Bidrag til Pedersborgs
ældre Historie.
Ved Chr. Ifeilskov.
Xedenstaaende Meddelelser er dels samlede fra
forskellige trykte Kilder, dels hentede fra en Sam
ling haandskrevnc Blade, som findes paa Stats
biblioteket i Aarhus, og som har tilhort afdøde Konferensraad C. F. Wegener. Denne har udenpaa Pak
ken noteret: „Samleren er afd. Pastor Rasmussen i
Pedersborg. Hans Enke leverede disse Blade til
Tegnelærer Ilarder i Soroe; denne overdrog dem
atter til mig.“ Den nævnte Pastor Niels Peter Ras
mussen var Sognepnest til Pedersborg og Kindertofte fra 1832 til sin Dod 1842. En stor Del af hans
Optegnelser stammer dog fra Pastor Thomas Eds
berg, Stedets Præst fra 1792 til 1827, der i et Brev,
dateret Svallerup 14. Marts 1849, paa Rasmussens
Begæring tilstiller ham en Del Meddelelser om Sog
nets Historie. — Disse Optegnelser har jeg endelig
søgt at supplere ved Iagttagelser paa Stedet.
Egnen om Soro, som fra gammel Tid af har
været besungen for sin Skønhed og Ynde, har i
ældre Tider vistnok været en af Sjællands mest
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idylliske. Det, der dengang endnu mere end i vore
Dage bidrog til denne Naturskønhed, var do store
Skovstrækninger i Forbindelse med de talrige Søer,
af hvilke der endnu er en Del tilbage i Alstcd Her
red. Stedet, hvor Soro nu ligger, menes jo at have
været helt omflydt af Vand, idet Soro, Pedersborg
og Tuel Søer har været forbundne indbyrdes, og
der desuden har været et smalt Sund fra Tuel So
til Soro So. følgende den Lavning i Skoven,* som nu
kaldes „Flommen“ 1), gennem hvilken den dybe
„Flomgroft“ skærer sig. Det er muligt, at man i Old
tiden har kunnet færdes med Siraapramme fra Tuel
So, forbi den for adskillige Aar siden nedlagte Kro
Krebshuset, ad Tuel Aa til Fjenneslev Molle, derfra
til Alstcd Mølle og videre ad Susaaen, gennem Tjustrup-Bavelse So til Næstved2). Det har vieret en
h Denne kunde i 1830'eme kun med Vanskelighed pas
seres og i alt Fald kun i den torre Aarstid.
2) Om dette Sejllob erindrer ogsaa det hos Thiele („Dan
marks Folkesagn“ I. S. 342—45) meddelte Sagn om den
gærrige Prinsesse Thorelil fra Pedersborg, der lod alle.
sine Kostbarheder bringe ombord i et Skib for at sejle
til Næstved, men druknede tilligemed hele Besætningen,
idet Skibet sank, fordi det var ladet med uretfærdigt
sammenskrabet Gods. Sagnet fortæller endvidere, at man.
for at faa fat i Skibets Kostbarheder, borede Hul i en
stor Sten, satte Skruer deri og begyndte at skrue Ski
bet til Land. Allerede var d<*t saavidt oppe, at man kunde
se Masten; men da glemte en af Bønderne, at der skulde
iagttages absolut Tavshed under Arbejdet, hvorfor Ski
bet atter sank. Pastor Rasmussen fortæller: „GI. Folk
mindes endnu godt at have seet en saadan Steen paa den
saakaldte Soebergbanke ved den nuværende Vei til
Puldbye. Den var af særdeles betydeligt Omfang med (>
dybe borede store Huller i 2 Rader over hinanden. Efter
Udskiftningen er denne Steen sprængt og bortfort“ [ak
desværre’]
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almindelig Antagelse, at denne Vandvej i Middel
alderen er ble ven benyttet af norske Skibe, der førte
Tømmer, og jyske, der sejlede med Fisk heltop til
Sorø og Antvorskov (!) Klostre. Denne Formening
har man stottet paa et Brev fra Frederik den Anden,
dat. Frederiksborg den 20. Februar 1564, til Lens
manden paa Korsør Slot, i hvilket nævnte Skippere
atter faar Tilladelse til at besejle den beskrevne
Strækning, en Tilladelse, der en Tid lang havde
været dem nægtet. Brevet, som findes i Rigsarkivets
„Registre fra alle Lande“ Nr. 8, fol. 323 b, er af
trykt i Pontoppidans „Danske Atlas“ I. S. 534—35.
Det er imidlertid en Misforstaaelse, som Prof. Joh.
Steenstrup klart har bevist i Hist. Tidsskr. 7 R. (>.
Bd. Den er fremkommen ved, at der i Brevet næv
nes en Havn, kaldet „Næsby Aa“, hvilken man har
henlagt til Næsby ved Susaaen, medens den i Virke
ligheden hører hjemme ved det Næsby, der liggeøved Tudeaa mellem Slagelse og Storebælt. Om Susaaens Sejlbarhed siger Saxo Grammaticus: „Denne
Aa kunde i fordums Tid besejles, men nu er den
bleven saa indsnævret, at Skibe kun sjældent løbe
op ad dens smalle og dorske Lob.“ Ikke mere paalideligt er det Sagn, der fortæller, at dengang Liibeckerne alene handlede her i Landet, sejlede de
ad Susaaen lige op til Ringsted. Ved Vrangstrup
Kirke, der ligger, hvor Ringsted Aa flyder sammen
med Susaaen, skal der have staaet et stort „Søslag'*.
Iler ligger en nu mod Øst landfast Holm, over hvil
ken Kørevejen til Englerup Mølle er anlagt. Denne
Vej gaar paa en Dæmning, der efter Sagnet skal
være fyldt op med de sonderslaaede Skibe. End
videre fortælles, at Kirken selv skal være byg
get af Lübeckerne og benyttet til Saltmagasin..
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At dette ikke kan passe, viser alene dens Byg
ningsform.
Men at Vandstanden i de for nawnte Soer forhen
har været betydeligt linjere end nu, ses bl. a. deraf,
at i Aaret 1792 var endnu den Eng, der ligger osten
for Slusebroen ved Tuel So, en Mose, der ikke var
tor selv om Sommeren. For 1807 skal Pedersborg
So have gaaet meget længere mod Nordvest, men
da Broen ved Slusehuset i nævnte Aar blev betyde
ligt samket. fremkom den store Engstnvkning ved
„Gaasebjerget“ *)• Om denne Eng mente Pastor Ras
mussen, at den upaatvivlelig stod i underjordisk
Forbindelse med den nu udtørrede Lyng So. Dette
sluttede han deraf, at efter hver varm Sommerdag
opstiger der langs den Sænkning, der forer fra den
fordums Lyng So til Pedersborg So, megen Damp,
som trækker ned mod sidstnævnte. I Aarene 1819
—21, der var sau-deles varme, torrede Lyng So ud,
saa at der kun blev nogle Mosehuller tilbage i den
sydlige Ende; samtidig fremkom der i ovenmevnte
Eng store, aabne Render, der var flere Alen dybe.
