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Hsivklbaarne Hr. Etatsraad

Peter Johansen de Neergaard,

Herr« til Gunderslefholm, Fsrslef, Fug» 

leberg, Castrup, Petersgaard, Eertrup, 

Lyngbytgaard i Sielland; Nsrholm ogTon- 

sted Lund i Jylland; Fuglsang og Prierfiov 

i Lolland med «nderliggrnde Godser.



Heistccrede Herre!

^ e g  har flere Aarsager, hvorsor jeg bsr dedi« 

cere Dem vette mit lidet tvpogrsphiffe Skrift; 

jeg har havt den M re  at kiende Dem fra D e 

res Ungvom, sorn Ben og Velynder.

De  eier den storste Deel af mit Egitzlefmagle 

Sogn  med 2 deilige Herr.egaarde deri. De har 

som indsigtsfuld og retflaffcn Patriot giort ad- 

skillige gode Jndretninger for deres Bsnder og 

Underhavende, i den Lid  De have havt denne 

Eiendom. Deres og Families venskabelige Om- 

gang imod mig, som Deres Praest, har givet 

mig fände Prever paa Deres Godhed og Artig- 

hed. Modtag da dette mit lidet Skrift, som 

et Meviis paa min Hsiagtelse og Hengivenhed, 

med hvilken jeg har den 2Ere at henleve 

Deres Hsivelbaarenheds 

tienstforbundne ydmyge L ienes

S. M. B e y e r .



F o r e r i n d r i n g.

Ä a  jeg vcd Guds flyrkende Naade har vrrret 

Hrast lil 2 Pastorarer i Sielland; lil-det fsr- 

ste i Bn'ngstrup og Sigersted ved Ringsted i 21 

Aar; og lil der sidste i Egitzlefmagle over zr 

Aar (foruden at jeg forhen var i z Aar Cathe- 

ket ved Frue Kirke og Loerer ved dens Skole). 

Over det ssrste Stcrd udgav jeg en Topographie 

med z Kaabere, et Situations-Kort over begge 

Sogne, og 2 Kasbere over adstillige der op- 

gravede Oldsager, som in publico "blev saa vrl



II

optaget, og saa vel <sat, at alle Eremplarer 

deraf for langst ere udsvlgte og disse endnu ef- 

terspsrgcs.

S a a  har bitte opmuntret mig til paa mine 

sidste Dage ogsaa at udgive en Topographie over 

mit gamle Egitzlefmagle og Bester - Flakkebcrg 

Herreds Pastorater, samt over 2de aldgamle 

udmarkede Herregäarde, Borrebye og Bosnas. 

Sandt er det, at Egitzlefmagle Sogn  og Ve- 

Per-Flakkcberg Herreds Territorium er kuns en 

liden Plet paa den danske Jordbund; men og

saa smaae enkelte Stader kan fra Oldtiidens 

Dage opvise Markvardigheder, som da var en 

ode og fast Steengrund mcd störe og tykke S to 

ve ubeboet og ubefelket, der nu er folkeriig og 

opfyldt med Borgers sg Bonder. Siger H i 

storien at der var et sumpig Morads og util- 

giangelig Udork paa nogle M iles Distance, 

saa opviser Lider nu, disse ere indhegnede og 

giort duelig til Agerdyrkning og Faedrift; seer 

vi en Bye, §ri Herregaard, en Fastning,



III

et S lo t der anlagt paa en Lanhstr«kning, son; 

maaflee fra Syndflodens Lid var sde og tom 

erfare vi nu, Kunst vg Natur ved utrcrttet og 

vel anvendt Flid har sorenct srg med Hinanden 

til flige Stcrdcrs Forandringer og Foradlinger, 

der vi bsr kalde Undervcrrker i fornuftrtze Skab- 

ningers Dine, tlii hvorfra disse nu opferte 

Dygninger og cultiverede S t a d e r ? ' E r  de blot 

Virkninger fra menneflclig Haand og A a n d ? 

N e i ! Gud den störe og beundringsvardigs 

Skaber har anviist Menneflene der al giere 

Anloeg og udrustet dem med Wiisdom, For- 

stand, Klogflab og Kraft at fuldfsre cg frem- 

bringe det til flige Jndretninger til Mennefle- 

lighedens Gavn, Nytte og Fornoielse; thi 

dersom ikke den gode Gud og Skaber havde 

ynviist og anfsrt Menneflene/ havde flige 

Forqndringer og Jndretninger ved al mennefle- 

lig Kraft og Bcstrabelie vceret forgiaves/ vH  

vore fordumS Stader endnu varet ede og ufrugt- 

bare. De aldgamle, mcllcmste og nyere § i-  

tzers Historier leerer 08, hvyrlcdes mange S t« -
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der vare sde, tomme og udannede, vg nu er 

eultiverede, folkerige og beboelige, scm alt 

fsrer os til hsie og voerdige Betragtninger om 

en viis, god og almsgtig Guds Bestyrelse og 

Deiledning, at vi som fornuftige Skabning-r 

har Aarsag at tilstaae, det er Herrens Haand 

som har giort det Altsammen. En  Bestrivelse 

over en liden Jordplet i cn Stat kan ikke. olle- 

rie biedrage til Güds- og Menneske-Kundflabs 

Udbredelse, at beundre og erkiende den störe 

lilbedelsevoerdige Gud vg Skabcr, Ihi der er 

intet cultiveret og dannet Stoed paa Jorden, 

det jo isoer fra Oldtidens Dage opgiver cg in- 

deholder sine Mcerkvoerdigheder og uttderligeLil- 

dragelser. -

Men hertil kommer endog lflige S l« d -B c -  

fkrivelser, stsrre eller mindre, indeholder jo 

noget interressant, behagelig og nyttig. Det 

er derfor ligesom beklagelig for toenkende og 

dannede Mennesker, der i vore Lider ved at 

loese de offentlige Lidender ikke engang kienoer
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dereS eget Fcedreneland, som de ere fsdte, K - 

ver og boer i ,  og veed ikke, hvor den Kisb- 

stoed, den Herregaard, det Kirkesogn ligger- 

En  Stoed-Beflrivetse er altsaa nyttig i flerr 

Henseender for tankende Mand i Staken. E n  

Regent maae kiende sine egne Lande for atfliel- 

ne dem fra de Fremmede paagrandflnde, og 

jo bedre Han kiender dem i deres indvortes For- 

fatning, desfordeelagtigere for Undersaatter og 

Jndbyggere til at gisre en og anden Jndret- 

nirig, Znddeeling og Forandring. En  Staks- 

M and maae kiende sin Lands-Herres tilhsrende 

Landes Styrke og Svaghed, Situationer og 

Productioner, og Provincernes Beflaffenhed, 

med hvilke Hans Herres Lavde staae i Forbin- 

delse med andre, og dertil behoves topographifl 

politifl Kundflab.

En  Theolog kan hverken selv ret forstaae 

den hellige Skrift/ eller forklare den tilborlig, 

ei Heller kan Han ophoie, udbrede eller fortolke 

Gud og Hans störe Gierninger, o-endnu min-



-  v x  -

dre gisre dem bekiendt for andre, naar Han er 

uerfaren i Stcrd Beflrivelscr. En  Naturkyndig 

kan med stör Nytte have slige Befluvelser til 

Diemcerke i fit Fag. EnKiobm and, hois H an 

del udstrcrkker sig i mange Erene baade ncrr og 

langt borte, kan umuelig undvare saadanne 

Beflrivelsers ypperlige Videnflab, og -hvilken 

Nytte har ikke Reisende af samme, der undec- 

retter Ham' om ethvert S ta d s  Beliggenhed og 

Mcerkvcerdighed, og siger hvad Han deraf har 

at tage i Diesyn og at undcrssge til sin For- 

noielse.

Kort, Stad-Beflrivelscr, miydre eller stor- 

re, tiener alle Mennefler, af hvad Stand d

er, til nyttig og behagelig Tidsfordriv at lcrft 

lcrre og vide. Og er Topographien saa nyttig 

behagelig og nodvendig for en Stat, var det 

at snsse, flere Kyndige af Fcrdrenelandets Ven- 

»er vilde opstaae og samle locale og politifls 

Efterretninger ved at biedrage dertil. Jngey 

tanke, jeg er saa forfangelig og daarlig at



troe, jeg ved denne liden Piece har virket no- 

get stört dertil. Nei her maatte stsrre Erfa- 

renhed, stsrre Kunoskaber, stsrre Fardigheder 

end jeg besidder. Jmidlertid vilde jeg snfle, 

at mine Brsdre vilde prsve herpaa og gisre det 

bedre end jeg; thi mange Batte smaae, gisre 

en stör Aae; af mange Pastorats Beskrivelser 

künde maastee i Liden udkomme volum inL af 

Lopographier. Jmidlertid arligt sagt, har 

jeg i mine Frietimmer fra mange Forretninger 

og Skriverier samlet og sammenflrevet dette li- 

det om mit gamle Egitzlesmag,e og Vester-Flak- 

keberg Herreds Pastorater, som jeg har voeret 

Provst over nasten 24 Aar, og vover nu i 

Guds Navn at trade frem dermed for Publici 

Dine med en Gunstforventende Dom o g v ilK la -  

de mig, om jeg har moret Nogle; men maae 

derhos flyldigst anmarke, at i Henseende til 

Egitzlefmagle Sogn s Navn, AZlde, Defolk- 

ning, Bestaffenbed rc. samt Bester-Flakkeberg 

Herreds Pastoraters antiqvarifke og politifke 

Stilling, og de 2 j Landet udmarkede Herre»

— VII —



gaarde Borrebye og Basnoes, har jcg beskrevet 

efter de velgrundede Anvnsninger, Formodnin- 

ger og Forflrifter, som jeg har fundet i ad- 

skillige Historier og Manusknpter, som jeg eier. 

At jeg har anmeldt gamle hsiadelige Familier, 

er fordi maaflee endnu levende af dissks De- 

scendenter künde fee og erindre dercs Herkvmst 

fra dem, der mueligt künde vcrre dem hehage- 

lige og mindesvcerdige at vide, hvor og naar 

bisse have levet, boet, stiftet og indrettet et 

ög andet Got, og hvor bisse have endt dercS 

Dage. At jeg har jndrommet og anfsrt Fa- 

bulense og underlige Lildragelscr, Annecdoter 

rc. paa sine Stceder, efter de Tibers Overtroe, 

Lettroenhed, Svaghed og Loenkemaade, ere 

for at ligne bisse med vore nu, Gud voere lo»

— VIII —

*) Fra Äarhundrederne 14 og 15, De Dmder, Jue- 
ler, Urner, Giedder, Friiser, Daaer, Brokken- 
huser, Kaaser, Marsviin, Hvitfeldt, Schenkel, 
Skeel, Basse, Skram, Rosenkrans, Gise, 
Krabbe, Bilde, Trolle, Grubbe, Brahe, Holk,- 
Darnekov, Bielke, Sparre, Hundemark; 0, fl.
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vet, bedre og mere oplyste Tiber, og vi der- 

for takke Gud, at vi tanke og troe ändern

des, som ingen vil miskiende mig for. At der 

maaflee vel vil sindes hist og her Mangler og 

Feil mod min Villie, efter mine derom indhen- 

tede Efterretninger og Oplysninger tilstaaer j?g 

er mueligt, som maatte undffyldes og overbce- 

res mig. At dette har kostet mig nogen Uma- 

ge, Fliid, Tidsspilde og Omkostninger at sam- 

le og opdage bisse Data vilde mine Lasere troe 

og derfor overlader denne tilderes günstige Om- 

dsmme, i hvilken Forventning dette lidet to- 

pographifle Skrift i Guds Navn udgaaer

fra

L o r f a t t e r e n .



I  n d h o l d.

Egitzlefmagle Sogns
Navn
V ld e
fs r s te  Befolkning
Beflaffenhed
Byer
Prerstegaard
Kirke
Kirkevoesen 
Skolevcrsen ,
Fattiyvasen
Agerdyrkning og Soedearter
Folkemoengde
Mortalite eller Dsdeliste
Lsrvemose
Mergel.



B e s k r i v e l s e  over  B e s t e r  - F l a k k e b e r g  

H e r r e d s  P a s t o r a t e  r.

1. Hoie og Flakkeberg
2. Schioryinge og Aaardrup 
Z. Sorbyemagle og KLrkerup.
4. Gimlinge .
5. Hyllested, Vandslef eg Holsteinborg
6. Haarslef og Lingjcllinge
7. Drslef og Bierre
6. Tierebye
y. Maglebye 
10. Aggersve og Omse, 

samt
over de to udmoerkede gamle Herregaarde 

Borrebye og Basnas. > -



Egitzlefmstgle Sognß Navn.
Egihlefmogl« Dp«, svm er Hovedtyen für Sognet,
ligger i Bester Flalkeberg Herred, nye Soroe Amt, 
Z M iil fra Skielstjsr, 2 M iil fraEorsser og 2 M iil 
sra Slagelse. Byen har sit Navy af Egidius 
paa danst Gisdingsen, hvilket Navn endnu sindeS 
paa sine Stader dlandt visse Zamilier hos os, ned- 
stammende fra de gamle Gother, formodentlig for 
eller fra OthinS Tiid, hviiken Egidius har allerfsrst 
befoestet og besoldet sig paa denne'Landkandt i S ie l
land, som Han sankt ode og tom, men passende og 
beqvem for sig til. ar Leboe ogteherste, og derfor be- 
stcmte sig efter sit everlagte Balg at giere Anlag her 
for sig og Dcscendenter, og altsaa har denne Egidius 
eller paa baust Giodingsen voeret en snild og navn- 
kundig Mand, flisndt Historien-ikke beretter öS, 

hvem eller hvorfra Han har vsret hverken af sine 
Egenffaber eller Stand, ikke Heller af nogen Udaad 
eller af nogen bestemt Ophotdssted, eller indraget 
Eiendom, blot kuns at Han har stiftet dissr 2 Byer, *)

*)See ^VlarniorL OanicL og PontoppidanS AtlaS, 
- Suhms Dannemark- Historie, rdet Bind, Pag. 

3S. '



Egitzlefmagle og Eg'-tzleslillehvorfcr Han sortierter 

vvr Opmeerksomhed og Atztclse, som vor Bvcs og 

Sogu s  Stifter og Ber.crvner; thi at Segnet bar 

der Tillcegsord lef ciler lov, vidner fra Oldtidens 

D^ge, der har vcerct Skov eg lovfulde Ticrer, som 

de flcste Stceder fra allerferst har varct begroer med, 

og ar degge Byerne end mere har faact det Tillcrgs- 

ord Magie og Lille, er for at stioe.'ne imellem dem 

begge, hvorfor Magle, som er me^alos og bemcrr- 

ker paa dansk stör, og skal belpde det störe Egitzlef 

fra der mindre EgiHleflille.
Ded nu at. samnienligne vor Egihlefmagle SognS 

Sriltelse og Navne - Oprindelse med de andre moerk- 
voerdige Stcrder i Omegnen af dercs Dencrvnclse ef- 
1er deres fsrste Stifter?, som Stielssier, Borre- 
bye, BasnceS og Gierdrup, maae man rimelig 
künde Putte og deviise, at denne Dye har sin fände 
Oprindelse fra denne Egidius og det fra de alleroelds 
ste Tiber, ory ikke for, saa fra det zdie og 4de Se- 
culo, hvor bisse fas kalbte Egidier «Her Gioding- 
ser, som vor störe Historioegraph Suhm saa meget 
omtaler, der i Gothernes Tid har bef«stet og udbredt 
sl'z *) indtil denne Sloegt med Tiden forsvandt og 

sorandrede sig, og Sroederne og Cgnen ved sin Be- 
folkning og Cullur har forbedret og forcedlet Belig- *)

*) See Suhms Danneir.ark- Historie Zdie Bind pag.
40-41.
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gerieben, og Stcedet, at det nu er succesffve tle- 
ren eil det, det er, og altsaa ester Visse opgivne ri- 
melige Data er behagelig og curieux at vide. Eoi- 
div6 er et latinfl Navn, og vi finder ligesaa mange 
Stader opialdte ester deres latinste Navne-Oprjn- 
delse, som fordanstet ester deres Ords Bemcrrkelse. 
Dctte Egitzlesmagle Byes eller Sogns Navn sindcs 
ogsaa saaledcs i «ldgamle Protocoller, Breve og 

Manuscupter ffrcvet og bogstaveret; ligesom ogsaa 
samme Navn staar saaledes paa vor Klokke i Taar- 
riet, stobt 1407, yaastrevet og paatrykt med det 
ulseselige eller rettere b-kiendte Munke-Latin.

Om Stoedets ALlde.
Det er vanfleligt at udsinde gamle 

Bpers Navne. Kisbstoeder og Landstoe- 
der have almindelig beholdt deres Nav
ne, men Herrcgaarde og smaa Stoeder 
have forandret deres Navne, ligesom de 
have saaet Herffaber og Eyere til, da 
Stcedet oste kaldeS ester Manden og M an- 
den oste ester Stcedet. Men end van- 
flelsgere er det at udfinde Stcedets A§lde 
vg Opkomst. -

De forste Eyere og Bestddsre hav> 
ded deres Familie - Navne conserveret 
Stcedet ved stn Afkom  ̂og Descendentere 
ved Successton, Arv og stig OvereenS- -

- L *
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komst, men ikke vigileret eller sorget for 
at opgive og bevare St«det i sin Erin- 
dring af sin Aarsag, Opkomst og 2Elde, 
naar eller af hvem det blev funderet og 
opraget til det, det er. Skal Egidius 
efter Pontoppidans og flcres Formening 
vcrre forste Stifter og Bencevnere til 
vor Sogn Egitzlefmagle, hvis Affsdnin- 
ger og Dcscendentere kaldes paa Danss, 
Gisdinger, som vor lcrrde Suhm statu- 
erer og beregner fra Kong Dans Tid, 
-ec levede for Christi Fodsel, og anscet- 
ter disse Gisdinger formodkNtlig enten 
som, smaa Konger, eller som Hovdin- 
ger, Optimales over en vis Landstrirk- 
njnb, som ingen endnu efter Historierne 
havde beherflet eller,antagct sig Kongs- 
M agt, eller Konge - Navn over. Saa 
er det meget rimeligt at denne EgidiuS 
med sine Descendenicre, som her havde 
befastet sig. i Egitzlefmagle, har her oppe 
i Landet voeret Hoved og Hsvding 
sor andre Land- og Ssesiroekninger 
i Egnen, som ingen i dette ssndrr 
^icelland endnü havde bestemt og be- 
soestet sig til at nedsoette sig paa, da 
samme Egtie endnu som Suhm Kris 

' ver, havde vseret ode fra Syndsiodens
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L ik ,  .og altsaa Om-Egnens Beboere 
voeret Vasall.'r af denne Egidius eller 
Gisdingsen, som en Stiig *)  en Vas * * )  
en B o e ** * ) ,  der paa den Tid vare Sse^  
rsvere og Fribytterr, og disse underßa- 
stet sig Hans Pegimente og Beflyttrlse, 
hvorovep alt/aa Egitzlefmagle sandsynlig 
er et af de oeldste StLder i Omegnen og 
rnoe'rkveerdig afdens 2Elde, Beboere og 
Folkeflcegt, der henregncs til de gamle 
Gother iSjcclland, Jylland ogLanne- 
mark, hvor disse Gother i de forste Sec- 
ler har hast deres Opholdssted cgindkom< - 
met i Landet Dannemark med OthinS 
S o n  Skiold ogblev kaldesGother, * * * * )   ̂
altsaa oeldre end Skielskisr, hvis 
ferste og rette Navn var Skjcelfistsre, 
da de paa den Tid levende Folk erncerede 
stg mere af Fifleri'e end Agerdyrkmngög 
Foeedrift. som endnu var dem fremmed 
da dette Sted befandtes sisterig, iscer paa

*) Stiig, deraf kaldrs Stigsnoes.

**) Bas. - - , Basnces.

***) Boe, - - - Äoeslunde.

****) confr. Suhmß Historie 2det Lind om Dan o- 
Skjold.
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Skjelsist, som i forrige Tiber der vare 
vverflsdige og bekjendt velsmagende *) 
og det Tittcegsord Ore, som er et gam
melt danst Ord, der bemcrrker en Hav- 
efler Ssebye, som Corsser, Helsing- 
ser rc.

Denne Ajobstoed Skjelstior har vcrret 
ril i de hedenfle Tiber, sior og Floresant 
Lygget af De Eriker og Valdemarer * * )  
i det ute og L2te Seculo, hvorfor og 

. Daldemar den 2den, som sik denneKjeb- 
stoed som et Pammoniale for sin Son  
Kong Abel, pantsatte den til cn General 
ZEmeldorph, hvorefter Byen maatte ud- 
staae 2de störe Beleiringer af Kong Chris 
stopher og siden. af Erik Glippins M or
den, Märst Stig og Hans Tilheengere, 
der gandste afbrcrndte isoer den vestlige 
Deel af Byen til Kicken, som den Tid 
stad midt i Byen, i hvilken Tid ByenS 
og Borgernes Tilstand efter jstige Fata

*) Hvorfor og Kong Fridrrik den Anden da Han 
havde Hoflager eller Herredag i Corsser 1562 be- 
falede daglig under sit Ophold at levere fraSkjel- 
fkisr til hanS Kiokken.

See Arrild ßvidtfeld.
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var yderfk.flet, in-dtil 1450. DenOldens 
borgske Stammes OpreiSning paa den 
banste Throne, scm succcssive gavSkjel» 
stior mange hcrligeBenaadninger og Pri- 
vilegier som af sin ypperlig? Beliggenhed 
tilSeyladS med Handel cg Pandel'opreiste 
sig Aar fra Aar, at der Tid efter anden 
ved en bedre anvendt Agerdyrkning og 
mere udbredt Handel har meget fittaget 
isoer i det noestsidste Seculo, ogdcrvedop- 
hjulpet baade sig og Om-Egnen.

2. AZldre end D o r r e  bye Hovedgaard,

anlagt og funderet i det izde Seculo af 
Marst Sriig , eller Stygge, hvorom en 
noiere BestrivNse f-lger.

z. ZEldre end BaSnceS,

som ogsaa vidtloltigere bestriveS i bet 
paafslgende.

4. Mldre end Gjerdrup.

En af Landeis celdste Herregaarde, 
beliggende i Egitzlefmagle S o g n . og har 
sit Navn af Giurd, cn So n  af Kong 
Oluf, som i Slagelse blcv hyldet til 
Konge i Dannemark i sit Alders ute 
Aar, i det L2te Seculo, og efterlöd sig 
m^nge Sonnec, hvoraf benne Giurd n-
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.wefigviis har opssgt et Nces eller Odde 
ud af Havet til, som derfor og udvasgte 
dette ubeboede og ubefolkede Stoed, og 
ester sig givet Stsedet Navn af Gjur- 
drup ^). Ded at lcrgge det Ord til 
Vup, som i det gamle danskeSprog kal- 
des og bemcerker Boelig eller Opholdssted; 
thi at det med Tiden er kaldetGjerdrup, 
er fordi i danfl Talemaade det pronunr 
ceres lcrttere, saaledes, ligesomNoerum 
ved Kjsbenhavn har ft't Navn i Gründen 
Niurdrüm, og nu kaldes Ncrrum *) **).

Og har saa dette gamle Gjerd'rup i 
hiin ode og ubefolkede Egne udbredet öS 
optaget sig i de hedenffe Tider in^til det 
vedCultur og Christcndom har sorbcdret 
og foroedlet sig Tid efter anden, og ble- 
ven det, det nu er, kuns Skade, at Hi- 
slsrierne ikke har levnct cs Efterretning 
om nogen som i det izde og i4de Secu- 
lo tilhorte og beboede dette G j e r d r up  
eller Giurdrup, forend i det iZde Secu- 
lo, at de Kaa s e r  og V i i b e r  har Le-

*) conf. Suhms zdie Bind pag. 776.

**) conf. Suhmö Historifke Register 4de Bind pag.

255.
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boet ogelet Venne Gaard, og staaeopbygt' 
Dorge-Gaarden af gamle ubrugelige Kir
kelader i Egnen, som de sik for- godr 
Kjob (man siger io  Ndlr.. for hver K ir
kelade) Lilcjsbr sig, hvori Kirke'- Lien- 
den dlrv fallet og bevaret, hvortil der 
cndnuerRudera paa mange Kirkegaarde, 
hvor Lisse Kirkriader har siaaet. S i-  
den i det i6de Seculo har Gjerdrup v«- 
rct beboet af en Pedcr og Claus H u n 
de m a r k , der sidcn efter kom til at til- 
hsre e n I o a c h j m  Frede r i k V i n d ,  
som folgte den til Cantzler V in d ,  
hvis Darter blev gist mcd Mag. Dide- 
rik G r ü b l e ,  Sogneprcest til Hyllested, 
der ved den Leilighed kom til at eieGjer- 
dcup Gaard og Gohß, og da en derved 
liggende Bondebye, kaldet Lyngbye,  
bestaaende af 12 Gaarde, tilhorendeKong 
Ariderich den 4., som i den svcnfleKrig 
Llev afbroendt og total odelagt, at sam- 
me Iorder lcenge laae ode og ufrugtba- 
re, kjobte bemeldte Mag. Grüble denne 
Byes Iorder, hvis Hactkorn er ror T»n- 
der 4 Skicpper. Kiobet dateret 1696, 
-en 8 November, stalrefrie mcn tiende- 
pligtig, paa hvilken Byes Grund blev 
anlagt og opbygt en Sredegaard kalbet

1644.

1674.
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NU Lyngbyegaard, og denne Jerd under- 
lagt med tilhercnde Bondergods, i alt 

" Zyi Tender 6 Slicpper Hartkorn, hvor- 
ved denne Eiendem Gierdrup eg Lyng- 
byegaard med alt Underliggende dlev sam- 
let og derpaa

1739. llev overladt Hr. Jusiitzraad O le  
B r u u n ,  der igjen

1747. felgt d n  lil B  0 rt hu u sen, hvoresterda

1751. Hr. Major B y l o v  kjobtc samme, der 
igjen ^

1756. afhoendede denne Eiendem i en maades 
lig Forfatning til Hr. Justi eraad 
og Landvoesens - Commissair M o r t e n  
Q.v i s tgaard,  der sem en driflig og for- 
nustig Landmand falte Bondergodsct i god 
og fcrdeelagtigt Stand, ligcsem eg forbê  
drede Gierdrup i Bygning eg Beqvem- 
melighed, men fra nye af opbygte den
ne sorfaldne Lyngbyegaard i alt, hvor den 
nu staaer, og der tilkjobte Boeslnnde 
Sogns Kirke med dens Tiende, samt et 
skjsndt Stykke Skov af Areal 70 Ten
der i Kirkerup Sogn, omhegnet og in- 
delukket med Steengjerder.
G j e r d r u p  Ga a r d  staaer for Hart- 
Eorn frie - 19 Tdr. 5 Skp. r Alb^

ufrie - 14 6 , s



n

har y Marker, hver paa 24 Ldr. Ud, 

scrd. .
16 hoveriegjsrende Bonder,

249 Ldr. 7 Skpr. Harlkorn underlitz- 
gende Dondergods, holder 70 a Lo 
Qvceghoveder.

Lynabyegaa rd  har Ldr. 
Tiendepligtig Hartkorn, inddeelt i i l 
Marker, hver paa 55 Tonder Land. 
Derforudcn en Enghavepaa cmlrcnr 80 
Tsnder Land. H ar ,jO. Hoveriessjoren- 
de Bonder, zy i Ldr. 6 Skpr. i Alb. 
Harlkorn Dondergods, holder 200 Koer.

Saa  drnne Eiendem Gjerdrnp og 
Lyngdye Gaarde med underliggende Bon- 
dergods er en smuk, fljon og profiladet 
Eiendom, der ved Hr. Justiceraad Qvist- 
gaards Dod faldt i Hans voerdige So n s  
Hr. Capitaine Commerce-Raad Qvist« 
gaards Hoendsr, der levede for kort ef- 
1er Hans gode Hjerte og Forstand, men 
dog i sin körte Levetid, som Eiere af 
Gaardene i 7 a 8 Aar opfsrte 2 proeg- 
tige grundmurede Loengder paa Gier- 
drup, og. dcsuden forherligede bette af 
Naturen ogBeliggenhedens sieldneSted 
med smukke Spadseregange i Skoven og 
omkring ved Stranden, at dtt fortjener

1600.
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kt kaldes et af Egnenß interessante og 
behazelige Stceder. Jmidlerrid vedbtev 

1607. fta Hans Dsdsdag i Aaret Hans brave 
eg voerdige Enkefrue, fsd Schon, at 
eie eg bestyre sit HuuS, Gaard cg Gods 
m.ed Forstand, Orden og Fordecl, ind- 
til, da hun indlod sig i 2Egteskab med 

1814. Hk. Etatzraad Ne e r g a a r d  til Gun- 
derßlevholm, der som en erfaren og ind- 
sigtsfuld Landmand har hjulpet adflillige 
af Godsets Bsnder paa moderate og billi
ge Lilkaar meü Penge-Omsoelning-r i de- 
res Gaarde, og passende Afbctalinger, 
tit at blive Selveiere, at de nu desbedre 
kan lilsee og fremme dcrcs Agerbrug 
og Avlsdrift, og som Ersarenhcd har 
lcrct, har ophjulpet dem: Kaste vi der- 
for et VlrL til Oldtidens Dage og be- 
toenke, vore fordums Foedre, scm Hed- 
mnge, udannede og uculrivercde, i tzine 
Merke Lider modtoge vore Stader og 
Agre ode og udyrkede, og vi nu sce 
diffe smukke Boeliger ogveldyrkede Agre 
og Enge, som sornoicr og opholde cs 
og DoreS, har vi ikke allene Aarsag at 
paaskionne og prise det algode Forsyn, 
som har gjort os lykkeligeve end'Hine, 
men endog rillige erindre drsse vore Foe-



Lre me- Agtelss og Erkjendtligheb, og 
derfor anyrise dereS Bestemmelser og 
Planer fra Oldtiden, der vrl ikke kün
de blive änderndes ester de Tibers Toen- 
kemaade, og derfor ikke vil glemme eller 
ringeagte en Egidius eller Gjedinger 
med sine DescendeMcr, der har ssrst 
stiftet og opncevnet vor Sogn Egitzleft 
magle, som vi beboe, leve og ophol- 

des paa.

> — «T»' '

Dm EgiHlefmagle SognS forste 
Befolkning.

Naar Folk i Egihlefmagle Sogn har begynds 
ssrst at nedscette og associere sig, stal vel ikke no
Zen med Vished künde sige og bestemme fra de 
merke hedenffe Tiber, dog sluttelig fra Daune» 
markS Riges Begyndelse, eller fra den Tid Kon» 
grr begyndte -r regsere i Dannemark, som jkjsndt 
Historierne derom ere uenige, vist har voeret 2 a 
Zoo Aar soe Christi Fsdsel, da Landene begyndte 
«t besattes med Folk, og Mennesker paa Jorde»



at opssge og udmcerke Stcrder at boe og bygge 
paa, og Konzerne da faaet Folk og Stader at re
giere over.

Stader cq Voelizer at bpgge maatte Menne- 
fket as sig s.!v lcrre efter Syndefaldet. Leres 
Legemers Complxion tillod ikke at lî .g? nndcr aa- 
Lm Himm.l, ligesaa Uder scm Leg"met knuds nnd- 
vL.re Ekiul oz Klcrder. Snraae Stceder og Voe- 
liger bleve li! stcr^St^ d?r, som Cain der tygge- 
de sig et Hancch; thi <ster Syndstcden steeg D?)g- 
grkvnsien vvcialt, isar i olle z Leedens Dese, hos 
de Assyrier, svm rilde trage sig et Date ', hos 
de )EgY-rer.. C.nanitt-r rc. Store og faste S t a 
der bleve.snart til et Kongerige; og saaledes er d,t 
vel eg gaa?r i vor  ̂ Normst e Lande. S  indr er det, 
at man i dt h.drnffe Lider ikke vidste niezet af 
Berger Samsmid eller Poiitie, dog bedre hen i 
Tiden, da Fvlk mere associcrede si'g, seer man 
dem dog de ikke vare uden Lov, svm künde samle 
0g binde ct Societer tttsammen, thi Skiold den 
4de gav manqe nyttige Love, som var for Christi 
Tid * ) ,  og Kong Frode, i hvilken Lid Christu- 
fodte-, gav Lands Lov, og Krigsartikler og mang- 
foldige Anvrdninger, **)  som ikke allene bekroef-

*) conf. Snhms iste Lome pag. 49.

**) conf. Svhms iste Lome pag. 434.



ter FolketS Tiltagelse, men endog StaderS Ves 
solkelse og Oplyggelse i Sialland *). M a n  maa 
ikke vente sra den Lid Colon,erne kom i Derben, 
at strax Niger bleve oprettede, strax Vyer eller 
Slader bygde, men Lid efter anden som Stader 
blevne udseele cg anseete beqvcmmeligere og bedre 
et Sred cnd et andet, der var ode vg udyrket, at 
da ligesom Stader bleve udvalgte og Folkemang- 
den tcg ul, Llev det fornsdent at bestcmme og 
indrette en vis Regieringsform, at Hovcd og Her- 
re, Dvrighcd og Herflab blev beflikket, hvorved 
Folket og Almuen künde regjeres og enhver paa 
stt Sted eller M e  Steder nu künde bindes ved 
pisse Love. ,

Lase og tanke vi nu om de allerforste Tiber 
der har varet Love og Vedtagter imellcm visse 
Colonier og Stader, som vist har varet smaa og 
saa, saa maa der og have varet Folk til, og bisse 
anseet sor en eller anden ibl^ndt dem af dsre- 
Egenflaber til at regiere over dem og sammenbin-

*) Sialland har stt Navn af at det er en Landbun- 
i Ssen , hvorfor de Gamle skrive det Gotland. 
Lolland kaldes saa, sordi det er lavt Land, San» 
geland sordi det er langt Land: Fyen fordi det 
er adflildt fra Jylland, FionS adflildt, Falster 
sordi det er et F« Alster, cens. SuhmS iste 
Lome vag. 4s.



i6 —

de og forbedre visse Landstroekninger veb krestemte 
Love og Dedtcegter. Jeg vil ikke tale om Svend 
Tvefficrgö LagobetterS Love ved Christendommen- 
Begyndelse i det lode Seculo, det er os bekjendt 
i de LongvbarderS, Normanners, Gothers og Cim- 
drernes Udvandring i irre Seculo af Riget; men 
hvorfor? her var Misvoext, her var Hunger, her 
var allerede endeel Srceder byggede. og Folk i Stces 
derne. Folket kjcndte intet til Agerdyrkning og Fce- 
avl. Landjorden liden, og Skovene stsrre; vore 
forste Beboere formodcntlrg har tcrnkt og scct sig 
en Nirringsvei bedre paa Havet end paa Landet, 
og derfor sogt og fiytter til Havet og Strandkan« 
len, ar beboe. Roeskilde veed man, var til 400 
Aar for Christi Fodsel, Helstngborg blev til ved 
Christi Fodsels T id , Roeskilde laae midt i Lan
det, men derfor og forflyttet og udvidet, og an
lagt ved Kiobenhayn, som var Havet og Stran
den noermere, og derfor see vi fra de forste Tider 
Soerovere og Friebyttere at fcrste sig noest, ved 
Havet og fare ud derpaa for at gjsre deres Lykke, 
naar andre dercS Brobre og Nadoer bleve ved 
Hjemstanden og det faste Land, som derfor bleve 
kaldte Astomanner, ferdi de eiede ikke mere Fode 
og Fetaillie end de künde fsre og bevare i TEffer, 
hvor de reiste hen, saa det er fluttelig at Soero- 
veriet var det forste og fornemste Studium i de 
hehenske Tider, hvorfvr vi kan ncevne en Marsk
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Stiig , en Das, en Boe rc. iblandt os, og al 
Ssestoederne, har voeret blandt de forste og celd- 
ste, som ere bygte, som et Stigsnoeß, et BaS- 
nces, et Boeslunde, er troeligt. Caa jeg mener 
jeg ikke feiler eller forseec mig, om jeg nsepner 
bisse Stoeders Begyndelse enten sor eller kort 
efter Christi Tiber, da bisse Stoeder formedelst 
Havets Jndlsb og de fordum tykke Skove her i 
Egnen var beqvem til at Soerovere künde stjule 
sig i, og man loeser i Kong Rolfs Tid som blev 
slaget i Leire af sin Svoger Hiarvardt, vare der 
mauge som gav sig Kongers Navne, fljondt dr 
ei havde noget Land og Lod sig kalbe Soekonger, 
som de med rette künde kaldes; thi det hedder om 
dem: De sov aldrig under noget Tag og drak 
aldrig af nogen Bek eller Aae *). Og har vi 
saadanne grundede Data og Fönnodninger om vore 
StcederS og Egns forste Anl(eg og Oprindelse af 
deres forste Stiftere og Beboere. Saa bliver og 
Egidius og Hans Descendenrere Egidierne eller 
pgq banst De Giodinger, os vigtig, der har 
stiftet og noevnet vor Egitzlefmagle og Egitzlef- 
litte stsrre og mindre Egitzlef, som faste og forste 
samlede Stoeder med Beboere i vor Egn, thi en

*) Z. Mortensens Norfke Chrsnike Pag. 14.

