SORØ AMTS KLOSTERSOGNE
OG FRIGØRELSEN 1569.
Af

P. Severinsen.

en kristne Kirke har altid været ordnet stedligt,
! idet Menighederne samledes til hver sin fælles
Gudstjeneste, hvis Kerne var Herrens Bords
Fest, „Messen“ som den kom til at hedde i Middel
alderen i Vesteuropa. Inden Kristendommen naaede
vort Land, havde denne Sag for Landdistrikternes
Vedkommende faaet den Form, vi endnu har, det vi
kalder Sogne. Et Sogn har en Kirke, der er en selv
ejende Institution, som vedligeholdes a fjo rd og Tiender.
Dens egentlige Præst er i og for sig Biskoppen, men i de
store Bispedømmer betyder dette kun, at visse Hand
linger var forbeholdt Biskoppen. Ellers er der en
Sognepræst, til hvis Underhold der ligeledes er en
selvejende Stiftelse „Præstebordet“ , eller som vi siger
Præstekaldet, ligeledes med Jorder og Tiender og
enkelte andre Rettigheder. En Kirke kan egentlig
ikke indvies, uden der er tilstrækkelige Midler baade
til Kirken og Præsten. Og Præsten skal blive ved
sin Kirke ligesom Biskoppen ved sin. De maa ikke
„forflyttes“ . Thi de er ikke en Slags omrejsende
3

34

P. Severinsen:

Apostle men Mænd af den stedlige Menighed med
Tjeneste der.
Imidlertid har Folk tit villet have meget for deres
Penge. Mange af vore Sogne var stiftede saa knebent,
at en Præst i Virkeligheden ikke kunde leve deraf.
Og ganske vist stod det fast, at en Præst overhovedet
ikke maatte have mere end eet Sogn. Men Nød
bryder Love. Det endte med, at man gav ham Lov
at forene to, man annecterede.
Efterhaanden gik det raskere med den Slags
Uregelmæssigheder. Der var jo Penge at tjene, hvis
man kunde faa et Sognekald ekstra. Domkapitlerne
eksisterede paa denne Trafik. Benediktinerklostrene
lagde sig ogsaa efter den. Det var jo dog meget
bedre, at Sognet betjentes af en „omvendt“ (i Middel
alderens Sprog det samme som Munk) inde fra Klo
steret end af en „verdslig“ Præst, der levede derude
i Verden! Dette kom der efterhaanden meget ud af.
Systemet med at lægge Kirker under Klostre
begyndte her paa Sorø Amts Omraade med Skov
kloster ved Næstved. Det var et Benediktinerkloster
og kom tidlig til at ligge ude i Skoven, hvad efter
den Tids Begreber ikke var noget dejligt men en
Verdensflugt, thi Skoven var for dem „Ørkenen“ , og
en Eremit (Ørkenboer) var en Mand, der „bor i en
stor Skov“ . Skovene var jo dengang de vilde Dyrs
og de fredløse Menneskers „Ingenmandsland“ .
Forholdet begyndte fra selve Klosterets Stiftelse.
Stifteren var den store sjællandske Herremand Peder
Bodilsøn og hans Moder Fru Bodil samt to Brødre
til ham, Hemming og Jørgen. Man antager, at Fru
Bodil var af Kongeslægten. Peder Bodilsøn hørte
til Datidens vakte, som var grebne af Hildebrandts
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Ideer. Han havde en Kapellan Nothold, der fik Peder
Bodilsøn til at ophidse Sjællands Bønder mod de
Præster, der levede i Ægteskab. Man har vist i
Tidens Stil forestillet dem, at der var Forbandelse ved
de hellige Handlinger, som saadanne Præster udførte.
Det førte til mange Mishandlinger af Præster, og den
gamle Biskop Arnold i Roskilde kunde ikke beskytte
sin Gejstlighed. Efter Slaget ved Fodevig 1134, da
der faldt saa mange Biskopper, blev Nothold Biskop
i Ribe. Samtidig blev den unge og dygtige E skil
Biskop af Roskilde, og han og Peder Bodilsøn fandt
hinanden i et voldsomt Brud med Kongen Erik Emune,
som de fordrev fra Sjælland. I denne Situation er
det, at Peder Bodilsøns Slægt beslutter sig til at
grundlægge et Kloster, og de tager Biskop Eskil med,
saa at Brevet er udstedt af denne. 1 sin Studietid i
Hildesheim havde han under en haard Sygdom haft
en Drøm om, at han skulde blive Biskop og komme
til at stifte fem Klostre, et af hver Orden. I Doku
mentet gives der af alle Stifterne en Del Gods, men
først nævnes Kirken i Næstved (St. Peders) med dens
Tilbehør, ved hvilken et Kloster af St. Benedikts Regel
skal oprettes. Hertil føjer Biskop Eskil Kirkerne i
Tjæreby og „Hasleve“ (Haarslev). Dokumentet er
udstedt i Næstved med mange Vidner 29. November
1135. (Pont. Ann. I. 359). Peder Bodilsøn maa have
haft Patronatsret over St. Peders Kirke og brugt den.
Derimod var Tjæreby og Haarslev Kirker frie Sogne
kirker, som Biskoppen saaledes tillader sig med Magt
at lægge under Klosteret som en Indtægt. Ved Tjæreby
Kirke synes der endda at have være noget særligt i
Vejen med Retten. Baade Kong Erik Glipping og
forskellige andre har 1284 afstaaet deres Patronatsret
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til Klosteret, saa det endelig kom i rolig Besiddelse
af Tjæreby Kirke (SRD. IV. 387).
„Hasleve“ kan være baade Haslev i Ringsted Her
red og Haarslev i Flakkebjerg Herred. Af et senere
Forhold ses det, at det var Haarslev. Kirken ejede
nemlig en Skovlod i Lynge Sogn. Denne Skovlod
solgtes 1439 til Sorø Kloster, og man ser af Salgs
dokumentet lidt af Forfatningen under Klosteret. Kirke
værgerne har solgt Lodden med Samtykke af Ab
beden og hans Konvent, „til hvem Kirken hører med
fuld Ret“ , og med alle Sognefolks Samtykke. Det
sker paa Flakkebjerg Herreds Ting (SRD. IV. 503).
Baade Tjæreby og Haarslev laa for langt borte
til at kunne betjenes af Klosteret. Det har maattet
nøjes med at tjene noget paa Kirketienden og Kirke
jorden og muligvis paa Præstekaldet ved at holde
en billig Kapellan. Men derfor søgte det ogsaa at
faa sine Kirker i Nærheden. 1455 mageskiftede det
med Biskop Oluf Daa og fik i Stedet for Haarslev
Kirke Vallensved Kirke. Der tilføjes udtrykkelig, at
Klosterets Brødre maa besidde Præstegaarden, og at
Præsten ikke skal være pligtig at holde Messer paa
Solte (Saltø), uden hannem lyster. Bagved ligger
formodentlig den Tanke at lade Kirken betjene fra
Klosteret (SRD. IV. 346. VII. 71). Straks er dette
dog maaske ikke sket, da der i Klosterets Dødebog
anføres en Sognepræst i Vallensved Peder Bendtsen,
som først kan være død henimod 1500. Muligvis
har han levet i Klosteret, og formodentlig har man
efter hans Død betjent Kirken fra Klosteret. Der
nævnes i al Fald ikke nogen senere Sognepræst.
Den næste Kirkeerhvervelse er formentlig Ladby
Kapel, som en Biskop Peder har skænket Klosteret
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med den Forpligtelse, at Brødrene daglig skulde holde
Guds Moders Messe og deri sige en Kollekt for Bi
skopperne i Roskilde (SRD. IV. 402). Formentlig er
det Dronning Margrethes Hjælper Biskop Peder Lodehat (1395— 1416). 1438 annekterede Biskop Jens Jern
skæg Qunderslev Kirke til Klosteret „til evig Ejen
dom“ (SRD. IV. 356). Og endelig 1460 foretog Klo
steret et Mageskifte med Domkapitlet. Dette fik Holløse Mølle, og i Stedet fik Klosteret Vridsløse Kirke
og Præstekald (SRD. IV. 394).
Tjæreby Sogn har selvfølgelig stadig maattet have
sin Præst boende. Der synes længe at være bevaret
Sognepræst i Qunderslev. I al Fald er en saadan,
Jens Alexandersen, død 1503 og begravet i Kloster
kirken (Løffler: Gravstene fra Middelald. S. 33. SRD.
IV. 330). Derefter kendes ingen Sognepræst. Til
Næstved St. Peders Kirke anføres der ogsaa en
Række Sognepræster i Dødebogen. A4en Vridsløse
og Ladby har dannet et Klosterpastorat, tilsidst mulig
vis sammen med Vallensved og Gunderslev.
