevere ham. Det synes, som om Bothwell har for
stået at smigre kongen med det håb, at dersom han
og Marie Stuarts parti atter kom til magten, da vilde
de til Danmark afstå de skotske øer, som dette land
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fra tidligere tid gjorde fordring på. Kongen trode sig
da bedst tjænt med at vænte og lod således Bothwell
blive, hvor han var.
Under alt dette var den fornemme Skotte stadig
bleven behandlet godt: forsynet med penge og klædt i
fløjl, ligesom han også fik lov til skriftlig at vedlige
holde en levende forbindelse med sine landsmænd og
sin fængslede hustru i Skotland.
Men da Bothyvells og dronningens parti nu efter
hånden tabte deres fodfæste og betydning, slappedes
også Frederik II’s interesse for fangen, og hans historie
bliver mere og mere dunkel. 1573 afbrød endelig kon
gen alle underhandlinger og forbindelser med Bothwell,
og med det samme skifter også hans behandling til det
værre. Dette omslag betegnes især derved, at Bothwell
flyttes fra Malmøhus til Dragsholm, den gang en af
Sjællands stærkeste borge. Med sin temmelig afsides
og ensomme beliggenhed var den særdeles vel skikket
til bag sine mure at modtage en sådan mand, hvem
man helst vilde gemme bort fra de levendes samfund.
Det var den 16. juni, altså midt i den dejlige skær
sommertid, at den fremmede jarl ankom til Dragsholm,
det sted, hvis mørke fængselskælder — hans fremtidige
hjem — nu for første gang åbnede sig for ham, det
aldrig mere i hans livs dage skulde slippe. Hvilken
modsætning mellem et liv derude under Guds fri him
mel i den friske skærsommer og det, der her væntede
den urolige, fredløse mand bag fængselsdøren.
På Dragsholm viser sagnet endnu hans fængsel
— kaldet Bothwells kælder — og i muren dernede
jåvistes tidligere to jærnbøjler; ved disse skal hans
ænker have været fastgjorte således, at han vel kunde
jevæge sig omkring i kælderen, men dog kun så langt
ænkerne kunde række. Hvorvidt sagnet taler sandt,
ader sig dog ikke afgøre. I udlandet fortalte man i
tilslutning hertil, at hans mad og drikke blev rakt ham
gennem et lille vindu.
Bothwell var dog ikke den eneste mærkelige og
fornemme statsfange, som i de år sad på Dragsholm,
ja ikke en gang den eneste Skotte. Kaptejn Clark, den
samme, der tidligere som skotsk sendeherre havde for-
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langt Bothwells henrettelse, måtte kort efter dele hans
skæbne: Efter en mængde rænker og forbrydelser blev
han som livsfange indsat samme sted. Efter sin død
jordedes også han i Fårevejle kirke.
Om Bothwells sjælelige tilstand under hans lange
fængselstid har man kun én efterretning, og den lyder
på, at han i løbet af de første fængselsår på Dragsholm
tabte fornuftens brug og blev vanvittig i sin elendighed.
Hvis dette er tilfældet, har man måske her grunden
til den temmelig usædvanlige omstændighed, at lænke
ham i fængslet.
Den udenlandske kilde, der skildrer ham som
vanvittig, er sandsynligvis sand, ti med den forener sig
menneskeslægtens sørgeligste erfaringer om dem, hvem
sygdom og elendighed til sidst fortærede selve sjælen.
Kun altfor ofte ser man her, hvad angstens vilde uro,
uvishedens uafbrudte spænding eller den bittert skuffede
forvæntning har formået at virke.
„Hvad der er foregået i Bothwells fængsel i de
ensomme øjeblikke, hvor fortidens billeder atter gled
forbi sjælen, og den usynlige dommer talte, har ingen
pen vidst at opbevare, men ingen sådan behøves heller
for at udvikle, hvad han må have følt, da han til sidst
også så de mænd, der havde fulgt ham til Danmark,
herfra tilbageskikkes i elendighed som ny ofre for den
gamle brøde, og da han daglig lagde sig med tanken
om, at den næste morgen også kunde udlevere ham
til en grusom død; eller med hvilke følelser han i de
lange, mørke timer år ud og år ind har måttet sam
menligne disse angstfulde år med de stolte forvæntninger, der havde foregøglet hanj en så forskellig bane.
Få mænd har hensynsløsere end han higet efter at nå
op til den ydre æres og højheds tinde; og få mænd er
hastigere end han bleven nedstyrtede fra den igen.“
Således slutter historikeren F. Schiern sin ind
gående afhandling om Bothwell.
Efter 10 års fangenskab, 5 år på Malmøhus og 5
år på Dragsholm, døde jarl Bothwell i foråret 1578 på
sidstnævnte sted. Hans død må i politisk henseende
sikkert have været en lindring for Frederik II, der kun
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havde haft ærgrelser og fortrædeligheder af hans op
hold i Danmark.
