
Vaarby Aa.
Af Gunnar Knudsen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Havnen forbydes altsaa „efter mangfoldige 
Klageniaal“, som det synes for anden Gang, men 
det første Forbud har jeg ikke kunnet finde. Og 
dog har Kongen 5 Aar i Forvejen tilladt Benyttel
sen af den, mod at der svaredes Told --  hvis da 
ellers Skyholm er det samme som Skibsholm det 
tyder paa en vis Famlen og Usikkerhed i den øverste 
Styrelse. Men Enden er ikke endnu. Seks Aar se
nere (18. Okt. 1580) udsteder Kongen et Brev fra 
Antvorskov, hvori han giver Tilladelse til, at Hav
nen maa benyttes igen. Sagen er, at Borgmester, 
Kaadinænd og Borgere i Slagelse kar beklaget sig 
for ham — og de har nok vidst at vælge et gun
stigt Tidspunkt, da Hans Majesbet var deres Nabo 
og nød Jagtens Glæder paa Antvorskov, men det 
er noget, vi maa læse imellem Linjerne, og Kongen 
bestemmer, at „den Havn Skivholm atter, for at 
Indbyggerne i Slagelse maa blive ved Magt, maa 
være en fri Havn til Slagelse lig, hvor alle uforbudte 
Varer maa ind- og udskibes, dog skal Befalings
manden paa Antvorskov tilskikke dér en Tolder og 
en Sisemester, saa at vor og Kronens Told ikke 
forkrænkes“.



Va arb tf yl«. 95

Kongen har været lydhor for Klager og skifte
vis givet Parterne Medhold; naar han fik sin Told, 
var han vel nærmest ligeglad. Fra 1580 har Havnen 
derfor kunnet benyttes efter Ønske, men Benyttel
sen har, som tidligere anført, ikke været særlig stor. 
Ikke engang en Landsby eller et Fiskerleje har 
rejst sig ved den, den laa paa den vilde Mark. Ad
gangen til den maa være sket ad den samme Vej, 
som endnu lober langs Næsby Strand i Nord og 
Syd; det er en gammel Vej, men særlig velholdt 
har den næppe været; fra Slagelse er man rimelig
vis kort gennem Næsby eller Ilejninge for at komme 
til Havnen; Vejen sydover har været for lang.

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

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

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

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

Nu havde altsaa Korsør sejret, og Slagelse blev 
tvunget til at søge Korsør Havn. Følgen blev, at 
Byen gik stærkt tilbage. 1672 havde den 1832 Indb., 
17(19 kun 1289. Men som Arent Berntsen skriver i 
Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed 1656: 
„Skønt der ikke cr Indsejling til Slagelse, forsættis 
der alligevel en stor Handel, eftersom der omkring 
er it saare got oc velbygget Land.“ — Slagelse 
mangler Havnen, men har til Gengæld Oplandet; 
Korsør har det omvendt; begge Dele forenes ikke 
let. For faa Aar siden søgte jo Slagelse at forene 
begge Fordele ved Købet af Mullerup Havn — men 
Guldstrømmene har vist ikke indfundet sig endnu.
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