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INDLEDNING

D et anb efal es at gennemlæse denne Bog fØr Rejsen
tiltræd es, man vil da erfare, at de t ikke er "kedeligt
at r ej e", som det aa ofte høres, at en almindelig J ernbaner e jse ka n blive en god og interessant Repetition
og D e mons tration af m eget af det, m an ha r lært i
Historietimer i Skolen, i Geografi tim er , ved Avislæsning
0.

s. v.

Man bør saavidt mulig se ud til den Side hvortil
Solen skinn er, altsaa s idde i Skyggesiden, saa ses T errængen stand en e klarest.
Et a ndet H en s yn er, a t m a n saaviclt mulig bør se til
den Sid e hvortil R øg en ikke driver.
H vor Ban en g a ar væsentlig Øst-Vest, betyder S ,,( ses )
ord" o. s. v. Sammenlign Kortet
,,mo d
mod Syd" ,
i Kupe n (Nord er opad).
En Banes træknings Længde kan bereg n es af Billetprisen, som er 5 Ør e pr. km for 3. Klasse.
Paa nogle Banes trækninger ses Liniens Stigen eller
Falden betegnet ved Jernmærker der peg er op eller ned
og med Paaskrift f. Eks. 1 : 300 eller 1: ex, betyd er:
Stigen (eller Fald) 1 m paa 300 m, h enholdsvis 1 m
paa u endelig d. v. s. Linien er vandret. Paa andre Strækninger ses f . Eks. 0 /oo-

KØBENHAV N - ROSKILDE
D et f ør st e Forsl ag om en " J ernban e m elle m K øbenhavn og Roski lde" blev fr emsat i e t Skrift af Gustav
Schram og Sør en H j ort i D ece mber 1840.
26 Juni 1847 blev Ban en indviet af Chr is tian VIII,
som kørte til Ros k ilde i et bloms t er s mykke t Tog.
I Vognen foran K ongen sad et Musikkorp og spillede :
,,Beskærm vor Konge, store Gud" !
Tilbage, hje m ti l Sorgenfri, :foretog Kon gen Rejsen
med H est og Vogn ad Landevejen!!
Banen a nlag des af D e t s j æ 11 an cl s k e J e rnb a n es e I s k a b s om den først e J ernbane i Kongeriget; overgik til S taten 1880. (De før st e jyd ke J ernbaner an lagdes ogsaa af private, m en overtoges a ller ede 1 67 af Staten .)
Banen gaa r omtrent lige Ø-V over " H eden", en bred,
frugtb a r Moræn eflade, hvor der har været mange Oldtidsmi nd er, men kun faa er bevarede, da Egnen nu er
tæt bebygget.
"Heclebosyninge n" var knyttet til denne Egn, der er
lige saa rig s om den j ydske H ede er fattig.
K bh v.'s n u vær e n cl e Hovedbanegaa rd blev taget i
Brug 1. Dec. 1911. Go cl s b a n e g a ar cl e n blev taget
Brug 30. Sept. 1901.
2,3 km - En g have.
Ho vedban egaarden
S Centra lpos tbygnin gen.
U nder Dybbøls broen.
Kris tkirken (med det hØje Taarn ), opført 1898-
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1900 af danske Præster; Kirken er bygget af Kridtsten
i norditaliensk Stil (Arkitekt V. Koch).
N lige ved Stationen: E ng have Ki rke, opført 192324 af Kbhv. Kirkefond; foreløbig kun rejst et Menighedshus m ed indviet Kirk esal.
S Vest1·e Fængsel, toges i Brug 1 95, væsentlig for
mandlige Varet ægt sarr estanter og saadann e, der udstaar
mindre Straffe. Fra 1. April 1928 er Kvindefløjen udlejet til Staten til Brug som Straffean stalt for Kvinder. Fængslet udvid edes 1914-18; ialt er der Plads til
480 mandlige og 80 kvindelige Fanger; desuden er der
Plad s i Sygeafdelingen til 17 Mandsfanger og 24 Kvindefanger.
Enghave -

1,6 km -

Valby.

S Vestre Kirkegaard , toges i Brug 1870.
N Carlsberg· Bryggerierne, fremstaaet ved Sammenslutningen 1906 af
1) Gamle Car l sberg, anlagt 1847 af J. C. Jacobsen, som det første Bajerskølbryggeri i Danmark
(i det første Aar blev der brygget 3600 hl), og
2) Ny Ca r 1 s b e 1· g, der anlagdes 1871-83 af Carl
Jacobsen. Ejes nu af Carls b e-r g s fon cl et, stiftet
1876 af J. C. Jacobsen.
N Carlsberg Æresbolig, hvis "Løvgang" og Vinterhave
ses lige ved Banen, var oprindelig J. C. Jacobsens Privatbolig, men overlades nu til en ved sin Virksomhed
i Videnskab, Litteratur, Kunst, eller paa an den Maade
af Samfundet fortjent Mand eller Kvinde; for Tiden
Professo r Harald Høffding.
N Jesuskirken, opført 1884-91, skænket af Brygger
·c. Jacobsen. Ejendommelig derved, at Taarnet er
opført frit ved Siden af Kirken (Kampanile). Kirken
er bygget i forskellige Stilformer (Arkitekt V. Dahlerup).

Va lh y -

7,3 km -

Glost rup .

N F rederiks und banen (enkeltspor et), aabnet 17. Juni
1879, (udgik da fra Frederiksberg).
S Valby Gasværk, anlagt 1903-07.
Thimothe uskirken, opført 1927-28 i Spidsbuestil;
Sognekirke for det yderste Valby og Vigerslev.
Over Rin g li nie n for Trafik mellem Goclsbanegaarden
S og Vanløse-Øst erbro. N.
N Den gamle In dkØrselsbane t il Frederiksberg Station, hvorfra den tidligere gik videre forbi Landbohøjskolen til den daværende Hovedbanegaard, hvor nu Palad steatret ligger. Bruges nu kun til Godstrafik Østerbro-Va nløse-Roskild e.
S Godssporet Roskilde-Goclsbanegaarclen. Læg Mærke til, at der faa Meter Vest for disse to Grenbaners
Signalmaster er et Sporskifte, som fører ind til et Sands por saalænge Signalet staar paa "Stop". Det er et L ed
i Vigerslev J{ryclsningsstations Sikkerhedsanlæg. Personsporet er sikret mod utidig Indkørsel ved Sandspor
indlagt i Grenbanerne. Signa!- og Sporskiftebetjeningen er automatisk bunden, saa der ikke kan gives KørSignal til et Tog fra Grenbanerne saalænge der er KørSignal for et Tog paa Personsporet. Men Sikkerheden
afhænger i s idste Instans af, at Signalerne adlydes. Hvis
et Tog paa Grenbanerne kører frem tro cl s Stoppesignal, kører det ind i Sandsporet (som ses lidt Vest for
Signalmasterne, lige ved Siden af det egentlige Spor)
og kører fast paa lempelig Maade.
Han-estrup Aa, Afløb fra Damhussøen, danner Vestgrænsen for Københavns Grund.
S Hvidovre Kirke, en gulkalket Bygning fra den nyere Tid.
N Rødovre Kirke, lille, fra 17. Aarhundrede.
0 v re er et gammelt Ord for den højere, .fastere
Del af Havbredden, som kun Flodtiden fører Vandet
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over. Hvidovr e hed tidligere Ydre Ovre eller Nedre
Ovi·e, i Modsætning til Rødovre, som hed Øvre Ovi·e
eller Nøne Ovre, men omkring 1650 blev det almindelig
at benævne Byerne efter Kirkernes Udseende. Hvidovi·e ·Kirke maa altsaa have været hvid.
S BrpndbyØster Kirke, smukt, rødt Taarn.
Vestfrontens Fæstningsanlæg ligger ca 11 km fra
Kbhv.s Centrum og har en Længde af 14 km; anlagdes
18 6-!J3 (Provisorietiden). Bemærk "Kapouierne", bestemt til at beskyde Graven paa langs, hvis Fjenden
skulde forsøge at gaa over. Fæstningen nedlagdes 1920
og hører nu under Finansmini teriet.
N mellem Fæstningskanalen og Glostrup: ,,Forsøgsvejbanen" paa Roskilde Landevej; byggedes efter Forslag af fhv. Amtsvejinspektør W ink e 1, for at gøre
Forsøg angaaende de fol'Skellige Vejbelægningers Modstand evne mod de forskellige Færdselsarter (Hestekøretøjer, massive Ringe, Luftringe). Aabnedes 23. September 1926.
S Brøndbyvester Kirke, af Kridtsten, Taarnet af rødt
Tegl.
Herfra strækker sig gennem Østsjællands Egne et
Bælte af Kirker, hvis oprindelige Bygningsmateriale er
Kridtsten (fra Stevns). 1802-19 var i B. et "Præstegaardsseminarium".
N Glostrup, smuk, anselig, middelalderlig Kirke med
med kraftigt Taarn med takkede Gavle.

