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landt de Kilder, hvoraf vi kan øse Kundskab om 
vore Forfædres Liv, er selve Landskabet en af 
de allervigtigste, som det ligger med Byer og 

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

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

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

Til vore ældste Landsbynavne hører de, der ender 
paa -inge. I Almindelighed er de vanskelige at tolke, 
hvad der hænger sammen med deres betydelige Ælde; 
men man mener, at de oprindelig mere har betegnet 
Beboerne end egentlig selve Landsbyen. Hvis Be
boerne f. Eks. holdt til paa eller ved en Strækning, 
der kaldtes Hals, fordi det var en Slags Indsnævring
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imellem Hav og Sø, kunde Beboerne kaldes Helsinger, 
men fra at betegne Beboerne kunde det gaa over til 
at betegne deres Landomraade og da særlig den By, 
hvor de havde Bopæl: Helsinge.

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

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

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

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

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

Baade inge-Byerne og løse-Byerne gaar tæt ind 
paa Sorø Nord og Nordøst for Byen. Lige Nord for 
Sorø ligger det gamle Heglinge (nu Pedersborg), og 
en lille halv Mils Vej mod Nordøst ligger det gamle 
Slagløse-lille, nu Slaglille, og endnu nærmere laa Slag- 
løse-bo, nu Store Ladegaard. Men mod Vest er den 
nærmeste af disse ældgamle Byer, Slagelse, det gamle 
Slagløse, og mod Sydvest, Syd og Sydøst holder 
baade -inge- og løse-Byerne sig i en Afstand af lidt



54 Henrik Ussing:

mere eller lidt mindre end to Mil. I hin Tid, da 
Størstedelen af Befolkningen var samlet i -inge- og 
-løse-Byer, har da Skovegnene omkring Sorø-Sø og 
Tystrup-Sø og en stor Bue hen mod Slagelse været 
folketomme eller meget tyndt befolkede, i hvert Fald 
uden Landsbyer af nogen Betydning. De tætte Sten- 
strøninger Vest for Sorø Sø og Skovene, der sikkert 
i de Dage . har været mere kratagtige og ufremkom
melige end nu, Sumpstrækningerne, der har rakt vidt 
omkring, da der var ringere Vandafledning og højere 
Vandstand i Søerne (Soer betyder sikkert Sumplandet), 
alt dette har skræmmet Mennesker bort fra Egnen 
for 2000 Aar siden.

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

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

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

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

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

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

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

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



Sorøegnens Kulturfystognomi. 61

Skovtykninger og Sumpe og Stenstrækninger Aar- 
hundrede efter Aarhundrede. Vi kan da følge deres 
Rydningsfærd gennem 2000 Aar, indtil de har efter
ladt os dette skønne, veldyrkede og velbyggede Land.