Bothwells nærmeste slægtninge var den gang døde;
ingen begærede hans lig hjemsendt, og det blev derfor
jordfæstet i Fårevejle, Dragsholms sognekirke. At jord
fæstelsen fandt sted inde i selve kirken, bekræftes såvel
af samtidige optegnelser som af datidens skik og brug;
det var den gang kun simple folk, der jordedes på
kirkegården, medens de fornemme altid fik deres grav
indenfor kirkemuren. Vel var Bothwell kun en fange,
men han var dog ikke dømt efter danske love, og hans
hustru, den skotske dronning, var endnu den gang i
live. Det var derfor kun i sin orden, at hans lig blev
jordfæstet på en måde, der nogenlunde svarede til
hans høje rang og mærkelige skæbne.
Som man kunde vænte det, gik mindet om den
fornemme fange, der i fem lange år havde hensukket
sit liv i Dragsholms fængsel, ikke let ad glemme mel
lem egnens beboere. Virkelig udpegede også sagnet
Bothwells ligkiste i Fårevejle kirke; det var én af en
underlig gammeldags form, der henstod i kirkens nordre
fløj. Sagnet kan forfølges et godt stykke tilbage i det
attende hundredår.
Da senere hen opmærksomheden for Bothwells
skæbne begyndte at vågne så vel i Danmark som i
Skotland og England, fattede den engelske legations
præst Ellis 1858 den beslutning at lade åbne den kiste
i Fårevejle kirke, som sagnet udpegede som Bothwells.
Efter at have fået den nødvendige tilladelse og
sagkyndige bistand, skred han til værket for om mulig
derigennem at få et nyt bidrag til Bothwells historie.
Efter indbydelse af kirkeejeren, baron ZytphenAdeler, skete undersøgelsen den 21. maj 1858 i over
værelse af den engelske præst Ellis, anatomen professor
Ibsen og Worsåe. Kisten var få år i forvejen bleven
sænket ned under gulvet i kirkens nordre fløj mellem
en del andre kister. Disse blev nu nærmere under
søgte, og det viste sig da, at kun to af dem kunde
være så gamle som fra Bothwells tid; men da den ene
af disse indeholdt liget af en kvinde, kunde der altså
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kun blive spørgsmål om den anden, men netop denne
var det, at sagnet udpegede som Bothwells.
Med undtagelse af det tredelte låg havde denne
kiste megen lighed med en almindelig linnedkiste. Af
udseende var den meget forskellig fra alle de øvrige
ligkister dér, men lignede dem, der af fornemme folk
brugtes på Bothwells Tid. Den målte 3 alen ll/2 tomme
i længden, 1 al. V/2 tom. i bredden og 19 tom. i højden
uden låg, med dette 23l/2 tom. Den havde således, i
lighed med andre ligkister fra den tid, en særdeles stor
højde fra bund til låg. Men i modsætning til datidens
smuktprydede og stærke egetræs-kister var denne kun
af fyrretræ og uden et eneste smykke eller jærnbeslag,
ja endog uden hanke.
Ved aftageisen af låget sås det snart, at kisten
indeholdt liget af en mand af stand. Det var indsvøbt
i ligklæder af fint linned, sjældent godt vedligeholdte
og pyntede med små rosetter, udklippede af sort papir.
Hovedtøjet, som udvendigt var af hvidt lærred, var ind
vendigt af grønligt silketøj, ligesom også håndlinningerne
var af silketøj.
Trods al søgen fandtes desværre ikke et eneste
bogstav eller mærke på ligtøj eller kiste.
Liget selv, hvis hoved fandtes liggende under den
ene skulder, sikkert som følge af en tidligere åbning af
kisten, var mumieagtigt, men mærkværdigt godt bevaret
med hud og hår. Da også andre gamle lig i samme
begravelse tilligemed deres ligklæder er på lignende
måde forbavsende godt bevarede, er det vel rimeligt,
at denne mumieagtige indtørring er fremkaldt ved den
tørre sandbund, som danner underlaget for kirken.
Liget tyder hen på en temmelig undersætsig og
bredskuldret mand, 65 til 67 tommer høj, med små
hænder og fødder, meget krum næse, stærkt frem
stående kindben, lav og noget tilbagefaldende pande,
temmelig bredt baghoved og endelig med rødligt, gråt
isprængt hår. Professor Ibsen måtte i det hele antage,
at den afdøde havde nået en alder af omtrent 50 år,
ligesom han også ytrede, at hovedet havde et umis
kendeligt skotsk præg.
