
Strejftog gennen1 middelalderens historie 
AF VILHELM LA CouR 

Det nordØstlige Sjælland omfattede i den tidlige middelalder kun tre 

herreder: StrØ, Lynge og JØrlunde. Senere deltes StrØ i StrØ og Holbo og 

Lynge i Lynge-Frederiksborg og Lynge-Kronborg herreder, og desuden 

foretoges enkelte mindre ændringer, hvorved bl. a. JØrlunde sogn i 1562 

urlskiltes af sit herred, som derefter fik navnet Ølstykke herred. Men bedst 

svarende til NordØstsjællands oprindelige bygder var den enkle tredeling. 

I vest dannede ålØb skel mellem StrØ, Lynge og JØrlunde herreder, i Øst lå 

store, vildsomme skovstrækninger eller spredt bebyggede pletter og bælter, 

hvor ingen centrale bygdedannelser fandt sted fØr på et senere stadium. 

I den ældre middelalder var der næppe nogen sjællandsk egn, som i 

betydningsfuldhed kunne måle sig med den midtsjællandske omkring 

Roskilde. Her samledes trådene fra så at sige hele øen, og fra dette midt

punkt strålede alfarvejene ud i alle retninger, således også vejene, som 

fØrte til og fra NordØstsjælland. De måtte krydse ådragene i nord, hvor 

sump-, mose- og søfyldte lavninger kunne virke som spærringer, der nok 

lod sig forcere, hvor man fandt brugelige vad, men som kun yderst få 
steder tillod en trafik ud over dagligdagens strengt nØdvendige. Stilledes 

der videregående krav, måtte særlige foranstaltninger træffes - en bro 

blive slået, eventuelt en jordbro bygges eller en stenvase lægges over den 

svigtende mosegrund. Det var et sådant kombineret anlæg, der i 1950 blev 

påvist mellem Øvre og Nedre Værebro mØlle, det eneste virkeligt egnede 

sted for en passage over Værebro å vest for MålØv og Bringe. At dette 

anlæg var overordentligt gammelt, kunne der ingen tvivl herske om -

i dets oprindelige form må det stamme i det mindste fra tidlig middel

alder, men sandsynligvis er det langt ældre. Endvidere var V ærebro det 

naturlige udgangspunkt for enhver færdsel, som fra Roskildeegnen sØgte 

op til bygderne syd for ArresØ, til Kattegatkysten ud for SØborg og til 

sundhalsen mellem HelsingØr og Helsingborg. Alle disse tre hovedlinier var 

af meget stor betydning, men i enkeltheder kender vi ikke deres forlØb. 

Den vestligste synes at have fØrt nordpå over Græse, hvor Græse å let 

kunne krydses, medens de to andre rimeligvis har fulgt hinanden over Øl-
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stykke og Lynge for noget nordrigere at skilles og hver for sig sØge sit eget 

endemål. 

Mellem Ølstykke og Lynge havde alfarvejen passeret den smalle ryg

ning mellem småsØerne Bastrup SØ og Bure SØ- Det er her, hovedvandskellet 

ligger, og det var det eneste sted, hvor man kunne komme over den lange 

tunneldal med nogenlunde lethed, sandsynligvis uden broslagning eller 

anlæg af vase_ Nord for dette pas bØjede vejen Østover, inden den ved 

Bastrup drejede mod nord, og man nåede således Lynge uden at blive 

hindret af egnens anden, store tunneldal, hvori KedelsØ lå- På hele 

strækningen op til NØrre Herlev færdedes man i gammel bygd, fØrst 

derefter måtte man finde sit vejspor gennem egne, som for største delen 

var skovdækkede, og hvori kun afsidesliggende torper og endnu senere 

rydninger kunne virke som ledefyr vest om Gribskov eller syd om Gurre. 

Passet ved Bastrup dannede således dØren ind til det egentlige NordØst

sjælland og var af den grund på sin vis et af de vigtigste punkter inden 

for hele denne del af landet. 

Det stærkt fremtrædende skel mellem gammel bygd i vest og skove eller 

spredt bebyggelse i Øst måtte på mange måder præge forholdene, også 

hvad så fundamentalt et spØrgsmål som selve jordbesiddelsen vedrØrer. 

Hvem ejede denne jord - udover de bondeslægter, der i en fjern fortid 

havde ryddet og opdyrket den? Hvilken part i den havde kongen og kir

ken, og hvilken var på verdslige stormænds hænder? Et udtØmmende svar 

kan ikke gives. Dertil udgØr de fem sogne, inden for hvis grænser Natur

parken ligger, et alt for snævert område. Imidlertid er det til dem - sog

nene Farum, UggelØse, JØrlunde, Slagslunde og GanlØse - vi i det fØl

gende stort set må holde os, og det bliver da i hovedsagen de endnu syn
lige minder om kongens, kirkens og adelens tilknytning til sognene, vi på 

disse strejftog skal opsØge. 

KONGEN 

Vi veed, at NordØstsjællands store skovstrækninger var kongens - eller 

kronens, om man vil. Som kongelev anfØrer Valdemars jordebog fra ca- 1231 

både Gribskov •med sit tilliggende•, Ørvid (d. v. s. skovene Øst for Esrum) 

med •byerne, som er opståede deraf«, og Mårum •med sin skov•. Mårum 

var selv en gammel skovrydning. Navnets forled •marth« betyder skov_ 
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Men også Ødestrækninger har i gammel tid været kongens, og måske min

der kongelevslistens »Alme og Alme ore• om delvis uopdyrket jord, idet 

»orec (af »Ware•) har haft betydningen vildmark (her med spredt vækst af 

elletræer) eller uopdyrket græsland (jfr_ Almes sogneby Græsted, opr_ 

Græsholt, d. v. s. holtet på græslandet). Inden for virkelig gammel nord

Østsjællandsk bygd nævner jordebogen som kongelev kun een eneste loka

litet: Slangerup »med sit tilliggende•. Vil det sige, at kronen overhovedet 

ikke har ejet noget som helst jordegods inden for vore fem sogne? Det kan 

man ikke uden videre gå ud fra. Kongelevet var ikke en århundrederne 

igennem uforanderlig godsmængde. Dele af det kunne afhændes - og 

eventuelt genvindes, hvis omstændighederne medfØrte det. Det var f. eks. 

tilfældet, hvad SØborg angår. Jordebogen giver os kun en udsigt over god

sets omfang ved Valdemarstidens afslutning - og næppe endda en fuld

stændig. Vi skal nu se, om der ikke et enkelt sted inden for Naturparkens 

område findes tegn til, at kongen fak tisk må have været i besiddelse af 

jord her, skØnt jordebogen intet siger derom. 

Ikke langt Øst for det ovennævnte såre vigtige pas mellem Bastrup og 

Bure søer og tæt ved den Østgående vejstrækning, som herfra fører op 

mod Lynge, ligger Bastrup stenhus. Dette anlæg har lige fra det 18. årh. 

sat fantasien i bevægelse. Komponisten, auditØr Poul Rasmussen i Farum, 

har fortalt, hvorledes han som 8-9 års dreng i 1780'erne sammen med sin 

ældre broder krØb gennem et hul i murværket og kom ind i tårnets midte. 

Hans indberetning (1820) til Oldsagskommissionen medfØrte dog ingen 

undersøgelse af ruinen; men i 1847 kØbte Frederik VII den for 200 rdl., og 

ejeren forpligtede sig til inden årets udgang at bortrydde alle nedfaldne 

stene både indvendigt og udvendigt og give besøgende fri adgang til 

stedet. I de fØlgende årtier gav datidens sagkyndige sig til at studere re

sterne af det store, cirkulære tårn, åbenbart den eneste bygningsrest, som 

var bevaret, men trods fredlysningen stadig udsat for overlast. Oldnordisk 

museum (det senere Nationalmuseum) lod derfor nØdtØrftige restaurerings

arbejder sætte i gang, og med mellemrum måtte de gentages, fordi frosten 

vedblev at sprænge stenene lØse i den blottede murkerne. Kun enkelte og 

sparsomme prØvegravn inger blev iværksat, ligesom naturligvis tårnet selv 

og dets nærmeste omgivelser blev målt op. Men netop omgivelsernes betyd

ning forringedes i væsentlig grad, da der i 1925 opfØrtes en aftægtsbolig 

kun ca. 27 m fra tårnfoden. Den kom til at ligge der, hvor den gamle ad-
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gang til anlægget må forudsættes at have været, og hvor derfor en grav

ning under sagkyndig ledelse ville have været i hØj grad Ønskelig, inden 

det var blevet for sent. Lige så slemt var det, at jordlagene både Øst og 

vest for tårnet i århundredernes lØb var blevet udplØjede, så de bratte 

skrænter, der tidligere havde været her, nu kun er jævne skråninger, som 

intet fortæller om terrænets oprindelige udseende. Værdien af eventuelle 

videnskabelige gravninger var altså efterhånden blevet stærkt forringet; 

men i 1949 foretog Nationalmuseet alligevel en undersøgelse af den lille 

toft nord for tårnet, i 1962 fØjedes hertil en fuldstændig oprensning af tår

nets indre og en afdækning af den naturlige undergrund langs tårnmu

rens yderside, og i 1965 ventes undersøgelserne at kunne afsluttes og om

givelserne at blive rensede for det tætte krat og de kolossale stenbunker, 

som i så hØj grad hindrer synet af ruinen. 

I sin tid har tårnet ligget på en hØj banke, hvis butte spids nordfra 

strakte sig ud imod Bastrup sø. Hvor der nu i Øst er en have og i vest en 

jævnt skrånende græsmark, gik der den gang klØfter ind fra søen. Deres 

sider var ikke fuldt så bratte, som søskrænten i_ syd stadig er det, men de 

var dog i sig selv naturlige hindringer, som ville vanskeliggØre et angreb 

på tårnet. Adgangen til dette fandtes kun ad bankens ryg i nordØst, og 

kun her var der brug for en kunstig befæstning. Den bestod af en hals

grav fra-klØft til klØft, og fylden fra den var anvendt til en bagvedliggende 

vold. Graven var foroven ca. 6-7 m bred, men kun ca. l m dyb, og hver

Ken den eller volden (hvis dimensioner ikke med sikkerhed kan fastslås, 

men som synes at have være små) kan have haft synderlig fortifikatorisk 

betydning, så man må gå ud fra, at denne enceinte har været suppleret 

med palisader. Intet spor af sådanne har dog kunnet påvises. Under op
dyrkningen af borgpladsen har plov og harve for længst slettet alt. 

Pladsen bag volden har aldrig rummet nogen anden stenbygning end 

tårnet. Der kan måske have · ligget et par småhuse af tØmmer eller med 

lerklinede ~ægge, men i så fald er alle vidnesbyrd derom ligeledes gået 

tabt. Og under alle omstændigheder har tårnet ligget helt isoleret, uden 

tilbygninger af nogen art. 