Den nord for Pedersborg liggende store Torvemose
har oprindelig ogsaa været en So, der har haft For
bindelse med Tuel So og muligvis med de nu
værende Enge mellem Lyng Bakker. Denne Soer
nes højere Vandstand bekræftes ogsaa i Pastor Eds
bergs for omtalte Brev til Rasmussen, hvori han bl.
a. skriver: „At Vandet i Søerne omkring Soroe og
Pedersborg har fordum havt en betydeligere Hoide,
er unægtelig: thi som Student var jeg i Soroe i
Sommeren 1789, og maatte efter en Seilads paa
Soroe Soe, og Aften Spiisning paa Parnas hjelpe
Se Kortet.
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daværende Capellan pro loco Ilaundorph at roe sin
Baad til Pedersborg, hvor vi vel landede ved Mid
nat, men bandt Baadcn, og traadte i Land der, hvor
nu er Leed fra Vænget til Gaasebierget, og det i
klart Vand . . . Ja gamle Folk have fortalt, at den
Steenbro ved Krebshuset stod længe under Arbejde,
og man tvivlede om at kunde faa den færdig for
medelst Vandet, som fra Grunden og Siderne trængte
frem, derfor blev baade den og Kongebroen bygget
paa nedlagte Bogestammer, hvilket om Sommeren
er kiendelig under Kongebroen. Jeg tilkiobte mig i
Aaret 1793 en Bergens Jolle, som jeg maatte lade
hente her fra Egnen, og brugte den i flere Aar til
at fiske Krebs paa Pedersborg Soe, og segle ud paa
Sorøe Soe, hvor jeg havde fleere fornøjelige Sam
linger paa Bogholm og Parnas, og med 8 à 10 Men
nesker paa denne Baad kunde jeg segle under Konge
broen ’). Den Træebroe, som ved Slusehuset bærer
Vejen til Soroe, blev i det mærkelige Aar 1807 opsadt, men Vejen blev ikke opfyldt for efter Krigen.
Forhen stod en gammel Broe tæt ved Iluset, og
kaldtes Slusebroen, ligesom Iluset Slusehuset. Dette
Navn maa udledes fra Munkenes Tid, som havde
der en Sluse for at opstemme Vandet, og fra Sorøe
Soe lede det ind i den store saa kaldte Hovliave,
hvor endnu en Fordybning og flere Dæmninger bare
i min Tid Navn af Mollediget., formodentlig har der
staaet en liden Vandmølle, ja Vandet skal derfra
endog va»re ledet ind under en Del af Klosteret
paa den sondre Side og udledet igiennem Mollediget,
som er den Fordybning, der endnu er kiendelig for
Enden af Priorvænget, forbi Fiskerhuset og langs
') I Aaret 1787 var Anlæget af Landevejen mellem Slagelse
og Ringsted færdigt indtil Slaglille Kirke.
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med Philosophgangen, lige til de blaa Porte1) ved
Landevejen, hvor det faldt ud i Engen og Thule
Soen. Jeg har fleere Gange seet i et Par af de
nederste Værelser i det gamle Academie, som vare
Indagte med Stcenfliser, at Vandet om Foraaret
’piblede op paa Gulvet, og det sagdes at Munkene
havde havt Malningsverk i disse Værelser2).“
Ligesom Soerne efterhaanden udtorredes, saaledes er Skovene ogsaa i Tidens Lob svundne stærkt
ind. Saxo fortæller, at Strækningen fra Kallundborg
til Ringsted fordum var saa skovrig, at den norske
Konge Haakon, ’ da han vilde hævrte sin Broder
Ilagbards Død, kunde tilbagehvgge denne Strækning
gennem lutter Skov. Endnu i Aaret 1750 var „Klo
sterøen“, paa hvilken Soro ligger, saa bevokset med
Skov, at man ikke fra Pedersborg Kirkebakke kunde
se Spiret paa Soro Kirke. Af den Skov er der nu
intet mere tilbage. I 1792 kunde man fra samme
Bakke ikke se Flinterup Kirke for Skov, som nu
ligeledes er forsvunden men findes angivet bl. a.
paa Videnskabernes Selskabs Kort. fra 17773).
Man vil let kunne se, at et Sted som det, hvor
Pedersborg By nu ligger, i larngst henfarne Dage
maa have været ganske særlig egnet til Anlæg af
cm fast Borg. Der er derfor Mulighed, vel endog
Sandsynlighed for, at der har ligget en Art Befæst
ning paa den nuværende Pedersborg Kirkebakke,
0 Hermed man forstaas de to murede Støtter, der endnu
staar, hvor Filosofgangen stoder til Ringsted Landevej.
Disse Støtter har forhen været malet blaa.
2) Saxo beretter, at Ksbern Snare omtr. 1200 lod udgrave
Vandledningen ved Møllediget for at drive en Kornmølle
ved Klosteret og lede Vandet fra Sorø Sø ud i Tuel So.
3) De Agre, som laa i denne Retning, og som dyrkedes i
Fællesskab af Bymændcne, kaldtes Lodskovmarken.
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allerede fer Skjalm Hvides Svigerson, Peder Tiiorstcnsen, byggede sin Borg lier i det 12te Aarliundrede. Af denne Borg er der nu som bekendt intet
tilbage, da Pedersborg Kirke og Kirkegaard optager
dens Plads; men Sporene af dens Befæstning er og
navnlig bar været tydelige nok. Herom skriver Eds
berg til Rasmussen:
„1790 blev Pedersborg udskiftet af Landinspek
tør Arctander og Gaardene udflyttede, som de nu
er. Præstegaarden med Hauge og Vænge, der be
gramsede* mod Norden og Vesten af Volden lige
til Soen, havde af det gamle Vænge ikkun fra Kirkegaardens Hegn indtil den Vandrende, som lober midt
i Engen. Der hvor nu er Indkiorsel til Vænget fra
Gaden af, var Vej til en Gaard og 2 Huse1), og
denne Vej gik omkring Kirkebakken ud mod Gaden
i Østen, langs med denne Vej stod en Række .Elme
træer imellem hvilke og Kirkehegnet, der var Kore
vej til de Beboere, som havde denne Deed af Vænget
i Brug. Den Gaard der stod var den forste Ud
flytter Gaard mod Gyrstinge . . . Gaarden og Hu
sene var i Sommeren 1791 udflyttede, Pladsene og
det gamle Hegn stode endnu urorte, saa jeg godt
kan erindre saavel denne Forandring som lieele
Byens gamle Tilstand. Voldene om Slottet begyndte
ved den vestlige Side af Deres [o: Rasmussens]
Have, og ere endnu kiendeligo lige til Vejen for
Kirken og Præstegaarden. Denne Fordybning eller
Udhuling mellem Volden og Branddirektørens Hauge
var foretaget for at komme til Kirken og Praistegaarden. Strax indenfor Branddirektørens Hauge be9 Førstelæreren i Pedersborg befaler endnu en vis nnrlig
Afgift af to Huspladser; det er sikkert Stederne, hvor
de to nu forsvundne Huse har staaet.