3



Marff S t ig , en Bas, en Boe rc. har kuns stif
tet og bygget et Sted for sig og sine, men Egi- 
diüs har sikkrere og fordeelagtigere anseet Land- 
stetterne og for flere Familier an!agte og mere 
udvidede Landstcrder og Byer, og Egidius, vist 
nok ikke vceret nogen Soerover eller Soemand, 
men elsket Landet og Landstcederne, anseet Land- 
jorden nyttigere, beqvemmere og bedr§ for Folke- 
flcegten end Havet at fare og omtumles paa, 
fremfor hrne Soerovere og derfor Egidius for- 
tjener at regnes spm den forste fra Oldtiden, 
der har bygget Landstceder, samlet Eolonier, ud- 
seet disse Egne til Veboelse og Befolkelse og der- 
ved formodenklig opdaget og anviist Egnens Soe- 
rsvere og Zriebyttere ae ogsaa ligge an paa og 
fast soette sig ved Havet paa anlagte Stoeder, 
saa denne Egidius, hvo Han har vceret, som Hi
storien ikke giver nogen vis Efterretning om fra 
de celdste hedenffe Lider, fortjrner vor Opmoerk- 
somhed og Erindring, som den forste Stifter, 
Behoersker og Besidder af vore samlede Landstoeder 
paa vor Egn saavel i de oeldre som ncervoerende 
Lider.



Dm Egitzlefmagle Sogns Befkaffenhed.
Egitzlefmagle Sogn bestaaer af 6 Proprietai- 

rer eller Lodseiere.

r) Gjerdrup har . . 2z Bonder-Gaarde 
2) Comunitetet . . 8
z) Univerfttetet . . z
4) Holsteinborg . . 2
5) Basnces . . . 7 "
6) Bo^rebye . . .  6 i alt 50.

Hvortil kommer 6 nedlagte Gaarde, som alle ere 
udparcellerede ti! 24 Huusbeboere med Hartkorn 
foruden 150 Huusmoend og Jnderster, som ikke 
här Jord. '

Sognets Contribuable Hartkorn er»Z72 Tdr. 
4 Skpr. Sognet har ü B ye r:

Egitzlefmagle . . . . ly  Gaarde
Frankerup . . . . .  y
Daaslunde . . . . .  7
Hesselbpe . . . . .  6
Sinidstrup . . . . .  5
Egitzteflille . . . . .  4 i alt 50 Gaarde.

Hvortil kommer 2 Veir-Möller. En under Gjer
drup tilligemed Z Tdr. Hrtk. med smuk Boepeel. 
CaNehsi-Molle, og Smidstrup-Molle Selveiere 
med 4 Skpr. Hrtk. tittiggende sra Borrebye. Den

3 *
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yderste Gaard i Egitzlefmagle imod Heye, er stör 
og udmoerket af sin Bygrnng, Jndretning og 
Have-Anlceg, flal for et par 100 Aar have til- 
hsrt en rüg og forncem Frue Thite, som havde 
en Sester Jomfrue Thite, boende i Frankerup 
i Hans Jensens Gaard og ved hendes D sd arvet 
efter Fortcrlling et Stykke Eng, grcendsende til 
Frue Thitcs Gaard i Egitzlefmagle paa 6 a 7 
Tdr. Land, som den Dag i Dag er, derfor kal- 
des Thites-Mad cller Mark, derved Udstiftning 
1785 kom tilbage efter Beliggenhed til Frankerup 
igjen. Gaarden i Egitzlefmagle tilhsrer Holstein
borg Grevflab. Egitzlefmagle - Vpe bestaaer af 
19 Gaarde, som blev udfliftet 1785, hvoraf de 
y ligger i Bpen og de io  ere udflyttede paa de 
yderste Marklodder, som nu drivcs og dyrkes af 
deres Beboere med Fordeel efter Jordernes gode 
Jnddeling og Bonitet. Egitzlefmagle har 16 Huu- 
se med Jord og 40 Huuse og Inderster uden 
Zord.

B a a s l u n d e  B y r

L Huuse med Jord og iv  Jordlsfe Huuse, har 
7 Gaarde, nogle af Byens Jorder groendser mod 
Havet. Byen flal tilforn fra Forstningen af veere 
kalbet BoeslUnde efter Ssekrigeren Boe, som der 
allerfsrst havde befsestet sig i de da voerende Lun-
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de eller Skove, og endnu sindes Ruder« ved de 
saakaldte Skive - Stene , hvor Skibsbroen flal 
have voeret, men som de Gamle i Olhtjden har 
sogt og attraart de hsie Stcrder. for at have 
Pcospect ad Havet ril, har denne B oe  foran- 
dret sin Dtsiutning at boe og befa-ste sig paq en 
hsiere Station, som nu det siore bekjendte Voes- 
lunde, hvsrfra kan sees adskillige Mile pd i Ha- 
vet, at de Seilende endog nu har den hoie, og 
paa bette hole Stced liggende Boeslunde-Kirke 
til et probat Soemcrrke, og bemeldte B o e  der 
altsaa tilsidst har resitzeret og udvidet sig, hvorfor 
og bette mindre Boeslunde for at stjoelne mellcm 
det stsrre nu for Eftertiden stal v«re kalbet 
Baaslunde.

F r a n k e r u p  B y e

bestaaer af y Gaarde og 4 Huuse med Jord og 
4 Jordtose Huuse; paa dens Mark nev ved Aaen 
til, har lagt for-henved 100 Aar stden'en Bye 
med en Vandmolle, kalbet Hsistrup, som blev 
vde, fordl denne liden Bye Universitetet tilhs- 
rende, blev afbrcrkket da den havde kuys 2 M a r
ker og manglede den zdie Mark til Fylled eller 
Hvile, hvis Peste Jorder er underlagt 2 Bonder- 
gaarde » Frankerup og tilkjsbt af Gjerdrup, y- 
i4Tdr.Layd har lagt tilPegnm i ßsitzl-fmagl«.
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som svarede noget vist deraf til Universitetet aar- 
!ig, men ved Udffiftningen 1785, renuncerede 
Degnen paa denne Jord, som var 14 Tdr. Land, 
fordi den blev lagt saa langt fra Byen, og der- 
paa underlagt og perpetueret PrcrstegaardensJord, 
som deraf svarede til Universitetet, aarlig 2 Tdr. 
Byg efter CapitelS-Laxten, denne Jord er con« 
Iribuabelt i alt.

Hes se l  B y e

bar 7 Bondergaarde, 8 Huuse med Jord og g 
Jordlose Huuse. Byen har sit Navn af sit crlds 
gamle Jordemon, hvorpaa har staaet en stör 
.Hesselstov, dens Jordarter er af god Bonitet.

S m i d s t r u p  B y e

har tilforn bestaaet af 7 Gaarde og over zo Jord
lose Huuse, tilgrcendsende Skielstisr Kjobstoed 
saa noer, at den ene Side af Gaden lilhorte 
Skielstior, og den anden Side Smidstrup, ved 
en i 1805 opkommen Jldebrand, afbroendte den 
Gades Beboere, som Skielstior og Smids 
strup havde tilfcrlleds med Hinanden, hvorved 2 
Smidstrup Gaarde og 24 Huse bleve tagte i 
Aste, alt Egitzlefmagle Sogn tilllggende, hvor- 
efter 4 Gaarde bleve udflyttede og opbygte paa 
derer Lodder, og de g Gaards Jorder udparsel-
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lerede til 12 Hufe, som derpaa bleve opbygte til 
Bonderne. Pladsen, hvorpaa diSse afbroendte 24 
Hufe stod, sow. alt tilhsrte Hr. General Caftcn- 
schiold til Borcebye, var bau saa oedekmodig at 
overlade til Skielstisr Bye mod et ode Beenge af 
en Tonde Land sior uden Beboere, for at SkieL- 
stisr Bye ester sin Beliggenhed künde have at 
uovide Byen med, at bygge paa og prositere af, 
hvor nu og staaer mange deilige Bygninger, ad- 
stillige Beboere af Ajobmoend og Haandvoerksmcend 
boe, og endnu en stör Plads ligger ode, hvor« 
paa siges, Skielstisc Bye stal have sit alminde- 
lige Torv.

Men ved kenne Jldebrand tabte Egitzlefmagle- 
Sogn og Geistlighed ikke lidet, ved at miste kenne 
bemeldte Plads mod i Ld. Lands Siorrelse,  ̂
ode og ubeboet. Jeg strev, sireed og modsatte 
mig bette Magelcrg uden synderlig Vrderlag, men 
Magien var mig imod, og hoie Vedkommende 
udvirkebe det at Pladsen og dens Beboere skulle 
fratages Egitzlefmagle Sogn og Geistlighed og tit- 
liegges Skielstisr Kjsbstoed. Pladsen med sine 
24 a 26 Beboere har lagt til Egitzlefmagle Sogn 
og Geistlighed i umindelige Lider, og nu for alt 
bette fik.kuns et sde i Td. Lands Storrelse uden 
Beboere, at jeg paatalte bette Tab for mig og 
E.fterkommere, stal den forte Correspondence med. 
Ledkommende derom oplyse, som stal ligge ester
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m ig, og vise jeg her ei har voeret ligegyldig-. 
U ltra xosse etc. Smidstrup Bye har nu kuns 
§ Gaardmcrnd, hver udflyttet paa sine gode Lod- 
der, hvoribkandt en Gaard mcd sin Lod er over
ladt i  Arvefoester, Hr. Kjsbmand Heilmann i 
Skielflior, som indhegner dens Jorder med Steen- 
gjoerder beplanket m?d lev.mde Gjarder, og midt 
i Lodden bygget et nyttigt og beqvemt Huus for 
Creaturet, hvorpaa holdes Staldfoering eg udlagt 
et Stykke Land paa 3 2 4  Skjepper til Skov, 
som er i frodig Vcrxt. Jordene drives med For- 
stand og Fordeel til Exempel for Mange, hvad 
en Gaards Jorder kan blive til Dg indrente, 
vaar den falber i gode Hcrnver.

T il Smidstrup ligger endnu endeel jordlsse 
Huse under Egitzlefmagle-Sogn tilhsrende Borre- 
bye, staaende paa en Plads, tilgroendsende Skjels 
fkjor, kalbet Maria Kirkegaard, hvor et catolfk 
Kloster 14^6 blev opfsrt, efter Skjelfljors Bc- 
leiring og Odelceggelse under Kong Christopher, 
og Paven derpaa indsendte Munke, for paa dette 
sdelagte og afbrcendte Sted, at bygge og boe og 
«dbrede den catolffe Religion, som vedvarede noe
sten en Zoo Aar, hvilke Munke kaldtes Carme- 
liter og Marianer, der levede og opholdt sig her 
til under Christian den zdies Tid, da de blev 
ved Dr. Morten Luther fordrevet 1517, da Re
formationen beg-n-te og LiityerL L«re udbredtt
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fig, hvorpaa Cansler Früs paa Botrebye afkjsbte 
dem denne deres Klostkrbygning, som Han lod ned- 
bryde og berjente sig af dets Stene og Materia- 
lier lil nuvoerende Borrebye Gaards Opfsrelse, 
og sik da tillige disse Munkes Kirkegaard i sin 
Omfang, der ei var liden, cg !od siden paa 
denne Plads bygge Huse, som den Dag i Dag 
er staaer der, og endnu er Borrebye tilhsrende, 
hvilket Kloster med sin Grund, vist har lagt un- 
der Skjelflisr; men formedelst Vyens overgangs 
ne Beleiring og störe Ddelceggelse, vare disse sde 
Pladser i livt eller ingen Priis, da Enhver on- 
flede denne Bye opbygget og istandsat, som disse 
fremmede Gjsester, fra Paven, ved Hans Under- 
stettelse, nemlig de Carmiliter og Marianer paar 
tog sig at opbygge, og boede der, som sagt^ en 
Ivo  Aar, til de bleve fordudte der lvengere at 
opholde sig, og Catholisismen sorgik med dem af 
Danmark, ved hvilken Leilighed Cansler Friis sik 
deres Eiendom, som da eiede Byen Smidstrup, 
der laae ä Egitzlefmagle S p g n , og paa denne 
Maade, dette Marianer Kloster og dets Zords- 
mon, Maria Kirkegaard, vgsaa underlagt Egitzlef
magle Sogn, og derved fragaaet Skjelsti-r Kjsbste^.

E g i t z l e f l i l l e  B y e

bestaaer a f  y  G a m b e , a lle  BasnoeS tilh s ts ttb ez  

m en deraf tu n  4  tilliggende Egitzlefmagle S o g « ,
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sg de andre 5, Tierrebye Sogn, som er mcerke- 
lig nok, at denne Bye er saaledes deelt imellem 
disse 2 Sogner, Tierrebye og Egitzlefmagle, hvil- 
ken Jnddkling viser, at reise sig fra Biffop Pal- 
ladii Tid 1560, som var den forste Biffop efter 
'Reformationen, der tillige paatog sig störe Jnd- 
retninger, som Han vel og heldig udfsrte tiL 
Geistlighedens, Kirkens og Statens Bedste; der- 
iblandt, ar Han ordentlig inddeelte og samlede 
So.jNene og Pastoraterne, som de nu er og exi
stier for det meste, og ssgte at gjore Beliggen-^ 
heditte bekjendt, at et eller flere Sogne stk den 
Omfang, Storrelse og Embedskreds, som endnu 
enhver Proest i Stiftet har, og tilligger ethvert 
Eogn, der siden og blev en Regel for de andre 
Biffopper i hvert Stift, til en saa passende Jnd- 
rerning for Menighed og Proest, der ikke i de 
catholffe Tiber havde for Skik og var i Brug, 
men at Munkene künde opholde sig, loere og 
holde Sjoele-Masse hvor de vilde og fandt ssr 
godt, og derover mange eenlige, uformuende og 
ringe Steder, sjelden horte et Guds Ord eller 
saae en Geistlig, og ved denne Leilighed har den 
gode og retjkafne Palladius *) bestemt denne Deel

* )  Det er bekjendt i ds< iite Seculo, at den ca
tholste Geistlighed havde sine Catenter eller Con^
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af EgiHleffille al tillcrgges Egitzlefmagls Sogn og 
fratages Tierrebye, hvorved og Sognene nocften

venter og Sammenkomst-r paa sine visse Ste- 
der, som de kaldre Colerrt - Gaarder eller Gil- 
dehuse, der havde deres gode Henstgter,' saa- 
velfom deres Skvaa <̂ anor:-'-8 og 8trnnta. 
Skov-Klosters Gaard ved Herlufsholm ved 
Nesived, stal Hove vcrret een af MnnkeneS 
Hoved-Calent Gaarde, hvor de holdt dere- 
donviviurn ^ars in ita iis.

- Med Tiden forfaldt bisse Calenter til over- 
dreven Vellyst, Over.daadighed, Drukkenstab 
og Uteerlighed, saa ar hcrfor blcv sat Grcend- 
ser og iscer ved Reformarions Tiden, bleve diSse 
Calender  ̂ganffe forbuden **).

Jmidlertid tog den gode Paladins den Sag, 
som i Catholisismens Tid havde indsneget fig 
og var i B r u g , i noermere Overveielse: ar 
naar bisse Calenter eller Conventer bleve ret 
anvendte og ordnede, künde de have deres gode 
Nytte- hvorfor Palladius sagte at Provstier 
bleve oprettede og kom istand, at visse Hasto- 
rater bleve inddeelte i Herreder, og bisse fit 
en Formand eller krovilr krsspositus, s-m 
flulle have Opsigt og Die med disse samlede og 
inddeelte Herreds»Proester, og staae bam, som 
Superintendent til Ansvar, fra hvilken Tid 
1560 Herreds-Provsterne har Here- L)prin- 
delse. -

*) Skraa, er et gammel Midist Ord og bemarker 
Dedtsgt.

**) See Ze»S M-rtensens norff« Crvntke Pag. 78/
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ere blevne eens ihenseende tit Deeimanter, -g 
Veien lige lang for dem i Egitzleflille Bpe at

Palladkus löd derpaa udgaae et Edict, som 
loeses i Hans likr. Lxitcoxal. Oav. 50, at 
Sogncproester og Sognedegne. skulle i det mind- 
ste i a 2 Gange om Aaret komme tilsammen, 
for at overloegge, hvad den chriftelige Loerdom, 
Levnet, Ceremonie rc. künde voere nyttig og 
nsdvendig for Religionen og meenige Mands 
Bedsie, og dlandt andet i sin ^orrnulavifi- 
iaNoniZ krD^0§1tui'3li8 1553 siger, at Prov- 
sierne ffulde i Kirkerne visitoie in vere, cuni 
t'ronäent s)'IvDcnm, li'orrnosI'iZrnus annns, 
vel in  Z itate, vel xost eollectas krnAes 
ln autnrnno, ete. etc.

Og saaledes har Herreds. Provsterne nu i 
z a 400 Aar poeret kjendt nyttige og notwen
dige for de danffe Stater, at endog danske 
Lon 2. 16 C. bar bestemt deres Pligter og de- 
skyttet dem i deres Embede, og disse i vigtige 
Lider og TilfoeLde vceret brugte og raadfsrte. 
at Herreds-Provsterne endog var det störe 
Hjul i der störe Souverainitets -Vcerk under 
Frederik den zdie 1660, der i Forening med 
Biffop Svane sondeerte alle Prcesterne med 
deres Sognefolk, at bidrage til at indfore og 
bringe den arvelige Enevolds-Magt paa den 
danffe Throne, som selv folgende Konger paa- 
ffjonnede i at tilloegge og benaade Geistligheden 
med viSse Privilegier * ) ,  som de efterfolgende 
Konger allernaadigst har consirmeret og haand- 
hoevet, hvorfor og Herredsprovsterne, da denne

^  See koLvoxiäLne ^nnales 4. xLK. 466.
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kjcndte for forrrinlig Bonitet, blandet med Mer
gel sor det meste i Kenne Egn.
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soranbrede og nu indfsrte RegjeringSform uv- 
krcrvede Forandring hist og her i de almindelige 
Landslove, bleve begjerte og forlangte, at ind- 
give derom deres Raad og Resultater, der kün
de gavne i geistlige og civile Säger, som ikke 
stridede imod Souverarniteten og der fra Sou- 
verainitetens Begyndelle, Herredsprovsterne i 
Forening med Biskop Svane cg andre lovkyn- 
dige geistlige og verdölige Moend, arbeidede paa 
en Lov, som vi nu har *). Saa Herredsprov- 
sterne Z2 i Lallet i Sjoellands-Stift , dette 
hcedervoerdige CorpS, der var en Glands for 
den danste Throne og aldrig voeret Skaten til 
ringeste Byrde, stedse har voeret anseec og viist 
dem til fand Nytte og Nsdvendighed i Kirken 
og i Staten; men nu ved Disses Bortgang og 
Ässkeed, i Folge Kongelig Forordn. af Zte 
Dec. itzv6. Geistligheden tabte en Perle i 
deres Diarlein, da de rillige mistede deres egen 
Jurisdiction. '

Lid og Toenkemaade vil leere, om bisse nyt- 
lige Herredsp'rovster - snart stal komme tilbage 
eller forgaae med Tiden. G id ! Nationens Dn- 
ste heri hsres: O l nokis 
§1 luxxiter annos. D a  Erkebiflop Svane 
forste Gang oploeste bisse Geistlighedens sor- 
vndte Privilegier paa Landemodet den lode 
Octobr. 1661, stal Han isoer' have anmoerket 
Geistlighedens forundte egen Jurisdiction, og

*) blev fserbig i6sz.



—  L» —

Egi tz l efmagle  Proestegaard

«fbroendte 1540 i en chatolff ProesteS Lid, navn- 
lig Hr. Pastor Jcejopsen, altsaa ikke af de Nye, 
da Gud fra den Tid har bevaret den fra Tpve- 
haand og Jldebrand. Proestegaarden bestaaer af 
4 ffikkelige störe Lsngder efter sin Avling og Fce- 
mon eller Creature. .

Jndtil 175z, da salig Hr. Fleischer dode, 
har den vestre Lcengde voeret Stuelcengde, som 
vendte ud ad Gaden ul, som da Hr. Sevel blev 
kalbet til, der var en riig Student,, vant til 
hsie Boeliger, forandrede Han dette og nedrev

paalagt Provflerne at betyde Geistligheden, at 
paastjonne dcnne synderlige Kongl. Naade for 
dem og deres Familier, og derfor overalt ind- 

- skjerpe deres Menigbeder publice et privatim 
Lydighed og Lroeskab imod deres allernaadigste 
Souveraine Konge og det ganste Kongl. Arve- 
huus.

De af Köngen til Bijkop Svane overlevere- 
de Privilegier, vare indsvobte og indbundne i 
rsd Flsiels B in d , og af selve Dronningen, 
hendes Kcngl. Majestät, omhoengt et hvidt 
Atlaffes Baand , som Erkebiffoppen erkloere- 
de, Dronningen selv havde omhoengt og derhos 
sagt: Dette ffulde voere Standhastigheds og 
Enigheds Baand *).

*) See herom mere 2ver§ii 5ieI1anäske LIererie 
pag. 272, 27Z 0. s. v.
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denne vestre Lcengde, som Han indrettede lil Loe 
ög Lade, paa Grund af den var gammel og laae 
ikke til Haven, da man rilforn maatte gaae over 
Gaarden, naar man vilde i Haven, og besternte 
den sstre Lcengde til Stuchuüs med Kielder un- 
der, men kort var Hans Levetid her, da Han dsde 
I75Y, og fik kun ncesten det halve Stuehuus fcrr- 
digt, bygget proegtigt, hoit og beqvemmeligt ind- 
rettet. Herpaa blev Hr« Horboe kalbet, som be- 
gyndte, mcre passende ved Jorden, og fuldfsrte 
den ovrige Deel as Stue-Loengden, endfljsndt 
Han kuns her levrde i Z Aar, da Han dsde 1762. 
Hr. Magister Faber, som Successor, fandt da 
en ny Stuelcengde for fig og boede her til 1787, 
mdtil Gud kaldede mig Provst Beyer hertil, som 
nu har boet og levet vel her over 32 Aar, ester
at jeg havde vcerei Sogneproest til Vringstrup og 
Sigersted ved Ringsted, noesten i 21 Aar, og 
staaer det i Guds Haand hvorlcenge Gud behager 
jeg endnu stal boe og leve her, da jeg, ved at 
vedligeholde Gaarden forsvarlig, isar i mine stdste 
Leveaar har kostet meget paa den og indsat ad- 
skillige Steder Ujelker, Sparer og Stolper, be- 
Löstet ny Vinduer, forbedret Lostet og af nyt bygt 
Äognremiser i det Huus midt i Gaarden, at den 
ved lovligt S yn  kan anseeS for en forsvarlig og 
Leboelig Prcestegaard, ved min dsdelige Bortgang 
herfra.



Prcestegaarden er indrettet beqvemmeligt, mek 
dens Udhuse ikke tilstrcekkelig til saadant Ztvlings- 
drivt, naar en Mand har Forstand, Lpst og 
Kroefter til at dyrke og behandle et stört Land 
Areal af n e  Tdr. Land, som klev udffiftet 1785, 
inddeelt i 7 Lodder eller Marker, groendsende til 
Gaard og Have, hvoraf enhver indgravet Lod in- 
deholder lü Tdr. Land frie og ueontribuabelt, und- 
tagen den saakaldte Heistrup - M a r k , som er 14 
Tdr. Land der er i alt contribuabelt, og indehol- 
der en uopstjoerlig og ypperlig Tsrvemose af 
prcegng Benitet, is<rr naar Tsrvene troedes og 
« lle s, da flig Torv kan scettes i Ligning med 
Broende. Proestegaardens Hartkorn er i alt stör 
17 Tdr. 4 Skjepper, foruden de Proestegaarden 
tilliggende Torve-Lkifter paa den saakaldte gamle 
Lo^g i Foclledsstab mcd hele Byen. Et deilig 
Greesvange Osten for Haven, kaldet Stolen, for- 
hen Gadeplads, har Sogneprcesten Hr. Hans Chri
stophersen 1629 *)  faaet af Bonderne ved at 
stjenke dem en Lende O l, stör i Begreb, io  a 
12 Skjepper Land, hvor kan avles 4 a 6 L«S 
Hee og flaaes 2 Gange, om man vil, det er 
godt indhegnet og conserveret med Grsst at troekke 
Dandet fra det sumpige S te d , hvoriblandt og

See en gammel Herred- - Protocol«
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groer dtt saakaldede CalmuS, som kan brugeS til 
Bindsel, at binde Korn i, da der voxer med hoie 
yg brede Blade, og har den ypperlige Egenstab, 
at det Korn som Kindes dermed, afholder Rvtter 
og M uuS fra Laden at stjoere Körnet, da det har 
ev stcerk Lugt som fligt Utoi ikke tan fordrage, 
og derfor styer Korn Negerne, som er beviist, 
bekjendt og en erfaren Sandhed. En ligedan paa 
grsendsende Ploet kaldeö Stolen, har alle EggerS- 
lef Bonder, og derfra henter sit Bindsel aarlig 
vt binde Korn i, og derved erfarer den Nytte, 
at de ikke hjemsogeß med Rotter og M uus L 
deres Lader, der andeüsteds saa meget klages over, 
soruden denne Proestegaardenß opmaalie Jord- 
Areal i sit Hele, tilligger og et ved Haven til- 
groendsettde Stykke Jsrd gf proegtig Bonitet, som 
hestaaep af 5 Shjepper Land, der aarlig vexels 
viiS kan Kruges begvemmelig til tidlig modne 
ALrter og Vikke-Havre til Staldformg.

PrsstegaardenS Have, som er rummelig og 
stör anlagt med Blomster-Qvarterer, sorsnnet med 
gode frnLtboerende Trseer, har en vandriig Fiste
Park -S Haven omsadr med Steen-Gjoerder.

E g i Z l e f m a g l e  K i r k e  

ßr ev s tö r , nttnryelig  og vel vedligeholdt K irke, 
ind- ag udvendig , liggende paa den störe F o rh s i-  

YML i ffsttr dp H ld L E le s  M a a d r ,  a t  b -ggr

' 4 ' '
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Kicker, Klosters og offentlige Stistelser paa höre 
Stcrder og Grunde for desbedre at conserveres fra 
Fugtighed og Forraadnelst, deels for dessnarere at 
fees til Zirat og Prydelser, deels derfra tydelrgere 
at hores ved deres Klokker og Ringning, som L 
hine Tiber brugtes mere end nu kil udvortes Op- 
voekkelse og Cstertanke ved Gudsdyrkelsen.

Almindclig bpggede de Gamle deres Kicker 
saaledes, at Alteret stod i Oster og Kirketaarnet 
i Bester, for at vende sig mod Osten med An- 
sigtet, i Lanke, at denne Stilling ved deres An- 
dagt og Tilbedelse var Gud behageligere efter Hed- 
Lringernes Skikke og Toenkemaade, som ved Solen- 
Opgang altih paakaldte Gud. Kirkens sverste og 
Vstre Deel er betagt med de saakaldte Munkestene 
paa Taget over Choret, der synes at vcere Kir
kens forste Storrelse, og siden foroget med en 
stör Tilbygning og smukt hoit Taarn. Kicken 
tilhorer Acadcmiet i Kjobenhavn, og menes at 
vcrre bygget i d-t iz  Seculo. Jndvendig er Kic
ken pcydet med en stör og smuk Altertavle af 
Billedhugger Arbeide- med 2de Dsre at lukke for, 
og forestiller Christi gandske Lidelse fra forst til 
sidst, samt Hans Begravelse og Opstandelse, alt 
tydeligt og kunstigt. Efter Fvrtcelling flal denne 
Altertavle for z a 400 Aar siden, voere fundet 
paa et forulykket Skid ved Skielffjor, hvor den 
blev optagen, og derpaa bestemt opsadt i Egitzlef
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Kirke, som en af de oeldste Kirker i Egnen. E n  
af rod Flsiel med brede Guldgalöner besadt Chor- 
kaabe og Messestjorte, samt 2 störe Malm-Lyse- 
stager, Hörer lil Altetet; Alteret som ved sidste 
Reformationsfest blev prydet med en smuk ny 
Alterdug, besadt med fine brede Kniplinger og 
da tillige der om Alteret behoengte rode FlSielS- 
klcede vpfarvet og Galonerne derom fornyct, samt 
Prcedikestolen beklcrdt med rod Flsiel og ziret med 
brede'hvide Fryndser, som alt ril denne Hoitide- 
lighed blev bekostet af KirkcnS Patron Hr. Etals- 
raad og Professor Nicolai Kall. I  Choret der- 
under findes en aaben Bcgravelse, hvori stal voere 
et balsomeret Barn * ) ,  som jeg har eftersogt, 

^og fandet en saadan Kiste, som jeg ei vilde aabs 
ne, formodentlig tilhsrende de deri adelige Afdo- 
de, som er en S o r e n  S t a m p e ,  J v e r  H u n 
de r u p, dod for Calmar 16 n ,  A n ders  S k r a m ,  
Frantz K a a s ,  J o h a n  K s n i g h a m ,  D a v i d  
D i l d b o u s ,  begge af flotff adelig Familie; ne
tzen for Ehoret findes et oeldgammelt Monument 
af Trcee, forgyldt paa Nammen, og fra Fsrst- 
ningen voeret net og ziirlig, hvor paa lcrseS denne 
Jnscription: Anno 1632 haver «erlig og velbyr- 
dige Mand H a n s  Pe t e r s en  i Egitzlemagl-, 
Birkesoged til Antvortstov, Gud tilVreog'denne

. - 4 *  -

*) LiLliotel» 2 ps§. 47.



Kirke til Prpdetse og Iiirlighed, labet Vp7«1te og 
bekoste bette Monument for stg og sine. En smuk- 
lukket Gtoel fvr Gjerdernp Herffab sin des i Kic
ken, bygget af Jomfru Christiane Elisabet Grub- 
l>e, tUhsrenbe Gjerdrup og Lyngbye Gaarde, hvis 
Jndgaug sindes fra Kirkegaarden ind i Kicken og 
paasadr deune Jnffriplionr

Stolen jeg pryde?
Sjoelen Gud srpder

9iaar jeg gaaer ind og naar jeg ggaer ub,
Gud lad mig finde 

Jesum herinde
Saa  er jeg Hans kjareste Brud.

Z  Chocet finde- paa Boeggeue at Leese, som 
jeg Provst Bepet har Labet male og paas«tts 
saaledeS r '

LLDlIaLäisA svte Rotorrn»«
choneva»

r Gerhrauhu-, inbsadt i WoeMhe af
Sv»nd Tvefljar .. -01-

Ä At», haqst A»t, indfqdt af -nutz
Magno . r v M

4 Wichel!« . . ^074
4 Svend Norbage . . ro85
5 Adjer . .



6 Arilk . .  . royy

7 Peter Botyld, flagen i Krig med.
5 andre Bisper « 1 1 35

S Estild . .

9 Richo,. droebt ^ H 43
l o Hermand . . 1 147
i r Adzer . - . 1150
12 Absalon, dsd den 2zde Martz i2or

13 Peder Sunesen . I 22Y

14 Peder .  . 123z

15 Peder Jacobsen . ^  1240
16 Nicolay Stygot . 1245
17 Jacob Erlandsen . 1250

1ö Peder Bang . 1269
1Y Stygge . 4 127S
s o Jngvar Hjorth . I 2Y0
S I Johannes Krag . 1300
S 2 OtauS . . IZ 20
-3 Johannes Hind 4 1321
24 Jens Nyborg . I330
26 Jannes Pvvelsen . 1344
-6 Henrich Girtsen . 1368
S7 Nicolaus Jacobsen . 1398
S8 Peder Jacobsen Jernstjoeg . 1418

2Y Jens Andersen . 14S*
Ho Johannes Petri 4 I 43S
r i Olaus Daa  .  . 4 I 4ö s
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32 OlauS Mortinssn . 1485
33 Nicolaus Skaffve . . 1500

34 Johan Raffnsburger . . 1512
35 Lauge Urne . . 1529
36 Johan Rsnnov, den ffdste cütholfl» 

Bijkop . . 1536

Lxiscoxi Lisellanäise xo§t I^ekorrnL- 
tionem.

I Peder Palladius . . 1560
2 Johan Albertus . . iz6y

3 Pov. Marhieftn >. . 1596
4 Ped. Vindstrup . . 1614

5 Joh. Poul Resen . . 1638
6 Casp. Brokmand . . lüg»

7 Johan Resen . . 165z

8 Laurs SkaviniuS . « 1655

9 Hans Svane . . 166S
10 Hans Dandal . -
i i Hans Bagger . - 169z
12 Henrik Bornemand . . . I/ IO

iZ Chr. Dorm . . 1737
14 Peder Hersleb . . 1757
-5 Ludv. Harboe . . 176Z
16

^7

Nie. Eding. Balle . ' 
Frederik Mürtter

. Iö v7
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krocuratoreg 3: katroni lernxli.

^nn s.

I Professor Lindtrup . 1696
2 Hans Muhle . 1699

3 Pet. Horoov . 1712

4 Joh. Pet. Anchersen . 1726

5 Balr. Buchiraldt . 1743
6 Christen Lcbberg Friis . 1754

7 Christ. G. Kratzenstein . 1768

8 Christ. Friderik VadskiLr . 1783

9 Cdrist. Hee . 1786
10 Chr. Friis RottbsL . 1799

I I Abr. Kall . . 1807

12 C. F. Hornemann . ig iü

13 N. C. Kall

Noniardiiss krsexositi IH aH ek. Oriental.
et Oeciäental. ante Devisioneni.

I Johay Hviib Karrebek . . 1411
2 Joh. Albintus Mrslef . 1432

3 H. Pedersen Skielftisr . . 1446

4 M - Niels Marvede . . 1463
5 Dan. Laurjtzen Fsrslev « 1471
6 N. Jespecsen Karrebek 1495
7 H. Henriksen Gimlinge . 1523
8 N. Estild Tiustrup . . 1533
9 L. Peersen Haarslef . . 1536
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>n»o.

id  I .  Olsen Marvedr . . 1 5 5 4
11 Jacob Hansen Skielskisv " . 1574
12 N . Lauritz Egitzlefmagle . 1589
13 Mogens Jensen Krummerup . 1610

NoniaroliiD ?rD p o s iii Occiäentatis kost 
Division.