Det har været overordentlig imponerende. Grundplanen er cirkulær. 

Murene er opfØrt med indre og ydre skalmur af frådsten og mellem dem 

en murkerne af almindelige marksten, alt lagt i mØrtel med undtagelse 

af selve fundamentet, hvis relativt små marksten ligger i 2-3 lag, nedgra

vede i undergrunden, men uden bindemiddel. Tårnets yderside har haft 
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en tretrins sokkel (genskabt p å et enkelt sted under en af reparationerne). 

Intet kendt dansk borgtårn har haft tilsvarende svære murdimensioner. 

T årnets ydre diameter er på 20,95 m, dets indre på 8,65 m. I nederste 

stokværk er muren altså 6,15 m tyk. Man må dog gå ud fra, at murtykkel

sen er aftaget fra stokværk til stokværk, og at disses rum derfor er Øget i 

tilsvarende grad. 

Nederste stokværk dannede en slags fritstående kælder. Den havde in

gen vinduer, og ingen dØr fØrte ind til den, men adgangen til tårnet må 

Luftfoto af Bastrup Stenhus (museumsinspekt. H. Stiesclal fot. 1962). Bille
det blev taget, inden oprydningen omkring tårnet (endnu uafsluttet) var 
begyndt. Til hØjre p å tårnsiden ses det genopfØrte murstykke, som i nær
billede vises på næste side. 
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B astrup Stenhus. Kun ubetydelige brudstykker af tårnmurens yderside var 
i behold. For at give et indtryk af den her anvendte murteknik genopfØr
tes et enkelt sted på nordsiden de n ederste skiftegange. Man ser tårnets 
aftrapning ved foden, derover 4 skiftegange og Øverst den afdækning af 
tårnmuren, som har været nØdvendig af h ensyn til vejrligets nedbrydende 
funktion . 

- som skik og brug var - h ave været i det fØlgende, det 2. stokværk. Man 

er kommet op ti l indgangsdØren ad en fritrappe af træ og h ar gennem 

en lem i dette stokværks gulv kunne t komme ned i kælderen. Dernede 

bestod gulvet af undergrundens ler, blandet med mØrtel og talrige sten, så 

der fremkom en fast og nogenlunde jævn trædeflade. Kælderloftet (gul

vet i 2. stokværk) m å derimod have været af planker, hvilende på et stråle

formet system af loftsbjælker, hvis ene ende gik ind i tårnmuren , medens 

de n anden var forankret ti l en mægtig, bærende midterstolpe, en såkald t 

konge. Den cementerede pæl i gulvets centrum markerer dens plads, form 

og dimensioner. Af loftsbjælkernes indtapningshuller i mure n er ingen 

levnede. Den krans af h uller, som ses, stammer fra det vandrette tØm

mer i stilladse t ved murens opfØrelse. Man h ar undladt at lukke hullerne, 

fordi der stadigt kunne gØres brug af dem ved eventuelle reparationsarbej-
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der. Langs tårnets yderside fandtes i 1962 en række lodrette stolpehuller, 

ligeledes stammende fra stilladset under tårnets opfØrelse. 

Hvor hØjt tårnet har været, er det umuligt at sige. Der har vel været 

mindst 4 stokværk over den hØje kælder, snarere 5. Fra toppen, som må 

antages at have udgjort en horisontal plan, omgivet af en brystnings

filur, har der været en vid udsigt over den alfarvej, som fra Lynge fØrte i 

en bue nær tårnet ned til det vigtige pas mellem Bastrup og Bure søer. 

Til datering af tårnet tjener kun yderst få fund - fire mØnter fra Svend 

Grates og Valdemar den Stores tid ved midten af det 12. årh. og nogle 

lerkarskår, som stammer fra samme århundredes l. halvdel. At der over

hovedet ikke har været anvendt brændte tegl, tyder på, at man på opførel

sestiden endnu ikke har kendt dette byggemateriale herhjemme. Det blev, 

så vidt vi ved, første gang taget i brug hos os i ll40'erne, da ærkebiskop 

Eskil byggede SØborg. Tårnet ved Bastrup synes altså at være ældre; men 

har vi ikke en sikrere dateringsmulighed? 

Jo, den findes, når vi sammenligner tårnet med andre bygværker af 

lignende karakter. Eet af disse lader sig nemlig ret sikkert tidsfæste. 

Der har fØr 1140 ligget et isoleret stentårn på den holm, hvor Eskil op

fØrte SØborg. Et tilsvarende har man fundet fundamenterne til på den 

banke, hvor Helsingborg kom til at ligge. Også det synes at være bygget 

fØr midten af det 12. årh. Ved Sliens munding har et tredje stentårn haft 

sin plads, og om et fjerde, ved Mysundet, har vi en samtidig meddelelse, 

der fortæller, at det blev bygget af Knud Lavard som et vagttårn på grund 

af vendiske sØrØveres hyppige plyndringstogter til disse egne. Det er altså 

opfØrt mellem 1115, da kong Niels overdrog Knud ombudet som dansk 

»dux« (hertug), og 1131, da Magnus NielssØn myrdede ham. Utvivlsomt 

er det venderplyndringerne i l. halvdel af det 12. årh., som har foranledi

get, at sådanne vagttårne blev rejst rundt om ved vore kyster. Fra dem 

kunne befolkningen i tide blive varslet, hvis sørøvere truede med at falde 

hærgende ind i landet. Metoden var for så vidt ældgammel. Romerne 

havde rejst vagttårne- »speculæ« kaldte de dem- både ved grænser, havne 

og betydningsfulde pas, tyskerne gjorde det samme og betegnede et så

dant tårn som »Warde«, •warta«. Enkelte udbyggedes til virkelige borge 

(jfr. Wartburg), og hØjst sandsynligt har Knud Lavard netop i Tyskland 

lært disse vagttårne at kende, da han som ung opholdt sig ved Lothar af 

Supplinburgs hof. Impulsen til denne hos os helt nye forsvarsforanstalt

ning er da kommet herfra og sikkert ligeledes navnet, idet de på dansk 
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er kaldt •warth• eller •worth«, et ord, vi genfinder adskillige steder, hvor 

sådanne tårne har ligget- f. eks. på Sjælland ved Vordingborg, på OrØ i 

Isefjord, på ÆrØ, i Sydfyn og Nordfyn, ved Flensborg fjord og på Als, ved 

Arhusbugten, på SamsØ og i den Østlige smalle del af Limfjorden. Mange 

af disse vagttårne har dog været langt mere primitive end BastruptårneL 

En del har vel kun været tØmmertårne. Men deres fordeling er så ejen· 

dommelig, at de utvivlsomt må være nogenlunde jævngamle og have haft 

samme fortifikatoriske funktion. Heller ikke kan de alle være anlagt af 

Knud Lavard. De er blevet byggede, så længe vendertruslen hvilede over 

landet, d . v. s. til hans søn, Valdemar den Store som enekonge gjorde en 

ende på den kort efter århundredets midte. Et af de sidste •warth•, der 

blev bygget, var vel stentårnet på SprogØ. 

Og nu kan tråden knyttes til det, som forud blev sagt om passet mel

lem Bastrup og Bure søer som •dØren• til og fra det egentlige NordØst

sjælland. Ved dette pas lå Bastruptårnet, på Kattegatskysten, hvor den ene 

af hovedfærdselsårerne udmundede ved en lille vig, der senere blev til SØ

borg sØ, lå et tilsvarende vagttårn, og ved Sundets hals, hvor den anden 

vejlinie endte, anlagdes på halsens Østside Helsingborgs ældste »Kerne•, 

medens vestsiden samtidigt eller ikke stort senere fik sin Flynderborg (i 

den sydlige udkant af det nuv. HelsingØr). Med disse tårne var adgangene 

til NordØstsjælland og adgangen herfra til Midtsjælland blevet spærrede. 

Lignende •låseforanstaltninger« blev også foretaget inden for Isefjordsom

rådet - bl. a. med to •wart« på OrØ (selve Ønavnet, WarthærØ, minder 

om det, og det enes enceinte blev fØrst slØjfet omkr. 1870). Men Isefjords

området falder jo uden for disse strejftogs emne. 

Mon vi kan komme Bastruptårnets datering endnu en smule nærmere? 
Måske. I 1130 udstedte kong Niels et brev og blandt vidnerne var en Ebbe 

de Bastetorp. Ebbe må på det tidspunkt have være hØvedsmand, •Capi

taneus•, •castellanusc, på tårnet, og det er altså ældre end brevets ud

stedelsesår. OpfØrelsen må have fundet sted mellem 1115 og 1130. I al

mindelighed opfatter man Ebbe som ejer af tårnet, men dette er afgjort 

urigtigt. Et tårn som dette og opfØrt så tidligt kan kun have været et kon

geligt anlæg, og da sikkert ingen vil mistænke den svage kong Niels for 

at være ophavsmanden, falder tanken - også på grundlag af dette brev 

-naturligt på Knud Lavard, ban, som ikke alene var »dux Jutiae•, Jyllands 

hertug, men iflg. traditionen i vore årbØger •dux Dacie•, Danmarks her

tug, eller som den omtrent samtidige holstener Helmold udtrykker sig 
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»dux totius Dacie•, hele Danmarks h ertug. Sakse lægger også Knud ord i 

munden, som peger i samme retning, og vi hØrer - ligeledes hos Sakse -

at h an overdrog sin myndighed ovre på vore sydlige øer til sin yngre 

halvbroder Erik, den senere Erik Emune. 

Hvor længe har så tårnet været i brug? Vi aner det ikke. Da den h istori

ske situation, som havde været årsag ti l dets opfØrelse, ikke længere eksiste

rede, gik det vel i forfald. H vor disse •warth « udbyggedes til virkelige 

borge, synes deres levetid a t have været kort - 30-50 år. Hvor en sådan 

udbygning ikke fandt sted, kan et vagttårn have været holdt ved magt i 

længere tid. Måske er det tilfældet for Bastruptårnets vedkommende. I 

hvert fald nævnes i Valdemars jordebog i et afsnit fra begyndelsen af det 

13. årh . en Hermannus de Basthorpe, og tårnet h ar vel da endnu på dette 

tidspunkt haft en •castellanus« . Men det er kun gætning. Al efterretning 

og al tradition tier. Vi har alene forskningens usikre vej at gå, og det vil i 

fØrste række sige spadens. 