opdyrket, og mange Vejspor kunde ligge ved Siden af
hinanden, som det endnu ses i Hedeegnene. Det var
simple Jordveje, som Færdslen havde slidt i Terrænet.
Men Mandag den 12. April 1641 "udmeldtes" paa Smørum H erreds Ting 8 uvildige Dannemænd til at "syne
og se, granske og forfare", paa hvilke Steder en ny
Vej til Hans Majestæts egen naadigste Kørsel og Færdsel "bedst, gennest (hurtigst, mest direkte) og bekvemmeligst" kunde opkastes og forfærdiges fra København
mod Roskilde. Vejen var kun til Kongens private Brug,
men trods Bomme og Opsynsmænd var det en haabløs
Kamp, man fø1·te, for at beholde de gode Veje udelukkende for Kongens og visse priviligeredes Kørsel.
1761 besluttede Frederik V at lade anlægge nye Hovedveje i alle Landets Provinser. Ved Bernstorffs Mellemkomst henvendte man sig til Frankrig, for at faa
virkelig dygtige Vejingeniører. Det franske Hof gik
med Glæde ind derpaa og sendte Jean M a mi 11 o cl,
der i 14 Aar havde været i det franske Vejko1·ps, som
Overingeniør, samt 2 Underingeniører. Under deres Led Ise anlagdes den nuværende Roskildevej 1770-76. Arbejdet udførtes af Soldater. Ved kgl. Resolution af 13.
December 1773 bestemtes det, at der, ved en Bom ved
Damhus, skuld e opkræves P a s age pen g e af de vejfarende:

Glostrup - 6,3 km - Taastrup.
N Høde Vej1·mølle.
S Ragnesminde, lige ved Banen.
N Roskilde Landevej. Oldtidens Vejforbindelse mellem Kbh. og Roskilde gik lidt nordligere end den nuværende Vej. Det var dog ikke Vejanlæg i moderne Forstand. Man gik, kprte og red hvor det passede bedst
efter aturforholclene ocr Føret. Jorden var ikke stærkt

For
For
For
For
For

en Karet med 6 Heste, 12 Skilling.
en Karet med 2 Heste, 6 Skilling.
en Bondevogn, 2 Skilling.
en Rytter, 2 Skilling.
Bæster og Hornkvæg pr. Stk., 1 Skilling.

Ved alle kongelige Rejser og Tilførsel til det kongelige Fadebur var der Fritagelse for Bompenge.
1786 blev det forordnet, at der paa alle Chausseeme,
for hver Mil, skulde erlægges Passagepenge. Der blev
da rejst Bomme ved Vridslp elille, Baldersbrønde og
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Roskilde. P aa Sjælla nd, undtag en i g l. Kbh. Amt, nedlagdes Bommen e do g igen ved Lov af 1854. Men i KbhAmt ophævede Bommene ikke før 1. A pril 1915. Eksem p ler paa Bomt aks te r fr a Vriclløselille (opbevar es nu
i Kbh. Bymusæum) :
Arbejdsvog ne, Arbejdsslæcler, Torvevogne, T orveslæder, Kasser m ed 2 Hjul, n aar der findes k un et for
Kusken best emt Sæde (B1·ædt), med 1 eller 2 H este,
4 Øre.
Samme Vogne med flere end 2 Heste, 8 Ør e.
Samme Vogne (Slæder) og iØvrig-t a lle andre Vogne
af lig nend e Slags, so m fo r uden det fo r K udsken best em~
te Sæde er forsynede med et eller fle re Sæder med
Rygstød, samt Fragtvogne og Vogne, der benyttes til
Fragtkørsel, med 1 eller 2 ~este, 8 Øre.
Ka ne med fler e end 2 Heste, 15 Øre.
F irhjulede P erson-Motorvogne med Indretning til at
lukkes, 16 Øre.
Sporvogne med 2 Heste, 25 Øre.
Heste, Æsler, Hornkvæg, 4 Øre.
Svin, Geder, Faar, L am, 2 Øre.
Først 1880 rejstes der langs Vejens Nord side en
Stangledni~ for Statst elegrafen, og 1884 begyndte
man at rej se Telefonmast er langs Sydsiden.
Tirsdag den 13. April 1897 kø1-te den f Ø r s te A utom o bi 1 fra Kbh. til Roskilde, hvor der , ifølge et
Lokalblad "hurtig samlede sig et skuelystent Publikum
om den ejendommelige K aleschevogn, der k unde k øre
af sig selv uden Heste t il at trække".

H e tekØd, og de r ble v sendt Cirku lærer til Biskopperne
og Stif tamtmændene " a ngaaende H estekødets Spi ning
og Opmuntring dertil endog af Relig ions lærere" og det
fo r ve ntedes af disse, at de "i Samtaler med Almuen og
paa a ndre passende Maader, kraftigen vi l kunn e bid rag·e til at udr ydde de indgroede Fordo mme mod den ne
und e og styrkende Føde".
Nogl e af de nye Hesteslagteri er blev byggede ved
Ro ki ldevejen, og da der dengang, som nu, er Uvilje
mod H estekød, ka ldte man Spegepølse : ,,Roskilde Landevej " for a t betegne, at Pølsen var eller kunde være
lave t af H est ekød .
Herstedøster Kirke, kun Taarnet ses .

,,Ro ski l d e L and e vej" bruges af Folkevittigh eden om S p e g e p Ø1 s e. D a Kødet eft er Krigsaarene
1808-14 var meget dyrt, søgte Autoriteterne at skaffe He tekød Indpas som F pdemiddel ved at give kgl.
Privilegier til Hesteslagterier, og det blev ano1·dnet, at
samtlige Tugthus- og· For bedringsh usfanger skulde have

S Kpge Bugt.
S Vallensba:ik m ed ga mm el Kridtstenskirke, hvis indre ha r eje ndommeli ge Kalkmaler ier.
S Albe rtslund, li ge ved Banen .
N Vr ids løselille St ra ffea nsta lt, opfø rt 1856-59, har
Plads t il ca. 400 F a nger. Dette Tal har i de senere Aar
næst en ti l Stadighed været n aaet. Digt e ren H. V.
K a a I u n cl var Overlærer ved " V ri cl 1 Øse li 11 e C e Il e fæ n g se l" 1860-81.
P aa Markern e ved Fængslet drives Si 1 k e av 1 af
e t Selskab stitlte t 1900. Lokaler og 1P lantesko\e er
aaben 15.-31. Ju li K l. 15' 0- 17. Ideen til Silkeavl
her i Land et ud g·ik fra Ca1·l F. Sommerfeldt, Sognepræst
til Rorup og Glim 1884-96, dØd 1907 .
N He rs ted vest e r m ed gammel Kridtst en skirke. Forfatteren Z ak ar i a s N i e I s e n var Lærer h er 186884.
N Vridsløselille By.
Store Vejleaa.
S I shØj med smuk, gammel Kridtstenskirke.
ykirke opført 1907-08. EjendommeliN Taastrup
gere indvend ig end udvendig.
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Taastrup -

6,7 km -

Hedehusene.