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gyndte igjen Volden, og viser sig endnu bag de
Huse som ligge Østen for Kirkebakken lige til Lars
Hansens Huus ned mod Soen, hvor Indkiorsel til
Borgen var, derfor er Volden der højest, vel ogsaa
for at beskytte Seyladsen ud i Thule Søen. Langs
med dette Steengierde, som er Østen for Vejen til
Soroe, gik Vejen i gamle Dage, men det som var
imellem Vejen og Volden var en Mose, saa Vejen
var meget slet, og om Vinteren næsten ufremkom
melig. Den Vej, som forer fra Bibovs’) til Kirken
og Præstegaarden var meget dyb2), og om Vinteren
vanskelig at passere, ja lige ud for Deres Modding
var et Væld, som undertiden var bundlost, jeg har
ladet den opfylde og i Bunden belægge med store
Stene, hvorved den blev fast. Ligesaa er Vejen nord
for Volden opfyldt med store Steene, og dette [Sten
opfyldningen?] strakte sig omtrent en halv Snes
Favne ind paa Gaasebierget, hvortil Indkiorselen
var den Gang tæt ved Volden. Kirkelodden, som
Skolelæreren nu bruger, kaldtes Paaemosen, den
halve Deel af Aaret stod den under Vand, og var
alleene som Eng brugelig. For min Tid var denne
Vej opfyldt, men det bliver vel ikke fejlende at an
tage, at den er opfyldt og anlagt til Landevej imedens
Landevejen og Kongebroen var under Arbejde; thi
i den Tid gik Landevejen fra Soroe igiennem Pe
dersborg, over Præstegaardens Alark. og igiennem
Haugerup Bye, derfor skal en Kaptain KlauEn G eorgine Louise Amalie Bibow, f. de V auvert. dode
i P edersborg i A pril 1840, 87 A ar gl. Ihm var Enke
(‘fler den 3 A ar i F orvejen i llillerod afdode O berst Joh.
Vi Ih. C hristopher B.
2| Et sæ rdeles betegnende U dtryk fo r D a tid e n s AY je.
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mann ’), som den Tid boede til Leje i Præstegaarden,.
have ladet udgrave den Fordybning i Volden, hvor De
har ladet opsætte en Broe med en forhøjet l ’dsigi>

Grundrids af Borghanken og Volden.

og ud mod Gaasebierget en halv Cirkel med Gnusbænke, vor han med Familie sad om Eftermiddagen
og drak Thee, samt betragtede de Rejsende.“
Sandsynligvis Gregorius Martinus Klauman, senere Ma
jor og Toldforvalter i Soro, hvor han døde 30. Juni 1840.
Mindre rimeligt er det, at det har været hans Broder
Martinus Christian K., Kaptajn i FIaaden. dod i Kobenhavn 9. Marts 1837.
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Denne Beskrivelse vil man forliaabentlig nogen
lunde kunne forstaa ved Hjælp af ovenstaaende
Grundrids, der tildels er kopieret efter Tegningen i
Cleminensens og Löfflers „Sjellands Stiftslandsby
kirker“, til hvilket Værk den sidstnævnte liar skrevet
Tekstem.
I ca. 200 Alens Afstand fra Kirkebakken ligger
Volden, der mod Vest og Nord er særdeles vel
bevaret. Den har dér en Længde af ca. 400, en
Bredde af 30 og en Højde af 1.0 Alen, er overgroet
med Træer og danner Skel for Præstegaardens Ilave.
Mod Øst og Sydost er den nu stærkt afgravet; den
Strækning, der paa Grundplanen strækker sig fra 9
til 10, blev sløjfet i Slutningen af 1870’erne. Mod
Syd har der derimod ikke været nogen Vold men
kun en sid Eng, gennem hvilken strakte sig en Gren
af Soen, hvorigennem man kunde sejle lige ind til
Borgbanken. Det er ikke sandsynligt, at Vandet op
rindelig har staaet omkring samme, skønt bl. a. Pa
stor Edsbergs Omtale af Vældet ud for Pnvstegaarden kunde tyde paa noget saadant. Men Ter
rænet laa sikkert ogsaa dengang for højt til, at man
kan tænke sig, at sligt har været Tilfældet. Hvor
vidt der nogensinde har været gravet tørre Grave
omkring Borgbanken, er nu ikke saa let at afgøre.
Imidlertid ses der intet, som tyder derpaa. I Volden
mod Nord og Nordvest er der 2 Aabninger (5 og 6),
som maa være de af Kapt. Klauman foretagne Gennemskteringer. 1 den sydligste ses tydeligt den halvcirkelformige Udskæring, hvor han med Familie sad
og „betragtede de Rejsende“.
Ovenpaa Volden, nær ved dens østre Ende nord
for Præstogaarden ligger en mærkelig Sten, livorpaa ses hosstaaende Figur. Denne synes at være
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en Art Bomærke, dannet af Bogstaverne P, T og II,
stillede lodret over hverandre. Som man let op
dager, kan Bogstaverne næppe betyde andet
end 7Jeder 77/orstensen. Stenen er forst fun4 den ude paa Marken, hvor man kunde tænke sig,
at den har gjort Tjeneste som Skelsten for Peder
Thorstensens Ejendom; men Bogstavernes Form tyder
mere hen paa, at det er et „Monument“, der af en
senere Sla^gt er sat til Minde om den berømte
Borgherre.
Hvad nu Borg- eller Kirkebakken angaar, da
synes den at være en naturlig Bakkeknold, der er
tildannet og gjort regelmæssigere ved Menneskehaand. Dens Højde er 169, Længden ca. 320 og
Bredden ca. 200 Fod. Paa den sydlige Side af Bak
ken ligger Kirken. Fra dennes Vestgavl kan man
følge Rester af Fundamenter nordpaa i en Længde
af omtrent 80 Fod; derpaa bøjer de i en ret Vinkel
et lille Stykke mod Ost (2 og 3). Adskillige Granit
kvadre ses endnu paa Kirkegaarden, dels som Ind
ramning langs Gangene, dels som Trappetrin op til
Kirkegaardens forskellige Terrasser. Alle disse Sten
er i Tidernes Løb opgravne af Jordsmonnet ifølge
Meddelelse af forhenværende Lærer Poulsen i Pe
dersborg. Ved en Restauration 1861 —62 blev en Del
Granitkvadre, der var opsamlede paa Kirkebakken, ind
murede i den underste Del af den søndre Tilbygnings
østre Mur1). Borgen har rimeligvis bestaaet af 4 i
rette Vinkler sammenstødende Længer og muligvis et
rundt Hjørnetaarn, hvilket Fundet af flere rundhuggede Sten kan tyde paa. Endvidere skal der
ifølge Pastor Edsberg syd for den egentlige Kirke0 Se „Sjællands Stiftslandsbykirker“. S. 31—33.
3
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bakke (paa den saakaldte „nye Kirkegaard“) have
staaet flere Bygninger, hvoraf Levninger i hans Tid
blev fundne, nemlig en Mur i Øst og Vest 22 Pod
og en anden i Vinkel dermed op mod Bakken 14
Fod. Stedets nuværende Førstelærer, Hr. N. K. Chri
stiansen, har meddelt mig, at disse Murrester for en
Snes Aar siden blev fundne ved Gravning men atter
overdækkede ifølge Ordre af den daværende Provst,
som ikke interesserede sig for „Levninger fra He
denskabets Tid“. I den Del af Vænget, der før Ud
skiftningen ikke tilhørte Pnestegaarden, fandtes en
Kække store Sten i Retning fra Nord til Syd, som
Edsberg formoder enten kan have været en Grund
vold eller en Skanse inderst i Fiestningen, samt der
ved flere Menneskeben og rustne Jærnstumper. Det
er dog rimeligere, at man her er stødt paa en Art
Bolværk eller en Skibsbro.