KIRKEN 

På en måde er vi ikke meget bedre stillede, hvad de kirkelige mindes

mærker i sognene angår. Hvem byggede deres kirker i den tidlige middel

alder, og h vem udvidede dem i den senere? Det har vi kun i begrænset 

grad mulighed for at kunne sige. Men det kan ikke godt tænkes at være 

sket uden stærk åndelig impuls fra den nærliggende metropol - bispestolen 

i R oskilde. 

Til denne hØrte desuden en del jordegods i sognene. Det øgedes op igen

nem tiden ved fromme gaver, ved kØb og ved mageskifter. l enkeltheder 

er vi imidlertid ude af stand til at fØlge væksten, vi ved kun så nogen

lunde, hvad godset omfattede i 1370'erne, da der udarbejdedes en jordebog 

over det. 

Af den fremgår det, at der fandtes to hovedgårde, »curiæ principales•, 

som hØrte bispestolen til, den ene i Slagslunde, den anden i Farum. Sam

men med bispeborgen i Kongens Lyngby sogn, Hjortholm nede ved Fure

søen, var de midtpunkter ikke alene for driften af deres eget jordtillig

gende, men også for oppebørselen af alle de indtægter - bispetiende og 

andet - som inden for sognene tilkom bispens bord. De var altså vigtige 

administrationscentrcr. 
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Indgangen til Ugge
lØse kirkegård og 
kirke set fra vest. 

Slagslunde var på den tid en landsby på 5 bol, og til hovedgården h Ørte 

12 gårdsæder, som hver for sig havde en stump jord til ege n dyrkning, 

men forØvrigt hjalp med ved gårdens drift. Desuden var der i byen lO land

boer, d. v. s. bØnder, hvis forfædre havde været selvejere, men som nu 

levede under bispens værn og svarede afg ifter til h am. Endvidere havde 

lene t 3 landboer i J Ørlunde. 

Farum var lidt stØrre. Byen selv havde ganske vist kun knap 4 bol, men 

hertil kom hovedgården med godt 2 bol, og til den hØrte 12 gårdsæder og 

30 landboer. Den havde desuden en vandmØlle, ved Fiskebæk fandtes en 

anden, og endelig hØrte der i den senere forsvundne landsby Bodilstorp 

1/ 2 bol, i BregnerØd l bol, i Bistrup l bol, i Stavnshalt 2 mark jord, i Ud

lejre 1/2 bol og i Svestrup 1/2 bol til lenet. 
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·- Vi kender kun meget lidt til de mænd; om har haft de to hovedgårde 

i forlening. Vi kan af det sparsomt bevarede brevstof hente enkelte navne, 

som i sig selv så at sige intet fortæller os. De spænder for Slagslundegår

dens vedkommende over tidsrummet 1377-1507, for Farumgårds over pe

rioden 1372- 1556; men der er lige til l. halvdel af det 16. årh. meget store 

spring i navnerækkerne, så man kan på ingen måde gå ud fra, at de er 

fuldstændige, og brevene fra fØr reformationen (1536) meddeler ikke no

get om, på hvilke vilkår de pågældende har fået lenene overdraget, ja, skal 

man være helt nØjagtig, siger de end ikke, at disse mænd virkelig har siddet 

inde med lenene - i brevene omtales de altid kun som N. N. »i Slags

lunde«, »i Farum•. Da der findes væbnere blandt dem, må man dog gå 

ud fra, at det virkelig er dem, som har haft bispens to hovedgårde til len. 

Lad os kortelig nævne nogle af dem. 

Oluf Skinkel (af Tinhusætten), som i 1512 havde fået bispelenet SelsØ 

ovre i Horns herred, nævnes tillige i 1516 »i Slagslunde•. Han har da vist

nok haft begge len samtidigt. SelsØ beholdt han dog kun til 1525, medens 

han synes at have siddet inde med Slagslunde lige til sin dØd i 1556(?). 

Som lensmand oplevede han altså reformationens gennemfØrelse, hvor

ved gården fra at være bispens gik over til at blive kronens. Hans efter

fØlger Kong Christian III's kØgemester Albert Muus, hvis forleningsbrev 

udstedtes den 22. marts 1556, havde lenet, da en anden vigtig ændring 

fandt sted: den 4. juni 1562 blev nemlig Slagslunde, Ganløse og Farum 
sammen med andre nordØstsjællandske sogne lagt ind under KØbenhavns 

slot, medens landsdelens øvrige sogne- og blandt dem JØrlunde og Ugge

lØse - kom under Frederiksborg slot. Dermed var begge hovedgårdes sta

tus som selvstændige len i realiteten ophØrt. 

Farumgårds len havde kanniken ]ens TetzsØn Rosengård fået ved mid

ten af det 15. årh. Et par år inden hans dØd 1485, da han vel i nogen tid 

havde været svagelig, overgik lenet til hans søn Tetz ]enssØn, som dØde i 

1519, hvorpå enken, Alhed JØrgensdatter Urne, en søster til Roskilde

bispen Lave Urne (ca. 1467-1529), af sin broder fik livsbrev på Farum

gård for sig selv og sin søn. Denne, fØrgen TetzsØn, var morbroderens 

fodermarsk og overtog i 1527 gården; men fem år senere kom hans broder, 

Roskildekanniken ]ens TetzsØn, ulykkeligvis til at dræbe ham under en 

herredag i KØbenhavn, og det blev så ham, der tillige havde Hagerupgård 

i JØrlunde sogn, som fik Farumgårdlenet. Under reformationen valgte 

han diplomatisk at fØlge en linie, der nok ville have græmmet den gamle 
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Farumgård set fra vest. 

biskoppelige morbroder, hvis han havde levet; men måske var den med· 

virkende til, at han roligt kunne fortsætte at hØste afgifterne i Farum. 

Han afgav fØrst lenet i 1551. 

På det tidspunkt var sikkert de gamle middelalderlige bygninger i stærkt 

forfald. Den nye lensmand, kongens dØrknægt og senere herold, C Iaus 

Fontein, fik derfor i 1552 kongeligt. brev på at måtte fremskaffe bræd

der, lægter og tØmmer, så et hus på IO bindingers længde og 3 stokværks 

hØjde kunne blive rejst. Det ville blive en virkelig anselig hovedbygning, 

og da Claus havde lenet afgiftsfrit, må han have fØlt sig som en ganske 

holden dØrknægt. Han havde det dog kun til 1561, da det overgik til kon

gens kØkkenskriver Jens Severinsen og - efter som oven for nævnt i 1562 

at være blevet lagt under KØbenhavns slot - i 1564 til kongens apoteker 

Johannes Canis (Hund). Det blev med denne række af hoffunktionærer 

en lidt pauver afslutning på herligheden. Stor havde den vistnok aldrig 

været; men de, som nu var aflagt med den, havde ikke noget langt tØjr

slag. Kongens væsentligste interesse i lenet var jagten i skovene, som hØrte 

til de kongelige vildtbaner, og derfor indskærpedes det nØje funktionær-
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lensmændene, at de ikke u nder nogen omstændigheder m åtte jage i disse . 

I Claus Fon teins lensbrev hed det, at h an kun »undertiden • måtte skyde 

en hare eller en ræv på gården s egen grund, og ikke heller må tte h an 

dri ve fiskeri i søen uden ti l »gårdens behov« . Skulle h an have brug for 

træ ti l ildebrændsel, rep arationer på bygningerne eller gærdsel i vangene, 

kunne h an få det nØdvendige udvist af kongens skovfogder-at hugge på 

egen h ånd h avde h an ingen adgang til. 

Slagslundegården var endnu i sidste h alvdel af det 17. årh. en ganske 

anselig ejendom, der takseredes til 30 tdr. h artk., m en dog kun h avde 5 

af de oprindelige 12 gårdsæder tilbage. Den kaldtes også stadig for H ov

gården som et minde om dens svundne rang. Men omsider gled de n h elt 

ind blandt byens bØndergårde. 

Farumgård lykkedes det at holde bedre p å værdigheden, skØnt den i 

endn u stærkere grad redu ceredes og i 1688 takseredes til kun 17 tdr. h art

korn . Den var nu en ren lystgård, i 1666 overdraget af kong Frederik III 

til ærkebiskop Hans Svan e, som h er lod fiskeparker anlægge, og efter h vis 

dØd i 1668 den som ejer e fik en række fremtrædende mænd blandt tidens 

adel. Af disse er j ens R ostgård den bedst kendte. Han kØb te den i 1704 

og lod året efter den kongelige bygmester Fran '<ois Dieussart opfØre den 

smukke, trefl Øjede hovedbygning, h vis ydre endnu er bevaret nogenlunde 

uforandret. R ostgård dØde i 1716, og i de fØlgende god t to hundrede år 

fulgte ejer efter ejer, indt il Set. UrsulasØstrene i 1932 her indrettede et 

h vilehjem for ældre, trætte mennesker og rekonvalescen ter. U nder disse 

ordenssøstre er der af gård og park skabt en særdeles værdifuld helhed 

i udkanten af den nu ved ti lstrØmn ing af nybyggere eksplos ivt vokse nde, 

tidligere så stille og fredelige landsby. 

Af k irkegods, som ikke lå t il R oskildebispens bord, men som var skæn

ket domkapitlet til opre ttelse af vikarier el. lg., fandtes der ikke synderligt 

meget inele n for de fem sogne. Den største af sjælegaverne vil blive om

talt i det fØlgende afsni t. Mere jordegoels fi k klostren e skænket; dette gjaldt 

først og fremmest Esrum kloster, som var H vicleættens foretr ukne kloster. 

Men i GanlØse sogn fandt der en selvs tændig klosterstiftelse sted i l. 

h alvdel af det 14. årh., og dens skæbne blev meget dramatisk. H er h avde 

kronen i 1286 fåe t sig tildØmt stormandsgården K nardmp, hvi s ejere mis

tænktes for a t h ave stØttet den opposition , som var r esulteret i mordet 

på Erik Klipping. I fyrretyve år var Knarclrup da en •curia regalis«, en 

kongsgård, indtil Chr istoffer Il i 1326, ribbet for al kongelig magt og myn-
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dighed, men tynget af svar samvittighed, kØbte sig sjælefred ved at gØre 

kongsgården til et kloster. Det skete umiddelbart fØr han måtte forl ade 

landet, hvor fremmede, holstenske herrer nu h oldt i tØjlerne, medens dan

ske stormænd beredvilligt hjalp dem med at få deres vogn sat i gang -

mod passende vederlag_ Barnuro EriksØn til Skarsholm på T ØllØseegnen 

benyttede lejligheden til at jage abbed og munke ud af Knardrupklostere t 

og tage det meste af godse t for sin egen mund, og hans enke gav efter hans 

dØd i 1329 ikke slip på, hvad han havde r anet. De arme munke klagede 

deres nØd til paven, som ved hjælp af en kommission sØgte a t få bragt 

orden i tingene igen, h vilket selvsagt ikke lykkedes. FØrst da Valdemar 

Atterdag h avde genrejst rige t, havde sat de genstridige stormænd til vægs 

og i 1343 havde befriet Sjælland helt for det holstenske åg, kunne kloste

ret genindvies. Alligevel var dets trængsler ikke til ende. De fortsatte un

der n ye former til h elt ind i begyndelsen af det 15. årh., og da reformatio

nen i 1536 lagde det selv og dets tilliggende under kronen, skænkede Chri

sti an III det til universitetet i KØbenhavn . Ved et mageskifte i 1561 vendte 

det tilbage til kronen , men kun for nu at blive brudt ned til grunden , 

fordi Frederik II var ude om at skaffe byggematerialer til Frederiksborg. 