HØje Taastrup, hvis ves tlige Del hedder Krag ha ve.
S muk, anselig, middela lderlig Kirke, røclkalket, højtbygget Taarn med takkede Gavle.
Byens Navn var 1171 Thorstensthorp. Her slog Svend
Eriksen 1148 Knud Magnussen.
S Thors lu nde Kirke opført af Kildekalk (Fraaclsten),
r ødt Taarn, smukke Enkeltheder.
Byens Navn viser, at her har været en Offerlund
h elliget Thor.
N I den østlige Udkant af Hedehusene: Ansga rkirken, opført 1920-2], en enkel, hvidkalket Bygning uden
Taarn. Ved Kirken staar en Run es t e n, fundet 1827
ved "Gættetinget" ved Ka l l e rup, med Indskriften "Svidingen (=Æ tling af Svide) Hornbores Sten".
K a 11 e r up r u n e s t e n en stammer fra ca. Aar 800.
Hedehusene Stationsby hø1·er til Høje Taastrup Sogn.
Læg Mærke til Navnets Vaklen: Hedehusen e Bank, H edehuskro, H edehusene Skæ1·vefabrik, Heclehusgaard,
Hedehusenes Brugsfo r e ning, Heclehus Teglværket, og
paa et "Vei-Carte for Reisencle mellem Kiøbenhavn og
Ro e kilde , ved 0. Steenberg, Aar 1782" , benævnes Stedet H eede-Huuse. Denne Vaklen skyldes, at Navnet er
et ungt Apellativ (Fællesnavn) cl. v. s. man har talt om
,,do (eller nogle) Huse derude paa Heden", dere.fter :forkortet til H edehusen e, men forstaaet, som naar vi nu
kort siger Brohusene om nogle Hu se, der ligger ved en
Bro. Derefte1· har man efterhaanclen opfatt t N.avne L
som et Egennavn parallelt med Lejre, Køge o. s. v.
(bl. a. :fordi Heden efterhaanden :forsvandt), men denn e
sidste Opfattelse er endnu ikke rigtig fæstnet. I den
nyeste Tid har der været Tale om at ændre Bye11s Navn
ti l Kallerup. Omkring 1600 laa der kun 3 Smaahuse he1
paa Heden, de tjente som K.rohuse, da de Vejfarende
med Tidens daarlige Befordrings midler og de daarlige

Veje, vanskelig kunde køre uden Ophold de 2 Mil fra
,,Roski lde K r o" (mell em Vriclløsemagle og Klovtofte)
t il Roski lde. Det blev Begyndelsen t il Hedehu sene. Det
ene Hus bl ev Opl"indelsen til den senere Heclehusk ro.
Hedehusene -

..

7,1 km -

Roskilde.

Viadukten over Rosk ilde Landevej byggedes 1917-18
N F IØng IGrke med hvide, takkede Gavle.
S Her slev Kirke, Kalkmalerier; k un Taarnet ses.
S Vindinge Ki1·k e, rød, opført 1874-75.
V Ros kilde F jord ; i klart Vejr ses VNV H yllin ge
Kirke i V o I cl b o r g Herre cl, paa den anden Side
F jorden. Afstand 15 km.
Roskilde Hø jskole, grundlagt af Thomas Breclsclorf; indviet 29. April 1907 ved et offentligt Møde, der
var besøgt af ca. 2000 Menn esker. Straks den første
Sommer var der mødt 155 Elever, det størst e Elevhold
nogen Højskole har begyndt med. ,,Kun ved at lære
af Tilbageblikket faar vi et sandt Nuticlsblik".
Overgik i Sommeren 1930 til A r b ej cl er n es O pi y s ni n g s f o r b u n cl .
N Roskilde ny m r kegaard, anlagt 1885.
S A mltssygehus og A1·bejdsanstalt.
Roskild e Sta tion passer es af ca. 80 Persontog p aa
Hverdage, af ca. 90 paa H elligdage. I en Rejsebeskrivelse fra 1886 hedder det om København-Roskilde:
,,Strækningen befares daglig af en Mængde Tog" ialt ca. 22.
I gamle Skrifter berettes om en stor By H Øg e k Øb in g, som i Oldtiden laa midt i Sjælland paa en øde
Bakke, Høge b j e r g; men da Skjolclungkongen Ro
(Hroar) saa, at det var aa besværligt for de udenlandske Købmænd at naa dertil fra Skibene, saa f lyttede han
Byen ned til I efjorclen og gav den Navn efter sig
selv og efter den l ilde, som Byen korn til at ligge ved.
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Det omtalte Sted er sand synligvis det nuvær ende H Ø jb j e 1· g i Valsølille Sogn (se Stræknin gen H valsøRin g st ed ) . Ro kild e er iØvrig t r ig paa baad e Mindern es
og Nat uren s Kildespring . Et af de sidst e, Maglekild e,
hed tidliger e Rosenkilde og nogle h ar m ent, at Byens
N avn skulde st arrune derfra (i Byen s gamle Segl ses
en Brønd med Roser ) , m en det te kan ikke vær e rigtigt, da det er p aavist , at de gamle Stedn avne var nøgt erne, prosai k e, ikke poetiske ( Ødd ebo bet yder f. E k s.
Kvægsk ur en e) . Roskil de havd e sin .Storhedstid omkring
1200.
Domkirkens æld st e D ele er fra ca. 1200 ; ,,en Arkitekturens Billedbog" , hvoi- t alrige Stilformer er r epræsenter ede ; Kap eller hvi s Ydre og Ind r e er lige seværdige.
Et Besøg værd.
D en gamle Vor F rue Kii rke, nær Ban egaarden, br uges ikke længer e som Sognekirke (se Kam strup) . Den
ældst e Del fra det 11.Aar h. ; af Kildek alk ; Taarn et fra
13. Aarh.
Byen er siden 1923 atter Bisper esidens, m en hør er i
verdsLlg H en seende under Kbh. Amt. Garnison (Infanteri) siden 1912. Roskilde har daglig Post-Automo bilforbindelse m ed Skiby, om Sommer en Dampsk ibsfart til
Sel sø og Kattinge V i g (Boserup Sana torium).

>,

ROSKILDE - KORSØR

Str ækningen Roskilde-Ko r ør aabn edes 26. Apr il
1856.
Dobbeltspor et byggedes i fler e Afdelinger omkring
1900. I 1886 løb der daglig 5-6 Tog, i 1930 ca. 20
P erson tog i hver Retning.
Rosk ilde - 6,4 km - GØderup (Trinbrædt).
Over J( Øgevej en .
V Tin g og Arrest huset, den røde Bygning med Skiffertag, opført 1878.
V Spritfabrikke n (De cl. S.), hvor Ringsted L andevej
skilles fra Holbækvejen .
V Store mølle.
N V Hyllinge K irke, paa den anden Side af Fjorden,
Afstand 15 km.
Ø S kæ r vefabrik - J(olonihavei-.
V S vogerslev Kirke.
Den nye Vor F ru e Kirke i Kamstrnp opført 190407 i Spidsbuestil; Spir. St. J Ø r gen s b j erg er Annex her ti l.
Ø den store T ra ns form a tor ved Kamstrup (den graa
Bygning) under Nordsjæll ands E lektricitets- og Sporvejsaktieselsk ab.
V Alleen til Ledreborg, ca. 7 km, synlig viden om; . _ _/
ender mod Vest ved en gammel Gravhøj / Rpgerup 1,rtt{
S kov.
V N ord ves tbanen (til Kalundborg) , aabnedes 30. December 1874.
V Glim Ki rke, ses indtegnet paa det ældste kendte
Billede af Lejreegnen, i Ol e Worm's Monumenta Danica fra 1643.
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Ø S noldele v Kirke, i Taarnet h ar der tid liger e vær et
astronomisk Observatorium.

li g r e ligger B Øgede. V .MØile og Da mps ko r ten. Gennem Birkecle S kov. 1887 blev en Dysse her sløjfet af
Ejeren; dette gav Anledning til visse Fredningsbestemme!. er.
V GammerØ<I, med Skole lige ved Banen; en typi ·k
Ry<lningsby ( - rød) mellem Skoven e.
V M.a gleskov, gen nem hvis SØ Del Rye Skov, Bane11
gaar.
Læg· Mærke t il Brandlin.ie n langs Banen, den lille
g ræsfr i Strimmel, bestemt ti l at hindre Ild, som maatte
være opstaaet i Baneliniens Græs (f. E ks. ved Gnister
fia Lokomotivet) i at brede ig ti l Skoven.
Ø Kløvested S ko v.
Ø Borup med en Kirke, som er noget yngre end de
fleste af Egnens Kirker, formentlig fra omkring 1350.
Taarnets Gavle er vendt mod S og N (temmelig sjælden v cl sjællandske Kirketaarne). Kirken er ejendommelig derved, at den oprindeli g har væ1·et en ganske
smal Bygning, der imidlertid senere er blevet udvidet
i Bredden, en Ornbygningsmaade, der kun træffes enkelte Steder i Landet. Desværre har en haardhændet
Re tauration omkr. 1880 ganske forandret Kirkens Indre.
V Borup Sø.