Kirken, er muligvis opført af Borgens Bygherre,
Peder Thorstensen, som Borgkirke i Lighed med f.
Eks. Bjernede og Fjenneslev Kirker, og Tidspunk
tet for Opførelsen falder vistnok i sidste Halvdel af
det 12te Aarhundrede. Dens Udseende or dog nu
noget helt andet end det oprindelige. Den „bestaar
af Skib og Kor med lige Gavl, lille Taarn mod N.,
Sakristi paa Skibets Nord- og en Tilbygning paa
Skibets Sydside. Bygningens Kærne stammer vist
nok fra 2. Halvdel af 12. Aarh., er opfort af tilhugne
Kampestenskvadre og bestod oprindelig af et 18 Al.
langt Skib med Kor; den var dækket med Bjælke
loft og havde smaa højtsiddende Vinduer, af hvilke
sidste dog intet fuldstændig er bevaret. Omtrent ved
Midten af 15. Aarh. blev Kirken overhvælvet, Kor
buen udvidedes, og Gavlene blev delvis ombyggede.
Sandsynligvis i 2. Halvdel af 16. Aarh. tilføjedes de

B id ra g til Pedersborg# ældre H istorie.

35

to Tilbygninger, hvoraf den nordre udgør det af
Kamp1) og Mursten opførte Taarn (Aarstallet 1773
paa den nordre Gavl maa betegne en Restauration),
og den søndre2) dels er et Slags Vaabenhus, dels en
Korsfløj; begge ere forbundne med Kirken ved en
Spidsbue; endelig 1762 opførtes paa Korets Nord
side et lille Sakristi af Bindingsværk, der 1861 af
løstes af en muret femsidet Bygning (efter Tegning
af Arkitekt Kornerup). Altertavlen er et godt, farvesmykket Billedskærerarbejde med Fløje (i Midt
partiet Christi Medtagelse af Korset, fra 15. Aarh.s
Midte (1862 blev den erstattet med en af Const.
Hansen malet Altertavle, Christus og Maria Magda
lena, medens den gamle Altertavle ophængtes i
Taarnrummet, men 1875 blev den restaureret og fik
sin tidligere Plads, hvorefter den nye Altertavle
førtes til Benløse Kirke). Prædikestolen er et tarve
ligt Billedskærerarbejdo fra omkring 1600; Døbe
fonten, vist fra Fred. I ll’s Tid, er udskaaren i Ege
træ med Fremstilling af Evangelisterne paa Foden.
1 Skibets nordre Mur er indmuret en Kampesten
med Basrelief (et Kors med Kløverblade); den stam
mer fra Kirkens første Tid og har oprindelig siddet
over Indgangen."3)
Under Koret har der været en Begravelse, der
i Edsbergs Tid blev aabnet og fyldt. Den var ind
rettet for en Major Roderigo de Pieta med Familie;
han boede paa en Gaard i Grøfte i Kindertofte Sogn
og var Staldmester over det kongelige blaaskimlede
Stutteri paa Antvorskov og Landbytorp (nu Frede0 Disse Kampesten stammer utvivlsomt fra (le nedbrudte
Borgfløje.
2) Efter Edsbergs Formodning fra 1727.
3) Trap: Kongeriget Danmark. 3. Udg.
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rikshind). Hans og lians Hustrus Navne og Vaaben
staar malede tilligemed Aarstallet 1681 paa den luk
kede Stol i Kindertofte Kirkes Kor. Forovrigt findes
der i Gulvet i Pedersborg Kirkes Taarnrum en stor
men meget slidt Ligsten over en Sognepræst, men
Navnet er ulæseligt '). Sammesteds ligger en Sten
til Minde om Kapellan pro loco Friderik Kiær (f 1775)
og Hustru Anna Elisabeth Mundtberg. Udenfor Vaabenhusdoren ligger en gammel Ligsten, hvorpaa nu
kun kan læses: „Hier licht begravehn Johan . . .“.
Paa Alterstagerne staar: „Hans Pedersen Holst. Anna
Peders Datter Faxe2) 1673“. Døbefonten er som
nævnt af Egetræ; paa Fadet staar R. P. og et Bo
mærke i et Skjold. I Taarnrummet hamger et Ege
træs-Krucifiks. Rasmussen meddeler, at der paa
„Chorets Døre“ stod, at „1694 blev Choret, Prædike
stolen og alle Stolene malet og prydet af daværende
Biskop Hennicli Bornemand og Sogne Præst Mag.
Jens Schjelderup. Dette Aarstal skal ogsaa have
staaet paa nogle Stolestader, men er nu overmalet.
Paa andro Stole har staaet „Anna Pedersdatter Faxe“
og „Jacob Christensen Kunnerup“, Degn her til
Stedet 1694. Paa den store Klokke staar: „Mathias
Benninck me fecit Lubecæ + Laudate deo cimbalis benesonantibus3). Anno 1586.“ Paa den lille staar:
„Voco vos in templum ut discitis una moriendum4).
Mathias Benninck me fecit Anno 1594.“
9 Rasmussen oplyser, at i Vaabenhiisct hviler Præsten
Jacob Olufsen, f 1610; maaske er det hans Sten, der se
nere er llyttet til Taarnrummet.
2) Datter af Sognepraxstcn Peder Hansen K.
3) M. B. stobte mig i Lübeck -f- Lover Gud til vellydende
Cymblers Klang.
4) Jeg kalder Eder til Templet, for at I kunne lære dette
ene, at I skal do.
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I Thieles Folkesagn’) fortælles, at der i Peders
borg Kirkebakke skal være umaadelige Rigdomme,
ligesaa, at der lidt ude paa Marken er et Sted, hvor
man ved Gravning støder paa en Kobberport. Hvis
man kunde faa den op, vilde store Skatte komme
for Dagens Lys. Lignende Sagn kendes fra mange
andre Steder. Endnu mindre holdbar er Traditionen
om, at Pedersborg Kirkes Opførelse skal være be
gyndt en Fjerdingvej Nord for Byen paa et Sted,
kaldet Kirkebjærg. Men hvad Menneskene byggede

Prospekt af Pedersborg Kirke set fra Syd.

om Dagen, det flyttede Troldene om Natten til Pe
dersborg Bakke. Dette Kirkc-„Bjærg“ er en lille
Forhøjning paa Marken tæt ved Landevejen mellem
Pedersborg og Dødringe, nu overgroet med gamle
krogede Træer. Her ses en Mængde store Kampe
sten, lagt i en Rundkreds. Dette Fortidsminde har
naturligvis intet med Pedersborg Kirke at gøre, men
maa være en Levning fra den hedenske Tid, hvad
det saa end har været. Naar den ellers saa paalidelige Trap fortæller, at denne Stensætning ligger „paa
*) I, S. 345.