Det fine kongelige Benediktiner-Abbedi Ringsted
Kloster blev tidligt rigt udstyret, da det først var
kommet til at rumme Hertug Knuds Grav. Den før
ste Kirkeoverdragelse laa dog langt borte og var kun
et Indtægtsspørgsmaal. Det var Kong Valdemar den
Store, der (1159?) overdrog H o f Kirke i Halland til
Klosteret med alt Tilliggende „til Baade for min Sjæl
og mine Forældres“ . Det er een af Kronens Patronatskirker, der saaledes skifter Patron. Ærkebiskop
Eskil føjede et Kapel i Hof Sogn til. Næste Gang
var det atter Kong Valdemar, der skænkede Halsted
Kirke paa Laaland 1177. Ved denne Kirke var der
imidlertid et begyndende Kloster, som skulde fort-
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sættes (det senere Herresæde Juellinge). Formodent
lig har Kronen ikke haft Patronatskirker i Nærheden
af Ringsted.
Men 1291 fik Ærkebiskop Absalon sin unge Frænde
Peder Sunesen anbragt som Efterfølger paa Roskilde
Bispestol. Han var een af de mange Sønner hos
Absalons Fætter Sune Ebbesen, Bjernede Kirkes Byg
herre. Selv er han kendt som Bygherre for Frue
Kirke i København. Han begynder at forære Nabo
kirker til Ringsted Kloster. Først aabenbart Ringsted
Bys Kirke, St. Hans Kirke. Til Gengæld har Brød
rene lovet, at de hver Dag ved Messen for de Døde
skulde mindes ham og hans Forældre. Derefter over
drog han dem ogsaa Benløse Kirke uden Forheftelse
og med Domkapitlets Samtykke. Det er Menigheder
nes frie Sogne- og Præstekald, som Biskoppen saaledes tillader sig at forære bort. 1309 fortsattes det
af Biskop Oluf, der ligeledes med Domkapitlets Sam
tykke overdrog Kværkeby Kirke til Klosteret imod
stedsevarende Forbøn for Biskoppen, hans Efterfølger
og hans Forældre.
Der er altsaa stadig en lille Handel deri angaaende det store og hellige Munkebroderskabs For
bøn i al Fremtid.
Senere maa endnu Haraldsted, Slanerup (norden
for Benløse), Høm og Vetterslev Kirker være kommet
til, ligesom Kapellet i Haraldsted ved Hertug Knuds
Mordsted. Haraldsted blev dog ved at have sin
Sognepræst. Men med St. Hans Kirke, Benløse,
Slanerup, Kværkeby, Høm og Vetterslev har Kloste
ret ordnet sig saaledes, at den præstelige Betjening
skete ved præsteviede Munke i Klosterel, der tog ud
og holdt Messe. Fra Haraldsted Sø og til Susaaen
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har der været som eet stort Pastorat med 6 Kirker
foruden Klosterkirken. Kirkerne har stadig deres Jor
der, men Præstegaarde og Degneboliger har Kloste
ret ladet forsvinde i alle disse Sogne, saa at der
1567 ingen er. De er bortfæstede som almindelige
Klostergaarde.
Antvorskov var fra første Færd et udpræget Herre
kloster, der stod i et nært Forhold til den ledings
pligtige Adel. Det er formentlig stiftet af Valdemar
den Store omkring 1164 og var Hoved for alle Nor
dens Johanniterklostre. Formentlig fra Begyndelsen
var det Herre over Stillinge Kirke, som da regnedes
til Løve Herred.
1310 afstod Klosteret Kirken til Domkapitlet, men
der blev alligevel et Forhold tilbage, idet Biskop Oluf
tilstedte, at Valget af en fast Vikar (vicarius perpe
tuus, altsaa ikke rigtig Sognepræst) skulde ske ved
Prioren og Konventet i Antvorskov samt Sognemændene, og opkom der nogen Strid mellem Vikaren og
Klosterets Tjenere (Fæstere) skulde den paadømmes
af Herredets Official i Priorens Nærværelse. Men i
Tilgift annekterer Biskoppen Kimtnerslev og Bjergby
Kirker til Klosteret.
1319 fik Klosteret Patronatsretten til Sørbymagle
Kirke tilligemed noget Bøndergods. Det gik saaledes
til, at Marsken Grev Herman af Gleichen pantsatte
dette Gods til Klosteret paa den Betingelse, at hvis
det ikke blev indløst inden 3 Aar, skulde det tilfalde
Klosteret. Men kort efter solgte han det rent ud.
Grev Hermans Farmoder var Esbern Snares Datter
datter, saa denne Patronatsret i Sørbymagle kan være
et Stykke af Hvideslægtens Arv.
1408 fik Klosteret af Hertug Wratislaw af Pom-
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mern St. Mortens Kirke i Maskenholte paa Rygen,
der dengang hørte til Sjællands Stift. Den overdro
ges med Præstegaard og alle Rettigheder (Pont.
Ann. II. 507).
Dette fjerntliggende Sogn kunde selvfølgelig ikke
drages ind under Klosterbrødrenes Betjening, men
det kunde Kimmerslev Kirke ikke heller. Ved et stort
Mageskifte 1454 med Biskop Oluf Daa afstod Kloste
ret Kimmerslev Kirke og den store Gaard Svenstrup,
som efter Klosteret kaldtes Brødre-Svenstrup men
nu blev en bispelig Fogedgaard. Til Gengæld fik
Klosteret Gørlev Kirke i Løve Herred og Havrebjerg
Kirke samt hele Havrebjerg Børtdergods (SRD. VII.
69. Ældste Arkivregistr. IV. 108).
Det, som her interesserer, bliver en Kreds af
Sogne udenom Slagelse: Havrebjerg, Sørbymagle,
Bjergby (Brødre-Bjergby, senere Slots-Bjergby), des
uden utvivlsomt Sludstrup og Kirkerup. Alle disse
ses i Stiftsbogen 1567 at være uden Præstegaard og
uden Degnestavn. Klosteret har altsaa inddraget det
hele og ladet Sognene betjene af Brødre.
Imellem de tre Klostre var der et stort Midter
parti, hvorhen deres Omraader ikke naaede. Her laa
Klosteret i Soer.
Det var oprindelig stiftet som et
Benediktinerkloster af Asser Rig og hans Brødre, vel
en lille Smule som en Efterligning af, hvad Peder
Bodilsøn havde gjort. Men det var fattigt og døde
ud. Ca. 1161 kaldte Biskop Absalon det til Live
paa ny, men nu som Cistercienserkloster.
Cistercienserordenen var en oprindelig fransk Op
position mod, at Benediktinerne efterhaanden havde
lempet sig efter Forholdene og efter den germanske
Overklasses aristokratiske Tankegang. Der blev for-

Sorø Amts Klostersogne og Frigørelsen 1569.

41

langt, at Munkene igen skulde arbejde legemligt, rigtigt
Markarbejde. Og de burde ikke besidde Kirketiender,
saa at „det, som tilkommer Præsterne, unddrages dem
af os ved List og Vold“ . Benediktinerne svarede, at
det var meget godt, som det havde udviklet sig, „at
Bønder skal gøre Bondegerning og Trælle overalt
udføre Trælledont, medens Munkene, som for at tjene
Kongernes Konge frivillig har vendt denne Verdens
Forfængeligheder Ryggen, lig Kongedøtre rolig skal
sidde hen i Ly af Klosterets Mure, for at de ved
Læsning kan granske flittig i den hellige Lovs Hem
meligheder. . . . Gud forbyde, at Bønderne, hvis natur
lige Lod er dagligt Slid, skulde slappes ved Ledig
gang, blive kaade af Overmættelse og spilde deres
Tid paa Fjas og Grin, medens ypperlige Riddersmænd,
skarpsindige Filosofer og veltalende Lærde, naar de
giver Afkald paa Verden, som usle Slaver skulde
tvinges til at tage fat paa Gerninger og Idrætter, der
sømmer sig for Trælle og ikke for dem! At Klerkene
og Guds Tjenere faar deres Livsophold af de troendes
Tiender og Ofre, er noget, der har almindelig Hævd.
. . . Saaledes har og Herren befalet, at de, som præ
diker Evangeliet, skal leve af Evangeliet. Men vi
er baade af Stand og Embede Klerke og bringer vor
Klerketjeneste som et Offer til den store Ypperste
præst, der har gennembrudt Himlene, paa det at vi
med hans Bistand maa faa Lod og Del i den him
melske Arv. Desaarsag har vi Ret til Besiddelsen af
kirkelige Præbender og er i Følge fælles Vedtægt
fast besluttede paa at beholde dem“ (Orderik
Vitais Hist. Beretninger, overs. af P. Kierkegaard, II.