Gøderup -

4,8 km -

Viby

over J(orne rup Aa.
Ø RamsØm agle, har N avn efter den udtørrede Ramsø, der endnu ses afmærket so m Sø paa Videnskabernes
Selskab s Kort fra 1768.
Efter Overfaldet i Roski lde 1157 vandrede Absalon
i Nattens Mørke ud til Ram Ø, ,,hvor Bryden (Gaardbestyrer) blev yder st overrasket over, at han kom der
helt alene, og nær havd e daanet af Skræk ved at hpre
hvad der var ket i Roski lde. Hos ham fik han en rask
H e t og red fprst til si n Søster, der var gift med Peder,
og dernæst til sin Mod er " (i Fjenneslev), som det hedder i Sak s e's Dan es ag a. (Saxo Grammaticus.)
V Sy v m ed hvidkalket middelalderlig Ki rke.
Byen hed 1253 S y w h Ø w g h e, har altsaa, ligesom
Ramsø, Navn eft er nærliggende Terrængenstande.
Her fød t es 1631 " den dan ke Sprogforsknings Fader", Peder Syv, død 1702 som Præst i Hellested
paa Stevns. Han sk rev "Betænkninger om det Cimbriske Sprog" og "Danske Ordsprog" hvorom Grundtvig synger: ,,Tiden gaar, og vi gaar med; Peder Syv
i Hellested med sin store Ordsprogsskat gaar dog aldrig mer af Minde".
V Vibygaard.
Ø Skovsbo (Gaard og) Skov.
V Daa stru p, hvidkalket, smuk, typisk s jællandsk
Landsbykirke.
Viby - 7,2 km - Borup.
· V en MØile og 1 km fra Banen den højtliggende "BirkeclhØj" (Stuehus : mørkt Tag, røde Mure; Udhusene :
rpdt Tag, hvide Mure).
O Birkecle af ældre Birkwith = Birkeskov. Lidt syd-

Borup -

6,9 km -

Kværkeby.

Ø Kimmerslev Kirke, en lille Bygning med rødt Taarn;
ligger smukt ved Søen, kun 1 km videre mod Ø Nørre
Dalby Ki rke (Kridts ten) .
V Svenstrup ejedes ell er b styredes oprindelig af udsend te Munke fra Antvorskov Kloster, kaldtes derfor
før B r Ø cl re S v en s tru p, der ogsaa opfattedes som
Modsætning ti l Byen Søster Svenstrup (6 km
nordligere) , som tilhørte St. Clara onnekloster i Ro kilde. Den første Privatmand, der ejede Svenstrup var
Æ1·kebiskop Hans Svane 1666-68, da han dpde, men
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Gaarden blev i Slægtens Eje ca. 80 Aar. Godset har
siden 1751 været i Slægten N ergaards Besiddelse, samme Slægt som ejer Skjoldmesholm, Gunder slevholm,
Charlottendal, Fuglsang, Gyldenholm, Hellestrup, Prierskov, T/rø m. f l. Godser.
Nuværende Hovedbygning e1· fra 1782.
Læg Mærke til de mange enligtstaaende Træer (Trægrupper) paa Markerne.
Til B o ru p egn en er knyUet Min<let om P o 1 it ik er en J a k o b Kris ti an L a u rid sen, populært
kald et J . IC, der blandt andet var virksom i Foreningen
til Hovedstaden s Forskønnelse - l1ans Bidrag hertil
var at han sk uld e rejse bort et Par Maan eder hvert Aar!
Han var nemlig uhyre grim af Ydre, men en usædvanlig Begavelse, et Geni, var han. Fra et fattigt Hjem
ved H erning naaecle lian frem og blev Overretssagfører
og Folketingsmand for R ingstedkredsen. Det var til
ham Professor Rasmus Nielsen ved Filosofikum sagde:
D e ser mig ikke ud ti l at kunne ret meget.
J.K.: ,, ej, jeg er so m en Ørk en".
Professoren: ,,Men der er dog vel Oaser?"
J. IC: ,,Ja, men nu kommer det saa an paa om Kamelerne kan finde dem".
Eksamen sluttede m ed at Professoren rakte den vadm elsklædte Student I-Iaanden og sagde: ,, dmærkelse!
og hvis der var noget højere, skuld e De have det".

L a ndet vist nok boet den a llerfør te Dan sk e Konge
ved avn Skiolcl, de Skioldungers Stam-Facler og Othin s
Søn, a t han har beboet det Sted, som vises ved Skioldn esh olrn, (9 km ry herfor) og meene at bærn N avn
af ham, er ikke urime li gt, skiøn t han ogsaa bygcle
Lethra eller Leyre ved Ro skild" . som der staar i Pontoppid an s Da n sk e A t las fra 1767. Ruin en findes 600
m V fo r Banen.
V en Engstrækning; h er skær er Banen Aasen, so m
fortsætter mod Vest, Syd for Engen, i Høecl Skov, hvor
der finde en G rav p 1 a cl s med Minde ten: Johannes
Theodor Suhr, Ejer af Rosengaarden, fpdt 13.-4. 1862,
død 20.-6.-1920. Banen gaar her omtrent paa Van cis kel I et m ellem Køge Aa's og S usaa's Opland. Ifplgc
e n gammel Forestilling paa E gnen skal der i læ11gst
forsvunden Tid (rnaaske i Vikingetiden) have været
Sejlads fra Køge B ugt helt h erind i Sjællands Hjerte.
Ø BØgede (By).
SØ limmin ge Ore (Darnpsavvæ1·k), der fortsætter
mod S i Maglebjerg Skov und er Gi esegaar cl .
S Tfaabæks Gaard (Straatag, hvide Vægge) med artesisk Brønd lige ved Banen.
r Kværkeby Mose, hvor der und er Verdenskrigen
blev opskaaret uhyre Mængd r af Statstør v; gennem
Mosen lµber Vigersdal Aa til Harald sted SØ, som har
Afløb gennem Ringsted Aa til Susaa.

Gennem Svenst rupskovene.

l{værkeby -

Ø Regnemarksbakk n, en D el af KØ g e A as, der

med adskillige Afbrydelser kan Iølges fra Kpge ti l
Harald sted, 25 km.
Genn e m Humleore (Skov) hvor der "ses en temmelig
høj Vold og Foed poer af Bygning, som foregives at
h ave været Kong Humle hans Slot, hvor om Saxo melder, men om der nogen Tid haver været en Konge af
det Navn, tages billigen i Tvivl. Derimod haver her i