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Toppen af Kirkebakken ved Pedersborg“, saa maa
det betegnes som en meget uheldig Udtryksmaade,
der giver Anledning til Forveksling med den Bakke,
paa hvilken Pedersborg Kirke ligger.
Ved et Møde af Oldskriftsselskabet i Pedersborg
1887 paaviste Musæumsdirektør Sophus Midler i et
Foredrag, at hele Befæstningen stammer fra Old
tiden1), hvad jo ogsaa er almindeligt antaget. Der
imod fremsætter han den ikke almindeligt hyldede
Anskuelse, at Kirken ikke kan være en Del af Pe
der Thorstensens Borg, men højst bygget af Sten
fra samme. Jeg ved ikke, hvorpaa Hr. Müller grun
der denne (maaske rigtige?) Antagelse; men den
strider bl. a. mod Prof. Hans Olriks Hypothese, at
Kirken har været en Gaardkirke ligesom Bjernede
og Fjenneslev Kirker2). Sophus Müller sammen
ligner Pedersborgs Befæstning med lignende Anlæg
ved Birka i Sverig og Hadeby i Slesvig, hvor man
ogsaa træffer slige Halvkredsvolde, aabne mod Søen
til den ene Side. Volden ved Pedersborg har lige
som disse aldrig været omgivne af Grave — en Befæstningsmaade, der ikke brugtes i Middelalderen. Selve
Borgen har naturligvis ligget, hvor Kirken nu har
sin Plads, og den har sandsynligvis været en Pa
lisadeborg af Egetømmer. Skøndt vi absolut ingen
Efterretninger har om denne ældste Borg, der for
modentlig har været ejet af en eller anden lille
Næssekonge eller Sørøver, saa er det dog ikke
ganske umuligt, at nogle af de bevarede Folkesagn
1) Se ogsaa S. Muller: Vor Oldtid. S. (>39.
2) Absalon. I. S. 8. Saa vidt jeg ved, er Chr. Molbech den
eneste Forf., der deler Mullers Anskuelse, at Kirken
ikke kan have udgjort en Del af Borgen („Ungdomsvandringer“ I, S. 295.)
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fra Pedersborg kan knytte sig til den. Der er nu
først det S. 2 omtalte Sagn om den gærrige „Prin
sesse Thorelil“, der druknede med alle sine Skatte
i Susaaen. Det hedder sig jo udtrykkeligt, at hun
var „fra Pedersborg“. Dette Sagn kunde jo godt
tænkes at være opstaaet over en Begivenhed, der
ligger forud for Peder Thorstensens Tid. Dernæst
er der et Sagn, der anføres af flere ældre Historie
skrivere, det nemlig, der skildrer, hvorledes Peder
Thorstensen indbyder Kongen til sit Bryllup paa
Borgen, og hvorledes Kongen, optændt af Elskov
til Bruden, om Aftenen trænger ind i Brudekamret,
men finder begge de Nygifte til Sengs, hvorpaa han
i Skinsyge myrder Brudgommen. Dette Sagn i For
bindelse med Peder Thorstensen er af flere Grunde
meningsløst; men det kan muligvis være bygget
over et Drama, der er bleven udspillet dér paa Ste
det i en tidligere og mere barbarisk Tid, og som
saa er bleven knyttet til Peder Thorstensens Navn
af den simple Grund, at han var langt den bedst
kendte af Borgens Ejere — maaske den eneste, hvis
Navn en rum Tid efter hans Død levede blandt Me
nigmand. Man har nemlig en gammel ' Folkevise,
kaldet „Knud af Borg“. Heri forhelles, hvorledes
Hr. Knud indbyder Dannerkongen til sit Bryllup med
liden Kirsten, hvis Fader, Moder og yngste Broder,
Junker Valdemar, allerede var døde. Kongen attraar
Bruden og lader nogle af sine Hofmænd dræbe hen
des Fæstemand, men blev selv siden dræbt af
hende, da hankom til hende om Natten. Visen en
der med, at hun efter Drabet udbryder:
„Lig du der, Danner-Konning!
Herre Gud løse vel min Sorg’
Det gjorde mig saa ilde i Hjerte,
Du vogst liden Knud af Borg.“
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Her har vi jo aabenbart Kilden til Historien om
Drabet paa Peder Thorstensen, plus Tilføjelsen om,
at Kongen selv blev dræbt, hvilket maatte udelades
for at faa Tildragelsen passet ind i Peder Thorsten
sens Tid. „Dog alt dette er Fabel“, tilføjer Suhm,
som beretter Sagnet1). Ganske vist, men det for
hindrer ikke, at der kan være en Kærne af Sand
hed i det.2)
Forlader vi nu Gisningerne og træder over paa
historisk Grund, møder vi første Gang Borgens Navn
midt i det 12. Aarhundrede. Alle Kilder samstemmer
i, at Stenborgen, som her er Tale om, er opført af
Peder Thorstensen, Skjalm Hvides Svigerson. I hans
egen Levetid kaldtes den slet og ret „Borg“, først
senere faar den Navn efter sin Bygherre3)
Peder Thorstensen var en rig og mægtig Høv
ding, der spillede en betydelig Rolle som Raadgiver
for Svend Grathe og senere for Valdemar den 1ste.
Han omtales første Gang 1148, da han var med til
at underskrive et Gavebrev af Kong Svend til Ring
sted Kirke, dateret Haraldsted. Det skyldtes særlig
hans Klogskab, at Svend sejrede over Friserne i
1151, da de havde sluttet sig til Knud Magnussen.
Men Svend var en vanskelig Herre, han viste sig
ikke altid taknemmelig mod sin tro Raadgiver, men
lod ham endog lejlighedsvis høre knubbede Ord.
9 Historie af Danin. VII. S. 403.
2) J. Moller („Danmarks gejstl. Embeder“) synes at have en
mærkelig Opfattelse af Situationen, idet han meddeler,
at Borgen havde Navn efter Peder Thorstensen, „som
der blev myrdet 1346 paa sin Bryllupsnat“!
3) Adjunkt J. E. Boesen fremsætter (Soro Akademis Ind
bydelsesskrift 1300, S. 18) den Tanke, at Peder og hans
Hustru Cecilia maaske kan have faaet Borgen som en
Slags Arv efter Stedets tidligere Ejer.
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Engang ytrede han i Hidsighed, at saalænge han
havde et Skjold tilbage, vilde han vende det mod
Peder. Velbekendt er dennes Svar til Kongen: „Jeg
har altid baaret mit Skjold for dig, men jeg er
bange for, at du snart faar alle dine Skjolde nodig.“
Skondt Peder Thorstensen stod i nært Forhold til
Valdemar, eftersom han havde dennes uægte Son
(med Tove) Christoffer til Opdragelse, svigtede han
dog ikke Svends Sag, efter at denne i 1154 var
flygtet fra Landet. Da Peder imidlertid med sit kloge
Overblik over den forhaandenvau’ende politiske Stil
ling snart indsaa det haabløse ved Kampen mod
Knud og Valdemar, lod han Svends Hær opløse sig
og sluttede sig fra nu at* til Valdemars Parti og
blev hans paalidelige og betroede Raadgiver. Det er
særlig paa Togene mod Venderne, at han udmærkede
sig. I Fællesskab med Absalon og Esbern Snare
raadede han Valdemar til mindre og hurtigere Tog
mod disse Folk. Da Valdemar under det forste Tog
var i Færd med at blive modløs, fik han sat nyt
Mod i ham og fik ham til at fortsætte Kampen; men
da det siden gik Danskerne ilde, udvirkede han ved
sin Besindighed, at man vendte hjem i Tide (1159).