Det var ikke det eneste gamle bygværk, som måtte undgælde for h ans kon

gelige byggelyst. 

H vilke var ige - og forhåbentlig uforgængelige - bygn ingsminder h ar 

det religiØse liv da sat sig i de fem sogne Farum, Ugge!Øse, J Ørlunde, Slags

lunde og Ganløse? Svaret Jigger lige for: de fem sognekirker! De fortæller 

os den dag i dag om kirkens ånd og gerning gennem århundrederne. Kun 

J Ørlunde kirke er så særpræget, at den behøver en speciel omtale. Vi kan 

ellers betragte dem alle under eet, for fællestrækkene er flere og væsent

ligere end de deta iller , som de h ver for sig kan fremvise. 

For det fØrste er de i deres oprindelse alle tidligt-romanske. Måske har 

der foru d ligget tØmmerbyggede kirker på disse steder - ikke få stolpespor 

efter sådanne er jo i de senere år blevet fundet rundt om i landet, hvor 

systematiske gravninger under de nuværende kirkegulve har kunnet ge n

nemføres. Men forelØbig står de fem stenkirker, vi her har med at gøre, 

fo r os som de tidligste synlige vidnesbyrd om kristent menighedsliv på 

· denne egn. 

Som rimeligt er, kan vi også se, at visse impulser sydfra, fra Roskilde

egnen, h ar været stærke. Det viser sig ikke mindst i det anvendte bygge

materiale. Roskildeegnen er kendt for sine mange kirker af frådsten 

59 



JØrlunde Kirke set fra sydØst. 

eller dog med delvis anvendelse af frå dsten . Materialet lå nær for hånden 

- bl. a. ved VintremØller i bunden af Bramsnæsvig - og det var let at 

tilsave blokkene til kvadre af større eller mindre format, et arbejde, der 

fandt sted på selve byggepladsen . 

l R oskilde aflØstes den oprindelige tØmmerkirke , først af en, derpå af 

en anden frådstenskirke. Det var i sidste fjerdedel af det Il. årh. , i dron

ning Estrids og biskop Svend Norbagges (t 1088) dage. Frådsten blev til

lige benyttet ved opfØrelsen af 8 andre kirker i byen, og ud fra den bredte 

br ugen af det nye byggemateriale sig hurt igt til omegnen . l Horns herred 

ligger 7 frådstenskirker og en 8., hvori frådsten er benyttet sammen med 

grønsandskalk, i s ømme herred 2 frådstenskirker og 3 med frådsten og 

kridtsten, i Tune herred 2 og i Smørum h erred 2, alle fire med blandin

gen frådsten-kridtsten . Det var derfor intet under, at de sydligste nord

Østsjællandske sogne blev draget med ind i denne ring. Slangerup fik en 

frådstenskirke, der indgik som led i det senere cistercienserkloster. Den 

var rimeligvis bygget af Erik Egocle (t 1103) i forbindelse med hans kongs

gård . l Oppe Sundby romanske kampestenskirke anvendtes frådstenskvad

re ved dØre og vinduer, det samme var tilfældet ved Snostrup og Ølstykke 
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kirker (hvor man begge steder tillige havde anvendt kridtsten), og kom

mer vi til vore fem sogne· omkring •Naturparken•, ser vi tilsvarende mate

rialer anvendt. JØrlunde kirke var hovedsagelig opfØrt af frådsten, Ugge

lØse og Farum kirker af rå og klØvet kamp, men med hjØrnekvadre af 

frådsten, Slagslunde kirke af rå kamp, iblandet frådsten og nogle kalk

sten, og Ganløse kirke viser i hvert fald enkelte frådsten i korvæggen. 

Dateringen af de fem kirker kan naturligvis ikke sikkert udledes af dette; 

men når frådstenskirken i Slangerup er blevet bygget kort fØr llOO og 

frådstenstårnet i Bastrup omkr. ll20 (se s. 49), tØr vi vel formode, at de 

ældste blandt de fem kirker er opfØrte i l. halvdel af det 12. årh. og de 

Øvrige inden udgangen af århundredets 2. halvdel. 

Stort set har de oprindelige kirkebygningers grundplan været ens. De 

har alle kun bestået af et rektangulært skib og et dertil knyttet kor, idet 

et sådant også må have eksisteret ved Slagslunde kirke, hvor dog alle 

synlige spor deraf et forsvundet. Kun een af kirkerne har kunnet kaldes 

forholdsvis anselig. Den største, JØrlunde, som også udmærker sig ved at 

have prægtige tredelte sokler, der nu er skjult af jord, har oprindelig i 

skibet haft et gulvareal på ca. 95 m2, den mindste, Slagslunde, på kun ca. 

38 m2. Ind til skibene har i dem alle fØrt to dØre, mandsdøren i syd

muren og kvindedøren i nordmuren. De er senere blevet enten tilmurede, 

helt fjernede sammen med tilstØdende dele af muren eller ·stærkt æn

drede. Bedst bevaret, men dog også en del forandret, er syddØren i Ugge

lØse kirke, som stadig er i brug. Af JØrlunde kirkes tympanonfelter (af 

frådsten) over dØrene er den ene i behold som dØrtrin i koret. Kun svage 

spor i murværket Øjnes af de smalle romanske vinduer, -som har givet ski

bene så sparsomt et lys. De ses således i Farum kirkes nord- og sydmur og 

i Uggeløse kirkes sydmur. Endvidere har de alle haft fladt bjælkeloft. Der 

er intet i alt dette, som virker overraskende eller ejendommeligt. Men 

en enkelt særegenhed må dog nævnes. 

En almindelig korafslutning i Øst var en halvrund apsis, foran hvil

ken hØjalteret havde sin plads. Den findes endnu bevaret i Farum kirke, 

og den kan spores i JØrlunde og Uggeløse kirke, hvor den begge steder 

senere blev nedbrudt. Muligvis har også Slagslunde kirke haft en sådan, 

men vi ved det ikke, fordi, som nævnt, intet er tilbage af det oprindelige 

korparti. GanlØse kirke har derimod ingen apsis haft, og hØjalteret har 

i stedet været anbragt foran en niche i Østvæggens inderside. 

Noget sådant er kun sket i meget få kirker. Vi træffer det i nogle 
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Famm Kirke set fra nordØst 

skånske og bornholmske, desuden i Tjæreby kirke ved SkælskØr og i 

H erslev kirke vest for Roskilde, men ellers bare i en række Østsjællandske : 

sydligst Store H eddinge, lidt nordligere kirkerne i Karlstrup, n abosognet 

H avdrup (begge Tune h .) og dettes nabosogn Ørsted (Ramsø h .), endnu 

lidt nordligere i H erstedvester, dettes nabosogn MålØv (begge SmØrum h.) 

og dettes nabosogn Ganløse. Der er altså en ret tydelig topografisk sam

menhæng inden for gruppen, og man har tænkt sig, at typens for

billede har været koret i Store H edd inge. Muligvis bØr man snarere reg

ne med en forbindelse Østover, til de skånske kirker af gruppen. 

Den tidligs te ændring i de fem kirkers byggeskema synes at h ave fundet 

sted , da man i begyndelsen af det 13. årh . ommurede skibets Østvæg i Ugge

IØse kirke. Østvæggen, kaldet triumfvæggen , skilte normalt skib fra kor, 

så forb indelsen mellem disse to selvs tændige led kun fandt sted gennem 

en arkade i væggens midte, den såkaldte triumfbue. På denne måde h ar 

forholdet sikkert også til at begynde med været i Uggeløse. Men h er på

vistes det ved en gravning, at m an p å det nævnte tidspunkt i arkaden 

havde rejst en ca. 2,7 m hØj skrankemur, gennembrudt af to 0,9 m brede og 
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ca. 2 m h Øje arkader, der altså var tråd t i den oprindelige enkle arkades 

sted. Foran pillen mellem disse to arkader h avde sikkert et læf5IJ1a ndsalter 

stået. 

Dette er et usædvanligt forhold, som kun genfindes i meg..:t få danske 

landsbykirker , nemlig i TikØb, Nordsjælland, og i Øster H errestad, Ingeis

torp (nu nedrevet) og Gum!Øse, all e tre i Skåne. Den sidstnævnte indviedes 

af Absalon i 1191. I disse fire kirker har dog triumfvægge n h aft tre, 

ikke kun to arkader, og typen er altså i Ugge!Øse forenklet; men at også 

dette træk vidner om forbindelsen Østover til Skåne, turde være givet. 

Samtidig med ommuringen af triumfvæggen blev forøvrigt korets Østvæg og 

apsis nedbrudt og koret forlænget, så det fik en ret anselig stØrrelse -

stØrre i forhold til skibet end vanligt var i romanske kirker. Endvidere 

blev skibet selv forhØj et, det fik senromanske vi nduer (e t af dem er syn

ligt, tilmuret, i sydmuren), og der foreligger en mulighed for, at tillige tår

net i vest blev opfØrt inden for samme stil periode. Det styrtede ned i 1767 

og genopfØrtes da fra grunden, så man har kun svage holdepunkter for 

tidsfæsteisen af det oprindelige tårn. 

Ugge løse K irke set fra sydØst . 

63 



Allerede på et tidligere tidspunkt, vistnok i sidste fjerdedel af det 

12. årh., var i JØrlunde kirke triumfvæggen, triumfbuen, korets nordvæg 

og sikkert ligeledes hvælvet over den senere nedbrudte apsis blevet smyk

ket med ypperlige kalkmalerier, forestillende scener af Jesu liv. På et 

eller andet tidspunkt efter reformationen var de blevet overkalkede, men 

for hundrede år siden blev de afdækkede og desværre ret hårdhændet 

opmalede og rekonstruerede, hvor de var omtrent udviskede. Kun i 

nogen grad er det siden lykkedes at bØde på dette fejlgreb. På dyb

blå baggrund træder .skikkelserne frem, de hellige personer i folderige, 

farverige kjortler og med gyldne glorier om deres hoveder. Sikkert har 

ingen af de øvrige fire kirker haft en udsmykning af tilsvarende kunstne

risk værdi. Over kirkeskibenes hvælvinger findes i Uggeløse og Farum kir

ker små levn af kalkmalerier, men kun omfattende rent dekorative ele

menter, og sidstnævnte kirke har tillige enkelte spor af sådanne synlige 

på triumfvæggen og omkring et romansk nordvindue. Meget kan naturlig

vis være gået tabt i tidens lØb; men det er usandsynligt, at disse kirker 

nogen sinde har ejet en udsmykning, der kunnne jævnføres med JØrlunde

kirkens. 