1 H. Lund Maglebye . . 1631
2 Nag. N. Villashsi Skielflisr . 1642
3 Mag. I .  Pedersen Hyllested . 1649

(En  af de4Provster ved Frederik den 
zdiesKongevalg i Kjobenhavn d. i7de 
April 1648 , efter Christian d. 4des 
Dod.)

4 Ebbe Brun Gimlinge . . 1671
Proest r 4 Bispers Lid.

§ Mag. M .  Christ. Hyllested . 1672
6 I .  Mutzfeld Egitzlefmagle . 1676
-  Mag. I .  Korfod Maglebye . 1691
8 Mag. N. Holgersen Drslef . 1711
9 Henri? Hirnklov Maglebye - . -1717

10 Mag. H. Olivarius Drslef * . 1753
11 P. Edv. Frlis Skielskior . . 1769
IL  I .  Holg. Olivarius Drslef . 1774
1 3  M a g . M .  A . Faber Egitzlefmagle 1 7 6 7

14 3 . Falck Tierebye . . 1796
15 S. M. Beyer EgitzlefirraPe -
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L c c le r .  ? a § d o re r  T A itr le k rn L Z fs  ^ o s i

k ^ e k o rm L tio rie m .

I H . Ib s e n  . . 1 5 6 s

2 M . H ansen .  ^ IS 8 S

3 N .  Lauritzen .  . I S S -

4 E h r. N ielsen .  . ISY 2

5 I .  R. B a n g  .  . 1 6 0 2

6 H . Christophersen .  . 1 6 3 5

7 C . N . S an d b e rg  .  , 1 6 5 7
8 I .  Motzfeld .  . 1 6 7 6

9 M . B .  D ra g h a rd t . > IÜ S5
IO C . G. S a n d ro  .  . 1 7 0 3
i i A . T .  Toxverd .  . 1 7 2 9
12 H . F le ifler .  . 1753
13 S .  S e v a l  . . 1759
14 F r .  H orrebov .  . 17Ü2

15 M . A . Faber .  . 17« ?
l - S .  M .  B ey er

Endvidere anbragt i Choret:
Anno 1699, haver denne Kirkes Procurator Bels 
«dle og Hoiloerde Hr. Hans Muhle, Professor 
i der Kongelige kjsdenhavnfle Akademie og Asses
sor Consistorii, ladet renovere og stafere Atter» 
tävlen, Skriste- oa Degnestolen, samt Fvnten og 
Zernvoerket ved Alteret.

Anno i L ö l , lod Procurator retnpA Hr. 
AbrahaM Kall, Professor i Historie og Assessor
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Eonsiflsrii ved Kjsbenhavns Universitet, kenne 
.Kirke ind- og udvendig med Kirkegaardens Ring- 
muur istandsoette oa forbedre, samt forsyne med 
ny Einduer, Skrifte- og Degnestolen opmale og 
Kicken overalt fuldkommen reparere. Med bisse 
hiftoriske Optegnelser og Benurrkelser, har jcg 
Haft ril Hmsigt; at da Kirke-Protocoller, M ini- 
sterial-Boger, Manufkripter, Sognet, Kicken 
og Embedet vedkommcnoe, oste ringeagtes, der dog 
künde vcere underholdende og tjene Esletflcegten- 
tjl Nytte og Fornoielse, fligt da ved saadanne 
ofscnrlige Opstrister, bedre künde conserveres og 
vedblive; hvilket var at snske maakte iagttages 
og desorges af hver Proest ved sin Kirke, der af 
Efterslcegten vilde blive erkjendt og anmoerket.

En smuk Dobesondt af oeldgammel udhug- 
gen og indhulede Steen med et ziirlig Messing 

Dobefad, paategnet med jkjsnne ophoevede Figu- 
re r, prpder Ehoret med stör og stjon Over- 
doeksel.

Kicken hviler paa 4 störe Pitt-r i Midten, 
og indeholder 6 Gevclfter, hvorfor der og er z 
Räder Stole. Et Kirke-Uhr har vceret her. ikke 
for mange Aar stden, men ei i min Tid; jeg 
har det Haab, om Gud vit jeg lever, at for- 
maae og udvirke hos vor voerdige og brave Kirke- 
parron Hx. Etatsraad og Professor Nicolai Kall, 
waajkee et Sepervserk endnu kan komme til Egitz- ^

unberbolben.be
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lefmagle Kirke, fom der er fra Fortiden, an- 
bragt passende Sted og Beqvemmelighed til.

Kirken er lys med störe Ruder, ny störe 
Vinduer, bekostet es dens Patron Hr. Etaisraad 
Abraham Kall, for mod zo Aar siden ved en 
af Ham afholdt stör Reparation paa Kirken, saa 
den Herr udmcerker sig frem for mange Kicker, hvir 
Vinduer ere smaae, morke, dunkle og ssndrede.

To prcegtige hoitlpdende Klokker i Taarnet, 
kalbe Menigheden tilsammen til Eudstjenest'en, 
og ringes med den Mindre, Morgen og Asten ved 
Solens Op- og Nedgang, hvorpaa staaer denne 
Jnftriplion:

1 V K I8  r O K H 8 8 I k l ä ,
I ^ 81'IIl8 ,

V I1 U K  , Lk>HI8, L I7I^6
V8V^L,  L O O I.L 8 I^ .

k 'L O I l .  ^ ^ 0  ,520.
Paa den störe Klokke staaer en gammel Paar 

fkrift med endeel Characterer og Stjerner paa det 
gamle uleeselige Munkelatin, som S .T .  Hr. Pro
fessor Nyerup, har voeret saa god at udloegge og 
sorklare mlg, hvorfor Ham ydeS min ffyldige Tak- 
sigelse, og bemoerker: ^nno  millesimo, 
ärinZentelilno 8exiirno*en krseslo ^lariss. *)

*) Klokkerne blev til i de forste Chriffenbomd 
Lider, men deraf maae man ei bestemme ettes
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M an fortoeller, at denne störe Klokke ffal 
voere stobt paa Egitzlefmagle M a r k , neben paa

regne Byernes Stiftelse og Tilvcerelse; thi 
Stoeder og Byer havde loengl? vöeret nl, forend 
Kirkcr og Klokker opkom. I  de forste cathol- 
ffe Tiber begyndte Kirkernes Bygning i det 
rode, ute og i2te Seculo, og Tid efter an
den Klokker opfunden. I  det 7de Seculo lcrsed 
man under Pave Sebiniano, ' Klvkkerne blev 
sorordnet at kalbe Almuen tilsammen med, og 
ringe over de Dode , at Overtroen gik saa- 
vibt, Man indviede, consecreerte og dsbteKlok- 
kerne, at naar Nogen laae i deres Dderste og 
ffulle doe, blev der ringet med Klokksr, der 
blev anseet for en h.llig Ting til at bortjage 
den ende Aand med, og flere saadanne latter- 
lrge Daarligheder og Dumheder, som künde 
aufsres i bisse OvertroenS Tider, siden efter 
debre hen i de catholffe Tider, kom Klokkerne 
Mere i B rug, og bleve stobte og omstobte, at 
Klokkeringen blev mere almindelig og anseet 
som en hellig Sag , at der blev stobt starre og 
-mindre Klokker til Kirker og Klosters, hvorfor 
der og var lin t ioadu la  deels i deres kefecto- 
riis, deels i deres vi^Lliis er korjr mairiti- 
nÜ8, til om Morgenen at opvcrkke Munkene 
Med; fkülle en Klokke gives, stobes eller repa, 
rer^S, da maatte Menigheden i fordumS Tid 
Pkyde sammen og eontribuere dertil, som de 
gjorde villig og gjerne; Ringen, Kimen og 
Klemt-n, var i de catholste Lider megei i 
B rug, hvilket ved Reformationen-Begyndelse 
blev anseet unyttig og utidig, og derfdr af- 
skoffet vr- et öloLitum  LxisHopkLe 1^59- at



det saa kaldede Dtydedige, der tilhsrte den Gaard, 
svm  ̂forhen er ommeldet Frue Thite eiede, at da 
Malmklokke-Massen var smeltet, stal hun have 
hentet et Forkloede fuld af Sslvpeng^ og kästet 
den, hvorfta denne Klekke har sin hsie og fine 
Klang og kesovsnce.

K i r k e g a a r d e n e r  rummelig og vel vedlige- 
holdt, med en stör Ringmuur af broendte Steen, 
forstjsnnet med smukke Gange, beplantet med over 
rZo Lrcrer af adstillig Stags, som er i frodig 
D a N ,  mddeelt r hver Byes og Families Leiersted, 
som er afdeett med smaa Lrceer til Skilsmisse 
»g Zndhegning, og hver Grav opklappet og ud- 
market med et -s, hvorpaa staaer den afdsde- 
Äwvn og D sd s-Aar.
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ingen maatte bruge Kirkens Kkokke uden til 
GudS-Tjeneste, at sammenkalde MenighedtN 
med, samt Morgen og Asten til Fred, og Bede 
Klokke og klemte g Gange, for at Kravoer-nde 
ftulle sam(e deres Born rwd de Noervcer^nde, 
den treenege Güd til L̂ ov og Tak for vel fuldendt 
Dag eher Nat, samt til Jldebrauy. og d« D s -  
des Begravelse; men ikke nl Byestevne, E il- 
-er Gjerdegang rc., dertil fiulde voere et Horn 
i hver L y e , sammenkalde K E e t med. 
Sj-lering^n var i Brug en lang efter Re^ 
formationen; men blev afstaffn eüty, fern 
findende mod Ordinantsen, som m ratholff 
«ildfattlsk
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Denne KirkegaardS smukke og nyttige Jndrets 
>ting, blev af mig, for 7 a 8 Aar siden soranstal- 
tet, og bekostet af Kirkens hsioervoerdige Patron, 
Hr. Doetor og Professor Hornemann, som for- 
eviger Hans Navn og indtager Mange, som feer 
den; da neppe nogen Kirkegaard i Stiftet flat 
ovcrgaae den i Anlceg, Orden og Forfljsnnelse.

Den vedligeholdes af Sognets Beboere, ved 
en Mand, som derfor brtales og lonnes aarlig, 
at ikke dens Gange eller Pladser flal overgroes 
af Ukrud, eller Gravene oprodes af Ereaturene, 
som desvoerre sees paa mange Kirkegaarde.

En Kirkegaard er et helligt Sted, Templets 
Forgaard, som bsr hoevdes, prydes og overholdes.

, Vesten for Kirkcn, sees endnu Rudera af 
Grundstene, hvor de saakaldte Kirkelader har 
staaet, hvor Kirkens Tiende blev bevaret og ind- 
lagt, for der at udtcerskes, Kirken til Bedste, 
som over for 2vo Aar siden er nedtagne og 
hortsolgte.

Om îrkevcrsenet.
Kirketjenesten begpnder her hver Helligdag 

preesice Kl. io , «stcr der er ringet ssrste Gang 
Kl. y, 2den Gang Kl. og zdie Gang Kl. 
10 , da Gudttjenesten begpnder med No. 375 
I  die Tempel mode vi ,c. , og derester Alenr 
Gud, eller: V i «»» allesammen rc. vexelviis.
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hvorpaa mocsses Collect og Epistel, og derefter 
2 Psalmer, passende paa Texten, der vexelviiS 
prcedikes vver Evangelium eller Epistelen. Etter 
Prcrdikerr teoeder Ungdommen,ud paa Kirkegulvet, 
som gjor Nede for Prcedikens Jndhold, der kor- 
telig gjennemgaaes for dem, og derefter catechi- 
sercs over det bestemte og tilfaldne Pensum^ af 
Loerebogen, der fluttes med kort Afhandting ovee 
en Dibelhistorje, passende paa det der er catechi- 
seret over af Loerebogen. A  Fasten catechiseres 
vm. Ssndagen over Christi Lidelses Historie; der
efter focretteS de indfaldende og
Communionen, hvorefter Eollecten og Velsignelsen 
messes og flutfts med en Psalme og paafolgende 
Bon i Chorsdsren. ^

Det er sjelden Nogen forlader Gudstjenesten, 
sorend alt er til Ende. E r der kongellge Placa- 
ter; TiUysnjng sra verdslig Dvrigh.d; Bekjendts 
gjscelser rc., oplcrses dene for Menigheden i Vaa- 
benhuset og ikke i Kicken, som nogle Steder er 
en Uskik og ikke passende. '

Psalmernes No. som synges i Kirken, er an- 
tegnet, paa de i Kirken hoengende sorte Tavler, 
af Kirkesangeren, sorend Tjenesten begynder, til 
Menighedens Efterretning.

Det er ikke sjelden, der catechiseres for 50 
til 6s unge Mennefler, hviS Antal anstrives af
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Kirkesang eren i den dertil anordrrrbe Proeocok, 
samt hvad der hvergang catechiseres over.

Hver Onßdag i Faste, holdes Fasteprcediken 
over det af Christi Lidelse oploeste Stykke, hvoe 
Skolebsrnene mode. Tjenesten begpnder med en 
Psalms og endes med messen og Beslutnings- 
Psalme.

Jeg beklager, hvor der efter Rescriptet, ea- 
lechiseres for Skolebsrnene i Kicken, uden Proe- 
diken, hvorover mange af de ZEldre udebliver af 
Kirken, der attraaer hellere at höre en opbygge- 
lig og loererig Materie afhandlet over Christi Li
delse, og der vil vist ikke sattes paa Tilhsrere, 
Lsoer om man paa den Dag lyser til Communion.

Om Lsverdag til Skriftemaal, begyndes med 
en dertil pckssende Psalme, og loeseß en af D a 
vids Poenitents-Psalmer, derefter: O ! D u  Gud- 
Lam re. og Fader vor, som endes med Psalme, 
hvorpaa Skriftemaatet begynder.

Confiryrations - Bornene mode i Proesten- 
Huus hver Mandag cg Lorsdag om Ugen, fra 
MicheliS til Paafke, for at gjennemgaae cg over- 
hstes i deres foresatce Pensum, Barnedaab, 
Brudevietse o§ Pegravelse , ffrer som ostest de 
Ssgnedage, hvorover er fleer nogen Ophold-str 
Memgheden paa he hellige Dage.

M  .sqyd Fornoielsr fô  Loererne og Tilhsrer- 
m , kan jeg sige med Sandhed, at ved Guds-
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Ljenesten indsinder fig en lalrig Forsamling, hvor 
der herfler Andagt, Orden og Stilhed, hvorfor 
og Gud lil 2E r e , Oplysning, Soedelighed og 
Gudsfrygt har Sted her i Menigheden.

For haart, dsmme vi i Almindelighed, naar 
vi sige: Bonden ev üsoedelig, uoplyst, og har 
ingen Lyst til Guds Ord, fordi Han mangler Op- 
dragelse, Veltalenhed og Velevenhed. Der her- 
sker, troer jeg, mere christelig Eenfoldighed og 
Religions Reenhed i Hytten, end i Palladser.

I  de fleste Bonde-Familier herfker Huusan- 
dagt, isoer om de lange Vinteraftener. Bonden 
gäaer sjelden fra sit Bord, Han jo ved en af sine 
Börn eller Tyende, lceser hsit til og fra Bords. 
Jeg har seet mangen Moder ved sin Rok, h.avt 
Barnet ved Siden, at Loese for det.

Mange Beboere her i Sognet, har anflaffet 
sig Bibelen for dem og deres Familie, isoer paa 
de senere Lider, der jeH har vor gode Biflöp 
Munter at takke for, som ved Bibelselflabet, har 
staffet mig Stykket af Bibterne til dem for i  
Specie Daler.

Mange, ved at Here vor Ungdom ved vore 
offentlige Catechisationer om Ssndagen, vilde over- 
tydes om det, som maaflee ikke troes.

At Christendom og Oplysning udbreder sig, 
kan jeg bedst og sandfoerdig bevidne ved mlne, om 
Sommeren, offentlige Kirkevisitatser her i Dester-

5



Flakkeberg Herred i andre Sogne, saa at Gud 
til ZCre, Guds og Christi Kundflab og fand Op» 
lysning tager til, der i Fremtiden vil befordre 
mere Scedelighed og Borger Held.

Dm Skolevcrsenet
der noie overholdes i Folge Forordningen af 

29de Juli i 8 '4 ,  ved 2 flikkelige Skolelcerere i 
Sognet. Skclegangen begpnder meest strax efter 
Jndhostningen og vedvarer til Foraars-Plsiningen, 
og Markvogtning over Smaakreature begynder, i 
hvilken T id , 5 a  6-Maaneder, flittig Skolegang 
paalees og her ogsaa esterkommes.

Underviisningen, bestaaer i aod og tydelig 
Jndenadsloesning, som er Gründen til Alt, samt 
at loere og satte Lyrebogen, Catechismus, Bibel
Historie, Psalmer, Naturhi^storie, FcrdrenelandS- 
historie, Forstandsovelse, Geographie, Skrivning, 
Tavle og Hovedregning.

Og- da der anvendeS Flid ' paa, at 
bette kan leeres, forsamler Skolecommissionen 
ffg engang hver Maaned i hver Skole, hvor 
jeg da examinerer hvert Barn, for at underssge 
hvorvidt Flid og Flittighed hos Bornene har havt 
Sted, som ved hver maanedlig afholdt Examen, 
bliver mdfsr- i en dertil indrettet Skoleprotocot, 
hvorledeS Skolebsrnene har gjort Rede sor dereS



forehavende Pensum sra een Maaned til en an
den, der man har funder nyttig og vpmuntrende 
sor Loererne og de Leerende; thi vel befaler Skole- 
forordningen cn ^ aarig Examen i Oktober og 
April; men vil man betcrnke: flal alt ovenan- 
ssrte examineres, prsves og gjennemgaaes hoß et- 
hvert Barn, for at underssge Z Aars Lcesning 
og Underviisning, og dette ikke flal voere et Oxus 
vxcraturn, udfordreö der Lid og Taalmodighed 
og flere Dage til, end een Dag, hvorfor og 
Proesten .oste maae hsre af de Lilstoedkvcerende 
Under en  ̂ aarig Examen: Lad os flpnde-os lidt, 
lad os springe det over og gjemme det til en 
anden Gang rc. Skal altsaa Borne-Underviis- 
ningen fremmes; Flid og Flittighed existere og 
Bsrnene profitere af ret Skolegang, da maa 
Skoleexamen og OverHorelse afholdes öftere end- 
2 Gange om Aaret. .

Og hvilken Examen flal man i Oktober hol
de? Hvad flal man kroeve af" Bsrnene? hvis 
Sommer - Skolegang er siden senere Anordning 
saa meget indflroenket, og som neppe endnu har 
begyndt ret i Vintermaanederne at bessg^ Skolen, 

"da neppe endnu paa mange Gteder ikke Rugsoe- 
-en er nedlagt.

Det er langtfra ikke nok, en Pr«st i a r  
Gange om Maaneden kommer L Skolen for at 
öfterste og oi-ervoere, hvad der leere- og foreta-

5 *
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tages paa dm Tid i Hans oste körte Ncervrrrelse 
og Bessg, og det dermed have sit Forblivende til 
den indfaldende ^ adrige Examen.

Tilsyn og maanedlig Examen er altsaa mere 
nsdvendig end den ^ aarige anbefalede Examen 
cfter Anordningen. Hvorofte Skolepatronen og 
Skolrforstanderen besoge Skolen, forbigaaer jeg. 
Hvor nyttig Prcrstens Tilsyn og Besog er i 
Skolerne, har jeg selv erfaret ved mrne ugentlige 
Besog i Skolem; men isoer ved mine maanedlige 
afholdte offenrlige Examina, over alt hvad som er 
leert fra een Maankd til en Anden.

Egitzlefmagle Skole har et )tntal af B srn  
i sverste Elasse af 40 og deroverz nederste Classe 
af 20 til zc> Born.

Smidstrup Skole har et Antal Born i sver- 
ste Elasse af 16 til 20 z nederste Elasse af 20 
ril Zv og derover. Disse S^oleborn, söge dereS 
Skole efter dexes Elasse, ugentlig hveranden Dag, 
om Vinrermaanederne, og om Sommeren (Hssten 
undtagen der er Fcerie) mode overste Elasse 2 
Dage ugentlig, og nederste Elasse z Dage, hvor' 
der dnves paa, at vedligeholde den Kundflab de 
har leert og faltet forrige Vinter.

Foruden Sko.lebsrnenes Underviisning om Dins 
terdn, brugcs og drives paa den saakaldede Astens 
loesning, for den voxne consirmerede Ungdom, 
som engang om Ugen samler sig i Skole om Af-
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tenen af Piger og Karle, hvor de gjennemgaaes 
og overhsres det dem forehavende Pensum, af 
Loerebog, Vibelhistorie og en Plalme, hvorefter 
oplceses af Skolelcereren et Srr'kke af en nytrig 
Bog om Agerdyrkning, Humle og Troeers Anloeg, 
Feeedrift og Staldfoering rc. FocreLningen endes 
med Bon og- Sang, som jeg sclv oftr bivaaner 
med Fornsielse. " - '

En Journal over denne Nngdom, holdes af 
Skolelcereren, hvori indfores de Tilsted-vcerende 
og de Fravoercnde, som foreviscs mig, og- af mig 
paategnes ve-d Dinterens fuloendte Astenlcrsning.

Sandt er det/ at det er en af en Prcestes 
vigtigste Pligter, at danne og opdrage Ungdom- 
men til Ehrisrendom og Soedelighed, for at leere 
dem at icenke og handle som Christne; men her- 
til kommer ogsaa, at forcedle UngdommenS Be- 
greber ved at vcrnne og ove dem i borgerligs og 
huuslige Lidenflaber, som Borgers og nyttige 
Mennefler for sig ftlv og Andre.

Jeg bestemte mig til den Ende, for en SneeS 
Aar siden, at prove og lcrgge an paa, at gjsre 
Ungdommen bckjendt med adflillige Slags Haand- 
arheide, efter dercs ' Evne og Alder. Jeg forc- 
flog dette for den brave og veltcenkende Afdode 
Hr. Capirain, Commerceraad Qvistgaard til Ejer- 
drup, der villig lovede mig sin Understottels-, som 
Han og «rlig holdt indtil sin sortidlige Dod;
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men Han- vcerdige og brave Frue traadte i Hans 
Sted, og gav strax 50 Rd l., at kjsbe Materia- 
lier og Voerktoi fo r, hvorved blev besternt en 
Commission afSognets voeydige Moend, som ved- 
tog aarlig, at give noget til en Industrie-Sko- 
Les Oprettelse i SognetS Vinteraftener, og derfor 
indkjobte man Lysning, Hör, Hamp, Staal- 
traad rc. til at vceve Grimer, Seeler, Dcekken- 
gjorde, Uldncetter, forfcrrdige Hegter rc. Fruen 
gav selv Hesselkjeppe til Vidier til Sold, Se l
ber, Kurve rc., og det lykkedes saavel, at man 
om Foraaret folgte og holdte Auction over det 
i Egitzlefmagle Skole forfoerdigede Industrie-Ar- 
beide, der belob sig til 20 a 24 Rdl. aarlig, 
hvilket man anvendte fil nceste Vinter, qt ind- 
kjsbe Lysning og Materialier for.

Hsibemeldte Frue Qvistgaard, fornsiet over 
r̂t see bette Arbeide saaledes f̂rcmmet, besternte 
derpaa at indkjobe for 50 Rdl. adflillige Smaa- 
ting, som Dxer, Hamre, Knivtoenger, Sauger, 
Huggejerne, Knive rc. der hun paa Auctions- 
dagen, selv uddeelte som Prcemier til de meest 
flittige af Ungdommen ester Fortjeneste og Bedom- 
melse, for enhver stt Arbeidßforfoerdigelse i Sko- 
len om Dinterastenen, og saaledes blev dette-Ar
beide derved sortsat endeel Aar om Dinterastenen 
i Egitzlefmagle Skole, und-r den gode Skolel«rer 
PetersenS Dpspn, som heri viste fig vittig 0-
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tjenstagtig i at virke dertil hvad Han künde; lige- 
som og andre Haandvoerkere bleve leiede og be- 
lalte for at undervise i at snoe Reeb, forfeerdige 
Lroeesikoe, Troeetoflcr rc., bvorfor og bemeldte 
Skoleloerer Petersen, blev hoedret af LandhuuS- 
Holdnings-Selstabet, ferst med en Solv-Medaill-, 
og siden med et Solv-Borger med Jnscriptjon, 
af Dardie 50 Nbd.

Denne vor Industrie - Skole stod saaledcs 
indtil Skolens Protectrice Enke-Frue Qvisigaard, 
for 6 a 7 Aar siden, indlod sig i TC'gteskab med 
Hsioedle og Velbaarne Hr. Etalsraad Neergaard, 
til Gunderslefholm, og da forlod Gjerdrup ez 
flyttede derhen, hvor hun nu boer. Ved denne 
Tildragelse sagtn.edes noget vor Industrie - Arbei- 
de, Commissionen ophorte-, 09 alt overladt til 
mig allene, som dog endnu, saavidt mueligt, siy- 
rer Arbeidets Fortscettelse, at man asrlig kan 
soelge fra denne Egitzlefmagle Skole af Ungdom- 
mens forfcerdigede Haandarbeide, for io , 12 a 
16 Rbd. , der bruges aarlig til Lysning, og 
Materialiers Jndkjsb til anstundende Vinter-Ar- 
beide. Hensigten og Virkningen af dette Anlceg, 
har jeg og Flere havt den Gloede at fee, er op- 
naaet; ihr nu kan mange af Sognets Ungdom' 
om Vinteraftener voeve'deres Hosbonds Grirner, 
Seeler, Doekkengjorde, Uldncetter, soette Sold, 
binde Gelder, Kurve rc. og derved ikke allene for-
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drive Vinteraftener lit nytiig Gjerning, men end- 
ôg Ungdommen fortjene stg nouet selv, og flat 
jeg i Forening med min gode Skolelcrrer Peter- 
sen, fortfare fremdelcs med dette Industrie-Ar- 
beide til Ungdommens fände Gavn, saaloenge Gud 
forunder miĝ  Liv og Helbred, hvilket jeg ved 
denne Leilighed har anfort, ikke for at prale, men 
kuns for at vife hvad der kan flce, naar man 
ligger Haand paa fligt og virker dertil hvad 
man kan, isoer naar man er saa hcldig, at treffe 
en patriotiff Proprietair og Hcrflab der vil under- 
flotte, rmdvirke og bidrage til et Industrie, An- 
lceg til Ungdommens og Esterfloegtens fände Nytte. 
Og heraf kan Proesterne paa Grevflabet Holstein
borg gloede og rose si'g, da S .  T. Hr. Kammer- 
herre og Greve v. Holstein, ikke allene selv til- 
seer, opmuntrer og Kidrager til Christendom og 
Guds Kundflabs Udbredelse i sine Skoler; men 
og opoffrer mange ioo Rbd. aarlig, som bekjcndt 
til mange Slags Haandarbeids Opsi'ndelse og An- 
loeg for begge Kjon, som en fand Patriot.

Ved at have talet dette Lidet om Egihlef- 
M ü g le  Sogns Skotevoesen, kan jeg ikke forbigaae 
at anmoerke med Erkjendtligh>ed, den gode Frue, 
Qvistgaard, nu Etatsraadinde Neergaard, hendeS 
ikke allene priisvoerdige Bidrag og Medvirkning 
til Egihlefmagle Industrie - Skoles Opretlelse, men 
endog HendeS goddoedige O ffe rt a f  den smukke ru m -
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melige og vesindrettede Loese- og ArberdSffole lit 
Sognet, bestaaende af y Fag, M uur- og B in- 
dingsVoerk, hende tilhsrende, der tilforn var an
lagt og opbygget af Afdsde Hr. Justitsraad Qvist- 
gaard til Gjerdrup, til det Nybergffe Spinde
Selstab, under Kyngs Fabriqve, der for endeel 
Aar oploste sig selv, ved hvilken Leilighed Hsi- 
bemeldte Frue forcerede Samme til Sognet, hvor- 
for hun fortjener Wre og Tak; ihr havde hutt 
ikke voeret saa oedelmodig at ffjoenke denne Byg- 
ning til en. bedre og mere rummelig Skole, som 
hsit behsvedes, havde det forvoldel Sognet en 
Udgift og Bekostning af 8 a yvo Rbd. til en 
bedre ög stsrre Skoles OpLyggelse.

Om §attigv«senet
der her i Sogner i Folge Forordn. af §te Julk 
i8oz, er i-bedste Orden til de Faltiges Tarv, og 
hvis Antal er 20 a zo og derover, inddeelt i heel 
og halv Faltige, som tildeles hver heel Faltig 
Qvartaliteter, 4 Skpr. Meet til B rsd , i  Skp. 
G lyn , 1 Skp. Malt , L Skp. M eter, 4 Pd. 
Ost, 4Pd. Sm sr,  4 Pd. Fleff, og Z Mk. i 
Penge; de faakaldede halv Faltige, faae derimod 
det halve af alle S tag s, undtagen i Penge 2 Mk. 
da disse ved Arbeide kan forhverve sig det Dvrige 
til Livetß Ophold, stjondt blandt de heel Faltige
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Hgsaa ere de, som kan fcrtjenr ssg nog?t, men 
da de ere Wldre cg svagere, komme de derfor i 
Bttragtning til storre Almisse-Nydelse.

De Vanvittige deruyod  ̂ som ere graadige 
med Andre saadanne, faae dobbelt Portlvn med 
heel Faltige.

Oste uddeles ogsaa sjeblikkelig Hjelp til 
Cyge og Sengeliggende, ester deres Trang, og 
i Fattig-Commissionens Sämling bestemmes, hvilke 
af de meest Nodlidende, der kan trcrnge til Lin- 
ned, Gang- og Sengekloeder, som da blive ind- 
kjsbte og tziver de Faltige. Commissionen be- 
staaer af Sogneproesten, Stedets Politiemcster, 
storste Lodseier; Fattigforstandere, ester Sognets 
Sterrelse, der opkroeve og indsamle Naturalrer 
og Penge, ester som hver i Sognet ved Aarets 
Slurning bliver ansat til at svare, ester den af 
Commissionen lagde Forsorgelses-Plan, for ind- 
kommende Aar, der indsendes til Amts-Directio- 
nenS Aprobarion, Sognets Gaardmirnd blive da 
ansatte cit yde ungefoer ester deres Hartkorn og 
Formue Qvartaliter, hver r Skp.Meel, i  Skp. 
Gryn, j  Skp. Malt, L Skp. ZErter, i  Pd. Ost,
L Pd. Flesk, i  Pd. Sm or, som paa et Sted sam- 
les og der uddeles Ovarlaliter til hver, som er 
-eel eller halv Faltige. Hver Gaardmand giver 
L Loes Torv til hver sin Faltig, som de anvises, 
Hvo og hvor de er, hver L«S paalagt at indes
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holde 400 gebe T srv,. og da ei Sognet formaaer 
at give den fornsdne Jldebrcendsel af T srv, saa 
indkjsdes for Penge de ovrige Loes Tsrv, og med- 
deles efter Bestemmelsen; hver Huasmond giver 
ester deres Formue og Nceringsvei aarlig, 2, z 

eller 4M k .,  hverTjenestekarl l M k ., hver Ljene- 
stepige 8 Sk ., hertil kommer og Küken- Tavte- 
penge ved Communion og andre Mjnisterial-For- 
retninger, Blokkepenge, Bryüupper, Bosse- 
penge, Auctioner over de Fälliges Efterladenjka. 
der, Mulcter rc., for hvilket Alt Proesten ved 
Aarels Slutning i Commissicnens N«rv«relse af- 
loegger Negnskdb over Jndtoegt og Udgivt, trl 
Amtsr Directionens Revision. —  Der er alrsaa 
sorget faderlig for den Faltige og Nodlidende- 
Undecholdning, ved den fortroeffelige Forordn. af 
5te Ju li i8oz, med adstillige paafslgende Re« 
scripter og Anordninger til Fattigvirsenet- For- 
bedring; dog mangler endnu en v«sentl«g Trug 
fsr den Sättige, som er Huuslye, der er saare 
vanskelig for den Faltige at faae; thi bliver en 
Jnderste Stue eller fljgt usselt HuuS ledig Ho
rn Gaardmand, er der, af Folkemoengdens Sror- 
hed og de mange unge Mennester, som loder 
sammen i 2§gtestab, i s s  Hoender om dem, og 
den Ene byder over den Zsnden, og Gaardma»« 
den seer ikke saä meget paa at faae AfgivtS-enge, 
som paa at fase ugentlige Arbrid-da-o ttt
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Letjemng berfor i Huusleje, og herved maae den 
Gamle, Usle, Nsdlidende siaae tilbage, og ei faae 
HuuS over Hovedet, hvorfor og Proesten maae 
sorge for, at denne ikke ffal ligge paa Gaden, 
og af Fattigkassens Penge betale kostbar Huus
leje fo»> dem.

Det var altsaa onskeligt og saare nsdven- 
digt, at et Fattighuus maatte byggcs og ind- 
retres i hvert Pastorat, som er efter Lovenes 
2, 22, 75 , at io  a 12 Personer künde inds 
logeres i, der meget vilde 8ou1a§eie, og blive 
til den Fattiges Pleje og Beqvemmclighed; hvil- 
ket FattighuuS at opbygge ei vilde blive saa meget 
sor et heelt Pastorats Beboere, Gifte og Ugivte, 
Unge og Gamle z men det allervanffeligste vilde 
^live, at faae et saadant passende Sted at bpgge 
det paa., isoer om der skulde sees paa at faae 
lidet Jord tillagt dette Fattighuus til en liden 
Have, til Kaal og Urrer, for saadanne rrcengende 
Menpeffer; rhi nu er hver Gadeplads indtagen, 
rndgravet og afbenyttet, og til at faae lidet Jord 
dertil, soette Menneskene alt for wegen Priis 
derpaa, til at künde undvorre noget til den Fal
tige. —  Dette hap jeg loenge indseet, og derfor 
allerunderdanigst andraget Samme for min allcr- 
naadigste Kongo, at der maatte sorgcs for et 
Fattighuses Opbyggelse i hver Pastorat, ligesom 
og bedet om min gode Kongo vilde sorunde mig
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Lilladtzlse til at bygge et FattighuuS paa et pas
sende Sted i Prastegaardens Mark, paastsdende 
tat op til Kirken og B ye n , og af Prastegaar
dens Mark rillige tages og indlaggcs 6 Skpr. 
Land tll Have, ril et saadant Fattighuus, hvon 
künde rummes io  a i s  Personer, som og er mig 
allernaadigst bevilget, under ivde Decbr. 1818, 
hvilket Huuß og nast Gud, flal blive opreist og 
bygget, vm Gud under mig Liv og Helbred, og 
hvori og hvortil jeg gjsr mig forsikkret, SognetS 
Beboeres Herflaber og Gods-Eiere, vil under- 
fistle mig, efter DereS bekjendte LEdelmodighed 
og Godhed, til sslgevavdigt Exempel for Flere; 
sandt er det, at Faltig-Skatten i et Sogn er 
ikke liden eller ubetydelig, naar den ffal ljgneS 
ret, esler narvoerende Anordning, og have Hen- 
syn paa det störe Antal Faltige; men saa er det 
bedre, efter narvarende Jndretning, at yde sin 
Almisse til sine Beflagtede, Venner og Vekjend- 
tkre, end som forhen til Fremmede, Ubekjendte, 
omlsbende Folk, der ei var Almisse vardig, og 
saa derhos betanke: Det er bedre at give, end 
«t tage.