165. 170).
Dette er, om jeg saa maa sige, Røsten fra Ring-
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sted og Skovkloster. Men fra Soer skulde det mod
satte jo lyde, og den omtalte Peder Sunesøn var da
ogsaa bange for at blive Cistercienser, bl. a. paa
Grund af Markarbejdet. Men i Virkeligheden faldt
disse Principper bort igen. Som det gamle, flade
Cistercienserkrucifix, der nu hænger i Kirkens nordre
Kors, er blevet afløst af det regelstridige, der smykker
Kirken, saaledes gik Soer Kloster ud af Middelalderen
rigeligt beslaaet med alle Slags Tiender og Præstekald.
Der gik dog nogle Menneskaldre inden man satte
sig ud over Regelen og ligefrem bemægtigede sig
Præstekald under Soer. Det var Biskop Jens K rag
af Roskilde, der gjorde Begyndelsen i Anledning af,
at Præstekaldet i Lynge var blevet ledigt 1297 ved
Sognepræsten Hr. Jons Død. Med Domkapitlets Sam
tykke overdrager han „Kirken med alle dens Rettig
heder“ , d. v. s. Præstekaldet, til Klosteret. (Rep. 678).
Ved sin Død 1300 blev Biskoppen selv begravet i
Soer Kirke, hvor hans Ligsten ses. Det var ret na
turligt, at Begyndelsen skete med Lynge Kirke, thi
Absalon havde samlet Lynge By som Fæstegods og
skænket den til Klosteret, ligesom Klosteret havde en
Grangia i Lynge. Saaledes kaldes en Avlsgaard, som
Klosteret driver. Cisterciensernes Grangier hører vist
til de første Forsøg i Danmark paa Stordrift i Land
bruget, det som siden efterlignedes, da Herregaardene
samledes.
Den næste var Alsted Kirke, som Biskop Henrik
Geertsen gav 1360. Sognepræsten Grimo var død,
og saa har Abbeden „ydmygelig andraget“ om at
faa det ledige Præstekald. „Kirken“ overdrages saa
med Kapitlets Samtykke til Brødrenes Bord,, dog at
de skal holde en duelig residerende Vikar (Rep. 2608).
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Saa kom Toager Kirke i Halland 1375. Paa dette
Sted havde Absalon skaffet Klosteret Ejendomme, der
gav det Salt, Jern og Bygningstømmer. Nu giver
Ærkebiskoppen Kirken til, dog paa samme Betingelse,
at Klosteret skal holde en duelig residerende Vikar
(Rep. 3067). I det fjerne Halland maatte dette selv
følgelig overholdes, men overfor Alsted har man
strejfet denne Forpligtelse af sig. Selv en billig Ka
pellan var jo en Udgift i Forhold til at lade een af
af Klosterets Munke ride ud, og saa tage Præstegaard
og det hele.
Den største Erhvervelse i den Retning skete dog
1414, da Biskop Peder Lodehat og Abbed Niéls
Clemensen foretog et stort Mageskifte. Klosteret er
hvervede den store bispelige Fogedgaard Bjernede
og en Masse tilliggende Bøndergods, men ogsaa
fire Sognekirker, Broby, Slaglille, Bjernede og Peders
borg med Ret til at indsætte og afsætte Præster, idet
dog Præsterne skal møde til Landemode, og at Præ
laterne i Kapitlet skal høre Kirkernes Regnskaber.
Endelig har 1462 Biskop Oluf Mortensen tilbyttet
Bispedømmet forskellige Ejendomme imod NørreBjergby (derefter Munke-Bjergby) Kirke.
For de sidste fem Kirke-Erhvervelser gælder det,
at Biskoppen skaffede sig Embedsindtægter ved at
disponere over Kirker, som ikke paa den Maade var
hans.
Foruden disse, som vi kender Papirer om, maa
endnu Fjenneslev Kirke være gledet med. Fjenneslev
selv havde Klosteret erhvervet gennem Fru Ingeborg,
Enke efter Johannes Hviding til Niløse, en Mand,
som havde lovet meget, men som fortrød og var
Klosterets Fjende, til han blev forligt og fik Løfte om
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at blive mindet som een af Klosterets store Vel
gørere. Det var jo ‘ i den kullede Greves Tid! Hun
lavede 1343 som Enke et Testamente, hvorved hun
gennem en Pengegave og gennem Pantsættelse af
Fjenneslev for Pengene og med Hjemfaldsret for
Klosteret forberedte Overgangen til Klosterejendom.
(SRD. IV. 480). Ende paa Sagen blev der dog først
ved Kong Olufs Rettertingsdom 1378. Derved tildømtes
hele Fjenneslev Klosteret, „undtagen Præstegaarden“ .
Da har der altsaa været en Præstegaard, men 1567
er der hverken Præstegaard eller Degnestavn. Klosteret
har slugt det hele, Præstekaldet med.
Ogsaa Kindertofte er 1567 uden Præstegaard eller
Degnestavn og synes at være under Klosteret. Det
samme synes at gælde Bromme. Bjergby (NørreBjergby) og Bromme Jordegods kom tidlig til at
høre til Klosteret som Gave fra Esbern Snare for
hans afdøde Hustru Ulmfrid (SRD. IV. 468), og Bispetienden af disse Sogne, ligesaa Bromme Kirke, maa
være gledet efter Bjergby.
Endelig nævnes Oudum ved Slagelse 1567 som
„en Kapel til Soer“ , uden Præstegaard og Degnestavn.
Kirken er altsaa ikke regnet for nogen rigtig Sogne
kirke. Dette Forhold hænger formodentlig sammen
med, at Gudum (Guthem) var en af Klosterets tidligste
Erhvervelser. Absalon og Esbern Snare samlede det
ved Køb og Mageskifte og gav det til Brødrene i
Soer. Disse indrettede her en Grangia, og som saadan omtales Gudum 1186. (SRD. IV. 468. 563). Det vil
formodentlig sige, at hele Byen har været ophævet
som Bondeby og har været drevet som Storgaard af
Lægbrødre. Da der ikke hørte flere Byer til Kirken,
blev den altsaa til et Kapel for disse Brødre, der
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var en Del af Klostermenigheden. Den lille Kirke
selv er ældre, en romansk Kampestens-Bygning. Deri
mod er vel Taarnet en Tilføjelse fra Klostertiden, og
Korsfæstelsesgruppen i Korbuen er ogsaa fra den Tid.
I Stenløsemagle (Stenmagle) Sogn ejede Klosteret
ogsaa al Jord. Det var sket ved Gave af Esbern
Snares Søn Johannes. Han havde i mange Aar trodset
og nægtet at udlevere Klosterets Arv efter Faderens
Testamente, men dødssyg i Lybæk 1213 lod han Abbed
Gaufrid kalde til sig og testamenterede dette Sogn til
Klosteret, som for Resten endda først fik det endelig
udleveret 1293 efter Strid med Arvinger og Arvingers
Arvinger. Men Kirken og Præstekaldet var ikke
under Klosteret, saa at Præsten ikke havde Abbeden
i Soer men Biskoppen i Roskilde til Herskab. Der
imod var alle hans Sognefolk i højeste Grad Abbeden
undergivne, og Klosteret betegner dem som stavns
bundne „Trælle“ , der kan sælges og bortgives, og
ofte er blevet det. Og det ser ud til, at Klosteret
ved denne Tid (1489) ogsaa har drevet sine Grangier
ved saadanne Trælle og ikke ved Lægbrødre. Maaske
skal det forstaas om vordende Fæstebønders Hoveri
tjeneste, saa at Cistercienserklostrene i alle Maader
har givet Forbilledet paa Herremændenes senere Stor
drift, der da endnu knap var begyndt.
Saa sker det, at Præstegaarden brænder. Det
maa være sket før 1444, thi Abbeden var da Niels
demensen, som var Farbroder til Præsten Oluf Lau
ridsen. Abbeden hjalp da sin Slægtning, satte en
Bonde ud og lod Præsten faa Fæstegaarden at bo i.
Saa lod Præsten være at bygge, og Brandtomten
blev liggende. Eftermanden Hr. Oluf Jensen samlede
Tømmer til en ny Præstegaard men flyttede, inden
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der blev bygget. Hans Eftermand Ingver var der til
1471, og saa kom Hr. Jens Mortensen, der gik af
1489 og afløstes af Hr. Jens Olsen. De tidligere
havde betalt Afgift af Fæstegaarden, men det nægtede
Hr. Jens.
Abbeden blev naturligvis stødt over dette, og nu
udviklede der sig en Række Begivenheder, som er
ægte middelalderlige og viser os noget af det, som
Reformationen gjorde op med. Tidspunktet er jo, da
Drengen Martin Luther kom i Skole i Mansfeld.