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

Det er dog muligt for Sorøegnen at følge en æld
gammel Alfarvej ved Hjælp af et Par Sagn og en 
Runesten. Det er en Vej, der er kommen nede fra 
de gamle velbyggede Egne mod Sydvest omkring 
Gimlinge og har ført lige Nordvest om Tystrup Sø 
og videre Nordvest for Alsted hen igennem Fjennes- 
levmagle, Sigersted, Ringsted og videre ad Roskilde 
til. For Sydvestsjællænderne maatte det være den 
slagne Vej, naar de f. Eks. vilde give Møde paa 
Ringsted Ting. De maatte gaa sønden om de store 
Skove, der strakte sig fra Slagelse til Sorø Sø, og 
de maatte gaa norden om Tystrup-Bavelse Sø, der 
sammen med Susaaen spærrede langt Syd paa. Selve 
Naturforholdene krævede, at der kom til at gaa en 
Vej omtrent over Lynge-Eskildstrup, Topshøj, Lynge
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og videre mod Fjenneslevmagle. Det ældste Vidnes
byrd om denne Vejs Tilværelse har vi i en Runesten, 
der staar ved Fjenneslev Kirke. Paa Stenen staar: 
Sasser rejste Sten og gjorde Bro. Og vi ved med 
Bestemthed, hvilken Bro Talen er om, idet der vest 
for Fjenneslevmagle fører en Bro over Tuelaa, som 
endnu bærer Navnet Sasserbro. Brobyggeren Sasser 
har ønsket, at hans Værk og hans Navn skulde 
mindes af de Vejfarende. Stenen har sagtens oprin
delig staaet ved Broen og er senere ført til Fjennes
lev Kirkegaard. Afdøde Professor Wimmer mente, at 
Stenen kunde være fra omkring 1030, altsaa fra Knud 
den Stores Tid. Det følger af sig selv, at et Bro
arbejde, der saaledes fortjente at mindes gennem 
Tiderne, har været et stort og betydningsfuldt Værk, 
der udførtes paa en stærkt befærdet Alfarvej til Gavn 
for mange Mennesker. — Hos Sakse fortælles, at 
Sven Estridsen gentagne Gange var blevet slaaet af 
Magnus den Gode; han flygtede da tværs gennem 
Sjælland og Skaane for at drage til Sverrig. Den 
sejrrige Magnus forfulgte ham i største Skynding; 
men da han red forbi Alsted, sprang en Hare op 
foran hans Hest og køs den, saa den kastede ham 
af mod en Bul med spidse, udstaaende Grene, 
og det blev hans Død. Altsaa naar Magnus vil for
følge Sven tværs igennem Sjælland, rider han forbi 
Alsted. Der staar vel at mærke fo rb i; thi Vejen over 
Sasserbro, som vel allerede den Gang var bygget, 
laa et Stykke Nordvest for Alsted. Et andet Sagn 
hos Sakse omtaler et Sted paa samme Vej længer 
mod Vest: Da Sven Estridsen døde, i Sønderjylland, 
drog hans Mænd af Sted i højtideligt Tog med hans 
Lig. De var alt naaet til Sjælland (formodentlig ved



Sorøegnens Kulturfysiognomi. 63

Skelskør), inden Biskop Vilhelm i Roskilde fik Bud 
om at drage den døde Konge imøde. Bispen agede 
da Ligtoget imøde. Da han kom til Topshøj Skov, 
fik han Øje paa to ranke høje Træer ved Vejen. Han 
bød da sine Folk gøre en Ligbaare af dem. Da 
Bispen kom ud paa den anden Side af Skoven, saa 
han Ligtoget med Kongen nærme sig. Han bød da 
sin Køresvend holde stille, tog sin Kappe af og bredte 
den ud paa Jorden; han lagde sig til Hvile paa den, 
strakte Hænderne mod Himlen og bad Gud om at 
ende hans Dage, og dermed sov han hen, saa sødt 
som han laa i sin Seng. Da hans Tjenere til sidst 
gik hen til ham og søgte at rejse ham op, opdagede 
de, at han var død. De løftede ham da op paa Lig- 
baaren og førte ham af Sted foran Kongen. Bispen 
blev først baaret ind i Kirken, og efter en højtidelig 
Jordefærd blev begges Lig lagt i Grav ved hinandens 
Side. —

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

Hovedfærdslen gennem Sjælland gik altsaa helt 
uden om Sorø, lidt sydligere end Jernbanelinien Korsør 
—København. Det var paa et meget afsides Sted, 
Klostret blev lagt. Stedet var en 0  i egentligste For-
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Udsnit af
Kort over Sorø Academies Eiendomme 1832 .

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

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

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

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

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

Ved Hjælp af de to Dæmninger var det nu muligt 
at hæve Sorø Søs Vandstand, saa den blev højere 
end Tuel Søs; thi Vandafledningen bort fra Sorø 
Søerne foregaar igennem Tuel Sø, hovedsagelig gen
nem Tuel Aa. Nu var Mølledammen altsaa lavet; 
men nu var Spørgsmaalet, hvor man vilde lægge 
Møllen. Man kunde have lagt den ved een af Dæm
ningerne, og det vilde have været langt det nemme-



Sorøegnens Kulturfysiognomi. 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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