Om Sognets Agerdyrkning og 
Scedearter.

En vel anvendt Agerdyrkning, en fornuftig 
vg menneffekjarligl Omgangsmaade i Raad og
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Daad me- Agerdyrkcrne, sein ei psalcegger over- 
drevne, men passende Skatter og Byrder, er 
umegtelig Statens Vel.

Det er beviist, st de Jorddyrkere blomstre, 
som deels veb F M  lade Jordernes rette Behand- 
lingsmaade og dens aarlige Forbedring blive For
maalet for deres Bestrcebelser, deels eje saadanne- 
Herstaber vg Proprietairer, som seer paa ar mo- 
drrere og lindre Bonden i Hoveriearbeide og Land
gilde , og deßitte sig paa at betroe Bondecne 
faaledeS Gaard og Grund, at de kan arbeide 
Mrd Lyst vg Haab om Belsnning for deres Sveed 
sg Bestroebetser. Fornustige og scrdelige Bonder- 
ksrle givrs der nok af, samt erfarne vindstibelige' 
Personer, som artraae en Gaard, at de kan leve 
af vg ernsere sig og Sine ved; men her maae 
anmsrkes om Saadanne, at Foesterne ei soetteS 
for hoit, eUer Asgivten forogeS, saa at Bpnden, 
ved Gaardens Tiltrcrijelse, ei kan svare sin Tri- 
bnt, som der seeS paa, at Han ei i Tiden ffal 
-live mismodig og frygtsom sor sit Udkomme; ehr 
alt for heit Fasse og en forhsiet Grobe-Afgivt, 
svoekker Bondens Mod og Kroefter, at Han har 
inte- at istavdssette sig med, men strax stal laane 
og Letale vg give umaadelige Aager og Renter, 
fom t»rer Ham og foraarsager strax Hans Ruin. 
Zeg troer der var ikke af Deien, om der blev 
hoßcmt hvvrr meget eg hvor hoit Feestet burde



vcrre af hver Ld. Hartkorn, naar en Gaard stul- 
Ve bortfoestes, og hvor hsi Äfgivten i Hvverie, 
Penge og Landgilde, proportionaler burde for- 
sges mod den af Gaarden forhen ydede Afgivt, 
om samme kan.taale at forhoifs eller dlive ved 
Ler Ga.mle, der meget vilde bidrage til Bonden- 
bedre Kaar og Gods - Ejerncs fände og sikkre For- 
deel i Tiden med Afgivtens Svarelse. Hoveries 
Bonden har tilförn voeret anseet som Ringest og 
Svagest, og de saa kalbte Frie-Bonder, Selvs 
ejere og Arvefoestere, som de Bedsie og Lykke- 
ligste; men nu Hoveriet indflrcenke-, og ei ved 
Hovedgaardens Drift overdrives, antager man Ho* 
perle-Bonden for den Heldlgste, da Han ved et 
pissende Hovene aftjener sin Afgivt for^sit Ho- 
verie, naar derimod for Selv-Ejerne og. Arves 
feesterne, spoendeS Buen for hoit i Hovene og 
Landafgior, scm for Exempel, at berate Tonde 
paa Tonde af Rüg, Byg, Havre, og aparte 
Noget af hver Td. Hankorn efter Kapitels-Tap- 
ten i Penge, og endda derefter betale kongelige 
Skatter, Tjende - Afgivt, Folke-Lsn rc. naar 
Kornpriserne falbe, Krearurerne tabe sitz i PriiS; 
Hr. Etatsraad Neergaard, som en indsigrsfuld og 
billigtcenkende Landmand, har siden Han dlev bjer 
af Gj-rdrup, gjort nogle af de til Gferdrup lig- 
gende Hoverie -Binder , til Selvejere, ved at 
Ikaffe dem paa billig Fod og ved moderate Renter,

— 6z —
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Penge i deres Eaarde og besternte Afgivter for 
Hoverie og Landgilde, at diSse Bonder ved Fliid 
Yg Virksomhed vil see stg holden og velst'gne Ham 
i Estertiden, da flige Folk nu arbeider for dem 
selv og dereS Efterflcrgt, og denne Hans Frem- 
gangsmaade Herr, Ijener til Exempel for Andre; 
kort: alt for hoi Jndfoestning, og alt for stör 
paabudne Grode-Afgivter, er stadelig for S ta 
ren og tabende for Bonde, og Herremand. —  
Egitzlefmagle Sogns Jordbrugere, har hidtil i Al- 
mindelighed vseret mere Formuende end Uformu- 
ende, hvortil har bidraget deres gode Zorderß he
hre Drivt og Dyrkemaade end forhen, Foelleds- 
pabets Ophoevelse for over zo Aar stden, dereS 
herved mere ordentlige og velindrettede Jordbrug 
med flere Marker, at de saae Mindre og hoste 
Mere rc., der alt har gjort ikke allene, Bonden 
til en mere tcenkende, flittig og vittig Mand, 
meN endog mere Formuende og Delhavende; kuns 
at een Ting endnu maatte paasees og overholdes 
Prikte med den fornodne Markfred, at Bonden 
beholdt pn egen Groesning og Mark for stg 
selv. og denne ej opoedt og nedtraadt af fremmede 
Krearure, men at hver Paagroendseude blev be- 
pliaret at opgrave og indhegne sine Marker, isoer 
om Esteraaret, der meget vilde didrage til Bon
den- bedre-Kaar og Betstand.
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Og maatte^dttke endnu optlare Bondens Dine 
og voekke Hans Forstand, at see paa saa mange 
Steder det Ham stadelig stauende Band, aflede og 
afgrave det fra flg efter Fvrordn. af 2zde Juni 
1790, rense og bortrydde de paa Hans Agre 
og Enge i looo Tal liggende Steene rc., hvilket 
vel neppe steer, af den danske Bonde, sorend 
Dvrigheden bestemmer en M a r k f o r v a l t e r  el
ler J o r d - O p s y n s m a n d  over 2 a z Sogne, 
som stulle paaminde Bonden om at udgrave og 
udlede Vander til sine Jorders Forbedring og 
mere Sad s Erholdelse, og vilde Bonden ikke in
den en vis Tid fee dette afhjulpet, da anmelde 
det for Herffabet, som i Forening med denne an
satte M a r k f o r v a l t e r ,  ffulde gjsre det paa 
Bondens Bekostning, og Udlcegget gjoreß af Her
stabet, hvis Grund-Ejendom vandt derved, og 
flig Markforvalter i denne Henseende have sin or- 
dentligo Jnstrux og Vestalling, at see paa og 
esterkomme.

r )  At paadrive stadelig vandstaaende i BoridenS 
sure og siide Agre og Enge, afledt og 
bortfsrt. .

2) At Torvemoserne hverkerl blev forstaaret eller 
for tidlig opstaaret fpr Estermanden, ved at 
bortsoelge for meget deraf.

g) At paasee Bondens paagreensen-e Groster aar- 
lig blev beplanket med Selvvcrxt, og den

6
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derpaa verende Selvvoext hoevdtt og i rette 
Tid afskaaret.

4) paasce Markfted rc.
N il man indvende derimod, hvor flal man 

faae Lsn til saadan duelig og kyndig Person, 
som ffulde vcere uden for Bondestanden, saa kün
de vel ingen lettcre og bedre betale dette, end 
Bonden selv; som have meest og bedst Nytte 
deraf, og maatte hver Mand i Sognet, enten 
Hans Jordsmvnd behsvede det eller ej, erlcegge 
til saadan Markforvalter aarlig: i  Skp. Rüg og 
1 SkpL Bpg. Og vil det ikke fejle, mangen 
Aordegods-Ejer kainot, vil bidrage til saa- 
dan Persons Anskaffelse og Underholdning med no
gen Lon og Boepoel, der i Tiden vilde forbedre 
hanL Grund-Ejendom, og ved saadan Persons Op- 
syn, afffaffe det mange Steder ffadelig staaende 
Band, hoevde vore Tsrvemoser for Efterflcegten, 
see vore Grofter noget mere beplantet med Selv- 
vcrxt, overholde Markfred for hver Mand fra 
fremmede Kreature re. rc., da dette vilde berige 
Staren med mange 1000 Tdr. Korn og indbringe 
en ikke liden Sum  Penge i Landet, da man be» 
klagelig seer for sine Djne saa mange siide og 
sure Agrs med maadelig Korn, fordi Vandet ikke 
afledes og bortgraveS, og man derimod har seet 
andre Steder Bandet udgravet af Moser, Kioee 
og Sse r, hvor nu staaer frodig Wext- og rigelrg
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afgiver sine Renter for Bekostningen af Vandets 
Afledning, hvilkct alt ikke lidet vilde Dirke til 
Bondens Velstand og Agerdyrkningens bedre Frem- 
me, hvilket var at onste maatte komme under nser- 
mere Betragtning og P rove; saa da den gode 
og alvise Skaber, har givet os Jorden til vor 
Spisekammer og Ophold, vi derfor som Hans ringe 
og kjoere Skabninger, ikke ville glemme at takke 
og anprise Ham derfor, ved at anmnde, aföe- 
nytte og overholde det i storre og mindre Til- 
fcelde, saavel af vore Marker som voce Haver, 
hvorfra vi hoste saa mange störe og gode Ling 
til Livets Fornodenheder )̂g Fornoielser, og kün
de hsste siere og storre, om vi vilde ret lcegge 
an og arbeide der^aa; men da jeg ffriver ikke 
Agerdyrkningens Apologie, men Egitzlesmagle SognS 
Topographie, saa vil jeg allene sige i Henseende 
til de mange Forskjcelligheder af S « d ,  Frugter, 
Rodder, Vcrxter rc., hvor lykkelige vi ere, hvor 
mange AZelsignelser vi nyde, og hvor meget vi 
derfor fljsnsomme ffylde den algode Gud og 
Skaber.

Jeg har i min Topographie over Bringstrup 
og Sigersted, anfort og berort Scede-Arterne, 
Hvede, Rüg, Byg, Havre, Wrter, Dikker, 
Lindser, Boghvede, Hs», Hamp re., som af 
famme Forstjellighrd og Nytte man seer saa meget 

l forbedret og udbredet for zo Aar siden, og derfor
6 *



vic forbigaae - dem , men vit dog anmoerke den 
saa kalbte

S t .  H a n s  N u g ,  som paa nogle Aar saa 
meget nu af Mange roseS og proves, at en Td. 
Nug Land, kan besaaes med 3 2 4  Skpr. Nug 
og giver 20 a 30 Feld, og er velsmagende og 
lys kil Vrt,d: den skal saaes ved St. Hans Dags 
Lider, og kan as-rd ŝ eller afstaaes til Efteraaret, 
og siden folgende Sommer Höstes med Held.

V i k k e ;  H a v r e  S s d ,  som er Vikker og 
Havre blandet tilsammen, der paa et lidet Stpkke 
Land kan fode og fede Heste, og giver» Ksernr 
Kraft til at malke for.treeffelig efter, det kan af- 
flaaes hver 2dcn eller zdie Uge efter Dejrligets 
Beskaffenhed, foroger Gjodnings - Massen, hindree 
Kreaturet fra Fluernes og Jndsekternes Anfald, 
da det staaer under Tag og i Huus m. v., som 
Hr. Kjobmand Heilman i Skjelstjor, har viist ved 
en Gaard her i Sognet Han driver, og derpaa 
Marken opbr-gt et beqvemt Huus til sine Kjor og 
Heste ̂  som der Staldfodres^ der er fslgevoerdigt 
og sordeelagtigt.

K a r t o s l e r ,  som nu saaeS i Marken, hvoe 
der er Fred, og som Kjsr, Heste, og Sviin  har 
faaet Smag paa, og godt fodreS dermed.

H e s t e - B o n n e r ,  som egentlig. har srt 
Hjem i Lolland og der dyrkeS med Held og Nptte, 
som jeg af Erfarenhed, kjender af stt Fvder og
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Kjeeriie, da jeq selv har saaet og bsstet dem. 
Melet deraf er hvidt og lcrt, og kan bruges til 
Brod og Kager, og er vtlsmag?nde; Foderct, 
endog den tykke Stängel, oeder Heften med Appe
t it, og llgner vaiste Bonner, vcxer horizontal, 
er 2 a Z Alen lang. En Bonne kan give af 
sig 50 a 60, de ssal saaes tnkt: Hr. Kammer- 
herre Grem von Holstein, har forfkrevet endeel 
Tender deras, for at uddele paa Grevskabet, hvor 
disse nu er udbredet og bekjendt i Egnen.

R a p s a t ,  eller Äoe -F re e, en holsteensk 
Soedcart, liig Senep, som mcest saaes i Marff- 
landene, hvis fede Grund derril er beqvemmest, 
meget srugtbcerende og giftig, at af i Skjeppe, 
kan hsstes io til 12 Tender, scelgcs til Olie- 
M slle r, og i disse Aaringer har givet for Len
den 12 a 16 Rbd. , den saaes o m ' S t .  Hans 
Dags Lider og affljoeres samme Lid det andet 
Aar med Forsigtighed, og lcrgges paa et Lagen, 
da det vel moden, er villig til at falde af.

Disse sidstnoevnte Soedearker, har saaledcs i 
de sidste Aaringer gjort sig bekjendt og fortjent, 
at de vist vil proves rg dyrkes af Mvengden, og 
seer man saaledes Scedearter i Marken, som aar- 
lig udbreder og soroedler sig til Landmandens Op- 
komst, var det vg at onfle, at Jord- og Troee- 
Frugter i Haverne, maatte erkjcrndes og paafljon« 
nes til Huusvcesenets Bedste for Bonden, som
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staaer endeel tilbage den, uagtct saa mange Op- 
muntringer fra det Kongelige Landbuusholdnings- 
Selffab, og flere heri har udmoerket sig, i hvilkerr 
Henseende Hr. Kammerherre Grev von Holstein, 
blandt andre rocsvcerdige Jndretninger, har viist 
sin Omhyggelighed og Patriotisme i at antage og 
lonne en duclig Gärtner, som om Foraaret paa 
Grevffabet besage og tilsee Bondernes Haver; be- 
saae og beplante dem, bestjcere Trcrerne og gjore 
den adskillige Anloeg, efter Omstcendighederne, saa 
at Grevskabets Bonder udmcerke stg her i Egnen 
med Jord- og Trceefrugter, og vist er det, at en 
velindrettct og dprket Have, meget bidrager til 
Bondens Opkomst.

Dm Sognets Folkemcengde i Aaret
2818»
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Frinkerup . . . .
Lyngbyegaard og Mark- 
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Wgtefolk - . z/6
Ugifte af brgge Kjsn 57Ü '

Gifte og Ugifte
Man^spersoner 44L 

Gifte og Ugifte
Qvindespersoner z u

r alt i begge Sogner 952 Personer af begge Kjsn. 

og Qvindfolk . . 70 flere end Mandfolk.

Dette Overskud af Qvindekjon synes ellers 
mcrrkeligt, ftden man af Sysmilchs Berechnung 
i Hans Göttliche Ordnung in der Menschl. Geschl. 
seer, at Lallet paa unge Drengebsrn er gemeen- 
lig stscre end af Pigebsrn, som samme Auctor 
anmcerker, og er almindelig sandt. Jmidleriid 
erfarer man jevnlig, at Lallet af begge Kjon al« 
tid omtrent gaaer lige op. Og naar man betoen- 
ker, at der af voxne Mandspersoner, - doer langt 
fleer, end af voxne Fruentimmer, ved Krig, Rei
ser, Skibsfart, Haandvoerker, Strabatser rc. , 
seer man Aarsägen, at der gjerne bliver altid et 
Overffud af mandbare Fruentimmer, som bemeldte 
Auctor mener i den Hensigt, at en Enkemand 
kan tage 2 a z flere Hustruer efter Hinanden, 
naar Han ikke let vil bestemme sig til at tage en 
Enke til cegte, og sorssrge fremmede Born. —  
E r nu dette, saa folgier deraf upaatvivlelig: at 
Le opfylde Guds Hensigt pet, som gifte fig med 
gamle Enker i ülige Alder, isteden for unge Piger:
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eller ikke trcede i ZEgtestanden forend meget stldig, 
naar Gud har lange givet dem Evne, Levebtsd 
og Noeringßvei.

Om MotLaliteten eller Dode-Listen, 
i Aaret iZ i8

dsde 8 Mandkjsn og 7 Qvindekjsn, iberegnet 
Born og Gamle, da man ellers har aarlig mar
ket, Fsde-Listen altid hoiere end Dode-Listen. 
I  Almindelighed gjor man den Beregning, at 
der i scedvanlige A a r , doer r a 38 Mennesser, 
og iblandt dem over Zo Aar, jcg har voeret her 
i Egitzlefmagle Sogn, taffer det rigrig ind, naar 
man summarerer dem,, som ere dode r den Tid 
i disse Sogne, uddrager deraf Miödeltallet' og 
multiplicerer samme med 38, kommer den ungefar 
rigtig ud.

To Nigdoms-Kilder har og befidder Egitzlef-' 
maglef Sogn, fremfor mange Sogne, som jeg 
ikke fsrend jeg flutter denne liden Piece, bor lade 
Deere ubemoerket; som er:

1) S o g n e t s  J l d e b r a n d s e l .  Endffjondt 
Di boe her paa Heden, og har ingen Skov ncer- 
mere -nd.GunderSlefholm, Fsrslef og Gylden- 
Holms Skove, hvor 4rran kan saae Brande til-
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kjobS, som er z a  4 Mile herfra; saa har doz 
den vise Skaber ikke ladet öS savne Jldebroendsel, 
ved de os sorundte ypperlige og overflsdige Tsrve- 
moser, som iseer existere her i Egitzlefmagle Sogn. 
Del findes smaae Skove i Egnen ved Gjerdrup, 
Basnoes og Borrebye, der er mere lil Herskaber- 
ries Promenade og egen Deconomie, end lil Ud- 
viisning og Afbeijening for Andre; saa har dog 
hver Bonde i Sognet paa sin Grund Tsrveart, 
mere eller mindre god i saadan Overflsdighed, at 
de ikke allene selv har tilstrcrkkelig Jldebrcendsel, 
men endog at de kan sselge og undvoere ril Andre.

Kuns at man afbenytter den paa den rette 
Maade, at naar den sverste Grcestsrv er afstaa- 
ret, man da opkaster Torvejorden i störe Masser 
og Dynger, overoser den med endeel Vand, der- 
ester lader den treede ved Heste, som en Leeroelte, 
tit den bliver sei og stiv, og derpaa opkjsrer den 
paa et H E  og tert Sted, og afdeler den i lange 
og smalle Raden og Boenke, og overfletter bisst 
med en vaad Spade, ligesom man vil have den, 
flad og stör til, og derpaa afAjcerer dem i den 
Form man vil have den, hvorpaa den staaer L » 
a 3 Dage, da Lüsten aabner den, at man flde» 
seetter den paa Enden til at tsrreS, og derefter 
regleS og st«kkeS, hvorved den da bliver haard 
og tuet, at den kan hjemkjsres til Zldebreendset- 
og da i sin Styrke sattes den ved Siden as
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Drsenbe i Bomte og Drojhed, hvilken Omgangs- 
maade, Bonden ikke kjendte her for zo 2tar siden, 
da j,g begyndte herpaa, som Bsnderne, ligesom. 
alt Nyt, miskjendte og ansaae for Spilfcegterie, 
der de nu feer, er dem gavnlig og tjenlig, og 
saaledes af hver Mand bruges og anvendes; thi 
forhen star deTsrven, som den var, los og skjor 
Lg ikke sik Nytte af den halve Deel, der smulre- 
des i Stykker for dem. Bore Tsrvcmoser bliver 
altsaa for hver Mand, som har den, en Nig- 
doms-Kilde, ved at bruge og paastjsnne den, paa 
den rette Maade. Beklageligt, at vore Tsrve- 
ryoser i Almindclighcd er saa forstaarne i Orer- 
paden, at de noesten ere utilgjcengelige, men rur 
ved at kjende deres Voerd, holdes i Hcrvd og 
Agt. Nyttigt og noesten pligLigt var det dog for 
Efterflcegten, at Tilsyn med Tsrvemoserne nogct 
Mere cxisterede, da mange iscer paa HoverLe-God- 
set, mishandle og edeloegge den, ved at soelge for 
meget af deres Tsrve-Lod, hvorfor hver Bonde 
burde i Foraaret udvises, hvor og hvormeget Han 
maatre fljcere; thi steer ikke saadan Tilsyn og 
Udviisning med vore Torvemoser, vil de i Tiden 
tage af og savnes for Efterfloegten, endstjsndt 
Moser og Soer ved det ferste Bands Udgravelse 
eller Afledelse, soreges og forandres til Lsrve- 
moser.
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Crfarwg har lcert, al jo dybere Lorven stjoe- 
reS, jo fastere og drsjere er den til Broendsel; 
saa den vise Skaber, har ved sin Anviisning om 
Jord- eller Terve-Brcrndsel, aabnet den faltige 
Landmand, som er langt fra Skov, og ikke har 
Evne til at kjobe Droende, ikke allene en Bcspa- 
relsesmaade at udgive Penge for fligt, men endeg 
en Leilighed til paa en passende Maade, at for, 
tjsene sig noget, saa at Eaitz1->fmagte Sogn, Herr 
har en Rigdoms - Kilde fremfor andre Sogne, ved 
dereö dem tillagte gde ypperlige Lorvemoser, som 
er opmaalt, og enhver d.r anviisi sin Ploet.

Saaledes ikke mindre har Sognet en fand 
Fortnnlighed i den saa kaldede:

2) M e r g e l  eller Jordmarv, der noesten 
findes overalt hos hver Mand, og kan anvende 
sin Gjodmng ved at sammenblande den med Jord, 
der altid belsnner Arbeidet rigelig, som Hr. Schov, 
som fornuftig Landmand, paa Gj-rdrup har lagt 
for Dagen, og fundet efter saadan Behandling, 
Zordcn at bcere nok saa god S« d ,  af Byg og 
andre Soedearter, som efter anden ordentlig Gjsd- 
m«s. Denne Jordart fortjener altsaa at erkj«»- 
be- og anprises af sin Voerd, hvis Egenffaber, 
er en ter, huul og ls- Leerart, af adstillig Far
ve, saasom hviid, grrul og blaaeagtig, deelS blsd, 
deels haard og steenagtlg, eller i smaae Klumper. 
D a  Mergelen er saadan Rigdvm' som den er, der



desvoerre er fijult fo? de Fleste, saa er hsistnod- 
vendig og nyttigt, at kjende dens Vcrrd, for at 
prositere af den, hvor man kan, og den sindes, 
som rkke er allesteder; men dertil udkrcevcs, at 
hruge den med Forstand og Forsigtighed; thi at 
belocgge Agrene med Mergel, ryk og loesseviis, 
er en Fejl og Skade; bedst, at enten pleje sin 
Zord forste og da besiroe den dermed, eller og 
forend man plojcr den, at käste Mergelen om- 
krjng hist og her, eller og beblande den med den 
gamle Jord og nogen Gjodning, som giver ppP?r- 
lig Korn, da Jordett saa bedre oplsses og ffjsr- 
«eß. Om Mergelen ikke er smulret eller los, 
men r Klumper, .siger intet, naar den ej for tyk 
«jodcs dermed ; thi Jordens Fugtighed, Negn og 
Lüften, oploser snart Mergelklumperne. Om- 
Aangsmaaden eller Behandlmgen med denne ypper- 
lige Mergel Gjodning, giver ellers et bekjendt 
Ordsprog: at den giver en riig Fader, men en 
faltig S o n ,  som er at forstaae, naar den opdyn- 
ges paa Ageren, at den mere udmergler og ud- 
magrer, end fsder og gjsder Zorden, saa at Jor- 
drn mere taber end vinder derved.
, For at kjende Mergelens Forffjel fra andre 
Krerarter, behover man kun at käste den i Skede- 
vand' eller god Eddike, da den begynder at bruse, 
kaage og fermentere; jo mere det steer, des bedre 
Tetzn ttt bettS djlaterende, eller indsugende Kraft.

— 76 —
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I  disse to Ting Lestaaer egentliq dens Nytte for 
Landmanden. En maadelig Blanden gjsr den 
samme Dirkning i Jorden, som Krebsojne eller 
andre absorberende Ting i det menneskelige Legeme. 
DtN trcrkker nemlig Syrljgheden til flg, eller ind» 
suger FrugtharhedenS Forhindring, saaledes r siid 
cg sumpig Ager eller Eng. Derncest udvider den 
Jordens mindste Dele til alle E ider, saa den 
alt sor toene og seje Ager, bliver skjsr og gaben, 
altsaa beqvem for LuftenS Jndbringelser og de 
sine Rodders bedre Udvikling/

' Om denne Jordarts Fortrceffelighed, fortjener 
end mere at siges, at dette Sogns Mergels som 
er af det hvide Stags,' har den Egenflab hos sig, 
at Bsnderne bruge den oste til at kalke og hvitte 
deres Gaarde med, som de kaldev at svsme. 
Beklageligt, at dette Sogns Rigdom, som daglig 
trades under Fsdder, ikke mere erkjendes vg an, 
vendes end fleer. ^

Vel havde jeg i Sinde, at foroge vg fo r- 

bedre denne min liden Topographie, med Beflri« 
Delse, om Kreaturets Rsgt, om Bondens Lands 
Levemaade og daglige Ophold, om Hans Huse og 
Bygninger, Hans indvortes Huslighed, om Lan- 
dets eller Egnens Lust, dens Egenstaber, om Sog
netS mest vildvoxende Urttr og T ro eer, fiirfsddede 
vilde D yr, Fügte rc., om Solen- Op- og Ned- 
gang Aaret igjennem, T h erm o m eter, B a ro m e te r
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4 de sibste io  Aar m. v. —  Men da i'eg i mlk 
Topographie vver Bringstrup og Sigersted Segne, 
hvör jeg boede over 20 A a r , har afhandlet og 
gnviist bette, der ungefcer vilde blive det samme 
at anfsre her som der, bar jeg forbkgaaec derre, 
hver samme kan loeseö og erfares, og derfor saa- 
ledes i Guds Navn, flutter bette mit Uder tovo- 
graphifie Sk r is t , om mit gamle Egitzlesmagle 

Sogn.

Men da jeg har nogle faae Materialier og 
Data, as et autentiqve Manuskript, om Dester- 
Flakkeberg Herreds Pastoraters Hoved- og Annex- 
Sogner- Kirke.Dyer af deres Oprindelse, Aarsag 
ZElde og Navne, vil jeg ikke undlasse at melde 
noget lidet herom, der muligt künde vcere curieup 
og underholdende, at vide og loese om.
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Topographie,

»ver

Vestrr Zlakkcberg Herreds Pastorüt«.



iste Pastorat.

H s j e  Sogn og Kirke kaltes af Mange Hsve, 
men er en Fejl, og fra sin forste Oprindelse 
hedder Hsje, saa kalbet, ester sit meget hsie Sted 
og Situation i Herredet, af de Gamle, hvorfot 
Byen flrives Hsje i oeldgamle Breve, Documen- 
ter og Manuscripter; thi fra denne Bye Hsje) 
kan fees formedelst sin hsie Beliggenhed, mange 
omliggende Steder ved Lolland og flere Der.

Kicken stal efter Tradition voere den oeldste 
i Amtet, saa de fra Lsve, en M iil paa hiin Side 
Slagelse, gik til Hsje for at hsre Messe og ftae 
Absolution, som vifer Kirken, og dens Tjeneste 
der forrettet, maae voere en oeldgammel Kirke. 
Denne Kirke har i Oldtiden voeret faltig og sor- 
falden, havt störe Reparationer, som dens egne 
Jndkomster ikke künde udfsre, saa at den maatte 
laane af andre Kirker og var over i 1000 RbdlrS 
Gjeld, som Admiral Bjelke, den Tid Ejer af

7
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Basncrs, paatog sig og udbetalte, da Han af 
Köngen tilkjobte sig Kicken med alle K irke-Vs- 
gerne, hvori G;elden var anfsrt, og da rillige 
tilkjobte sig Flakkeberg, Skjsrpinge, Faardrup 
og Bierre Kicker, som da blev underlagt B a r
noes, som Han ejede.

Paa Hoje-Mark ned. ad Landevejen mod 
Vemelsse, stal vcrre en stör Gravhoj, kalbet 
Jarls Hoj, hvor efter Tradition den bekjendte 
Boe sra Bocsiuude, stal have hart et stört Felbt- 
stag mcd en Jarl, ellcr Noesse-Konge, ved Navn 
Hylding, i hvilket Feldtflag faldt mange Menne- 
fler, som blev begravet i denne H o j , og den 
Dag i Dag er, kaldes Jarls Hoj, som ved dens 
aarlige Plojning bliver mindre og mindre.

I  Hsje Dpe er et ypperligt Proeste Enke- 
Scede, opbygt af nuvoerende Sogncprcest, Hr. 
Peder Ju st , rillagt en skjon Haveplads og et 
Areal af L Tdr. Land af Proestegaardens Jord, 
efter Kongl. Rescript consirmeret den Lide Sext. 
1604, at den tilkommende Proest betaler for bette 
Enkcsoede cov Rbdlr. , dog at Han igjen af sin 
Eftermand, erholder den ommeldte Summa er
stattet saaledes, ar Deel deraf bortfalder for 
hverr Aar, Han efcer Hr. Justes EnkeS Afgang 
forbliver i Kalbet.

Til Hsje Proestekald er for noervoerende Tid 
hverken Annex eller Mensal G -d s, men har voeret



der, og nu overdraget til Holsteinborg esterKongk. 
Consirmation, dar. zte Jan. 1775.

Dette Annex og. Mensal Gods, bestod af 
Gaarde og Hufe i Hsje, Flakkeberg og Haldager- 
litle, af Hartkorn z8 Tdr. i Skp. 2 Fdk., og 
isteden for Jndttegterne af dette Hartkorn, som 
bestod i Penge-Tiender, Landgilde, Kjobenhavns 
Nejser rc., gives nu aarlig kuns zy Nbdlr. 1 Mk. 
L Sk. og 7 Tdr. Byg og z Tdr. Havre.

Ar Proestekaldet i sin Lid stal voere tillagt 
dette störe Annex og Mensal Gods, stal rejse sig 
a f , at Dronning Margrets eugang Mal have 
logeret og overnattet i Hsje-Proestcgaard, og der- 
for rillagi Prasie - Kalbet en Gaard i Haldager- 
lille, paa 5 Tdr. z Skp. 2 Fdk. Harkorn: An- 
ledningen til Dronningens Ncervoeretse her, stal 
have vseret et Feldtflag imellem de Danste og 
Svenste, som hun bivaanede ved Dalmose - Kroe, 
^aagroendsende Prcrstegaardens Jorder.

Hsje Sogn bestaaer af Byerne:

s )  Hsje har 14 Gaarde, hvoraf de 5 ere udstyts 
tede; den izde Gaard er Msllegaarden, som 
eies af Grev Holstein, og af Ham ex. lagt en 
Gaards Avling til 16 Hufe med Jord, o- 6 
Hufe uden Jord.

d) Orebye har io  Gaarde yg 14 Huse, de 12 
med og de 2 uden Jord.

Ir

-  8Z -

7
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Prcestegaardens Hartkorn er frie i6  Tl>. 7 Skp.
og ufcie z - 2 - iFk. 

Degnens i Brug havende Jord 
saa kalbet, Skielffisr Stole- 
Jord er . . . . .  . 1 - 7 - 2 -

Hoje Bye har 2 prcrgtige Kilder, sorn aldrig 
blive torre og have overflodig og velsmagende 
Band.

F lakkebe rg  Bye og Sogn er Annex til Heje, 
hvis vprindeiige Navn er Fladebjerg, saasom alle 
Byens Marker Helder fra Byen og gjsr i M a r
ken et fladt V je rg , hvorpaa Byen ligger og 
er bygt̂ .

Byen har vist i Oldtiden vceret en moerk- 
ä)«rdig Bye, einen af sine Beboere eller andre 
Bestemmelser og Aarsager, da begge Herrederne, 
Bester og Oster Flakkeberg Herreder, har tilforn 
voeret et Herred, og har sie Navn fra den Bye. 
Kirken er tun liden og har ingen Moerkvcerdig- 
hebet eller Jnscriptioner. -

Flakkeberg Bye har 2Z Gaarde, 29 Hufe, 
med 4 udett Jord.
Hoje Sogns Hartkorn er 26z Tdr. i  Skp. z Fk. 
Flakkeberg . . . . . .  197 - 2 - 2 -
begge SognerS conrrib. ____________  .

Hartkorn . . . . . .  460 - 4 - L -
Hsje Pastorat- Angivelse i Cancelliet zzs 

Rbdlr.
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2det Pastorat.
S k j s r p in g e ,  har ikke vildetlade sig forklare 

for mig, hvcrken at finde nogen Oprindelse ttt 
dens Navn, ikke Heller nogen fand Formodning. 
Jeg har fundet det nogle Steder strevet Skjur- 
pinge, men derfor ikke tsr give nogen vis Op- 
dagelse til dets Navn; vist nok har det gammel 
Herkomst, da det paagroendser det gamle Ander- 
stov, som det tilforn har lagt under, og til- 
hsrte. Kirken har ingen mcerkvcerdlge Antiqvi- 
teter uden )llter-Tavlen, hvorpaa forestilleß Mysts 
i gammel patriarchaliff D rag t, i fuld Corpus, 
med 2 Horn i Panden, formodentlig som Prydsslfe, 
der jeg flere Strder saaledes har seet Moses af- 
skildret; og Aaron paa den anden Side med en 
Fügt paa den ene Haand, ogsaa i gammel pa
triarchalist Dragt. I  Midten sees noget uloese- 
ligt Munkrskrift. .

Skjsrpinge Kramvaads Mark, har en Kilde 
kalbet Koldekilde, omsat med Steen, hvis Vand 
er fortroeffelig i S m a g , kjolig i den hedeste 
Sommer, fryser aldrig og bliver aldrig tor; i 
kenne Mark sindts en stör Steendysse, i Ssnder 
og Nord, som bebuder en mcerkvcerdig Begravelse 
kaldet Ornekirke, ligeledes i samme Mark, har 
voeret opsadt et Kors-Troee, paa Velen imellem 
Slagelse og Anderskov, som et Minde vm, at
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eir rig og fornem Frns paa sin Nejse, skal have 
faaet Ondt, og der fodt et levende Barn, og 
til den Ende, lod opreise og bekoste bette Kors- 
Lroee med Jnscription: Ps. 37— 55. Jeg bar 
v«ret Ung og er bleven Gammel, og har ikke 
seet den Rctfoerdige sorladt, og kjobt og skjcenket 
en Gaards Landgilde fra Skjorpinge i Korn til 
dette opreiste Kors-Trcres Hoevd oa Vebligehol- 
delse, som og ffedte i en lang Ncekke af Aar, af 
Hvertroe, hvis dette Kors-Trcee forgik, vilde det 
voere Stjorpinge Bsnder til Ubeld og Skade i 
Mark og Bye, hvorfor og d?res Navne flal voere 
ffrevet paa den anden Eide af Korstrcect, bver 
med z romerste Bogstaver, som jeg endnu bar 
optegnet i mit Manuicript. Ved Iord-Udstift- 
ning for henved zo Aar siden, er dette Minde- 
Troee nedtaget og gaaet i Forgtemmelse.