Worsåe, der i sin tid offentliggjorde udfaldet af
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undersøgelsen, og efter hvem den her gengives, er nær
mest tilbøjelig til at anse liget for Bothwells, men da
ethvert spor af oplysende indskrifter eller andre kende
mærker, såsom smykker og deslige, mangler, må det
dog stå hen som uafgjort for den strænge kritik, om
sagnet har ret i at udgive denne kiste for Bothwells.
Imidlertid er det ved undersøgelsen hævet over enhver
tvivl, at den afdødes alder stemmer med Bothwells, og
at der, så længe i det mindste alle historiske oplys
ninger om Bothwells udseende mangler, og så længe
det kun hedder, at han var en mand med et hæsligt
udseende, intet er til hinder for, at liget virkelig kan
være Bothwells. Herfor turde også den omstændighed
tale,. at der er anvendt en så iøjnefaldende simpelhed
ved kistens udstyring og en så stor sparsomhed med
silketøj ved ligklæderne. Ti netop dette kunde snarest
tænkes at være sket ved gravlægningen af en fornem
fange, på hvis standsmæssige jordefærd man dog ikke
vilde anvende større bekostning end højst nødvendigt.
. — Da senere den nordre fløj af Fårevejle kirke,
hvor kisten tidligere stod, blev indrettet til et gravkapel
for Zytphen-Adelers familje, blev kisten henflyttet til
en åben begravelse under kirkens skib, hvor den siden
har været tilgængelig for besøgende. „Men“ — for at
slutte med Worsåes ord — „enten nu denne kiste må
erkendes for Bothwells eller ikke, turde dog kirkens
romantiske beliggenhed nok siges at passe godt til det
mærkelige minde, som ligefuldt i hvert tilfælde knytter
sig til den: Mindet om, at det var her, den ærgerrige,
rænkefulde, af stærke lidenskaber omtumlede Bothwell,
„Skotlands stolteste greve“, Ørknøernes hertug, ombyt
tede fængslets lidelser med gravens ro“.
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VIL
Gennem „Høve stræde“.
Fra Fårevejle by hæver landevejen sig langsomt
op imod bakkekædens kam. Flere af bakketoppene
rager over 300 fod til vejrs. Ved den højtliggende
landsby Høve overskærer vejen bakkeåsen og føres
ned på slettelandet mod nord gennem en mægtig ud
gravning „Høve stræde“, der i 40 fods dybde skærer
sig gennem bakkekammen.
Herfra breder der sig mod nord en udsigt, der
ved sin pludselige udfoldelse, sin skønhed og vælde
er nærved at kunne tage vejret fra den, som (helst hen
mod aften) for første gang står overfor den:
Sjællands odde.
Længst mod nord ses Sjællands odde at strække
sin tre mil lange, men kun en fjærdingvej brede arm
ud i Kattegat. Dens yderste punkt med den 35 fod
høje klint kaldes Gniben. På yderrevet står nu et
fyrtårn.
Fra Gniben strækker sig over en mil i nordvest
lig retning det farlige „Sjællands rev“. Omtrent en
halv mil fra land er der på revet en banke med et
redningstårn, omtr. 20 fod højt. I dette findes der for
skibbrudne et kammer med levnedsmidler og lignende.
På nordsiden af Sjællands odde var det, at vort
sidste linieskib „Prins Kristian“ kæmpede sin berømte
kamp og led sin undergang 1808. På Oddens kirke
gård jordedes de faldne danske søhelte og blandt dem
den unge, kække Peder Villemoés. På mindesmærket
over heltegraven står Grundtvigs berømte vers:
De snekker mødtes i kvæld på hav,
og luften begyndte at ^løde.
De leged alt over den åbne grav,
og bølgerne gjordes så røde.
Her er jeg sat til en bavtasten,
at vidne for slægter i Norden:
Danske de vare, hvis møre ben
under mig smuldre i jorden,
danske af tunge, af æt og af id;
ti skal de nævnes i løbende tid
fædrenes værdige sønner.
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Et nyt mindesmærke rejstes senere på hundredårs
dagen for Willemoés’ fødsel (d. 11. maj 1883).
Ved Odden kirke (midtvejs på Odden) var N. F.
S. Grundtvigs fader præst, før han flyttede til Udby i
Sydsjælland, hvor hans yngste søn fødtes.
Højby kirke.
Længere mod øst, omtrent ved indgangen til „Sjæl
lands odde“, ses den store landsby Højby med sin
kirke, der også har fået sin historiske og poetiske
navnkundighed, nemlig ved det grulige dobbeltmord,
som her fandt sted den hellige julenat 1366.
Ved denne tid levede der på gården Borrevang
(hvis ruiner endnu ses) en adelsmand Ebbe. Han
havde to døtre Signild og Trunde. I Højby bode en
adelig frue med sine to sønner Bondo og Skammel.