Det er fØr sagt, at denne var den stØrste af . de fem. Det blev endnu 

mere fremtrædende ved de udvidelser af den, som fandt sted, antagelig i 

det 13.-15. årh. Skibets vestgavl og nordvesthjØrne ommuredes, måske ca. 

1250, og gennem en arkade i den nye mur skabtes forbindelse mellem ski

bet og et anseligt kampestensvesttårn, der fØjedes til, og hvis mure endnu 

står indtil midten af klokkestokværket. Tårnet fik en synlig monu

mental vestportaL Den øvre del af tårnet stammer fra sen middelalder. 

Desværre er det - som kirken forØvrigt - omkring midten af forrige 

århundrede blevet brutalt kvaderpudset. Rimeligvis ca. 1300 har man 

slået brede krydshvælv over skib, kor og tårnrum, medens den oprin

delige tårnbue udvidedes til en bred spidsbuearkade. Detailler viser 

overensstemmelser mellem dem og midtskibshvælvingerne i Roskilde dom

kirke, opfØrte efter branden 1282. I JØrlunde kirke er desuden i for

bindelse med overhvælvingen de senromanske vinduer blevet erstattet med 

elegante unggotiske stavværksvinduer, af hvilke det vestligste i nord

muren afdækkedes under restaureringsarbejder i 1963; det er nu synligt 

indefra. En gang i det 14. årh. synes endvidere sakristiet ved korets 

nordside og våbenhuset nær skibets nordve.sthjØrne at være blevet opfØrte, 

og endelig er omkring år 1500 korets Østgavl og apsis brudt .ned og koret 
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JØrlunde Kirkes triumfvæg (Nationalmuseet fot.) 

blevet forlænge t med endnu et krydshvælvingsfag. Den nye Østgavl har 

ingen apsis fået. 

Sådan må i store træk hovedlinierne i kirkens bygningshistorie ligge. 

Der er dog endnu en del problemer, som fØrst kommende u ndersøgelser 

kan tænkes at klare. 

Natu rparke n 5 65 



Farum Kirkes 
våbenhus. 

I middelalderens sidste 2·3 århundreder h ar ligeledes de fire andre 

kirker stort set fået det udseende, som møder os nu . De har fåe t deres 

skibe overhvælvede, sakristier og våbenhuse, eventuelt kapeller er bleve t 

tilfØjede og gavle ommurede med unggotiske blændinger til pryd. Vest· 

tårne er blevet opfØrte i Farum, GanlØse og Slagslunde, og Farum kirkes 

skib er blevet forlænge t i vest, så det fra 2 er blevet 3 hvælvingsfag langt. 

I både Ganløse og Slagslunde er man senere gået meget h årdhændet til 

værks. Det førstnævnte sted h ar man brudt skibets nordmur ned og i 1634 

an vendt de t uden for muren liggende våbenhus og kapel som led i en 

samlet stor tilbygning i hele skibets længde, hvorved gulvarealet er 

omtrent fordoblet. I Slagslunde har man tilstræbt en lignende udvidelse 

af kirkerummet ved også her at opfØre en mægtig tilbygning uden for 

skibets nedbrudte nordmur. Begge steder er det pladshensyn, som har 
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motiveret disse voldelige og i sig selv arkitektonisk værdilØse indgreb. Af 

de unggotiske tilfØjelser, som var blevet gjort. er våbenhuset på nord· 

siden af Farum kirke den eneste, der er omtale værd. Det er en smuk 

munkestensbygning fra sidste halvdel af det 13. årh. med <:n gavldØr. 

der flankeres af klØverbladsbuede prydnicher med mØnstermuret bund i 

opus spicatum (sildebensmønster), og krones af en halvsØjledet triforie· 

blænding samt en lysglug. Over denne gavl er der virkelig fast og klar stil. 

Det spØrgsmål ligger snublende nær : hvem har været disse fem kirkers 

bygherrer? Har det været egnens hØnder eller dens stormænd? 

Ja, hvem byggede i det hele taget de hundreder af små stenkirker, som 

groede frem landet over i lØbet af det 12. årh.? Det har været et stærkt 

diskuteret problem, og professor Hal Koch havde den bestemte opfat

telse, at langt de fleste var byggede af sognefolkene selv. Endnu i sin 

sidst udkomne bog (1963) hævdede han dette synspunkt, men indrØmmede 

dog, at »adskillige • kirker var enkelte stormænds værk. Navnlig havde 

Hvideættens medlemmer i den henseende udmærket sig. Vidnesbyrdene 

fra Midtsjælland var talende nok derom, og, tilfØjede han, •helt nye 

undersøgelser har godtgjort, at flere kirker, end man hidtil har troet, 

Slagslunde Kirke set fra sydØst. 
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har haft herskabsgalleri, beregnet for kirkens ejer og hans familie•. 

Hvor et sådant herskabsgalleri findes (eller kan påvises a t have eksiste

ret) må det ganske rigtigt være et tungtvejende indicium for, at den på

gældende kirke er opfØrt af en stormand, som har haft sin sædegård i 

sognet. Men gØr ikke simpelthen eksistensen af en tilstrækkelig gammel 

adelig sædegård inden for sognet det i mange tilfælde overvejende sand

synligt, at det er denne gårds ejer, som har rejst kirken? Også derpå ville 

man kunne nævne adskillige eksempler. Ja, man har vidnesbyrd om, at 

kirken er bygget af en stormand, selv om der i den ikke findes noget her

skabsgalleri og selv om der i sognet ikke har ligget nogen adelig sæde

gård. At en stØrre del af sognebyens bØndergods har været i en stormands 

eje, har i tilstrækkelig grad kunnet motivere, at han har ladet kirken bygge 

til Guds ære, sin egen sal ighed og sognebØndernes gavn. Det har f. eks. 

været tilfældet i Slaglille (Alsted herred), hvor kirken iflg. SorØ klosters 

gavebog blev bygget af stormanden Trud Litle, der sammen med sin 

sØster og broder(?) ejede halvdelen af landsbyens 4 bol. Kirkebyggeri var 

en fromhedsgerning, som bar lØnnen i sig selv, og fremstillingen af kirke

byggeren, som overrækker Gud frugten af sit bygværk (man kan tænke på 

det kendte kalkmaleri i Fjenneslev kirke) fortæller både levende og sandt 

om, hvad talrige af det 12. århundredes danske stormænd har Ønsket at 

gØre, hvis de sad inde med de fornØdne evner dertil. Dette må man holde 

sig for Øje, når man retter opmærksomheden mod de kirker, inden for hvis 

sogne Naturparken ligger. 

Det nuværende Ganløse sogn udgjorde indtil klostergrundlæggelsen i 

1326 (se s. 59) to sogne, Knardrup og Ganløse, hver med sin kirke. 

Knardrupkirkens fundament synes at være påvist ved gravningerne i 

1940 (se s. 76). Det lå under en del af klosterbygningerne, og tæt syd for 

disse mente man at finde spor af den middelalderlige storgård Knardrup 

(se s. 76). Den eneste rimelig opfattelse af forholdet må da være, at 

kirken er opfØrt som gårdkirke af storgårdens ejer. Knardrup var sæde

gård for efterkommerne af Skjalm Hvides søn Ebbe SkjalmsØn, og det er 

vel enten ham eller hans søn Sune Ebbesøn, som har ladet kirken bygge. 

Tillige synes Skjalm Hvide at have ejet jordegods i GanlØse sogn. l 

hvert fald sad en ætling af ham, Ingefred Pedersdatter, i det 14. årh. inde 

med en sædegård her, som hun skrev sig til (se s. 77). Hun nedstammede 

fra Ebbe Skjalmsøns broder Asser Skjalmsøn (Rig), og den mulighed 

foreligger, at det enten kan være ham eller hans søn Esbern Snare, som 
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GanlØse Kirke set fra nordØst. 

har været GanlØsekirkens bygherre. Hvor Hvider sad som jorddrotter i et 

sogn, er det ikke rimeligt at tænke sig bØnder som kirkebyggere. 

I Uggeløse sogn lå borgen LangsØhus (se s. 72). Den ejedes i det 13. årh. 

af Cecilie Pedersdatter, et oldebarn af Sune Ebbesøn på Knardrup (se s. 

75). H endes mand, Absalon Anderssøn, var et oldebarn af Asser Rig (se s. 

75). Atter her mØder vi altså Hvider som indehavere af en sædegård (i 13. 

årh. en borg), hvis ejer i l. halvdel af det 12. årh. naturligt kan antages at 

have ladet sognets kirke opføre. 

Hvad JØrlunde kirke angår, ligger sagen lidt anderledes. I sognet h ar 

der kun været een adelig sædegård, Hagerupgård; men efter dens type at 

dØmme er der tale om et senmiddelalderligt herregårdsanlæg, og det 

vi l være udelukket at sætte dette i forb indelse med kirkens bygning - der 

må ligge mindst et par århundreder imellem. Om JØrlunde ved vi imidler

tid, at hele landsbyen omkr. 1100 ejedes af Skjalm Hvide, ved hvis dØd 

(ca. 1103) en femtedel af byen tilfaldt hver af hans fire sØnner - Ebbe 

(ovennævnte Cecilies tipoldefar), Asser (med tilnavnet Rig), Toke og 

Sune - medens den sidste femtedel som halv søsterlod g ik til Skjalms tre 
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dØtre. JØrlunde var dog kun en ringe part af det mægtige, spredte jorde

gods, som Skjalm havde efterladt sig, og ingen af sønnerne byggede sig 

nogen gård der. Ebbe slog sig ned i Bjernede, Asser fik selve fædrenegår

den Fjenneslev- hvor Toke og Sune tog bolig, ved vi ikke, men det var i 

hvert fald ikke i JØrlunde. FØr sin dØd (ca. 1145) skænkede Toke sin 

halve hovedlod (og med den hans parter både i JØrlunde og i Fjenneslev) 

til det kloster, som han agtede at grundlægge sammen med brØdrene 

Asser og Ebbe. Hvad der er sket med de andre arveparter i JØrlunde, 

har vi ingen viden om; men efter alt at dØmme må kirken allerede da 

have været bygget, måske af brØdrene i fællesskab, måske af en enkelt 

af dem. Da klosteret i Sorø var blevet grundlagt og Assers søn Absalon fra 

1158 sad som biskop i Roskilde, fandt et mageskifte sted, hvorved klosteret 

overdrog sit JØrlundegods til bispestolen mod til gengæld at få andet jorde

gods i stedet. Efter al sandsynlighed er det da Absalon eller hans efter· 

~Ølger (fra 1191) på bispestolen, Peder Sunesøn, som har ladet kirken 

~mykke med de pragtfulde kalkmalerier (se s. 64). I hvert fald - en 

stormandskirke som GanlØse og Uggeløse var JØrlunde kirke ikke, for der 

var ingen sædegård i sognet, som dannede naturlig basis for den; men al· 

ligevel var den en stormandskirke - som Stenlille kirke, hvis bygherre 

(vistnok også af Hvideætten) heller ikke havde sædegård i sognet. 