I  Skjsrpinge. Sogn har i forrige Tiber voeret 
3 Vejr-Möller, af hvilke den ene i Halkevad er 
bleven ved M agt, men de 2 andre ode. Den 
ene har staaet neben for et Bjerg, kalbet Bag
net, hvor i forrige Tiber blev lagt Advarsels- 
Z ld, som man kalbte Bagn, for at tilkjendegive 
og advare ved antoendt Zld, om Fjendens An- 
komst og Bevoegelser. Gamle Folk beretter, den 
ene Molle har voeret en meget kostelkg Molle, 
som blev afbroendt, fordi Mollevandet blev holdt, 
at det gik ind paa Vollerup Gaard sg over B on 
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derneS Enge, som siebte 1744. I  Kramvads 
Marken, sial cg have voerer cn mindxe Melle, 
som kaldres Lille-Melle, men da Mölleren dsde, 
blev Avliugen folgt fra Scedec eg Mollen der- 
ved sde.

Skjorpinge Sogn har
Skjorpinge Bye, som bestaaer af 14 G'aa.rs 

de med Udflyclcre.
Halkevad Bye har 5 Gaarde,

22 Hufe med Jord og 4 Hufe uden Iord.
Halkevad Molle staaer for Hartkorn:

6 Tdr. i Skp. 1 Alb. Mollesiyld.
Prcrstegaardens Hartkorn 10 Tdr. i  Alb., 

deraf kun z Tdr. frie Harrkorn.
F^rardrup  er Annex ril Skjorpinge, kaldeS 

ellers Faaretorp, xsZus Oviurri, det er en Faare- 
Bye, hvor allerfsrst var anlagt en Faareavl eller 
Skcefferie, hvvraf Byen flat allerforst have saaet 
sit Navn efrer gammel Sagen og Skrifter.

Z  Kirken findes intet mcerkvcerdigl uden Al- 
tertavlen, som forestiller Christi FremMetse i 
Templet, af Simeon, havende Ham paa sine A r
me, ret smukt og tydeligr. Neben i Kirken fin
des nogle Helgene afffildret i fuld Corpus paa 
Pulpituret, med disse Spmboler under dem, hver 
for stg: I'iäe8. 8^65. Maritas, lutritis, ??ru- 
ä e n t ia , L a x ie n t ia , IH t i iu c k ) , kÄtieaitia, mob 

enheel vlaselige Eharaoierer.
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Faardrup Bye bestaaer af 19 Gaarde, der- 
iölandt Annexgaarden paa io  Tdr. Hartkorn, 
hvoraf Proesten nyder 4 Tdr. Rüg, 12 Tdr. Byg, 
5 Tdr. Havre) ro Rbd. i Penge og Smaarcrd- 
sel, som scedvanlig.

Faardrup har 19 Huse med Jo rd , og 5 
Huse uden Jord.

Snekkerup Bye har 5 Gaarde og 6 Huse 
med Jord.
Faardrup Sogns Hartkorn er 270 Tdr. 1 Skp. i Fk. 
Skjorpinge . . . . . .  171 - 5 - 1 -

hele Sognets Hartkorn . 441- - 6 - 2 -
Disse 2de Sogne har tilforn voeret Annexer 

til Skjelskjor, og givet Scgneprcesten for Skjel- 
fljor Kalbs Ringhed, og Prcesten til disse 2 Sog- 
ner, kun voeret som Capellan, med saare liden 
Lsn, (da Prcesten i Skjelskjor oppebar Tiende og 
Alt undtagen Offeret), men 1765, bleve disse 2 
Sogner tagne fra Skjelskjor; og derpaa fik deres 
egen Sognepra-st for stg selv, med lige Rettigs 
Heber som Andre, imod at Sogneproesten i Skjel- 
jkjor faaer 40 Tdr. Byg af Prcesten i Skjor- 
pinge , og blev da Konge - Tiendcn af disse 2 
Sogner, tittagt Prcesten i Skjelskjor, at Prcesten 
i Skjorpinge künde have Prcrste-Tienden for stt 
Arbejde og Forretning.

Skjorpinge Pastorats Angivelse i Cancelliet 
er 223 Rbdlr.
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Groyhsj Gaard ligger der i Segnet, en smuk 
og velindrettet Soedegaard, paa 20 Tdr. Hart
korn, contribuabel, bygget for en 40 Aar stden, 
af Forvalrer Hviid fra Terslsse, nu beboeS og 
ejcs as.Hr. Jürgensen. -

zdie Pastorat.
S o rb y e m a g le ,  paa danjk, Sorrnes störe 

Bye, saakaldet, fordi denne Bye er meget omringet 
af Sser og Moser; at den har det Tillcegs-Ord, 
Magle, som bemoerker paa danfl, stört, er, for 
ar fljelne den fra en miydre Bye, kalbet Ssrbye- 
Lille. 159z tilhsrte Kicken Christian Friis og 
Frue Mette Hardenberg, og 1649 «jede Eapitain 
Peder Steenberg til Skousgaard den, som staaer 
paa Dobefadet.^

Sorbyemagle har 9 hele og 2 halve Gaarde 
og 27 Huse, deels nogle med Jord, deels uden 
Jord.

Rosted Bye har 8 hele Gaarde og 4 halve, 
og 26 Huse med Jord og n  uden Jord, og i 
Skoven ved Rosted findes 2 Huse.

Bodstrup Bye har Z hele Gaarde og 2 halve, 
og 19 Huse med Jord, i Skoven ved B-dstrup 
er n  Huse med Jord og 4 uden Jord. I  dette 
Ssrbyemagle Sogn, har for stere roo Aar siden 
vceret en anseelig Gaard, kalbet Engelsstrup, lig-



-ende ved Horsevcrnget; hvor der errdnu ffal fin- 
d,s Kjoendetegn af Kieldre, Brond og Parker, og 
endnu kan graves Muurstcen op paa Steder, hvor 
Gaarden har staaet, hvorül har ligget en Mark, 
som eg kaldtes Engelsstrup Marken, og er lagt 
til Rosted Byes Bender. Ved samme Gaarde 
fkal have vcret en Porr med Portal og Krone 
over, hvorigjennem var gaaet en Kongevei igjen- 
nem Skoven og de nukaldede Hestehauger, som 
endnu stal vcrre tilsyne sra Andersffov Slot til 
Skovsgaard, og har samme Kongevei gaaet midt 
igjennem Skovsgaard. Som  der menes, ffal sam
me Gaard i forrige Lider vceret et Bedestcd eller 
Skiftested for Kongelige Personer, som fra An- 
d̂erffov vilde rejse til Nestved eller Vordingborg.

Prcestegaardens Hartkorn er 5 Tdr. 2 Skp.
1 Alb. og i  Td. Skovffyld, hvorpaa staaer en 
fkjon Skov i frodigt Vcext, som vel vedligehol- 
des og hoevdes.

K irk e  rv p  er Annex til Ssrbyemagle, Byen 
fik sit Navn af Küken, da den blev bygt, ved 
at.ligge Rup til; thi Rup, Torp, Sted, er 
mangr Byers Tilloegs-Ord, og bemoerker Bye. 
Kirken menes at vcere bygget af 2 Zomfruer, 
som borde paa Skovsgaard der i Sognet, af 
hvitke den ene Heed Jytte, som dode og blev be- 
gravet udk en indmuret Begravelse under Alter- 
foden, som blev tillukket med en Hvoelving over
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samme Begravelse, og saaledeS blev befundet, at 
da der blev gravet til Oberstinde Harboes Lug, 
som 1724 tilhorte Kirken og Segnet for det meste, 
traf Graveren just paa samme Begravelse og hug- 
gede Siden ud paa den, saa at Oberstindens Lüg 
Llev derudi nedsadt, og var Begravelse« ikke be- 
stemt lil mere end et Lüg, hvvr dog Oberstinden 
blev begravet 1^29.

Om Jomfrue Jyttes Begravelse har man den 
Tradition, at da hendes Lüg blev fsrt til Kirke« 
sra Skovsgaard med 4 Hefte for, stal sammr 
Hefte vLrct bleven staaende paa Marken og ikke 
kunne komme afStedet, forend endeel Zords Oms 
sang som de stod paa, blev givet lil Kirken, 
hvilket og ffedte, og da gik Hestene med Liget, 
der formodentlig har voeret Munkenes kractiiiver 
med ander fligt i Oldtidens msrke Tider, og flal 
samme Jord endnu v«re erkjendi, Kirken lilhSt- 
rende, og kaldeS Jyttelund eller Jytteholm, hvil- 
ken med en Kjoendelse til Kirken er perpetuereL 
til Skovgaard, mod at give til Kirkerup Kirke, 
efter den gamle Jorde-Bog, Vog. 119 Bismer 
Pund.

Ved Kirkerup sindes en riig Kilbe med suudt 
og velsmagende Band, som m ange S - g e  har bes 
sogt og derved blevet hjulpet, hyorfor de og hme 
givet Almisse i Kirkens Blök. As de indsamla- 
-e Penge, er i Anumand RustgaardS, Prvvst
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Olivarii og Sogneprcrsten Mag. Hansens Tid, op- 
bygt et Hospital til 8 Fattig - Lemmer, som hver 
faaer maanedlig 4 Mk. De indsamlede Penge 
bliver hvert S t.  Hans- og Frue-Asten, talt af 
Amtmanden, Provsten, Gyldenholms Hcrstab, 
og Prcesten, som-hver har sin Nogel til Blokken, 
og der Overblevne fra Fattig-Lemmernes maaned- 
lige Distributz Aarei igjennem, udscrttes paa Rente 
af Amtmanden. 1731 da Hospitalets Vygning 
var betalt, var i Behold 128 Rdlr., derefter 
bleve Jndkomsteme meget forsgede, ved saa Man
ges Bessg til Kitven, ar den aarlig voxte til en 
anseelig Capital, som den nu er. Da Kukernp 
Kilde ligger i en behagelig Skovegn, og Kildens 
Bessg var paa en behagelig Aarstid, samledes 
mange Mennester, Suade og Syge, Nige og 
Faltige, at ved bUe^vencen af bisse mange Men- 
nefler, kom mange ulsammen, deels for at for- 
nsie sig, deels for at kjobe og soelge adstillige 
Ware, ifoer Hosiredstaber, som alle gav i Blokken, 
l̂igesom de havde, afsat deres Vare til, saa det 
blev i endeei Aar anseet som et Market, der paa 
saadanne Steder er forbuden at afholdes, hvorfor 
og denne Forsamling og Bare-Assoetning, blev 
forbuden for henved 20 Aar siden, der dog ikke 
xrssjuilicereile Nogen, hvorved Hospitalet megct 
labte i Jndkomster; da jeg som Provst flere Aar 
har talt Jndkommet L B lo M n  Lo til 90 Rdlr.
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og derover, og rm neppe indkommer 2v Rbdlr. 
aarlig. Jeg Herr selv seet mange Offrende nedlagt 
sin Gave paa Alteret og i Kirkeblokkcn med An- 
dagt, Ctilhed og Taukefuldhed, og derefter gaaet 
ind i en Stoel i Kirken, og nedboiet gjort sin 
Bon eil Gud, enten for sig selv som syg, eller 
sor andre Syge. der blev vfret for, toenkende 
med ?lpostelen Jacob: Troens Bon stal hjelpe 
den S y g e , men at Almuen i Almindelighed i 
Eenfoldighed og Fordom, ofrede just ulige Penge, 
veed jeg ingen anden Grund til, end Oldtidens 
dekjendte Ordsprog: Numero Veu8 imxari §au- 
äet. Den Osrende tog altid en Portion Kilde- 
vand hjem med sig, enten selv at nyde eller med- 
dele den Syge, der blev offret sor, og som oste 
har befandet sig vel derved. At Mineralvande 
har noget eget, sundt og styrkende ved sig, frem- 
for andre Vandsteder, leerer Erfarenhed, af de 
Mineralvande, som hentes fra de udenlandfle Kil- 
der, at dnkke sor den Syge.

i 683 begyndtes denne Kirkerup Kilde at be- 
ssges af Syge og Svage , da man tilforn sagte 
Kielstcup Kilde i Stillinge Sogn, men ikke noget 
klcekkeligt indkom fsrend 1717, fra hvilken Tid 
den aärlig tiltog og Jndkomsterne forsgedes der
ved, saa at denne gudelige Jndretning og for- 
nsielige og nyttige Sammenkomst, ved dets For-
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tud, ikke vil bersge eller underststte  ̂ Hospitalet 
eller den Fattige for Eftertiden.
Over Hospitalets D s r  staaer i en Steen:

S je lS  og Legems bedste Loege,
Jesus! Ebers Sind bevcege,
At I  ikke stet forglemmer,
Dette Huses Fattig. Lemmer.

Fundats for bette Kirkerup Hospital og Fattig- 
vrftn, fiades Kongelig consirmeret, bat. d. 2den 
Ocrobr. 173z.

I  Kirkerup Sogn ligger en Herregaard, kal
bet Gyldenholm, som fortjener at anmeerkeS, saa 
vidt man veed.

Det Anderflovskr Rytterdistrikt eller Konge- 
Lige Domainer, som i sin Tid ikkun indbragte 
Uden Judtoegt, blev sor over 40 Aar siden solgt 
ved Aucuon til paniculaire Folk. Aacet 1774, 
kisbte Hr. Jupitsraad Anders Dinesen de Z Gaar- 
de, Lvstager, Nappenborg og Skovsgaard med 
underli^gende Jorder, Kicker og Skove, som Han 
alle samlede nnder eet, og ved at nedbryde Lyst- 
ager og Rappenborg, opbygte 4  störe grundmure- 
de og sstibe Bygnir.ger, kalbet Gyldenholm. Hoved- 
bpgnm gen -lrv ikke opfert, formedelst Hans for 
tidlige D s d ,  og er ikke Heller af Ejerne siden Kle
v e»  vpbygt- Ester Hans Dob beholdt og drev 
Hans E v k estae  Gaard og Gods endeel Aar, indtil 
hun overlod alt til Ejendom og Bestyrelse til sin
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-neste Son , nu for Tiden Hr. Justitsraad Jens 
Dinescn til Kragerup, som i de 7 Aar, Han Dar 
Ejere deraf, bekostet hele Godsetü og Skovene- 
Udstiftning, udflyttede de Bondergaarde paa Lod
derne, som besandtes nedvendig efter Udskifrnings- 
Planen, begyndte paa Fredskovens Indhegning, 
s^m bestod af omtrent 600 Tdr.  ̂ Land, samlede 
den beu-deligste Deel af Waterialier lil Hovedbyg- 
ningen, men ved et anseeligt Bud paa denne 
ypperlige Eiendom, hvis Hovedgaards Taxe var 
loo Tdr. Harkkorn, og der samlede BondergodS 
mod 1000 Tdr. Hartkorn, folgte og afheniede 
samme 1799, til Hr. Stistamtmand Bylov, og 
Hr. Eratsraad Neergaard til GunderSlefholm, 
hvilken siLste, som en indsigtsfuld erfaren Land» 
mand, indsaae denne Gyldenholm i sin Ctsrrelse 
og Omfang, var saa stör, at drive under eet, 
og derpaa udparcellerede Gaarden og dens M a r
ker, samt Bsndergodset hvorved Han gjorde mange 
af Bsnderne til Selvejere, som dersor takker og 
velsi'gner Ham.

Denne Ejendom Gyldenholm, har nu i en 
Tid af 20 Aar og derover, vceret i adstillige 
Hoender.

kro  lemxvre ejer og beboes nu Gylden- 
Holm af Hr. Major Jensen, med alle sine störe 
grundmurede Bygninger og unverliggende Jord, 
46 Ldr. Hartkorn, frie Hovedgaards Laxt, 05
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tilliggrnde Ssrbyemagle Kicke, samt Skovßgaard 
paa i i  Tdr. i  Skp. i Alb., som og er frie 
Hovedgaards Taxe, hvilken Gaard Hr. Majoren 
har af Nyt skjont opbygget og indrettet med 
smukke Doerelser og behorige Loengder, til Fcee 
og Avlsdrist, og derhos tillige af Nyt opreist og 
bekostet en ypperlig Vejrmolle med Sigte, Grub- 
be og Malevoerk, samt opbygt henved go Hufe, 
som er alle rillagt Zord, og udgjsr io  Tdr. Harts 
körn, frie Hovedgaards Taxt.

D e n  2den Deet af Gyldenholms tilliggen- 
A  Ejendom med Iord og Skove, tilhsrer nu Hr. 
Eancellieraad Jessen, som paa denS Grund af 
N -t har anlagt og opbygt en ypperlig Gaard, 
kalbet Eathrineholm, hvis Hartkorn og Areal er 
mig ubevidst, men i stt Hele er en fortrceffelig 
Ejendom, isoer af den Stroekning, de der tillig- 
gende saakaldte Piber, hvis Jordbund giver til- 
fireekkelig Grces og H se , og hvorfta kan hssteß 
overflsdig Terv i umindelige Tid^r; til denne 
Eathrineholm ligger og Tingjellinge Kirke.

D e n  zdie D e e l af Gyldenholms Ejendom 
forbeholdt Hr. Etatsraaden stg selv, til en nye 
SadegaardS Anloeg, kalbet Petersgaard, med Iord 
og S k o v , alt paagroendsende Gunderslefholms 
Skov og Ejendom.

Anlednmgen til Gyldenholms Navn, er det 
Sted, Gaarden af Hr. Justitsraad A. Dinesen,
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blev udseet al bygges og soettes paa, som v«r 
paa vild Mark, kaldtes Guld-Agrene, hvorefter 
Han kalbte Gaarden, Gyldenholm.

Kirkerup Sogn har:
1) Kirkerup Bye, som bestaaer af 5 Gaarde og 

16 Huse, som alle have nogen Zord.
2) Esholte Bye har 4 Gaarde og 9 Huse, som 

og har nogen Jord.
3) Lonip har 2 Gaarde og 2 Huse, som har Jord 

og 2 Huse uden Jord.
Bsndergodset har i Alt, naar Fredstoven fra- 

drages, 67 Td. Hartkorn, Tiendepligtig.
Fra Skovsgaard nyder Proesten aarlig i Ne- 

susion, 4 Mk. af Td. Hartkorn og Dcgnen
2 ir  Skill. af Td. Hartkorn, dcsuden har Skovs
gaard af Esholte Bycs Jorder, 4 Tdr. i  Skp.
1 Alb., samt Snoge M slle 'r  Td. 4 Skp. i Fk.
2 Alb. Hartkorn, hvoraf svarcs Tiende irr na- 
iura.

Paa Skovsgaards Grund er 6 Huse, hvor- 
«f de 3 svare Tiende.

Sorbyemagle Sogns contribuable Hartkorn, 
riaar Fredstoven fradrages er 217 Tdr. 3 Skp.
og Kirkerup SognS er . . . 67 - -

i alt 274 - 3 Skp.

Proestekaldets Ansoetning i Eancelliet er 179 
Rbdlr.

8
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G im lin g e  har tilforn allene havt det Navn 

Lynge, men da en Kolonie for 400 Aar siden, 
flytlede fra denne Bve lcengere ind ad Skoven, 
paagrcrndsende dette Sted, og kalbte og deres nye 
Sted Lynge, som li^ger ikke langt derfra, saa 
for at skjcrtne imeltem disse 2 Vyer, blev dette 
ZEldre kaldtt Gamle Lynge, 5er siden efeer xei?

, og ved hastig Udtale xronun- 
ceres og kaldes Gimlinge; Kirken har endeel 
gamle Jnscnptioner, men temmelig uloeselige. I  
Skriftestolen er afffildret Luther og Melanton, 
for noesten zoc) Aar si)en.

I  Sacrastiet staaer et gammelt Skab i Form 
som eu Pyramide, med adskilligt Munke-Skrift, 
uloeseligt.

Et smukt Epitaphium i en fort Steen med 
forgyldte Bogstaver, som bebuder at vcere be- 
gravet Hr. Hugo Lktzov, Befalingsmand over An- 
dersskov og Corsser Ämter, fed i Meklenborg 
1617, som tilhorte Kirken.  ̂ Han ijente Dron- 
ning Anna Sophia, Kong Ehristian d. 4de, Kong 
Frederik d. zdie, og Kong Christian d. §te, tit 
sin Dsdsdag. I  sit forste AKgtestab havde Han 
med Frue Jve Rofenkrans, 5 Senner og i Dat
ier; dsde 169z, i sit Alders 79 Aar, og Anns- 
BestillLngs zLte Aar. I  Eimlinge Kirke sindes

-  98 —
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og et Epitaphium over Provnetair Niels Jürgen- 
sen til Vollerupgaard, begravet 1585.

Denne Vollerupgaard, som nu bestaaer af 
2de udmoerkede Bsndergaarde, var fordum en 
gammel adelig Gaard med stör Skov til Gaarden, 
stal have staaet i Haugen, hvor den ene Gaards 
mand nu doer, men blev styltet ned ad Ssen, 
og blev sat paa den saa kaldede Bold, men da 
efter Bererning, samme Gaard bley meget foru- 
roliget af Spsgelftr , maatte Ejeren MarcuS 
Lahn, ved Hjelp af Borgemester Michclsen i S la - 
gelse, flytte Gaard og Sted ned paa den PladS, 
hvor nu Vollerup Gaarde staae, og ffat vcere i 
det i?de Seculo.

Paa Gimlinge Mark er en stör Steendysse 
med z störe Steen, hvorpaa hviler en uscrdvan- 
lig stör Steen, som bevidner har voeret et he- 
denst Alter.

I  Byen er et lidet Hospital til 8 Lemmer, 
maadelig i Bygnjng. Lemmerne indlcegges deri, 
nu af Faltig - Commissiomn , som vedligeholder 
Samme. Det er stiftet af forbemeldte Kirken- 
Ejer, Amtmand Hugo Lützov.

Gimlinge Sogn har:
1) Gimlinge B y e , som bestaaer af 15 Gaard- 

moend, 18 Huusrncend med Zord , og iH 
«den Jord.

' L *
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Bemelsse Bye har 14 Gaardmcrnd, 7 HuuL- 
mcend med Jord, og r uden Jord. 

z) Dalmose Kroe har i Gaards Jorder, som til- 
forn har lagt til Veni.'lose Bye.

4) Vollerup Bye har 6 Gaardmcrnd, 17 Huus- 
moend med Jord.

5) Vollerup Gaard har 2 Gaardmcrnd og i  Huus-
mand med Jord.

6) Bierup Bye har z Gaardmoend, L Huuömoend 
med Jord og i uden Jord.
Gimlinge Prcrstegaard har 14 Tdr. Hart

korn, 6 Skp. z Fk. 2 Alb. frit Hartkorn, to 
Refusioner, svarcs til Prcrsten.

En af Gillinge Torps Jorder, der vare hen- 
lagte under Gyldenholms Hovedgaards Mark; 
hvoraf svares aarljg so R b o .S s lv ,  og til Kirke- 
sangeren L Nbd. 4 Mk. Ett Gaard i Demelose, 
som tilforn har vceret Mensalgaard til Gimlinge 
Prcrstekald, deraf svareS aarlig 6 Nbd. 4 Mk. 

Sognets contribuable Hartkorn er 281 Tdr. 
Prcrstekaldets Ansoetning i Cancelliet, staaer 

for 240 Rbdlr.

Zte Pasterat.
Hyllested har sit Navn af en Konge Hyl- 

ding, som kom i Kamp med en Jarl eller Kjoenipe- 
Ravn, og blev overvundet af Hplding, som ind-
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tog Byen og derfor kaldte den Hyldingsted. Ravn 
blev derpaa begravet i en Hcj cller Steendysse, 
saa at den Jord, som blev opkastet over Ham, 
hvor der blev en Huulhed cg Vandsted, kaldes 
den Dag i Dag er, en Sse  efter Ham, Ravn- 
Soe.

En dum Fabel fortcrller: en Steen 6 Aleu 
lang og z Alen bred, scm ligger paa Hyllested- 
mark, og den Dag j Dag er, hedder Hoje^Steen, 
fordi den siges at vcrrc kästet fra Hojemolle, og 
intenderet at nedslaae Haarslef Klokkctaarn, fordi 
det er sag lille og staaer ved nordre Eide, men 
naaede ikke lcrngere end til Hyllestedmark. Nck, 
den der liggende Steen kaldes endnu Hoje-Steen, 
uden at vide den retre Aarsag dertil.

En lignende Fabel fortcellcs om Martis Kilde 
paa Sonder-Jellingemark ved Aaen, som ved St. 
Hans Asten har vceret flitrig besogt, at en Bon- 
depige ved Navn Martis cller Mcertis, da hun 
rev Hoe paa Marken, ffal vcere beflyldt for no- 
get, hun var uflyldig i, forlader Stedet i sin 
Jvrighed og tager sin Ven med sig, og under 
Vejs si'ger til Ham: jeg Hörer Himmeriges Klokker 
ringe, hvilket Han anrog for Phantasie og Daar- 
lighed, hvorpaa hun svarcde, saa vist som Himme
riges Klokke ringer, saa vist ffal her en Kilde 
opspringe^ som aldrig ffal blivc ror, stodte der- 
paa sin Rivestage i Jorden, hvorpgg den Kilde
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opqvsellede, som nu har faaet Navn efter hende, 
Martis Kilde.

1605 ejede Eorsitz Ulfeldt og Frue Else Bro- 
chenhuus, HylLested Kirke, og efter dem

1656 Hugo Lützov , davoerende Lchnsmand 
paa Eorsser S l o t , hvis Navn .siaaer anfort i 
Kirken og paa.den ene Klokkc i Taarnet.

Kirken har ingen synderlige Moerkvoerdigheder 
og Jnscriptioner. ^

Hyllested Kirke har en enesie Sjeldenhed, 
som ikke haves i hele Herrcdet, at det ejer et 
Sejervoerk, som lange har störet og varet unyt» 
lig, men nu godt istandsat til Drug og Nytte 
af Kirkens nye Patron, Hr. Proprietair Giersing 
tit Norager, som tillige forskjonner og anloegger 
Kirkegaarden med smukke Gange og velbeplantede 
Lroeer, hvorfor Han fortjener ZEre og Tak.

Hyllelied Pastorat har z Sogner, Hyllested, 
Vandsleb og Holsteinborg. . ^

Hyllested Bye og Sonder-Jellinge.

sr) Hyllested har 22 Gaardmand og
Sonder-Jettinge 7 Gaardmand, tilliggende 
Hyllested, da de ovrige Gaardmcend i S o n 
der-Jellinge, tilhsrer Haarslef Sögn.

I  Hyllested er 2g Huusmcend med Jord, 
2 a 4 Tonder Land, og 2 Huusmoend med 
Zord af Haarslef Sogn.



8. V a n d s le b  har sit Navn af Band, fordi 
Dyens Situation er vandriig og fra alle S idrr 
omgivet med Dand, sormedelst Beliggcnheden er 
lav og sumpig, at der gjelder et Ordspcog: de 
Drukne, som dse eller jordes i bemeldte Vands- 
leb, fordi der kommet Vaud strax, naar der gra
veS e»i Alen eller lidt mcre i Jorden, enten i 
Kirken eller Kirkegaarden.

I  Kirken sindes Hr. Niels TrclleS og Feue 
Helles Vaaben 1675 , hvilke og der haue bygt 
Capellet, Jndgangen Lil Kirken , hvor og var 
Holsteinborg Herstabs Sloel, ssread Holsteinborg 
fik sin egen Kirke.

Ligeledes sindes og Anders Trolles og Frue 
Charlotte Amalia Vind, dercs Navne som have 
tilhort Kirken, efter hvem Kirken tilfaldt Gros< 
cantzler von Holstein, 1730.

Vandsleb Bye har Gaarde,
a) Boelsmand 4, som har en Gaards Jorder og 

Hartkorn.
b) Huusmoend 5, som har en halv Gaards Zsr-

der. .
e) Huusmoend iz ,  som har ungefcer ogsaa der 

en halv Gaards Jorder.
Z  Vandsleb har vocret en Annexgaard paa 

9 Tdr. 5 Skp. 2 Fk. i  Alb., Proesten Nllagt, 
men nu overdragst Holsteinborg, som har bort
fastet den lil en driftig 0^ fornuftig Bonde,
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Lars Hansen, som baade har opbygt Gaarden og 
rndrettet den med smukke Voerelser, og driver sine 
Icrder med Forstand og Fordeel, som en cx-m- 
plarisk Bonde. Ligeledes har Hyllestcd Prerste- 
kald vceret tillagt z Mensalgaarde, -en i Spielle- 
rup, to i Hyllested, som og er Kaldct frakommet, 
og derfor ydes Nefusion til Prcesten af der Alt.

6. H o lste in b o rg , under Hyllested Pasto
rat, som er Nestdentsen til Grevstabct Holsteinborg, 
var fsrst kaldct Braadegaard, derved var en Bye 
kalbet Braade; thi saalcdcs sindes der i Skjodet, 
givet afFrederik d. 2dcn, den i6de Februar 1562, 
til gantte Niels Trolle, nemlig at Köngen ffjoder 
Ham Braadegaard i Drlef S o g n , i Flakkeberg 
Herred med 4 Gaarde i Braade - Vye til Mage
lang for Lhorupgaard i Thorup - Sogn , paa 
Halsnoes.

Samme Riels Trolle, lod Lrpde Bonder- 
gaardene a f , lagde deres Jorder under Herre- 
gaarden eg kalbte den efter sit Stammenavn, 
Trolholm, hvilket Navn continuerede til hanS 
Ercellence, Grevcantzleren erigerede den til Grev- 
fkabets Residents, og lod den kalbe Holsteinborg. 
Grevffabet er erigeret d. iste Januari 1708/ oz 
med mere Vondergods og Kirker, forbedret 1742 
og r?4Z. —  Lehns-Rettighed blev da 1708 aller- 
naadigst tillagt Hs. Excellence Hr. Ulrich Adolph 
von Holstein, som dsde 1737. Det er et Stam-
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huus, som gaaer fra oeldste lil celdste Arving, saa 
loenge Svoerdsiden conlinuecer, og derfor efter 
Grevcantzlerens D sd , lilfaldt Hans oeldste Son, 
Frcderik Conrad von Holstein, General-Major og 
Amrmand over Flensborg Amt, hviS So n  Hr. 
Karnmerherre Greve Henrik von Holstein, efter 
Ham modtog Grevstabct og dode 1796, som efter 
sin dsd-liae Afgang overlod Grevstabet til sin nu- 
lcvrnde Se n , Hr. Frederik Adolph, Greve af 
Holstein, som ncervoerende Ejer og Best'dder af 
Grevstabet Holsteinborg.

Nesidentsen, er af en fljsn, ziirlig og med 
zdc spidse kaabertakte Taarne, süffisant grundmur 
ret Byzning, siirkantet, og nu indvendig propert 
indrettet, samt en smuk Kirke inden i Bygningen.

Ladegaarden er og grundmuret. Hvem sam- 
me sorst har funderet og cpbygget, tilkjendegiver 
Eftcrfclgende, som i en Steen over Porten med 
forgyldte Bogstaver er udhugget, saaledeS lydende:

,,Efterat Borre Trolle, som var Niels Trol
les Son , Hr. Jacob Zrolles Ssnneson, og Arild 
Trolles Sonne -Son s, S o n ,  med sin kjere Hu- 
strue, Frye Anna Munk til Pallisberg; have la
det bygge de forste Grundvolde til denne Gaard- 
Bygning, og den storste Deel forfoerdiget z saa 
haver bans S o n ,  Niels Trolle, med sin kjere 
Huusfrne, Helle RosenkranS, Holger- Datter, til 
Gliminge, detteHuus cg andet mere



fsrfoerdiget med sin'Tilbehor, Gud til A§re, eg 
Dem og Deres Efterkommere til Gavn, hvortil 
Gud ßive Lykke og Velsignelse af det Hoje."

^äikicant alii nodis , no§
§ic x iiu s acce^turri leääirnus offic.'iuni 1648. 
Den forste Loengde er ellers bygget og opsadt ef- 
ter det derpaa befundne Airstal 1596

1729 blev Holsteindorg Cap.'l cller Kirke, 
indviet til en Sognekirke, for det Gründer sor- 
tercnde Sognefolk; men da en Kirke ikke kan 
stges eller ansees at vcrce complet ellcr ret ord
net, naar den mangler Kirkegaard, til at jorde 
sine Dsde udi, som bette Holstcinborg hidtil har 
manglet i henved 1O0 Aar, da de af Holstein
borg Sogn, som dede, maatte begravcs i Lands
leb Kirkegaard, saa har og nu Hr. Kammerhcrre 
Grev von Holstein, i detle som i mcget andet 
Rosvoerdigt, viist sin Omsorg og gode Tcenke- 
maade, at skjoenke og foranstalte et rummelig og 
passende Stpkke Land, til en Kirkegaard, til Hol
steinborg Menighed, som Han herlrg har ladcr an- 
loegge, og med Pcele udmcrrket enhver Bpes og 
Beboereß Lejersted; foruden ät dcnne Kirkegaard 
er prydet med dejlige Gange, og mange vel be- 
plantede Trceer og, Blomster; hvilken smukke Kir- 
-egaard i en talrig.Forsamling, hojtidelig vom .
2 ^äv. 1817, blev indviet as mig som Provst i 
Herredet, efter Hr. BistoppenS Skrivelse til mig.
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Og efterat jeg den Dag i Holstcinborg Kirke, 
havde afholdt en Forberedelses.Tale, til DagenS 
Hensigt og Hsjtidelighed, over de Ord, Abraham 
bad: Giv mig rn Plads, jeg kan jorde Mine 
Dsde udi. Gen. 2Z, 4 V^, som jeg har udgivet 
i Trykken; forfojede jeg mig lil dctte smukke og 
vel indrettede Sted, til en Kirkegaacd. i det Hsj- 
grevelige Herstabs og Manges Noervoerelse, under 
aaben Himmel, i et dejligt Vejr, indviede vg 
helligede dette Sted til Holsteinborg Sogns be- 
stemte Kirkcgaard for Fremtiden, over de Ord: 
Her er Guds H u u S , her er Himmelens-Porte. 
1 Mos. Bog 28, 17 D . , og yiiste vore Kirke- 
gaarde og Gravsteder. som hellige Steder, i derer 
rette vg voerdige Betragtninge^.

Sognepreesten i Hyllested er nu som Sogne» 
prcesten til disse zde Sogne, bestemt og paakagt, 
at holde og lonne cn Capellan xro lo co , da Han 
ikke kan sorrette Kirketjeneste paa een Dag i z 
Kirker, hvortil Ham af Holsteinborg Herstab giveS 
100 Rdlr. og 15 Lcrs Tsrv. .

Wed Holsteinborg, ligger en paa Soekaartet 
Lekjendt Havn, Bisserup, beqvem for Skibe, som 
ikke stikke dybere end 6 Fod, der her ligger fikrere 
og Ledre i Lye og Loee, end yed Carrebekß M in- 
de. Denne Havn viser, derved har vsret en 
Fvestning, som i fotrige Tider har voeret kalbet 
HarrildS Havn, ester en hedenff Jarl, som -er
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var ihjelflagen og begravet under nogl- siore 
Stene, kalbet Herrede Stene, som afgangne H r. 
Niels Trolle, lod sprcenge, og deraf hugge alle 
de Grundstene, som staaer nndcr Trolholms Ca- 
pel, hvilket Han lod bygge i VandSleb Kirke.

Holsteinborg Hovedgaards Taxe er:
Hartkorn . . . . .  55 Tdr. 7 Skp. z Fk.
Skovstyld . . . . .  16 - z - -
dens Zorder er udstiftet og indhegnet i nuvcrrende 
Ejercs, Hr. Grevens Lid, i 8 Marker, i hver 
Mark Z2 Tdr. Udsocd.