Nu skete det en gang, som Ebbe var bortrejst, at de
to unge mænd gæstede Borrevang, og ved den lejlig
hed forførte de hans døtre.
Fruen i Højby vilde imidlertid ikke tillade, at
hendes sønner ægtede de forførte piger, ja hun nedlod
sig endogså til at spotte dem i kirken.
Dette fremkaldte hos jomfruerne beslutningen om
hævn; og da juleaften kom, og folk samledes til messe
i kirken, mødte de to piger med hver en dolk skjult
under kåben; og da fruen med sine to sønner gik
frem for altret, anfaldt de to søstre hver sin af de unge
mænd og myrdede dem på stedet.
Da den grulige gerning kom paven for øre, blev
Højby kirke banlyst (1367), og den samme straf ramte
også de to ulykkelige kvinder. Først 6 år senere lyk
kedes det deres fader ved Roskilde-bispens hjælp atter
at få bansættelsen hævet. I løbet af disse år, mens
Højby kirke stod lukket, blev der holdt gudstjæneste i
et lille kapel på Helenehøj øst for Højby. Man mener
at have funden bekræftelse på begivenhedens sandhed
deri, at der på en gammel altertavle fandtes spor af
to jomfruer, der stod med et brev (det pavelige aflads
brev), mens en mand (deres fader) knæler for paven.
. Begivenheden findes udførlig skildret i en gammel
folkevise.
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Odsherred og dets beboere.
Østsiden af Odsherred ud mod Isefjorden er mere
frugtbar; skove ses hist og her, og store rullesten
træffes hyppigt, sagnet véd da stedse at fortælle, hvor
dan disse er udslynget mod kirken af trolde og jætter.
Et nu forstyrret gravsted i Egebjærg sogn skal være
„kong Hjarnes grav“, den skjald, som ved sit minde
kvad over Frode Fredegod vandt sig Danmarks krone.
De tre sydligste (første) sogne i Odsherred: Valle
kilde, Hørve og Fårevejle, hørte tidligere under Drags
holm ; alt det øvrige var krongods. Det udgjorde endnu
1850 henved 30,000 tdr. land. Nu er det alt bortsolgt
på skovene nær, som til held for det ellers så skovløse
herred fredes.
Beboerne af det gamle krongods i Odsherred har
fra tidlig tid „et godt lov på sig“. 1 sin bog om Hol
bæk amt skriver J. H. Larsen (år 1832), at det i det
18. hundredår skal have været sjældent at træffe noget
mandfolk ude på Sjællands odde under tre alen i høj
den. De var alle ualmindelig svære af bygning og
muskuløse. De holdt sig fra al sammenblanding som
og fra al forbindelse med deres naboer længere mod øst.
Dette er dog, mener Larsen, ikke mere tilfældet
Om Odsherreds kvinder i almindelighed véd samme
forfattet meget godt at sige. De betragtes, påstår han,
som de „smukkeste og mest belevne af bondestanden
i Sjælland“. Som tjænestepiger er de udmærkede ved
deres flid, troskab og ordentlighed.
De giver sig meget af med husflid i hjemmet, forfærdiger således det smukkeste hvergarn og gode —
til dels meget fine — lærreder, lommetørklæder, små
og store, strikkede eller vævede hals- og kasteklæder.
Alt sammen ting, der er meget efterspurgte*). Forfatteren
gætter på, at „denne folkekarakterens ærefulde vending“
skete som følge af den „liberalitet“ og „humane admini
stration“, hvormed den vittige skribent F. V. Trojel og
hans efterfølgere bestyrede det store krongods nogle år
forud. Denne forklaring er dog vist for dristig; men
*)

Endnu den dag i dag findes der i Højby sogn og byerne
der omkring ikke så lidt af gammel vævesløjd.
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om sagen virkelig har noget på sig, hvad vist ikke er
helt urimeligt, så peger den dog måske i den rigtige
retning: Det er jo en gammel erfaring mellem bønder,
at „under kronen og krumstaven er godt at bo“. Bøn
derne på kronens og kirkens gods havde det i reglen
langt bedre end under „proprietairerne“ og kunde der
for også ganske anderledes menneskeligt udvikles.
Og når Grundtvig så bestemt rådede Trier til at
begynde sin virksomhed herude i disse egne*), så er
det kanske heller ikke galt at tænke på, om ikke
Grundtvig med sit skarpe blik for de historiske forhold
muligvis havde øjnet dette. Så meget er i hvert fald
sikkert, han tog ikke fejl i sin gode tro til beboerne her
i hans slægts hjemstavn: Kun få egne i vort land har
forholdsvis afgivet et så stort tilskud til lærlingeantallet
på de danske folkehøjskoler som Odsherred.
*)

Se 25 års skolevirksomhed i Vallekilde. Side 16.
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