I 1170 var han med paa Valdemars 12te Vendertog
og var da mellem den Skare tapre Mænd, som vilde
blive hos Absalon paa Ud kiggerf laaden ved Rygen.
I 1172 nævnes Peder Thorstensen sidste Gang, da
han i det Aar var med til at dække det rygensko
Fiskeri mod Venderne. Han var dengang en gam
mel Mand og har sandsynligvis ikke levet længe
derefter.l)
0 De, der ønsker at folge Pe der Thorste risens Historie i
Detaljer, henvises til Sakses Danesaga, overs. af J. 01rik, hvori der lindes Navneregisler til Vejledning.
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Peder Thorslensen var, som omtalt, gift med
Skjalm Hvides Datter, Absalons Faster, Cecilia, som
skal have været en meget from Kvinde, der var
som en Moder for Munkene i Sorø, hvilket bl. a.
synes at fremgaa deraf, at hun gærne vilde betænke
Klosteret med Gods. Hun skænkede ifølge Suhm ca.
1170 2 Bol i Førsle v (skal vist snarere være For
lev ved Slagelse) til Klosteret. Hun „havde gierne
skiænket mere, da hun var en andægtig Frue, der
som hendes Mand ei havde havt et haardt Hierte,
og været hende imod; saa skriver den, der af gamle
Brevskaber har samlet Sorøe Gave-Bog1); men dette
vil ellers sige, at Manden var klogere end Konen
og vilde ei give alle sine Eiendele til et Kloster eller
kobo sig rig i Himlen og fattig paa Jorden.“2). End
videre fortæller Suhm3), at Absalon skaffede Sorø
Kloster Nythorp med tilliggende Agre, Skove og
Enge, Gøkstorp (senere kaldet Knutstorp) med til
liggende Skov og Othinstorp (senere Ønstorp; nu
kun Navnet paa en Skov, Ørnstrup Skov), dels ved
Mageskifte i Stenstorp, dels ved Gave af „Peder
Thorstensen i Borgh“ for Møllen i Hæglinge tæt ved
Borg. Dette blev stadfæstet af Pave Lucius 1182
samt af Paverne Urban d. 3die og Innocens d. 3die.
Efter Peder Thorstensens og Cecilias Død gik
Borg i Arv til deres Datter Inger (Sønner nævnes
ikke), der ejede den omkring 1200. Hun var første
Gang gift med Ulf en svensk Hertug, og anden Gang
med Vagn, der bl. a. blev Fader til de to bekendte
0 Se Langebek: Scriptores etc.
*-) Historie. VII. S. 353—54. Fru Cecilia blev begravet i
„Konversernes Kor“ i Soro Kirke (Aarb. f. nord. Oldkynd. 1877. S. 218).
3) VII. S. 630.
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Aarhusbisper Peder og Skjalm Vagnsen, af hvilke
den første lagde Grunden til Aarhus Domkirke 1201.
Snart efter maa vel Ingor og Vagn være døde og
have efterladt Borg, nu kaldet Pedersborg, til deres
Søn Johannes (Ulf), Kongens Kammermester (□: Fi
nansminister). Han skal have drillet Sorø Kloster
slemt, medens han raadede for Borgen. Formodent
lig har han været misfornøjet med Forfædrenes
Bortskænken af Gods dertil. Ved Bisp Peder Sunesens Mægling lykkedes det at faa Johannes til ved
Mageskifte at skøde til Klosteret Pedersborg („villa
Burgh“) med de nærliggende Landsbyer Hagelthorp
og Boueruth (Haverup og Borød) samt Gaarden Møthorp (Mørup i Fjenneslev Sogn) med tilliggende
Skov, dertil nogle Bol i Greffte (Grøfte), Kinder
tofte og Landbothorp (Frederikslund) m. m. Herfor
fik Johannes Ondløse med Mølle og Tilliggende,
Strubethorp, Ulffthorp og Tostethorp samt 6 Mark
Guld, mindre end 3 Øre,1) Senere kom Pedersborg
igen fra Klosteret, som atter erhvervede det i 1343.
Det antages almindeligt, at Borgen er bleven ned
brudt snart efter, at Johannes Kammermester havde
afstaaet den med tilliggende Gods til Klosteret;
imidlertid er det dog rimeligt, at den har staaet
endnu 9. Aug. 1269, da Erik Glipping udstedte et
Brev, dateret „Petersburgh“, hvori han befriede
Sorø Klosters Bryder og Bønder for alt Arbejde ved
hans Fæstninger og Slotte og forbød sine Fogder
at tvinge dem dertil.
Men naar det saa at sige i alle historiske Skrif
ter siden Hvitfeld hedder, at Holstenerne paa Valde
mar Atterdags Tid erobrede Pedersborg, som der9 Suhin 9. 83. S criptores 4, 474—75.
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paa i 1340 blev generobret af Kongen, beror det,
som Prof. Kr. Erslev med klare Grunde har bevist,
paa en Forveksling med Paddeborg (nu Sparresholm)
i Sydsjælland ). Borgen eksisterede overhovedet ikke
mere dengang; den maa viere hieven nedbrudt mel
lem 1269, da Erik Clipping opholdt sig der, og 1343,
da kun Bakken med Kirken nævnes.
Uvist hvorledes er Dekanatet ved Roskilde Dom
kirke kommen i Besiddelse af Pedersborg Bakke og
Kirke, som saa i Aaret 1343 overlades Sorø Kloster
til Nedbrydelse ifølge et Brev fra Klosterets Abbed,
meddelt af Daugaard2). Det lyder saaledes: „Alle,
som faa nærvterende Brev at se, ønsker Broder Hen
rik, Abbed, og Konventet i Sorø Kloster af Cistereienserordenen i Roskilde Stift evig Salighed i Her
ren. Det være alle vitterligt, at vi i Betragtning af
den Fordel og Nytte, som a>rva>rdige Fader og
Herre, Hr. Broder Johannes, Biskop af Roskilde,
og de ærværdige Mænd, de Herrer Jacob Poulsen,
Decanus, og hans Kapitel i Roskilde have forskaffet
os ved at forunde os Bemyndigelse til at nedbryde
Pedersborg Kirke og at sløjfe det Bjærg, hvorpaa
det ligger, begge henhorende til Roskilde Dekanat;
thi fra disse, Kirke og Bjærg nemlig, truede os øjensynligen store Farer og Plager i vort Kloster, især
naar benævnte Kirke blev besat med Fredsforstyr
rere osv?' Til Vederlag for denne Villighed skulde
Klosteret overgive til Dekanatet sit rørlige og urør
lige Gods i Lyungh (nu Lyng) i Pedersborg Sogn
9 Hist. Tidsskr. 6. R. 2. S. 370—74. — Erslev mener, at
Fejltagelsen stammer fra llvitfeld ; men allerede Morten
Pedersen („Biseop 2\.bsolons ete. Herrekomst.“ 1589) har
den.