L il Gaarden kan fodres og grcrssts mod roo 
Foee-Hoveder. L il denne saavelsom GrcvstabetS 
underliggende Hovedgaarde, er ingen Hoverie, som 
i Hr. Grevens Bestddelses - T id, er afstaffet mod 
faae Dages Kjorsler, som enhver kan fritage stg 
for, mod 2 Tdr. Byg aarlig. Afgiftcn for Ho
veriet, er aarlig 12 a 15 Tdr. Byg, efter Bon
degaardens Stsrrclse.
Dondergodsets Grevffabs Hartkorn

er . . . . .  . 1804 Tdr. 6 Skp. z Fk.
Skov og Msllestyld . 1 0 - 6  - 3 -

HolstSinborg Sogn bestaaer af zByer, Ruu« 
de, Sterrade og Dlstrup, som udgjor i alt S 
hele Gaarde og 4 halve,

har L2 Huse med Jord,
8 Huse med Voenger, ,

^  Huse uden Jord.
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Proestegaakdens Hartkorn i Hyllested er ; r  
Tdr. 2 Skp. 2 Fdk.

HyllestedS Sogns Hartkorn er:
271 Tdr. zSkp. iFk. i^Alb. 

Dendslebs . 146 - - 3 *
Holsteinborg 9 4 - 2  1 Z

er 5 i4Ldr. -Skp . ZFk. -'Alb. 
Proestekaldets Ansoetning i Cancelliet er Zzz 

Rbdlr.

6 te Pastorat.
H a a r s le f  har sit Navn fra Kong Hvther 

d. Adie; thi der var flere Hoihere, og Byen alt- 
saa t̂ edde Hotheklef, vg ikke Haarslef. Anlednin- 
gen her ul var, Kong Hother kom i Krig med 
en russist J a r l , og overvandt og foeldede Kong 
Hother, og blev begravet i en stör Steendysse 
ved Enden af Haarslef Bye, ög Steendyssen den 
Dag i Dag er, kaldes Haarslef-Hojeller ret- 
icre Hotherslef-Hsj, som ogsaa Suhm flriver 
om. *)

Kirken ejer ingen Moerkvoerdigheder eller In -  
scrlptioner indvendig, men i stg selv er en Mcrrk- 
voerdighed, da den er bygget af Kalksteen, hviS

*) cfr. SuhmS Register, 4 Bind pag. 197.
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Zordkund er kalkagrig, og denne Materie er Kic
ken bygget af, som bekroestes naar der graves paa 
Kirkegaarden, sinder man oste Kalkstene og kalk- 
agtig Jord.

Taarnet staaer ved nordre Side af Kicken, 
der er en Sjeldenhed, da almindelig Kirke Taarne 
staae i Vesten, eg bette Taarn er kuns 3 a 4 
Alen hojere end Kicken.

Haorslef Segn har
u) Haarslef Bye, som bestaaer af 14 Gaarde og 

16 Huse med Jord, og 5 Huse uden Jord. 
d) Sandved har z Gaardmoend, og ingen Huus- 

mcend.
0) Sonder-Jellinge har 4 Gaardmoend og i Dito, 

hvis Jord e.g Hartkorn ligger i Haarslef Sogn, 
men Gaard og Bygninger sortere under Hylle- 
sted Sogn af Sonder-Jellinge, ligger fra en 
Gaard i  Td. 2 Skp. Hartkorn i Haarsles- 
Sogn, men Gaarden med sine ovrige Byg« 
ninger Hörer til Hyllested. Sonder-Jellinge 
har z Huusmcend med Jord, men Dygnin- 
gerne höre til Hyllested.

ä) BendSlef har i  Gaardmand og 1 Dito paa z 
Ldr. 5 Skp. Hartkorn, mrn Gaardens ovrige 
Hartkorn ligger til Krumerup Sogn, og selve 
Gaarden og dens Beboere med Folk, sortere 
under Haarslef, nok har Haarslef en zdie
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Gaard, den selv med svrigt tilliggende Hart
körn, tilhsrer Krumerup.
Bendslef har zHuusmoend lilHaarslrf, men 

deres Jord ligger til Krumerup.
L in g je l l in g e  er Annex til Haarslef, ffrive- 

rfter gamle Manuscripter Thegen eller Teinxellinge. 
Thegen eller Thein, bemoerker efter «ldgammel 
Danst, Sikkerhed eller Rolighed *  **)). Jellinge er 
et gnmmcl nomen xroxrium , bekjkndt i Histo
rien, hvorefter adstillige Steder i Zplland, i Ribe 
og Biberg Stift boerer Navn efter deres fordums 
Ejere, saalcdes Jellinge-Heede, hvor Kong Frode 
nedlagde Guld Armbaandet , Jellinge Kirke 
o. s. v. En Mand altsaa ved Navn Jelling, 
har i Oldtiden befcestet og nedsat sig her, og ssgl 
sin Sikk.rhed og Nolighed, at boe og bygge paa, 
hvorfra Byen altsaa har fit Navn, saaledes Lhein- 
Jelling, men nu kaldes Tingjcllinge.

Kicken er anliqve bygget i en Oval med en 
Hvelving, noesten som Biernede Kirke ved SorS/ 
af Bistop Absalon bygget. > '

Kirkegaarden er omgivet med störe og hsje 
Trceer, og Helder af deres ZElde til Undergang, 
der har aftaget meget as Slud  og Regn til Kir-

*) cfr. Suhms Historie, 4 Bind, pag. 357.

**) c7r. SuhmS zdie Bind, pag. 197.
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ken- Conservation, saa det var at snffe flige 
Trceer maakte igjen plantes til Nytte og Ziir, 
for Kirke og Kirkegaarden. .

En Hans Muhle, har ejet Kirken og Bpen 
1650.

Begge bisse Sotzne ere altsaa mcerkvcerdige 
af deres A§lde og Navne-Oprindelse.

- En Proest, Peder Morten Damphius, har 
1648 legerer en Capital af 100 Slette Daler, til 
Kaldets Prseste-Enker, at nyde Renten af aarlig. 
Fundatzen til bette Legat, er afleveret i Stift
Kisten, og i Herreds - Protokollen sindes Bistop 
Brokmanß egenhoendige Qvittering for Fundatzens 
Modtagelse og en Gjenpart deraf, men mgen 
veed, hvor Pengene er betalte. Det Mccrkeligste. 
ingen Prceste-Enke har vceret i Kalbet, siden den 

Lid 1648.
Lingjellinge Eogn har blot Tingjellinge Bye, 

som har 12 Gaardmcrnd og deriblandt ü Parce- 
ltster.

Haarslef Pr«stegaardS Hartkorn er io  Tdr. 

2 Skp. i  Alb.
Til Prsestegaarden ligger blot 2 jordlsse Huse.

HaarSlef SognS contribuable Hartkorn er: 
202 Tdr. - Skp. 2 Fk. 

Tingjellinge SognS . 97 - 4 - -

i alt 299 Tdr. 4 Skp. s  Fk.
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Jsslge det saakaldte Klemme-Brev, udstcebt 

af Kong Christian d. 2den, er Proesten i Haars
lef tillagt Konge-Tuenden af Haarslef, for Kal- 
dets Ringheds Sky ld , og i samme Klemme-Brev 
blev af Tjngjellinge Sogns Könge - Tiende, tillagt 
Degnen i Haarslef, et Pund Korn, men Hof- 
mans Fundats 2den Tome pag. 47, siger Konz 
Frederik d. 2den har tillagt Haarslef Degn Ting- 
jellinge Sogns halve Konge-Tiende, men clausu- 
leret saaledes, om samme kan godtgjsre-, anf-s 
n s  ikke.

Haarslef PrcrstekaldS Ansoetning i CaneellieL 
er 2zy Rbdlr.

7de Pastorat.
D r s l e f ,  saaledes kalbet efter nogle der i Ha, 

vet tat liggende Der, Glcense, Ormoe, Sand
holm og Strandhsj , Voenor rc. , hvilken stdste 
ffal have voeret et heelt Kirke» Sogn, men nu 
ved Jordskjcelv funken i Havet, hvis yderste Spidse 
af dette D«noe Klokketaarn, er afsadt paa Sse- 
Kortet, ar avcrtere Sejlende om Doenoe Grun
de; uagtet man fottceller for endeel Aar, at en 
Sejlende traf lige paa Voense Klokketaarn og for- 
Nste, da Voenoe Sogn saaledes forgik og omlig- 
gende Beboere attraaede igjen ar faae et Kirke- 
Sogn, blev en Bye anlagt paa dette Lanbstoev,

 ̂ 9
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og Byen kaldet Derslef, som bemcrrker OerneS^flov- 
rige Stced; thi hvor lef tillcrgges et Stoed, be- 
tyder det har v«rer ffovrigt og begroet med Troeer, 
og bette er Drslef Byes NavneOprindelse, hvil
ket og en gammel Herreds Protocol omtaler fra 
1400, i hvilket 2tarhundrede ved det sendre Dan
ge-Leed, ffal have staaet et Munke-Kloster fra 
158Y, hvorfra endnu sindes adftillige opgravne 
Muurstene. Der hvor Drslef Kirke nu staaer, 
stal en Herremand von Bydelsbak, Haft sin Resi- 
dents, men som den afbrcrndte 2 Gange, og et 
Stykke deraf blev tilovers, gav Herremanden det 
lil at bygge en Kirke paa, som er af hugne Steen, 
og endnu er kjendelkg' paa den nordre Side af 
Kirken, hvor Fruerstuen har vceret, da Munkene 
derester forsikrcde Harn at stulde faae Lpkke, hvor 
Han siden vilde bygge.

Drslef Kirke bleve i det morke Pavedom kal
bet St. Hans Baptist« Kirke, hvorveb sandteS 
bemeldte Johannes den Doberes Trceebillede 2 Alen 
hsjt med et Lam, betegnee bet Guds Lam, i sin 
venstre Arm, pLgende med 2 af sine hsjre Fin- 
gre, derpaa med Aarstal oven over

^ .e .e .e .e x i.
End mere ffal i denne Kirke have staaet St. 

Hansts Hoved paa et Troeefad med z Menneffe- 
been paa, som Almuen blev indbildet ^t viere den 
heilige St. HansiS Been, hvilket Fad med Hoved
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og bisse z Been, Munkene fordum bar omkring 
i Procession ved Drslef Kirke St. Hans og Frue- 
Aften, da de som lagde Guld eller S s lv  paa 
Fadst til Munkene, sik til Vederlag og Aflads- 
Forsikring, Tilladelse at kysse diSse Been, ke li- 
<ivjas, men de som gav dem kun M a d , Vare, 
B rsd , Ost rc. i Posen, som Budet bar efter 
Munkene, sik kun en Benedicnon eller Delsignelse. 
Denne Tradition er for 100 Aar fra terris O s- 
ireratione, som sclv har s?et det.

Paa nordre Eide af Alteret er et Epitaphi
um af Steen med 2 Billeder knoelende med Jn- 
scription:

„Her ligger begravet E. og V. Alexander 
Rabe von Poppenheim til Libenov, og Frue Ne- 
gitze Grubbe. Han var fsd i Glodebak ved Bruns- 
vig 156z, gift med bemeldte Frue 1605 og dsde 
paa Snedinge i6 z i;  bemeldte Hans Frue var 
Cantzler Eiler Grubbes Datter, sod paa Trygge- 
vcelde 1572, levede i ZEgtestab 26 Aar,, dede 
1650/'

Disse milde Stiftelser og Donationer, bat. 
1631, til Drslef Sogns Fällige cg Kirke, lirses 
i Hofmans Fundatser, Tom. 2 pag, zo rc.

Drslef Kicke har 2 Capeller, det Sendre og 
det Nordre, hvilket sidste er et Liig-Capel, for 
den Grevrlige Holsteinborgffe Familie.
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Ungefoer en Fjerdingvej fra Drslef sind-S en 
Kilde, kaldet Hittinge-Kilde , noget derfra en 
Steendysse, kaldet de Borrede SteNe, hvoraf en 
Steen har 12 runde Hüller, lige störe, lige dybe, 
i lige Linie med Hinanden, og lige langt fra hver- 
andrez disse ere seevcerdige, og Skade man ikke 
har noget fra Oldliden om dercs mcerkvoerdige 
Situation, Aarsag, Figur og Navne.

Under Drslef Sogn ligger en gammel Her- 
regaard, kaldet Snedinge, d-ns Navne - Oprindelse 
vides ikke, men der har allerforst staaet 8 Bon
der Gaärde, hvorfra den har sin Oprindelse, da 
Jorgen Daae, sik den af Kong Christian d. 4de 
1598 , hvorpaa Gaardcn 1615 faldt til Herluf 
Daae, og Frue Hildcb?rg Winkil, hvis Hustrue 
dod§ lü iz ,  hvorefter Herluf Daae giftcde sig 
med Karen Grubbe, der siden efter sik Wineent 
Kille, der overlod Gaarden til Alexander Rabe 
von Poppenheim, gift med Rcgitze Grubbe, som 
kert tilforn er omtalt, hvis Navne stal endnu 
staae paa Snedinge sondre grundmurede Loengde. 
Ester disse faldt Gaarden til Cancellieraäd Her- 
ltrf Krolle, under Holsteinborg, og nu tilhsrer 
Hr. Greven paa Holsteinhorg.

Drslef Sogn bestaaer af Byer: 
i )  Drslef Bve, som har 6 Bsndergaarde, ibereg- 

net Snedinge fordi den har en Kon-



degaards Jord fra Oslef Bye, har r i  Huse 
med Jord.

-2) Erudberup har 5 Gaarde og en Boelsmand, 
paa en halv Gaard,

h.:r 8 Huse med Jord. 
z) Sibberup har 4 Gaarde,

2 Huse med Jord.
4) Glenoe har l l  Gaarde,

Li Huse med Jord, og 4 uden Jord.
5) Snedinge Herregaards- Hovedgaards«Taxt:

Hartkorn frje Tdr. 6 Skp.
Skovstyld . 2 - 3 - 2 Fdk, -  Ald.
har z Huse med Jord, og z Huse ude paa 
Marken.
V je rg e  S o g n  er Annex nl Drslef, og har 

fit Navn af et hoit Bjerg, Byen er bygget paa, 
og har ellerö det Tilloegs Ord, B je rg e  S o n d e r ,  
ffjondt man i Egnen ikke kjender med det Navn, 
hverken Bjerge Nordre, Dstre eller Bester, 
formodentlig paa den Lid maae have vseret -t 
fljcrlne sta et andet, ikke langt derfra ftggende 
Bjerg-Bye ved Slagelse, og derfor deyue Byo 
kalbet Bjerge Sonder.

Denne Dy? Bjerge, har adflLllige Kjerge, 
dexiblandt ei, kqldet Gr«uge-Bjerg, hvorfx- en 
Ingenieur, efter Pxoeftdent Resens FoxMstaltvM^ 
1684- tog ^ori og Bestjk oyer heleHgstefl-HitUL, 
tioy fra deltt h-je St-fi,



Kirken flal forst vcrrlt begyndt at bygges 
paa, paa det saakaldte Kirke-Bjerg, hvor endnu 
-störe Kampestene sees, men hvad der blev bygget 
om Dagen, blev revet ned om Natten, saa sik 
Munkene dem til at bygge, hvor Kirken nu staaer.

Kirken kaldtes ellers S t. Karens Kirke, bvil- 
ket hendes Billede midt for Alteret har udvjist, 
med denNe Jnscription under:

83ncta Xateina Ora xro noli-is.
Saavel i D r s l e f  som B je rg e  og flere Kir- 

ker, er sadt med en Fliise over og
Lanctorurri udi fra Munketiderne, da 

Kirkerne og Alterne bleve indviede, indsvobt i 
rode og hvide Silkeklude, i tyndt Tavleblpe, og 
der nedlagt, som man oste har sundet, seet og 
opdaget, men ingen Bern Keliyviss deriblandt, 
som Munkene ansaae for en HeUigdom, og ind-. 
bildte Almuen det, naar en Kirke blev indviet 
eller stiftet.
i )  B je rg e  D ye  har i6  Gaarde,

i6  Huse med Jord og et uden Jord. 
s) B sg e lu n d e  har io  Gaarde,

io  Huse med Jord og et Huus uden Jord.
Paa Marken mellem disse 2 Byer ligger en 

afHr. Greve Holstein, afNyt smukt opbygt grund- 
nmret Skole med z Loengder og Jord til.

Drslef Proestegaards Hartkorn er:
L Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.
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Sogncts contribuable Hartkorn er: -
i Drslef Sogn . itzöTdr. i  Srp. 
i Bjerge . . . . .  230 - i -

i begge Sogner . ^:6Tdr. 2 Skp.

Til Proesien i Drslef svarer Hcrskabet paa 
Holsteinborg i aarlig Refusion for overdraget An 
nex og Mensalgaard, Nug 2 Tdr., Byg 42 Tdr. 
3r Skp., Havre Td.; Penge 7 Nbdlr. z Mk. 
io  Sk. Sslv.

ProestekaldetS Ansoetning i Cancelliet staacr 
for Z27 Rddlr.

8 de Pastorat.
T je rebye , ffal vcrre Kjoerbye, vg boer fit 

Navn af Kj«r og Moradser, som der er omgivet 
med, da der ligger Lavt og sumpig, hvorester det 
har faaet str Navn, da de Gamle i Almindelig- 
hed tog Attledning af Egn, Zordsmon eller flige 
Ting, at opkalde og bencevne Stoeher.

Flere Data om dette Tjerebye, eller Kjoer- 
bye, sindes i Beffrivelsen Herester over Basncrs, 
som Ligger i derte Sogn.

Tjerebye Sogn bestaaer a f: 
i )  Tjerebye, som har 12 Gaarde

Huusmoend Z med Iord og 10 med Gaards- 
pladse eller Voenger.
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s) Hundbye har iz  Gaarde,
ro Huse med Jord, 7 Gaardspladse eller 
Voenger.

z) Lundstorp har 4 Gaarde, et Huus med Zord.
4) Egitzleflille har 5 Gaarde, et Huus med Jerd.
5) Widskjolle har 15 Gaarde, og Vasncvs Molle

en Gaards Lod fra denne Dye, har 6 Huje 
med Jord 'og 7 med Gaardspladse eller 
Voenger.

6) Tygstofte i i  Gaarde", 21 Huse mcd Jord og
5 Gaardspladse eller Voenger.
Proesten har aarlig Refusien fra Basnoes, 

S Tdr. Bpg for Widskjolle Hestehauge, og 2 Tdr. 
Byg for nedlagte Gaarde. .

Proestegaardens Hartkorn er y Tdr. 2 Fdk. 
2 Alb. SS Tdr. i Areal.

Sognets contribuable Hartkorn er 536 Tdr. 
i  Fdk. s Alb.

Drslef saakaldte Kirkejord i Td. 7 Skp. s 
Fdk. 2 Alb. Hartkorn svarer Tiende hertil Sognet.

Proestekaldets Ansoetning i Cancelliet er 28r 
Nbdlr.

9de Pastorat.
M a g le b y e  er paa danfl Store Dy«, strdi 

» bette Sog« er« bygt« mang« Gaard« »g Hus«, 
adsplitttde fra Hinanden, is«er «rd ad Stignas til.



hvorfoc denne Bye samlet paa er St«d, er kal. 
det fra Oldtidens Dage S to re  B y e ,  paa danst 
Maglebye, af rrie^alo^, stör. Magle Bye Priestes 
kald harikke for 200?ftn si>en cg dereyer Haft nogcn 
fast Prcrsteqaard, men Prcrst?n !)0kt andcnstcds og 
Uden for Sognet, som sees af Prcesten LauritzS 
Erichsen, Sogneproest sammesteds 164!, hanS Skri- 
velse, at den ydeMaj 164z. qav Belbyrdige Oluf 
Daae, paa HanS Broderö Jorgen Daads ^Zegne, 
Stadfcrstelse paa, at en nye Prcestegaard maatte 
opdyggeS Vesten .for Kirken, da den gamle Resi- 
dents i Skjelstjor, givet af Christian d. zdie, 
var forfalden, og Christian d. 4de 1618 havde 
befalet, at Prasterne som boede uden for dere- 
Sogn eg Menighed, endelig sig flat forfoje der 
at residere, og Kong Christian d. 4de, gav Be- 
villing, at den maatte flytteS, saa blev Materia- 
lier af Steen og Tsmmer, fort fra den gamle 
Proeste Residente i Skjelstjor og blev anvendt til 
den mye Proestegaards Opforelse i Maglebye.

A f gamle Documenrer erfares, at Proesten i 
Boeslunde, stal give til Maglebye Proest i Pd. 
R ü g ,  2 Pd. Byg, 20 kam og 20 GjoeS til 
Michelsdag, efter Funda.tS afSal. Velbyrdige Zo- 
han Friis til Hesselager, for Maglebye KaldH 
Ringheds Skyld, confirmeret af Christian d. zdie, 
ligesom og Prcrsten i Maglebye nyder den halve 
Longe-Tirnde, over sl Maglebye Sogn for Kak.
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d-ts Ringheds Skyld og for den daarliae Iord, 
der er overalt paa Stignces, hvorom sindcS Chri
stian d. zdies Kengebrev paa begge Dele i Pa- 
troncns Forvaring paa Borcebye.

Anno iZZl er efter Hoisalig Kong Christian 
d. zdies ^orordning, den andcn halve Kenge-Ti- 
ende lagt til Kirkens Vedligeholdclse. '

Bocsiunde Sogn har tilforn vsret et Annex 
eller et Caoellum til Skjelffior, indtil Belbyrdige 
Sa l. Johan Fciis, Kongl. Majestcrts Canhler, 
stk jus ^atronLtus dertil, at det blev et fuld- 
kommen og fast Proestekald, og da istedet for 14 
a 16 Pund Korn foruden Qvcrgtiende (al Tienden 
af Korn og Qvcegtienden) som Skjelffjsr Sogne- 
proest havde af Capellum i Boelsunde; er Proe- 
steu i Boeslunde, blevet frie for al Udgift til 
Skjelfkjor Proest, og derimod beskikket og forord- 
net at pensere de z Pd. Korn, 20 Lam og 20 
Gjoes til Maglebye Proest.

Til Vederlag for forommeldte Afgivt af Boes
lunde Proestekald, bekom Proesten i Skjelstjor, 
Korntienden af lille Fuglede, som Han den Dag 
i Dag er, nyder.

Angaaende foranforte Pension af Boeslunde 
Pr«st til Maglebye Proest, striver Hr. Mag. 
Henrich Hirnclov, Proest i Maglebye, at Han der- 
om laae i Klammerie med Hr. Hans Pederse» 
Dejloe i Boeslunde, fra 1691 til 1710, og fik
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Ham baade mcd det Onde og der Gode, bragr til 
Raison, da Hans Kalds Brev cg andre Docu- 
menter var Ham imod, ar Han becalte too Rdlr. 
til Hirnclov, sor de forlobne 12 Aar, og rilbsd 
sig ved Jndloeg i Landsungs -Netten. at give for 
Fremtiden ^oNdlr. aarlig, som Hr. Hans allige- 
vel holdt tilbage, og Hr. Hirnclov ester Hr. Hans 
Pcdersen Vejloes Dod 1710, i Stervboet ester 
Ham, paastod betalt, men vides ikke, om Han 
sik noget. ..

Eiden ester forfulgte og paastod HirnclovS 
Successcrr Hr. Otto Maar 1720, den samme Net 
over Boeslunde Pxcrst, Hr. Alexander Gronvold, 
men rales ikke om , hvad eller hvor meget 
Han sik.

Senere derpaa har Hr. Johan Fredenk Ste« 
man, Pr«st i Maglebye, strever i Kirkebogen 1738 
,,denne Pension i Boelslunde, givet fca Arrild- 
Lid til Proesten i Maglebye."

I  Stiftsbogen er optegnet saaledeS: 1567 
pag. iz4 , ,,af H r. Mikel i Boeslunde, nydee 
Prcesten i Maglebpe, z Pd. Korn, 20 Lam og 
20 Gjoes."

Ester alle tilsyneladende Data, burde og fkul- 
de Proesten i Boeslunde, give foranfsrte Afgivt 
til Maglebye Proest, som til Tab sor sin Sucres- 
sorer har fortiet og forsomt dette at paatale, hvor- 
ved saamange Prcestekald er- forringede.
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Tvenhe Gaarde i Maglebye har vcrret Proe- 
stenS Mensalgaarde. Herstabet paa Borrebye har 
deraf Herfigheden og Proestcn nyder aarlig 12 
Tdr. Byg.

I  Folge Kongl. confirmeret Forening, dak. 
27 M arls 1782, nyder Prcesten Refusion 12 Tdr. 
Byg og r Td. 4 Skp. Havre, af 4 saakaldle 
Nye Gaarde, hvoraf de z til sin Tid ere udflyt- 
tede og i  udlagc i Dyrehaugen. Gaardene stode 
for 16 Tdr. 4 Skp. Hartkorn. Borr.bye Ejcr, 
haver den hele Proeste- og den halve Kongetiende, 
som ellers Proesten tilkom, men af den i Dyre
haugen nyder Proesten for Smaaredscl og Acci- 
henrser, i Folge ovenmeldte Forening 2 Rdlr. z Mk. 
desforudcn har Proesten for sin ringe Prcestegaards 
Avling, 6 Hoveder Groesning paa Borrebye Hov- 
mark, efter de i Prcestegaarden befundne strift- 

tige Tilstaaelser-
Degnen nyder for den i Dyrehaugen udflyt- 

tede Gaard, sonr Erstatning j Offer og Accident- 
/er § Mk. L Sk. og 2 Skp. Byg.

. Maglebye Kirke er oeldgammel, om ikke den 
«ldste i Hcrredet og i Egnen, som gründet sig 
pga Kjrkedoger, Documenrer og Manuscripter; 
Prcesten Hr. Henrich Klasschou har strevet, Kir- 
ktn kaldeB St. Laurentij Kirke, som kan siutte- 
»f Martpr Laurent» Billede, som fandtes bag 
Alteret veh miy Ankomst herttt ,74-, dg poglo



Aar efter sideN bontaget med flere udhugne Dilles 
der, som vare gamle, denne Martyr Lauren
tius *) ^rctiiäiaeonus til Nom, levede 6. 
244, altsaa Kirken 14 a 1600 Aar gammel, her- 
til kommer endnu at bevise Maglebye Kirkes 2El- 
de, da man sortaller, at en gammel Kirkedsr

— 1 2 5  —

See Rami Kirkehistorie pag. 201. Denne 
Martyr Laurentius dlev for Chrisundommens 
Amagelsemed 6 Diaconis udfort til ar rette

. "'og miste Livet under de Christnes Forfolgelse, 
af cn romerff Kejser Decius; thi da Han De- 
cius lod opsoge og fratage alle de Christne 
deres Ejendomme og Midler, lod Laurentius 
samle en Hob Faltige og stillede dem i der-s 
nogne Gestalt sor den romerske Kejser, som 
sykUes sig ved bette forhaanet, og derfor be- 
salede Laurentius at st/qes paa en 9rist til 
Han dsve, men Laurentius lod Kejseren stge, 
Han som Christen, lefandt sig vel, oq v d 
denne Varme vederqvcrgedes, eg bad Tyran
nen, Han stulde vende Stegen; thi den var 
nu stegt paa den ene Eide, at Han künde 
«de den, naar Han vilde. Denne Laurentius 
dlev med flere martyriseret A.. C. 244 den 
rode August.

Flere Märtyrer bleve som Christne under 
Decii Forfolgelse ynkelig henrettedenogle 
opbr«ndte i Heed Olie, halshugne, andre flag- 
ne med Knipler til dsde, andre fl«bte af 
Heste gjennem Gaderne til de dode, og saa- 
ledes opoffrede sig med Gl«de i de Dage sor 
Christi Navns Bekjendelse üg Udbredtlse.



der flal vsere funden, hvorpaa der Aarßtal 974 
ffat have staaet, og af gamle Folk for 100 Aar 
siden vceret seet og lcest, men vare Tallene Ziffre 
er der Fejl; Ihi paa den Lid ffal Lallene ikke 
endnu voere bekjendtc, men Rune- og Munke- 
Bogstaver.

I  Kirken i Magicbpe hviler:
1) Jürgen Kruse og Else Kruse.
2) VatdemarS Datter og Beate B y lo v , dode

1667.
z) Beare Henriette, Barcnrsse af Solendal, givt 

med Greve Henrich den izde af Reus, dod

4) Beate Antoinette, Grevinde Reus.
5) Kammerherre Wilhelm Bierregaard, Herr- ril

Kioll'.yegaard, Vislefgaard og Borrebye.
Under Eonferenceraad Willum Bierregaard, 

blev Capellet vedMaglebye Kirke ester Kon^l. Tilla- 
delse opfert vg foerdrg, til hvis Opbyggelse Han 
fik Zoo Rdlr. af de 500 Rdlr., som Frue Mette 
Rosenkranz afg. Sal. Etatsraad Rammels, havde 
givet til Maglebye og Boeslunde Kicker. Asses
sor Ole Bruun paa Gjerdrup, den Gang Boes
lunde Kirkepatron, til et Pulpiturs Oprettelse i 
Boeslunde Kirke, sik af samme Legat 200 Rdlr.

Det paa Borrebye til Gudstjeneste îndrettede 
Capel, der ikke havde voeret holdt Gudstjeneste 
i flden 2740, tlev i Folge Kongl. Rescript dat.
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den iyde Nov. 1756, indreltet og befalet til be
stätig Gudstjenestes Afholdelse, naar Herstabet 
det forlanger, og derfor bette indrsmmet i Pr«- 
stens og Degnens Kaldsbrev, hvorfor og bisse af 
Hcrskabet er tillagt aarlig Betaling. Capellet er 
smukt og sorsynet med alt en Kirke tilhorcnde, 
Alter, Proedikestoel, Dobefont, Orgel rc., som 
burde dcrfor bruges öftere end steer nu, da saa 
mange af Gaardens Folk og mrr omliggende Be- 
boere, til deres Opbyggelse vil afbenytte denne 
gudelige Stiftelse.

1624 stiftede Claus Daae et Üegat paa 500 
Rd lr., til 15 Faltige Almisselemmer, som aarlig 
ffulde have Renten zo Rdlr., som ved Hans 
Son  Waldemars fletie Tilstand og Uformuenled 
labte sig, hvorover Etatsraad Rammel, som efter 
Ham 168r modtog Borrebye tilligemed sin Frue 
Mette Rosenkrans ophjalp bet, endfljondt hun be, 
klager sig i den svenste Krig, at have mistet i 
Skaane. meget af sit Gods og Formue, men dog 
siden ved Guds Velsignelse og god Huusholdning, 
betalt ikke allene de i en Lid forfaldne Renter, 
men endog forogede Cayitalen, at Legatet voxte 
til 1768 Rdlr., som uvpsiqelig staaer i Borrebye 
Gaard og Gods, i Folge Kongl. confirmeret Fun
dais dat. Martini 1706, og siden den Tid stedse 
Renterne rrdbetalte og Fundarsen noje oyerholdt.
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Maglebye Sognö By?r, Stoeder-g Huse, be- 
staaer af fslgende:

I Hufes HuseS
sIaarde- Antal Anrai

DisseS Navne. Antal. med uden
Iord. Jord.

Maqlebye . 13 7 Proeste og
Ravnemarken r ü Degnegaartz
Bakkchuset . ... i
Eoehusene . ... 3
Dsterhoved . IQ -3 ---
Sevedoe . . I i ...
Thorsuss *) l s ...
N^red . . . . 4
Nvevang . . 5
Flastehuset . ... r ,
ved Borrebye ... ... 2
Holten . . . IQ 8 i
^indeshoved 3 i __
Ornas . i i ...

4 4 > — " Skolen.
Askea Garden . 3 5 - -

2 i
Hcvmarken . ... ^̂ ... 4

52 ! 6z . 7̂

ThorSnces laa kalbet ikke efter Afguden Thor, 
Odins Eon, men efter en saakaldet Noesse- 
Konge, som der i sin liden Omfang i de heden- 
fke Tiber har -oet og der avlede en S s n  Nor, 
som har bedoet og indtaget det Stoed Nored, 
som derefter har sit Navn. See Suhms Regi
ster 4 Bind pag. zZy.

* * )  Oxnces, hvor et hedenff Alter sees, hvorpaa 
er offret Oxer og andre Creature, hvorefter 
Stoedet fra de Tiber er givet Navn^xneS. See 
SuhmS Historie 9 Tom. pag. 41.
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Ravnemark-Gaarden. saa kalbet , fordi Rav- 
uene der meest havde deres Opholdssted, estec 
gammel Sagen, er nu en velindrettet Gaard, yp- 
perlig anlagt med Ha^e og Jndhegning, af sin 
Beboere den virksomme og duelige Landmand Gärt
ner Lehr, som med sin driftige Famlie, driver 
Gaarden, der nu kaldes AnneberH - Gaarden.

Fourentoft - Gaarden, et behageligt Sted, 
indrettet med smukke Doerelser og en rummelig og 
sordeelagtig Have med mange Frugttrceer og nyt- 
tige Anloeg, der har sin tillizgende Jordlod med 
smuk Skov paa, tilforn beboet af Hertedsfogden 
og derfor kalbet Herredsfoged-Gaarden, som til- 
lige var Birkedommer til Borrebye - B irk, men 
da Herredsfogden tillige blev Bpefoged i Skjel, 
fljsr, blev der befalet,,han ffulde boe sammestedS, 
isser da Borrebye hsje Ejer renuncerede paa sin 
Birke-Ret, hviS underliggende Gaards og God- 
ses Re ls-Säger, nu behandleS under HerredetS 
Zuriödiclion.

Sster-'Hoved, har et stört Batterie synligt, 
formodentlig fra Krigen 1658.

SognetS contribuable Hartkorn er 346 Tdr. 
ü Skp. 3 Fk. 1; Alb,

Prcestegaardens Hartkorn er 6 Tdr. i  Skp. 
i  Fdk., med et Areal af 33 Tdr. Land.

Preestekaldet er ansat for 300 Rbdlr.

IG
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rode Pastorat.
A g g e r s s e , en af vore celdste Der i Bel

let, har sit Navn af Agger, en stör og mcegtiz 
Ssekriger, som i det ferme Seculo stiftede Ag- 
gershuus i Norge, nu Christiania kalbet, der ved 
Uvejr i Ssen  landede paa denne ubefolkede Oe, 
eg der med sin Flaade ophc-ldt sig nogen Tid, som 
var bcgroer med tyk S k o v , og flal forst have 
bef.rstet sig paa Den ad Egholm til, og der op- 
rejst et Stad  ril Beboelse, kalbet allerfsrst Ag- 
gershuus, hvorefter Den siden sik det Navn Ag
gersse, og blev denne skovrige De derefter beboet 
og befolket, isoer ved den Leilighed, at en Orkan, 
ligesom et Jordskjcrlv 1562 i Seprember, en Nat 
flal have omkastct en stör Moengde Troeer, der 
med Rod og Buld, der gav de faae BeboereNum 
og Leilighed til at befceste og udbrede sig, for at 
afberjene sig Landjorden og Havet til Noering og 
Ophold, og for desmere endnu at gjsre denne De 
beboelig fra allerfsrst, indfandt sig endeel Strand- 
fugle, kalbet Rogger, at det Troee som var til, 
hvor 8 a Lo eller flere Rogge-Reder fandt Sted, 
og hvor bisse Fugle kastede deres Ureenlighed, der 
visnede Trcrerne og gik nd esterhaanden, saa at 
paa det stdste fandtes neppe io  Trceer, som der 
var gront etter Lsv paa, saa baade Dboerne og 
de fra Corsser og fra Dmegnen, ssgte drrhen 0-
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Ikovede fom de vilde, isoer, da det var under Kro- 
nens Negimente, hvor ingen Tilsyn eller Skov- 
betjent var, men enhver tog og gjorde, som Han 
vilde, og blev disse Fugle-Noggerne paa den 
Tid af Stignessere kalbet Aggersoe-Hsns, sor 
den Moengde, som der opholdt sig paa Aggersoe, 
og der i forrige SeculiS vceret saa stör Skov paa 
Aggersoe, at Landet endnu af sin Situation, boe- 
rer Navn af Sondre Skov og Nordre Skov, 
fkjsndt Lldct eller Intet af Skov findes paa Den.