)
J

7,2 km -

Rin gsted,

over Køge-Rings ted Landevej\
N Vi gerstecl Kirke, hvidkalket med rødt Taarn. Kalkmalerier findes paa Hvælvingerne.
NV 2 lrn1 J{værke by By og Kirke, opført af Kild ekalk (Fraad ten), middelald rlig, smukke Enkeltheder.
S Aclams hØi S kov.
S Acla m hØi (Gaard med Spir). H aven ligger tid til
Banen.
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Under den Midtsjællandske tatsbane: Hvalsø-Ringsted, aabnet 15. August 1925. Den enkeltsporede Bane
løber tæt S Vestbanens Spor de ca. 3 km til Ringst ed.
N Kærhave Husmandsskole (m ed Vindrose ) indviet
20. Sept. 1903 .af daværende Landbrugsmini t er Ole
Hansen, Bringstrup.
Under Viadukten for Landevejen til Haslev (Rønn edevejen) .
Under Viadukten for Lande,•ejen til Næstved.
S lige ved Stationen er Midtbanen komm en ned i Niveau med Vestbanen; ogsaa Privatbanen Køge-Ringsted, aabnet 4. August 1917, slutter sig til S for Stationen.
N Ringsted, t h. Vandtaarn opført 1916; tv. t Bents
Kirke ; i høj Grad et Besøg værd. En af Danmarks smukkeste og ejendommeligste Kirker; opført i sin nuværende Skikkelse i sidste Del af 12. Aarh., bygget af røde
Teglsten i Korsform med et Taarn (med pyramideformet
Tag) over Korsskæringen; dens Bygherrer var Benediktinermunk e (Kirkens Navn efter Ordenens Grumllægger St. Benedikt af Nurzi a, der 529 grundede et
Klost er paa Monte Cassino i Italien) . St. Bents Kirke
Indre rumm er inter essante Ting , især konge lige Grave
(Valdemar den Store, Valdemar Sejr, Dronning Dagmar (,,Udi Ringsted hviles Dronning Dagmar"), Erik
Menved, Erik P lovpenning m. fl.) Endvidere findes
smukt Inventar ( ogsaa gamle Munkestole i Lig hed
m ed Roskild e Domkfrkes) og mange Ligsten. Ved Besøg i Kirken bør man gøre Brug af den lille oplysende
Vejled ning, der købes hos Kirkebetjenten - og saa
saa iØYrigt g ive sig god Tid.
Ved en Ombygning i Spiret 1475 fandtes ifølge en
gammel Ber etning "et Stykke af den Kappe St. Kn ud
havde paa, da han blev dræbt .... og hvad so m koster
meest Umag at troe, et Stykk af Aarons Kiep".

Indtil fo r faa Aar siden var der ingen Bebyggelse
mell em Stationen og Van dtaarn et, idet Jorden ti lhørte
Ring s te cl K l o t e r (af hvi s Bygninger intet mer e
er ti lbage ), indtil Byen end eli g k øbte J orden 1917.
Den æld ste trykte Beskrivelse af Ringst ed er fra ca.
1670, skrevet af Præsten Laurids Koch (Forfatter til
"Danmarks dejligst Vang og Vænge" ), deri hedder det
bl. a .:

•

Da vi ei Skibe h a r, her ingen Skibe strander,
af enist lille Sø vi a ll vor Fæmon vander;
for KiØbm ænd og Trafich h ar Rin gst ed meget godt,
derfor mand sield en hør her spilles Bancherott. E en Ting vi bed1·e har end fl este Sjællands Steder,
en K i r k e ; Skade var, om den sk al falde n ed er ;
det er Svend ordbags Værk, han bygde den af Grund,
hvo hold er den ved Magt, den vil jeg r egne rund.
Fru Anna H ardenberg har gi vet Skolen Rente,
en Urn e, Du e og ; men hvo t ør noget vente,
for 1Kirken denne Tid, da hver Mand raaber giv,
men faa r hun ingen Hjælp, da mister hun sit Liv.
Hvoraf det syn es at fremgaa, at det har set sort
ud for Kirken, og at der var m ange der, ligesom nu,
overrendte Staten med deres "giv".
Den første Kongekronin g i Rin gsted blev for etaget
25. Juni 1170 iclet den 7-aarige Knud Valdemarssøn
blev kronet og salvet samme Dag som hans Stamfader,
Knud Lavard blev ·krinlagt i Kirken. Den sid te Kongekroning i Ringsted er Kristian den Fjerd es 8. Juli 1584.
Paa Torv t li gger 3 fredlyst e Tingsst en; saada1me
kendes ikke fra nogen anden By. H er har Lan cl stinget været afholdt (indtil 1805), før t und er aaben
Himmel, sener e (fra 1584) i et stort Kapel ved Kirk en s Nord sid e ; m en H er re d s tin g e t holdtes vistnok i M u 1 s tru p, 5 km SØ Ringst ed.
I Ringsted havde Landsdommer Se e fe 1 cl t 1656
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en i hele Rlget enest aaende Bogsamling, som 1658
blev bo rtført af C o r f it z U I f e l d t til Bavelse og
sener e til Sverrig.
M al e r en J Ør gen Roe d fødtes i Ringsted 1808.
Hans Billede af "Piger, som hæge sig ved Brønden",
e r fra h ans Barndom shj m i St. Hansgade.
M a 1 er en J . F. N . Ve r m e h ren gik med om
frivillig i 1848, blev syg "og maatte saa søg e min Afsked. Saa var det jeg malede "Reservesoldatens Afsked" hjemme h os min Fader i Ringsted", hvor han
fødtes 1823. Sin 70-Aars Fødsel sdag fejred e han ved
at besøge sine Venner i Vindstrup, ved Tju trup Sø,
hvor han havde malet "l' onen der bælger Æ rter ".
So p hu s S c ha 11 cl o r p fødtes i Ringsted 1836.
Garni s on, F e I t art i I I e r i sid en 1914 Kasern e
'
nordlig i Ryen.
S ved æstv dvej en militær Flyvevlacls.

Tvedegaard, Formand for de samvirkende Landboforeni nger (i Sjællands Stift) (siden 1927).
Over Hovedl andevejen J{Øbenhavn-Korsør.
S Sigersted, hvortil Sagnet knytter Fortællingen om
Hagbard og Signe. H elten H agbards og H elvin Broder
Hake kom fra H ærvig (Kalundborg) til H elvecleskeddel
(Jordfald hul ved GyldenløveshØj 15 km N herfor), og
henter her H elvarsel for Kong Siger, som han slog i
Slaget ved Sigersted efter Skedeslæn~gen ved Skevad (Skedevad), - ,,et Feltslag, som var ede 2 gandske
Dage" - ,,Slaget stod paa det Sted, der paa Folkemaalet hedder Val brønde, det er: Ligene eller de faldnes
Brønd; L ykken gik Siger imod, og han fa ldt i Striden"
(Sakse).
Paa den ne Valplads ligger nu Va lbrØ ndsgaarclen 1 km
S Banen, ved Vejen op til Sigersted. - Middelalderlig
.IG rke med H elleristningssten i Taa rn et s Sokkel.
N Brin gstrup Ki rke - med Taarn i Øst ( jældent).
Kirken opført af Fraadsten. Taarnet af røde Tegl. Vestli g i Byen ses den Gaard, som ejedes af "den første Bonde, som tog Sæde paa en Minist ertaburet", Ole Hansen,
død 1928.
S Sigersted Teglværk.
S Fjennesle v Kirke - en af Danmarks seværdigst e
og mærkeligste Kirker, bygget af Kampest en omk1·ing
1150 af Asser Ryg (det k endte Sagn om, at Tvillingtaarnene skyld es TvillingfØd el - Axel og Esbern Snar e - er urigtig - de var ikke Tvillinger). I det Indre
findes ej endommelige Enkeltheder, især Skibet s Vestparti med Gall e1·i og mukke Granitsøjler .
Paa Ki rkegaarden en Run es ten fra ca. 1030 : ,,Sasur 1·ejste Sten og gjorde Bro" . Umiddelbart N Kirken
er et lille Anlæg "hvor gamle Mure vidn er om, at Hvi~
deslægtens Gaard har staaet" som der staar paa en
Sten r ej st 1903.