Abbeden foretog en Rejse til Fyn og overlod
imidlertid Forretningerne til Prioren. Saa skete det
8. Maj 1489, at Prior Mads Jepsen og to Munke
mødte hos Præsten i Stenmagle og lod ham sætte
ud. Efter hans egen Fremstilling skete det med
Stokkeprygl og Pisk. Hans Ejendele blev kørt hen
i Degnens Hus ved Kirken. Efter hans Fremstilling
har ogsaa Bønderne plyndret og ødelagt.
Præsten klagede alt dette for sin Herre Biskoppen
i Roskilde. Denne var den stridbare Niels Skave
(1485-1500), som Paven efter Kongens Ønske havde
indtrængt i Embedet mod Domkapitlets Vilje. Han
stævnede da Abbeden, Prioren og Bønderne til at
møde for Landemodet i Roskilde i Juni. Abbeden
protesterede i Henhold til Cistercienserordenens Pri
vilegier. Cistercienserklostrene og deres undergivne
laa ikke under Biskopperne og kunde ikke stævnes
for hans Ret. De mødte ikke. Men Biskoppens
Landemode dømte Abbeden og Bønderne som ude
blevne og satte dem i Ban.
Nu havde Sognepræsten altsaa opnaaet at staa
med en banlyst Menighed. Men Abbeden løste sine
Bønder af Bannet, og det holdt de sig til. De var
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jo hans „Trælle“ . Præsten, der var Bispens, regnede
dem derimod stadig for banlyste. Men de trodsede
paa Abbedens Afløsning, mødte paa Trods i Kirken
eller stillede sig op ved Kirkedøren og hindrede Præsten
i at komme ind. Og Abbeden indgav Klage til Paven,
hvis Auditør stævnede Biskoppen for sig.
Som Modtræk havde imidlertid Præsten med Bi
skoppen i Ryggen stævnet Sagen ind for Sjællands
Landsting. Abbeden protesterede imod, at en verdslig
Ret skulde kunne dømme. Men man dømte Bønderne
til Bøder. Da de i Overensstemmelse med deres
Abbeds Ord ikke mødte og vel var forbudt at møde
ved de senere Retsmøder, blev de paa Præstens For
langende berøvede deres Mandhelg, d.v. s. gjort halvt
fredløse, saa at man selv kunde tage sig til Rette
over for dem.
Saa blev det Biskoppens Tur. 1 Begyndelsen af
September hjemsøgtes Stenmagle af en Skare paa
80 væbnede Mænd med Peder Lauridsen til Skaftelevgaard og Biskoppens Halvbrødre Jakob og Søren
Daa i Spidsen. Klosterets Foged, som nu boede i
den tidligere af Præsten beboede Qaard, blev med
Kone og Børn jaget ud under Haan og Mishandlinger
og alle deres Ejendele plyndrede og ødelagte. Nogle
af Bønderne lykkedes det at flygte. De øvrige blev
paagrebne og blev efter Abbedens Beretning „anbragte
i snævre Fangehuller, hvor de næppe kunde aande,
lagte i Baand og Jern, der var trange, grusomme og
umenneskelige, tillige underkastede en frygtelig Tortur,
saa at deres Hænder, Arme, Fødder og andre Lemmer
mistede Kræfterne og blev stive og ubrugelige“ .
Sammen med Biskoppens væbnede Svende kom
Præsten Jens Olsen tilbage og blev indsat i den
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Gaard, han i Maj var blevet udjaget af. Præsten
havde foreløbig sejret, og det var et Slag i Luften,
at Abbeden lod Klosterets Birketing i Pedersborg
erklære Deltagerne i Toget mod Stenmagle fredløse.
Kong Hans maatte nu gribe ind, at der ikke lige
frem skulde blive Krig paa Sjælland. Fredløshedsdommen over Bønderne ophævedes og de fængslede
frigaves. Høsten paa Markerne i Stenmagle var ikke
blevet bjerget 1489, og man vovede ikke at berede
Markerne til det kommende Aar.
Processen sled sig fremad for den pavelige Ret
og var blevet en Strid om Kompetence. Men det
saa ikke godt ud for Biskoppen, og saa endte det
med, at Kongen mæglede et Forlig i Korsør 1493.
Hvis Gaarden virkelig var Klosterets, skulde det have
den tilbage, men saa skulde det skaffe Præsten en
Gaard.
Men de for Paveretten fremlagte Dokumenter kaster
et interessant Lys over mange Ting, selv om de maa
læses med Forsigtighed. Biskoppens Sagfører ud
slynger de voldsomste Beskyldninger mod Munkene
i Soer for deres Levned, — saa voldsomme, at de
formentlig er Løgn. Men han kommer ogsaa ind
paa det med Kirkerne. Han klager over, at Klostrene
har fjerntliggende Sognekirker, ved hvilke der skulde
ansættes faste Præster (perpetui vicarii), men som de
lader betjene af deres Munke og Sjælesorgen udøve
ved samme, skønt de er utilgængelige om Natten i
det lukkede Kloster. Derfor dør i Pesttiden ofte Folk
uden Skriftemaal og Sakramenter (Acta Pont. Dan.
IV. 484).
Biskop Niels Skave havde jo Brug for Anklager,
men man har altsaa dog følt de uheldige Sider ved
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disse Klostersogne. Abbeden har dog ingen Betænke
lighed men søger at faa Paven til at stadfæste det
altsammen for paa den Maade at have Vaaben mod
Biskoppen. I et Pavebrev af 1491 er Klosterets An
søgning refereret, men det pavelige Kancelli har kludret
slemt med Navnene. Først nævnes den Birkeret, som
Kong Hans havde givet 1485, hvorefter Klosterets
Bønder ikke skal svare for nogen anden Dommer end
Abbeden, og der er oprettet et Birketing i Pedersborg,
hvortil Folk skal søge hver Lørdag fra Sognene
Alstede, Biernet, Padersburgh, Brumu, Bierbi, Swartorp(Sorterup), Guidioni (Gudutn), Rynnortopt (Kinder
tofte) og fra begge Byerne Oorsloff (Ørslevvestre og
Ørslev u. Sk.) samt Byen Walbry (Valby i St. Mikkels
Sogn). Derpaa fortsættes med, at Sognekirkerne i disse
Sogne ogsaa hører med. For Sorterups Vedkommende
er dette utvivlsomt urigtigt, og de aldeles sikre Lynge,
Broby og Slaglille mangler. Saa ved man ikke, hvor
meget man kan regne med Resten af Listen. Men
Oplysningen om Klostersognenes Behandling i Abbe
dens Fremstilling er følgende:
„Desuden har ogsaa Sognekirkerne i de nævnte
Sogne, der er grundlagte og opførte paa Klosterets
Gods, fra Arilds Tid hørt til Klosterets Ejendom og
Bord og hører fremdeles dertil, og til dem sender de
nuværende Abbeder nu een, nu en anden Munk uden
nogen anden Regel, og ved dem besørger de de gud
dommelige Ting fejrede og Sakramenterne forrettede.“
Det er rene Ord for Pengene fra en Tid, da man
ikke generede sig. Paven stadfæster det forsigtigt
„for saa vidt som det er i Brug“ . (Acta Pontificum
Danica IV. 539. Johs. Lindbæk: Biskop Niels Skave
og Sorø Kloster, Hist. Tidsskr. 8. I. 254 ff.).
4
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Altsaa stod Cistercienserklosteret i Soer, hvis Or
densregler forbød Tilegnelse af Sognekirker, som det,
der var rigeligst forsynet med saadanne. En stor
samlet Rundkreds paa ti Landsogne foruden det nu
værende Sorø Sogn og saa Gudum lidt bagved.
Resultatet er, at ialt 25 Sogne betjentes fra fire
Klostre. Baade Klosterfolk og andre har sandsynlig
vis forsvaret Forholdet med, at det netop var det
allerbedste. Det gav ganske anderledes hellige Præster
end disse „Verdenspræster“ i Præstegaardene. Præmonstratenserordenen havde ligefrem det kirkelige
Program at faa inkorporeret Sognekald under deres
Klostre, idet Ordenen jo selv bestod af Præster, der
levede et klosteragtigt Samliv efter Augustins Orden.
Danmarks første Præmonstratenserkloster stiftedes i
Tommerup i Skaane 1155 af Ærkebiskop Eskil. Mest
bekendt er vel det noget senere Børglum. Men
hvad var en Præmonstratenser i Hellighed mod en
Cistercienserl!