Paa Egholm derimod existerer endnu en stjon 
Skov af adskillige gode og störe Trseer, men paa 
Halvsen er ikke det ringeste S k o v , da 174z en 
Dejrmolle og god Gaard blev anlagt og opbygt, 
og dertil alle Troeer omhugget, at de ej stulde 
hindre Mollen i at faae Malevind, og Skoven 
saaledes forbrugt og omhugget ti5 stör Hjelp ved 
denne Molles Oprejsning der, da tilforn alle D- 
boerne med stör Besvcerlighed maatte tilfsreogved 
Baade transportere deres Brsdkorn, at faae ma
let til Skjelstjor og CorsLUr.

O m se  er Annex til Aggersse, og hLr i Be- 
gyndelsen ligesom Aggersse vceret flovriig og ube- 
folket, indtil SejladS og Folkemoengde udbredte 
sig, og Jorden til Ophold og Noering, mere blev 
sogt end forhen. Omer Jord er af god Bonitet, 
og dens Beboere holde- i Almindelighed for at 
vcere Velhavende.

20 ^
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Omee Sund er paa Seekortet anmoerket for 
Sejlende af dens Dybde af over Favne Band, 
hvor det stsrste Orlogöffib kan passcre, men fal
ber paa sine Lider sior og stoerk Strom , og over 
dette Sund maae Pcoesten passere fra Aggeröoe 
sor der at holde Gudstjeneste Sen. og Helligdage, 
og oste af S se  og Volgernes Overfald gjennem-- 

. vaad, saaledes i Kirken forrette sir Embede, og 
mcrngen Gang med LivSfare attraae sit Hjem, og 
oste af Frygt for Uvejr og Seegang, overnatte 
paa D m se , saa at dette Prastekald med Rette 
maae kaldes et Poeniternse og Promotions Kald.

Godt, at Prcrst, Degn og Skoleloerer blev 
samlet i en Person, og bisse z Embeders Jnd- 
komster forenede paa hver sin De, der godt künde 
lade sig gjore paa Venne liden Folke-Omkreds, 
og et qvalisiceret Menneffe til S a n g , forrette 
Sangen i Kicken. Zeg foreflog dette ved sidste 
Lacance for henved ü Aar siden, men kuns dette 
var i Dejen, at faae Boepoel og Prastegaard paa 
Omse, hvorfor det og gik overstpr og-blev ttr- 
tet af.

Diese Dboer har ingen Kirke hast i endeel 
Secler, da de maatte söge til Skjelffjsr Kirke, 
hvor der bstv bygget Pladö, som endnu kaldeS 
DboerneS Style i den nordre Udbpgnmg, men i 
Kong Fredsrik den 2denS Trd 1576, blev foran- 
staltet Kirke at bpgges paa Aggeröse, faavclsom
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paa Omoe, hvorom stal sindes den ncesten uleese- 
lige Jnscription udi en Steen noest ved Kirkedoren.

Anno d. 4de August, bcfalede Kong
Frederik, Eiler Krause, den Trd Sloltsherre paa 
Corsoer Slot, at bestemme Hr. Christen af Torn- 
borg, at voere den ferst bestikkede boesi'ddende 
Priest til Aggersoe og Omoe, og besorge Ham sie 
gode Ophold, og var Hr. Christen, Proest i z6 
Aar og dode d. i2te Maj 1610. —  Paa nederste 
Dsrtroee paa Omoe, staaer Anno i6o r, lod Po- 
vel Hansen og Niels Winther kenne Kirke bygge.

Aggersoe Kirke er en stjon, ly- og rumme- 
lig Kirke, af Muur- og D iudingsvoerß i hvis 
Midte hoengcr et tiltaklet Skib, der bebuder der 
er en Soe Kirke.

Kirken indeholder i sin Simpelhed ingen ie- 
inar<ivLd1e Seeveerdigheder, uden et fortroeffeligt 
veltruffen Skilderje med Christus paaKorset, ind- 
fattet i en stör cegtesorgyldt bred Ramme, malet 
med tydelige og künftige Farver paa hver sit Sted, 
der meget pryder denne merke og forfaldne gamle 
Altertavle, som det er sar paa, bekostet ^8^4. 
af den davoerende Ejer af disse Der, Hr. Eapi- 
tain, Grosserer Daniel Guldberg, i Kjobenhavn, 
der tillige sor at oplyse og ziire denne Soe Kirke, 
foroerede et proegtigr veltruffen Materie, af Lan
det- gode Konge og D.ronning med begge Prin- 
seSserm ved Siden af Dem, i fuld og kjenhelig
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Corpus, fastet lige!for Pradikestolen paa D«g- 
gen, der er seevardig og paafalden for enhver 
Jndtradende i Kicken, ved hvilken smukke og kost
bare Offert til Kirkens Prydelse, denne Dernes 
vardige Ejer ogHerskab, Hr. Capitain, Grosserer 
Guldberg , med fiere gode Jndretninger har oprettet 
sig en fortjent )Ere og Takkeminde af Dboerne.

En  mcrrkelig Tildragelse handle sig i Octbr. 
i 6 8 i , at Kong Christian den zte med sin 
Dronning Charlotte Amalia, reiste fra Hol
steen og vilde seile fra Nyborg til Corsser, 
men sik under Vejs i Bellet et saadant 
Uvejr eg stark S t ro m , at Smakken drev dem 
ried under Aggersoe, hvor de landede og tog ind 
til Prastcns, Aggershuus kalbet, som var et 
maadeligt Logement, men dog det bedste paa Lan
det; thi Bygningen og Dcrrelserne samt Boeska- 
bet, var ikke bcdre end hoS en anden Bonde. 
Plasten var Hr. Mathias Hansen Lund, da 8z 
Aar gammel og ei endnu havde Capellan. Kön
gen lod sig saa vel bifalde ved denne gamle Pra- 
stes ZErlighed og simple Talemaader, at Köngen 
gav Ham Frihed til at kalbe sig en Capellan, da 
Köngen lovede at vilde give Ham Succession paa 
Kalbet, hvorpaa Prasten kaldede sig til Capellan, 
Hr. Christen Som m er, som paa den Lid var 
Informator HoS Peder Clemens Dorn, som den 
Tid var Foged paa Derne, og levede Preesten



Hr. Mathias, endda lil 169z, og var H2 Aar 
yammel og havde lrvet i 7 Bispers Tid; som nu 
Kapellanen succederede kenne Hr- Mathias, der 
var Mag. Hans Lunds S s n  i Maglebye, hvor 
Han havde vcerst Capellan i 16 Aar hoS sin Fa
der, som nu dsde, men befrier en Kjsbmands- 
Enke i Skjelstjor, som bley ved at handle og 
uoere sig af Kjobmandstab, og Prcrsten Hr. M a 
thias, tilbod sin Tjeneste, at prcedike for hvem, 
der forlangte Ham, og boede der i Skjelfljsr i 
18 Aar, saaledes til 1660, da Han blev kaldct lil 
Agersoe og Om se, da Han var 59 Aar gammel.

I  Begyndelsen boede Prcrsten og Degnen paa 
Omse i en Bondegaard, som Hsvedsmanden paa 
Eorsser Slot, Mogens Gjoe, den Lid ester Kon- 
gelig Befaling, havde udviist at blive en Prcrste- 
gaard, men den anden Prcest Hr. Simon, sik 
Tilladelse at stylte fra Omse til Aggersse, hvor- 
Han da sik Proestegaard sig udviist, imod at den 
Prcrstegaard paa Omse faldt tilbage, og fledte 
ungefcrr 1616, ester hvilken Lid Prcest og Degn 
har boet paa Aggersse.

Jblandt andre reinaryvaklo Ting, vil jeg 
kuns melde, at Aggersse og Omse, er 2 af vore 
«ldgamle Der i Beltet; thi Kong Erich afNorge, 
som holdt Marsk StiigS Partie, laae med sin 
Flaade 6 Uger under Aggersse i Beltet 1287. 
Moerkelig er det og ar paa diese Der findeS al-
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drig Rotter eller Muldvarper, men derimod et 
Slags Hamster, som Bsnderne kalbe Mose-Grise, 
der er liig Rotter, og har ingen Hale, men hoje 
opstaaende Dren og 2 störe Hugtoender i Munden, 
hvilke D yr gjore sig Magaziner og Huler i Jör
gen, hvor de om Sommeren samle stg Korn og 
andre Frugter til Fsde, at de leve af om Vin- 
teren.

Tillige sindes ikke paa bisse Der Rave, uden 
de om Vinteren flulde gjore Ercursi'oner over 
Isen til AggerSoe og de andre Der, som var den 
eneste Maade at l«gge bisse stadelige Hamster ode 
paa, men Dboerne tcenke og sige, de Heller vil 
have Hamsterne, end Roevene, der «de og tage 
deres Lam, Gj«ß og H sn s ,  og derfor skyde og 
bortjage Roevene, naar de over Isen gjor Besag 
til dem.

Paa Aggersse Mark sindes adstillige Rudera, 
til hedenffe Offer- og Tingst«der.

Aggersse Bye, som den eneste paa Landet, 
har 22Gaatde, iberegnet Pr«stegaarden og Herre- 
gaarden, hvis sidste Jord er contribuable og er 
samlet af 2 Bsndergaarde, her er 17 Huse med 
og 5 Huse uden Jord; en god Skole med god 
Jord sindes her og. Et eneste Mensalhuus er til- 
lagt Prcestegaarden uden Jord.

Omse Bye, som den eneste paa Landet, har 
20 Gaarde, hvoraf den ene er ode, har io  Huse 
med ubetydelig Jord og et jordlos Huus.

Aggersse SognS Hartkorn er:
y6 Tdr. z Skp. i  Fk. 

Omoe Sogns . . .  73 - 4 - 3 *

i alt 170 Tdr.
Pr«stekaldet er ansadt i Cancelliet str 179 

Rbdlr.



Hojvelbaarne Hr. Major

Henrik von Castenschiold,

«s

H r.  Jupitsraad og Grosserer

Christian Frederik Fiedler.



Hojstcerede Herrer
tilegnes

denne Antiqvariske
«g

Chronologiske Beskrivelse,
over

hver dercs udmoerkede 

« ld g a m le  H e r r e g a a r  de 

B o r r e b y e  og B  a s n ce s.

Af
Deres

tjenstforbundne Tjener,

S .  M .  B eye r.
Ggitzlefmagle Prorstegaard, 

d. iste Decbr. 1319.



L>m BorreLye Hovedgaard.

B o r r « b y « g a a r d , lizger i Magleb-e Sogn> 
Bester Flakkeberg Herred, Sorse Amt, ,  M iil 
fra Skjelstjsr, hvor en Marst Stiig anlagte der- 
ved sig et Castel, kaldet Borgen, i det igde Ses 
culo, ungefoer 1280, som Arild Hvitfeld beretter, 
hvilket St»d  Han udsaae sig til Boepoel og Op- 
holdssted, da Han hidtil i Forening med de norffe- 
Flaade havde gjort adskillige Ssetoge, og derved 
soruroliget isoer mange Sse-Kjobst«der ved Sjcet- 
land, Fyen, Lolland rc., og havde ingen vis eller fast 
Landstoed at opholde sig paa, hvilket Castel Bor
gen, Han udvalgte, som det var et meget hsjt 
Eioed, og künde derfra sers mange M ile ud ad 
Havet til, som man pya de Tiber kalbte Nee-, 
som er eu Landstroekning i Havet, i hvilken laae 
adstillige Stoeder og Br-er, som Han med Magt 
underlagde og sig beheerfiede til Han- Undsoetning og 
Afbetjening i de Lider, og opkaldte dette S t«d
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efter sig Stiigs Ncrs. Denne Nigers Marfl Stiig, 
var en bekjendt drabclig og frygtelig Soe-Helt 
i det izde Secu lo, eg indjog alle Skroek og 
Frygt, hvor Han kom frem med sin Plyndnng og 
Udaad. Lykken sulgte Ham med sin Forstarid og 
Lapperhed: de Rudera, som endnu sindcs ved og 
pak Hans anlagte Castel Borgen, ved Borrebye, 
udmcerker Ham som en klog og tapper Mand, 
efter de Tibers Historie, da Han nedlagde Kong 
Erik Glipping, der foruroligede og overfaldt saa 
Mange, som og Hans S s n  Erik Mcnved, sagte 
ar h«vne. *)

Esterat denne Nigers Marff Stiig havde an
lagt, ordnet og befoestet si't Castel Borgen, som 
Han ffal have ejet over 40 Aar, og Del behandlet 
og understottet Stitzsncrs Beboere, fandt Han 
som Soe-Helt eller rettere Soe-Rovere, forst j 
det i4de Seculo, efter mange Soe-Toge paa de 
danffe Previnsers Kyster, sin Grav i Rorvig K ir
ke i Ods. Herred, hvor de Hviiders Vaaben ffal 
sindes og voere opsat, da Han i en Ssefejde fra 
Nordsoen blev jaget ind i Jsefjorden og der over- 
vundet. Hans Venner holdt Hans Gravsted hem-

*)  Är/ild Hvitfelds Kronike pag 6z, kalbet der 
Stiig Andersen Hviide, Hvorfra den adelige 
Familie, de Hvider, flat have deres Stamme 
Oprjnhelse. .
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meligt saaloenge som de künde, da de hellere s n -  

skede Ham som Soe -H e lt at finde sin Grav i 
Havet, end paa Landjorden. *) .

Derte Stiigs Castel, Borgen indeholdl denne 
efterstaaende Figur, i en aflang fiirkant af 2 störe 
Grundbygninger i Dster og Nester, med 4 störe 
Taarne og Spür paa hver sin Ende, og med en 
stör Brandmuur ved Eiden i Sonder og Nord, 
paa hvilken sidste, nemlig nordre Brandmuur, 
var Porr, og derfra gik Vejen lil Maglebye vg 
Skjelstjor, hvilket for faae Aar siden endnu stat 
vcere seet Spor til i Borrebye Have.

I  Justitsraad Faits Tid, da Han ejede Borre» 
bye, ungefoer 1779, blev gravet paa bette B o r
gen, i Lanke, at finde nogle Skatte i Gevelb- 
terne derunder, der rimeligviis endnu hviler 04 
existerer der, men da bisse Gevelbter laäe saa 
dybt under bette Borgen, og ved at grave efter 
dem en Tid lang, oz derpaa at anvende Bekosts 
ninger for ar sisde paa dem, - standsede Gravnin- 
gen, at man blev kjed af at grave loengere efter 
de forventede Statte, da man stsdte paa nogle 

' störe sorbroendte Ggeplanker, hvor man da fandt 
nogle Jernstykker, Armatur og umaadelige störe 
tUhugne Stene, som siden bleve bragte til Borrc- 
bye, og der hruĝ te til Grund i Bygningen, som

*) csr. Pontoppidaur AtlaS, Zdie Tom. pag. 5SS.
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den Dag i Dag er, sees og finde-, hvorveb man 
ikke opdagede ander, end denne Borgens sttuerede 
Gcundvold, som den gamle voerdige Gärtner Lehr, 
der endnu lever, og i Justit-raad Fair- Tid var 
med at grave, har fortalt og opgivet mig og 
derved opdaget Marst Stiigs Capel, Borgen kal
bet, i sin Grundvold, som en ikke ubetpdelig Old, 
sag, som hermed vifes.

Marsk Stngs Castel, Borgen kaldet, 
i sin Grundridö.

Jmidlertid blev bette Hans Castel, Borgen, 
med alt underliggende Gods paa StiigsnceS, ind- 
laget af Andre, og formodentlig Castellet afbroendt, 
som bevises af de i Gründen fiden fundne for- 
broendte störe og tykke Egeptanker, og rimeligvii- 
skeet af de paa den Tid i Egnen herffende Sse-
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1443
1460

1494
1530

1547

-556

Rovere, B a s,  Boe eller andre, hviS 
forste Besiddere til Stigsnces og Bor
rebye, efter Ham stal have voeret 
Andreas Jensen,
Mortsn Skinkel,
Jeö Mertensen,
Ridder Johan Urne, hvorcster Kong 
Christian d. Zdie fsrlenede Ham denne 
Ejendom, da
Jver Krabbe kjsbte den, og igjen folgt 
samme
til Cantzler Johan Friis, der opferte 
denne störe og starke Bygning', som 
Han lod forflytte fra Capellet, Borgen 
og opbygge paa den derved toet liggen- 
de Bondebye, kalbet Borrebye, der 
bestod af 6 Gaarde og endeel Hufe, 
som Han lod nedbryde, hvorpaa nu den 
anseelige Bygning og Gaard, Borre- 
bye siaaer. Han lod nu indhegne M ar- 
kerne, indgrave Enghaven, alt med 
Steengjoerder, som endnu sees, og satte 
Borrebye i den Stand, at den blev 
ikke allene en af de anseeligste Gaarde 
i Bygning, men endvg en af de stsrste 
og bedste Avlsgaarde i Landet, at den 
siden altid blev holdet fo r, at den 
Gaard stod i Paraleel med Anrvorskov
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i Slagelse H-rreb og Gjorslef i StevnS Herreb, 
baade i Henseende lil UdsoedenS Stsrrelse og Jor- 
denS ypperlige Beflaffenhed og Bonitet, som de 
z navnkundigste Gaarde den Tang i bette Seculü, 
i Landet.

Stene og BygningS-Materialier som ikke var 
tilstrcekkelig fra Castellet Borgen lil at udvide og 
opbygge denne prcrgtige störe Bygning med, nu 
paa fit S t«d , sik Cantzler Friis derefter fra det 
paa M ari«  Kirkegaard staaende Carmeliter-Kloster 
ved Skielstisr, som nu i denne Periode forgik, 
da de catholfke Munke sik Ordre fra Paven at 
forlade det, og derpaa folgte det, som de selv 
havde opbygt for godt Kjsb, da Catholisismen nu 
ophsrte i Landet.

I  Henseende til Bygningen, da var al den 
gamle Bygning, Borgegaard og Ladegaard, tro- 
fast gammel Grundmuur, alt med störe hugne 
Steen til Fundament, blandt hvilke der er nogle 
af anseelig Lcengde og Stsrrelse.

Det störe hoje Huus for sig selv med steen
satte Grave omkring, hvor Stedets Herflab nu 
residerer, er ester Bygningsregler paa de Tider, 
et Mesterstykke, og fortjener indvendig i Henseen
de til Sm ag. Orden, Beqvemmelizhed og mange 
smukke og rummctige V«relser i alle z Etager, en 
-rdentlig og nsiagtig Befkrivelse.
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Paa den Sondre Side deraf, var sdeRund- 
deler eller grundmurede Kubler paa hver sin Ende 
afHuset, som gik lige ud til den steensatte Grav. 
Den forste Rundteel, hvor nu Trappen eller Op- 
gangen er til Vcerelserne; Ihi forhen var Trappen 
og Opgangen dertil ligefor Bcoen. I  hver af 
disse Runddele, var et Cabinet for sig selv, af 
hvilke det forste paa venstre Haand, var et Archiv 
eller Vrevkammer, hvor der stod z störe Iern- 
kister, enhver af dem var over Z Alen lang, 5 
a 6 Qvarreer breed og ligesaa hoj, de vare nie
sten fulde af Brevffaber og Manuscripter, baade 
particulaire og om Rigets Affairer; nogle ffreven 
egenhcendig af Christiani 4ti selve Haand, til 
Rigets Admiral Claus Daae, i Soeflaget mod de 
Hamborger, hvorledeS Ordenen til Bataillen for 
Skibene ffulde gacke for sig; hvilke der flulle atta- 
qvere, og hvilke der-ffulde undsette. —  Et Brev 
om Prindsen, der ffulde gaae til Holland med et 
Skib; samt at Köngen havde flyet Ham 
Rdlr> Species med sig. Et Brev- om et Kyraff, 
som Köngen havde leveret en Officieer Penge til, 
men blev ikke anflaffet, med mange flere antiqve, 
curieuse og loesevcerdige Breve, hvilke ere loeste i 
Valdemar Daas Tid, og stden sortalte af Ge- 
heimeraad Bierregaard, men i Hans Barndoms 
Tid, da Han ikke saa vel ffjsnnede paa flige vig- 
tige og yyttige Papirers Vcerd, som Han siden

n
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Leklagede, Han ikke havde Forstand paa 6t be- 
vare og overholde; thi Noglen sad alrid i bette 
BrcvkammcrS D o r , hvor intet var üben bisse 
Jernkister med Papirer, hvorfoc enhver som be- 
hovede noget Papiir, enten til at svobs i, eller 
til Makulatur, betjente sig deraf og havde Abgang 
til, üben Nogcn ralede derimod, hvorsor og Ride- 
fogden Peder Rosenmeser, lob Kistcrne flaae i 
Stykker og fordrugte Jernet, der var saa tyk, 
som Stang-Ie rn , at nogle sagde: Han lod der
af gjsre Hestebeslag, og efter gamle Folks Sagn, 
flal bisse Jernklster vcere fat derind, fsrend M u 
ren blev opsort; thi Doren var kuns liden og 
lav, ikkun i Alen bred.

Udi bette samme Brevkammer hoengte en 
Klokke, og ungefcer under Hvelvingen, en 7 a 6 
Tommer i Diameter, og som man ikke veed til 
hvad Brug, men efter Tradition flal Christian 
Friis i sin DsdsSygdom , have sagt til sin Frur 
Matte Hardenberg , at naar hun "horte kenne 
Klokke slaae eller lyde i Brevkammeret, maatte 
hun vcere bereeb paa, at folge efter Ham red 
Doden. Hvad fleer: faae Aar derester da Fruen 
sad i Stuen og spillede Kort med nogle Fruer og 
Damer, lyder Klokken i Brevkammet, derpaa lag- 
ger hun Körtet fra sig, sigende: nu er min Dod 
ncer, og i der samme sprang hendes Noese op at 
blöde saa stoert, at det fusede ud paa Borde og
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Stole, og Gulvet blev red af bare Blob, og bei 
blev .hendes Dsd, og Blodet til en Admindelse 
kjoendtes i mange Aar saa stärkt, at der ikke 
vilde lade stg afviffe, hvor tidt det blev afteet, 
som AdffiUige skal have seet og fortalt.

I  Borgegaardcn var og lige over for det 
störe Huus, en Lcengde, 2 Lofthoje, deroven paa 
en stör S a l med 22 Bjelker, paa hvilke enhver 
efter sin Maade var udskaaret i Villedhuggervoerk, 
Gründen rod, og alle Lean og Billeder stoerkt 
forgpldt.

I  Enden af denne Lcengde var et hojt Taarn 
tztekantet med et anseeligt kaabertagt Spiir paa. 
Cantzler Johan F riis , lagde Gründen til det, 
som Borrebye nu er og har indvendig og ud- 
vendig, og var en lcerd, goddcedig og riig Herre, 
da Han. anvendte paa Borredyes Opreisning og 
Forbedring tzo.oov Ndlr., som var meget, og en 
stör Capital i de Eider. *)

Paa Vaaningshuset er udhugget Cantzler Zc- 
Han Frises Navn og Vaaben, hvorpaa staaer :

()vi reuet A xriseiis A/lajoridus
HesselaAer läeu^.

n  *

*)  ckr. WiucILußil Hain. 24.
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L t  Lorrek^e conüruxe^et iüa 

^soliari li'riis 
>nno  ^1.V.L,VI. *)

*) Denne Canhler Johan Friis, var Herre til 
Hesselager i Fyen , Hagested og Gorrebye i 
Sjoelland, og ftal have sagt: Heßselager byg- 

' gede jeg som Ungkarl, Hagested som Mand, 
men Borrebye som en erfarrn Mand. Han 
var Danmarks Nigers Raad  ̂ fod d. 2ode 
Febr. i->h4, dode uden Lisarvinger d. Ate 
Decbr. zz/o i sit Alders 77 Aar, og be- 
gravet i Frue Kicke i Kjobenhavn. Denne 
Johan Friis, nedstammer fra den hojadelige 
gamle frisiste Familie fra omtrent 1300, der 
er bckjendt i Historien, hvis forste Stamme
fader var Oluf Friis til Lundbekgaard 1270, 
Hans San  var Jens Friis, som var Fader til 
denne.Cantzler Johan Friis, der ikke allene 
var af gammel danst adelig Byrd, men entz
og en loerd Herre, velstuderet og velberejst. 
I  Hans Ungdom lagde Han Gründen til sine 
Studeringer i Odense og Aarhuus Skoler, 
og sit Magistergraden i Cöln over den Di» 
sputars: äe virtuste lieioiea i de catholske 
Lider 1515. '

Rejsie derpaa til Rom og derefter til Wit
tenberg, hvor Han Converserede de 2de störe 
Mcend, Lucher og Melancton; da kan siden 
tom hjem, blcv Han i Kong Frederik d. isteS 
Lid Dicccantzler, og Aar 1533 sendt til Kong 
Christian d. 3die, for at oveclevere Ham paa 
RigetS Raads Vegne den Kongelige Krone, 
da Kong Frederik d. iste var dod og ved sam- 
me Lid og Leilighed, gjorde Köngen Ham til
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Jnde i Borgegaarden over Porten staa> 1606 
og paa samme Portlcrngde over Porten til Lade- 
gagrden staaer:

L. 1̂ . de Frisers Vaab/n IV4. H. L.
1607.

virkelig Canhler; Han blev eg i sin Tid brugt 
til adstillige Ambassader og i mange vigtige 
Forretninger i Skaten. —  Vlev AjobrnhavnS 
Universitets .ferste Patron efcer Reformatio
nen 1539, og dcsuden noevnes af sinLocrdom 
i Christian d. zdies Kirke - Ordinants 1519. 
I  den Kjobenhavnfle Reces 155t , trykt L 
Malmoe. I  den Dronningborgste Reces 1551. 
I  den Callundborgste Reces 1558, samt i 
Zrederik d. 2dens Haandfoestning 1562*) —  
Og var den brave Cantzler , Johan Friis, 
ikke allene en loerd og videnstabelig Mand, 
men en riig og goddcedig Mand, at da For- 
synet ikke havde forundt Ham Born eller Livs- 
Arvinger, saa bestemte Han mange Legater og 
Donationer til adstillige Stceder, aä xios 
U sus, og saaledes som Universitets forste P a 
tron efter Reformationen, legeret en anseelig 
Capital til sättige StuderendeS ünderststtelse 
ved Academiet i Kjobenhavn; kaldet de F r i 
se rs  S t ip e n d iu m .-  og da jeg Provst 
Beyer selv ved mit Ophold i Kjsbenhuvn ved 
Academiet, har prositeret af dette de FriiserS 
Stipendium, og i z Aar oppebaaret det, som 
jeg i min Ungdom ved at freqventere Noes- 
kilde latinste Skole, blev indstrevet til af

*) Ser herom Arrild Hvitfeldt Pag. i486 , 148-/ 
1498, -52t og 1554.
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Pan Loengden ud ad Haven tit staaer:
1605

og pan Lade-Lcrngden staaer folgende: 

K M  I K Ö S I ,  H ^ k  OO  1 IN N II)  

S K U N K  IN O  1 IN  U N K K M  I  ä N M I I V  

1592.

Ved-bemeldteJohan FriseS Dod 1670 
uden Livs Arvinger, blev nu denne 
störe og proegti^e Ejendom Borrebye, 
overladt

1570 til sin Broderson Christian Friis, gift 
med Matte Hardenberg, som liisorn 
er ommeldt, der Han bortdode sra.

Directrice for de Frisers Stipendio, Hsjoedle 
og Velbaarne Froken Friis, Ahbedisse i Roes- 
kilde adelige Kloster, og af Hr. Professor 
Munthe, som Ephorus for dctte Stipendium 
ved Academiet udseet trl at nyde det i z Aar, 
og mindes jeg ret, sik i disse z Aar 17 Mb. 
i Kroner maanedlig, som nu er over 60 Aar 
siden; saa glcrder det m ig, at jeg ved at 
fk:ive cm denne störe og gode Mand, Cantzler 

.Zohan Friis, kan hellige og velsigne Han- 
Minde, af hvis Goddoedighed, jeg saavelsom 
flere Studerende ved Academiet har profiteret 
og nydd Godt af, og snfler Held og LZelstg- 
rielse over alle Hans gode og mindesvoers 
dige Stiftelser, Dygninger og Zndretninger i 
Livet. '



hvis Eukefrue beholdt Gaarden til sin 
D sd  '
da Gaarden blev folgt ril Admiral Claus 1589 
D aae , som meget forbedrede d̂ n af 
Cantzler Johan Friis anlagte Jordbroe 
til Stiigsnoes, og fik derved den stjonne 
tg siskerige See Borrebye.

Denne Claus D a a e , esterat have 
ejet og guberneret Borrebye en ZoAar, 
stipuleerte nu med sin Hustrue Jnge- 
borg Pasbierg en Capital 500, med 
Renten deraf til 15 Almisselemmers 
Underholdning i et Hospital i Magle- 
bye, som de havde ladet bygge af 
Grundmuur, og derpaa Kongl. con- 
firmeret FundatS 1624.

Denne Claus Daae var tillige Herre 
til Ravnstrup, og Befalingsmand over 
Draxholms Amt, dsde
og efterlod sig 2de Senner, Christian 1620 
Daae og Valdemar Daae, der modtog 
nu Borrebye til Ejendom ogBestyrelse, 
men da de efter deres Faders D s d  
jkke künde blive enige om, hvem der 
skulle beholde Borrebye eller have den, 
saa deckte de Markerne og Bonderne, 
saa at hver af dem vidste, hvad sit 
var.
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Vygningen deelte de saaledes, at hvem af 
dem, som sik det störe H uus, ssulde ikke have 
videre af Bygningen, men bygge sig selv en La- 
degaard, og den anden besidde alt den ovrige 
Deel, daade Vorgegaarden og Ladeqaard, hvor- 
paa Valdemar Daae sik det störe Huus, og byg- 
gede sig selv en Ladegaard paa den anden Side 
af Graven, murct mellem Strlperne, men da 
Valdemar Daae var blevet forarmet, og Justits- 
raad Povel Nielsen Rosenpalm, Fader til Admi
ral, Rosenpalm, byggede Brorup i St. Michels 
Sogn ved Slagelse, af en Vondebye til en Her- 
regaard, kjsbte Han denne Ladelcengde af Walde
mar Daae, og flyltede den til Brorup. Christian 

.Daae, sik da den anden paa Borgegaarden med 
Ladegaarden, men som Taarnet med Spicet var 
deriblandt, fortrod siden Valdemar Daae derpaa, 
at Christian Daae, havde den Anskekse med Taarn 
og S p i ir , scm ikke var paa det störe Huus, 
hvotfor Christian Daae, var engang nogle Uger 
borte i Fyen eller Jylland, lader Valdemar Daae 
med sine Folk og Bonder, nedtage Spiret og af- 
bryde Täarnet til Gründen, og det blev derved.

Valdemar Daae, var ellers kun liden af 
Dext og Statur, men stör Hjertet, blev forme
delst sin Alchpmie, da Han laborerede derpaa i 
mange Aar saaledeS, at Han levede paa det sidste 
med sine zde Pigebsrn, Jbe, Johanne og Anna
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Dorothea, ret kummerlig paa Borrebye, at Han 
om Vin.teren laae ved Sengen hele Uger, ikke af 
Sygdom, men af Mangel ar faae sin Jldebrand 
bragt til Gaarden, og blot for at holde sin chy- 
miste Flaffe i tempereret Barme.

En Lid, som hau nu meente sig paa det 
nsrmeste at blive den störe Alchymist eller Guld- 
mager, efter de rette Kjöcnderegn Han syntes at 
have observeret, og Han med stör Gloede besaae flt 
Glas og vendte det i Hcenderne, faldt det fra 
Ham paa Gulvet og floges i Stykker, og Han 
mistede derved sit störe Haab, samlede dog sin 
Materie op i et frifl Glas igjen og begyudte sit 
Arbeidê  paa nye, hvilket altid blev sorgjeves. 
Der sagdes om Ham, at Han paa Gulbmagerie 
eller chymisk Daarlighed, havde distilleret og til- 
sadt mange Summer Penge.

Denne Valdemar Daae, som uagtet Han af 
Etatsraad Ove Ramel, som -jede BasnceS, der 
havde tilkjobt et Gjcrlds - Brev paa Borrebye, ud- 
stcrdt af Valdemar Daae, til en Adelsmand i 
Holsteen, og derefter gjorde Indfscsel i Borre- 
bye, tilbsd Ham at blive hos Ham som Ven og 
Droder sin Livstid, men Valdemar vär endnu saa 
storhjertet, at, Han ikke vilde, men gik til Fods 
fra Borrebye med sin Kjep i Haanden og sit al- 
chymifle Glas i Barmen, til Smidstrup, hvor 
Han havde lejet sig Huus for io  Mark aarlig.
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hvilket Han beboede udi den Sommer og flyttede 
srden over lil Jylland, hvor man sagde Han dode 
i Viborg.

Waldemar Daas Born vare Gregers Daae, 
en renomeret, stjon og mandhaftig General cller 
Krigsmand i Jylland. > '

Jde Daae, den aldste Datier 80 Aar gam
mel, som aldrig var gift og dode i Jylland 1743, 
hun drak aldrig O l eller Viin, men entcn ssd 
Melk eller Band, 1714 var hun endnu i J y l
land og besogte sine gamle Dekjendtere.

Johanne Daae sik Johannes Trcllund, en 
rast Karl, fod i Kallundborg, hvis S s n  Capitain 
Trellund, der levede 1744 og havde lil crgte Lau- 
rentia, Frue Lißbeth Winds Datier, som boede 
paa Gjerdrup.

Anna Dorthe Daae, den zdie, blcv gist med 
en Winterfeldt i Fyen, og dode 1740.

Denne Waldemar Daae var egentlig den, som 
for Alvor lagde Haand paa Skoven til Borre- 
bye, og var nu Aarsag til, at den bedste Skov 
blev borte deraf, da der udi Gjedehaugcn og 
Egestoven var ypperlig Egeffov, foruden ellers 
overalt paa Stigsnoes; thi Han lod bygge deraf 
et Orlogflib paa z Fordek, hvilket, da det var 
fserdigt og Han tomkte at faae- der solgt og vel 
beialt af Kong Frederik d. zdie, og Köngen der- 
for sendte en Admiral ud til at besee Skibet,
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havde Valdemar Daae et Par skjsnne 
sorte Hefte paa sin Stald, som Admi
ralen meget roste, men som Daae ikke 
vildeforstaae, hvad det betydede, kjsbre 
Majestoeten ikke Heller Skibet; thi Ad
miralen refererede, at Skjbsbyggeren 
havde forseet sig, og at det ikke sejle- 
de godt, og huggeLe foran, vg derved 
blev det til ingeu Fordeel for Daae, 
da Skibet siden blev spsleret og rit 
ingen Nytte.