7iS km Fjenneslev.
Rin gsted E g nen er nu næsten skovløs, m en mange Stednavne
som Skovager g aard, Øst erskovgaard, Bl yskovgaa1·d,
Søller ødgaa rd, Ør slev under Skoven, viser at der f ør
h ar været m eg en Skov.
N Korsevad, privat Hjem for aandssvage ; paa Vej iels
gaflen er der Mindesmærke for Po litiker en
B ran s ag e r, død 1915.
Rin gsted Vandværk ved Aaen, ved den nedlag te
Hav e m Ø11 e. Over Rin gsted Aa.
S Den midtsjællandske Stat bane - til N æstved, aabn et 1. Juni 1924. Den først e dansk e Banestræknin g som
er an l agt dobbelt poret .
. S Høm Kirke, gamm el, lwidkalket, væsentlig opfø r t
af Kampesten.
Over Vejen til Skj ellerØd, 250 m V denne Vej og 600
m S Banen Lan ge mosegaard, ej es siden 1922 af J aco b
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I dette Hjem opfostredes Aksel (latiniseret: Absalon)
og Esbern Snare ammen med Knud Lavards Søn, den
senere Valdemar den Store.
"Did styred den gæveste Drot sin Gang, der _knæled
den staalklædte Kæmpe og lærte ved Messe og Ottesang
den stolteste Vr ede at dæmpe".
S ved Hovedlandevejen, ved det midterste, højstliggende, af 3 hvide Smaahuse, hvor Sognevejen gaar op
til Kirken ligge,r en Jættestue, dog uden Dæksten.
S ved Hovedlandevejen, 9 Milestenen (fra København), her holdt Geneml Rye Hvil med sine Tropper
paa Marchen til Krigen 1848.
N MØrup, her boede Esbern Snare, som herfra ydede
Valdemar I værdifuld Hjælp efter Blodgildet i Roskilde 1157.
Lu x cl o r p h, som var Land sdommer i Ringsted
1738-44 ejede Mørup. H er aabnedes 1830 Dan m ark s
f Ør s t e Lan cl brug ss kole og Fors tin sti tut,
med 3 Profe orer fra Sorø Akademi; man begyndte Kl.
5 om Sommeren, Kl. 6 om Vinteren - ophævedes 1834
af Mangel paa Tilslutning.

nes at fore stille en Bi kop Hu e", men denne enestaaend e og fes tlige Form maatte da vige P ladsen for den
nuværende, der utvivl ornt er nær til den oprindelige
Form, men virker mere tørt (,,Bispehuen er lavet om til
Pikkelhue" ). Indvendig bæres Taget af ,1 svære Granitsøj ler og Rummet er med sine ret s rnaa, højtsiddend e
Vinduer af en ejendommelig Stemning.
B j e r n ed e B y n edlagdes 1782 og indroges under
Bjernede Gaard. Et t ypisk Eksempel paa dviklingen:
fprst op luger Gaa rd en den gamle Landsby, og saa nu ,
i de sen este Aar, ud stykkes Gaarden til Smaabrug, saa
man nu kan tale om den geno pstaaede Bjernede By.
N Slagli ll e Kirke opført af Kampe- og Fraadst en,
Taarn af rød e Tegl. Inter essante Enkeltheder baacle udog indvendig. Kalkmaleri er fra samme Tid ( og Me ter?)
som i Alsted. Paa Kirkegaarden ligger begravet Folke-

F j enneslev - 6,7 km - Sorø.
Over Ho ved landevejen til Korsør.
S Fjenneslevmagle m ed (Mejeri) Skorsten.
N nærmest, MØrup Skov, tidligere Rævesk ov ; lidt
fj ernere Bjernede Skov.
S Alsted Kirke, hvis Korrunding har et interessant
Kalkma leri; og Tavle (af Thor Lange ) 11 Til Minde om
Ædlingen Kong Magnu s, som ved et ulykkeligt F ald nær
Alst ed tilsatte Livet Anno 1047" .
S Alsted Skov.
· N Bjernede Kirke, en af Danmarks 7 bevar ede Rundkirker; den er opført dels af K ampest en, dels af Tegl
(omkring 1170); over Rundbygningen knejser nu et lille
8-kantet Spir; før den sidste Restauration (1892 ) havde Kirk en en 11 usædvanlig Figur, nemlig oval, om mee-

tin gsma nd C. C. A 1 b er ti, død 1890.
Over Tue! Aa, 1 km sydliger e Sa erbro ( Sasur - ) .
P aa Valdemar den Stores Tid laa i Sognet en Landsby Slaglpse (senere Slagel. ebo) , som Absalon tilbyttede ig 1181.Han oprettede paa den s Jord er en Avlsgaard til Sorø Kloster. 1636 nedlagdes Byen og omdannedes til Sæclegaard, som byggedes 1643 - nu So rø
store Ladegaa rd, der ses 1 km N Banen.
Gennem Sorø SØnderskov.
N Veddeban en, aabnet 1. F ebruar 1903, anlagt af private, men er forpagtet og drives af Staten.
(N) Sorø Lands ta tion ( i Modsætning til Bys t at ion paa Veddeban en) ligger i Lyng e Sogn, ligesom Villabebyggelsen Frederiksberg, omkring Stationen.
Allerede 1834 peger Grundtvig paa Sorø, som det
Sted, hvorfra Lyset ( den første Højskol e, 11 Skolen for
Livet") vil kunne udbredes 11 trindt i Mark og Skov", og
i sit Skrift "det dan sk e Firkløver" henviser han til Sorø
r oprettet af Kristian 4 og hvo1·til HolAkadem~

d,,-
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ber g havde skænk e t de Midler, han havde tjent ved sit
For fatte r skab.

s ter cien sermunke (som Absalon ha vde indkald t fra Esrom), der havde den Byggeskik at bygge deres Kirker
enkelt, ud en Taarn og paa lave, lun e Steder - i Modætning til Ben ediktinern e, der baade byggede stor slaaet, med Ta a rn og gerne paa Højdep unk ter, jfr. Ringsted. Kirk en, der e r bygget af rø de Teglst en, ( en af de
fø r te Ki r ker he lt bygget af dette Materiale) stammer
fra s idste H alvdel af 12. Aarhu ndr ede. Den er opført
i Ko r sform, med lige afslutte t ,K or i Modsætning ti l
Ring. tcd, der h ar l1alvrund Koraf lutn ing. Ki r kens skønne Indr e har ma n ge Sevær digheder, af hvi lke her kun
kan næv nes et stort K1·ucifix fra 1527; smukke, u dskaarnc Inven targ n t ande og Grave af stor hist o1·isk
Interesse (Absalon, Valdemar Atterdag; mange af Hvideslæg-ten, Ludvig Holberg).

Hvor Aksel hviler i lyse Kor,
hvor Holberg s mi ler ad F ejl i Nord:
Fra Sjælland s Hjerte, Kong Frodes Ark,
kas t, Mindek ærte, paa Dan er s Mark
dit Lys, det mi lde! Blu s op, kønt silde, dog r et
tilpas!
At Grundtvig særlig tænkte paa Sorø m ed H enblik
paa den nye Højskoletanke k yldes formentlig særlig,
at h er virkede han s nære Ven og Dig-terfælle Inge mann,
der m ed sine hi storisk e Digte og Roman er havde a n slaae t n etop de Toner, som Grundtvig m ente havde beds t
Ud sigt til at find e Ør enlyd hos Folke t og til a t vækk e
den hfa tori ske I nter esse.
Stig op af Gra ven, du Slægt, som døde !
forkynd dit Fald og afmal din Brøde,
advar os for Udslettelsen s Dom,
og vi os, hvorfra din Frelse kom.
Grundtvigs Tanke om en "dansk Højskole i Soer "
maatte om sider opgives. Den før st e Høj skol e blev aabnet i Rødding 1844, og da der aller ede var et halvt
Hundrede Højskoler i Landet indviedes Sorø Høj skole,
"Bojsen smi nd e" 1889 med en Tale af Digteren Hostrup
- er nu kun for Kvinder - ligger 400 m fra Stationen
ved Vejen ind til Byen. Denne Vej an lagdes 1854-55.
Sorø -

7,6 km -

Frederikslund.