Da Reformationen kom, var det en forsvarlig
Sognebetjening, man interesserede sig for, og det er
altid Sognepræster, der tales om. Munkes særlige
Fortræffelighed er falmet. For det første skulde man
jo have saadanne evangeliske Sognepræster. Det
synes at have jevnet sig ret let, idet Præstestanden
næsten uden Undtagelse forblev i Tjenesten og tjente
videre med evangelisk Gudstjeneste. Det viser, hvor
dybt Bevægelsen var gaaet ned, og hvor stærkt de
alle var paa Gled. Reformationen havde da ogsaa
først og fremmest været en Bevægelse i Præstegaardene.
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Men naturligvis var der mange af de gamle, der
trængte til en Kapellan og fik ham.
Men dernæst var det galt med Fordelingen. Den
utrolige Maneer, hvorved under pavelig Beskyttelse
og til Indtægt for Pavens Kasse, kirkelige Embeder
var blevet en Handelsvare, der samledes paa, —
havde bragt Rammerne i Uorden. Det oprindelige
var jo, som før bemærket, een Præst til hver Kirke,
og der var stiftet Underholdning dertil, men rigtignok
ofte saa fattigt, at en Mand ikke kunde leve deraf,
saa at To-Sogns Pastorater blev nødvendige. Men
der var Steder, hvor en adelig Gejstlig havde samlet
en hel Klump Embeder sammen og holdt en fattig
Kapellan, der skulde ride rundt og passe Kirkerne.
Flere Steder har man Sagn om en saadan „Ride
præst“ . Christian den Anden havde i sin ReformLovgivning været inde paa, at det skulde forandres,
endda radikalt, idet en Sognepræst ikke maatte sige
mere end een Messe en Søndag. Men kunde han
ikke opnaa en fastsat Mindsteindtægt, maatte flere
Sogne lægges sammen, og vilde Sogneboerne ikke
nøjes med den ene Messe i den ene Kirke, maatte
de hjælpe Præsten til en Kapellan. Dette blev en
død Paragraf. Men da den nye Kirkeordning skulde
gennemføres, maatte man dog se at finde en Regel.
I Ordinantsen 1537 kom det da til at hedde:
Fremdeles findes vel her de Sogne udi Riget, hvor
hverken er saa meget Folk eller saa rundelig for
sørgede, at hver kan holde sin Sognepræst. Deraf
kommer det da, at een Sognepræst nødes til at tjene
mange Sogner, baade med sin store Umag og deres
føje Forbedring. Thi skal ingen Sognepræst have
fle re Kirker, end han t il Qavns kan med Prædiken
og Sakramenters Tildelelse vel bestaa . . . Saa maa
4*
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der da a f flere Sogner blive een Sogn, hvor som
Superintendenten, Provesten og vor Lensmand saa
synes. Og skrive Os det saa til, at Vi det stadfæste.
Man søgte saa at gennemføre dette Program, og
derfra stammer mange overflødige Kirkers Nedbry
delse. Men man naaede foreløbig ikke del satte
Maal. Med visse Mellemrum blev nu Biskopperne
sammenkaldt til Bispemøder („Nationalsynoder“ ),
hvor de vedtog Fællesregler eller indskærpede Lov
givningen.
Den lutherske Biskop i Lund Frands Vormordsen
har affattet en Indstilling til Kongen om en Regulering
af Sogneforholdene i Lunds Stift. Den er formodentlig
affattet i Anledning af nogle Møder, Kongen holdt
1539, bl. a. et udi vort Kloster* Soer 14. November,
med alle Herredsprovster og to Kirkeværger for hvert
Herred. Biskoppen foreslaar beskikket Kommissærer,
som landskabsvis skal indstævne Præsterne og fuld
mægtige Bønder fra alle Sogne, valgte paa Sogne
stævnene, til en Forhandling i Biskoppens Nærværelse.
De skal enkeltvis høre de enkelte Sognes Afsendinge:
Item skal ingen Præst have fler end een Sogn.
Dersom den er ikke saa god, at Præsten kan nære
sig deraf, da skal den Kirke, som plejer at ligge der
til, ødelægges og nederbrydes og lægges til den an
den, og alt Messerede, Klokker og andet, som vaar
i den Kirke, som nederbrydes, skal komme den anden
Kirke tilbedste.
Ville og nogen Sognemænd have deres Kirke ved
Magt og ikke nederbrødt, da skal overvejes, hvad
Præsten haver, og om han kan holde sig derudaf,
og hvormed de ville forbedre hans Rente, eller og
have Kirken nederbrødt. Da skulle fornævnte gode
Mænd have Fuldmagt med Superintendentis Raad og
Samtykke at give Befaling og byde, hvilken Kirke
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nederbrydes skal. Og den Kirke, som af dennom
med Superintendentis Raad og Samtykke bliver nævnt
neder at brydes, skal Lensmanden straks bestille at
saa sker.
Findes og nogen Præst, som haver to Kirker eller
flere, hver saa god, at hun kan holde sin Præst, da
skulle de det og overveje, og da maa samme Præst
beholde sine Kirker udi sin Livs Tid, dog saa, at
han holder en Kapellan, som tager Vare paa den
ene, og udvælger hannom til samme Kirke efter sin
Død (Ny kh. Sml. II. 706).
Dette er jo i Stil med Christian II.s Reformforslag.
Det gaar over Stregen og blev ikke taget til Følge,
men viser, hvor forskrækket man var over Senmid
delalderens Slendrian, og hvor megen Magt de op
rindelige Regler endnu havde, naar man tænkte sig
normal og forsvarlig Menighedsbetjening.
For den nye Betragtning maatte ogsaa Kloster
sognene være noget abnormt. Men paa den anden
Side var man vant til det, og Klostrenes nye Opgave
faldt ganske godt i Traad dermed. Man gjorde dem
nemlig til Præsteseminarier. Det foreskreves i Universitetsordinantsen 1539, og var jo strengt taget,
hvad der hidtil var sket, idet Klostrene havde ud
dannet deres egne Præster. At tage til Universitetet
var noget helt ekstra. I Klosterskolen kan man faa
sin Uddannelse. „Der skal være en Theolog, enten en
Klostermand eller en anden i saakaldet verdslig Dragt,
en Mand af Lærdom, som kan holde Forelæsninger
over den hellige Skrift og prædike. Af Klosterbrød
rene skal ogsaa udvælges eller andenstedsfra hidkal
des Mænd, der kan undervise i Grammatik, Dialektik
og Rhetorik, samt tyde nogle Autores. Mens de
[unge Mænd] studerer der, skal de være deres fore-
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satte lydige, leve i Kyskhed, Ærbarhed, Bøn og Stu
dering, og hver Dag synge og læse i Koret efter den
i Kirkeordinantsen foreskrevne Skik samt bære Munke
dragt“ . Bagefter kan de ansættes ved Kirker eller
Skoler. (Rørdams Univ. Hist. I. 52).
Dette er ogsaa blevet gennemført i de fire Klo
stre, her er Tale om. Det er bare kun daarligt op
lyst og fortjente en historisk Behandling.
Bedst,
men kun tarveligt, véd vi Besked om Soer. Her er
altsaa levet et ejendommeligt evangelisk Klosterliv,
hvori de gamle Munke dannede Grundstammen. Den
gamle Abbed H enrik Christensen fortsatte som Ab
bed efter Reformationen og blev endda gjort til Over
hoved for alle Danmarks Cistercienserklostre, men
døde i December 1538. Han efterfulgtes 1539—56
af Niels Jespersen, hidtil Abbed i Herresvad i Skaane.
Saa traadte „Konventsbrødrene“ i Soer Kloster sam
men under Forsæde af Abbed Peder fra Esrom og
valgte een af deres Medbrødre Hr. O luf Lauritsen
Karsemose til Abbed, atter en gammel Klostermand,
hvad Kongen stadfæstede. Han døde 1565, og nu
beskikkedes en ny Mand, den hidtilværende Lektor
Mag. Morten Pedersen.
Under disse Abbeder har Klosteret da virket som
Præsteskole. Vi kender Navnene paa Lektorerne
(Læsemestrene), der har været de egentlige Lærere i
Theologi. Erasmus Sartorius („Rasmus Skræder“ )
har formodentlig været der fra 1539. Vi træffer ham
1544, og 1554 forflyttedes han velanbefalet til Lund
for at være Lektor der. Han efterfulgtes af Mag. Chri
stopher O ifft, død 1556. Derefter kender vi fra 1562
den nævnte Mag. Morten Pedersen, og efter at han
var bleven Abbed 1565, Mag. Knud Pedersen Riber,
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død 1569 (godt Portæt paa Ligsten). Derefter Mag.
Christian Machabæus 1569—71, der senere vendte
tilbage som Forstander for den kongelige Skole paa
Soer ( f 1598) og bl. a. har ladet sætte lutherske Alter
tavler i mange af de under Sorø liggende Kirker.