2) De danske Klostre. S. 251.
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og i Mulstorp i Norrethorp Sogn (nu Nordrup) med
alle Rettigheder, Agre, Enge, Græsgange, Skove,
Fiskeri og andet Tilliggende. Hertil bemærker Daugaard, at rimeligvis er Munkenes Plan om at ned
bryde Kirken ikke bleven udfort, siden den ligger
paa sin Bakke den Dag i Dag; derimod mener han,
at Fæstningen er bleven nedbrudt, saasnart Fjen
derne var fordrevne derfra, hvilket han siger at være
sket i 1345. Men rent bortset fra, at det var Padde
borg og ikke Pedersborg, glemmer han, at Borgen
slot ikke med et Ord nævnes i Brevet (hvilket man
dog vilde have ventet, hvis den havde eksisteret),
men kun Kirken og Bakken. Naar disse har kunnet
virke faretruende, hvor meget mere maatte Borgen
da ikke have gjort det, om den havde været til.
I Aaret 1414 foretog Abbed Niels demensen et
Magelæg med Dekanatet i Roskilde, hvorved Peders
borg Kirke og Gods atter kom tilbage til Klosteret1),
hvortil de da vedblev at hore lige til Reformationen.
D. 30. Dec. 1485 skænkede Kong Hans Sorø
Kloster Birkeret over Pedersborg. Under en Stridig
hed, som Klosteret havde med Biskop Niels Skave
i Roskilde, holdtes der Birketing i Pedersborg i
September 1489, hvor de stridende Parter gav Møde.2)
Fra nu af falder der mere Ro over Navnet Pe
dersborg, idet det gik over til at blive et skikke
ligt Sogn som alle andre. Gudstjenesten i Kirken
blev besorget af Munkene fra Soro; ja selv efter
Reformationen vedblev Præsterne at have deres Bo
lig og Forplejning paa Klosteret, indtil Frederik d.
2den under et Ophold dersteds d. 9. Juli 1569 ud
steder Befaling til Abbederne i Soro og Ringsted
9 Scriptores IV 521 og Daugaard S. 244.
2) Hist. Tidsskr. 8 R. I. S. 270.
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samt Prioren i Antvorskov, om at der skal udlægges
Præstegaarde til de Præster i Klostersognene, der
hidtil havde haft deres Underhold i Klostrene1), og
at de for Fremtiden skulde nyde Tiende og anden
Rente som andre Præster2). Denne Foranstaltning
gennemførtes først fuldstændig i 1574, da Kongen
stadfæstede ovennævnte Forordning. Ved den Lej
lighed har ogsaa Pedersborg faaet sin Præstegaard.
Brevet derom lyder saaledes:
„Wy Frederich then Anden osv. Giøre alle witterligt, att eftersom wy nogen Thid siden forleden
haffue ladet giøre en Skick och Ordning paa the
Kircher och Sogner, som her thill haffue ligget
vnder Ringsted, Sorøe og Antworskoff Kloster, thill
huilcke Abbederne och Priorerne vdi forskreffne
Klostere haffue haf ft Jus Patronatus, att forskreffne
Prester effter thenne Dag iche skulle haffue theris
Werelse eller Vnderholdning udi Klosterne, men
thennom skvlle vdleggis Prestegaarde paa Bygden,
huor boss the skulle bo och residere, och nyde then
Tiende och Preste-Rente, som andre Prester paa
Landzbyerne bekomme etc. . . . Disligiste effterdi
os Elskelig Hederlig och Høylært Mand Mester Mor
ten Pedersøn, then Thid Abbedt y Sorøe Kloster
effter wor Willie och Tilladelse haffuer vduist thil
thisse fem effterskreffne Prester, for huis the kunde
paa theris Vnderholdning were brøstholden, disse
effterskreffne Jorder, Enge och Moser, som efter
følger: For Presten aff Pedersborg en Slette kaldis
Hiortens Slette, och et Stycke Jord och Eng inden
for Pedersborg sønder Wonge Gerde imod Hiortens
1) Allerede ved et „Klemmebrev“ af 1555 vor der dog ble
ven foreskrevet en Udskiftning af Klostersogncne.
2) Ny kirkehist. Saml. II. S. 764.
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Slette, kaldis Slaade Jorden, och vdi Nørskoff en
Mose kaldis Fogidt Mosen.“ ') De her nævnte Lo
kaliteter kendes nu ikke længere. Foruden Peders
borg, der fik Kindertofte til Anneks, gjaldt Forord
ningen følgende Præsteembeder: Munke-Bjærgby
(hvis Navn bærer Vidne om Forholdet til Klosteret)
og Bromme, Lynge og Broby, Slaglille og Bjernede
samt Alstcd og Fjennoslev, At idetmindste Peders
borg Pnesteembede i ældre Tid ikke har været af
de fede, derom vidner den OmsUendighed, at en af
Kongerne skænkede et Hus i Sognet, kaldet „Ryehuus“, til Embedet, for at Præsten kunde holde en
Avlskarl, „siden Kongen saa, at Præsten af Fattig
dom selv maatte holde paa Ploven“2)
D. 3. Nov. 1577 gives der Tilladelse for Giert
Kok til at holde „Garkøkken“ i Pedersborg og sælge
Mad og Drikke til Kongens Svende og Hoffolk, saa
ofte Kongen opholder sig i Sorø Kloster; „han maa,
saa længe han lever, være fri for Afgift af det Hus
sammesteds, han bor i, dog maa han ikke huse løs
agtige Folk eller tilstede syndigt Levned i sit Hus,
saafremt han ikke vil have Brevet forbrudt.“3) Denne
„kgl. privilegerede Kro“ er formodentlig bleven flyttet
til Sorø, da denne By efterhaanden voksede i Be
tydning.
Samme Dag udgik der et Kongebrev om, at Sogne
præsten til Pedersborg, Hr. Oluf Pedersen, indtil videre
aarlig maatte oppebære 1 Td. Korn af Sorø Kloster.4)
Bemeldte Oluf Pedersen havde en Sorø Klosters
Jord og Ejendom „til Hjælp til hans ringe Avl og
9
2)
3)
•»)

Danske Magazin. 3. Bd. S. G2—(>3.
Hofmans Fundationer. VII. S. 553.
Kancelliets Brevboger.
Anf. St.
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Bjering“. Men da denne Jord atter bliver lagt un
der Klosteret, faar Præsten 5. /Vug. 1582 Kongetienden af Pedersborg Sogn for sig og sine Eftermænd.1) I Soro Skoles Fundats af 31. Maj 1586 faar
samme Skole alt det Gods, som tilforn havde ligget
til Sorø Kloster. For Pedersborg Sogns og Bys Ved
kommende beløb det sig til 17 Gaarde, hvilket viser,
at der efterhaanden havde dannet sig en ret anselig
By omkring Borgbanken. (Sandsynligvis er Byen
allerede begyndt at opstaa i Peder Thorstensens
eller hans nærmeste Efterfølgeres Tid.)