Tilbage at omtale er kun Slagslunde og Farum kirker. Det er forud 

nævnt, at der i begge sognene lå hovedgårde, som i det 14. årh. ejedes 

af Roskilde bispestol. En bispestol grundlægger imidlertid ingen ho

vedgård. Den kan derimod modtage en sådan som sjælegave eller måske 

tilkØbe sig den. Nok om det - begge disse hovedgårde må afgjort have 

haft en fjern •verdslig• fortid, og i denne har kirkebyggeriet fundet 

sted. Det skulle ikke undre, om det også her har været Hvider, der rejste 

gudshusene. 

ADELEN 

En væsentlig del af det jordegods, som Roskilde bispestol og Esrum 

kloster ejede i JØrlunde herred og Uggeløse sogn (Lynge herred), var 

skænket som sjælegaver af stormænd, der havde hjemsted her eller 

dog personlig tilknytning til egnen. Det er imidlertid kun meget få 

sædegårde, området har rummet, og alene af to kan i vore dage synlige 

spor påvises. 
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Ca. 2 km vest for J Ørlunde ligger landsbyen H agerup. Syd og øst for 

den har forhen været en stor sø, nu mo e og eng, og på et bredt, af

rundet næs, som henved 350 m Øst for byen skØd sig ud i søen, lå i 

senmiddelalderen den adelige sædegård Hagerupgård. Næsset var i nord 

blevet gennemskåret med en halsgrav, så der var dannet en holm med 

r igelig plads til gården, og af et udskiftningskort fra 1787 ser man, 

at forholdene endnu den gang var ret uforandrede, og at der da 

på holmen fand tes en firlænget bondegård, Hovgården. Nu er for 

længst omgivelserne opdyrkede, og graven anes kun som et svagt svaj i 

jordsmonnet. Hovgården blev brudt ned efter udskiftningen, og vidste 

man ikke bedre, ville man næppe tro, a t der på denne flade banke 

for århundreder siden havde ligget en adelsgård. Går man over ban· 

ken, finder man dog adskillige brokker af middelalderlige munkesten 

og tagtegl, og ejeren forsikrede i 1890, at h an ved sin plØjning var stØdt 

på •grundsten i en rundkreds og et stykke murværk af en kvadrat isk 

bygning•. LØsfund vides derimod ikke at være gjort. 

Anlægget er, hvad vi med en ret vidtspændende betegnelse kalder en 

senmiddelalderlig herregårdsplads, og der findes utallige paralleller til 

den ru ndt om i landet. Gårdbanken er oftest - som her - kun svagt 

befæstet, og som borge kan disse gårde slet ikke betragtes. Dateres kan 

de kun, hvis man har skriftlige vidnesbyrd eller tidsbestemte lØsfund 

at gå efter. 

For Hagerupgårds vedkommende nævnes den tidligst kendte ejer, 

r idderen Erik Nie lssøn, i 1367. Allerede året efter arvede han H Ørnings

holm (nuv. H Ørsholm), og han skrev sig derefter udelukkende til den, 

selv om han måske ikke gav slip på H agerupgård. Det ved vi dog intet 

om; men i 1395 sad en væbner Bo Porse inde med den, og af hans 

segl kan vi se, at han har hØrt til adelsætten Due. Derti l indskrænker 

sig hele vor viden. Og så fØlger godt og vel et halvt århundrede senere 

væbneren ]ep MikkelsØn som ejer, til en begyndelse kun som part

haver i gården. l 1462 overlod imidlertid fru BiTgitte Bondesdatter 

Thott ham de rettigheder, hun indtil da havde besiddet, og inden 

århundredets udlØb havde h an også skaffet sig, h vad to brØdre af 

ætten Basse (de •nye• Basser) til Beldringe havde krav på. Så havde 

han vel fåe t samlet alle rettigheder på sin egen hånd. 

Til gavn for sin og sin hustrus, Tale j ensdatter Rosengårds, sjæle stif

tede han og hun i 1492 et vikarie ved Set. Sørens alter i Roskilde dom-
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kirke, og hertil henlagde de både H agerupgård selv og tre gårde i lands 

byen foruden een gård i Sundbylil le. J ep levede endnu i 1497 - dereftei 

tier kilderne om ham. 

I gavebrevet var det bestemt, a t gården af domkapitlet skulle g ives i for· 

lening til en klerk i h ans eller h ans hustrus æt, og det blev hendes broder· 

sØn, kanniken ]ens T etzsØn R.osengård, som fØrst kom i betragtning. Han 

fik forøvr igt også bispelenet Far umgård. Hagerupgård beholdt han, skØnt 

den ved reformationen gik over til kronen, og han sad inde med den lige 

til sin dØd i 1561. Efterhånden havde den imidlertid tabt næsten al sin 

betydn ing og kunne ikke regnes for stort mere end en nogenlunde anselig 

bondegård. 

StØrre interesse knytter sig til et andet adelssæde, dels fordi det var en 

virkelig borg, dels fordi det ejedes af hØjættede storfolk, og dels ford i 

der endnu er rester af borgens voldsted at se. 

Den lå i Uggeløse sogn, ca. 100 m syd for Uggeløse skov, en god kilo

meter vest for Krogenlund og ude i den sø, som i middelalderen fyldte 

største delen af den nordligste af egnens store tunneldale. Fra Krogenlund 

til Slangerup ås kaldtes søen LangsØ, og borgen fik derfor navnet Lang

søhus. Dette glemtes helt i århundredernes lØb, og man talte så ikke om 

andet end •Borre• eller · B urre slot • . Den sidste betegnelse går igen i 

navnet på den nærliggende Bure sø, som endnu fylder en del af den 

store sydlige tunneldal. 

Om voldstedet gav sognepræsten i Lynge Oldsagskommissionen besked 

i 1808. H an havde da gravet en smule i banken. Men kommissionen havde 

andet at tage vare på, og fØrst ved midten af århundredet sØgte den stærkt 

borginteresserede apoteker Burman Eecker at få lidt klarhed over, hvordan 

det egentl ig forholdt sig med denne •Borre•. H an misforstod imidlertid 

det omgivende terræn , som han rask væk troede hØrte med til anlægget; 

men h an pumpede omegnens beboere for sagn om stedet, og han gen

fortalte, h vorledes · Ridderen af Borre• efter langvarig belejring måtte 

flygte fra sin brændende borg over til Bastrup, hvor tårnkælderen var 

fuld af fanger. Heldigvis havde han nØglen på sig, han satte dem derfor 

på fri fod og bad dem om hjælp ; •men de dræbte ham og droge jublende 

borte. Ak ja, utak er verdens lØn! 

I 1874 fik Nationalmuseet en beretning tilsendt fra læreren i UggelØse, 

og til den fØjede han en bemærkning om, at der skulle have eksisteret en 
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LangsØhus' borgbanke set fra vest, 1964. 

underjordisk gang fra Borre ti l Bastrup . - Det ville jo også have været 

en skam, hvis Borre havde manglet, hvad sagnene påstod, at snart sagt 

enh ver anden borg i landet havde været forsynet med! 

Endnu da læreren beskrev stedet, synes anlægge t ikke at have lidt syn

derlig overlast. I begyndelsen af I BSO'erne tog imidlertid den daværende 

ejer fat på at afgrave banken og voldene og sprede fylden ud over 

engen, og det kunne meget let være gået helt galt, h vis ikke lykkeligvis 

en af h ans kØer samtidig var dØd. Så forstod han, at de underjordiske 

ikke ville finde sig i hans hærværk, og han holdt derfor inde med det. Na

tionalmuseet, som af en interesseret mand på egnen havde fået efterret

ning om den påbegyndte Ødelæggelse, skyndte sig i 1883 med at få op

målt og beskrevet voldstedet, og så herskede der fred i nogle år. Men så 

tog ejeren atter fat på afgravningerne. Nye indberetninger gav både i 1890 

og 1898 udtryk for anlæggets jævnt voksende udslettelse, og i 1910 var så 

mege t forsvundet, at man end ikke fandt det umagen værd at måle 

stedet op på ny efter mere rationelle metoder, men nøjedes med forsØg på 

at vække ejerens ansvarsfØlelse, hvilket viste sig temmelig frugteslØst. J a, 
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end ikke fredningsloven af 1937 satte helt bom for Ødelæggelserne. Så 

greb en behjertet cigarsorterer fra KØbenhavn ind. Han holdt af sådanne 

gamle mindesmærker, slog i 1944 alarm, fik dommerkontoret i HillerØd 

mobiliseret og derved sikret fredningen af, hvad der endnu var levnet -

hvad dog ikke forhindrede, at Københavns Vandforsyning i 1953 kræ

vede fredningsbestemmelserne lempede og fik gennemfØrt kravet. 

Hvad man nu kan se, er resterne af en midterbanke, hvorpå bygningen 

har ligget. Bankens oprindelige form og dimension kan ikke længere med 

fuld sikkerhed bestemmes; men opmålingen fra 1883 viser en omtrentlig 

kvadratisk banke, som fra fod til fod måler ca. 53 X 54 m og har en top

flade på ca. 38 X 39 m. Dens hØjde er ca. 4 m. Man må gå ud fra, at 

målingen har været nogenlunde rigtig. Mere tvivlsomt stiller det sig, hvad 

bankens omgivelser angår. Efter sigende så man endnu i 1883 »tydelige 

spor af vold og grav• på alle fire sider af banken; men på opmålingen er 

volden delt i fem partier, hvilket vel kan skyldes de forudgående ud

jævninger. Nu er det vanskeligt at få Øje på disse forsvarsværker. Volden 

tegner sig som en svag hØjning, der strækker sig fra sydvest, syd om ban

ken og om på dennes Østside. Inden for den spores graven som et meget 

lidt fremtrædende svaj i jordsmonnet, tydeligst i nordvest og nordØst, men 

forholdet er noget uklart. I Øst synes volden at have haft tilslutning til 

et bredt, halvmåneformet •forværkc, liggende mellem ringgraven og en 

ydre halsgrav, som har afskåret det fra det jævnt stigende terræn i Øst og 

nordØst. At adgangen til borgen har været på bankens østside, må antages 

for givet, og er den her fremsatte opfattelse rigtig, er man altså fra nordØst 

kommet ned til halsgraven, ad en bro over denne til et • forværk c (som 

næppe har været stort nok til at have kunnet rumme bygninger) og fra 

•forværket« ad en bro over ringgraven til selve borgbankens Østside. Ad

gangen har i så fald været dobbeltsikret, et forhold, vi finder mangfol

dige paralleller til rundt om i landet. 