Under disse Mænd maa vi tænke os en hel Række
unge Præster uddannede. Og adskillige af disse har
vel været „Præst paa Soer“ og taget ud og betjent
Klosterets Landsbykirker, inden de fik selvstændig
Stilling. En kender vi af hans Dagbog, en Christian
Nielsen Juel, født 1533, lidt i Skole i Aalborg, derpaa
i Vitskøl Kloster og derfra til Soer 1554, altsaa sam
tidig med Mag. Gifft. Han uddannes og bliver saa
præsteviet i København 5. Maj 1557 og synger sin
første Messe paa Soer 16. Maj. Som god Lutheraner
forsikrer han i Optegnelsen, at han er ordineret
til en bestemt Menighed, og dette fremhæver han vel
netop, fordi der kunde tvivles. Han er tydeligt nok
Præst „til Raadighed" i to Aar, indtil han i Sommeren
1559 drager til Vitskøl, hvorefter han siden bliver
Præst og Provst i Strandby og dør 1596 (Ny kh.
Sml. V. 342). Vi kan endda faa et Glimt af Gilderne,
der blev holdt i Klosteret efter middelalderlig Skik,
naar en Præst „sang sin først Messe“ . Det var denne
Gang dog en Lektor, den nævnte Morten Pedersen,
der 21. Juni 1562 sang sin første Messe og havde
som Gæst Meddeleren, en vanskelig Herre fra Haders
lev, der var paa Gennemrejse til København og
meddeler, at man „paa daarlig sjællandsk Grisemaner
spiste og drak hele Dagen“ . Abbeden fra Ringsted
Mag. Frants Andersen var indbudt tilstede (Ny kh.
Sml. IV. 248). Lutheranerne var for Resten ved at
afskaffe disse Gilder. Ved Fyens Landemode 1563
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bestemmes, at nye Præster skal herefter være fri for
at gøre Gæstebud (Suhms Samlinger II. 2. 144). Men
det er vel næppe trængt igennem paa et saa konser
vativt Sted som Sorø Kloster.
Man har altsaa endnu længe efter Reformationen
Samlinger af Sogne, der kirkeligt betjenes af Kloster
brødre, til Dels vel af Klosterbrødre fra den gamle
Tid. De unge saa naturligvis kritisk paa disse Arve
stykker, og vi har et lille ondskabsfuldt Portræt,
tegnet af den unge Rektor i Helsingør Hans Chri
stensen Sthenius, den senere Salmedigter. Han har
lavet et ret ubehændigt Skuespil Kortvending, hvori
alle mulige Typer fra Tiden faar vendt op og ned paa
deres Forhold i en Haandevending. Det er fra 1565,
han tegner naturligvis til Dels efter Barndomserindring.
Der optræder da ogsaa en Munk.
Munken siger i første Omgang, at det nu er daarligt imod i hans unge Dage:
Da vilde jeg heller en Ungbroder være
end Abbedens Kappe nu selluv at bære.
Dog have vi endnu ingen Nød.
Vi have end dog baade Flæsk og Brød.
Sankt Barnardus er ikke endnu saa arm,
at han sine Brødre vil gøre den Harm,
at de skulde gaa om kring at tigge,
den Stund de ville udi Kloster ligge.
Jeg haver og en fuldgod Rente,
og mere vil jeg mig endnu vente.

Han venter nemlig at blive Abbed endda. 1 anden
Omgang er det naturligvis blevet værre for ham og
Munkene, og paa en pudsig Maade udtales her den
nye Tids Syn paa de Munke, der endnu kunde være
tilbage. Han klager over, at Folk kalder Munkene
Sjælemordere og Ulve.
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Aldrig vaar jeg Sjæle-Hyrde,
thi kan jeg ingen Sjæle myrde!
To Sogne havde jeg af Kloster et Stund.
De laage paa Klosters egen Grund.
Stundom jeg til dennom for,
og stundom stod jeg hjemme i Kor.
Stundom for een og stundom en anden,
men jeg prædike! hverken Løgn eller Sanden.
Messen jeg nok højtidelig sang,
og mest udi Højtid til Offergang.
Dermed jeg Folket Gud betol,
men aldrig kom jeg udi Prædikestol,
fordi jeg haver saa sludder et Maal,
som jeg skuld søbe gloendes Kaal.

Da det stadig viste sig vanskeligt uden Indgreb fra
oven at skaffe en forsvarlig Præstelønning, sammenstævnede Kongen alle Biskopper og Stiftslensmænd til
Møde hos sig Søndag efter Paaske 1555 med
Indberetninger gennem Provsterne fra alle Præ
ster om, hvad de trængte til. Der holdtes en Raadslagning sammen med Rigsraadet, og Resultatet blev
de saakaldte Klemmebreve (d. v. s. forseglede med
Rigens Klemme, det store Rigssegl), der udstedtes 9.
Maj 1555, eet for hvert Stift. Her bruges meget af
den gamle Bispetiende („Kongetienden“ ) til Lønfor
bedring, og saa sker der ellers en Del Omlægninger,
Sammenlægninger og Nedlægninger. De sidste blev
for Resten ofte ikke til Alvor. Almuen vilde ikke
slippe de gamle Kirker, selv hvor de laa lovlig nær
ved hinanden. Her i Amtet skulde Tingjellinge og
Haldagerlille Kirker „ødelægges“ , men de staar som
bekendt endnu. Ligesaa Merløse Kirke ved Holbæk
og Ulse Kirke ved Haslev. Man slaas med Tresogns
pastoraterne, som kan være gode nok for Præsterne
men ikke for Sognene. I Klemmebrevet for Skaane
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hedder det: „H vor nogen Præst haver tre Sogner,
som ikke kunne adskilles, eller den ene Kirke afbry
des, da skal Præsten være pligtig til at holde en Ka
pellan til den ene Kirke“ . Paa Sjælland er man op
mærksom paa Klostersognene: „Efterdi der findes,
at de Kirker, som ligger til Antvorskov, Soer, Esrom
og andre Herreklostre her udi Sjælland, ikke ere be
sørget med lærde Mænd til Sognepræster, thi at
Præsterenten oppebæres til Klosterne, da skal dermed
saa holdes, at hvor der ikke udi Klosterne kan hol
des lærde Præster, som kan ride ud til Sognekir
kerne og gøre Sognefolket der sammesteds deres til
børlig Tjeneste, da skal Forstanderne for samme Klostere være pligtig at sætte bosiddendes Præster hos
Kirken og udlægge dennom Præstegaarde og tillægge
dennom en tilbørlig Underholdning“ .
Programmet var altsaa kastet ud, og ved Skov
kloster synes man forholdsvis tidlig at have refor
meret. Om maaske allerede Biskop Ove Bille, der
var forlenet dermed ( f 1555), har begyndt? Qunderslev har ganske vist endnu 1567 hverken Præstegaard
eller Degnestavn, men det er kommet under Patro
nat af Hr. Christopher Oøe til Gunderslevholm, der
vel har haft Præsten boende paa Oaarden. Kun
Vridsløse og Ladby synes at være forblevet under
Klosteret. De havde ingen Præstegaard. 1560 fik
Herluf Trolle som bekendt Skovkloster ved Mage
skifte. 5 Dage senere (6. Juli) udstedtes et kongeligt
aabent Brev, at Sognefolket i Vridsløse og Ladby
herefter skal søge til Skovklosters Kirke. De to Kir
kers Prydelser og Klokker skal komme Klosterkirken
til Gode, og Herluf Trolle skulde have Patronatsret.
Til Præstegaard gav Kongen en Gaard i Rejnstrup.
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Da denne Gaard laa ubekvemt, gav Herluf Trolle og
Birgitte Gøe 1533 en Gaard i Lille Næstved til Præstegaard. Saaledes opstod Herlufsholm Sogn. Men
Kirkegaardene i Vridsløse og Ladby med Ruinerne
af Kirkerne ligger endnu.
Efter dette laa dog endnu Ringsted, Soer og Ant
vorskov Klostre med deres Sogne som en mærkelig
abnorm Stribe hen gennem Midtsjælland. Først 1569
rørtes der ved dem.