Medens Henrik Rammel til Bækkeskov var Hof
mester ved Soro Akademi (1640—49) søgte han at
befordre Sorøs Opkomst ved at drage Pedersborgs
Beboere ind under samme. Derom haves følgende
Brev fra Christian d. 4de:
„Jørgen Seefeld och Niels Trolle finge Breff
Persborg ved Sorøe Anl.
C 4.
V. S. G. T.2) Vi bede eder och Naadj ville, at I
med forderligste retter eders leylighed effter, eder
til Persborg ved Sorøe liggendis at begiffue, med
flid udj Hoffmesterens neruerelse forfarendis, om
Samme Bye bequemmeligen kunde uden Bondernis
alt for Store schade til for’F Sorøe henfløttis, Saa
och om Saadant ey Academiet tienligt och til gauffn
kand eragtis i frembtiden at vere, och at I eder
herom med det allerførste udj voris Cancelie imoed
Os Underd. erklærer etc.
Hafn, den 28. Maj 1642.“ 3)
1) Danske Kirkelove II. S. 354 og Kane. Brevb.
2) o: Vor synderlige Gunst tilforn.
3) Tauber: Udsigt over Soroe Academies Forfatning. S.
XV VII
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Det er nu mindst tredje Gang, at der gøres At
tentat paa det arme Pedersborg. Først synker Bor
gen i Grus, dernæst bliver Kirken truet i 1343, og
endelig er det nu selve Byen, der er paa Tapetet.
Imidlertid fik den Lov til at ligge i Fred. De Her
rer Jørgen Seefeld og Niels Trolle har vel næppe
fundet det formaalstjenligt at flytte den trods Hen
rik Rammeis Ønske.
I 1688 er Pedersborg Kirke meget brøstfældig,
hvorfor der udstedes et kongeligt Brev om, at den,
da den tillige er ubemidlet, maa oppebære 2 Rd.
aarlig i 3 Aar af alle Kirker paa Sjælland og Fyn,
der havde tilstrækkelige Midler dertil.
Ligesom Borgen i sin Tid gennemgik vekslende
Skæbner, saalcdes blev senere Sognekaldets Historie
ikke mindre omskiftelig. Ved Reskript af 26. Januar
1670 (gentaget 7. Maj 1671) blev Kaldet lagt under Sog
nepræsten i Sorø; men et Reskript af 12. Maj 1747
gjorde det atter til et selvstændigt Sognekald med
sin egen Præst, indtil det 1765 igen blev underlagt
Sorø Præsteembede, der lod det bestyre af Kapel
laner. Dette vedvarede indtil 1798, da Pedersborg
Kald for sidste Gang blev selvstændigt og har været
det fra da af.
Til Slut et morsomt Eksempel paa ældgamle
Begivenheders Virkning ned til Nutiden:
Om den oprindelige Sorø Kloster© siger Mor
ten Pedersen i sin Bog om Absalons og Esbern Sna
res Herkomst: „Oc vaar samme 0 Asser Røgs Arffue
oc Affuels Gaard, dog der end vaar paa samme 0
en Gaard hed Heglinge1), som den Mose ved Peters
burg haffuer sit Naffn aff.u Nu antager jeg, at det
9 Den eksisterede altsna ikke længere, da Morten Peder
sen skrev dette (1589).
4

øO

Chr. /Icilskov:

er selve denne Asker Rygs Avlsgaard. der er bleven
omdannet til Kloster, og at Gaarden altsaa har lig
get sammesteds, nemlig sydligst paa Øen. Da saa
senere i Tiden Klosterets Avlsgaard er bleven flyt
tet bort, opstod den nuværende Sorø Store Ladegaard i Slaglille Sogn, medens jeg tænker mig, at
Soro Lille Ladegaard ved Korsvejen umiddelbart
Nord for Sorø By har sin Oprindelse fra Pedersborg
Avlsgaard, som er bleven lagt her, den Gang Bor
gen blev tiiskodet Klosteret. Noget nordligere paa
Øen, meget nær ved Pedersborg, har antagelig det
længst forsvundne Heglinge ligget. Dette har sna
rere været en lille By end en enkelt Gaard. Vi ved,
at Peder Thorstensen og Cecilia afstod noget Gods
for „et Modested / Heglinge, nedenfor Peders Borg",
ligesom det hedder: „In Hæglinga juxta Borg olim
molendinum erat“ („I Ileglinge tæt ved Borg var der
forhen en Molle“) ')• Den omtalte Molle har været en
Vandmølle og ligget ved det snævre Sund (nu Vand
lob), der forbandt Pedersborg So med Tuel So.
Denne Beliggenhed passer netop paa Ordet juxta
(ligeved, nierved). Heglinge Mose er da den Eng,
gennem hvilken Vandløbet skærer sig Ost for Lande
vejen. Tidligt er der her bleven bygget Bro over
Vandet. Det er denne Bro, der omtales hos Langebek2) med de Ord: „Fra Hæglinge havde den anden
soroskc Bro sit Navn, kaldet Heglebro eller Heglingebro.“ Dette stemmer med Morten Pedersens:
„Oe er der nu icke mere ret Fersel til Sore Closter
for samme Soers Skyld, end aff de tvende giorde
Dainine oc Broer: den ostre kaldis Bolbro, den norderste kaldis Heglebro, oc nu Petersburgs Dam“.
r) Seriptores IV.. S. 466.
-’) Anf. St.
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Førstelærer Christiansen i Pedersborg mindes at
have læst nogle Bogstaver, indskaarne i den nu
værende Bros tidligere, gamle Gelænderstolper; og
disse Bogstaver kunde netop tydes i Retning af
Ileglingebro eller noget lignende. Nu ligger der lige
ved Broen Vest for Vejen et meget gammelt IIus,
hvori der plejer at bo Indsiddere eller andre Smaakaarsfolk. En gammel Mand i Pedersborg husker,
at Huset for har været storre og ligget med en Gavl
ud til Vandløbet efter Vandmølleskik, skøndt ingen
kan mindes, at der har været drevet Mølle i deres
Tid. Nu har dette Hus i en lang Aarrække været
en Stridens Genstand mellem Sorø og Pedersborg
Kommuner, idet de begge vil skyde det fra sig. Sorø
paastaar, skøndt det ligger paa denne Kommunes
Grund, at Huset fra gammel Tid af er erhvervet af
Pedersborg, og Pedersborg hævder, at det ligger
under Sorø. Sagen er, at Beboerne af Huset i læn
gere Tid har nydt Fattighjælp, som Pedersborg Kom
mune vil have refunderet af Sorø. Naar vi nu kom
mer i Hu, at Peder og Cecilia tilkøbte sig et Mølle
sted i Ileglinge „ligeved“ Peders Borg, og at denne
Molle rimeligvis ligesom Borgen selv er gaaet fra
Ejer til Ejer, saa kan vi skimte Gaadens Løsning
og forstaa, hvorfor ingen vil vedkende sig Huset
ved Vejen. Og naar vi saa betænker, at ingen Vand
mølle i den nærmeste Omegn kunde have haft en
heldigere Beliggenhed end dette, saa kastes der et
historisk Lys over den gamle, fattige Hytte, den
sidste Rest af Ileglinge Mølle.