N over Søen es Byen og Akademiet.
Byen har tidligere ligget paa en Ø (Soer-Ø) omgivet
af nuvæ1·ende Sorø, Pedersborg, og Tuel Sø (paa Grund
af denne Beliggenhed har Byen kun ringe Opland, og
skylder n avnlig I lostr et og Akademiet sin Tilblivelse).
As er Ryg (Rig) ej ede Øen og byggede en Kirke h er.
Den nuværende smukke IUosterkirke er bygget af Ci-

Gennem Feld ko v.
Lo uises tifte lsen for Forældreløse Pigebørn, mellem
Banen og Søen. Ca. 1586 blev Absalons Kloster omdannet til en adelig Skole. Senere føjedes hertil t ridderligt A kade mi hvis skiftende Skæbne bl. a . ses af det
Pontoppidan (1767) skriver: ,,Høysalig Kong Christian
VI som ideligen var betænkt paa at tiene Gud og sit
Folk nøycdes ikke med at fornye det æld gamle Kiøbenhavnske Universitæts Fun dats og at forbedre Lærernes
Løn, men var ogsaa betamkt paa, at igienkalde det nedlagte adelige Academie i Soer, og sette det frem fornogen Tid, i den Stand, som da svarede til Øyemerket.
Dette var ikke, at der skull e læres all e de Sprog og
Videnskaber som have Sted paa et egen tlig Univer sitæt,
men allcne det som kunde enten forberede den adelige
Ungdom til sin Udenlands Reyse, eller og sette den i
Stand til at undvær e samme, og med mange Penges Besparelse, i Fædern elandet selv, lær e ligesaa meget, som
andensteds, fø lgeligen u dkrævedes efter denn e Hensigt,
et mindre Tal af offentl ige Lær ei·e, n e mlig a Jlene de,
som tracterede, næst Guds Or d, de t latinske, fransøske
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og tydske Sprog, Fæderne-Lan dets Lovkyndighe d .....
. .. Historien, Philosophien, Physiken og Mathesin (Matematikken), saa og derhos adskillige Excercitz-Me stre,
i at l'ide, dantze, fegte ...... Imidlertid bortkaldte Gud
Høysalig Kong Christian VI og gav hans S,Øn, nu H,Øysalig Kong Friderich V kort eft er sin milde Regierings
Antrædelse, Leylighed til at udvi e selv samme Hiertelag og Omhue for denne Stiftelses Fuldbyrdigel se .....
Den h,Øytidelige Indvielse, som skeede kort efte1·, nemlig den 27. Julii 1747, benaadede Hans Kongelig Majestæt med sin H øyeste Nærværelse, da Doctor von Haven, som Professor Theologiæ, i Kirken holdt en Intimations Ta le over Ordsprog XVI v. 16 hvilken Actus
endte med at siunge Te Deum Laudamus, under Poukers og Trompeters Lyd, samt Canonernes L,Øsning. Fra
Kirken begav sig den gandske Forsamling til Academiets Sal, hvor Hans Kongelig Majestæt paa sin Throne
anhørde en fyndig og ziirlig cl an s k T a 1 e af Academiets f,Ørste Ober-Hofmes ter . .... .. "
N Ingemanns Ø tæt S Akademiet, skal være opstaaet
ved en af Professor Schytte foretagen Opfyldning
1759-77. Han opf,Ørte der et "Enebo". Ingemann "fæstede" Øen for 2 Rigsdaler aarlig. Øen blev engang
"stormet" af Akaciemister under Anførsel af Valdemar
Raasl,Øff, den senere Krigsministe r ( 1866-1870), der
bl. a . var meget ivrig for Salget af de dansk-vestind iske Øer til de forenede Stater.
"Allerede 1606 fik medicinsk Professor ved Skolen i
Soe1·, Anders Christensen, Allernaadigs t Tilladelse til
for egen Regning at oprette et A p o te k og drive det
for egen Regning samt antage en Apotekersven d til
dets Behov".
Den første Læge virkede i Sorø 1602-06.
Pontoppidan skriver 1767: ,,En to1· og delicat men
rar ( = sjælden) Fisk, ved Navn M a 11 e, fanges unde1-tiden i Soerøe-Sfjer. Den siges at kunde udgiøre et
lidet Vognlæs, ligesom den og gierne føres til 1Kiøben-

havn". Leveredes tidligere til Kongens Taffel. 1797 fangedes faktisk en M a 11 e paa 78 Pund. 1799 fangedes
det sidste Ek emplar i Sorøsøerne. Senere er en M a J1 e fanget i Køge Aa.
Sorø er nu en udpræget Pen si o ni s tb y hvilket
stemmer forbavsende med Pontoppidans Skildring fra
1767: ,,Dog drive ogsaa en lid en Landhandel af nogle
Kiøbmænd, og und ertiden udvælge nogle adelige Enker
eller andre af Pension levende her deres Boelig, for den
behagelige E~ns eller anden Aarsags Skyld".
Til Sorø er endvidere knyttet Mindet om S ak s e
(antagelig født ca. 1160), Absalons Klerk (Sekretær)•
skrev sin Danesaga "Efterdi alle andre Folk har fo/
Skik at sætte en Ære i navnkunclig Id og frydes ved
Fædrenes Minde, saa kunde Danernes Ærkebiskop Absalon ikke udholde, at vort Fædreland, for hvis Hæder hans Hjærte altid brændte, skulde savne slig Navnkundighcd og herligt Eftermæle; og da ingen andre
vilde paatage sig dette Stykke Arbejde, paanødte han
mig, den ringeste af hans Mænd, at ln·ive en Bog om
Danernes Id (paa Latin: Gesta Danorurn) . . . . Ret
længe siden er det ikke at Landet er optaget i den hellige almindelige Kirkes Skød; og før den Tid laa Folket i Dvale og kendte lige lidt til Troen og til Latinen".
Gennem Horsebf,g (Skov).
Gennem Nyrup Skov.
N Eickstedtlund har Navn efter den fra Sammensvær gelsen mod Struensee kendte General Eickstedt, som ejede St. Frederikslund .
Gennem Treskelskov (Alsted, Slagelse og Vester Flakkebjerg Herreder mødes her).
N Kindertofte Kirke, hvid, Koret meget langt.
S Valbygaards Skov (Valbygaard ligger 4 km NØ
Slagelse).
N Store Frederik lund.
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Slagelse.
7,0 km F r ede rikshmd N lige ved Stationen Lille F rede rikslu nd.
N Veclb ysøncler - 2 km nord ligere V e cl by n ør r e.
En Ejendommelighed ved Midt jællancls Stednavne
er den hyppige Kløvning af de gamle Byer i 2 adskilte
Byer - a ndre Steder i Midtsjælland Ji gger Valsømagle
- Valsølille, Munke Bjergby - Stifts Bjergby, L y nge
Eskildstrup - Rud e Eskildstrup, Store Linde - Lille
Linde, 1Kirke Stillinge - Øst er Stillinge, Ting J ellinge
r lev under Skoven,
- Sønd er J ellinge, Ørslevvest er Nørre Hvalsø - Kirke Hva lsø; og Tredeling: Svenstrup
æs- Lille Svenstrup - Sø, ter Svenstrup, Næsby by ved Stranden - Næsby ved Skoven, Borød Flinterup - Alsted Flinterup - Yirke Flinterup; og Firedeling: Borup - Valborup - Mølle Borup - Hav Borup.
N Sorterup Kirke, hvidt T aarn.
N Ottestrup Kirke, middelalderlig, smuk Altertavle,
Kalkmal erier.
Va ldemarskilde lige ved Banen.

St. Mikkels J{irke (tv) fra Begyndelsen af 14. Aarh.
Treskibet med Ta.arn og Spir. Bygget i gotisk Stil særlig s mu kt Kor.
. St. Peders kirke (th) er bygget i Korsform, dens ælds te De le fra før 1200. Taarn med et Spir mellem 4
takkede Gavle.
Af Slagelse Latin s koles (nedlagt 1852) Elever kan nævnes: Hans Tavsen, Jen s Baggesen, H. C. Andersen, Ingemann, Chr. Bredahl (,,paa Jord en Væg af
Ler og Tag af Halm, men paa han s Tunge Ord af hamret Malm").
Et Træk fra "den sorte Midd elalder": ,,Anno 1471
holdtes i Slagel se en haard, m en velfortient Exsecution,
med en Guds-Bes potter, Morder og Kirke-Røver, af Adeli g H erkomst, hvis Navn ikke anføres. Hai1 s Straf var
at brændes levende. Da denne stod ved Baa let, frerntog
han af' sin Barm, en liden Æske m ed viede Oblater, som
var røv ede i en Kirke, brugende cl rhos følgende Ord:
J eg haver i ti Aar ikke annammet Sacramentet. Nu vil
jeg oprette den Forsømmelse. Derpaa tog han een af
Oblateme i Mund en , sigende : Denne er for det første
Aar, . iden: denn e er for det andet Aar, og saa fremdeles. Henrich M enstrup Konge!, Lehns-Mand paa Corsøer-Slot, som stod hos og saae denne Daare at krone
saa megen forrige Ond skab m ed Guds Bespottelse, lod
begge hans Hænder først afhugge og kaste paa Baalet,
da Iu:oppen strax fulgte eft er". (Pontoppidan.)
Slagelse har s to re B y marker, hvilket efter
Sagnet skyldes Valdemar Sejrs Løfte til H e 11 i g A 11d er s (al den Jord han kunde om rid e paa et 9 Nætter
gammelt Føl).