Vi véd ikke, hvor mange der kan have været med
til at rejse Spørgsmaalet, eller hvor meget Kongen
selv har grebet ind. Men jeg har det Indtryk, at
den bevægende Kraft var den daværende Abbed paa
Soer Mester Morten Pedersen. Ham skal vi standse
lidt ved. Han var født i Grenaa Mortens Aften 1537
og førte aabenbart Slægtsnavnet Hviid, hvorfor han
kaldtes Alban paa Latin, foruden at han nævnede
sig paa Græsk efter sin Fødeby Ernopotamius. Han
blev Student fra Aarhus, studerede i København og
i Wittenberg og kom hjem som Magister, hvorpaa
han 1560 blev Lektor paa Soer for at „læse udi den
hellige Skrift for de unge Brødre og de andre unge
Personer“ . Efter Hr. Oluf Karsemoses Død blev han
1565 Abbed, endnu knap 28 Aar gammel. 1572 blev
han Sognepræst ved Roskilde Domkirke, hvor han
døde 1595. Han var en historisk interesseret Mand,
som har efterladt sig en Del historiske Notitser fra
Samtiden (trykt Ny kh. Sml. III. 483 ff.), men som
ogsaa i sin Sorø-Tid har samlet Stoffet til den Bog,
der har gjort ham mest bekendt: Biscops Absalons
oc H er Esbern Snaris Herrekomst oc adelige Stam
me: Desligeste Sore Closters første Fundatz oc
Fundatores. Sammenscreffuen met f l j d a f Morten
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Pedersøn, den 50. Abbet i Sore Closter. København
1589. Det er fra den, man har Historien om „de
tvende Kirketaarne" i Fjenneslev.
Denne unge Abbed har vel set med unge Øjne
paa det forældede Forhold. Han var jo selv Lærer
for disse Korpræster, der skulde passe Sognene, og
har vel selv som Præst været med i Betjeningen.
Saa kom i Sommeren 1569 Kong Frederik I I paa
et længere Ophold paa Soer. Han var der den 5.
Juli og formodentlig et Par Dage før og endnu den
14. Juli. Jeg formoder, at Abbeden har forberedt
Sagen. Allerede 9. Juli er der fra Soer udstedt et
Kongebrev til Abbederne i Soer og Ringsted og Prio
ren i Antvorskov. Indholdet er følgende:
Da der hidtil til Klostrene har ligget nogle Sogne,
hvis Sognepræster have haft Bolig og Underholdning
i Klostrene, hvilket har givet Anledning til megen
Uskikkelighed og til Forsømmelse af Sognefolket, har
Kongen bestemt, at disse Præster herefter skulle bo
ved Kirkerne og selv nyde Præsterenten dertil. De
skulle derfor straks lade Præsterne faa Sognene, dog
saaledes, at en Præst faar to Sogne, hvor disse ligge
saa nær ved hinanden, at han kan betjene dem or
dentligt, udlægge dem al tilbørlig Præsterente, som
andre Præster paa Landsbyerne have, og gode Præstegaarde, saa de kunne leve ærligt af dem og af
Præsterenten. De Præster, der faa Præstegaarde i
Skovbygden, skulle have fri Olden til deres egne
hjemmefødte Svin, lidebrændsel af Vindfælder og
fornede Træer, og Tømmer til deres Huses Bygning.
Hvis Klostrene allerede have oppebaaret noget af
den Rettighed, som tilkommer Præsterne for iaar,
skal det straks tilbageleveres Præsterne. De skulle
give Biørn Andersen og M. Povel Madsen al nød
vendig Oplysning, rette sig efter den Skik, disse gøre,
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og herefter ikke mere befatte sig med Præsterne og
deres Rente.
Samme Dag er der sendt en Afskrift af dette Brev
til Stiftslensmanden Bjørn Andersen og Biskoppen
Povel Madsen med Befaling til med det første at
begive sig til disse Klostre og gøre en Skik og Ord
ning, „saa at Sognerne med gode, gudfrygtige, lærde
Præster maatte blive forsørget, og Præsterne mue
fange deres nødtørftige Underholdning“ .
Som saa tidt, naar Frederik II. skulde lave noget,
har det haft Hast. Formodentlig er Ordningen virke
lig blevet lavet i Løbet af Sommeren 1569, om end
vel næppe alle Præsterne straks har kunnet flytte i
Præstegaarde. Dertil hørte jo, at nogle Fæstegaarde
skulde gøres fri, og det kunde ikke gøres uden Var
sel. Præsterne har vel, ogsaa efter at Sogne var
dem tildelt, maattet blive i Klosteret indtil en Præstegaard var tilgængelig.
Hele Udstedelsesmaaden falder imidlertid bag
vendt. Det normale vilde være, at Stiftslensmanden
og Biskoppen fik Brev og Instruks og Klosterforstan
derne en Afskrift samt Tilhold om at være behjælpe
lige og følgagtige. Derfor antager jeg, at Initiativet
har ligget paa Soer. De tre Klosterforstandere har
formodentlig lavet Forslagene. I Ringsted var Ab
beden Magister Frants Andersen (1512—82) ogsaa
en Mand, der havde studeret i Wittenberg, og som
havde været Rektor i Roskilde, indtil han 1561 blev
Abbed her, en Stilling, hvorfra han tog sin Afsked
1571, hvorefter han henlevede sine sidste Aar som
Kannik i Roskilde. Han har altsaa forestaaet Ord
ningen og Udlægningen af Præstegaarde under Ring
sted Kloster. I Antvorskov var Prior Niels Foss død
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1568 og efterfulgt af en ny Mand Bertel Sørensen
(Prior 1568— 1580), hvem et lignende Hverv er til
faldet for Antvorskovs Klostersogne.
Stiftslensmanden og Biskoppen har formodentlig
ikke haft stort andet Arbejde end at godkende Kloster
forstandernes Forslag, — skønt vi ved jo ikke, hvor
meget der har været at rette. Bjørn Andersen til
Stenalt (1532—83) havde indtil 1566 været Lands
dommer og som saadan forlenet med Fredsgaarde.
Næste Aar blev han Lensmand paa Københavns Slot
og Roskildegaard og Stifslensmand. Denne Herre
mand var selv en lærd Mand, og hans Hus var et
Samlingssted for Datidens lærde Verden. 1573 er
hvervede han Cistercienserabbediet Vitsbøl Kloster,
der har- bevaret hans Navn som Herregaarden
Bjørnsholm.
Biskop Povel Madsen Strobius havde 1562—69
været Hans Tausens Eftermand som Biskop i Ribe.
1 Sjællands Stift var Biskop Hans Albertsen død
25. Maj 1569. 9. Juni fik Povel Madsen Beskik
kelse til at være hans Efterfølger. Først den 30.
August ankom han til København (Rørdam, Univ.
Hist. II. 457). Paa Skrivelsens Tidspunkt har han
altsaa ikke været tiltraadt, og det maa have hørt til
hans første Embedsgerninger at tage Stilling til denne
Nyordning af Midsjællands Klostersogne.
Der er ingen Papirer i Behold om, hvad der saa
blev lavet 1569. Først ved en kongelig Stadfæstelse
1574 faar vi en Oversigt. Men i Mellemtiden er der
sket noget i og ved Ringsted. 1569 har man ikke
lagt Sogne til Klosterkirkerne. Baade Antvorskov,
Soer og Ringsted Kirker er blevet liggende som
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Stiftelseskirker uden Sogne. Soer laa jo dengang i
sin Skovensomhed, og Slagelse laa et godt Stykke
Vej fra Antvorskov, saa der tilbød heller ikke en
anden Ordning sig. Men anderledes i Ringsted, hvor
Byen med St. Hans Kirke laa lige ved Klosteret.
Desuden laa Slanerup Kirke nede ved Haraldsted Sø
i det meget lille Slanerup Sogn, der bestod af de to
smaa Torper Slanerup og Ejlstrup. Jeg har den
Tanke, at man 1569 har annekteret St. Hans og
Slanerup, men der vides intet derom.
1 Ringsted havde fra Nytaar 1571 at regne en
mærkelig Mand afløst Abbed Frants Andersen. Det
var Magister Iver Bertelsen. Da Kongen og Abbed
Morten Pedersen forhandlede paa Soer i Sommeren
1569, sad han som Fange i Soer Kloster, der i det
hele husede forskellige Præster, som var kommet
paa Kant med Tilværelsen. Det er den gamle middel
alderlige Skik at putte saadanne sorte Faar i Kloster.
Mester Iver, en Fiskersøn fra Middelfart, havde en
kort Tid været Professor i København, men havde
lagt sig ud med Kollegerne. Saa blev han 1565
Præst i Stege, men her var der en brutal Foged paa
Stegehus, der klagede over ham. Han blev virkelig
1567 dømt fra sit Embede for Ulydighed og fordi
han egenmægtigt havde forandret i Daabsritualet
ved at udelade Exorcismen. Han blev da forpligtet
til i Soer Kloster „at leve og være under Abbedens
Lydelse roligen og stille“ . Først 1570 lykkedes det
ham at komme til at forhandle med Kongen, og han
blev nu een af Frederik den Andens Yndlinger, der
først blev hjulpet med den anselige Stilling som Abbed
i Ringsted Kloster. Siden blev han 1572—80 Abbed
i Soer og derefter atter til sin Død 1583 i Ringsted,
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hvor hans Ligsten og Monument findes. Desværre
mangler det meste af Hovedet paa hans Billede paa
Ligstenen, der staar noget udsat paa St. Bendts
Kirkegaard ved Hegnsmuren.