Det er altså kun såre beskedne rester af det engang så omfattende vold

sted, der ligger tilbage i engen; men står man oppe på banken en klar 

sommeraften efter en hed dag, når mosekonen brygger og tågerne lejrer 

sig i de lavninger, hvor der fØr var grave, medens den næsten udjævnede 

vold og •forværket• anes som mØrke rygge inde i slØrhavet, modtager man 

alligevel et indtryk af det samlede anlæg, som det må have været. Hvor 

ville man gerne vide, hvem der færdedes her for århundreder siden; 

men alt, hvad vi har at holde os til, er et eneste brev. 
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Ved forårstid 1274 samledes en meget fornem skare på borgen. Til stede 

var landets konge, Erik Klipping, hans moder, Margrete Sambiria, ridderen 

j on jonsØn Litle til H Ørningholm og hans søster, fru Cecilie jonsdatter 

med hendes mand, ridderen Oluf HaraldsØn. Årsagen til mØdet var, at 

fru Cecilie Pedersdatter på LangsØhus, en datter af den meget ansete rid

der Peder EbbesØn til Knardrup, •efter tilstrækkelig overvejelse og med 

samtykke af min elskede husbond og herre Absalon og mine elskede fræn

der • ville tilskØde Esrum kloster landsbyen KollerØd i Nabosognet Lynge, 

• for at mit minde skalleve evigt på grund af mine velgerninger mod brØd

rene i nævnte kloster og deres fromme forbØnner, og for at der af denne 

min gave med Guds miskundhed kan gives nævnte kloster et tillæg, hvis

hvad jeg dog hverken tror eller håber - der måske ved en skØdeslØshed er 

noget, som ikke er betalt efter - salig ihukommelse - min moders eller 

mine brØdres og sØstres testamente«.- Der er lige så megen selvfØlelse som 

ydmyghed i brevet; men fru Cecilie hØrte også til den æt, H videætten, 

som havde været den fØrende inden for stormandssamfundet på Sjælland 

i et langt, begivenhedsrigt århundrede. Hun hØrte til den gren af ætten, 

der senere kaldtes Galen. 

Til Hvideætten hØrte også hendes mand, Absalon Anderssøn, kun til en 

anden gren, der nedstammede fra Skjalm Hvides søn Asser Rig, Esbern 

Snares og ærkebiskop Absalons fader. Finere afstamning end disse to ægte

fællers kunne ingen have, og selv om gaven til Esrum kloster nok skulle 

tjene et evigt minde om fru Cecilies velgerninger, var der dog også ægte 

fromhed i hendes handling. Den var et særkende for hendes nærmeste æt

fæller. Der bestod imidlertid visse grænser for, hvad man kunne bort

skænke af jordegods. Mere end sin halve hovedlod kunne ingen skænke 

bort til kirke eller kloster - arvingerne havde jo også krav at gøre gælden

de. u havde i sin tid Esbern Snare i forståelse med sin broder Absalon 

skænket det nyoprettede Sorø kloster en hel del mere end det, loven tillod, 

og fØlgen var, at hans arvinger fØrte en forbitret kamp for at få tilbage, 

hvad Esbern mod gældende regel havde bortgivet. Slægtled efter slægtled 

fØrte processer og Øvede hensynslØs vold, for jordkære var disse stormænd 

- og stejle var munkene! Helt fra 1213 havde snart kold, snart varm krig 

været fØrt mellem parterne, og således blandedes omsider også Absalon 

Anderssøn ind i striden. Hans fader, Anders GrosØn, havde •med magt 

og stor udfoldelse af vold« forjaget munkene fra det omstridte jordegods, 

der lå syd for SorØ, og han holdt nakken stiv livet ud, så Absalon arvede 
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både godset og trætten . I henved 52 år gav han ikke efter . Så dØde fru 

Cecilie, Absalon skulle vel snart selv stedes for den hØjeste dommer, og 

da han •var kommet i tanker om, at hans fader havde erhvervet dem 

(godsern e) på en mindre retmæssig måde, og han selv besad dem på samme 

vis, gjorde han tre år fØr sin dØd testamente på en anerkendelsesværdig og 

berøm melig måde ved barmhjertigt at frasige sig denne uretmæssige arv, 

idet han atter så vel for sin egen sjæl som for sine fædres overdrog SorØ 

kloster til evig almisse fornævnte godser• . Dette fortælles i Sorø klosters 

gave bog. 

Sådan var disse storfolk- også hr. Absalon og fru Cecilie på LangsØhus: 

de ville gerne sikre sig eftertidens taknemmelighed og en nådig dom ved 

opstandelsen, men kun ved fr ivilligt skænkede gaver og kun inden for en 

vis, vedtægtsmæssig grænse. Var denne overskredet, så arvingernes rettig

heder derved var blevet krænkede, og viste det sig umuligt ad processernes 

vej at få disse rettigheder restituerede, selv om man - som Absalon Anders

søn - benyttede »en skændig magister« til sagfører, så tog og beholdt de 

med vold og magt det gods, striden drejede sig om, indtil dØden nærmede 

sig, sindet mildnedes og de tilkaldte abbeden for på »værdig• vis at lade 

godset fare. Striden var da heller ikke endt med Absalon Anderssøns af

kald og dØd. Der var frænder af ham, som fØrte den videre. 

Det er muligt, at L angsØllus har været fru Cecilie Pedersdatters arvelod 

efter faderens dØd i 1256. H endes brØdre blev derimod ejere af fædrene

gården Knardrup i Ganløse sogn. 

Om den ved vi næsten intet. Vi ved ikke engang med sikkerhed, hvor den 

har ligget. I 1940 afdækkedes murrester af det kloster, som kong Christoffer 

II ValdemarsØn i 1326 oprettede af gården og dens tilliggende. Ruinerne 

lå under og omkring den nuværende Knardrupgård, og lidt syd for den har 

man fundet kampestensfundamenter til en bygning, som måske har ud

gjort stenhuset i den middelalderlige storgård. H ar denne været befæstet 

(hvilket på ingen måde er g ivet; de færreste stormandsgårde var det) er i 

hvert fald alle spor deraf for længst slettede - velsagtens samtidigt med, 

at klosterbygningerne blev opfØrt. 

På det tidspunkt var det allerede længe siden, Hvideætten h avde siddet 

på gården. Fru Cecilies brødre blev ættens sidste ejere af den . Under 

de kampe mellem stridende stormandsinteresser, som lå bag mordet på 

Erik Klipping 1286, har Pedersønnerne på Knardrup - ligesom adskillige 
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af deres frænder- sluttet sig til marsken Stig Anderssøn H vides parti, og 

da han af sine politiske modstandere straks udpegedes som den egentlige 

leder blandt kongemorderne og på danehoffet i Nyborg året efter sammen 

med syv andre dØmtes fredlØs, gik jagten også ind på dem, der af person

lige eller politiske grunde havde fulgt hans linie. Vi har kun en meget be

grænset viden om det, der gik forud og fulgte umiddelbart efter konge

mordet; men vi ved i hvert fald, at Pedersønnerne på Knardrup må have 

hØrt til dem, der blev ramt. Som sone måtte de overdrage gården til den 

unge kong Erik Menved, og af stormandsgården blev der således en kongs

gård, der omsider - som før nævnt - i 1326 udgjorde grundlaget for op

rettelsen af et kloster. 

Man kommer let til at tænke på, om disse års dramatiske begivenheder 

ikke tillige har gjort en ende på LangsØhus. Det ville være naturligt, om 

Absalon Anderssøn (se s. 69) under de politiske stridigheder har stØttet 

si ne nærfrænder af H videætten og derfor har måttet undgælde ligesom 

de for fejlregningen. Han hØrte endnu i 1284 til blandt folk, som ved lej

lighed medbeseglede kongens breve; men det gjorde også andre, der siden 

stod kongen imod og blev draget til ansvar derfor, ja endog folk, som be

skyldtes for meddelagtighed i mordet. Den mulighed foreligger måske, 

at Langsøhus ikke har overlevet disse skelsættende uroår, men er blevet 

inddraget som forbrudt gods og revet ned. I kilderne nævnes Absalon n

derssøn ikke senere end i l280'erne. Kun gravninger kan måske lØfte slØ

ret, der hviler over borgens endeligt. 

Derimod fortæller kilderne os lidt om en anden af Skjalm Hvides æt

linge her på egnen, en datterdatters datter af Esbern Snare, som hed Inge

fTed. Hendes moder var R egitze Ernstdatter, datter af grev Ernst af Glei

chen, hendes fader ridderen Peder Jonsøn af ErlandsØnnernes ætlinie, 

nævnt i 1299 som gælker i Skåne, i 1307 som medlem af Erik Menvecls 

råd. Ingefred havde ægtet kongens marsk, ridderen Lave OffesØn Panter. 

Jojo, det >blå blod« hverken var eller blev fortyndet! 

Men selv det blåeste blod kan komme i vanskeligheder, som tiden fører 

med sig, og i l330'erne, da Ingefred sad som enke, havde hun ikke så lidt 

at kæmpe med. Det var navnlig Økonomiske forpligtelser, der tyngede 

hende . Ganske vist må hun have ejet adskilligt gods - bl. a. må hun have 

haft en sædegård i Ganløse, siden hun skriver sig hertil i 1339 og gerne 

kaldes fru •Ingefred af GanlØse«; men forØvrigt var hendes gods efter 

tidens sædvane spredt over flere herreder, og kneb det, kunne hun skaffe 
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sig rede penge ved at sælge eller pantsætte dele af det. Det har vi også vid

nesbyrd om, at hun gjorde. 

I 1336 solgte hun således sin andel i Stridsmølle (TybjeTg hened), og i 

1339 tilskødede hun Antvorskov kloster ved Slagelse et bol skyldjord mod, 

at klosteret sikrede hende en pension på 6 mark årligt i god og gængs 

mØnt, så længe hun levede. Mest oplysende om hendes forhold er dog 

et brev, som hun den 7. septbr. 1340 udstedte på landstinget i Ringsted. 