Over Korsørvejen 87 km fra København .
I Slagelse; en typisk Centi-alby med et godt Opland
(i Mod sætning til Sorø). Et Sagn fortæller at Byen er
grundlagt af Skjalm Hvides Bedstefader S 1 av; Byen
kaldes i Valdemar Il's Jord ebog fra ca. 1260: Slauløsæ.
1376 holdtes her et Danehof, hvor Dronning Margrethe
lod sin lille Søn Oluf kaare til Konge.
Indtil 1664 havde Slagelse sin egen Havn Skibsh o 1 rn ved Udløbet af T u cl e a a, 8 km V Byen. 1904
købte Kommunen Mullerup Havn (14 km NV, i
Drøsselbjerg Sogn) som tidligere ha1: været en af Sjællands s tørste Udskibningspladser, (maaske lige fra Oldtiden da man herfra bl. a. har et af de ældste Fund der
vidner om Menneskers Tilstedeværelse), men da der ikke
er Jernbanefo1·bindelse til Mullerup, faar Havnen næppe syn derlig Betydning.

Ved Hellig Anders fick jeg Gavn,
hos mig ey glemmis skal hans Navn,
jeg haver trende Marke.
"I Slagelse var en Sogne-Præst, Vor Herre gav ham
stor naade; Hand tiente Gud som hane! kunde bedst,
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Sanct P eder sogn mon hane! raade; Af Slagelse han selvtolvte mand, Foor bort til de t hellige land, J eru salem
hancl søgte, H ellig Anders er hans navn, De Slagelse
mænd giorde hand gavn, hane! vilde deres ærende røgte.
. . . Oppaa den værdige Paaskedag, Alt m en hun Messen sagde, Den bør faldt dem saa vel i lag, All e fra
hanne m udlagde. Den bør drev denneck saa snart fra
land, De vented' at komm e hiem for han<l, Men Gud
det mon omvende : Thi men de seglede paa det hav, Da
var hane! paa den hellige grav, Til Messen var ad ende".
(P. Syv: Dan ske Vise1·.)
aar han vilde holde Andagt i det fri , hængte han
sine Handsker og in Hue paa Solstraalerne . .. . en
Dag mis lykkedes det dog . .. . hans Hue faldt til Jorden . Bedrøvet purgte han Vor H erre om Grunden dert il og fik da til Svar, at det var Straffen fordi en Tjen er ved det Klost er, hvortil han hørte, havde stjaalet
en Gærdestav.

Over Vaarby Aa (Sj ællands s t ørst e J ernbanebro),
samtidig k ører man over en Roebane, som komm er fra
Vaarbymark S J ernbanen, og ved Trælleborg Gaarde
tæt N J ernban en forener sig m ed en Hovedlinie fra
Hovedgaarden Fa 1 k ens ten (5 k m S Slagelse) i mange Bugtninge t il V e s t s j æ 11 an cl s S u k k e rf ab ri k i G j Ø r I e v, hvorfra den fortsætter mod N
til Hedvigslyst p aa A snæs.
NV 2 km, ved Aaen: Trælleborg, en af Landet s s tørste Voldpladser:
SØ Ge rl ev Kirke, hvid .
SØ Lund fo rlund Kir ke.
S Hem me rs hØj Kirke, opført af Kampesten i romansk
Tid, hvidkalket, med temmelig lavt, kraftigt Taarn.

S la gelse - 7,0 km - Forlev.
S Stats banen til Næstved, aabnet 15. Maj 1892.
N S tatsbanen til Værsle v (Kalundborg) , aabnet 30.
April 1898 .
S nogle Gravhøje og idet man kører over Lavningen
ved Vaarby Aa, kan man ved at e lige mod Ø (Banen løber h e1· N Ø-SV) se Hellig A nders' Kors paa
HvilehØj . ,,Rand vogned op og saa sig om, Paa Hvi lehøj sad hand vel s um (stille, halv bedrøvet, forvilTet),
det du er ej sand en at dØllie, De h yrder ginge saa rask elig, til h annem at hu svale, Rand blev saa meget underlig, hand hørde dem Danske tale" .... (P. Syv.)
Lidt ud en for Slagelse ved Lande-Veyen til Cor øer,
11
s taar paa en Høy, et Crucifix af Træ, hvis Underholdning de næst liggende Bønder ikke tør for sømme, siden
der eengang kom Sygdom blant der es Creature, som
de ti l kreve bemeldte Crucifixes Forfald" . Korset er
sidst fornyet 1900.

Forlev - 6,1 km - Svens trup.
S Ve mmele v; Kirke, lang, hvid; Skib og Kor ud i et .
Syner vidt.
S 8 km Boslunde Kirke, m eget højt, rødt Taarn.
N tore Belt, m ellem dette og Banen T jæreby Vej le
(Vejle bet yder et lavt Sted (i en Vig) hvor man kan
v a cl e over) tidligere en Vig nu udtørret (paabegyndt
1866).
S Taarnbor g Kirke, stor, enso mt beliggende, opført
af T egl i rom an sk Tid. Hvidkalket, som den overvej ende
Del af Sj ællands Landsbykirker med takkede Gavle.
og S ejendommelige, fritliggende Bakker.

Svenstrup - 4,0 km - Korsør.
1852-53 var der en forhold svis kraftig Mormonbevægelse i Svenstrup.
Banen gaar nu omtrent N-S.
Ø lige ved Banen Taarnborg (Gaard) , hed tidligere
Korsør Ladegaard . I Havens Hegn ud imod Banen er
begravet den Hest " Ino " som Sejrherren, Gen eral
Krogh (hvis Sviger søn, (Over) Kammerherre Oxholm,
1842 havde købt Taarnholm) 1·ed paa Slagdagen ved
! sted.
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V por til Halskov Odde, bestemt til Brug ved I stransport.
Banegaarden er Byens yngre
Korsør. Kvarteret
Del , vok set op omkring Færgelejet og Banegaarden
(bygget 1904-06) paa Halskovhalvøen .
S Banegaarden, den æl h-e Del af Byen, her Jigger bl.
a. Korsø r SØbatte ri med massivt Taarn af rød e Munkesten, 25 m hØj; Murene 2,5 rn tykke; fra omkring 1300;
næst Gaa etaarnet i Vordingborg det eneste omLrent
helt bevarede middelalderlige Fæstningstaarn i Land et.
Maga inbygnin gen fra ca. 1600, bruges nu som Opbevaringssted for gammelt Materiel, særlig Ammunitions- og Kanonvogne fra de slesvigsk e Krige. Tidliger
opbevar edes h er ogsaa Krudt og Kugler.
Jen s Baggesen fødtes i Korsør 1764.
Fra 1. April 1 83 til Verdensluigen havde D. S. B
atture mellem Korsør og
Dampskib e sejlende i faste
Kiel.
Korsør har fra gammel Tid haft Betydning som Overfartssted til Fyn. Dampfærgeforbindels en med Nyborg
aabnedes 1881. Der er nu daglig 10 faste Færgeturn i
hve r Ret11ing.
Af en Rejsebog fra 1886: Overfarten til Nyborg, der
sker 3 Gange daglig, enten med D ampfærge eller med
Damp kib, er i godt Vejr s muk og forfriskende, men
kan med Dampskib i haardt Vejr være m eget ubehagelig
for hvem, cl r ikke kan taale Søen. Dampfærgen gaaer,
selv i haarclt Veir, meget jævnt uden Slingren gjennem
Vandet" .
Den gamle Kirke havde et lavstammet Taarn, saa
Klokken ikke kunde høres ud over Byen. En Dreng løb
da rundt med e11 Klokke og kaldte derm ed Godtfolk til
Kirke; 11eclbrudt 1863.
Den nuværende Rirke blev indviet 1871 (Arkitekt
Professo r H erholclt); opført i Rundb 1.1estil. Spiret opført 1926 (før h avde Taarnet a lmindelig Tag) . Smuk
udskaaren Prædikestol.