 ̂ Da  nu bisse Daaer ikke künde br- 
staae sig ved Borrebye, i det de belebe 
med hverandre og stildte sig fra hin
anden, at de forvcerrede deresTilstand 
ved Gjceld paa hver deres Ejendom, 
salbt den i Eratsraad Ove -Ramels 
Hcender, ved det af bisse Daaer ud- 
stoedte Gjoelds - Brev paa Borrebye, , 
som Ove Ramel kjebte af en holsteenff 
Adelsmand; bem<ldte Ove Namel, som i68 r 
nu ejede baade Basnoes og Borrebye, 
fik nu Endeel at bestille med Borre
bye, som var Endeel forsalden og der
ved oste rejste fra Basnoes til Bors 
rebye, for at estersee Reparationer, , 
Haandveerksfolk, Gaardens Drift re. z 
hvor der fortselles denn- besynderlige
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og som vil paastaaes, sandfoerdige Til- 
" dragelse: at da Ove Ramel med sin 

Laqvai Peder Rosenmejer cn Oaq var 
paa Borrebye, og havde ladet sig give 
Mad og spiiste, kom en stör fort 
Hund ind af Dsren, gaaer hen ril 
Bordet, hvor Han sad allene, og staaer 
vist og stirrende at see paa Ove Ra
mel, som derover blev altereret, da 
Hundens Ojne- syntes at voere saa 
störe som Brikker, og funklede; ende- 
lig gaaer Hunden fra Ham og sogte 
ind i forommeldte Brevkammer. I  det 
samjne kommer Laqvaien Peder Rosen- 
mejer ind, som Ove Ramel lod strax 
gaae i Brevkammeret og jage Hunden 
Ud, som der var gaaet ind, men Peder 
Rosenmejer saae og fandt ingen Hund. 
Bister detOve JLamel dode kort derefter, 
enten det var af Alteration eller andre 
Forestillinger,. veed man ikke, men at 
derom stete mange sceregne Raisono- 
menr, er vist. Ove Ramel som folgte 
Baönoes til Admiral Bielke, dode paa 

1707 Borrebye da Hans Frue Moette Rosen- 
krans, antog stg Gaarden Borrebye til 
Bestyrelse og henlagte en Capital af 
^668 Rdlr., som Borrebye med Z pro



157

Cento stal forrente til IZ  sättige Lem- 
mers Ophold og Skolens og Skolehols 
derens Lsnning og Vedligeholdelse. * )

Enkefrue Mette Rosenkrans dsde, 
hvoryed hendes Datter Froken Else 1718 
Ramel sik Borrebye i Besiddelse, som 
hun bestyrede og beboede til da Gaar- 1732 
den blev folgt til Hr. Conferenceraad 
Christian Bierregaard, der ikke allene 
lod Gaarden reparrere, som var endeel 
forfalden ind- og udvendig, forandrede 
og' indrettede Vcrrelserne oven og neben 
paa det störe Huus til Beqvemmelig- 
hed og Ziirlighed, mcn endog tilbygge- 
de den Lcengde igjen, som fattedes i 
Borgegaarden, samt oprejste en Loeng, 
de midt i Ladegaarden af Egetsmmer 
og M u u r , til at rumme Qvceg og 
Korn udi, saasom Körnet altid for en 
stör Deel maatte scrtteS i Stak, af 
Mangel paaLrum/ ^han lod og Haven 
ridvide til stör Anseelse og Nytte: ved

Hr. Conferenceraad Bierregaard lod 1732 en 
Protocol indrette, hvori Fundationerne og 
Obliaationerne paa 1668 Rdlr. er indforte, 
og hvorledes med samme videre stal forholdes. 
See Hofmans Fundatö 2 Tome pag. 8.
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hvilke Forbedringer Gaarden meget lik- 
tog i Jndtrader og Herligheder, og for 
at foroge bette Herresoede sin Glands, 
lod istandsoette et paa Gaarden loenge 
voerende ode Capel, ssm Han bekostede 
og indrettede 1754 med Orgel, og alt 
en Kirke og smuk Capel tilhsrende til 
Gudstjeuestens Udfsrelse der, som 
Procsten i Maglebye forretter, naar 
forlanges og efter Kongl. Bevilling af 
lyde Nov. 1756, dertil er besternt.*) 

1771 VedHr. Conferenceraad Bierrcgaards 
dsdelige Afgang blev Hr. Gchejmeraad 

' Bierregaard
Ejere af Borrebye, siden Amtmand 
over Corsser og Andersstev Ämter, 

 ̂ som Han med sin Familie beboede til 
sin Dod
da den tilfaldt Hans Sorr Kammerherre 
Bierregaard, som igjen folgte den 

1776 til Justirsraad Hart, der ejede Borre
bye, til Han igjen afhentede den

*)  til BorreLpe ligger aparte Maglebye SognS 
Kirke med jus patronatus, hvor tillige Kon- 
ge-Lienden er tillagt og deelt imellem Herstabet 
og Proesten, efrer Kongl. Bevilling af Kong 
Christian d. zdie og hsrer til Borrebye z un- 
derliggende Skoler, Smidstrup, Maglebye og 
StijgsnyeS Skoler.
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tU Hr. General Castenschiold, som 
ejede og beboede den til sin D sd  
i hvilken Tid Han gjorde mange nyt- 
tiae og gode Jndretnjnger ved Have, 
Gaard og Gods.
i)  Haven vedligeholdt Han ikke allene 

i sin Nytte til Oeconomie og Huus- 
doldning, med de mange sine'og kost
bare Frugttroeer, samt i sin Prydelse 
med de mange smukke Qvarterer og 
Anlcrg, men endog udvidede og ftr- 
bedrede Haven, at det som var paa- 
grcendsende Morads og sumpig og noe
sten en ufremkommelia Plain ud ad det 
gamle Borgen, lod Han opfylde og be- 
plante med mange Slags Trceer og 
Voexter og anlcegge Gange, at det kün
de passeres, at denne sumpige Plain 
ved sin gaMe vcrrdige Gärtner Lehr, 
blev trlgicrngelige og midt i denne Mo- 
ra'oZ en Forhsjning, foranstaltet og 
prydet w.ed rt tzlekantet seevoerdigt M o 
nument af Steen, paa hvis Sidepla- 
der lsseS adflillige estertcenksomme og 
leecerige Deseins af de gamle Grcrker 
og Philosopher, og oven paa Monu- 
menret ligger en hviid Steen, udhug- 
get og bannet som en opkastet Bog,

i8 i6

1784



hvori er indgravet med sorte Ziffre: O ! Rig- 
domS Dyb! hvilket alt med bisse ffjsnne og 
grsnne med Trseer paa begge Sider beplantede 
Spadseregange, ved al sorekomme og paatroeffe 
bette smukke Monument paa sin Forhojning, kan 
ikke ander end vcrre paafaldende , tankefuld og 
interessanr.

Fra bette smukke og underholdende Sted, 
gaaer man atter gjennem et sumpigt Sted, nu 
opfyldt og planerer, og med Troeer i ftodig 
Vexc beplantet til en jevn og fornsielig Prome
nade, hvori er opsadt en treformig hviid Steen- 
stytte eller Pyramide med Jnscriptioner paa S i-  
derne, hvvrester man da bestiger den gamle Marsk 
Stiigs Borgen, der Hr. Generalen as Agtelse sor 
Oldtrdens MindeSmcerker, paa sine sidste Dage 
optog til Jndheaning, og smuk Anloeg med Blom- 
per Prydelser og Spadseregange, dex sor var et 
raae, stenet, udyrket og flummelt Sted, men 
nu er behagelig og magelig at bestige, til at 
gjsre sine Resiexioncr over dette Marsk Stiigs 
gamle Cape! og Borgen, som toner langt ud 
over Havrt fra mange Sider, indtagcr Diet, be- 
undres af Mange og giver Anledning til ctt käste 
et foelsomt Blik til dette mcerkvcerdige Sted fra 
OldtidenS Dage.

Hvortil kommet en til Haven paagrcrndsende 
Eng, som jeg over sor zo Aar sidcn har seet,



som et vildt Hav fra Zordbroen af til Havea, 
s-m Hr. Generalen med Aor Smhpggelighed og 
Bekostnjng, deels lod ubgrave ad Havet til, deelS 
sine Stader opfytde, at det nu er ganpe tsr, 
at man der kan gaae og kjsre, og nu fra denne 
Eng hjemhsste- til Gaarden aarlig over 50 Las 
Hoe, og er blevet til en stör og rummelig Gras
Hund for Creature.

2) Gaardens tilliggende Hartkorn rog Ldr. 
^ Skp. 2 Fdk., Areal over 800 Ldr. Land, 
geometrifl M aal, lod Han ved denne Ejendoms 
Tiltradelse i Aarene 1784 og 1785 , opmaale, 
indhegne og inddele i 14 Marker -g en Hjelpe- 
mark, foruden paa 50 Ldr. Land, hver Marks 
Udsad indeholder 50 Ldr. og almindelig saaes 
Hvede 50 a 60 Ldr., Rüg 100 T br., Byg 
r§o Ldr., Havre og ZErter ivo  Ldr., som dri
veS uden Hoveree med egne Heste.

LiL Gaarden kan holde- over 200 Qvaghs» 
veder foruden Heste, Faar og Sviin.

Midt i Gaarden stod et gammelt Meierie- 
huuS og Bolig af BindingSvark, opbygt af Eon- 
ferenceraad Bierregaard, lod Han nedrive for ar 
forbedre Gaarden i Syn  og Rummelighed og for» 
flpttede det uden for Gaarden, hvor nu staaer e» 
smuk grundmuret stör 4 langbet Mejeriegaard os 
Bolig med Have.



Gaardens zde Tilgange og Kjorevei er paa 
begge Sider prydet og beplanket med störe og 
fipggefulde Troeer.

z) Godset, som bestaaer af 529 Tdr. z Skp. 
z Fdk. 2^ Alb. Hartkorn lod Han ved sin Ankomst 
til Gaarden udstifte og opmaale, udstyttede og op- 
bygte enkelte Gaarde, som si'k deres Jordlod es
ter Gaardens M atricul, der meget forbedrede 
Bondens Kaar, men iscer dette, at Han sor en 
SneeS Aar siden og derover gjorde Bsnderne 
Hoverie frie mod en vis aarlig Pengesum og 
nogle visse Lodber i Hovmarken at gjsde og hsste, 
der meget ophjalp Borrebye Bonder, at Hr. Gene
ralen derfor ogsaa har esterladt sig hoS dem en 
ZEre og Takkeminde.

4) Skoven, Dyrehaugen kalbet, paa 70 Tdr. 
Land, lod Han indhegne fra Pcagroendsende, og 
hcevdede den saaledes, at dens Underflov kan af« 
grve af fit S lags fornoden Broendsel og Gjsrset, 
saavel sor Gaarden og Godset, som sor stere af 
Omegnens Beboere, som deraf til Gjcersel med- 
deles uden Betaling.

Denne ypperlige Ejendom i Landet, er ved 
H r. Generalens Dod ig r6  falben i Hans voerdige 
So n s,  Hr. Major Henrich von Castenschjolds 
H aan d , der vist ikke minhre vil vedligeholde, 
haandth«ve og dyrke dette gode Sted i sit npttige 
Anlceg og fordeelagtige Tilstand, til S in  og Flere-

i 6 s  —



Gavn og Fornoielse, der Han har viist i at an- 
lcegge den t«t ved Skielflier, forommeldte belig- 
gende S k o v , Dyrehaugen kalbet, og Borrebye 
tilhsrende, med smukke Spadseregange og Prome
nader, siedende lige til Stranden, paa adflillige 
Steder, og desforuden indrettet og bekostet ad
flillige Lysthuse med Borde og Bcenke til Beqvem- 
melighed og Forlystelse for Skielflier Byes Jnd- 
vaanere, som dertil har frie Abgang, ligesom og 
opoffret en stör og behagelig gren Plain til Byens 
Skydeselflabs Dvelse og Forlystelse, hvorfor og 
diSse med Erkjendtlighed «rer og takker Ham- 
Hsjbemeldte Hr. Majorens v«rdige Frue Moder, 
Enkefrue Generalinde Castenschiold, fsd Behagen, 
lever og boer nu med sin Frue Sester, Enkefrue 
von Holstein paa det störe Huus paa Borrebye 
ho- sin Hr. Se n , og enfler enhver, denne Ca- 
stenschiolds heje og voerdige Familie, loenge leve 
og lüde vel!

B a - n « -  H oved gaa rd

ligger i Tierebye Sogn, Bester Flakkeberg Herred, 
Sore  Amt, r M n l fra Skielftisr, 2^ M iil fra 
Slagelse og z Mile fra Corsser. Har fit Navn 
af BaS, en Soekriger eller rettere Soersver, 
-er ester de Tibers T«nkemaade, satte sin M re  
og Bedrifter i at bekrige og plyndre paa Land og 
Band, som sin Naboe Markstiig paa Stig-n«-.
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Agerdyrkning, Handel og Haanbvoerk, var i 
OldtidenS Dage ikke saa synderlig bekjendt, som 
Noeringsveje. De fleste Stceder vare ubeboet og 
ubefolket paa Jordkloden; Menneffene selv, som 
frie V«sener, vidste ikke hvad de flulle flaae an 
paa eller foretage sig til Ophold og Boepoel. uden 
der ved Lejlighed ester Forsynets Vink aabnede sr'g 
for dem, her og der noget, og de ved Overloeg, 
da valgte visse Stoeder at boe paa, og vi-se Ting 
at beskjcestige ft'g med.

Landstoederne var for det meste ode og med 
Skov begroet, uden hver E»  hist og her havde 
nedsadt sig. Soestsderne vare mere oplivende og 
med mere Folkeformering og Fre<ivence stemt til 
at befoeste og boescette stg der, og derfor Soest«- 
derne mere sogte end Landstoederne.

B a -,  var en raff, vittig og driftig Soekri. 
ger, fandt denne Landstrskning ad Havet b-qvem 
og flikket til at lcegge an paa, at boe og op- 
holde flg der, stistede nu en Colonie» udbredte 
sin Familie, og udfsrte sin Bestemmelse deri, at 
vilde ved Soe-Bedrifter bevare sit Navn, og op- 
holde sin Familie, og derfor valgte denne Land- 
sir«kning ved Havet til Bopoel og Opholdssted, 
som man i de Lider kalbte N «S, og deraf St«» 
det ester Ham, kalbet allerforst Basi-N «-. At 
denne B a S , var en udmoerket, snild og ferm 
Mand i de forste hedenffe Lider vifer Han- An-



loeg rg Conduite i at stifte Stoeber, anloegge 
Foestningec og udvide sin Magt for at sikkre sig 
og Sine efter Beliggenheden, og efter de Tibers 
Toenkemaade, i bisse hedenste Tiber forsomte ikke 
Heller at erkjende et hojere Voesen, men lob ind- 
rette en orbentlig og vffentlig Gudsdyrkelse, og 
hertil besternte visse Personer, som de kalbte 
Proester, og bessrgede visse Stceder opreiste af 
Steen-Altere og Offerstceder, til at forrette Guds- 
dyrkelse paa, til desmere og bedre at forene og 
sammenbinbe sig den Ene med den Anden, og 
derftr finde vi en Forhsjning ved Basnoes, om- 
givet med Band og Grofter, der stal v«re Nu- 
dera til et anlagt Castel, kalbet Novborg, hvor 
det erobrede Bytte og Rov blev bevaret, og der 
toet ved et endnu stör og seevoerdig Steen-Alter 
med en stör stad Steen, hvilende paa 4 andre 
Stene, med en Hulhed under, hvor Blöder af 
Offer-Creaturet er neddlsbei i, under detS Op- 
vffrelse, hvorhos toet ved endnu findes en anden 
liggende Jordhsj, som var dereS Tingstoed, om- 
sadt med störe Stene, hvorpaa de saakaldte Stok- 
lemoend med dereS Stok i Haanden under deres 
Dngfoerd, den Dag i Dag er, endnu sees uden 
for Byen Tygstofte, hvor deres Offerproest Tygge 
Loede, hvorester Byen har sit Navn. Paa denne 
Plain og Egn befoestede sig nu denne B a s ,  som 
Historien ikke giver Anledning til -t vide, naar?
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eller hvorlcenge det er siden, men giver 
gründet Formodning til at have voeret 
fra de seldste Lider i Hedenflabet i 
Sjoelland, vist sra eller for zdie eller 
4de Seculo.

Dette Stced BaSnoeS bestemte nu 
denNe Sse-Kriger Ba s, som var sde, 
udyrket, ubefolket, begroet med tyk og 
storSkov, til sin Boepoel og Opholds- 
stoed, da Han ansaae det beqvemmest 
for sig, som Ssemand og Soekriger, 
riden at foruroliges af Andre her at 
befoeste sig ved Hauet og at sikkre sig 
og Descendenter, som i Tiden har ud- 
videt, bebygget og befolket der, og isoer 
i det lode og i4de Seculo, flal have 
optaget sig, og hvorfra menes de saa- 
kaldte BasserS Familier, have dereS 
Herkomst og Opindelse, som siden de 
Bilder flal have vedkjendt sig og arvet.

Saavidt videS af historifle Data, flal 
derester i senere Tiber voeret BasnoeS 
forste Besiddere

^53« have voeret en Eilert Krause*) gift

* )  hvisLiigmed latinfle Znseriptioner med gamle 
Munkebogstaver og uloeselige Abreviationer sin- 
de- paa en Liigsteen paa Kirkegulvet i Liere- 
d-e Kirke.



i6 ?

med Frue Hildeberg Bilde, som Kong 
Frederik d. 2den *)
besagte paa sin Reise fra den ditmarks 1559 
fie Krig og paa BaSnceS opholdt fig 
med sin Armee, og kamperede i Teller 
ved en S se , som derester den Dag i 
Dag er, kaldes den ditmarste S se  ester 
de ditmarste Tropper, hvilken Soe ligs 
ger i den saakaldte Gallemark, ved 
BasnoeS.

Disse Foroeldre esterlod stz 
en So n  Hans Krause, gist siden med 1581 
Kirsten Hans Holks Datter lil Bants 
fkov, som modtog Gaarden af liden 
Omfang med et faltig BondergodS, og 
derfor havde mange Restancer paa sig 
til Köngen Christian d. 4de, som derfor 
blev Godset overdraget, indtil Han over- 1600 ' 
lod og stjcenkede det 
til Axel Arenfeldt, som hoS hojbemelte 
Konge, var Generalkrigscommissair i 
den tydske Kriig ved Königsluther.

Dette BaSnoes var fordum tun
en liden og maadelig Gaard i Jord og

* )  Christian d. gdieS So n  og Suceessor i Regje, 
: ringen, der ivang de Ditmarste til Lydighed 

og lod sig sidm i Kjobenhavn kröne af Bistop 
N . Palladius rM v .



Go--, mm blev meget forbedret og ud- 
Diberet under Axel Arendtfeldt; thi deel- 
tog Han et stört StykkeJord fraDid- 
ffiolle Bye -g lagde til BaSnoe- Mark 
sg gav dem itte dertil ander, end dm 
Strimmel fra Rende Boekken og til 
Gjerdet mod Didffiolle, hvorover Bon
Herne blev miSfornsjet og knurrede mod 
Arenfeldt -erfor, hvorfor og bette Land, 
den Dag i Dag er, kaldeS Knurre- 
vang; deel- laae en liden Bye ved BaS- 
noe-, Brangstruppaa8Gaarde,somAxel 
Arenfeldt gandffe lob afbryde og Jor- 
hen l«gge til BaSnoeS, hvorpaa Han fo- 
rerog fig at bygge Borgegaarden med 
zEtager, af stcerk Grundmuur med et 
hojt Taarn og kaaberbelagt Spiir, santt 
Ded Enden af samme BasnaS Gaard 

r6zz lob indrette et smukt Capel til GudS- 
tjenesten- Afholdelse.

Lostet over den störe Fruerstue blev 
alt forfcerdiget og -"et med preegtigt 
Dillebhuggervserk i Arel Arenfeldt- og 
FrrreS Tid, Maria Ulfeldt, som vae 
EorfitzS UlfeldS S-ster, med dere- 
GloegterS og GvogerS Daaden, prseg- 
tigt malet med fine Farver og paa 
fino Sted-r imellem forgyldt.



BaSnse- Lkev nu under bisse Ejere- Lid en 
süffisant grundmuret Gaard med smukke beqvemme 
Dserelser. H-vedbygningen, en heel stör L«ngde, 
z Etager hei, over hviS Der stob:

5. tt. 8.
Hr. Axel Arenfeldt tilBasnoes, Ridder, med 

fin kj«re Frue, Wrlig og Delbyrdige 
Frue Maria Ulfeldt,

Lygget bette Huus lil Guds TEre 
xia InleZrilLte conslans.

Paa den anden ssndre Side ud ad til Haven 
fiod Anno 1633.

Oloria  Oeo triuno,

foruden mange andre SlagS Navne med Jern-
ankere i Troek, og
over DorregaardS Porten staaer:

Drnen bygger paa Hojen Halb 
Avindsyg ligger i dyben Dal. *)

Denne bekostelige störe og heje Taarnbygning 
havde Fundament af 4 störe hugne Kampesten-, 
og var et Signal og Mserke str Seefarende, at 
sejle ester, oven paa var indrettet Dserelser til 
Dsegteren, som der boede, ovenpaa et konstigt

Opnndelsen til bisse Stropher ffal have v«v» 
ret en mellem diSse Herfkaber paa BaSnve- 
og Borrebye da herffende Animosite, at de« 
Ene ikke vilde gtve efter for den Anden r 
Bygning, Stand, Forhold og Omgang mod 
hinanden.
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Zerngallerie, overst i Toppen paa Spiiret en oval 
Kuppel med Aabninger, hvorpaa stob en smuk 
Floj; Vindeltrappen som Var af hugne Steen, gik 
op i samme Taarn til sverste Etage, indtil Voegter- 
gangen, saa künftig og mesterlig bpgget, at der i for. 
rige Tiber er gaaet en Spand eller Junge ned i en 
dyb Brand, som var gravet og steensat i Gründen af 
samme Taarn, saa at deraf künde optrcekkeS det 
bedste og reneste Dand til Brug baade i sverste og 
nederfte Etage; Bronden var inde i Taarnrt ved 
Jndgangen ft- Deren, ved den störe Trappe.

Didere fandtes paa en firkantet Steen over 
Borgegaards Porten den Jnscription: - 

xia IriteZritLte eoutranr 
og der neben under,
accabrurtento detoda ^dekications 8uds, 

^L^vilade dieses ^viäcr Kon ^xelio  ^renkeldt, 

Oavallere äs Order ^ I i s  ririeAer duerrue 

^saria O lke ld t, Ovodios ^vardss. OlorLa 

Oeo iriuno. i6z8.

Saavidt man Putter, er benne Skrist spanjk, 
da denne vidtbekjendte Herre, Axel Arenfeldt, hav- 
de reist i Spanien og der veeret i nogle Aar, og 
ibemcerke paa danst:

Fuldendelsen af hele Bygningen blev opnaaet 
ved Apells Arenfeldt, Ridder af Ordenen Nyses, 
eg gode 2Egtef«lle Maria Ulfeldt, hvilke Gud 
bepjoerme. De» treenige Gud vcere eeret. 1638.



17!

Paa Caminen i den störe S a l , ffal 
Kong Christian d. 4des Portrait vseret 
udhuggen i Steen med ArenfeldtS störe 
Slcegl- Register.

Under Ham blev bygget den störe og 
stoerke Korn-Lade af störe hugneKam- 
pestene, moegtig i Loengde eg Hojde, 
saa at Antvorffovs forrige Lade-Loeng- 
de og denne paa Basnoes, ere de stsr- 
pe i Sjoelland.

Ea  Tradition fortoellee, at denne 
vcerdige Axel Arenfeldt blev siden Com- 
mandant paa en Foestning i Jylland, 
og blev fangen af en svenst Officieer, 
som sordi Arenfeldt stjoemtede med Ham, 
lod Ham indflutte i et Kammer og der 
rsgede Ham ihjel, og stal saaledeS have 
endt sine Dage i Aaret 
da begge Hans efterladte Sonner Ja 
cob og Jörgen Arenfeldt, modtog Gaard 
og GodS, som de ejede til 
hvilken Ejendom blev meget medtaget 
i Krigen, da en svenst General Drän
get der opholdt og leirede stg med sin 
Armee, saa at Gaard og God» -ley 
endeel ruineret, ar ArenfeldtS S-nner 
maatte forlade samme, og f-rmedelst 
Ekatter o- Restancer overgive det tiß

164)
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Köngen, der godtgjordte bisse Aren- 
feldtS Ssnner noget^erfor, hvorefter 
HS. Majestoet Christian d. zte 

l68o fljcenkede samme til Etatsraad Ove 
Ramel, en ffaanst Herremand, som 
viiste sin Troskab mod Köngen i den 
skaanfle Krig, at Han salverede sig paa 
en Hest og ho- Ham blev meget pleiet 
og vel modtaget, hvorfor Han maatte 
sorlade 2 stjonne Herregaarde i Skaa. 
ne, nemlig Bekkesiov og Urup, og 
derfor til Belonning af Köngen sik 
LasnoeS, som der med sin Frue Mcette 
Rosenkrans boede en halv Snees Aar, 
og rillige sik afBaldemar Daae, Bor- 
rebye paa den Maade, som forhen er 
anfsrt, og de da begge ejede bisse 2 
ypperlige Herregaarde, Basnoes ogBor- 
rebye, indtil

1696 da en Admiral Christian Bielke, til- 
kjobte sig Basnoes Gaard og GodS af 
Ove Ramel som fl-ttede til Borrebye, 
hvor Han med sin Hustrue boede til 
sin Dod, ungefoer

»706 og imidlertid forbedrede Admiral Bielke 
Basnoes Gaard og GodS, den s-ndre 
og nordre Loengde af Ladegaarden, be- 
Lostede en smuk npe Altertavle i Ca.
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pellet, lodGravene ved Gaarden rense 
vedSoldater, udvidede Gaarden- M ar
ter ad Didfijsle og opreiste og besaite 
mange sde Gaarde og tilkjebte sig ad- 
fiillige Kicker, som Hoje, Flakkeberg, 
Schiorpinge, Dierre ,c. Bemeldte 
Admiral Bielke, var med l det störe 
Soefeldtflag ved Kiogebugt, fial have 
v«ret en Herre med störe Qvaliteter, 
og var de-uden stierk og robust, at 
Han derfor sankt sin Dod ved at for- 
loste sig paa en Steen.

Hans Frue Wibeke Juul, den störe 1709 
Admiral Zuul- Datier, forblev ved 
BasnoeS, og bestyrede med Klogfiab 
og Orden, da hun befinde- affin gode 
Forstand og Hjerte, indtit hun siden 
blev gift med Generallieutenant Gre- 
gerS Juul, til Erich-Holm, og derfor 
forlod Ba-n«-
som hun igjen overlod til Conferences 1712 
raad, Landsbommer Poul Egger-, der 
lob den saakaldte Hestehauge indhegne, 
og derester afhentede BaSn«S igjen 
til Generallieutenant Lor. de Boeset, »714 
som ejebe den til
og igjen overlod den til Oberstlieute- 1718 
nant F. C. de Bocset, der opbygte og ^
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Lndrettede en Skole i Tierebye for Sog« 
riet- Born, og deponerede loooRdlr. 
med forste Prioritet L Basnces, til 
Skoleloererens Lon, Han ejede Bas- 
nse- lil

 ̂ 1746 da Geheime Conferenceraad Grev F. C. 
von Holstein fik denne Ejendom i Be- 
siddelse, til

1754 som folgte samme til Justitsraad Hoj- 
seriig, der kuns ejede den et Aar, til

1755 da Peder Qvistgaard, forhen Forpag- 
ter paa Gesselfeldt, kjobte den, og 
havde BaSnoes i Eje lil

1757 da Grev Wedel Jarlsberg fik Gaard 
og Gods, men havde den Malheur, at 
1758 den gte Aug. opkom Jldebrand 
om Natten, som fortoerede denne prceg- 
lige og velindrettede Bygning med sine 
Kostbarheder af z Etager med det yp- 
perlige Taarn og Spur med Klokker og 
Sejervcerk, der alt var en Prydelse for 
Gaarden og Egnen og et herligt S ig 
nal for Soefarendez Greven, som en 
poerk Podagrist, der noer havde blevet 
indebrcendt, havde ikke en Pige reddet 
og haaret Ham ud af Jlden, formaae- 
de ikke, og desuden ikke Heller havde 
Lpst at b-koste og oprette denne ffjonne
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Dygning, lod nu nedbryde alt det som 
Jlden havde flaanet og ikke fortoeret, 
deriblandt künftige störe Steenbilleder i 
menneflelige Figurer, Voeggen indmu- 
ret i Gaarden og til Haven paa begge 
Sider vg en umaadelig Hoben Jern og 
Jern-Anker, samt Klokke, Metal, 
Kaaberplader fra Spiret, som alt ved 
offentlig Auction blev bortsolgt, og en 
stör Deel deraf kjobt af Kjsbmand, 
Rasmus Langeland, som opbygte den 
störe og ypperlige Gaard i Corsser, 
hvor endnu bisse proegtige Sindbilleder 
fra Basnoes, sees indmurede til Ga
den og pryder Gaarden.

Kort, hvad Basnoes har voeret paa. 
den Tid i sin GlandS og Prägt viseS 
af de fra Branden overblevne 2 runde 
Kupler ved Enden af Bygningen og 
Jndgangen til Borgegaarden. Lade
gaarden og de ovrige Bygninger bleve 
reddede og bevarede fra JldenS fortoe
rende Luer. Greven havde begyndt paa 
at tilhugge den nu opbygte Dstre Loeng- 
de paa Basnoes, lige sor Broen, som 
Han fiden opfsrte til Voerelser og vi- 
dere Beqvemmelighed at boe i.
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Kjed af at eje sg beboe DaSnoeS 
Gaard og GodS längere, folgte Gre
ven samme

1764 til Oberste Favin, som indkom fr» 
fremmede Lande som en rüg Mand til 
Dannemark, ffal efter Rygtet have 
faaet Ordre at reise herfra og da over
lod Basnoes

»770 til Cancellieraad Neergaard, den Lid 
Herre til Ringsted Kloster, som der- 
fra forplantede mange af Bondergodset 
til Basnoes GodS, for at forbedre Folke 
Racen, som og lykkedeS Ham, at en 
bedre Folke. Art blev indfsrt i Toenke- 
maade og Soedelighed paa Godset, end 
der forheu var, ligesom og hsjbemeld- 
te Cancellieraad Neergaard, depenferede 
meget paa Basnoes Godses Forbedring af 
Heste, Soede- og Fodekorn, men d-refter

L779 folgte samme til davoerende AmtSfor« 
valter i Ringsted, Etatsraad Hofman, 
som ejede det, til

17SS da Brenstrup, en stör Landmand, fit 
Basncrs i Bestddelse, og drev Gaard og 
GodS med Fordert til

»7-4 da Lovtzen fra Kjsbenhavn, som ikks 
var Landmand, eller kjendte til at 
vorre Proprietair, afhentede det snart



til sin Svoger Conftrienceraad Schütz, 
i hviS Tid Basnoes: vandt meget i 
Gaard og Godses For«dling, isoer ved 
Hans voerdige Frue, som mest opholdt 
sig paa Gaarden, medens hendes Mand, 
som Deputeret i det Tydffe - Cancellie, 
for det meste var i Kjsbenhavn, da hun 
sorbedrede Bsndergodset ved Udskiftning, 
ped Underststtelse til Bsnde^ne med Ad- 
flilligt, ar det kom sig og tiltog i 
Velstand og bedre Toenkemaade. Hum  
hestemre og at nedrive det störe afs 
broendte Taarn og dets Byguing, og 
af dets Stene og Materialier, ovrejste 
den smukke Hovedbygning som der nu 
staaer, til Wreminde for hendes For- 
stand og Dristighed, hvorpaa det igjen 
blev folgt
til H r. Kammerherre Blücher, sdm 
ejede det til Hans D sd ,  hvorester Hans 
Ftue folgte det
lilHr. Justitsraad Fiedler, som i mange. 
Dele har sorbedret denne nu smukke. 
og fordeelagtig« Ejendom, men isoer 
Ded! at opbygge et i Ladegaarden- afl 
Ryt beqvemt og rummeligt^ indrettet 
Ma^ri4huuB>og.paa Godset og vedMaar- 
ken opreist adskillige Stoedtt og Gaarde 

iS
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af det saakaldte Pisce eller stampet Leerjorb, og 
derved anviist denne Byggemaade af mindre Kost- 
barhed, men mere Varighed eg Beqvemmelighed, 
forherliget Haven med smukke Anloeg og Prydelser 
af sjeldne Blomster og Trcrer; anlagt og indtaget 
et stört Stpkke fra Stranden, som nu er opfyldt, 
vg vmgivef med Band, der udgjsr en liden I n 
sel, som ved sin Promenade paa begge Sider er 
beplantet med alskens nyttige og sjeldne Trceer, 
der alle staae i frodig Voext, der meget fornojer 
og indtager Djet; samt tillige anviist og opdaget 
Egnen, den i Jorden ffjulte Rigdom. Mergel- 
som Han i mange iooo Loes har ladet opgrave og 
udstroe paa sine Hovmarker, hvoraf Han nu hsster 
Frugt og Velsignelse, som stedse hvile over denne 
drivtige Landmand og Hans voerdige Familie.

BaSnces Hovedgaards Laxt er: ioz Tdr. 
5 Skp. 2 Alb. Hartkorn.

Skovffyld 4 Tdr. 4 Skp. i  Fdk. i  Alb. 
Hartkorn.

Bsndergodsets Hartkorn er 615 Tdr. 5 Skp. 
- Fdk. i  Alb.

Basnoes GaardS Jorder er inddeelt i 12 
Hovmarker, hvoraf de n  driveS med Hoverie, 
og den i2te med Gaardens egne Bescetning, hver 
af diSse Marker har et Areal af 60 til 70 Tdr. 
Land, geometrist Maat. 250 Hsveder kan stdreS
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. og groesses ved Gaarden, foruden Hefte, Faar og 

Sviin.
Ticerebye Sogns Tiendeydende Hattkorn er: 
Tdr. i  Skp. - Fdk. 2 Alb.

?  >

T i l l « g
til Herredets iste Pastorat Flakkeberg, ved min 
i Foraaret over Flakkeberg Kirke afholdte Syns- 
forretning, opdagedes denne McerkvcerNghed paa 
Kronen over Proedikestolen:

y L O O ^ IL  I^L88I8
L ^ L I0 8 M  ^L88LIV4 

8 V ^  '
1 2 8 4  k l l ^ I

Paa Proedikestolen:
Y V I V08 ^ V O H .

()V I V08 8 L L L N H ,  IVLL 8 k L L ^ I^

öerunder paa hver Plade af Prcedikestolen afflil- 
Lret de 4re Evangelister i fuld Corpus. - 

Paa Stolene i Kirken staaer med störe ud- 
hugne Römer-Bogstaver:

vil Issre Läer Herrens k'rößt. Le- 
var äin lu n Z s  kra O n ä t, oZ äine I^ssder 
Lt äe 1K.Le rale LalsLt.

L a i  ÜLae Lenä IlßuäeliZe.



i8o

Paa den sidste Steel staaer:
I I l 8

k L k l I ?8 0
I . 0 O  O Ü L

I

Paa Deren til Sacrastiet staaer: 
k  6

k l  N L
Paa den mindste Klokke i Taarnet: 

VOIVll^L 11̂  1 L  8 ?L k ä V I 60IV-

OLI. 6IL8LI^ Î IL k L e il.  äo. 15H.
Paa den störe Klokke er Charactererne saa 

utydelige, at de ikke kan aftegnes eller forstaaes, 
og altsaa anseeS, som en Moerkvcerdighed af dereS 
2Elde og Utydelighed.

T  r y k f e j l.

zste Eide 1820, l a ß :  1819»
Pag. 9 forste Linie, staae, lcrs: saa.
—  40 Zte Linie, Oecläenlntio, l« S : O e e iä v n -

1 a l i  s.
—  139 n«st sidste Linie underlagde og sig beherflede,

l L s r  under lagde sig og be
hex s k e d e.

—  149 i4de Linie, Sapcllet, l a - r  S a  stelle^..