M. Iver Bertelsen viste sig i sin Abbedtid som en
Mand med megen historisk Interesse. Han lavede
for Kongen den lille danske Rimkrønike, som dannes
af Vers, der skulde staa under Kongernes Billeder
paa Kronborg Slotstapeter. Det var ham, der i Sorø
fandt Haandskriftet af Adam af Bremens Bispehistorie,
en af de vigtigste Kilder til Danmarks ældre Historie,
og fik A. S. Vedel til at udgive det. Denne historiske
Sans har aabenbart vakt en Kærlighed hos ham til
Ringsted Kirke med Valdemarernes Grave. Kirken
var forfalden i en truende Grad. Men skulde nogen
af Kirkerne falde, var det dog rimeligere, at St.
Hans faldt.
I al Fald gik der kun et halvt Aar efter hans Em
bedstiltrædelse, inden der fra Frederiksborg, 6. Juli
1571, er udstedt et Kongebrev:
Efterdi der findes mange Vore Forfædre, Konninger saa og Drotninger, som have regeret her udi
Danmark, at være begravet udi Ringsted Klosters
Kirke, da paa det deres Lejersted maa blive hæderlig
holdet dennom til en evig Ihukommelse, og samme
Klosters Kirke saa møget des bedre kan blive bygget
og altid ved god Hævd og Magt færdig holdes, have
Vi undt og tilladt og nu med dette vort aabne Brev
unde og tillade, at Sognefolket udi Sancti Hans Sogn
udi Ringsted herefter mue og skulle søge til Ringsted
Klosters Kirke og den holde for deres rette Sogne
kirke, og hvis Tiende og Rettighed som gaves til
forskrevne Sancti Hans Kirke, skal herefter gives til
Ringsted Klosters Kirke.
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Samme Dato er der udstedt et Brev til Mester
Iver Bertelsen om at indrette Kirken til evangelisk
Gudstjeneste. Den stod endnu med hele sit gamle
Klosterudstyr.
Paa det Folket des bedre kunde fange Plads og
Rum udi Kirken, bede Vi Eder og ville, at I lader
nedbryde de gemene Altar, der findes nedre i Kir
ken, som ingen af fremfarne Konninger eller Drotninger have stiftet, og igen lader ordentlig bygge og
opsætte Stole, som Almuen og Sognefolket kunne
stande og høre Prædiken og Guds Ord.
Senere paa Sommeren, 27. Juli, kommer der et
nyt aabent Brev, hvorved Kongen befaler M. Iver
Bertelsen at nedbryde Slanerup Kapel og bruge Sten,
Tømmer og andet derfra til Klosterets Bygning, hvor
for de Bønder, der hidtil har søgt til Kapellet, her
efter skal søge Ringsted Klosterkirke.
Dermed blev den gamle Klosterkirke Sognekirke
i stor Stil ganske som nu. Og den kom til at skifte
Navn. Der var vistnok fra ældre Tid et lille St.
Bents Sogn, bestaaende af Klosterets Bønder i Tor
pet, der havde Kirkens sydligste Kapel (St. Bents
Kapel) til Kirke. Nu gik Sognenavnet over paa den
tidligere Vor Frue og St. Knuds Kirke, saa den blev
St. Bents Kirke.
Iver Bertelsen begyndte paa en Hovedreparation
af Kirken. Jeg formoder, at han allerede nu, for at
kunne bruge Munkekoret til Altergangskor, har afløst
de gamle Kongegrav-Dæksler med de flade Indskrift
sten, der laa indtil Frederik den Syvendes Sten blev
lagt. Formodentlig er samtidig de 9 vestligste Sæder
paa begge Sider med deres Billeder savede bort af
s
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Munkestolene for at forkorte Munkekoret til evange
lisk Altergangskor. Imidlertid blev han forflyttet og
hans Eftermand sattes til at fortsætte, mens Sorø
Kloster skulde brænde Mursten og Tagsten. Da han
vendte tilbage, maatte der atter sættes Kraft paa A r
bejdet. Sjællands Kirker fik Befaling til at støtte, og
det sidste, vi hører, er et Kongebrev 3 Uger før Me
ster Ivers Død med Tilladelse for Kirkeværgerne i
Benløse til at nedbryde og sælge til Mester Iver
Bertelsen en Kirkelade, som staar og forfalder, da
der skal være Brøst paa Mursten til Ringsted Kirke.
En Frugt af disse Byggearbejder er Kirkens anselige
Taarn og Spir, der altsaa er lutherske. Prof. Storck
har dog ikke villet forny det oprindelige Renaissancespir men har sat et af egen Konstruktion.
Alt ialt maa man vel sige, at havde Iver Bertel
sen ikke faaet denne Sogneordning lavet, saa havde
det sagtens gaaet med St. Bents Kirke, som det gik
med Antvorskov Klosterkirke. Det svarer til, at man
reddede Herlufsholms Kirke ved at ofre Kirkerne i
Vridsløse og Ladby. Det var i Klemmebrevet 1555
Meningen paa samme Maade at redde Æbelholt Klo
sterkirke ved at ofre Tjæreby og Alsindrup Kirker.
Det skete dog ikke.
Det første skriftlige Vidnesbyrd om, at der er sket
noget i selve Sognesagen, er ellers — at Bønderne
i Alsted og Slaglille ha r klaget t il Kongen. Da der
nys var udlagt Præstegaarde, „saa var der sket dem
mærkelig Skade paa deres Qaardes Tilliggende, saa
de enten maatte have Nedsættelse i Landgildet eller
opsige deres Gaarde“ . Det er det vanskelige Lands
byfællesskab, der har været rørt ved. 1. Decbr. 1573
faar Iver Bertelsen kongelig Befaling til at undersøge
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Sagen „og siden igen udlægge til fornævnte Bønder
saa megen Jord, som hver haver mistet“ .
Dette ærgerlige Vrøvl er formodentlig Grunden
til, at man har søgt højtidelig kongelig Stadfæstelse
paa den trufne Ordning. En saadan er udstedt under
27. Januar 1574 og har Karakter af en kongelig Fun
dats for alle disse Pastorater. Sagens Forhistorie
nævnes, og det meddeles og stadfæstes, at Bjørn
Andersen med Superintendenten efter Vor Befaling
disse efterskrevne Sogner to og to tilsammen have
annexerede, som er Benløse og Kværkeby, Vetterslev
og Høm, Bjergby og Sludstrup, Sørby og Kirkerup,
Havrebjerge og Quddum, Bjergby og Bromme, Pe
dersborg og Kindertojt, Liunge og Braaby, Slavlille
og Bjernet, Alsted og Fjenitslev, og Harrested at
blive for sig selv uden Annex. Desuden er der en
særlig Stadfæstelse paa de Præstegaarde, som Os
elskelig hæderlig og højlærd Mand Mester Morten
Pedersøn, den Tid Abbed i Soer Kloster, efter Vor
Vilje og Tilladelse haver udlagt. Det er de fem
Præstegaarde i Pedersborg, Munke-Bjergby, Slaglille,
Alsted og Lynge, hvis Marker opregnes. Desuden
stadfæstes Tilsagnet om fri Olden, Brændsel og Byg
ningstømmer (Rørdams Danske Kirkelove. II. 219).
Som man vil se, har de gode Mænds Ordning
holdt ganske godt, idet der ikke er sket anden For
andring, end at Benløse-Kværkeby siden 1687 er for
delt mellem Ringsted og Vigersted. — Og saa at der
siden da uden for Soer Klosters Port er opvokset en
navnkundig Stad, som hedder Sorø, der fik Brug for
den store Klosterkirke som Bykirke.
AUindemagle Kirke laa til Allindemaglegaard, de
Billers gamle Hovedsæde. Præsten boede paa Gaar5‘
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den. Da Gaarden 1575 tilbyttedes af Kronen, blev
Sognet Anneks til Haraldsted.
Skønt nu alle Sogne er annekterede to og to,
opnaaedes praktisk talt en Ordning, der svarede til
den oprindelige Mening med Sognene. Reformatio
nen afskaffede omsider den Forstyrrelse, Klostrene
havde voldt. Nu er Ordningen noget saa indlevet
og fastslaaet, at det ikke vil gaa stille af, om man
vil forsøge at lave om derpaa og f. Eks. gaa Sog
nenes Ret for nær ved at gaa bag om Reformationen
og forsøge Sammenlægninger af 3 og 3 Sogne.