Ved dette pantsatte hun Lindholm og MØrdrup i Uggeløse sogn til Esrum 

kloster. Det hedder i brevet: • J eg, fornævnte Ingefred, lader med bevæ

gelse tankerne sysselsætte sig med alle de velgerninger, som nærværende 

brevvisere, . .. de til enhver tid værende abbeder og konventet for vor Frue 

kloster i Esrum ... så ofte ivrigt har ydet mig, idet de i mine hyppige 

tvangssituationer ikke een gang, men lige så ofte disse er indtrådt, rede

bont og velvilligt er kommet mig til hjælp efter mit ønske. Specielt overlod 

de mig straks (som de tidligere h avde haft for vane og for af et fromt sin

delag a t trØste mig i mine ængstelser, da jeg nylig- for at indfri mine for

skellige og mangfoldige forpligtelser og for at fremme mine formål - var 

i stærk pengenØd og aldeles ikke andet steds kunne finde hjælp, skØnt jeg 

i Øvrigt forsØgte) 100 mark lØdigt sØlv i rede penge, nemlig i groter fra 

Tours og i sterlinger, og det på gunstige vilkår, skØnt de (selv) måtte skaffe 

dem ved svære afståelser af deres gods, rØrligt og urørligt, så mine oven

nævnte indviklede forhold kunne udredes•. Naturligvis måtte klosteret 

have sikkerhed for dette betydelige lån, og ovennævnte to gårde i UggelØse 

~ogn, som Ingefred havde arvet efter sine forældre, blev da pantsatte til det 

med alt, h vad de omfattede. IndlØs tes pantet ikke senest den sidste dag, 

Tryherreds ting i Slangerup blev holdt lige forud for førstkommende 

kyndelmisse, da skulle det pantsatte gods tilfalde Esrum kloster, som om 

det havde fået det lovligt tilskødet »ifØlge alle love og sædvaner på tinge 

i kongeriget Danmark•. H verken hun eller hendes arvinger skulle da have 

nogen ret til senere genlØsning. Med syvtommersØm blev hendes og en

hver som helst andens mulige forsØg på at erhverve godset hindret, hvis 

pengene ikke lå på bordet ti l aftalt tid. Man har en levende fornemme lse 

af, at både klosteret og hun var klare over, at den kommende kyndel

misse (2. febr. 1341) ville blive fejret, uden at hun forinden h avde været 

i stand til at indlØse pantet, og sådan gik det da også. 

Man må nu ikke af brevet forledes til den tro, at der herskede et min

dre venskabeligt forhold mellem fru Ingefred og klosteret. Det modsatte 
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var tilfældet. Klosteret ville kun have ubetinget sikkerhed for det, som 

efter al sandsynlighed blev dets virkelige ejendom. Derfor truedes i Inge

freds brev enhver, som på noget punkt ville •fortrædige, forurolige eller 

forstyrre« den trufne disposition, med •på dommens yderste dag at ud

stØdes af de udvalgtes skare og sammen med djævelen og hans engle at 

overgives til evigt at brænde i helvedes ild• . Det kunne vel nok skræmme 

en og anden! Nej, forbindelsen mellem Ingefred og Esrumklosteret var 

i god overensstemmelse med traditionen inden for Hvidernes æt i NordØst

sjælland. Mangfoldigt gods havde klostret i tidens lØb fået skænket af 

disse hØjbårne mænd og kvinder, og fru Ingefred var selv blandt dets vel

gØrere. I 1137 havde hun givet det alt, h vad hun ejede i UggelØse by og 

fastsat nøje regler for, hvorledes efter hendes dØd messer skulle læses hver 

tirsdag og torsdag ved et evigt brændende lys på jomfru Marias alter, foran 

hvilket hun ønskede at blive gravlagt. Og ved hver årt id til minde om 

hende og hendes forældre skulle konventet hØjtideligt bespises, ligesom 

de fattige skulle få tildelt humleØl og brØd. Greb nogen - • uanset stand 

og stilling« - forstyrrende ind i denne ordning og undlod at gØre sømme

lig bod, kunne også i så fald vedkommende vente sig udstØdt på den yder

ste dag af •de troendes samvær og fællesskabe og overgivet til •helvedes 

straffe og evige pinsel«. Dommen var på forhånd sikker! Man skulle nok 

dy sig! 

Men man gjorde det ikke! Allerede seksten år efter kom spØrgsmålet 

om Uggeløse på tapetet, idet en meget nævenyttig mand, ridderen Hartvig 

Krummedike til Kærstrup på Tåsinge, tog affære på sin husfrue Sofie Pe

dersdatter Stygges vegne. Hun var, hævdede han, fru Ingefreds sande ar

ving, og frændskab var der ganske vist mellem de to kvinder, men deres 
fælles blod var rigtignok noget tyndt: fru Ingefreds farfar, Jon J onsøn 

Litle, var fru ofies faders mormoders fader! 

Imidlertid prØvede hr. Hartvig lykken, da Ingefred var dØd; vi kender 

ikke året, men dØden er indtrådt før 25. juni 1345. SkØdebrevet af 1337 

til Esrum på Uggeløse kunne han ikke komme uden om, men var det rets

gyldigt? Havde Ingefred selv været til stede på Sjællands landsting og på 

det efterfØlgende herredsting i Lynge, da skØdningen fandt sted? Havde 

hun ved begge lejligheder haft en acceptabel værge ti l at handle for sig? 

Og havde hun under skødningen holdt i hans arm, sådan som sædvane 

var her i landet? Hvis ikke, havde dette stykke pergament jo ingen rets

kraft! 
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Det blev til nye retsmøder både p å h erredsting og landsting, til ransag

ning på kongeligt initiativ af forholdet og til dokumentation af, at fru 

Ingefreds værge på landstinget havde været ridderen iels AbsalonsØn og 

på h erreelstinget væbneren J akob KarlsØn, begge ansete og værdige mænd, 

som i a lle henseender h avde fulgt lov og sædvane ved skØdningen. Det 

fastsloges på kongens retterting i Antvorskov kloster den 4. juni 1353. 

Men H artvig Krummeclike fortsatte sit kværulanteri i h åb om trods alt a t 

få Ugge!Øse vristet fra Esrum. Da h ans husfrue lå på sit dØdsleje i 1362, 

bad hun h am så mindeligt om dog at standse denne strid, der intet godt 

havde fØrt med sig, og for hendes bØn bØjede han sig endelig. På et nyt 

retterting i Antvorskov kloster den 16. oktbr. 1362, hvor kong Valdemar 

selv fØrte forsædet, indrømmede den jordgriske stormand langt om længe, 

at hverken han, h ans fire sønner eller hans datter h avde noget som helst 

krav at gØre gældende på den nordØstsjællandske landsby. Til gengæld 

lovede abbeden i Esrum, at han ville se bort fra de 60 mark sølv, som den 

langvarige sag h avde kostet klosteret . Hvis hr. H artvig eller nogen af h ans 

arvinger senere tog sagen op på ny, måt te Esrum imidlertid kræve dæk

ning for dette udlæg. 

Flere middelalderlige sædegårde end de nu nævnte - hovedgårdene i 

Farum og Slagslunde medregnede - kender m an ikke inden for de fem 

sogne, og af dem h ar kun den ene haft udpræget borgmæssig karakter. Så

dan var forholdet i stØrste delen af landet: som regel h ar det kun været 

omkring en t reel jeclel af de adelige sædegård e, der med stØrre eller mind re 

ret har kunnet kaldes borge. Der er dog endnu et par steder, som det vi l 

være rimeligt at nævne. 

Gemt inde i det syd vestre h j Ørne af skoven Ganløse Orned ligger på el\ 

ca. 40 m lang h Øjderyg med ret stærkt fald mod vest et mærkeligt lille an 

læg, hvorfra man, inden sko~en groede til , må have h aft en meget v id ud· 

sigt. Anlægge t består af en ganske lille, stærkt afgravet hØjn ing, h vis top· 

flade næppe har været mere end ca. 5 m bred. Den er i Øst, nord og ves t 

omgivet af en sænkning og uden for denne tilsyneladende af en vold. l 

syd og sydØst synes volden så godt som helt udjævnet; men både den og 

sænkningen har sikkert opr indelig t omgivet h Øjningen på alle sider, og 

sænkningen er måske en tilfyldt grav. Forudsat, at der ikke kun er tale om 

et skuffende naturspil, m en om et lille voldsted, må dette have været al 

meget små dimensioner. Inden en prØvegravning har fundet sted, vil det 

være umuligt at sige noget bestemt om anlæggets betydning. 
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Omtrent lige så usikkert stiller det sig med »Barren« i J Ørlunde sogn. 

SydØst for sognebyen lå tidligere en sØ, der for længst er udtørret og kul

tiveret, og et stykke ude i den, ret ud for den nuværende SØgård, fandtes 

en langstrakt holm, som ældre folk på egnen kalder »Borren• eller »BØr

ren•. Den er forholdsvis lav og stærkt tilgroet med gran, fyr o. a. og viser 

intet tegn til at have været kunstigt reguleret. Der ligger mange store sten 

på den, og talrige andre blev fundet ved plantningen af den nuværende 

· bevoksning; men ingen lå på en sådan måde, at de kunne være rester af 

et fundament. avnet »Borren• eller •BØrren• gØr det sandsynligt, at her 

har ligget en borg, og herpå kunne tillige fund af munkesten tyde. Måske 

har der da her ligget et middelalderligt stenhus. 

Adelens indflydelse inden for de fem sogne kan således synes at have væ· 

ret ret ringe middelalderen igennem og i de første århundreder hoved

sageligt knyttet til medlemmer af H vidernes æt. At navnlig denne, men 

i senmiddelalderen også andre storfolk, har h aft adskilligt spredt bØnder

gods at råde over inden for sognene, vil være fremgået af foranstående, 

og flere eksempler derpå kunne have været nævnt. De fem sogne udgØr 

dog for begrænset et område til, at man af forholdene her kan få et nogen

lunde fyldigt indtryk af den senmiddelalderlige adels godspolitik, som ikke 

sjældent var af ret dramatisk karakter. Interessemodsætningerne var store, 

når afhændelser, arvedelinger eller skeltrætter satte sindene i bevægelse, 

og da gjaldt det gamle ord, at vel var loven ærlig, men at overholde den 

meget besværligt. 

Vejledende samtaler med museumsinspektØrerne Hans Stiesdal og Tage E. 

Ch1"istiansen samt arkitekt Elna Møller, Nationalmuseet, har været af megen 
værdi for mig ved udarbejdelsen af afsnittet om kirkebygningerne, hvorfor jeg 
beder dem modtage min oprigtige tak. 
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